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KRÉMER SÁNDOR

Az öröm 
Dewey	és	Shusterman	esztétikájában

I. Az érzelmek
Érzelmeink	olyan	hallatlanul	összetett	jelenségek,	ame-

lyek	jelenleg	is	a	biológiai,	pszichológiai,	pszichiátriai,	fi-
lozófiai	és	más	kapcsolódó	kutatások	fókuszában	állnak.	
Minden	érzelem	számos	objektív	és	szubjektív	mozzanat	
összjátékának	eredménye,	melyeket	 idegi	és	hormonális	
rendszerek	közvetítenek.	Az	 érzelmek	olyan	 lelki	 jelen-
ségek,	amelyek	a	bennünket	érő	(külső,	belső)	környezeti	
ingereket	 folyamatosan	 értékelik,	 minősítik,	 a	 világhoz	
fűződő	viszonyunk	tükröződései,	illetve	közvetlen	átélés	
formájában.	Az	érzelmek	létrejöttében	szerepet	játszanak	
tehát	külső	környezeti	hatások,	belső	testi	válaszok,	idegi	
és	hormonális	rendszerek,	fiziológiai	és	kognitív	folyama-
tok,	valamint	teleologikus	elképzelések	és	instrumentális	
viselkedések	 is.	Számos	érzelmekkel	foglalkozó	elmélet	
létezik	(pl.	James-Lange,	Cannon	és	Schachter-Singer	ér-
zelemelmélete),	melyek	sok	tekintetben	eltérő	perspektí-
vákat	képviselnek.	

Az	 érzelmek	 osztályozása	 is	 többféle	 szempont	 sze-
rint	 történhet.	Megkülönböztethetjük	az	érzelmeket	egy-
részt	polaritásuk	(negatív	vagy	pozitív	érzések),	másrészt	
tárgyuk	 szerint	 (intellektuális,	 erkölcsi	 és	 esztétikai	 ér-
zelmek),	 harmadrészt	 az	 érzelmi	 állapot	 jellege	 alapján	
(hangulat,	indulat,	szenvedély).	Végül	elkülöníthetjük	az	 
egyetemes	vagy	alapérzelmeket	ezek	kombinációitól	(bűn- 
tudat,	áhítat,	szerelem,	stb.).	Hangsúlyozni	kell	azonban,	
hogy	mind	a	mai	napig	folyik	a	vita	az	alapérzelmekről,	
melyek	száma	nagyjából	négy	(félelem,	szomorúság,	ha-
rag	 és	 boldogság)	 és	 tíz	 között	mozog.	Az	 egyes	 elmé-
letek	 képviselői	 azonban	 többnyire	 egyetértenek	 abban,	
hogy	az	egyetemes	érzelmek	közé	tartoznak	a	harag,	a	fé-
lelem,	az	undor,	a	meglepődés,	a	szomorúság	és	az	öröm.	
De	Robert	Plutchik	(1927–2006)	például	nyolc	alapérze-
lemről,	azaz	négy	érzelempárról	beszél	háromdimenziós	
érzelem-modelljében	 (öröm-szomorúság;	 harag-félelem;	
elfogadás-undor;	meglepetés-elvárás),	ahol	a	horizontális,	
koncentrikus	és	színes	körök	reprezentálják	az	érzelmek	
hasonlóságát	 (a	 belső	 körök	 az	 alapérzelmeket,	 a	 külső	
körök	a	komplexebb	érzelmeket),	míg	a	vertikális	kúpdi-
menzió	az	érzelmek	intenzitását	mutatja.1

Az	 öröm	 tehát	 egyértelműen	 az	 alapérzelmek	 közé	
tartozik,	 és	 olyan	 lelki	 és	 fiziológiai	 megnyilvánulás,	
amelynek	számtalan	tartalmi	oka	lehet.	Az	öröm	kiváltó	
okairól	éppen	ezért	nem	adható	taxatív	felsorolás,	hiszen	
éppúgy	 örülhetünk	 például	 egy	 falat	 kenyérnek,	 ahogy	
egy	 társadalmi	 változásnak,	 egy	 művészi	 teljesítmény-
nek	vagy	egy	régi	barát	ismételt	feltűnésének.	Az	öröm,	
mint	egyéb	érzéseink	is,	biológiai,	fiziológiai	értelemben	
véve	 tehát	mindenkinél	 ugyanúgy	 játszódnak	 le,	 csak	 a	
tartalmuk	más	és	más	minden	embernél.	Sőt,	a	biológiai	
dimenzió	tekintetében	lényegében	hasonló	módon	műkö-
dünk	nem	csupán	az	emberszabásúakkal,	de	valószínűleg	
más	központi	idegrendszerrel	rendelkező	„rokonainkkal”	
is.	Mint	 tudjuk,	már	 számtalan	állat	 is	képes	örülni.	Ha	
csak	domesztikált	kedvenceinkre	gondolunk,	akkor	is	evi-
dens,	 hogy	 a	macskák,	 a	 kutyák,	 a	 lovak	 stb.	 világosan	
kimutatják	nem	csupán	dühüket,	félelmüket,	de	örömüket	
is;	például	akkor,	amikor	hosszú	távollét	után	újra	látják	a	

1	 Vö.	Robert	Plutchik,	„The	Nature	of	Emotions”	American Scientist, Volume	89	(2001	July–August),	344–350.

gazdájukat.	A	tartalom	viszont	erősen	kontextustól	függő,	
amennyiben	 társadalmi	viszonyaink	(neveltetésünk,	sze-
mélyiségünk,	azok	a	jelentésvilágok,	amelyekben	élünk,	
céljaink,	 terveink	stb.)	határozzák	meg	már	azt	 is,	hogy	
egyáltalán	minek	örülünk,	és	azt	is,	miként	jelenítjük	ezt	
meg.	Van,	akinél	egy	tányér	meleg	leves	is	hatalmas	örö-
möt	vált	ki,	míg	más	a	kaviárt	is	unja,	fitymálja.	Egyesek-
nél	valóban	őszinte	örömöt	jelent	adni,	másokon	segíteni,	
míg	másoknál	a	káröröm	a	legőszintébb	öröm.	

