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HÁRS GYÖRGY PÉTER

Elv	és	öröm
Na	most	ez	hogyan	is?	Miként	kevergett	egymás	mellé	

ez	a	két	szó?	Végképpen	megbolondult	a	szerző,	vagy	va-
lami	más	lappang	bokrának	megette?	

Maradjunk	–	egyelőre	–	az	utóbbi	lehetőségnél!	Tegyük	
föl,	mindenkinek	voltak	már	örömei.	Tegyük	föl,	senkinek	
nem	volt	kérdéses,	hogy	éppen	örül-é	vagy	sem.	Tegyük	
föl,	 nem	 is	 tette	 föl	magának	 azt	 a	 kérdést,	 hogy	örül-é	
vagy	 örült-é,	 most	 vagy	 sem.	 Persze,	 adódhatnak	 olyas	
helyzetek,	amikor	az	ember	megkérdezi	önmagát:	na	most	
kell	vagy	kellene-e	nekem	örülni	ennek?	Persze,	a	válasz	
ilyenkor	nemleges.	

Tegyük	föl,	egyes	embereknek	vannak	elvei.	Tegyük	föl,	 
tisztában	vannak	az	elveikkel.	Tegyük	föl,	általában	senki	
sem	közli,	hogy	ez	vagy	az	az	elve,	hanem	aszerint	cselek-
szik	és	gondolkodik.	Persze,	előfordulhat,	hogy	–	önmaga	
megerősítésére	is	vagy	leginkább	azért	–	kijelenti:	nekem	
elveim	vannak;	vagy	hogy,	nekem	ez	és	az	az	elvem;	vagy	
hogy	ez	nem	fér	össze	az	elveimmel.	És	tegyünk	föl	két,	
talán	nem	szokványos	kérdést:	lehet-é	elvvé	az	öröm?	És	
lehet-é	az	elv	örömmé?

A	 válaszokkal	 a	 szerző	 bizonyára	 majd	 adós	 marad.	
Nem	 is	 akar	 választ	 adni,	 a	 válaszadáshoz	vezető	 egyik	
lehetséges	útra	akarja	csupán	rácsábítani	a	gyanútlan	olva-
sót,	pánsípján	erdei	kirándulásra	hív,	ahol	szavak	és	fogal-
mak	tömzsi	vagy	éppen	nyurga	fái	állják	el	a	tovahaladás	
útját	 vagy	 szolgálnak	 éppen	 útjelzőként	 a	 sűrűben,	 ahol	
asszociációk	bokrosodnak,	ahol	elméletek	kitaposott	turis-
taútjain	 lehet	 haladni	 tovább	 vagy	 térni	 le	 azokról,	 ahol	
érzelmek	 és	 gondolatok	 lehetnek	 fölföstött	 jelek	 a	meg-
találáshoz	 vagy	 az	 eltévelyedéshez.	 És	 közben	 virágot,	
gombát,	gyümölcsöt	szedünk.	Vadászni	nem	fogunk,	noha	
ólálkodók	közt	is	ólálkodunk.

Mint	minden	utazás,	ez	is	éppúgy	lesz	térbeli,	mint	idő-
beni.	Induljunk	el	egy	tisztásról,	a	mostban!	Ez	a	 tisztás	
erdőnk	 terében	 és	 idejében	 bárhol	 lehet.	A	 tisztáson	 kis	
kirándulócsoport	 piheg	–	 filozófusok,	 barátságosabb	ne-
vükön:	 gondolkodók.	Úgy	 érzik,	 örülnek	 az	 erdőbe	 (ki)
szakadtságnak,	 és	 úgy	 érzik,	 bánatosak,	 mert	 örömüket	
nem	 tudják	csak	közvetlenül	kimutatni	és	közölni.	 Igen,	
az	örömnek	nincs	filozófiája.	Turistáink	némelyike,	példá-
ul	Bergson,	tudott	írni	a	nevetésről.	Mások,	mint	Bahtyin,	
szenvedélyesen	 tudtak	 beszélni	 a	 karneváli	 kultúráról.	
Vagy	ott	van	Freud,	aki	humorral	volt	képes	írni	a	vicc-
ről.	Egy	kicsiny,	kíváncsi	és	nagyjából	egyívású	társaság	
most	önkényesen	föláll,	és	odahagyva	a	többieket	–	köz-
tük	az	indulatos	Nietzschét,	a	bánatos	Kierkegaard-t	és	az	
elkeseredett	Schopenhauert,	a	gyűlölködő	Weiningert,	de	
még	a	bölcsen	mosolygó	öreg	Platónt	és	a	szigorú	Arisz-
totelészt	 is,	 nem	 beszélve	 a	 köztes	 nemzedékekről	 és	 a	
savanyú	Wittgensteinről	–	elindul,	mert	úgy	érzi,	ha	már	
az	örömnek	sikerült	magát	beleírnia	őbeléjük,	akkor	nekik	
önmagukat	kellene	beleírniuk	az	örömbe.	

A	kis	csapat	tagjai:	Bergson,	Bahtyin,	Lukács	és	Freud,	
vezetőjüknek	pedig	az	erdőket	jól	ismerő	Heidegger	vál-
lalkozott.	A	tréfás	kedvre	hangolt	Bahtyin,	mintha	csak	ön-
magában	mormogna,	Dantét	kezdte	idézni:	„Az emberélet 
útjának felén / egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, / mivel 
az igaz útat nem lelém. / Ó, szörnyü elbeszélni mi van ot-
tan, / s milyen e sűrü, kúsza, vad vadon: / már rágondolva 
reszketek legottan. / A halál sem sokkal rosszabb, tudom.” 
Igen,	elérte	a	kívánt	hatást.	Társai	rosszallóan	elkomorul-
tak.	Bahtyin	huncut	mosolyra	húzta	a	száját,	és	folytatta:	
„De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam, / hallanod kell, 
mit láttam az uton.”	Erre	oldódni	kezdtek	a	 többiek,	ar-
cukra	megbocsátó	érdeklődés	ült	ki.	

