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HÁRS GYÖRGY PÉTER

Madár – nyelv – lélek
Nehéz kegyetlennek lenni. Főleg önmagunkkal. És mégis megtesszük, ha már dalolni 

nem tudunk.
Egyébként: Salamon király legendája nem legenda. Csak nemrég tapasztalhattam meg – 

isteni kegyelem –, hogy igenis lehet nem csupán az állatok nyelvén, de az állatokkal is beszél-
ni. A kislányomra vártam Békásmegyeren egy téren, és minthogy füttyögtek (főleg a rigók), 
válaszolni kezdtem nekik. A dialógus, amiről szerintem a „három B” ír (Bahtyin, Benjamin, 
Buber), akkor kezdődött el, és mindhárom frekvencián. Nem arról van szó, hogy válaszol-
tak nekem: továbbírták és továbbították másoknak az – általam néha nem is értett – üzenetet. 
Egyre több madár kezdte el visszaolvasni/visszamondani, amit én mondtam, és/de átértelmez-
ve, variálva. A „három B”, akik nekem ismeretlenül is mestereim, elégedett lehet: Benjamin az 
onomatopoézissel, Bahtyin a végtelen dialógussal, Buber pedig azzal, hogy igen, nincs más, 
csak a Te és Én. 

Ezzel persze nincs vége. Két fontos dolgot megtanultam. Az egyik, hogy nem mondhatok 
felelőtlenül bármit – mert kiderült, hogy mit vesznek vészjelzésnek, amit felhőtlen és felelőt-
len fütyülök, és a másik, hogy mit vesznek hívásnak vagy kihívásnak. Sokszor mindenki eltűnt 
és nem beszélt, aztán meg odajöttek hozzám, félve, kíváncsian, féltékenykedve és szeretve, 
hogy mi ez az állat, aki fütyül, de semmiképpen sem madár.  

Karinthy a Kísérleti módszer című írásában így vélekedik: „A szavak nyelvét beszélem, a 
lélek nyelvét, a valóság nyelvét, a muzsika nyelvét beszélem. Ha azt mondom énekkel: Lala, 
lalala á á! ki kérdi, franciául mondtam-e vagy japánul, vagy magyarul? Mindenki megérti, aki-
nek lelke van, s aki valaha halálosan és boldogtalanul szeretett.” És persze, hogy eljut – tör-
vényszerűen – Karinthy Faremidóba is, ahol viszont az érzelmek valamely lázadását vagy 
visszafordulását kell megtanulnia; a zene nyelve, a dallam nyelve, az érzelmek és indulatok 
nyelve, a tudattalan nyelve – ahogyan én képzelem – itt nemhogy nem emberi, de még csak 
nem is állati, mégcsak nem is élőlényi privilégium. Faremidóban ezt a nyelvet gépek beszélik. 

„Míg azon tűnődtem, ki lehet ez az ember, aki belülről a gépet mozgatja, megmozdult a 
váz fején egy szellentyű, és ismét megszólalt, kimondhatatlanul édes hangon az a zene, ame-
lyet az imént hallottam, de most nem a fa-re-mi-dó hangjegyekben, hanem egy másik, mély 
s a végén felkunkorodó ütem, sajnos, a kromatikus skála hangjegyeivel nem tudom pontosan 
kifejezni, de körülbelül ilyen sorrendben: g, a, a, gis, g, gis. Többször egymásután hallottam 
ezt az ütemet, közben a szemek rám meredtek. Különös érzést keltettek bennem e hangok: 
mintha hozzám szólnának valami ismeretlen nyelven, aminek nincs szövege. Csodálkozva áll-
tam ott, majd kinyitottam a szájam és néhányszor ügyetlenül próbálkozva, végre megközelí-
tően helyesen ismételtem a hangokat. A zene abban a pillanatban megszakadt, a gép megállt, 
és mintha megfeszülve figyelt volna. Hangosabban ismételtem a hangokat. A gép most három 
más hangjegyet muzsikált, ezt is utánaénekeltem. Most másik kar nyúlt felém és megtapoga-
tott. Aztán néhányszor ismétlődött még ez a játék más-más hangjegyekkel.” Sokat mond el 
erről a nyelvről a szolaszik és reakcióik leírása is: Gulliver-Karinthy vezetője „szárnyas gép”, 
majdhogynem madár – lásd „gépmadár” –, egy XX. századi pszüchopomposz, lélekveze-
tő, mint a szárnyas lábú Hermész. „Abban a reményben, hogy talán mégis meg tudom értet-
ni magam, különböző nyelveken szólaltam meg, magamat irgalmukba és megértésükbe ajánl-
va. De hogy mindig csak zenei hangok feleltek, ismét figyelni kezdtem s megkülönböztetve a 
hangok között néhány többször visszatérő ütemet, azokat ismételtem előttük. Ilyenkor, mint-
egy meglepetve, csend lett, aztán egymás felé nyújtogatva fémkarjaikat, tanácskozni látszot-
tak. Ijedten tekingetve körül, észrevettem, hogy nem mind egyformák: voltak köztük szárnya-
sok és szárny nélkül valók, volt négyszögletes és gömbölyű fejű, különböző színű fémekből; 
de testtartásra nézve hasonlítottak s abban is, hogy bonyolult és végtelenül finom, precíz szer-
kezet volt valamennyi.” 

Az összegzett benyomás – „bonyolult és végtelenül finom, precíz szerkezet” – tökéletesen 
illik egy másik, általunk jól ismert szerkezetre, amit Freud lelki apparátusnak nevezett. Igen, 
lélekvezető csakis lélek lehet – s nem véletlen, hogy maga az istenek és az emberek között 
föl-le szárnyaló Hermész a tolmácsolás és a megértés, a hermeneutika istene is. Karinthy gép-
Hermésze is pontosan azt teszi, amit egy lélekvezetőnek – istennek vagy apának – tennie kell: 
bevezeti pártfogoltját az/egy addig ismeretlen világba, nevet – hangot – ad e világ létezőinek, 
lefordítja létük nyelvét a – mindkét, kognitív és emocionális jelentéstartalmában is szükség-
képpen működtetendő, mert csak így érvényes és igaz – megértés nyelvére.

„Majd az a szárnyas gép, amelyik idehozott, megfogta a kezemet és vezetni kezdett, ez 
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meg olyan volt, mint mikor a kisbabát járni tanítja az apja: a gép lassan, vigyázva lépdelt mel-
lettem; ahol göröngyösebb volt az út, emelgette a kerekeit, simább helyen lassan, óvatosan 
gurult. Közben gyakran lefordította felém aranyló fémfejét, s a ragyogó szemekből kékes fény 
áradt le rám, majd énekelni kezdett, és most már határozottan éreztem, hogy ezekkel a han-
gokkal hozzám szól, és hogy ebben az országban így, zenei hangokkal beszélnek, zenei han-
gokból tevődnek össze a szavak. Megértvén ezt, igyekeztem vele is megértetni, hogy szeret-
ném megtanulni ezt a nyelvet, a palota felé mutogatva jeleztem, hogy tudni óhajtom, hogy 
nevezik. Rögtön felfogta, mit akarok; néhány hangot ejtett: mi, fa, re, amit rögtön ismétel-
tem. Láthatóan megörült és most már ő maga kezdte mutogatni a tárgyakat, mindegyiknek 
megjelölve a nevét, én pedig ismételtem a hangokat. Saját magára mutatott, és ezt énekel-
te: szo-la-szi. Aztán egy széles mozdulattal az egész láthatárt jelezte, és így muzsikált: fa, re, 
mi, do, amit már akkor hallottam, mikor idehozott. Ekkor tudtam meg, hogy az ország neve: 
Faremidó. (Kérem az olvasót, az eredeti szavakat mindig énekelve mondja ki, mert csak így 
van értelme.)”

Hogy mennyire fontos volt Karinthynál ez a kérdés, azt bizonyítja, hogy hányszor visz-
szatér. Például a Könnyekben: „Látja, amint itt a zongora előtt ülök – sokszor az az érzésem 
van, hogy hangokat kellene megütnöm – cis, cis, dé –, és világosabban, érthetőbben szólanék 
ezekkel a hangokkal. Nem gondolt-e még erre? Az agyunk szintetizáló, spekulatív produktu-
mait, szóval értelmi gondolatokat nagy nehezen körülírunk még szavakkal – de szervetlen és 
merev, formálhatatlan kérgek a szavak, mihelyt arról van szó, hogy egy ad hoc, önmagából 
fakadt és külön lelkiállapotot, szóval érzelmi állapotot magyarázzak. Persze, ha meggondol-
juk, ez nem is lehet másképp... A szavaknak történelmi fejlődésük van, s megállapodott álta-
lános fogalmak fűződnek mindegyikhez – hiszen a legtöbb szó eredetileg egészen mást jelen-
tett, mint ahogy én most szeretném... Szerencsétlen küszködés... De homályosan érzem, hogy 
száz és száz év múlva, mikor majd egészen pontosan és elhatárolva megkülönböztetik majd 
az emberek az agy érzelmi és értelmi működését, s mindkettőnek célját tisztán látni fogják 
–, hogy akkor a társalgás nyelve zenei hangokból fog állani, mert érzelmi és hangulati szug-
gesztió lesz az emberek érintkezésének a célja – és ennek a célnak ama zenei nyelv felel majd 
meg, mely akkor világos és érthető lesz, s minden érzésre félremagyarázhatatlanul egyetlen 
árnyalattal felel.” 

De Gulliver-Karinthy járt egy másik országban is, Capilláriában, ahol viszont egészen más-
fajta létezők beszélték a madarak nyelvét. „Megpróbáltam, hogy megértessem magam: egy és 
ugyanazt a szót több nyelven elmondtam, aztán a kitűnő Berlitz módszere szerint magamra 
mutattam, és azt mondtam: ember. Eljárásomnak semmi hatása, mikor kinyitottam a szájam, 
egy pillanatra elhallgattak, az egyik kíváncsian felágaskodott, és belenézett a szájamba, már a 
következő pillanatban, mintha nem is hallanák, hogy beszélek, megint a ruhámnak estek, rán-
gatták, egyik jobbra, másik balra, és közben folyton hallatták azokat az apró kiáltásokat – az 
egész olyan volt, mintha sokféle, egy ketrecbe zárt madár csicseregne és csacsogna. Már ekkor 
megfigyeltem, hogy minden kiáltáshoz másféle arckifejezésük volt: hol a szemüket hunyták 
le, hol a szemöldöküket rántották fel, hol a nyelvükkel nyalták végig szájukat. Egészen el vol-
tam kábulva, látván, hogy ügyet sem vetnek arra, amit mondok, amikor egyikük hirtelen föl-
emelte karomat, és olyan egyszerűen, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, beleha-
rapott hüvelykujjamba, utána csámcsogott egy kicsit, mint aki valamit megkóstol.” Ezek a 
lények, az oihák, mint tudjuk, a nőknek fölnagyított és magasztosított alakjai, mint Goethe 
Faustjában az „anyák”, s ugyanolyan ambivalens érzelmeket keltenek, minthogy viselkedé-
sük is ambivalens. Az első találkozást „Gulliver” így írja le: „Ekkor suhogás támadt mellet-
tem, s odatekintve, az elmosódó közeg halvány és lágy hátteréből s mintegy összefolyva a lát-
határral, melyet szakadozott hegyláncok kerítettek körül, csodálatos szépségű női fejet pillan-
tottam meg, amint álmélkodva és idegenül mered rám.” A „közeg”, amelyben az oihák élnek, 
velük egyazon anyagból való: anyai közeg, lágy, elmosódó és ringató, a tenger-méh mélye. 
Olyan közeg, ami rokon ugyan a levegővel, de sokkal sűrűbb annál, mint ahogy „sűrűbbek” 
lakói egzisztenciáléi is. A csicsergő-csivogó-csacsogó-rebbenő-repkedő látomások, akiknek a 
nyelvét éppúgy meg kell majd tanulni, mint a szolaszikét, áthágják – a földi határokat meg-
kerülve – az égi és mélytengeri határokat: itt valóban összeolvad a tenger és az ég horizont-
ja – értelmetlen kérdés, mi van fönt és mi van alul. 