Az	 embernél	 gyakorlatilag	 minden	 szükséglet	 kielé-
gítését	öröm	kíséri	normális	esetben.	Ezért	írhatott	Freud	
arról,	hogy	az	örömelv	és	a	valóságelv	a	két	legfontosabb	
elv	a	lelki	életünkben.	Ez	a	két	elv	egymás	komplemen-
tere,	hiszen	funkcióik	kiegészítik	egymást.	A	freudi	ala-
pokra	 építő	 pszichodinamikus	modell	 képviselői	 szerint	
(Sigmund	Freud,	Ferenczi	Sándor,	Alfred	Adler,	Deutsch	
Felix)	 ugyanis	 a	 személyiségünket	 és	 viselkedésünket	
három	 alapvető	 lelki	 erő	 formálja:	 a	 tudattalan	 (id),	 az	
én	(ego)	és	a	felettes	én	(superego),	amelyek	egymással	
dinamikus	kapcsolatban	állnak.	Az	id	a	tudattalanul	zaj-
ló	folyamatok	színhelye,	amelyek	alapvető	célja	a	kín,	a	
szenvedés	elkerülése,	és	a	kielégülés,	az	öröm	minél	köz-
vetlenebb	 elérése.	Mindez	 az	 örömelv	 szerint	működik,	
és	ezen	ösztönkésztetéseket	Freud	ráadásul	szexuális	jel-
legűnek	tekintette,	és	úgy	gondolta,	hogy	kielégülésük	a	
kora	gyerekkortól	kezdve	a	libidóhoz	kötődik.	Az	id	egy	
része	 azonban	 egóvá	 alakul	 a	 gyermek	 első	 évei	 során,	
ami	szintén	kielégülést	keres,	de	már	a	valóságelv	alapján.	
A	valóságelv	módosítja	tehát	az	örömelvet,	mivel	ez	biz-
tosítja	szükségleteink	kielégülését	a	tudatos,	instrumentá-
lis	világban,	felügyelve	egyúttal	az	ego	belső	egyensúlyát	
is;	míg	az	örömelv	továbbra	is	uralkodó	marad	a	fantázia	
területén.	Az	ego	ezen	túlmenően	az	ént	védő	mechaniz-
musokat	alakít	ki,	amelyek	közül	a	 legfontosabb	az	„el-
fojtás”,	mellyel	az	egyén	a	szorongás	ellen	védekezik,	a	
tudattalanba	 száműzve	 a	 veszélyes,	 kínos	 és	 fájdalmas	
gondolatokat.	Ugyanakkor	a	szuperego	is	megszületik	az	
egóból,	ahogy	az	ego	megszületett	az	id-ből,	és	tartalmait	
elsősorban	a	szüleinktől	vagy	az	általunk	szeretett	felnőtt	
személytől	származó	szabályok,	erkölcsi	értékek,	normák	
alkotják.	A	szuperego	két	legfőbb	alkotója	a	lelkiismeret	
és	 az	 énünkről	 kialakított	 ideál.	 Lelki	 életünk	 e	 három	
alapvető	része	Freud	szerint	gyakran	konfliktusba	is	ke-
rül	 egymással,	 és	 ezek	képezik	pszichés	 problémáinkat,	
de	többnyire	sikerül	stabil	és	működőképes	kompromisz-
szumokat	létrehozni,	amelyek	biztosítják	személyiségünk	
belső	egyensúlyát.	Személyiségünk	tehát	láthatóan	olyan	
dinamikus	egész	Freud	szerint,	amelyben	az	örömelvnek	
és	a	valóságelvnek	 folyamatos	 szerep	 jut	 a	 funkcionális	
egyensúly	megteremtésében.	

II. Az öröm Deweynál 
és Shustermannál 
A	 fentiek	 alapján	 azt	 mondhatjuk,	 hogy	 tartalmilag	

legalább	 annyiféle	 öröm	 létezik,	 ahányféle	 szükséglet,	
a	 tevékenységi	 formák	 (vallási,	erkölcsi,	politikai,	 tudo-
mányos,	 hétköznapi	 stb.)	 és	 szintek	 (egyéni,	 közösségi)	
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fényében.	Tehát	mindenképpen	létezik	a	művészettel	kap- 
csolatos,	belőle	származó	öröm	is.	Az	esztétikai	élmények,	 
illetve	 maga	 a	 művészi	 alkotás	 folyamata	 és	 a	 műal-
kotások	örömöt	váltanak	ki.	De	nem	minden	művészet-
filozófia	 értékeli	 egyformán	 az	 örömöt.	 Az	 esztétikai	
élvezet,	 öröm	 jelentősége	 művészeti	 korszakonként	 és	
művészek,	gondolkodók	szerint	is	változik.	Dominánsan	
azonban	a	konkrét	társadalmi,	ideológiai	viszonyok	kon-
textusa	határozza	meg,	hogy	a	művészi	alkotások	milyen	
örömöket	 jelenítenek	 meg	 elsősorban,	 illetve	 mennyire	
ismerik	 el	 egyes	 esztétikákban	 az	 öröm	 jelentőségét.	A	
középkor	első,	reneszánsz	előtti	korszakában,	Európában	
a	keresztény	hithez	és	tanításhoz	kapcsolódó	örömök	szá-
mítottak	 legitimnek,	 és	 az	 egyéb	örömök	kevésbé	 telje-
sedhettek	ki.	A	patrisztika	idején	(i.	sz.	1–8.	sz.)	például	
a	pátriárkák	 többsége	egyértelműen	elutasította	az	öröm	
epikuroszi	 eszményét.	 Ahogy	 Ilaria	 L.	 E.	 Ramelli	 írja	
„The	Rejection	of	the	Epicurean	Ideal	of	Pleasure	in	Late	
Antique	Sources:	Not	Only	Misunderstandings”	című	írá-
sában:	

„Az	 epikureizmust	 ellenfelei,	 mind	 a	 »pogányok«,	
mind	a	keresztények,	az	élvezet	és	az	ateizmus	filozófiájá-
nak	tekintették.	Pedig	teológiai	szempontból	az	ateizmus	
vádja	téves,	mivel	Epikurosz	és	az	epikureusok	elfogadták	
az	 istenségek	 létét,	és	őket	a	morális	 tökéletesség	olyan	
modelljeinek	tartották,	akik	nem	vettek	részt	az	emberek	
ügyeiben,	még	a	gondviselés	tekintetében	sem.	Ez	a	tar-
tózkodásuk	a	rendületlenségük	(ataraxia)	garantálását	cé-
lozta.	Etikai	szempontból	azonban	az	epikuroszi	örömöt	
(pleasure,	hédoné),	amire	tanulmányomban	koncentrálok,	
erőteljesen	félreértették	és	eltorzították	az	epikuroszi	 ta-
nok	ellenfelei…”2 
A	keresztény	 tanítás	 és	 vallás,	 ideológiai	 tartalmának	

megfelelően,	a	későbbiekben	is	jobbára	az	evilági	szenve-
désre	és	a	túlvilági	üdvözülésre	helyezte	a	hangsúlyt.	Eb-
ben	az	antik	görög	embereszményt	felelevenítő	reneszánsz	
hozott	csak	lényegi	változást	a	14.	századtól	kezdve.	A	ké-
sőbbiekben	pedig,	a	szekularizáció	fokozódásával	az	öröm	
megnyilvánulásainak	művészi	ábrázolása	és	 jelentőségé-
nek	esztétikai	értékelése	is	egyre	erőteljesebbé	vált.	