–	Tudjátok-e,	hogy	a	Pokol	énekeiben	Dante	többször	is	
beszél	az	örömről?	Ismétlem,	a	Pokolban.	–	Bahtyin	kar-
neváli	hangulatban	érezte	magát.	Rövid	hatásszünet	után	
folytatta	hát.	–	Persze,	érdekes	kontextusokban	kandikál	ki	
a	szövegből	itt	az	öröm.	Lássuk	csak!	Odüsszeusz	kapcsán	
mindjárt	háromszor	is	találkozunk	vele,	de	hát	ilyen	hosz-
szú	útba	ennyi	öröm	bizonnyal	belefér.	(Bahtyin	most	kör-
bepislantott,	hogy	kiértik-e	szavaiból	az	iróniát?)	Például	
azt	mondatja	Dante	Odüsszeusszal:	„nőm, akinek örömére 
/ őriznem kellett köteles szerelmet”.	Mit	is	mondjak	–	lehet	
a	mások	öröme	nekem	kötelesség?	És	örülhet-e	a	másik	
olyan	szerelemnek,	mely	kényszerből	fakad?	Fakadhat-e	
egyáltalán	kényszerből	szerelem?	Becsületes	dolog-e	sze-
relmet	 játszani,	 csakhogy	 a	 másik	 örüljön?	 De	 lépjünk	
tovább!	 „Örültünk,	 de	 örömünk	gyászba	múlott”	 –	 ez	 a	
beszéd!	Odüsszeusz	itt	nem	csupán	az	öröm	mulandósá-
gát,	 a	 pillanatnak	 való	 kiszolgáltatottságát	 beszéli	 el,	 de	
azt	is,	hogy	az	öröm	sokszor	nem	egyszerűen	elillan,	mint	
a	hervadó	virág	illata,	hanem	ellentéte	még	nyíló	korában	
tépi	le.	Mindezek	persze	közhelyek.	Az	már	érdekesebb,	
amit	 Vergiliusszal	 mondat	 Dante	 Odüsszeusznak:	 „ha 
örömet tehettem nektek élve, / ha bármilyen kis örömet 
tehettem / nagy verseimben titeket dicsérve”.	 Freud	 ba-
rátunk	 „kísértetiesének”	 ambivalens	 árnyai	 elevenednek	
meg	e	szavakban.	Hát	lehet	örömet	okozni	egy	halottnak?	
Nem	éppen	Vergiliusnak	okozott-e	örömet,	ha	verseiben	
„dicsérhette”	őket?	Már	csak	annál	is	inkább,	mert,	mint	
Dantétól	Homérosz,	Horatius,	Ovidius,	Lukianosz	példá-
ján	megtudjuk,	az	árnyakat	pont	a	szenvtelenség	 jellem-
zi:	„láttam felém közelgni négy nagy árnyat, / bú s öröm 
nélkül mindenik nyugodt”.	Ezt	a	nyugalmat	tudná,	akarná	
fölkavarni	örömmé	Vergilius?

Egyikük	sem	értette	pontosan,	mit	is	akart	ezzel	Bahtyin	
mondani.	Heidegger	ellenvetette,	hogy	Bahtyin	egy	fordí-
tásból	idéz.	Freud	a	nyelvek	átjárhatóságán	gondolkodott.	
Bergson,	menteni	vágyva	a	bizonytalan	helyzetet,	fejteget-
ni	kezdte,	hogy	ha	fordítás,	ha	nem,	az	arányok	bizonyára	
ugyanazok.	Az	akkor	még	fiatal	és	a	romantika	hagyomá-
nyait	is	ápoló	Georg	Lukács	válasz	helyett	halkan	dudo-
rászni	kezdett:	„Gyúlj ki, égi szikra lángja, / Szent öröm, te 
drága, szép! / Bűvkörödbe, ég leánya, / Ittas szívünk vágy-
va lép”.	 Heidegger,	 akinek	 elrejtett	 muzikalitása	 ezzel	
sérülést	szenvedett,	hogy	megússza	a	föltárulást,	elkezdte	
újratematizálni	társainak	az	erdőt.	Hogy	azt	igazából	csak	
az	erdőkerülők	ismerik,	no	meg	a	favágók.	(Helyben	va-
gyunk,	 jönnek	az	árnyak,	gondolták	a	 többiek.)	Csak	ők	
tudják,	merre	is	húzódnak	és	húzódnak	meg	a	rejtekutak,	
a	mókusokon,	madarakon,	bogarakon	kívül	csak	ők	isme-
rik	az	odúk	és	az	évgyűrűk	rejtett	értelmeit,	a	kidőlt	és	a	
korhadt	 fák	múltba	 reccsent	 és	 jövőbe	párálló	üzeneteit.	
„Szent öröm vet borba lángot; / Arany fürtünk nedve bő; / 
Békét isznak kannibálok, / Hősi vért a kétkedő.”