A további leírások megerősítik ezt a relativitást: „A boltíves, pompás kapuban egy nőalak 
állott – szép, mint az álom, és mint a művész rajongása. Hatalmas, szoborszerű alak – két 
méternél is magasabb. Öltözékét nem tudtam kivenni innen – de mintha felhők között úszott 
volna. Legfeltűnőbb a hajzata volt – aranyszőke folyó, mely puhán ringott és lebegett körü-
lötte a vízben, s elveszett szinte, mintha sehol se lenne vége.” S ahogyan kell – lásd Goethe: 
Vonzások és választások –, ezek a csicsergő létezők kötnek és oldanak. „Nehezen fölemelve 
fejem, ámulatomban hangot se tudtam adni: most egészen közel, háromlépésnyire állott tőlem 
az a tünemény, mely az imént úgy elbódított. Magas, rendkívül karcsú és mégis telt női alak 
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volt, rózsaszín köpenyben, lebegő és elfolyó hajában csodálatos színű virágok. Mosolyban 
fürdő arcán semmi meglepetés vagy félelem nem volt – szép volt ez az arc, hihetetlenül, 
anyagtalanul szép; a kék szemek valószínűtlen, enyhe foltja, mint két drágakő úszott az áttet-
sző ajkak fölött: sehol határozott, szögletes vonal, sehol semmi nyoma a kemény, sárga váz-
nak. Apró, hosszúkás kezeit állához emelve, nyugodtan és mosolyogva nézett rám. Valami 
köszönésfélét dadogtam, előbbi magatartását tekintve, főúri hölgynek néztem, s nem tudván, 
asszony-e vagy leány, tapintatosan myladynek neveztem.

Tágra meresztette szemeit, aztán hirtelen felkacagott. Egyben gyors és heves mozdulattal 
megrázta a fejét, suhogó hullámzás pezsdült meg körülöttem a lila fényű vízben s abban a pil-
lanatban éreztem, hogy kötelékeim meglazulnak.”

Ha meg akarjuk – mert meg akarjuk – érteni a madarak nyelvét, érdemes odafigyelni arra 
is, hogy ez (ezek) a nyelv(ek) és beszélőik egymáshoz rendkívül hasonlítanak. Legalábbis 
Karinthy-Gulliver szerint… Abban viszont bizonyára igaza van, hogyha nem is kinézetre, de 
kommunikációjuk funkcióját és célját tekintve igen. „Meglehetősen hasonlítottak egymáshoz, 
s ha azt mondom, hogy egyik szebb volt, mint a másik, csak a szokásos népies szólásmód-
dal élek – e percben alig tudtam különbséget tenni. Már-már azon voltam, hogy a nagyobb 
társaságra való tekintettel újból belefogok mondókámba, midőn a hozzám legközelebb álló 
hölgynek egy mozdulata a legnagyobb álmélkodás döbbenetével forrasztotta ajkamra a szót. 
Mosolyogva és lágyan, mint mikor egy madár kétfelé csapja fehér szárnyait, ez a hölgy várat-
lanul széttárta habos köpenyét – s a következő pillanatban mezítelenül állott előttem.”

Ennek a kommunikációnak a funkciója és célja egyrészt a csábítás (akármilyen irányba is!), 
másrészt a csábító, sokszor csábítás mögé rejtett fenyegetés, harmadrészt pedig az önfeledt 
szórakozás. S lehet, hogy e három dolog egybeesik vagy ugyanaz.

„De már az első szavak után észrevettem, hogy nem is figyelnek rám. Apró, csicsergő kiál-
tásaikkal szakítottak félbe – néhányan felugráltak, táncolni kezdtek, mások cukrocskákat szo-
pogattak –, végre az egész társaság felkerekedett, s nagy örvényléssel átkerekedtek a szomszé-
dos csarnokba, magamra hagyva az asztal mellett, zavartan és megszégyenülve.”

Amit Karinthy leír, az a jó anya–rossz anya pszichológiai dilemmája, Faremidó és 
Capillária urai (úrnői) egyszerre tündérek, angyalok, jó és rossz boszorkányok, mostohák, 
halálmadarak és lélekmadarak. 

Van valami mély rokonság a madarak, a lélek és a nők között. A madaraknak lélektermé-
szete van, a léleknek pedig madártermészete. Vajon milyen nemű lehet a holló Poe versében? 
És vajon Aranynál Vörös Rébék miért nőnemű?

Van Róheim Gézának egy cikke, az a címe, hogy A madarak nyelve. Sajnos nem tudtam 
még megszerezni, de más Róheim-szövegek alapján kialakult egy elképzelésem arról, hogy 
miről szólhat. Persze, lehet, hogy egészen másról…

Róheim a nyelvről Ferenczi alapján gondolkodik. Ferenczi a Nyelvzavar-tanulmányban 
különbséget tesz a gyengédség nyelve és a szenvedély nyelve között, azaz a gyermek „nyelve” 
és a felnőtt „nyelve” között. A kettő között persze lehetetlen a fordítás, ez vezet a félreértéshez 
és a nem-értéshez, végső soron a traumához és a tanuláshoz. Róheim viszont beszél egy har-
madik nyelvről is, amit mindenki, sőt, minden az állatvilágba tartozó lény ért és beszél – élet-
korától függetlenül: a szexualitás nyelvéről. Ez a nyelv – ezt már én teszem hozzá – ősibb, 
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mint a másik kettő, sőt, merem föltételezni, hogy a másik kettő alapja. A szexualitás szublimált, 
de Erosz uralmának alávetett nyelve a gyengédségé, és lefelé transzformált, Thanatosz ural-
ta formája a szenvedélyé. Az első formálódásába az anya–gyermek duálunió pozitív „nyelvi” 
emlékei játszanak bele, a másodikat az orális és anális szakasz agresszív maradványai színezik.

A madár mint „lélektartó” e kettőssége jelenik meg a halálmadár képében (l. Róheim) és 
Shakespeare csalogányának (Nightingale) alakjában is. 

A madarak az emberiség szexuális szimbolikájában többszörösen is kitüntetett helyet fog-
lalnak el. A madarakkal kapcsolatos képzetkör túldeterminált szimbolikája onto- és filogene-
tikus tapasztalatokon nyugszik. Föltételezhető, hogy a régebbi időkben első – elfojtásra nem 
ítélt – szexuális tapasztalataikat a gyerekek a baromfiudvarból szerezték. Mindez hozzájá-
rulhatott nemcsak az ősjelenet esetleges tapasztalatának kezeléséhez, hanem a „nagy kérdé-
sek” megválaszolásához is, mivel a szexuális-élettani folyamatok viszonylag rövid időtartam 
alatt voltak végigkövethetők, megfigyelhetők. Ha mondjuk egy kakas megbúbolta a tyúkokat, 
azok tojást raktak, kotlottak, a kiscsibék kikeltek stb., és a gyermeknek mindezt volt alkalma 
végignézni, akkor választ kaphatott „végső kérdéseire”: hogyan és minek révén, miből szü-
letik egy új élet, és hogyan halad tovább. Mindamellett a tojás elfogyasztásának természetes 
aktusa, tehát egy életlehetőség megszüntetése vagy csírájában elfojtása, segíthetett az agresz-
szív, kannibalisztikus fantáziák mindkét oldali (azaz, a saját és a szülőkre kivetített bekebele-
zési vágy) feldolgozásában is. A madarak kloákájának (a nemi, az urethrális és az anális zóna 
teljes egybeesése) megismerése szintén megnyugtató igazolásul szolgál bizonyos gyermeki 
fantáziákra.

A legtöbb – ha nem minden – népnél tetten érhető a nyelvben és a szokásokban is ez a szim-
bolika. Elég arra gondolnunk, hogy „a gólya hozza”, hogy „madárkának” vagy (kis vörös) 
„kakasnak” becézik a férfi nemi szervet (lásd még ma is, pl. Rolling Stones, Doors – „little 
red rooster”), hogy „fészekrakásról” beszélnek házasodás kapcsán, hogy azt mondják, „kire-
pültek a gyerekek”. És akkor még ott van a tojás szimbolikája – többek között a Húsvét. De 
ez az azonosítási lánc megjelenik olyan köznapi kifejezésekben is, mint „buta tyúk”, „hülye 
liba”, „páváskodik”, „nem most bújtam ki a tojásból”, ott van még „a tojáshéj a seggén” stb.

A „páváskodik” kifejezéssel egy újabb asszociációs ponthoz értünk: az udvarláshoz. Míg a 
kakasról nem igazán mondható el, hogy udvarol, a legtöbb madárfajnál ez egy hosszú, bonyo-
lult szertartás. Nem véletlen, hogy sokan a művészet kezdeteit is a madarakra vezetik visz-
sza. A násztánc, ami minden emberi tánc egyik alapja is (a másik, a harci – illetve az azok-
ból kialakult – táncoké, a territoriális és a nőstények birtoklásáért folytatott öndemonstrációk), 
csaknem minden madárfajnál megtalálható. A madarak énekének ugyancsak ez a két funk-
ciója van: a pár elcsábítása, megszerzése és a pár vagy a terület birtoklásának hirdetése. Az 
emberi éneknek és zenének ezek a biológiai előképei. Emellett vannak olyan madárfajok, pl. 
az ausztráliai lugasépítő madár, amelyek a képzőművészetet előlegezik meg. Ezeknél a fajok-
nál az általuk létrehozott építmény bűvöli el kiválasztottukat. 

Fontos megjegyezni, hogy mind a tánc, mind az ének, mind pedig az építmények, csakúgy, 
mint a madarak nászruhája, nem csupán szexuális célzatú, de ki is váltja a szexuális viselke-
dést, szexuális izgalomba hozza a partnert éppúgy, mint az „előadót”. Mindez annak a régi 
meggyőződésemnek a hangoztatásához vezet, hogy az esztétikum alapja igenis erotikus, mi 
több, szexuális (l. pl. Platón, Freud), s hogy a szexualitás esztétikummá szelídítése az ember-
ré válással kölcsönhatásban lezajló folyamat.

Számolnunk kellene még egy jelenséggel, amelynek nem igazán van irodalma. Arisztotelész 
a katarzis fogalmát természetesen az orvosi hagyományból veszi, mint megtisztulást, megsza-
badulást. Az a Poétikában sem világos, hogy tulajdonképpen mitől és hogyan is kellene meg-
tisztulnunk („az efféle érzésektől” – ?). Én úgy gondolom, hogy a katarzis a művészetben 
egyfajta szublimált orgazmus. Az élettani, pszichés és strukturális/funkcionális párhuzamokat 
sokáig lehetne fejtegetni, de azt hiszem, így is érthető, hogy mire gondolok.

De van a madarak énekének egy fölfelé temperált vonatkozása is: az ének az ég felé. 
Salamon király és Assisi Szent Ferenc állítólag értették az állatok nyelvét. Álljon most itt 

egy anekdotikus részlet Szomory Dezsőtől: „[Salamon] hallotta akkor, amint a feje fölött, a 
ciprus lombjában a hím szarka azt mondta a nősténynek: ‘Be nagyra van Salamon az ő temp-
lomával! Holott csak egyet rúgnék a kupoláján, hogy az egész menten felborulna!’ Mire 
Salamon király éktelen haragra gerjedt, [és] keményen rászólott a madarak nyelvén: ‘Mit 
mertél te mondani, te szarka?! Hogy feldöntöd az én templomomat!?’ S már azon volt, hogy 
agyoncsapja. ‘Óh, királyom’ – sipongott a szarka –, ‘még ez egyszer könyörülj rajtam. Hiszen 
csak azért mondtam az egészet, hogy egy kicsit imponáljak a menyasszonyomnak, párzás 
ideje közeledvén!’ ‘No, eredj!’ – felelt elnézéssel a király, bölcsen megértve minden lelki dol-
got, még az ilyen kis szarkamadár hiúságát is. […] S mikor [a madár] ott volt megint a sűrű 
lomb között az ágon, s megint büszkén a tollát borzongatta, a kis nőstény szarka azt kérdezte 
tőle: ‘Mit akart tőled a király?’ ‘Szépen megkért, hogy ne bántsam a templomát’ […]”. 
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Lehet énekelni fölfelé, és lehet énekelni lefelé is. A hangerő és a hangmagasság mint-
ha különböző ösztönökön nyugodna, függetlenül a tudat kontrolljától. Az ének ilyenkor a 
mulandóságról szól, és arról, hogy hogyan leszünk elmulandóak. Karinthy – megintcsak – a 
Pillanatnyi elmezavar című írásában osztja meg velünk a következőket: „Fabre-nak, a zseniá-
lis entomológusnak szép kis tanulmánya a skorpió öngyilkosságáról negatív eredményről szá-
mol be: kísérletei döntő módon megcáfolják azt a babonát, hogy az emberen kívül van élő-
lény a földön, mely végveszedelem esetén a halál kínjait azzal rövidíti meg, hogy önmaga vet 
gyors véget életének. Ezzel az állatok öngyilkosságáról szóló feltevésnek utolsó bizonyítéka 
is elesik: a suicidium végképpen emberi fajtánk szomorú privilégiuma marad.” A(z emberi) 
testi élet önkéntes elvetése, az önkéntes csak-lélekké válás, a madárrá válás – „elszállt belőle 
a lélek” – alapvetően nem orvosi, nem pszichológiai, hanem teológiai kérdés.