De	a	klasszikus	pragmatizmus	 legjelesebb	képviselő-
jeként	 számon	 tartott	 John	Dewey	 (1859–1952)	 sem	 az	
öröm,	 az	 élvezet	 szerepét	 emeli	 ki	művészetfilozófiájá-
ban.	Lényegében	ő	teremtette	meg	a	pragmatista	esztéti-
kát,	az	Art as Experience	című,	korszakalkotó	művében,	
az	1930-as	évek	közepén.	Dewey	azonban	oly	mértékben	
csodálta,	szinte	istenítette	a	tudományt,	hogy	nem	is	akar-
ta	 „pragmatista	 esztétikának”	 nevezni	 elméletét.	Ahogy	
Shusterman	fogalmaz	egy	interjúban3	2014-ben:	„Dewey	
sohasem	nevezte	esztétikáját	»pragmatista	esztétikának«, 
és	valójában	kifejezetten	elutasította	egy	pragmatista	esz-
tétika	eszméjét”	(AGT	439.).	

Dewey	nem	a	művészet	fogalmának	meghatározásánál	
kezdi	naturalista	esztétikáját,	hanem	azt	igyekszik	megma-
gyarázni,	miért	szakadt	el	a	művészet	a	mindennapi	élet-
től,	miért	állították	szembe	a	hasznost	és	a	szépet.	Vagyis	
nála	elsődlegesen	azt	a	törekvést	találjuk,	hogy	a	művésze-
tet	beleágyazza	a	hétköznapi	emberi	tevékenységbe:

„Amikor	 a	műtárgyakat	 elkülönítik	mind	 keletkezési	
körülményeiktől,	mind	élménybeli	működésüktől,	fal	épül	
köréjük,	amely	majdnem	felismerhetetlenné	 teszi	általá-

2	 Ilaria	L.	E.	Ramelli,	„The	Rejection	of	the	Epicurean	Ideal	of	Pleasure	in	Late	Antique	Sources:	Not	Only	Misunderstandings.”	In:	Mirabilia 
(Electronic	Journal	of	Antiquity	and	Middle	Ages),	Num.	18.	(2014),	January–June.	p.	6.	–	Saját	fordítás:	K.	S.	(http://www.raco.cat/index.php/
Mirabilia/article/view/274590/362641	–	Utoljára	letöltve:	2017.	június	12.)

3	 Az	 interjú	 teljes	 szövege	megjelent	 az	Élet és Irodalomban	 és	A gondolkodó test	 című	Shusterman-könyv	 függelékeként.	 (Krémer	Sándor:	
„Szómaesztétika	és	filozófia.	Interjú	Richard	Shusterman	filozófussal”,	Élet és Irodalom,	LVIII.	évfolyam,	29.	szám,	2014.	július	18.;	és	Richard	
Shusterman,	A gondolkodó test.	Szeged:	JatePress,	2015.	437–446.	A	továbbiakban:	AGT.)

4	 Az	„LW”	rövidítés	John	Dewey	műveinek	összkiadásában	a	„Later	Works,”	vagyis	az	1925–1953	közötti	időszakban	írt	szövegeket	jelenti	(EW:	
Early	Works	1882–1898;	MW:	Middle	Works	1899–1924).	A	nemzetközileg	elfogadott	idézési	szabályokat	alkalmazom	a	Dewey	összkiadásra	
történő	hivatkozásoknál.

nos	jelentőségüket,	azt,	amellyel	az	esztétikaelmélet	fog-
lalkozik.	A	művészet	külön	tartományba	kerül,	ahol	kap- 
csolata	megszakad	minden	emberi	erőfeszítés,	igyekezet	
és	teljesítmény	anyagával	és	céljával.	Aki	tehát	arra	vál-
lalkozik,	hogy	a	szépművészet	filozófiájáról	írjon,	elsőd-
leges	feladattal	találja	szembe	magát.	Ez	a	feladat	pedig	
a	 következő:	 vissza kell állítania azt a folytonosságot, 
amely a kifinomult és különleges élményformákat, vagyis 
a műalkotásokat a mindennapi eseményekkel, tettekkel és 
fájdalmakkal, amelyek az egyetemleges vélekedés szerint 
az élményeket alkotják, összekötik.	A	 hegycsúcsok	 nem	
alátámasztás	nélkül	 lebegnek,	még	csak	nem	 is	 egysze-
rűen	a	földön	nyugszanak.	Egy	hegycsúcs	maga a	műkö-
désében	 testet	öltött	 föld.	A	 föld	 elméletével	 foglalkozó	
szakemberek,	vagyis	a	geográfusok	és	a	geológusok	dol-
ga,	hogy	egyértelművé	tegyék	ezt	a	tényt,	valamennyi	vo-
natkozásával	 együtt.	A	 szépművészet	 filozófiájával	 fog-
lalkozó	 elméleti	 szakembernek	 is	 hasonló	 feladatot	 kell	
elvégeznie.”4	(LW	10:9	–	Kiemelés	tőlem:	K.	S.)