Bahtyin	 szokása	 szerint	 ásított	 egy	 jelentőségteljeset,	
azután,	egy	új	ötlettől	vezéreltetve	így	folytatta:

–	 Nem	 fejeztem	még	 be.	 Hogy	milyen	 árnyalatai	 és	
aspektusai	 lehetnek	 még	 az	 örömnek,	 ahhoz	 feltétlenül	
hozzá	kell	tennem	két,	igazán	„pokoli”	örömöt	a	Színjáték	
első	részéből.	Vanni	Fucci	di	Pistoia,	a	tolvaj	nyilvánvaló	
kárörömmel	fosztja	meg	Dantét	a	káröröm	örömétől:	„De 
hogy kínomat örömmel ne lásd, / nyisd föl füledet jósoló 
igémnek.”.	De	–	mintegy	megelőlegezve	a	Purgatóriumot	
–	találkozhatunk	még	ennél	purgálóbb	öröm	lehetőségével	
vagy	vágyával	is.	Ádám	mester,	a	fölpüffedt	pénzhamisító	
igazán	kedvemre	való,	testhez	kötött	örömért	sóhajtozik:	
„Ó, csak annyival megkönnyülni tudjak, / hogy száz év 
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alatt egy hüvelyt haladnék, / milyen örömmel indulnék az 
útnak.”.

Nem	maradt	idejük	a	gondolkodóknak	arra	,	hogy	soká	
emésztgessék	Bahtyin	magvas	fejtegetéseit,	mert	a	Purga-
tórium	szó	kulcsingerként	váltotta	ki	Bergsonból	az	eddig	
bennszorult	szavakat.	Úgy	tűnik,	egész	idáig	ezen	elmél-
kedhetett.	

–	 Számoltam	 –	 mondta	 Bergson	 –,	 és	 arra	 jutottam,	
hogy	a	Purgatóriumban	körülbelül	kétszer	annyiszor	for-
dul	elő	az	„öröm”,	mint	a	Pokolban.	No	persze,	más	a	kör-
nyezet.	De	más	éghajlat	 és	más	 talaj	másfajta	örömöket	
is	 teremhet.	Sőt,	mintha	csak	 itt	nyílnának	valójában	és/
vagy	valódi	örömök.	„Ah, mily különbözők az alvilági / 
szurdékok ettől! Vad jajok fogadtak / ott lenn – itt édes 
örömök danái”.	Édes	örömök	 tehát.	Ez	 feltételezi,	hogy	
lehetnek	 nem	 édes,	 azaz	 keserű,	 savanyú,	 sós	 örömeink	
is.	És	valóban	lehetnek,	vannak.	A	kárörömet	én	például	
savanyúnak	képzelem.	A	test	örömeit	sósnak.	És	keserű	az	
az	öröm,	amelybe	mások	áldozata	vegyül.	Édes	örömök	–	
új	minőség.	S	hogy	milyen	új	minőségre	gondolok?	Mit	
gondoltok	ti	például	erről:	„A napkeleti zaffir enyhe színe, 
/ amely a tiszta lég arcán elömlött / egész az ég első köré-
ig: íme / e szín most szemeimnek új öröm lett”?	Vagy	erről:	
„megtett	utunkra	néztünk,	(napkeletre),	/	melyre	örömmel	
néz	mindenki	vissza”.	Mi	más	ez,	ha	nem	gyönyörködés	a	
természetben?	Vagy	lássuk	ezt	itt!

–	Félbe	kell	szakítsalak	–	hagyta	végre	abba	a	dúdolást	
Lukács,	s	ebből	derült	ki	csupán,	hogy	mindvégig	figyelt.	
–	A	„megtett	út”	itt	nem	egyszerűen	a	fizikai	valóság	része.	
Ez	a	megtett	út	életút	 is	és	szellemi	utazás.	S	hogy	erre	
örömmel	 visszatekinteni?	 Igen,	 van,	 akinek	 megadatik.	
De	éppen	te,	aki	különbséget	teszel	idő	és	tartam	között,	
éppen	te	ne	tudnád,	hogy	az	életnek	is	két	útja	van?	S	ha	
Dante	ebben	az	énekben	azt	 is	mondja:	„Mesterem nyo-
mán örömmel haladtam”	 –	 itt	 is	 az	út	kettős	 értelméről	
beszél.	Két	 utunk	 van	 és	 két	 életünk.	 S	 egyáltalán	 nem	
biztos,	hogy	e	kettő	párhuzamosan	halad.	Te,	Henri,	„édes	
örömöket”	 emlegetsz.	 Meglehet,	 édes	 örömeid	 a	 sósak	
rovására	 éled	 át,	 de	megeshet	 a	 fordítottja	 is.	Akár	 egy	
időben	–	de	most	simítsuk	csupán	meg	az	idő	köntösének	
csücskét,	és	ne	akaszkodjunk	belé.	Egyébként	is,	ezt	a	kér-
dést	majd	Martinnal	tárgyald	meg.	Lehet,	rejtekútnak	vagy	
még	inkább	mellékútnak	fog	tűnni,	de	én	most	az	életről	
szeretnék	beszélni.	És	kérlek,	Martin,	ne	hozakodj	elő	a	
léttel	és	az	egzisztenciával,	és	ne	szakíts	félbe!	Előlegez-
zétek	meg,	legalább	pár	percre	a	bizalmat,	még	ha	azokat	a	
lelkes	és	lelkesítő	szavakat	nem	is	várom	el	tőletek,	amiket	
Vergilius	intézett	a	mantovai	Sordellóhoz: „‘Vezess hát’ – 
szólt vezérem – ‘oda minket, / ahol öröm leszen megszáll-
ni, mondod.’”

–	De	ugye	nem	lesz	hosszú?	–	kérdezte	Freud.	–	Mert	
már	most	is	túl	sok	minden	hangzott	el,	amit	analizálnom	
kellene.	Azt	 hiszem,	Odüsszeusz-komplexusban	 szenved-
tek.	De	mindegy,	talán	majd	később.	Mondd	csak	tovább!