„Ebben a miniatűr értekezésben nem az öngyilkosság problémájával akarok foglalkozni. 
Ez a kérdés azért tartozik csak ide, mert a manapság divatos furcsa, általánosító lélektani mód-
szer, önmagával ellentmondásba kerülve, egyrészt léleknek csak az emberi egyén értelmi és 
érzelmi tevékenységét nevezi, másrészt ezt a tevékenységet, fejlődéstani alapon, mégis állati 
mivoltunkból vezeti le, azonosítva a lelket az értelemmel. Ilyenformán az öngyilkosság lelki 
okát logikusan nem keresheti másban, mint a közös, nagy ösztön, a létfenntartás negatívumá-
ban: a halálfélelemben. E logika szerint az öngyilkos valóban a ‘halál elől menekül a halál-
ba’, vagy szabatosabban a ‘kínos és nehéz halál elől a gyors és könnyű halálba’ – s hogy az 
állatok nem ölik meg magukat, ez csak azért van, mert logika és belátás híján nincs módjuk-
ban választani a kettő között. Az öngyilkosság ilyenformán éppen azért emberi privilégium, 
mert annak a tulajdonságunknak következménye, ami az embert megkülönbözteti az állattól: 
hogy tudniillik logikus és belátásos élőlény.” Bár a repülés Freud szerint az álmokban szexu-
ális szimbólum, azt hiszem, inkább az evilágból való elszállást jelenti gyakorta: a megbolon-
dulást vagy a meghalást.

Ismét Karinthyt idézve: „Így válik érthetővé, miért és mennyiben emberi dolog az öngyil-
kosság – azért és annyiban, amiért és amennyiben az állatok, önálló énjük nem lévén, nincs 
mit elveszteniük, nem őrülhetnek meg, vagy jobban mondva, az állatok tulajdonképpen mind 
őrültek, egyéneikben őrülten születnek, s életük végéig rángatja őket dróton a megadott 
Ösztön rögeszméje. Soha nem értette meg jól a téboly lényegét, akire az állatok, különösen a 
rovarok makacs, egyforma tevékenysége, minden egyéni örömet megtagadó lázas erőfeszítése 
nem gyakorolta még a tipikus mánia – megszállottság hatását. A galacsinhajtó bogár, a veszet-
tül zabáló hernyó engem ellenállhatatlanul emlékeztetett azokra, akiket a tébolydákban lát-
tam, megmerevedve valamely állandó mozdulat ismétlésében. Az állatok a maguk rögeszmé-
jét születésük előtt kapják – nem kerülhetnek szembe a problémával, amitől az öngyilkos – e 
probléma elől és nem a halál elől – a halálba menekül.” 

De hogy ne legyen tragikus végkicsengése – a madarakra nézve sem – ennek az elmélke-
désnek, idézek még két részletet: „A múlt század végén tanúi voltunk, miként fejtette meg egy 
Freud Zsigmond nevű kutató ama bonyolult jelképrendszer néhány betűjét, amivel a bennünk 
rejlő ősi állat igyekszik megértetni magát a fölébe nőtt Emberi Intellektussal. Miért ne remél-
hetnénk hát, hogy a külső világban élő állattestvéreink vagy akár növénytestvéreink nyelvét 
is megfejti egyszer valaki?

Micsoda izgalmas idők lesznek azok, míg elmondják nekünk, sorban egymás után, amit 
annyi évezredek óta tartogatnak a begyükben. […] De ehhez szükségünk van ama vonzalom-
nak nyílt bevallására, amit a keresztény dialektika szinte elavultnak tűnő szóval szeretetnek 
nevez, s amit Assisi Szent Ferenc a megértés egyetlen kulcsának tartott.

Állítólag beszélt is a madarakkal és a halakkal.” (Karinthy: Egyoldalú beszélgetés Tomival.) 
Talán kulcsfigura Szent Ferenc. Tudása talán nem a képzelet szüleménye. Talán 

mindannyiunkban ott lakik. Talán elő kellene hozni. Az Ebcsont se forr be könnyen – és egyéb 
kutyabajok. Egy délelőtt az Állatorvosi Főiskolán című írásában azt mondja a nagy viccelő:

„Nálunk érdemes volna lélekelemző klinikát állítani fel: annyi kitűnő analitikusunk van, 
freu dista, stekelista, adlerista, akiket foglalkoztatni lehetne. Régi hitem, hogy a nyulak üldöz-
tetési mániáját, az oroszlánok szadizmusát, a bárányok mazochizmusát, a saját hímjének fejét 
leharapó ájtatos kabóca hiszteriko-neurotikus idegességét, a kölykeit felfaló emse Ödipusz-
komplexusát beható lélekelemzéssel kellene gyógykezelni. […] S ők is, a kanáritól a zsiráfig, 
a szenvedésben csakúgy viselkednek, mint mi: nézz bele megtört szemükbe, vedd észre resz-
kető tagjaikat, ahogy az asztalra kerülnek, képzeld tulajdon torkod lüktetését, gyomrod émely-
gését, ahogy eleven húsukba vág a gyógyító kés – s részvéteden át megérted az Élőlények test-
vériségének Szent Ferenc-i gondolatát.

A szenvedés közössége csinál elefántot a szúnyogból s az elefántból szúnyogot, ebben az 
egyetemes nyomorúságban, testvéreim, kanárik és kutyák, tehenek és sertések és tücskök és 
bogarak.” 
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 DENIS GROZDANOVITCH

Elbeszélések

… amiből arra kell következtetni, hogy „beszélőként so-
sem vagyunk egyedül” (a beszéd aktusában a jelen nem 
lévők is benne foglaltatnak, hiszen az ő szavaikhoz folya-
modunk), továbbá arra, hogy amint megszólalunk – vagy 
írunk, hiszen a lényeg ugyanaz –, egy velünk nem azonos, 
másik fél jelenlétét is feltételezzük. Abszurd lenne ugyanis, 
ha a szóban vagy írásban megnyilatkozó megkérdőjelez-
né azokat a kötelékeket, melyek önt is ahhoz a megragad-
hatatlan emberi közösséghez kötik, amely az ön arctalan, 
időtől és tértől független beszélgetőpartnerében ölt testet.

MICHEL LEIRIS

Porte Saint Cloud-ra a pillanat tört része alatt szakad rá az őszvégi tomboló vihar. A föld 
beleremeg a mennydörgésbe. Párizs novemberi szürkeségén villámok cikáznak keresz-
tül. Bizonyos idő elteltével a házak homlokzatát méretes jégdarabok csapdossák. A nyolca-
dik ablakait is veri a jég. Innen figyelem, amint a jéggolyók a bádogtetőkön pattognak, majd 
elnyeli őket az ereszcsatorna, lejjebb, az udvarban pedig a jég a díszfák utolsó élénksárga leve-
leit szaggatja le az ágakról. A csapások kegyetlenül záporoznak a földre hullott levelekre is. A 
váratlanul a városrészre törő és szokatlanul heves fergeteg meglep néhány galambot, melyek-
nek hatalmas erőfeszítésébe kerül, hogy eljussanak a padlások menedékébe épített fészkeik-
hez. Bizonyos pillanatokban a tomboló szél a szegény madarakat össze-vissza dobálja.

Ami az adott helyzetben szokatlan (márpedig ez a szemlélődés emberének figyelmét csak 
a legritkább esetben szokta elkerülni), az egy hosszúkás, szürkésfehér toll, mely minden két-
séget kizáróan a förgeteg által meglepett valamelyik szárnyastól származik. A toll a légörvé-
nyek vad táncától csodálatos módon érintetlen maradt, most pedig a legnagyobb békességben 
hullik alá anélkül, hogy esését bármi a legcsekélyebb mértékben is megzavarná. Madártollat 
látok-e valóban, avagy a bérház udvarának törékeny angyalát? Tekintetem nem veszem le az 
apró csodáról. Az ablak mögötti békességből figyelem, kezemben csésze tea, hátam mögött a 
polcokon könyvek sorakoznak szépen-rendezetten, rajtuk kívül semmi más nem hatol saját kis 
világom csendes büntetlenségébe. Döbbenetes varázslat – gondolom – e vékony, átlátszó kis 
üvegréteg is, mely önmagában tökéletes falat képez köztem és a kint tomboló ítéletidő között.

Gyakran fut át agyamon a gondolat: ezeknek a leghétköznapibb valóságból felbukkanó, 
csupán mellékesen szemem elé kerülő dolgoknak a leírása bizonyos tekintetben teljességgel 
hiábavaló. Legalábbis ha azokra a „valódi” irodalmi lapokra gondolok, melyeknek valószí-
nűleg legfőbb törekvése olyan szimbolikus jelenségek összegyűjtése, amelyek aztán általá-
nos értelmű dolgokból eredő konkrét jelentésláncolatot fednek fel. Némi vigaszra lelek abbéli 
meggyőződésemben, miszerint más oldalról az egyéni sors legparányibb villanásairól beszá-
molni – legyenek bármennyire is jelentéktelenek e dolgok, továbbá ebbéli törekvésem a konk-
rét pillanat legszubjektívebb valóságából szülessen is, illetve a pontosság és az őszinteség eré-
nye hassa át –, nos tehát ebben az esetben igyekezetem feltétlenül az „Ens Communæ” magas-
ságába emel. Ez pedig oly nagyon kedves a „Kifinomult Doktor” szemében. (Így nevezték 
Duns Scotust, az egyik leghíresebb XIV. századi keresztény teológust. Meg volt győződve 
arról, hogy a lényeknek az „összehasonlíthatatlanul egyedi” dimenzió irányába kell törekedni-
ük, és hogy hallgatniuk kell a legmélyebb valójukból születő egyéni érzékenységükre, mert ily 
módon a szerinte isteni eredetű közösségi létben való tökéletesebb feloldódásban lesz részük.)

Rögeszmém idővel teljesen megszokott tevékenységemmé vált: az érdektelen valóság 
határmezsgyéjén fogok jelentéktelen vonásokra, apró benyomásokra, halovány villanásokra 
és törékeny tényekre vadászni, ami talán engem is e lelki közösség tagjává avat majd, mely 
közösségről oly megnyugtató lenne ma is azt hinni, hogy – tudtunkon kívül – láthatatlan köte-
lékként egyesít mindnyájunkat.
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Fair play

Még ma is tisztán emlékszem arra a megdöbbenésre, amelyet az első győztes angliai mér-
kőzésemet követően éreztem. A fiatal brit bajnok, aki felett épp győzelmet arattam, arcán 
kedves mosollyal kezet szorított velem, közben mélyen a szemembe nézett és ennyit mon-
dott: „Well, played, congratulations!” Ekkorra már hozzászoktam, hogy legyőzött ellenfele-
im ilyenkor néhány érthetetlen szót mormolnak, tekintetükkel zavartan kerülik az enyémet, a 
háló fölött tessék-lássék átnyújtott kezükkel pedig lagymatagon fogják meg feléjük nyújtott 
jobbomat. Ezt követően szinte kivétel nélkül villámgyorsan visszavonulnak az öltözőbe, ahol 
azonnal elhangoznak az első sirámok, és kezdetét veszi az okok keresése. A körülmények-
től függően leggyakrabban a szelet, a vacak labdákat, a kialvatlanságot, a pálya gyatra minő-
ségét, mindenekelőtt pedig a bíráskodást kárhoztatják. Nekünk, latinoknak, akik gyermekko-
runktól ehhez szoktunk, igen nehéz nem abba a hibába esnünk, hogy eredménytelenségünket 
a kedvezőtlen külső tényezőkkel magyarázzuk. Az angolszászoknál szó sincsen ilyesmiről. 
Ők, akik arról híresek, hogy ők „találták fel” a sportot, és hogy azt mindig a fair play szelle-
mében űzik, úgy viselik el a szerencse forgandóságát és a játék fonákjait, hogy közben ajkuk-
ról sosem tűnik el a kissé egykedvű mosoly, ők maguk pedig sosem hagyják abba a folytonos 
viccelődést. Tegyük hozzá, hogy a velük való és az imént leírt körülmények között végbeme-
nő találkozás nélkülözhetetlen azon tény megértéséhez, hogy a vigasztalódás szükségszerű 
törvénye minden hozzám hasonló ember esetében érvényesíti hatását. Ha ugyanis a mérkőzés 
után és a vereségünk miatt kibírhatatlanul viselkedünk, dühünk abban a pillanatban semmivé 
foszlik, amint a zuhany áldott vize végigfolyik a testünkön, mi pedig mindent elfelejtünk és 
újra azzá a „derék jófiúvá” válunk, akik azelőtt voltunk. Ezzel szemben a vesztes angol vere-
sége pillanatában és közvetlenül utána is példás korrektséggel viselkedik velünk szemben. Az 
azt követő napokban viszont a lehető legfagyosabban érintkezik legyőzőjével: noha udvarias 
marad, végig ügyel arra, hogy elkerüljön minket a bárban és az öltözőben. Ha pedig ez még-
sem sikerülne, akkor kezdeményezéseinket, melyekkel beszélgetésre serkentenénk őt, folyton 
zavarát és visszafojtott indulatát tükröző felkiáltásokkal lehetetleníti el. S ez így megy mind-
addig, míg elégtételt nem vett rajtunk. Ekkor pedig tartózkodóvá válik, és a diadalittasság leg-
csekélyebb jelét sem mutatja felénk – épp ellenkezőleg, nemes lelkéből még egy-két bocsánat-
kérő szóra is futja talán. A bárban azután oly meglepő közvetlenséget és kedélyességet tanú-
sít velünk szemben – végső soron az angolok is érző lények –, amely még jó néhány sörünk-
nek megkeseríti az ízét. Pedig ezekre ő maga hívott meg bennünket.