A	művészet	Dewey	által	kárhoztatott	úgynevezett	„mú-
zeumi	 szemlélete”	 galériákba	 és	múzeumokba	 kényszerí-
tette	a	művészi	alkotásokat,	elszakítva	ezeket	eredeti,	éltető	
elemüktől,	attól	a	közösségi	kontextusuktól,	amelyben	ke-
letkeztek,	és	ahol	vallási,	politikai	és	egyéb	szerepet	is	be-
töltöttek	adott	esetben.	A	művészet	e	„múzeumi	szemlélete”	
alapvetően	két	ok	miatt	alakult	ki.	Egyrészt	az	embereknek	
az	 osztályozásra	 irányuló	 természetes	 hajlama	miatt,	 ami	
különösen	az	újgazdagoknál	kapcsolódott	össze	a	harácsoló	
műkincsgyűjtéssel	Dewey	szerint	 (v.	ö.	LW	10:14).	Más-
részt	 a	 kapitalizmusban	 megszülető	 nemzetállamok	 saját	
erejük,	dicsőségük	és	hatalmuk	kulturális	jelképének	is	te-
kintették	a	múzeumokban	és	galériákban	összehordott,	sok-
szor	más	népektől	rabolt	műkincsek	tömegét.	Gondoljunk	
a	luxori	obeliszkre	Párizsban,	vagy	a	különböző	egyiptomi	
és	görög	műkincsekre	például	Bécsben,	Berlinben,	London-
ban	és	New	Yorkban!	Ahogy	Dewey	fogalmaz:	

„Mai	múzeumaink	és	galériáink,	amelyekbe	a	szépmű-
vészet	alkotásait	bezárták,	és	ahol	tárolják	őket,	szemlél-
tetnek	néhány	olyan	okot,	amelyek	a	művészet	elkülöní-
tésének	irányában	hatottak,	ahelyett,	hogy	azt	a	templom,	
a	fórum	és	a	társadalmi	élet	más	formáinak	velejárójaként	
fogták	volna	fel.	A	modern	művészet	tanulságos	történe-
tét	 lehetne	megírni	 a	 jellegzetesen	modern	múzeumi	 és	
kiállítási	 intézmények	 létrejöttének	 szempontjából.	 Rá-
mutathatok	néhány	kiemelkedő	tényre.	A	legtöbb	európai	
múzeum	–	egyebek	között	 –	 a	nacionalizmus	és	 az	 im-
perializmus	felemelkedésének	emlékműve.	Minden	fővá-
rosnak	kell	hogy	 legyen	saját	 festészeti,	 szobrászati	 stb.	
múzeuma,	amely	részben	művészeti	múltjának	nagyságát	
hivatott	bemutatni,	részben	pedig	azt	a	hadizsákmányt	te-
szi	szemlére,	amelyet	uralkodói	gyűjtöttek	más	nemzetek	
meghódításai	során;	példa	erre	a	Napóleon	által	felhalmo-
zott	kincsek	összessége	a	Louvre-ban.	Ezek	a	művészet	
modern	elkülönítése,	valamint	a	nacionalizmus	és	a	mi-
litarizmus	közötti	kapcsolatot	bizonyítják.	(…)	A	modern	
iparnak	 és	 kereskedelemnek	 nemzetközi	 hatásköre	 van.	
A	galériák	és	múzeumok	 tartalma	bizonyítja	 a	gazdasá-
gi	 kozmopolitanizmus	 megerősödését.	 A	 kereskedelem	
és	 a	 népesség	 gazdasági	 rendszer	 által	 előidézett	mobi-
litása	meggyengítette,	 illetve	 lerombolta	 a	kapcsolatot	 a	
műalkotások	 és	 azon	genius loci	 között,	 amelynek	egy-
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kor	természetes	kifejezői	voltak.	Ahogyan	a	műalkotások	
elvesztették	őshonos	állapotukat,	új	szerephez	jutottak:	a	
szépművészet	 példányai	 lettek,	 és	 semmi	 többek	 ennél.	
Mi	több,	a	műalkotásokat	ma	már	–	ahogy	a	többi	árucik-
ket	is	–	piaci	értékesítés	céljából	állítják	elő.”	(LW	10:14;	
LW10:15)

Ami	 azonban	 most	 sokkal	 fontosabb,	 Dewey	 egész	
esztétikájának	bemutatása	nélkül,	hogy	számára	az	eszté-
tikai élmény egysége	jelentette	a	legfőbb	kritériumot	az	al-
kotás	esztétikai	jelentősége	szempontjából.	Ez	pedig	való-
színűleg	a	Dewey	által	elsődlegesnek	tartott	tudományos	
ismeret	igazságra	fókuszáló	természete	miatt	alakult	így.	
Dewey	sok	mindent	világosan	lát	esztétikájában.	Egyrészt	
azt,	hogy	a	műalkotás	nem	önmagában	a	kész	tárgy,	mint	
végeredmény:	a	 téves	általános	vélekedés	„a	műalkotást	
gyakran	egy	épület,	könyv,	festmény	vagy	szobor	embe-
ri	élményektől	független	 létezésével	azonosítja.	Mivel	a 
tényleges műalkotás abban áll, amit a tárgy az élménnyel 
vagy az élményben művel,	ezen	eredmény	nem	segíti	elő	a	
megértést”.	(LW	10:9	–	Kiemelés	tőlem:	K.	S.)	Másrészt	
azt,	hogy	már	a	mindennapi	életben	találhatók	esztétikai	
élmények.	Nála	nincs	éles	különbség	hétköznapi	esztéti-
kai	élmény	és	a	műalkotás	kapcsán	keletkező	tapasztalat	
között,	mivel	 szerinte	minden hétköznapi tapasztalat az 
esztétikai tapasztalat lehetősége.	Dewey	ugyan	egyértel-
műen	elhatárolja	egymástól	a	véletlen,	kaotikus	és	 töre-
dezett	hétköznapi	gyakorlatunk	ugyanilyen,	vagyis	„esz-
tétikum	nélküli”	tapasztalatait	(anesthetic experience)5 az 
integrált	és	egységes,	valamint	beteljesüléshez	jutó,	azaz	
esztétikai	 tapasztalattól	 (consummatory experience	vagy	
an experience),	de	nála	az	öröm,	az	élvezet	nem	kapcso-
lódik	szorosan	ehhez	a	tapasztalathoz.	Nála	az	így	értett	
esztétikai	minőség	mellett	 az	 öröm,	 az	 élvezet	 háttérbe	
szorult.