–	Köszönöm	szíves	észrevételed,	Sigmund.	Rövid	 le-
szek.	Azt	 írtam	 egyszer	 valahol:	„Az élet a chiaroscuro 
anarchiája. Semmi sem teljesedik benne egészen, és semmi 
sem fejeződik be; mindig új hangok, zavarók, vegyülnek a 
már zengők kórusába. Minden folyik, s minden egymásba 
folyik, gátak nélkül, tisztátalan keveredéssel; minden el-
pusztul, minden eltörik, igazi életre semmi sem virul. Élni 
annyit tesz: valamit végigélni tudni; az élet annyi: semmi 
sem élődik végig teljesen és egészen. Az élet az egész min-
denségben, minden elgondolható létezésben a legkevésbé 
valóságos és eleven. Csak tagadólag lehet leírni …” Ez 
Henri,	 a	 keserű	 öröm.	 Keserű	 öröm	 kimondani	 ezt.	 És	
így	 folytattam,	 hogy	mégse	 nézzetek	megkeseredettnek:	
„A valódi élet sohasem valóságos, sőt mindig lehetetlen 
az élet empíriája számára. Banális ösvényen felvillan, vil-
lámként felszikrázik valami. Valami megzavaró és csábító, 
veszedelmes és meglepő – a véletlen a nagy pillanat, a cso-

da. Gazdagodás és megzavarodás: nem lehet tartós, nem 
lehetne elviselni, magaslatain – saját életünk, saját végső 
lehetőségeink magaslatán – nem tudnánk élni. Vissza kell 
hullanunk a homályba, meg kell tagadnunk az életet, hogy 
élni tudjunk.” Édes	öröm?	Nem	tudom.	Még	nem	tudom.	
De	azt	 tudom,	vagy	akkoriban	tudtam,	hogy	„Isten előtt 
azonban csakis a csodának van valósága”.	Lehet,	hogy	a	
csodának	azonban	csak	Isten	előtt	van	valósága.

Freud	tüsszentett	egyet.	–	A	világért	sem	akarok	ünnep-
rontó	lenni.	De	amíg	hallgatjátok	ezeket	a	fennkölt	mon-
datokat,	 emlékeztetnélek	 benneteket	 arra,	 hogy	 magam	
is	többször	közel	kerültem	–	no	nem	az	élményhez,	de	a	
témához.	Mindegy,	folytasd	csak,	Georg,	mondd	csak	ki,	
ami	az	eszedbe	jut!	

–	Jó,	rátérek	a	lényegre,	legalábbis	arra,	ami	nekem	itt	
és	most	 lényeges.	De	 előbb	 telepedjünk	 le,	 ha	már	 egy	
újabb	tisztásra	értünk.	Szóval,	rendben,	hagyjuk	most	az	
Istent.	Beszéljünk	csak	a	valóságról.	Egyszer	már	fejteget-
tem,	igaz,	nem	nektek,	hogy „két lelki realitás létezik: az 
élet és az élet, és mindegyik egyformán realitás, de egy-
szerre mindig csak az egyik lehet az. És minden ember 
minden élményében megvannak mind a kettőnek az ele-
mei, ha különböző mélységgel és erővel is, és az élmények 
emlékezetében hol ez, hol az, mert egyszerre csak az egyik 
formájában lehet éreznünk. Amióta élet van, és az emberek 
rendezni akarják és megérteni életüket, fennállott mindig 
ez a dualitása élményeiknek”.	Ezek	tehát,	hangsúlyozom,	
lelki	realitások.	De	létezik	a	fizikai	realitásában	leélt	éle-
tünk	is	–	ami	vagy	megélt	életté	válik,	vagy	nem.	Megélt 
életté	akkor	válhat,	ha	nem	csupán	az	életet, hanem az	éle-
tet	is	éljük.

–	Igazán	nem	akarlak	sem	összezavarni,	sem	kizökken-
teni	–	hunyorított	Bahtyin	–,	de	tegnap	láttam	egy	feltű-
nően	érdekesen	szép	lányt,	és	azon	gondolkodtam,	hogy	
most	 akkor	 neki	 fitos	 vagy	 turcsi	 vagy	 pisze-e	 az	 orra?	
Merthogy,	ha	már	a	szavakon	lovagolunk,	egy	szó	is	csak	
olyan,	mint	 az	 orr.	Önmagában	 nem	 értelmezhető.	Nos,	
számomra	ennek	a	lánynak	az	arca	egy	mondat	volt,	még-
pedig	egy	gyönyörű,	hajlékony	mondat,	ami	egyik	pilla-
natról	 a	másikra	 képes	 volt	 kijelentésből	 kérdéssé	 vagy	
felkiáltássá,	kérdésből	óhajtássá	válni	és	így	tovább,	végig	
a	variációs	lehetőségeken,	az	egész	teste	pedig	egy	szöveg	
volt,	ha	érzelgős	volnék,	azt	mondanám,	kész	költemény.	
No	mármost	ebben	a	kontextusban,	amit	még	a	szituáció	is	
feltétlenül	meghatározott,	volt	ott	ez	a	kis	szó,	az	orr,	ami	
éppúgy	hozzájárult	az	egész	szépségéhez,	mint	amennyire	
annak	köszönhette	a	maga	szépségét	 is.	Önmagában,	ki-
vonva	az	arcból,	és	természetesen	így	a	testből,	sőt	a	szi-
tuációból	is	ez	az	orr	csak	egy	orr	volt	–	az	odoranalízis	
értelmezhetetlen	szerve.	De	ha	visszahelyezzük	az	arcba,	
máris	látszik,	hogy	arányaiban	rövid,	és	hogy	egészében	
kissé	fölfelé	fordul	a	vége.	Kérdem	én,	szerintetek	milyen	
orr	az	ilyen?	Henri,	te	is	biztosan	láttál	már	hasonlót.