A fair play legtökéletesebb leckéjét, amelyhez valaha is szerencsém volt, szintén egy angol-
tól, méghozzá londoni unokatestvéremtől kaptam. Colin egyáltalán nem az a sportos alkat, 
noha az evezést, a tollaslabdát és a krokettjátékot a maga dilettáns és rendszertelen módján 
mégiscsak űzi-műveli, s teszi mindezt a britekre oly jellemző méltósággal. Úgy volt, megláto-
gatom őt Londonban. Abban az időben családjával egy vöröstéglás kis házban élt, mely sem-
miben nem különbözött az utca összes többi házától. Két kertje is volt, elöl egy, hátul pedig 
egy másik. Utóbbiban vicik-vacak dolgok alkottak példás rendet. Egymás mellett állt itt egy 
öreg Austin – legalábbis ami az 50-es évek óta megmaradt belőle –, egy repkény benőtte, 
hatalmas és kiselejtezett kalitka, egy málladozó bábszínház-paraván, egy szétszerelt Harley 
Davidson, egy esőáztatta pingpongasztal, egy poshadt vízzel és rozsdás krokettkapukkal teli 
műanyag hajótest, valamint egy csigák által bitorolt kutyaól. Esténként egy kereveten alud-
tam a nappaliban. A kerevet rendesen Sally kutya helye volt, aki erre az időre kénytelen volt a 
szőnyegre költözni. Sally esténként többször is megpróbálta visszafoglalni helyét a kereveten. 
Ilyenkor rám feküdt és nyaldosta az arcom. Tudtam jól, hogy Colinék szemében ez a helyzet 
egyszerre volt az én állatokkal szemben tanúsított megbecsülésem – az angolok ezt véresen 
komolyan veszik –, illetve „kontinentális” humorérzékem próbája.

Egyik éjjel – szombatról vasárnapra virradóan – Colin a nappalival szomszédos kis kony-
hában tett-vett. A két helyiség közötti tálalópult billenőablakának résén fény szűrődött be hoz-
zám. Unokatestvérem egyik hobbija volt, hogy balsafából és rizspapírból repülőgépmodelle-
ket állított össze. Az éjszaka kellős közepén, hajnali három körül Sally kutya újabb ostromá-
ra ébredtem. S ha már ébren voltam, kedvem támadt megnézni, hogyan halad Colin a mun-
kájával. Éppen fáradhatatlanul illesztgette és ragasztgatta a gép szárnyainak részeit, az előt-
te kiterített modellrajznak megfelelően. Amikor észrevette, hogy beléptem, így szólt, anélkül, 
hogy rám nézett volna: „Oh, Dennis, did I wake you up? I’m so sorry, but as you can see, I’m 
working hard here!”. Majd ismét teljes lényével a munkára összpontosított és nem szólt töb-
bet. Néhány pillanatig figyeltem őt, aztán visszamentem a nappaliba, ahol szerettem volna a 
tőlem telhető legalaposabban elmagyarázni Sally kutyának, melyek is a vendégszeretet alap-
vető szabályai. Világossá vált azonban, hogy próbálkozásom kudarcra ítéltetett, így az éjszaka 
hátralévő részében kénytelen voltam fekvőhelyem Sallyvel megosztani. Később – nekem úgy 
tűnt, éppen csak visszaaludtam – valaki rázta a vállam. Felébredtem. „Dennis, volna kedve 
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elkísérni és jelen lenni a gép legelső repítésénél?” Colint a legőszintébb elragadtatásomról biz-
tosítottam, majd elindultunk a sűrű, hajnali ködben, nyomunkban Sallyvel.

A közeli Temze nyirkos hideggel borította be a környéket. Olyannal, mely az ember lel-
kének legmélyéig hatol. Colin óvatosan vitte modelljét. Végigmentünk két egyenes és egy-
forma utcán, mindkettő tökéletesen kihalt volt, és elértünk egy kis parkot, ahol három össze-
gömbölyödött és melankolikus macska azon meditált éppen, miért nincsen semmi jó a londo-
ni télben. A park egyik sétányán pad állt. Colin elővett a zsebéből egy vastag és hosszú gumi-
kötelet, melynek egyik végét a repülő szerkezet orra alatti pöcökre akasztotta, a másik végét 
pedig a pad egyik sarkára erősítette. Ezután 3-4 métert hátrált a padtól, kezében a géppel, rajta 
a feszülő gumival, mely nem is tudott volna tovább nyúlni. Hirtelen megállt, a gépet ünnepé-
lyesen tartotta a három macska szeme láttára, no meg Sally és énelőttem, majd örömteli han-
gon így szólt: „Here we are! Let’s go!” – és elengedte a gépet, amely egyenesen a padnak csa-
pódott és ripityára tört.

Ezt követően Colin a csalódottság legapróbb jele nélkül összeszedegette a szerkezet sza-
naszét heverő darabjait, és azt mondta: „Ó, ez aztán a kudarc. Kétség nem fér hozzá.” Majd 
felém fordult és a legnagyobb nyugalommal hozzáfűzte: „Dennis, ugye volna kedve most 
hazamenni és meginni egy csésze finom teát?” Hazamentünk tehát, ugyanazon az úton, 
mint idefelé. Útközben találkoztunk a tejkihordóval, aki az ajtók elé rakosgatta az üvegeket. 
Otthon a legnagyobb lelki nyugalom közepette bementünk a kis konyhába, Colin enni adott 
Sallynek, majd csodálatosan finom reggelit készített, közben pedig elmesélte, hogyan pusztult 
el a napokban szegény papagájuk. Mindezek után legkedvesebb időtöltéseiről kezdett mesél-
ni: evezésről, tollaslabdáról, krokettről, akvarellfestésről. Aztán bizalmas hangon hozzátette: 
„Tudja, Dennis, legkedvesebb számomra mind közül mégiscsak a modellezés.”

V. és az ő fülemüle-előadása

A-nál és V-nél gyűltünk össze vacsorára az ő kellemes, Aveyron-béli házukban. Beszélgetés 
közben a legkülönbözőbb témák merültek föl, ám a finom borokkal öntözött vacsorát köve-
tően már nem nagyon tudtunk mit megosztani egymással. Beszélgetésünk kimerülni látszott, 
már-már érdektelenségbe hajlott. E holtponton V. egyszerre felállt, akárha ünnepi beszédet 
készülne mondani. Az est folyamán már megpróbált mesélni nekünk arról a homályos és 
érthetetlenül kusza érzésről, mely abban az időben a szívét nyomta, de különösebben egyi-
künk érdeklődését sem keltette föl vele. Felállt tehát és a fülemüle énekét kezdte el utánozni. 
Mindezt olyan brilliánsan tette, hogy a döbbenettől és az elragadtatástól mindannyian elhall-
gattunk. Azután a beszélgetés – már ha annak lehet nevezni – újrakezdődött a maga sápa-
tag módján. Az érdektelen gondolatok maradék foszlányai azonban végleg elhaltak mindany-
nyiunk fokozódó pilledtségében. Ideje volt elköszönnünk. Kiléptünk a házból és elindultunk 
kocsinkhoz. V. kikísért bennünket, majd a hűvös és csillagos áprilisi éjszakát kémlelve egy-
szer csak felkiáltott: „Ez az! Pont az ilyen éjszakát kedvelik! Talán mindjárt meg is halljátok 
őket.” Csendre intett és átvezetett minket az alant húzódó, bozótos patakmederhez. Pár perc 
várakozás után meg is hallottuk az elbűvölő dallammá kibontakozó első trillákat, melyeket 
egy második, majd egy harmadik énekes is átvett és dalolni kezdett. Lenyűgözve álltunk jó 
ideig. Az volt az érzésünk, a csillagok is figyelmesen hallgatják a madárdalt.

Hellász!

Bár sokszor jártam már Athénban, a tömegturizmustól való irtózásom mindig távol tar-
tott az Akropolisztól. Azon a reggelen korán és különösebb cél nélkül léptem ki az utcára. A 
hajóm csak este indult vissza a szigetre, ahol szállásunk volt. Anélkül sétálgattam tehát, hogy a 
Plaka-negyed különlegességeire rácsodálkoztam volna. A turisták által manapság leglátogatot-
tabb nevezetességek e városrészben koncentrálódnak, s ebből az is adódik, hogy ajándékbol-
tok sokasága zsúfolódik itt egymás mellé. Mivel e tényre fel voltam készülve, visszatetszésem 
határozottan kisebb volt. Érdeklődésemet sokkal inkább a városrész különféle tereinek fur-
csán-különös jellege és elrendezése vonta magára: azok az élénkszínűre festett házak, melyek 
előtt és mögött ugyanolyan, élettől kicsattanó kert húzódik, a házak pedig egyéb más, burján-
zóan kusza növényekkel benőtt, ősrégi épületekkel alkotnak összevisszaságot, egész kis athé-
ni Montmartre-ot. Utamat tehát e furcsán össze-vissza környezetben folytattam (mely környe-
zet, őszintén szólva, tökéletesen kifejezi napjaink Görögországát), amikor, valamely végzet-
től vezérelve, egyszer csak az Akropolisz jegypénztárainál találtam magam. Ott pedig – mivel 
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tisztában voltam vele, hogy csakis egy különös sugallatra vetődhettem arra, és mert meglepőd-
ve konstatáltam, hogy a szokásos, kígyózó soroknak még nyoma sincsen – gondolkodás nél-
kül vettem egy belépőt, és ugyanazzal a töretlen lendülettel elkezdtem felfelé mászni azon a 
hosszú lépcsőn, amelynek széles fokait a látogatók tömegei már oly régóta koptatják.