Richard	Shustermannál	 (1949–)	 azonban,	 aki	 analiti-
kus	filozófusból	vált	a	pragmatista	szómaesztétika	megal-
kotójává,	az	öröm	központi	helyet	foglal	el	a	művészet-
filozófiában.	 Shusterman	 általános	 elméleti	 álláspontját	
olyan	filozófiai	esztéticizmusként	írhatjuk	le,	amit	erősen	
áthatnak	a	demokratikus	politikai	intenciók.	Az	ő	esetében	
mindez	 egy	naturalista	 szomaesztétikában	manifesztáló-
dik,	 amit	 a	 pragmatizmus	 ama	meliorista	 törekvése	 szí-
nez,	miszerint	a	társadalmat	demokratizálni	kell,	ameny-
nyire	csak	lehetséges.	Shusterman	a	következőképpen	de- 
finiálja	a	szomaesztétika	lényegét:	

„Ugyanez	a	meliorista	orientáció	alakítja	szómaeszté-
tikai	kutatásomat,	ami	(…)	röviden	úgy	határozható	meg,	
mint	 kritikai és melioratív tanulmányozása a tapaszta-
latnak és a test használatának, ami az érzéki-esztétikai 
elsajátítás (aiszthészisz) helye, illetve mint kreatív ön-
formálás.	A	 szómaesztétika	 a	 szomatikus	 gondoskodást	
strukturáló	vagy	azt	javító	tudományok	és	tudás	formái-
nak	vizsgálatával	átfogja	a	társadalom	szomatikus	értéke-
inek	és	viselkedésének	kritikai	tanulmányozását.	Sőt,	testi	
tudatosságunk	és	gyakorlatunk	olyan	átirányítását	is,	ami	
eltávolít	 a	 reklámiparunkat	 átható,	 pusztán	 szomatikus	
sikert	hirdető,	elnyomó	módon	szűk	és	ártalmas	sztereo-
típiáktól.	Ehelyett	a	szómaesztétika	a	szomatikus	értékek	
és	kiteljesülésük	jóval	érdemlegesebb	vízióira	és	elérésük	
jobb	módszereire	koncentrál,	és	azokat	törekszik	feltárni.”	
(AGT	242.	–	Kiemelés	tőlem:	K.	S.)

Szómaesztétikáját	Shusterman	több	vonatkozásban	De- 
wey	esztétikájára	alapozta	ugyan,	de	azt	sok	tekintetben	
tovább	is	fejlesztette,	és	az	mára	önálló	és	önérvényű	fi-
lozófiai	mozgalommá	vált.	Amíg	Deweynál	hiányzik	az	
örömnek	az	esztétikai	tapasztalattal	kapcsolatos	elismeré-

5	 Gondoljunk	például	egy	hétköznapi	reggelre:	a	tea	vagy	kávé	készítése	közben	etetjük	a	macskát,	amikor	megszólal	a	telefon,	és	többnyire	a	
gyerek	is	éppen	ekkor	keni	össze	lekvárral	a	tiszta	ruháját.

6	 Vö.	Richard	Shusterman:	Pragmatista esztétika. A szép megélése és a művészet újragondolása.	Ford.	Kollár	József.	Pozsony,	Kalligram,	2003.	
323–336.	(A	továbbiakban:	PE)

se,	addig	Shusterman	kitüntetett	figyelemmel	fordul	min-
den	olyan	esztétikai	 élmény	és	művészeti	 törekvés	 felé,	
amely	örömtelibbé,	élvezetesebbé	teheti	az	emberi	életet.	
Csak	néhány	példát	emelek	ki	a	temérdek	lehetséges	eset	
közül,	melyek	igazolják	állításomat.	Kiindulópontként	ar-
ra	a	fentebb	már	említett	interjúra	hívom	fel	a	figyelmet,	 
amelyet	2014-ben	készítettem	vele	Budapesten,	az	„Aes-
thetic	Experience”	című	nemzetközi	szómaesztétikai	kon- 
ferencia	 kapcsán.	 Ebben	 az	 interjúban	 Shusterman	 öt	 
pontban	 határozza	 meg	 szómaesztétikájának	 eltéréseit	
Dewey	esztétikájától,	és	harmadszorra	külön	megemlíti,	
hogy	„erőteljesebben	hangsúlyozom	az	öröm,	az	élvezet	
szerepét,	mint	Dewey.”	(AGT	440.)	De	az	öröm	jelentő-
ségét	mutatja,	hogy	ezt	Shusterman	még	kétszer	kiemeli	
ugyanebben	az	interjúban.	Előbb	Adorno-kritikájában	fo-
galmaz	a	következőképpen:	

„Úgy	gondolom,	Adorno	számos	egyéb	botlást	is	elkö-
vet	azon	érthető	haragja	következtében,	amely	a	populá-
ris	szórakoztatóipar,	valamint	az	ezt	kiszolgáló	és	belőle	
profitáló	reklámipar	vulgáris	és	pénzéhes	mohósága	ellen	
irányul.	Úgy	véli,	hogy	a	szórakozás	minden	öröme	hamis	
öröm,	és	minél	jobban	élvezi	valaki	a	művészetet,	annál	
kevésbé	 érti.	Adorno	 amellett	 érvel,	 hogy	 a	 szórakozás	
örömei	azért	hamisak,	mert	mulandóak.	De minden öröm 
mulandó bizonyos mértékig, és múlékonyságuk nem teszi 
az örömöket valótlanná. Továbbá azt állítja, hogy az öröm 
eltávolít bennünket azon komoly esztétikai tevékenységtől, 
amellyel kritikailag megérthetnénk a művészi alkotásokat, 
de úgy gondolom, hogy nincs lényegi feszültség az élve-
zet és a megértés között, és élvezetünk még serkenthet is 
minket arra, hogy mélyebb és kritikusabb megértésére 
törekedjünk annak, amit élvezünk.”	(AGT	441–442.	–	Ki-
emelés	tőlem:	K.	S.)	

Ez	 a	válasz	 lényegében	 rövid	összefoglalása	 a	Prag-
matista esztétika oldalain	 részletesebben	 kifejtett	 azon	
gondolatmenetnek,	 amelyben	 a	 populáris	 művészetet	
veszi	védelmébe.	Itt	Shusterman	elutasítja	azt	a	különb-
ségtevést,	 amely	 ontológiai	 alapon	 abszolút	 differenciát	
lát	 a	 magas	művészet	 és	 a	 populáris	 művészet	 között.6 
Harmadik	 alkalommal	 pedig	 Konfuciusz	 kapcsán	 kerül	
szóba	az	öröm,	ugyanazon	 interjú	egy	újabb	kérdésével	
összefüggésben:

„Végül	pedig	Konfuciuszt	kell	kiemelnem	a	megteste-
sülés	(embodiment)	és	az öröm hangsúlyozása,	valamint	
amiatt,	hogy	aláhúzza	a	művészet	 jelentőségét	azon	ön-
művelés	erkölcsi	céljai	vonatkozásában,	amelyben	az	én	
művelését	 és	 az	 ént	 (self)	mindenkor	 lényegében	a	má-
sokhoz	való	viszonyai	révén	társadalmilag	létrehozottnak,	
és	nem	nárcisztikusan	autonóm	lénynek	 tartotta.”	 (AGT	
443.	–	Kiemelés	tőlem:	K.	S.)	