–	Nos,	 ez	 attól	 függ.	Te	 leírtál	 egy	alapformát,	de	 ez	
az	alapforma	állandó	mozgásban	van,	mondhatni	hely-	és	
helyzetváltoztató	mozgásban	egyaránt.	Nem	mindegy,	ki	
vagy	mi	felé	fordul,	és	nem	mindegy,	milyen	okból	vagy	
milyen	cél	érdekében.	Ezek	határozzák	meg,	hogy	turcsi-e	
vagy	pisze	vagy	fitos.	Az	idő	kihagyhatatlan	tényező.	Le-
het	az	egyik	pillanatban	ilyen,	a	másikban	pedig	olyan.	Pi-
sze,	amikor	piszkálódik,	és	pisze,	ha	piszmog.	De	fitossá	
válik,	ha	fitogtat	vagy	éppen	ellenkezőleg,	kedvesen	finto-
rog.	Egyesek	szerint	a	fitos	kissé	pisze,	de	én	ebben	nem	
hiszek.	És	persze	lehet	turcsi	is,	amikor	beletúr	valamibe,	
kitúr	vagy	föltúr	valamit.

–	Nos,	így	vagyunk	az	örömmel	is	–	kanyarodott	vissza	
Bahtyin.	–	Lehet	kicsi	vagy	nagy,	rövid	vagy	hosszú,	kes-
keny	vagy	vaskos.	Éppúgy	lehet	turcsi,	pisze	vagy	fitos,	de	
persze	lehet	akár	krumpli	alakú,	akár	hajlott,	mint	a	sasé	
vagy	a	karvalyé,	lehet	tömpe	vagy	lapos,	és	még	ki	tudja,	
hányféle	típus,	de	megjelenésében	mindig	egyedi	változat,	
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és	még	ez	 a	változat	 is	 képes	váltogatni	kontextustól	 és	
szituációtól	függően	az	árnyalatait.

–	Azt	hiszem	–	jegyezte	meg	most	Freud	–,	méltatlanul	
ott	 feledtük	Dantét	 a	 Purgatóriumban.	 Pedig	már	 akkor	
akartam	volna	mondani,	amikor	Georg	az	Istent	emleget-
te,	vannak	még	olyan	örömök	a	Purgatóriumban,	amikről	
nem	szóltunk	eleddig.	Tegyünk	hozzá	az	előzőekhez	tehát	
legalább	 még	 két	 árnyalatot,	 mondhatni	 komplementer	
színezeteket.	Az	öröm	egyik	hangja	már	mintha	 a	Para-
dicsom	kapuján	 túlról	zendülne	át	 ide,	abból	a	szférából	
vagy	 könyvből	 –	 hiszen,	 s	 ebben	Martin	 is	 igazolhat,	 a	
héber	רפר	(széfer),	könyv	és	a	görög	σφαίρα	(szféra),	ég-
bolt	szó	egy	tőről	fakad	–,	amit	Dante	valóban	isteninek	
tekintett.

Ez	 a,	mondjuk,	mennyei	 vagy	mennyei	 eredetű	vagy	
mennyekhez	fűző	öröm	a	Purgatóriumban	több	formában	
és	többfajta	lélekben	–	szándékosan	nem	a	ψυχή	(psychí)	
szót	 használom	 itt	 –	 manifesztálódik.	 Az	 „Égi	 Portás”	
vagy	 „Kapus-Angyal”	 például	 kulcsaival	 fölkelti	 Dante	
lelkében	is:	„Egyik ezüst volt, a másik arany volt, / s előbb 
a fehér, azután a sárga / forgott meg akként, hogy öröm-
re hangolt.”.	És	ezt	az	örömet	várják	el	a	hívők	Jézustól:	
„megváltásunkért vért örömmel ontson”. 

És	ez	az	öröm	azt,	ami	áthatja	a	szellemek	kórusát,	aka-
ratlanul	is	fölidézve	bennem	a	Georg	dúdolta	Örömódát:	
„S hallám, hogy hangok békéért imádnak […] ’Agnus 
Dei’-vel kezdték együvé mért / dalukat mind oly édes-egy 
ütembe! / mintegy az egyetértés öröméért.” 

–	Ez	mind	szép	és	jó	és	helyes,	kedves	Sigmund,	de	ez	
az	isteni	öröm,	úgy	érzem,	végtelenül	távol	áll	attól,	amit	
mi,	köznapi	emberek	a	köznapokban	érzünk	–	a	közbeve-
tést	persze	Heidegger	tette.

–	Nos	–	válaszolta	ravaszkásan	Freud	–,	amit	 te	köz-
napinak	nevezel,	az	is	nagyon	sokféle	lehet.	Figyeld	csak,	
mit	mondd	Sapia,	azaz	Bigozzi	grófnő,	vagyis	Ghinibaldo	
di	 Saracino	 özvegye: „reám úgy hatott e hajsza / hogy 
sohsem izlelt vad örömbe estem”.	 Miféle	 öröm	 ez?	Az	
érzékeké?	Vagy	a	szenvedélyeké?	S	amikor	azt	olvassuk,	
hogy	a	„Bujaság	lángjai”	„beérték egy csók rövid örömé-
vel”?	Az	örömnek	talán	éppúgy	lehet	köze	a	gyűlölethez,	
mint	a	szeretethez.	Az	örömnek	bizonyára	 iránya	és	mi-
nősége	van.	Akárcsak	a	szeretetnek,	amelyről	azt	mondja	
Vergilius:	„ösztönös, vagy lelki; ezt tudod tán. / Az ösztön-
ből tévedés nem eredhet; / de lelki érzés tévedhet a tárgy-
ban, / vagy: mert nagyon, vagy: mert gyengén szeretget”. 
Súlyos	szavak	ezek,	és	véleményem	szerint	éppígy	igazak	
az	örömre	 is.	Kevéssel	később	éppen	az	öröm	 irányáról	
szól	ugyancsak	Vergilius:	„Van, kit, ha más fölülkerülne, 
gyötri, / hogy elveszt hírt, nevet, kegyet, hatalmat; / s így 
az ellenkező örömre költi.”