A véletlenek kedvező egybeesésének tudom be most már azt is, hogy a máskülönben egész 
reggel szürke felhőktől borított ég – a nagymértékű légszennyezés napjaiban ez teljesen hét-
köznapi dolog Athénban – egyszerre tisztulni látszott, és néhány ferdén beeső napsugár élesen 
megvilágította az oszlopok maradványait, a töredékes talpazatot és a romos oszlopcsarnokot. 
A látvány a háború előtti expresszionista filmek érzelmekre erősen ható megvilágításait idézte. 
A lábaim úgymond maguktól vittek felfelé, és azt is csak felületesen érzékeltem, hogy szállin-
gózni kezdtek az első látogatók. Így értem arra a pontra, ahol hirtelen magával a Parthenónnal 
találtam szemben magam. A szemem pár pillanatig káprázott a felhők mögül előtörő napsu-
garak vakító visszaverődése miatt, de azután egészében is átláttam a hatalmas, gigászi töm-
bök egységét, amely minden tényező ellenére ámulatba ejtően könnyű, elegáns és lírai volt. 
Ez annak a sajátosan kifinomult elrendezésnek köszönhető, mely egységbe forrasztja a nehéz-
kest a légiessel, az immanenst a transzcendenssel. Ez volna hát Apolló és Dionüszosz egysé-
ge, a híres „görög mérték és arányosság”? Mindenesetre ezt a lelkem mélyéig ható benyomást 
egyfajta sejtelmes szkepticizmus járta át. A tér atmoszférájából – vagy esetleg Nietzschének 
emlékezetem legmélyén váratlanul megszólaló szarkasztikus iróniájából – áradt szét a gya-
núm arra vonatkozóan, hogy ez az esztétikus egység csupán a mindenkori – alapvetően kao-
tikus, kiszámíthatatlan és csapongó – hellén lélek szimbolikus testet öltése, mitikus és hiány-
pótló utópiája. Egészen biztosan nem arról a mérhető egyensúlyról van tehát szó, amely-
ben egyesek szerint az „antik Hellásznak” a létező valóságból fakadó atmoszférája csodála-
tos módon gyökerezett. E dologról minden bizonnyal az olasz reneszánsz értelmiségi elitje is 
ugyanígy vélekedett, őket pedig a „kifinomult” németek lovagolták meg, élükön Hölderlinnel, 
majd Burckhardttal, illetve az ő nyomdokaiba lépő német hellenistákkal. Ezeken töprengtem, 
amikor hirtelen eszembe jutott, amit Albert Savinio mesél Isadora Duncanról és utóbbi csa-
ládjáról. A távoli Amerikából azért utaztak idáig a XX. század elején, hogy az apa – maga 
is odaadó hellenista – útmutatásai alapján együtt töltsenek bizonyos időt a Plaka egyik álta-
lam is megcsodált kertes házikójában, melyet közvetlenül az Akropolisz lábánál béreltek. Itt 
igyekeztek pontosan úgy élni, ahogyan az ókori görögök élhettek: ők is ugyanúgy öltözköd-
tek, mosakodtak, varrták ruháikat és bonyolították le viadalaikat, ugyanazt ették és pontosan 



14

ugyanúgy művelték a művészeteket és gyakorolták a betűvetést, mint ahogyan minderről az 
abban az időben napvilágot látott „A Periklész-korabeli Athén hétköznapi életéről” című tör-
ténelmi tablóban olvastak. Az idő kerekének ily módon történő visszaforgatása először alapo-
san megdöbbentette az athéniakat. Később azonban remekül szórakoztak a dolgon. Nyugati 
mintára vasárnapi ünneplőt öltöttek és a hétvégéiket rendszeresen azzal töltötték – magya-
rázza Savinio –, hogy a kert falának résein keresztül hosszasan figyelték az amerikaiakat. 
Ők pedig derült arccal és minden egyébre fittyet hányva korongoztak vagy felettébb tudomá-
nyos (és bizonyosan rendkívül ősi) küzdőfogásokkal edzették testüket, ruháikat hamuval tisz-
tították, ditirambusokban szavaltak, lábukon koturnust, homlokukon babérkoszorút viseltek, 
és táncoltak a saját kezükkel fabrikált ősi dobjaik hangjára (a koszorút pedig mindig a legna-
gyobb átéléssel adták át egymásnak).

Ahogy a múlt eme ösvényén merengtem, belém nyilallt azon viktoriánus angol költők 
emlékezete is, akik az antikvitás bizonyos elemeit újjáélesztő romantika bűvkörében leélt éle-
tük beteljesedésének tekintették, ha Görögországban halhattak meg. Ha testük a „nagyszomjú 
argoszi földben” nyugodhatott, illetve ha olaj- és ciprusfák árnyéka vetült sírjukra valamely 
hősemlékű rom lábánál vagy az Égei-tenger egyik szigetének áldott földjében, továbbá ha por-
hüvelyük felett tábla hirdette Homérosz nyelvén: „Itt nyugszik egy brit költő.” A leghíresebb 
és a legtragikusabb sorsú mind közül Byron. Élete oly szomorú véget ért Meszolóngi rothadó 
mocsarai között, láztól elgyötörten, az általa beígért zsoldra mohón vágyakozó haramiáktól 
körülvéve, a valóságos Görögországban, mely – sajnos – oly nagyon különbözött attól a fény-
lő várfokok bevételére zúduló, mitológiai hősök által benépesített országtól, melynek képét az 
ifjú költő annakidején magában dédelgette ködbe vesző, komor iskolájának falai között. Meg 
nem állhatom, hogy ne említsem honfitársamat, Coubertin bárót is, kinek annyi küzdelem árán 
sikerült életre keltenie az olimpiai játékokat. Ha részt vehetne napjaink olimpiáinak valame-
lyikén, a báró minden bizonnyal elborzadva konstatálná, hogy a mostani játékok szelleme – a 
siker már-már beteges és olthatatlan vágya (mely nem rettent vissza eredményfokozó vegyü-
letek használatától sem), a modern panem et circenses tévéképernyőkön csillogó gladiátora-
inak gigászi izomzata (az újságírók továbbra is „atlétáknak” nevezik őket), és az egész meg-
koronázásaként az esemény szemérmetlen és gátlástalan áruba bocsátása – finoman szólva is 
mennyire távol áll Coubertin eredeti elképzelésétől. Attól a „humanista idilltől” – mens sana 
in corpore sano –, melyre ő maga is oly kimondhatatlanul vágyott, és amellyel kapcsolatban 
az a fölülírhatatlan meggyőződés alakult ki benne, hogy az ő kedves ókori játékainak is meg-
határozó eleme volt.

Azt mindenesetre belátom, hogy mi, az álmodozók újabb soraiból kikerülők sem tudunk 
másként cselekedni, mint ahogyan az lényünkből fakad. Így nekem sem volt más választásom, 
mint hogy teljesen átadjam magamat a „hellászi Éden” elképzelésének. Amikor a Parthenón 
melletti, hatalmas függönyök által félhomályba borított kis múzeum első termébe léptem, pár 
pillanatig némi nehézséget jelentett megkülönböztetnem azt a mintegy húsz szobrot, melyek a 
teremben helyet kaptak. A táblákon az állt, hogy a jón időszakban formázott kőalakok nőket, 
gyermekeket és szakállas férfiakat jelenítenek meg. A legmeglepőbb az volt bennük – stili-
zált és ünnepélyességet árasztó testük azt a benyomást keltette bennem, hogy csendben vonul-
nak valami felé, pontosan úgy, ahogyan az ember séta közben szokott mozogni –, hogy mind-
egyikük arcán ugyanazt a kifejezést fedeztem föl: szelíd mosolyukban fennkölt boldogság és 
réveteg öröm sejlett. Pont, mint a gyermek mosolyában, amikor minden másról megfeled-
kezve egy őt elbűvölő és lenyűgöző valami felé tekint. Arcukon egyáltalán nem a keresztény 
üdvözültek boldogságból fakadó mosolyát láttam. Utóbbiak mindig a „mennyek magasztossá-
gától” átszellemült állapotukban leledzenek, és szelíden, de határozottan megvetik földi létü-
ket. Terembéli alakjaim viszont figyelmesen irányították tekintetüket valami felé, ami itt, a 
földön, közöttük volt található, s ami iránt gyermeki és örömteli egyetértésben a legteljesebb 
odaadást mutatták. Leültem velük szemben egy kis padra. Innen néztem figyelmesen e férfi-, 
női és gyermekalakokat: azt, ahogyan az arcukra szelíd mosolyként kiülő rejtélyes elragadta-
tásuk szűnni nem akaróan felénk árad az idők homályából. Hirtelen megértettem, hogy arcki-
fejezésük olyan érzelmet árul el, amellyel soha nem találkoztam még. Sem a ma élők arcán, 
sem pedig a könyvek oldalain látott számtalan képen. „Egy rég letűnt érzelemről van tehát 
szó!” – gondoltam. Mikor kijöttem a múzeumból – ekkor már turisták lökdösődtek mindenfe-
lé, hogy ezt a helyet is kipipálhassák az aznapi látnivalók listáján –, nem állhattam meg, hogy 
ne vessek gondterhelt pillantást a lábaim előtt elterülő, gigászi méretű városra, ahol aznap is 
mindenki rohan a dolga után, s ahová néhány percen belül magamnak is újra alá kellett szállnom.

Désfalvi-Tóth András fordítása
Forrás: GROZDANOVITCH, Denis: Petit traité de désinvolture. Paris, Éditions José Corti, 2002.
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SZOBOSZLAI-KISS KATALIN

A tiszta képzetek filozófiája
A sztoikus logikáról írni alapvetően nagy kihívás, tekintettel arra, hogy a sztoikus filozó-

fiai diszciplínák közül a logika nehezen értelmezhető szigorú tételek és a köztudatban kevés-
bé ismert fogalmak sorából áll. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a logika nem vált a sztoa 
legnépszerűbb ágává, jóllehet hozzá kell tennünk, hogy logika nélkül maga a filozófia alap-
vetően nem is létezhet, hiszen a logika a hibátlan következtetés és érvelés tudománya, ennek 
fényében a bölcselet sincs meg logika nélkül. A logika bizonyosan a filozófia módszertana, és 
ez a sztoikus filozófia esetében határozottan meg is nyilvánul. 

Fontos leszögeznünk, hogy önálló tudományágként nem a sztoikusok kezdték el művel-
ni a logikát. A filozófiatörténet nagy személyiségei közül Arisztotelészt említhetjük első-
ként, aki a logika tárgyában adott ki műveket, jóllehet maga Arisztotelész és a későbbi köve-
tői, a peripatetikusok sem önálló tudományként, hanem a filozófia segédtudományaként defi-
niálták. A sztoikus filozófia első korszakában tevékenykedő filozófusok, a kitioni Zénón és 
Khrüszipposz, Arisztotelész követőinek hagyományához hasonlóan a logikát kezdetben szin-
tén a filozófia eszközeként értelmezték, a két említett sztoikus bölcs nevéhez köthető a szto-
ikus logika tudományának megalapozása. A sztoa történetének második korszakában tevé-
kenykedő filozófusok viszont már kevésbé mutattak érdeklődést a téma iránt, ennek talán az 
lehet a magyarázata, hogy figyelmüket a logikai törvények betartására összpontosították, egy-
szerűen alkalmazták elődeik tudományát. Ezt támasztja alá a második korszak kiemelkedő 
filozófusának, a rodoszi Poszeidóniosznak bölcseleti stílusa, aki bár a logikát az etikához és a 
fizikához hasonlóan a filozófia fontos tudományágának tekintette, mégsem dolgozott ki logi-
kai tételeket. Poszeidóniosz már nem a következtetési szabályok tisztázását értette a logika 
alatt, hanem a tudományfilozófiát. Az ő esetében már tapasztalható, hogy a logika a tudomá-
nyos vizsgálódás és kutatás alkalmazott módszere. A sztoa római, azaz harmadik korszakának 
nagy egyéniségeire még határozottabban jellemzővé válik a logika tudományos módszerként 
való művelése. Marcus Aurelius, Epiktétosz és Seneca elsősorban etikai problémákkal fog-
lalkoztak, érdeklődésük sem a természetfilozófiai, sem pedig az ismeretelméleti témákra nem 
terjedt ki. A Kr. u. 2–3. századra a sztoikus logika önálló tudományágként való művelése tel-
jes egészében el is tűnt a sztoikus filozófiából.

Ismertető tanulmányomban a sztoikus filozófia első korszakának bölcselői által elemzett 
problémákat vázolom, a logika tudományának tárgyi meghatározását, a fontosabb fogalmak 
és problémák tisztázását és argumentálását téve célomul. 

A három filozófiai diszciplínáról

SVF II 38 Sextus Empiricus, Advervus Mathematicos, VII. 16–19.
... Egyesek helyesebben... állítják, szerintük a filozófia része a fizika, az etika és a logika. Valójában ez 
Platón felosztása… a legfontosabb érvek Xenokratésztől és a Xenokratész-követőktől származnak, vala-
mint a peripatetikusoktól, de a sztoikusok is elismerik ezt az osztályozást. A sztoikusok azonban nem 
valami meggyőzően hasonlítják a filozófiát a gazdag gyümölcsöskerthez. A hasonlat szerint a fák dús 
lombozata jelképezi a természetfilozófiát, a zamatos gyümölcs az etikát, a fákat körülvevő kerítés pedig 
a logikát. Mások (ti. más sztoikusok) szerint a filozófia egy tojáshoz hasonlítható: a sárgája az etika, a 
fehérje a fizika, amely az előbbi táplálója, a logika pedig a tojás héja. Poszeidóniosz ettől eltérő véle-
ményt képvisel, szerinte ugyanis a filozófia részei egymástól elválaszthatatlanok, ezzel szemben a fenti 
hasonlatban a gyümölcsök a fáktól, a fák pedig a kerítéstől elválasztottak; szerinte a filozófia inkább egy 
élőlényhez hasonlítható: a fizikát a hús és a vér, a logikát a csontok és az inak, az etikát pedig a lélek 
szimbolizálja.1

A filozófia három fő területe

SVF I 45 Diogenész Laertiosz VII. 39.
A kitioni Zénón elsőként állítja a Logoszról című művében, hogy a filozófia három részre tagolódik, a 
fizikáról, az etikáról és a logikáról való érvelés szerint.