Shusterman	 életigenlő,	 örömteli	 és	 gyakorlatorientált	 
művészetfilozófiáját	 támasztja	 alá	 saját	 Zen	 meditáció-
járól	szóló	írásának	(„Szómaesztétikai	ébredés	és	az	élet	 
művészete	–	Hétköznapi	esztétika	az	amerikai	transzcen-
dentalizmusban	és	a	japán	zen	gyakorlatban”)	egyik	vo-
natkozása,	 valamint	 „Az	 ázsiai	ars erotica és	 a	 szexuá-
lis	esztétika	kérdése”	című	tanulmánya	is,	hogy	még	két	
példát	külön	említsek.	Shusterman	a	szómaesztétikai	éb-
redést	először	az	amerikai	transzcendentalizmus	két	mél-
tatlanul	elhanyagolt	gondolkodója,	Ralph	Waldo	Emerson	 
és	 Henry	 David	 Thoreau	 írásait	 megelevenítve	 mutat-
ja	be,	 utalva	 természetesen	 az	 éberség,	 ébrenlét	 európai	
tradícióira	is	(Szókratész,	Platón,	Kant).	Itt	talán	elegen-
dő	Thoreau	Waldenjének	egyik	fontos	gondolatát	idézni,	
hogy	 lássuk,	 milyen	 szellemi	 kincsre	 bukkanhatunk	 e	
két	filozófusnál:	„Dicséretes,	ha	valaki	tud	képet	festeni,	
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szobrot	 faragni,	 s	 ekképpen	 néhány	 szép	 tárgyat	 terem-
teni;	 de	mennyivel	 nagyszerűbb,	 ha	 azt	 a	 légkört,	 azt	 a	
médiumot	festjük,	faragjuk	szebbé,	amelyen	át	a	világot	
nézzük!	 Márpedig	 erre	 erkölcsileg	 képesek	 vagyunk.	
Megváltoztatni	napunk	jellegét:	ez	a	művészetek	legma-
gasabbika.	Mindenkinek	 az	 a	 feladata,	 hogy	 életét	még	
részleteiben	 is	 méltóvá	 tegye	 arra,	 hogy	 legemelkedet-
tebb,	 legkritikusabb	 órájában	 szemlélje.”	 (AGT	 370.)	
Ezt	 követően	 a	 szómaesztétika	 három	 alapvető	 részét	
(analitikus,	pragmatikus	és	praktikus	szómaesztétika)	kö- 
vető	gondolatmenetében	Shusterman	azt	veszi	sorra,	hogy	 
pragmatikusan	 tekintve,	 milyen	 konkrét	 módszereket	 
javasol	a	szellemi	ébredésre,	éberségre	Emerson	és	Tho-
reau.	Az	egyszerűség	és	a	 lassúság,	 az	 ittre	és	a	mostra	
való	 fókuszálás,	 valamint	 a	 szellemi	 ébredést,	 ébrenlé-
tet	 előmozdító	 szomatikus	 fegyelem	eljárásának	számos	
konkrét	 példán	 történő	 megvilágítása	 után	 Shusterman	
végül	saját	zen	meditációs	gyakorlatának	konkrét	tapasz-
talatain	mutatja	be,	milyen	eredménnyel	is	járt.	Ez	utóbbi,	
praktikus	szómaesztétikai	gyakorlat	három	általa	említett	
eredményéből	csak	egyet	idézek	fel.	Azt,	amelyik	talán	a	
leginkább	kötődik	aktuális	témánkhoz,	az	örömhöz,	az	él-
vezethez.	A	meditációs	gyakorlatokat	irányító	zenmester	
egy	napon	azt	találta	mondani	filozófusunknak,	hogy	„esz-
tétikaprofesszor	létére	a	lehető	legrondább	módon	eszik”	
(AGT	397.).	Shusterman,	miután	túljutott	az	eset	okozta	
szégyenén,	és	felmérte	a	feladat	nehézségét,	a	következő	
elhatározásra	 jutott:	 „miután	nagy	nehezen	 találtam	egy	
igazi	 zentanárt,	 ostobaság	 lett	 volna	 semmibe	 venni	 az	
instrukcióit	a	vele	való	tréning	során,	ezért	úgy	döntöttem,	
explicit	 figyelmességgel	 fogom	végezni	 cselekvéseimet,	
és	nem	csalódtam	az	eredményben.	A	dógi7	makulátlanul	
fehér	maradt,	de ennél is nagyobb jutalom volt az a mód, 
amellyel az éberré vált tudatosság gazdagította az evés 
nyújtotta elégedettséget.	Az	ügyesen	fókuszált	céltudatos-
ságnak	köszönhetően	a	tudatom	gördülékenyen	váltotta	át	
a	 figyelmemet	 a	pácolt	 szilváról,	 tengeri	 algáról	vagy	a	
ragadós	rizs	és	a	fermentált	szójabab	összetapadt	darabja-
iról	evőpálcikáim	hegyére,	majd	a	számhoz,	azt	követően	
pedig	az	ízlelését	és	rágását	kísérő	különböző	érzésekre,	
majd	a	nem	kevésbé	fokozott	 tudatossággal	végrehajtott	
nyelésre.	Ahogy az ízlelgetésre, rágásra és nyelésre irá-
nyított figyelem bővítette ezen cselekvések érzéki örömeit, 
úgy az ételes tányérok elvételével és továbbadásával járó 
kéz- és testmozdulatokra koncentrált tudatosságom (az 
azt kísérő érzésekkel együtt) hasonlóképpen élvezeteseb-
bé és elegánsabbá tette azokat.	E	mozdulatok	és	érzések	
koordinálása	a	társaiméval	az	együttműködő	interakciók	
értékes	 harmóniájával	 tovább	 gazdagította	 az	 étkezési	
tapasztalatot.	Hamarosan alábbhagyott az étkezés miatti 
szorongásom, és átadta helyét azon zsendülő jóleső ér-
zésnek, amely ebből az egyszerű helyszínen zajló, de ki-
finomult ízléssel átszellemített közösségi koreográfiából 
származott.	A	 mozgás	 nagyobb	 tudatossága	 által	 jobbá	
tett	 cselekvés	e	megélt	 tapasztalata	olyan	nyilvánvalóan	
ellentmondott	 a	 fokozott	 testi	 tudatosságra	 vonatkozó	
uralkodó	filozófiai	érveknek,	hogy	kezdtem	gyanakodva	
tekinteni	rájuk,	és	később	ezt	meg	is	fogalmaztam	a	Body 
Consciousness című	könyvemben,	valamint	jelen	munká-
ban.”	(AGT	398–399.	–	Kiemelések	tőlem:	K.	S.)