–	Tudom,	Sigmund,	te	a	lelki	folytonosság	híve	vagy.	
Traumát	emlegetsz	ott,	ahol	ez	megszakad.	És	úgy	emlék-
szem,	írtál	valamit	az	örömről	is.	Mármost	elmesélhetnéd,	
hogyan	is	képzeled	el	a	folytonosságot,	ha	van	az	ösztönös	
és	az	isteni	között?	–	Bergson	hangjából	az	őszinte	kíván-
csisággal	elegy	őszinte	akadékoskodás	hallatszott	ki.

–	Ne	siessünk	úgy	előre	–	szólt	Freud.	–	És	ezt	most	
egyaránt	értem	fizikai	és	szellemi	barangolásunkra.	Én	pél- 
dául	most	visszasétálok	–	 igaz,	 csak	gondolatban	–	a	 jó	
öreg	Platónhoz,	akit	a	tisztáson	felejtettünk,	és	kérlek,	tart-
satok	 velem.	Próbálok	majd	 szó	 szerint	 is	 idézni	 tanítá-
saiból,	Martin,	 igazíts	 ki,	 ha	 elvétek	 valamit.	Már	 csak	
azért	is	fogom	távollétében	is	kérdezni	őt,	mert	a	Paradi-
csomban	az	öröm	még	a	Purgatórium-béli	említései	szá-
mának	is	több	mint	a	duplája,	több	mint	negyven	előfordu-
lás,	s	ezek	határozottan	két	csoportba	oszthatók:	az	egyik	
fölé	azt	a	címkét	helyezhetnénk,	hogy	„szent	öröm”	vagy	
„Isten	öröme”,	a	másik	fölé	pedig	az	„önnön	öröm”	felira-
tot,	ami	itt	a	szerelmet	és	annak	érzéki	örömét	jelentené.	
Nem	véletlen,	hogy	e	két	csoport	éppen	a	Paradicsomban	
találkozik	vagy	talál	Dantéban	egymásra.	De	miért	is?

Ennek	megértéséhez,	hogy	lássuk,	vannak-é	fokozatok	
öröm	és	öröm	között,	mennyiségiek	és	minőségiek,	hív-
juk	segítségül,	akárcsak	Platón	Szókratésze,	Diotimát.	Ő	
ugyan	Éroszról	beszél,	de,	úgy	vélem,	amit	mond,	az	az	
örömre	 is	 igaz.	Hallgassuk	csak:	„Ugyanis mi kiszemel-
jük a szerelem egy bizonyos fajtáját, és csak ezt illetjük az 
egész fogalom nevével szerelemnek, a többieket más néven 
nevezzük.”	 Így	 járunk	el	az	örömmel	 is.	És	bár	örömről	
Platón	nem	ír,	mégis	megfontolandó,	ahogyan	a	szerelem-
ről	gondolkodik:	„Lényegében a jóság, boldogság utáni 
sóvárgás mindenkiben a leghőbb és legkínzóbb szerelem”. 

(A	 szerző	most	 kissé	 elbizonytalanodott.	Lehet,	 hogy	
zavaros,	 vagy	megzavarodott?	Lehet	 az	 is,	 hogy	 csupán	
örül.	Mindegy,	Freud	bizonyára	a	segítségére	siet.)

–	Tehát,	léteznek	nem	„leghőbb	és	legkínzóbb”	szerel-
mek	is.	Diotima	úgy	vélekedik,	hogy	„akik szerelme más-
ra irányul, mint például pénzszerzésre, testgyakorlásra, 
filozófiára – nem mondjuk, hogy szeretnek, vagy szeretők, 
hanem csak azok bírják az egész nevét – szeretők, szerelem 
–, akik egy bizonyos cél felé törnek.”	Hogy	mi	az	a	bizo-
nyos	cél,	azt	már	tudjuk.	A	jóságra	és	boldogságra	töreke-
dés.	Azt	hiszem,	az	ezek	elérésével	járó	érzést	nevezném	
én	a	szó	szűkebb	értelmében	örömnek.

–	De	kedves	Sigmund!	Miért	törekedne	erre	bárki	is?	
Pontosabban,	én	is	 tudom,	hogy	törekszünk,	 törekszünk,	
de	vajon	honnan	e	késztetés?	Remélem,	nem	valamiféle	
metafizikai	magyarázattal	fogsz	szolgálni	nekünk.

–	 Nem,	Martin	 barátom.	Megmaradok	 egyelőre	 Pla-
tón	mester	gondolatainál.	Csak,	mint	nem	először,	átfor-
málom	őket	kissé	a	saját	képemre	és	hasonlatosságomra.	
Tegyük	föl	a	kérdést	Diotimával	ekképpen:	„mi az oka a 
szerelemnek, a vágynak?” Mielőtt	Diotima	–	szokásához	
híven	–	egy	újabb	kérdésig	jutna	el,	az	állatvilággal	pél-
dálózik:	 „mily szörnyen megháborodnak az állatok, ha 
üzekedhetnékjük támad: lábonjárók, szárnyasok, szerel-
mes szorongásukba mind belebetegszenek, először is hogy 
üzekedhessenek, aztán hogy fölneveljék fiókáikat; ezek vé-
delmében még a leggyengébbek is készek szembeszállni a 
legerősebb vadállatokkal, és meghalni csemetéikért, és in-
kább elsenyvednek az éhségtől, csak hogy fölneveljék őket, 
és ezért képesek minden másra.”	És	itt	következik	a	má-
sodik	kérdés,	ami	már	közelít	ahhoz,	hogy	neked,	Martin	
válaszolni	tudjak.	„Az emberek, azt gondolhatnánk, tuda-
tosan teszik meg mindezt, ám meg tudnád-e mondani, mi 
az oka az állatok ily szerelmes fölgerjedésének?”	Vélemé-
nyem	szerint	az	ok	mind	az	állatoknál,	mind	az	embernél	
ugyanaz,	a	szexuális	ösztön,	amit	Platón	Erósznak	nevez.