SVF I 46 Diogenész Laertiosz VII. 40.
Egyesek a logikát rendelik első helyre, másodikra a fizikát és harmadikra az etikát. Ezzel találkozunk 
Zénón Logoszról című művében is. 

SVF I 48 Arrianos Epict. Diss. I. 17. 10, 11.
Egyesek szerint … a logika a megkülönböztetés és a vizsgálódás tudománya, de valaki azt is mond-

1 A tanulmányban közölt töredékeket saját fordításomban közlöm.
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hatja, hogy a metrika és a mérlegelés tudománya; akik ezt állítják, azok csak Khrüszipposz, Zénón és 
Kleanthész; Anthisztenész viszont nem állítja ezt. 

A dialektika

Poszeidóniosz F 188 Diogenész Laertiosz, VII. 62.
A dialektika, ahogyan Poszeidóniosz mondja, igaz, hamis, valamint a se igaz, se hamis dolgok tudomá-
nya. A dialektika Chrysippos szerint a jelölésről (szémainonta) és a megjelölésről (szémainomena) szól.2

Lekton

SVF II 167 Sextus Empiricus Adversus mathematicos VIII. 80.
Minden lektont ki kell ejteni nyelvileg, éppen ez a név. Beszélni annyi, mint a dolgok nevének jelenté-
sét hanggal kifejezni. 

A megismerésről
(phantaszia, asszenzió, aiszthészisz, kritérion)

SVF I 52 Cicero Acad. Pr. II. 66.
Arkheszilaosz szerint a bölcsnek az a legnagyobb erőssége, hogy óvakodik attól, nehogy becsapják, és 
figyel, nehogy tévedjen; ezt Zénónnal egybehangzóan mondja.

SVF I 53 Cicero Acad. Post. I. 42.
De a tévedés, a meggondolatlanság, a tudatlanság, a sejtelem – egyszóval minden, ami idegen a szilárd 
és biztos jóváhagyástól (ti. asszenziótól) – erénnyel és bölcsességgel helyreigazítható.

SVF I 54 Cicero Pro Mur. § 61. 
A bölcs semmiről sem alkot véleményt, nem bosszankodik semmi végett, nem csalatkozik, és sohasem 
változtatja nézeteit.

A benyomásról

SVF I 55 Cicero Acad. Post. I. 40.
A legtöbbet a filozófia harmadik részén változtatott. Először is a legtöbb újdonságot az érzetekkel kap-
csolatban vezette be, ezekről azt állította, hogy valamilyen módon összefüggésben állnak a kívülről érke-
ző benyomással, amelyet ő phantaszia-nak, mi pedig visum-nak nevezünk.

SVF I 56 Numenius apud Euseb. Perep. Evang. XVI. 6, 13.
Ezt a tant is Zénón határozta meg elsőként, amely aztán nevének megbecsülését eredményezte az athé-
niak körében, ez a tan a megragadó képzet (ti. phantaszia kataléptiké) tana – Arkheszilaosznak erre min-
den szempontból szüksége is volt.

SVF I 58 Sextus Adversus Mathematicos, VII. 236. 
Amikor Zénón azt mondja, hogy a képzet benyomódik a lélekbe, akkor hallgatnia kell rá (ti. a léleknek)…

A kritériumról

SVF II 105 Diogenész Laertiosz, VII. 54.
(ti. A sztoikusok) azt mondják, hogy az igazság kritériuma3 a megragadó képzet (kataléptikén 
phantaszian), azaz ami a meglévőből való, miként Khrüszipposz mondja A természetről második köny-
vében, továbbá Antipatrosz és Apollodórosz is. Boéthosz több kritériumot enged meg, az észt, az érzé-
kelést, a sóvárgást és a tudást. Khrüszipposz önellentmondásba kerül A logoszról elején, azt állítja, hogy 
a kritérium: érzékelés és előfeltételezés; az előfeltételezés egy általános érvényű fogalom. A korai sztoi-
kusok közül mások a helyes gondolkodást tartják kritériumnak, ahogyan Poszeidóniosz is mondja A kri-
tériumról című művében.

A megragadásról szóló tenyérhasonlat

SVF I 66 Cicero Acad. Pr. II. 144.
Zénón ezt a szemléltető példát mutatta be: egyik kezét előre nyújtotta kinyitott tenyérrel: a „képzet ehhez 
hasonló” mondta; aztán kicsit visszahajlította ujjait, mondta: „a jóváhagyás pedig ehhez”; majd teljesen 
összezárta ujjait és ökölbe szorította, ezt pedig már a megragadásnak nevezte; a hasonlat alapján pedig 
erre az ökölbeszorított mozzanatra, a katalépszisz kifejezést vezette be, ezt előtte még soha sem nevezte 
meg senki. Aztán pedig bal kezével a jobb öklét alaposan és erősen megszorította, ilyen pedig „a tudás” 
mondta, ami senkinek sem sajátja, csak a bölcsnek.

2   A jel, szémeion, signum, a sztoikus logika egyik alapfogalma, a fizikailag nem látható dolgokra utal. A jelölt dolog 
lehet egy terminus, egy mondat, egyáltalán minden, ami a nyelv által lesz kifejezve. 

3   A sztoikus ismeretelméletben a kritérion, iudicium, regula olyan képzet, amely százszázalékosan megegyezik a fizi-
kai tárggyal, amelyről származik; feltétel nélkül igaz képzet, a sztoikus megragadó képzetet kell alatta értenünk.
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A megragadó képzet és a megragadás

SVF I 60 Cicero Acad. Post. I. 41. 
41. Nem minden képzetnek ad hitelt, csak azoknak, amelyek valamilyen sajátos jelzéssel rendelkez-
nek azon dologról, amelyet reprezentálnak az elmében; azt a képzetet pedig, ami önmagát mutatja meg, 
megragadónak nevezete el. Elfogadjátok ezt? Mi bizony igen! – mondta (ti. Atticus) – Hogyan másképp 
neveznéd a katalépton-t? Amikor pedig egy képzet elfogadásra és megismerésre kerül, azt a folyamatot 
nevezte megragadásnak, hasonlóan a kézzel megragadható dolgok esetéhez. Ebből vezette le a nevét is; 
ezt a kifejezést korábban ilyen összefüggésben senki sem használta, ugyanakkor több egyéb kifejezést is 
bevezetett, hiszen új dolgokat mondott. Amit pedig érzékeléssel megragadunk, azt nevezte az érzékelés-
nek magának, és ha a megragadás már megtörtént, akkor azt az értelemtől elválasztani lehetetlen, ez lesz 
a tudás; ha a képzet az értelemtől elválasztott, akkor azt tudatlanságnak nevezte el; ez utóbbiból szárma-
zik a vélemény, amely gyenge és téves felismeréssel kevert.

SVF I 58 Cicero Acad. Post. I. 41.
… és ha a megragadás már megtörtént, akkor azt az értelemtől elválasztani lehetetlen, az a tudás, ha 
pedig igen, akkor azt tudatlanságnak nevezte el…

A jóváhagyás: asszenzió

SVF I 59 Cicero Acad. II. 18.
Philón tagadja, hogy bármi is megragadható lenne. A képzet (visum, phantaszia) olyan képzet – ahogy 
Zénón állítja –, ami benyomásként és lenyomatként keletkezik egy dologról, mégpedig úgy, amiként a 
dolog adva van, és ez a képzet nem állhatna elő, úgy, ahogy az a dolog – amelyről származik – nincsen; 
meglátásom szerint ezt Zénón igen helyesen határozta meg; az ilyen (ti. megragadó) képzetet Philón 
cáfolta és el is törölte …

A nevekről

SVF I 65 Sztobaiosz Ecl. I p. 136, 21 W
Zénónról és azokról a gondolatokról, amelyek tőle erednek. A fogalmakról azt állítja, hogy sem reális 
létezők, sem pedig minőségek, de a lélek bizonyos minőségi jelenségei, amelyeket a korábbi filozófu-
sok ideáknak neveztek. A fogalmak a formák rendezői, amilyen például az ember vagy a ló formája, a 
fogalom minden ilyen típusú élőlényben rokon, akárhány is van belőle. Ezekről állították a sztoikus filo-
zófusok, hogy elgondolt létezők, valamint azt, hogy következtetés révén teszünk szert rájuk; neveknek 
nevezték őket.

A téves képzet a szenvedély oka

SVF II 379 Cicero Tusculanae Disputattiones IV. 22.
A sztoikusok szerint a fegyelmezetlenség minden szenvedély forrása, ami valójában a teljes értelemtől és 
a helyes észtől való elpártolás, azaz az ész parancsaitól való elfordulás; ekkor a lélek késztetése nem irá-
nyítható és nem gátolható. Idővel a fegyelmezettség lecsillapítja a szenvedélyt, hatással lesz arra, hogy a 
józan észnek engedelmeskedjenek a szenvedélyek, továbbá megtartja (ti. a fegyelmezettség) az értelem 
megfontolt ítéleteit. A kellemetlen fegyelmezetlenség a lélek teljes egészét felborzolja, megzavarja, fel-
izgatja, mivel az indulat, a félelem és az összes szenvedély belőle ered.

A képzetalkotás is hathat az emotív mozgásokra

Poszeidóniosz F162 Galénos, De Placitis Hippocratis et Platonis, V. 473–4, pp. 453. 11–454. 7 M
Poszeidóniosz szerint a szenvedélyek okának helyes felismeréséből haszonra tehetünk szert, hozzáteszi: 
„Tisztázódtak a szenvedélyek okozta késztetésekkel kapcsolatos zavarok.” A folytatásban jellemzi a szó-
ban forgó zavarokat: „Szerintem jól jegyezd meg, mi az ésszerű magyarázata annak, hogy hogyan van 
meg bennünk vagy hozzánk közel a rossz, amikor még nem is félünk vagy rettegünk. Bizony bőven elég 
ezek képzeteit felidézni magunkban. Vajon hogyan hozhatnád mozgásba az értelem nélkülit az értelem-
mel, hacsak nem úgy, hogy felidézel egy az érzékelt dologhoz hasonló képzetet. Vegyük például azok 
esetét, akikben vágy ébred egy elbeszélés kapcsán, vagy azok esetét, akik pusztán egy élénk felkiáltástól 
a félelem állapotába kerülnek, rettegnek, hogy az oroszlán elragadja őket, pedig még nem is látják azt.”

Poszeidóniosz F34 Galénos, De Placitis Hippocratis et Platonis, IV. 377–9, pp. 348. 5–350. 13 M
Midőn (ti. Khrüszipposz) azt vizsgálja, hogy vajon a szenvedélyek ítéletek vagy az ítéletek következ-
ményei, mindkét esetben eltávolodik a korábbi filozófusoktól, de még inkább, amikor a kettő közül a 
tévesebbet választja. Zénónnal, saját magával és számos sztoikussal ellentmondásba kerül, akik szerint a 
szenvedélyek nem a lélek ítéletei, hanem az ítéletek okozta értelem nélküli összehúzódások, elernyedé-
sek, felemelkedések és kitörések.
Poszeidóniosz ezzel szemben mindkét állásponttól teljesen eltávolodik. Szerinte ugyanis a szenvedélyek 
nem lehetnek ítéletek, és nem is származhatnak ítéletekből, inkább a vágy és az indulat képességei okoz-
zák őket, ebben pedig összhangot mutat a korábbi filozófusokkal. …
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A haladók és megfontoltak

Poszeidóniosz F174 Galénos, De Placitis Hippocratis et Platonis, V. 474, p. 454. 7–15 M
Nos ezeket helyesen adta elő Poszeidóniosz, a következőkben pedig a Khrüszipposz által megoldatlanul 
hagyott kérdéseket elemzi, miként ezekről az előző könyv végén már beszámoltam. Elhatároztam, hogy 
itt most befejezem az elemzést, de azért még idézek egy részletet: „Csakugyan a bölcsesség terén hala-
dók nem szenvednek annak a tudatától, hogy bennük van a rossz. Ennek az az oka, hogy nem lelkük érte-
lem nélküli, hanem értelmes volta irányítja őket.”