Az	 ars	 erotica	 önálló	 tárgyalása	 Shustermantól	 akár	
provokatívnak	 is	 tűnhet,	 bár	 megszokhattuk	 már	 az	 ő	
részéről,	hogy	nem	szokványos	filozófiai	témákat	is	fel-
karol,	és	a	filozófia	részévé	tesz,	ahogy	történt	ez	már	a	

7	 A	meditációs	gyakorlatoknál	használt	fehér,	tradicionális	ruhadarab.
8	 Shusterman	áttekinti	e	hagyományt	a	fenti	tekintetben	Szókratésztől	a	19.	századig	(v.	ö.	AGT	338–340.),	és	a	végén	megállapítja,	hogy	még	

Nietzsche	is	„elutasítja	annak	jóváhagyását,	hogy	a	szexuális	aktivitás	erotikus	tapasztalata	esztétikus	lehet”	(AGT	339.).
9	 Ennek	kapcsán	kritizálja	M.	Foucault	téves	ítéletét	is	az	ars	erotica	magyarázatát	illetően.
10	 Richard	Shusterman,	Szómaesztétika és az élet művészete. Válogatás Richard Shusterman írásaiból.	Ford.	Krémer	Sándor.	Szeged,	JatePress	

Kiadó,	2014.	8.	(Továbbiakban:	SZE)

rapzenét	tárgyaló	írásával	az	1990-es	évek	elején.	A	szex	
nyugati	felfogásával	(scientia sexualis)	már	Foucault	ál-
tal	szembeállított	ázsiai	ars eroticanak	e	Shusterman-féle	
megközelítése	azonban	két	okból	is	említést	érdemel	itt.	
Egyrészt	 szomaesztétikájának	 egyik	 példamutató	 alkal-
mazása.	 Másrészt	 azért,	 mert	 Shusterman	 szerint	 bizo-
nyos	erotikus	tapasztalatoknak	önmagukban	benső,	eszté-
tikai	értékük	van.	Mivel	az	európai	tradíció	nyilvánvalóan	
elutasítja	ez	utóbbi	gondolatot8,	Shusterman	az	ázsiai	ars	
erotica	 művészi,	 nevelési	 jelentőségének	 kifejtésével9 
mutatja	fel	a	tanulmány	bevezetésében	kifejtett	álláspont-
ja	alapjait.	Miután	kifejti,	hogy	számos	szexuális	tapasz-
talat	nyilvánvalóan	bővelkedik	olyan	szépségben,	intenzi-
tásban,	gyönyörben	és	jelentőségben,	amelyek	szerkezeti	
harmóniát	 és	 formai	 fejlődést	 mutatnak,	 illetve	 mélyen	
hatnak	mind	a	gondolatokra,	mind	az	érzésekre,	egyaránt	
stimulálva	a	 testet	 és	a	 lelket,	majd	ezen	 sajátosságokat	
sikeresen	összhangba	hozza	az	esztétikai	tapasztalat	törté-
netileg	kialakult	több	kritériumával	(v.	ö.	AGT	340–342.),	
az	alábbiak	szerint	foglalja	össze	következtetését:	

„Ha	 az	 emberi	 szexuális	 tevékenység	 szignifikán-
san	esztétikai	lehet,	akkor	az	ars erotica valóban	inkább	
esztétikai	 értelemben	 vett	 művészetként	 gondolható	 el,	
mint	egyszerűen	a	»művészet«	szó	olyan	általános	(nem	
esztétikai)	 értelmében,	 amely	 bármely	 szervezett	 szak-
értelmet,	 jártasságot	 vagy	 tudásterületet	 jelöl.	Az	 ilyen	
újraorientálódás	 nem	 csupán	 az	 esztétika	 és	 az	 erotika	
teoretikus	 perspektíváinak	 kitágítása	 szempontjából	 ér-
tékes	számunkra	–	miközben	egyúttal	meg	is	kérdőjelezi	
azon	 előfeltevésünket,	miszerint	 a	művészetet	meg	 kell	
különböztetnünk	 a	 »valóságos	 élet«	 történéseitől	 –,	 ha-
nem	azáltal	is,	hogy	növeli	szexuális	életünk	művészi	és	
élvezeti	szintjét,	és	jelentősen	gazdagíthatja,	a	leggyakor-
latiasabb	és	legkellemesebb	módon,	életünk	aktuális	esz-
tétikai	tapasztalatát.	Ez	viszont,	cserébe,	elmélyítheti	más	
szomatikus	gyakorlatok	esztétikai	potenciáljának	megbe-
csülését	is,	és	így	újabb	felfedezésekhez	járulhat	hozzá	a	
szómaesztétika	 születőben	 lévő	 területén.	Mivel	nyugati	
intellektuális	 tradíciónk	 láthatóan	nagyon	csekély	 irány-
mutatást	 és	 bátorítást	 nyújt	 a	 szexuális	 esztétika	 terén,	
érdemes	megvizsgálni	 az	ars erotica ázsiai	 tradícióját.”	
(AGT	342.)