–	Tudod,	Sigmund,	én	világ	életemben	azt	állítottam,	
sértődj	meg,	ha	akarsz,	hogy	utáltam	a	műveidet	–	szúrt	
oda	Lukács.	 –	Persze,	 azt	 a	 tréfát	 nem	 fogom	kihagyni,	
hogy	majd	ha	meghalok,	az	íróasztalomon	csak	azok	áll-
janak.	De	nem	erről	akartam	beszélni.	Hanem	azt	kérdez-
ném	tőled,	hogyan	is	lesz	a	szexuális	ösztönből	az	a	bizo-
nyos	magasabb	rendű,	boldogsághoz	és	örömhöz	vezető	
szerelem?	 Bár	 sejtem	 a	 válaszodat,	 lévén	 Platón	 közös	
olvasmányaink	egyike.

–	Nos	–	bár	örülnék,	ha	figyelnének	a	többiek	is,	tehát	
Martin	nem	az	ösvények	elágazásainak	analízisével	fog-
lalatoskodna,	Henri	 pedig	 nem	az	 óráját	 nézegetné	 egy-
folytában,	és	Mihail	 sem	vágna	állandóan	a	zsebtükrébe	
groteszk	képeket	–,	nos	akkor	fölidézném	röviden,	hogy	
is	képzeli	el	a	kérdést	a	mi	Platónunk.	„Aki helyesen tör 
e cél felé, már fiatalon azzal kell kezdenie, hogy rajong 
a szép testért, és először, ha helyesen fogja föl a dolgot, 
csak egyetlen testért hevül, és abban fogan szép eszméket; 
a továbbiakban azonban rá kell jönnie, hogy az egyik test 
szépsége egytestvére a másik test szépségének, és értel-
metlenség volna, ha nem tekintené egynek és ugyanannak 
minden szép test szépségét, s ezt belátva, szükségképpen 
minden szép test szerelmesévé válik, és fölhagy a csak 
egyért-rajongással, mivel azt már lenézi: kicsinek, szegé-
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nyesnek érzi.”	De	ne	gondoljátok,	hogy	itt	a	partnerek	so-
kasításának	eszméjéről	volna	szó.	Mint	ahogy	a	folytatás	
sem	a	fiúszerelemre	buzdít,	noha	első	hallásra	úgy	hang-
zik	–	ezt	azonban	tudjuk	be	a	kor	szokásainak.	A	lényeg,	
hogy	Platón-Diotima	feltételezése	szerint	ekkorra	eljut	az	
ember	odáig,	hogy	„már többre becsüli a lélek szépségét a 
testénél”,	és	eljut	a	késztetésig,	hogy	„a foglalatosságban, 
a törvényben rejlő szépséget szemlélje, és belássa, hogy 
mindenben egy és ugyanaz a szépség van jelen”.	Ezután	
következne	a	tudományok	szépségébe	való	beleszédülés,	
majd	pedig	az	„olthatatlan bölcsesség utáni vágyakozás”.

–	Ha	nem	haragszol,	amennyire	sikerül,	innen	emléke-
zetből	majd	én	folytatom	–	és	Heidegger	 idézni	kezdett.	
–	 „A szerelem helyes útja – akár magunk járjuk, akár 
más kalauzol –, hogy az itteni egyes szépségeken elkezdve 
a szépség eléréséért mind magasabbra hágunk, mintegy 
lépcsősoron haladva: egyetlen szép testtől a másikhoz, on-
nan mind többhöz, mindhez, aztán a szép testektől a szép 
tettekhez, a szép tettektől a szép ismeretekig, s innen vége-
zetül ahhoz az egyetlen ismerethez, amelynek tárgya maga 
a Szépség, és így megismerjük a végső Szépséget. Kedves 
Szókratész – mondta a mantinéi nő –, ha valami, hát akkor 
ez az emberélet értelme: a végső Szépség szemlélete.” Így	
gondoltad,	Sigmund?

–	Nos,	kedves	barátaim,	még	ha	nem	 is	vagyok	ben-
ne	 biztos,	 hogy	 így,	 lépcsőfokról	 lépcsőfokra	 haladunk,	
abban	meg	pláne	nem,	hogy	az	utolsó	fok	a	Szép	ideája	
lenne,	mégis,	az	én	terminológiámban	az	itt	leírtak	meg-
felelnek	a	szublimáció	jelenségének.	Tehát	arról	van	szó,	
hogy	a	primer	szexuális	vágy	átalakulhat	szellemivé.