F186 Alexandriai Kelemen, Stromateis, II. xxi. 129. 1–5.
Poszeidóniosz szerint a végső cél: a szemlélődő élet mindenekfelett az igazságról, magáról a megmutat-
kozó kozmikus rendről lehetőség szerint…

Ahogyan arra már utaltunk, a logika tudománya nem előzmény nélküli a filozófiatörténet-
ben, hiszen már Arisztotelész külön művekben tárgyalta a helyes gondolkodás szabályait. Az 
Arisztotelész tevékenysége utáni korszakban virágzó sztoikus filozófia logikával foglalkozó 
ága azonban mégsem tekinthető az arisztotelészi logika egyenes folytatásának. Máig vita tár-
gyát képezi a tudósok körében, hogy vajon mi lehet a magyarázat Arisztotelész eredményei-
nek tudomásul nem vételére a sztoikus bölcsek részéről. Akad olyan gondolkodó, aki azt tart-
ja a legvalószínűbb magyarázatnak, hogy a sztoikusok egyszerűen nem ismerték a méltán 
nagy hírű előd idevágó írásait, ezt a hipotézist azóta a filológia megcáfolta. A legvalószínűbb 
magyarázat talán az lehet, hogy a sztoikus bölcsek a logika tudománya alatt tágabb tudományt 
értettek, figyelmük nem csupán a helyes következetési és érvelési struktúrák rögzítésére össz-
pontosult, hanem igazság- és tudományelméleti kérdésekre is. Ha alaposabban szemügyre 
vesszük a sztoikus töredékeket, azonnal kiderül, hogy a sztoikus logika elsősorban ismeretel-
méleti kérdésekkel foglalkozik, a bölcsek a tiszta ismeret megszerzésének határait és feltétele-
it kutatják. Alapvetően a biztos tudás köréhez kapcsolódó kérdések megválaszolása körül for-
gott gondolkodásuk. Miért fogadom el, hogy a képzet alapjául szolgáló tárgy valóban létező 
dolog és nem maga is a képzelet szüleménye? Honnan ered a szavak jelentése? Milyen össze-
függés lehet biztos tudás és morál között? Miközben a fent megfogalmazott kérdéseket meg-
válaszoljuk, a sztoikus logika teljes rendszere tárul majd fel előttünk. 

Talán azzal érdemes kezdenünk, hogy vajon mit neveztek, mit értettek a sztoikusok logi-
ka alatt. Első körben a görög logosz kifejezést kell szemügyre vennünk, mely szónak fordítá-
sa nem egyszerű, ésszerűség, szabály, lényeg, beszéd vagy szó jelentéssel is előfordul a szö-
vegekben. A sztoikus filozófia három filozófiai diszciplínája közül az egyiket nevezi meg a 
logosz kifejezés segítségével, elsősorban a nyelv és a helyes megismerés és gondolkodás sza-
bályait tömörítő tudomány megjelölőjeként. Ezzel magyarázható, hogy logikájuk két fő ágra, 
a retorikára és a dialektikára tagolódik. A retorika a nyelvvel és a grammatikával kapcsolatos 
problémákat öleli fel, a dialektika pedig a helyes gondolkodás és megismerés szabályaival és 
ismeretelméleti témákkal foglalkozik. A sztoikus retorika mai fogalmaink szerint inkább felel 
meg a logikának, míg a dialektika talán analizáló, elemző ismeretelmélettel, illetve tudomány-
filozófiával azonosítható. A sztoikus logika mindkét ága nagyon izgalmas, egyedi megoldá-
sokkal előálló, sajátos tanításokat foglal magába, amelyek már az antikvitáskorban komoly 
filozófiai vitákat generáltak. 

A sztoikus logikát bemutató tanulmányomban a logika mindkét ágát ismertetem majd, első-
sorban az ismeretelméleti problémákat vázolom, tekintettel arra, hogy a sztoikus logika ezen 
a ponton különleges célt teljesít, a helyes életvezetési szabályok megragadását is megcéloz-
za, ugyanis a logika a sztoikus filozófiában az etika, a helyes és boldog élet fundamentuma-
ként körvonalazódik.

A sztoikus logika három létdimenzió körül mozog: (I) a valóság dimenziója, maga az empi-
rikus fizikai világ; (II) a valóságról alkotott képzetek dimenziója, az elgondolható világ és 
végül az ennek kifejezését adó dimenzió (III) a nyelvi sík. Ezen három struktúrához köthe-
tő minden sztoikus logikai tan és fogalom. A megismerhető világ a nyelvi közegen keresz-
tül kerül rögzítésre, ezt tisztán és pontosan kell elvégeznünk, hogy valóban a valóságot fejez-
zük ki, a nyelv elemzése tehát elengedhetetlen. A nyelvi kifejezést megelőzi az elgondolható 
világ dimenziója, vagyis a valós tárgyakról alkotott képzetek és a helyes képzetalkotás szin-
tén elengedhetetlenné válik a valóság kifejezése és megismerése során. Meglátásom szerint 
e két mozzanat tette indokolttá a sztoikusok számára a logika két területének megkülönböz-
tetését, a nyelvi dimenzió elemzésével a retorika, a képzetalkotás dimenziójával a dialektika 
szerzett magának létjogosultságot. A valóság megismerésének célja a valós világ, a kozmosz 
szépségének megőrzése, mely cél nem csupán ismeretelméleti, hanem etikai cél is, ez a szto-
ikus bölcselet legfontosabb kötelessége.



19

I. Retorika
Amint azt már említettem, a sztoikus logikának két fő ága van, a retorika és a dialektika. 

Az előbbi a nyelv grammatikai vizsgálatával foglalkozik, az utóbbi, a dialektika, az igazság 
feltárásával, az igaz, hamis állításokkal, valamint a jelöléselmélettel.

A sztoikus retorika elsődlegesen a nyelvvel, a beszéddel kapcsolatos kérdéseket vizsgál-
ja, milyen viszony áll fenn ontológiailag a dolgok és az őket megjelölő nevek között, mi a 
különbség és milyen viszony áll fenn a tagmondatok és a mondatok között, honnan és mi alap-
ján kapják adott dolgok nevüket, amelyekkel illetjük őket. A sztoikus bölcseknek köszönhető-
en rögzültek a Kr. e. 3. században a nyelvtani kategóriák és nevek. A névszóragozás alapjául 
szolgáló esettani (alanyeset, tárgyeset, birtokos eset, határozó) elnevezések és szabályos hasz-
nálatuk tisztázása is az ő nevükhöz köthető, miként az igeragozás terén alkalmazott igeszem-
lélet nevek (folyamatos, befejezett, beálló) és igeidőket (jelen, múlt, jövő) kifejező elnevezé-
sek és használatuk szabályainak definiálása is. Ez első hallásra kevésbé fontos vívmánynak 
tűnhet számunkra, ugyanis e nyelvtani kategóriák értése és használata magától értetődő min-
den ember számára, csakhogy ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a kategóriák beveze-
tésének hiányában nem csupán az antik nyelvek, de a modern nyelvek elsajátítása is gyakor-
latilag lehetetlen. Ezen szabályok és nevek azóta is minden nyelv alapját adják és módszerta-
ni segítséget a nyelvtanulásban. 

A sztoikus logika ezen ágának legérdekesebb problémaköre a lekton-tan, azaz a jelentés 
fogalmával kapcsolatos elmélkedés. A lekton az, amit a mondással mondunk, ami a beszéd 
egy elemi fokú egysége. A lekton azon entitások egyike, amely a sztoikusok szerint testetlen, 
de rendelkezik ontológiai, létezési státussal, hiszen azáltal, hogy jelen van a valóság szférájá-
ban, hangzás formájában fizikai létező. A sztoa szerint a lekton egy adott szó jelentése, amit 
egy görög ért, egy barbár viszont annak ellenére, hogy hallja a kifejezést, nem érthet meg, 
utóbbinak csak a hangok halmaza; az ilyen entitás is exisztál, de testetlenül; a testi létező az 
maga az a dolog, ami alapját képezi az adott szónak/lektonnak, amire vonatkozva megfogal-
mazódott. A jelöléselmélet egy háromszög segítségével szemléltethető, egyik csúcsa a valós 
dolog, a másik csúcs a dolgot a beszéd szintjén reprezentáló egység: a szó, végül a harma-
dik a kimondott szó, vagyis a lekton. Ilyen értelemben a képzelet szüleményei, vagy a mese-
beli lények nevei is létezőnek minősülnek, de nem reális testi adottsággal bírókként, hanem 
csak „szimbólumokként”, lektonokként. Amikor egy tárgyról egy állítást teszünk, akkor olyas-
mit állítunk, ami tőle önállóan nem létezik, csak a dologhoz való viszonyában nyer létezést. 
De vajon miért volt fontos ezt a sztoikusok számára tisztázni? A létértelmezést csupán nyelvi 
dimenzióban tehetjük meg, éppen ezért a sztoikusok a valóság tükrözőjét értették a nyelv alatt. 
Gondolkodni is csak nyelvi szinten vagyunk képesek, tehát bármilyen ismeretet szerzünk a 
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világról, aztán pedig törvényben rögzítjük, kizárólag nyelvi struktúrákkal vagyunk képesek 
megtenni. Ezért volt számukra fontos a nyelvi jelek elemzése és ontológiai státusuk tisztázása. 

Ezzel szoros összefüggésben dolgozták ki a retorika másik lényeges területét, az etimoló-
giát is. A sztoikusok körében az etimológiai vizsgálódások legfőképpen azért voltak népszerű-
ek, mivel így nem csupán a szavakat, hanem a dolgokat is magyarázattal láthatták el. Számos 
fragmentum maradt fenn a szavak eredeti jelentését összegző lexikonszerű kézikönyvekből.4 

A sztoikus retorika ezen a ponton összekapcsolódik a dialektikával. A dialektika fő prob-
lémaköre az igaz és hamis megkülönböztetése, valamint a jelentés (szémainonta) és jelölet 
(szémainomena) megkülönböztetése. Amint arra már utaltunk, a megismerés és maga a gon-
dolkodás is nyelvi közegben történik, ezért lényeges kérdés a szavak helyes használata, ami-
nek nyilvánvaló előfeltétele a szavak jelentésének értése. Általános sztoikus tanítás, hogy a 
szavak jelentését a jelentésük alapját adó dolgokból, azaz jelöletükből nyerik, ezzel magyaráz-
ható a sztoikusok etimológia iránti erőteljes érdeklődése. Egy adott tudástartalom, azaz jelen-
tés abban az esetben igaz/helyes, amennyiben reális tárgyi létező az alapja, viszont hamis/
helytelen, amennyiben nem reális alapból származik. A ló név jelentése helyes, hiszen a ló, 
mint létező reális testi létező. A kentaur hamis, mivel nem jelöl meg semmit a tárgyi világ 
létezői közül. Ha azonban a kentaurt, mint nevet értelmezzük egy fantáziakép reprezentánsa-
ként, abban az esetben nem minősül hamisnak, ez pedig azzal magyarázható, hogy a sztoiku-
sok reális tárgyi létező alatt minden létezőt értenek, a képzeteket kifejező állításokat, a mon-
datokat is, vagyis minden beszédtartalmat, szót, nevet. Ha a kentaur nevet vesszük vizsgála-
tunk tárgyává, akkor be kell látnunk, hogy maga a szó egy fantáziakép nyelvi megfogalmazá-
sa, amit ha kimondunk, testi létezőként a valóság dimenziójába lép, de csak, mint név. A ken-
taur maga hamis dolog, mert nincs reális alapja, a kentaur szó viszont igaz, mivel mint szó, 
a kentaur fantáziaképet reprezentálja. A kentaur mint fantáziakép, mint mitológiai alak nem 
valós létező, de mint név valós nem testi létező, vagyis lekton, amint azt fentebb kifejtettük, 
hiszen maga a kimondott szó, a lekton ontológiai státussal bír. Egy állítás/név igazságát tehát 
a világhoz való viszonyában minősítik igaznak vagy hamisnak. Igaz, amennyiben tükrözi a 
tapasztalati, illetve a nyelvi világ szerkezetét, de hamisnak minősül, ha zavaros és nincs össze-
függésben a név alapját képező dologgal, vagy képzettel. Csakhogy az itt elhangzott sztoikus 
megállapítás újabb problémát vet fel. Mi a kritériuma annak, hogy az adott tartalom valóban 
a „valóságot” reprezentálja? Ez esetben pedig már nem a lektont, hanem a képzetek és fizikai 
tárgyak viszonyát vizsgálják. A fizikai létezőkről származó képzeteink valóban megfelelnek-e 
a fizikai tárgynak? A képzeteink helyes/igaz voltáról mi alapján lehetünk biztosak? Létezik-e a 
valóság, vagy minden csupán álom? Mi a tényleges igazság, mi a valóság kritériuma? A sztoi-
kus logika dialektikának nevezett ága ezen a ponton episztemológiává, ismeretelméletté válik, 
a következőkben a fent megfogalmazott kérdésekre keressük a választ.