Összegzésképpen	ki	kell	hangsúlyoznom,	hogy	Shus- 
terman	pragmatista	esztétikájában,	azaz	szómaesztétiká-
jában	 nem	 csupán	 arról	 van	 szó,	 hogy	 jóval	 fontosabb	
az	öröm	(joy,	pleasure),	mint	Deweynál,	hanem	–	mint	a	
fentiek	alapján	már	sejthetjük	–	ennek	szimbolikus	jelen-
tősége	is	van.	Shustermannál	ugyanis	ez	az	egész	filozó-
fia	átértelmezésének	az	egyik	jele.	Nem	pusztán	arról	van	
tehát	szó,	hogy	ő	szívesebben	foglalkozik	az	örömszerző	
művészi	tevékenységek	vagy	örömteli	műalkotások	leírá-
sával,	bemutatásával,	hiszen	akkor	megállna	egy	optimis-
ta	és	életigenlő	műkincskereskedő	vagy	kurátor	szintjén.	
Ellenkezőleg.	Shusterman tudatosan átalakítja az egész 
filozófiát pragmatista esztétikájával.	Az	 ismeretelméleti	
dominanciát	mutató	analitikus	esztétikától	a	gyakorlatori-
entált,	 de	 tudományfüggő	 Dewey-féle	 pragmatizmuson	
keresztül	visszatér	a	filozófia	eredeti,	görög	értelmezésé-
hez,	miszerint	a	„filozófia	megtestesült	életforma”.10

Sőt,	Shusterman	ennél	is	igyekszik	továbbmenni!	Szó-
maesztétikáját,	azaz	szóma-centrikus	művészetfilozófiá-
jában	 érvényre	 jutó	 pragmatista	meliorizmusát	 ugyanis 
az élet művészetévé teszi.	 Ennek	 a	 megtestesült	 „mű-
vészet-filozófiának”	 a	 legfőbb	 eszköze	 a	 saját	 testünk,	
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ahogy	Thoreau	állította:	„Minden	ember	templomot	emel	
–	e	templom	a	teste	–	annak	az	istennek,	akit	imád,	és	olyan	
stílusban,	amely	egyedül	sajátja;	ezt	a	kötelességet	nem	ke-
rülheti	meg	azzal,	hogy	helyette	márványt	vés.	Valamennyi-
en	szobrászok,	festők	vagyunk,	nyersanyagunk	a	 tulajdon	
testünk,	húsunk	és	vérünk.	A	belső	szépség	egy	csapással	
megnemesíti	az	ember	arcvonásait,	az	aljasság,	az	érzékiség	
pedig	eldurvítja,	elállatiasítja.”	(AGT	370.)

Shusterman	azonban	világosan	látja,	hogy	az	esztéti-
kai	 imperatívuszt	 nem	kell,	 és	 nem	 is	 lehet	 kötelezővé	
tenni.	Az	 egyéni	 igények,	 lehetőségek	 és	 körülmények	
döntik	el,	hogy	ki	milyen	utat	választ.	Ahogy	„Jövőre	Je-
ruzsálemben?	A	 zsidó	 identitás	 és	 visszatérés	mítosza”	
című	tanulmányában	írja:	„Végül,	arra	vonatkozó	abszo-
lút	imperatívusz	sincs,	hogy	valaki	egyáltalán	esztétikai	
imperatívuszok	által	irányítsa	az	életét.	Egy	olyan	könyv	
végén,	amely	úgy	érvel,	hogy	a	filozófia	a	fegyelmezett	
önkritika	és	önteremtés	általi	 esztétikai	önmegvalósítás	
életgyakorlata,	 ez	 a	 kijelentés	 különösen	 nem	 tűnhet	
helyénvalónak.	De	annál	 inkább	szükségszerű!	Az	esz-
tétikai	 önmegvalósítás	 egy	 nagyszerű	 projekt,	ha vala-
ki	követni	akarja,	és	olyan	privilegizált	helyzetben	van,	
hogy	adottak	az	eszközei	hozzá.	De	semmiféle	abszolút	
kötelezettség	nem	létezik	arra	nézve,	hogy	így	járjunk	el.	
Bármi	 legyen	 is	 az	 esztétikai	 imperatívuszok	 jelentése,	
az	életmód	megválasztásának	szabadsága	 (még	ha	ez	a	
művésziséget	nélkülöző	életet	is	jelenti)	felülírja	azokat.	

Ahhoz	 is	 jogunk	 van,	 hogy	 boldogtalanok	 legyünk.	A	
boldogság	melletti	érv	nem	a	boldogság	kötelező	szük-
ségszerűsége,	hanem	annak	megtapasztalt	 szépsége.	Ez	
szintén	lehet	a	filozófiai	élet	legnyomósabb	oka	és	legna-
gyobb	jutalma.”	(SZE	137.)

De	Shusterman	tudja	azt	is,	hogy	tágabb	összefüggés-
ben	is	el	kell	helyeznie	a	saját	önmegvalósításával	kezdő-
dő,	de	mára	már	nemzetközi	filozófiai	mozgalommá	vált	
szómaesztétikáját.	 Ezért	 az	 említett	 2014-es	 interjúban	
így	fogalmazott:

„Úgy	 vélem	 ugyanis,	 hogy	 a	 filozófiai	 gondolkodás	 
nem	 korlátozódik	 a	 filozófiából	 PhD-t	 szerzett	 hivatá-
sos	filozófusok	tevékenységére.	Ez	a	gondolat	a	szóma- 
esztétika	és	a	filozófia	közötti	viszony	újabb	sajátosságá-
hoz	vezet.	Ha	olyan	tágan	fogjuk	fel	a	filozófiát,	mint	az	
élet	erkölcsi	művészetét,	melyet	az	a	kritikai	vizsgálódás	
irányít,	amely	mind	az	egyén,	mind	a	 társadalom	 tekin-
tetében	az	esztétikailag	kielégítőbb	életforma	elősegítését	
célozza,	akkor	mindazok	a	különböző	diszciplínák	és	tu-
dásformák,	melyek	hozzájárulnak	az	élet	e	művészetéhez	
(akkor	is,	ha	kitüntetetten	vagy	hivatásszerűen	nem	filo-
zófiai	jellegűek),	összefoglalhatók	a	bölcsesség	keresésé-
nek	ama	átfogó	filozófiai	projektjében,	amely	azt	kutat-
ja,	hogyan	élhetünk	jobb	életet.	A	filozófia	normál	disz-
ciplináris	 kötődésein	 kívüli	 formákban	 manifesztálódó	
szómaesztétikai	 kutatások	 bizonyosan	 hozzájárulhatnak	
ezen	átfogó	filozófiai	projekthez.”	(AGT	445.)

LAWRENCE FERLINGHETTI 

A boldogság hozzávalói 
Habarovszkban és bárhol máshol

Egy	jó	széles	fasor,
jó	nagy,	napos	terasszal,
apró	csészékben	erős	fekete.

Egy	nem	feltétlenül	túl	gyönyörű
férfi	vagy	nő,	aki	szeret.

Egy	szép	nap.

Imreh András fordítása