II. Dialektika
Már a legkorábbi sztoikus bölcsek szövegeiben találkozunk az igazság kritériumának prob-

lémájával. A valóságot hűen tükröző tudás kritériumának elemzését a tudás megszerzésének 
körülményeivel, tisztázásával érdemes kezdenünk. Ezt két oldalról lehet megközelíteni: a) a 
megismerő alany és b) a megismerés tárgya oldaláról. a) A megismerés alanya maga a lélek, 
vagyis annak elsődleges funkciója az irányítás; a helyes megismerés legfőbb feltétele a lélek 
főfunkciójának zavartalan mozgása, vagyis a zavartalan gondolkodás. Mit is értenek a sztoi-
kusok ilyen kontextusban vezetés alatt? Ezt a mozgást e főfunkció meghatározásával írhatjuk 
körül: a lélek nyolc részből áll, legfőbb része a hégemonikon, ami eredendően vezetést, irá-
nyítást, a lélek többi részének mozgását, az érzéklést irányítja. Ha ez a vezetés zavartalanul 
működik, akkor beszélünk egyenes észhasználatról, görögül orthosz logoszról. Ha e képes-
ség helyesen működik, a megismerés világát hibátlanul vizsgálja a lélek, a fizikai világról 
alkotott képzetei lefedik a valóságot, ezek a képzetek az érzékelés révén kerülnek a lélekbe, 
hallás, látás, tapintás vagy szaglás által. b) A megismerés tárgya a fizikai világ bármely tár-
gya lehet, a megismerés kritériuma, hogy a tárgy létezzen fizikailag, illetve hogy megérint-
se, azaz kapcsolatba kerüljön a megismerés alanyával az érzékelés révén. Ha a vezérlő lélek-
rész jól működik és a tárgy is megérintette a megismerő alanyt, azzal az ismeretszerzés meg 
is valósul. Miként is történik ez? Az érzékelés segítségével a szemlélődő személy képzetet 
alkot egy adott tárgyról, ha ez a képzet százszázalékosan megfelel a tárgynak, azaz tükrözi az 
adott dolgot, abban az esetben beszélhetünk helyes képzetalkotásról, görög kifejezés e moz-
zanatra a szünkatatheszisz, amelyet latin nyelvű szerzők alapján asszenziónak nevezünk. A 
töredékek arra engednek következtetni, hogy a helyes szünkatatheszisz során megjelenő kép-

4   A műfaj ugyanakkor nem eredendően sztoikus, hiszen már Platón dialógusaiban is találkozhatunk etimológiai leve-
zetésekkel. Platón több dialógusában is találkozhatunk e témákkal, ilyen például a Kratülosz és a Timaiosz dialógusok.
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zet, amit Zénón phantaszia kataléptikének nevez – megragadó képzetnek szoktuk fordítani –, 
lesz az egyetlen kritériuma a valóságnak, vagyis annak, hogy a képzet és a fizikai tárgy maxi-
málisan megegyezik. A phantaszia kataléptiké úgy ragadja meg a lelket, hogy a lélek vezérlő 
része önkéntelenül rábólint helyesléséül; a lélekben való megjelenése ösztönszerű, nem gátol-
ható. Az ilyen képzet ugyanakkor nem statikus, hiszen azonnal a gondolkodás alapvető moz-
gását indítja el, általa következtetünk arra, hogy a tárgy, amelyről tudósít, a valóságban is léte-
zik. Mindenről, amiről ilyen tiszta megragadó képzetünk van, az az adott tárgy exisztenciális 
voltát igazolja, ez az igazság kritériuma.

Mielőtt rátérnénk annak tisztázására, hogy a megragadó képzet mellett hányféle képzetet 
különböztet meg a sztoikus logika, illetve, hogy ezen képzetek milyen mozgásokat váltanak 
ki a lélekben, próbáljuk meg feltárni azt az utat, hogyan lesz a megragadó képzetből általános 
és kétségbevonhatatlan, biztos ismeret. Röviden: miként lesz a képzetből fogalmi, konceptuá-
lis tudás? Zénón ezt egy hasonlat segítségével szemlélteti. Az itt ismertetésre kerülő, Zénóntól 
származó tenyérhasonlat a sztoikus logika toposzaként vált ismertté. Zénón két kezünk segít-
ségével szimbolizálja az empirikus ismeretszerzés útját a biztos tudásig. A nyitott tenyér szim-
bolizálja a lélekben megmutatkozó képzetet, a befelé fordított ujjak a képzet jóváhagyását, az 
ökölbe szorítás pedig a képzet megragadó minőségét, ezt a mozzanatot a lélek nem tudja kitö-
rölni, vagy visszautasítani, ekkor beszélünk arról, hogy a megragadó képzet százszázalékosan 
megfelel a neki alapul szolgáló tárgynak. A hasonlat következő mozzanata, amikor a másik 
kéz az ökölbe szorított kezet átszorítja, ezt nevezi Zénón tudásnak. Az analógiát ismertető 
töredék azonban még tartalmaz egy utolsó és különleges információt, miszerint ennek a biztos 
tudásnak birtoklója kizárólag csak a bölcs lehet. Hogy ezt Zénón miért kötötte ki, nos ennek 
tisztázására a képzetek típusainak elemzését követően még visszatérünk, ugyanis éppen ez az 
a momentum, ahol a sztoikus logika etikába fordul.

A képzetek osztályozása a következőképpen írható le: adott a megragadó képzet, amely 
a tiszta ismeret forrása, az ilyen képzetet az értelem önkéntelenül elfogadja, azaz rábólint, a 
képzeteknek azonban adott egy olyan típusa, amelyre az értelem elhamarkodottan reagál, így 
téves és nem tiszta ismerethez jutunk, az ilyen képzetek elsősorban az érzéki csalódásból faka-
dó képzetek. A kentaurt mint mitológiai lényt megítélni helyes képzet, de valóságos létezőnek 
tekinteni már téves. A hibás képzetek semmilyen tekintetben nem felelnek meg a valóságnak, 
a lélek valamilyen betegség folytán bólint rá olyan képzetekre, amelyek tévesek. Megtörténik, 
hogy egy kiadós megfázás kapcsán a mézet nem édesnek, hanem keserűnek érezzük, vagy 
éppenséggel semmilyen ízt nem érzünk. A téves képzetek létrejöttének elsődleges oka tehát 
az értelem tökéletlen, gyenge működése. 

Minden hibás képzet nem tudást, hanem zavart és kellemetlen mozgást vált ki a lélekben, 
ezt a sztoikusok szenvedélynek nevezik. A szenvedély a legfárasztóbb mozgásokban nyilvánul 
meg, morálisan is elítélendők, éppen ezért minden tekintetben kerülendők. Kiküszöbölésük az 
értelem kiművelésén, jobb kondícióba való hozásán fog múlni, hiszen a szenvedély eredendő 
oka egy téves képzet, a téves képzet eredendő oka a tökéletlenül működő értelem. 
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A zavaros képzetek ártó minőségét a legegyszerűbben az érzéki csalódásból fakadó szen-
vedélyekkel tudjuk érzékeltetni. Ki ne ismerné azt a kellemetlen érzést, amikor például egy 
közeledő ismerősre ráköszönünk, majd kiderül néhány pillanat múlva, hogy nem is az ismerő-
sünk, ekkor kissé bután érezzük magunkat az idegen előtt. A sztoikus filozófia az ilyen tévesz-
téseket nem csupán ismeretelméleti szempontból tartja problémásnak, hanem etikai értelem-
ben is. Ennek az a magyarázata, hogy a morálisan rossz döntések előzményei ugyanezen 
mechanizmus szerint működnek. A téves képzetben találja meg Zénón a gonosztevő cselek-
véseinek motívumait is. Például a gonosztevő rosszul ítéli meg a helyzetet, ami arra mozgat-
ja, hogy lopjon, vagy hazudjon. 

A tiszta képzetek azonban éppen az előzőekkel ellenkezően a kötelességet mozgatják. A 
sztoikus cselekvéselmélet értelmében egy tiszta képzet elfogadása nem csupán ismeretelmé-
leti tartalommal rendelkezik, mozgásra indítja a lelket. A helyes képzetek motiválják a morá-
lis értelemben vett jó döntéseket és tetteket. A kötelességet megvalósító tettek tehát minden 
tekintetben tökéletesek. A képzetalkotást nem zavarja meg semmi, tiszta döntést hoz az érte-
lem, aminek következtében a cselekvő ember azonnal végrehajtja a tettet. A vízben fuldokló 
ember látványa a sztoikus bölcset arra mozgatja, hogy akár saját élete kockáztatása árán, de 
mentse meg a fuldoklót, tehát kötelessége beugrani a vízbe a fuldoklóért. Ezzel magyarázha-
tó, hogy a bölcs lehet az egyetlen, aki minden tekintetben képes helyes döntést hozni, értel-
mének kiművelése oly szintet ér el, amikor a téves képzeteket az értelem azonnal felismeri, 
kiküszöböli, így kizárólag csak tiszta képzetekkel rendelkezik. Ezen a ponton fordul tehát a 
sztoikus logika etikába. Életünk során legtöbb esetben a téves képzetek okozta hibás döntése-
ink következményeitől szenvedünk, ennek elkerülését csakis a képzetek tiszta megragadásá-
val érhetjük el. A helyesen megalkotott ítélet pedig minden esetben a kötelességet fogja meg-
valósítani, a boldogságot, ez pedig minden ember legfőbb célja. 

A sztoikus etika szerint a legfőbb jó a boldogság, ami a végső cél: a természettel összhang-
ban élni.5 Poszeidóniosz szerint ennek elérése az igazságról, a megmutatkozó kozmikus rend-
ről való szemlélődő élettel valósítható meg, vagyis a világmindenség tiszta megismerésével, 
aminek elsődleges feltétele a tiszta gondolkodás, a helyes képzetalkotás. A feltáruló rend lehe-
tőség szerint történő megfigyelése, szemlélése a kontemplatív életformát jelentheti, vagyis a 
világ dolgainak megismerését, a törvényszerűen végbemenő események elfogadását, sőt min-
den bekövetkező esemény elfogadását. Világos tehát, hogy csak az értelem vezetése által lehe-
tünk boldogok. Összegezve két nagy osztálya van a képzeteknek: a) téves képzetek; b) tiszta 
képzetek. Az előbbiek a morális rossz, a szenvedélyek kiváltóiként értelmezhetők, az utóbbi-
ak viszont a kötelességet, a mit kell tennem típusú tetteket motiválják, gyakorlásukkal a bol-
dog életet érhetjük el. 

A sztoikus logika főbb tanait bemutató tanulmány végéhez érve talán megérthetjük annak 
okát, hogy miért is történhetett meg, hogy a sztoikus filozófia három diszciplínája közül a 
sztoa római korszakára el is halványodott a logika, és miért vált jellemzővé az etikai tartal-
mú szövegek elterjedése. Nem gondolom, hogy a sztoikus logika egyszerűen eltűnt volna a 
hagyományból, véleményem szerint egész egyszerűen etikává csúcsosodott. Ez a magyará-
zata annak, hogy a Krisztus utáni első században tevékenykedő Epiktétosz, aki Zénónt köve-
tően a legismertebb sztoikus filozófus, már kizárólag csak a sztoikus etika iránt érdeklődik. 
Zárszóképpen Epiktétosztól idéznék, mintegy szemléltetve, miként módosul és válik legfon-
tosabb területté a három diszciplína közül az etika, illetve, hogy minden vizsgálódás legfőbb 
célja a morálisan helyes életet szolgálja.

„A filozófia első és legfontosabb része az, amely a bölcseleti elvek gyakorlati alkalmazá-
sáról szól például, hogy nem szabad hazudni (ti. az etika). A filozófia harmadik része a bizo-
nyításokat tartalmazza: miért nem szabad hazudni (ti. a fizika). A harmadik rész (ti. a logika), 
az előzőeknek alapvetésül és megvilágításul szolgál: … ‘Mi a következtetés?’; ‘Mi az ellent-
mondás?’; ‘Mi az igaz és mi a hamis?’. A harmadik rész a második rész miatt szükséges. A 
második pedig az első miatt. A legfontosabb azonban, amivel mindig foglalkoznunk kell, az 
első rész (ti. az etika).”6
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