–	Jó,	hát	akkor	nézzük	meg,	 leesünk-e	a	 lóról,	ha	már	
szavakon	is	lovagolunk.	–	Szavait	Bergson	föltűnően	Bah- 
tyinhoz	 intézte,	 mintha	 Freud,	 aki	 eddig	 legalábbis	 kis- 
előadást	tartott,	ott	se	lenne.	–	Nézzük,	mi	is	az	öröm,	le- 
csupaszítva,	dekontextualizálva.	Noha	örömet	dekontextua-
lizálva	csak	úgy	tudok	elképzelni,	mint	szívet	formalinban.	
Azt	 tartják	 az	 örömről,	 hogy	 az	 valami	 kedvünkre	 való	
dolog	vagy	helyzet	lelki	hatására.	Olyan	vidám,	kellemes,	
mondjuk	ki,	szép	lelkiállapot,	ami	áthatja	egész	lényünket,	
beburkol,	s	egyben	kitölt.	De	mi	az,	ami	az	örömöt	elvá-
lasztja	a	kéjtől,	a	boldogságtól	vagy	az	élvezettől?	Ezek	az	
öröm	modulációi-é,	vagy	transzformációk?	Mert	mi	a	kéj?	
Háromféle	elképzelésünk	 is	van	erről.	Kéj	 a	kellemes,	 jó	
érzés,	amit	egy	testi	vágyunk	vagy	annak	kielégülése	kelt	
bennünk.	De	 kéjnek	 nevezhetjük	 a	 fennkölt,	megnyugta-
tó	lelki	élmények,	szellemi	élvezetek	átélését	 is.	És	végül	
kéjnek	is	mondták	régen	a	kény,	önkény,	erőszak	örömteli	
átélését.	És	most	neked	mondom,	Georg,	a	te	nyelveden	a	
kéj	az	„akarat”;	„önkéntes	hajlandóság”	jelentésből	később	
a	„gyönyör”	jelentésbe	tűnt	át,	de	még	én	is	belehallhatom,	
ahogy	a	sztyeppén	a	nyírfajd	dürrög:	kaj	(vogul)	vagy	köj	
(osztják)	vagy	koj	(zürjén,	lapp).	Egyébként	a	vogulban	azt	
is	jelenti	a	„kaj”,	hogy	bájol,	varázsdalt	énekel.

–	Szép	ez	így.	Mármint,	hogy	majdnem	eljutottunk	Szi-
bériába	–	köhhentett	Bahtyin.	–	Én	az	erőszakot	valóban	
átéltem,	de	részemről	sem	kéjjel,	sem	örömmel.	És	nem	
volt	az	ott	számomra	sem	boldogság,	sem	élvezet.	Vagy	
ki	 tudja?	A	boldogság	persze,	 úgy	véljük,	 a	 sorssal,	 kö-
rülményekkel	való	elégedettség.	Mégis,	 legalább	megint	
csak	Georg	nyelvén	kapcsolatba	hozható	a	bódít,	bolyong	
igékkel.	Igen,	én	ott	el	voltam	bódítva,	és	bolyongtam	is.	
De	hogy	boldog	voltam-e?

–	Kell-e	boldogság	az	örömhöz?	–	kérdésén	Bergson	
maga	is	elcsodálkozott.	–	Helyettesítsük	próbaképpen	az	
örömöt	 az	 élvezettel.	Az	 élvezet	 az	 élést	 őrzi	 szavában.	
Mintha	 az	 élés	 önmagában	kellemes	 érzés	 vagy	 állapot,	
az	érzékeket	vagy	a	 lelket	gyönyörködtető,	 jóleső	érzés-
sel	betöltő	massza	volna,	ami	becsordul	abba	a	tölcsérbe,	
ami	a	testünkbe	vagy	a	lelkünkbe	vezet.	De	mi	van,	ha	az	
élvezet	maga	a	tölcsér,	amin	keresztül	ez-az,	netán	öröm	
csöppen	belénk?

–	Jó,	ha	szereted	a	metaforákat,	fölajánlok	két	másikat	–	
így	Heidegger.	–	Vajon	van-e,	lehet-e	fejlődés	öröm	és	bol-
dogság	között?	Az	öröm	repedéses	seb	az	időn,	a	boldog-
ság	a	folytonosságot	bélyegszerűen	magába	záró	forradás.	
Vagy	máshonnan	közelítve	meg:	azt	mindenki	érzi,	hogy	
öröm	és	boldogság	között	ott	egy	küszöb,	az	idő	küszöbe.	
Vissza	lehet	lépni,	át	 is	 lehet	lépni,	és	megállani	is	 lehet	
a	küszöbön.	Ahogyan	nemcsak	épületnek	lehet,	úgy	lehet	
küszöbe	az	erdőnek	is.	Az	erdőben	a	küszöb:	amiben	meg-
botlunk	–	egy	kő,	egy	 faág,	 saját	magunk.	Kérdés,	 saját	
magunk	vagyunk-e	a	küszöb	öröme	és	boldogsága	között	
–,	hogy	önnön	küszöbünkön	botlunk-e	meg,	állunk-e	meg,	
lépünk	előrébb	vagy	éppen	hátrább.

–	Ha	jól	értelek,	Martin,	megint	az	időről	és	a	létről	be-
szélsz	–	szólt	Bahtyin.	–	Föltett	kérdésedre	bár	nem	tudom	
a	választ,	de	tanulva	Diotimától,	föltennék	egy	kérdést	az	
öröm	időbeliségéről.	Lehet-e	egy	életen	át	örülni?

–	Hadd	próbáljak	meg	én	válaszolni	–	hagyta	abba	Lu-
kács	a	dúdolást.	–	Röviden,	nem	lehet.	Hogy	miért?	Mert	
öröm	és	gesztus	összetartozik.	Az	öröm	valójában	egyfajta	
gesztus	–	önmagunk	 felé.	És	minden	gesztusnak	megle-
het	a	maga	öröme:	az	elv	is	a	gesztusban	válik	örömmé,	
a	gesztus	öröme	pedig	elvvé	válhat.	Mert	–	és	ez	a	válasz	
Martinnak	is	szól	–,	a	gesztus	időbelisége:	jelenbe	rántott	
múlt	és	jövő.

Itt	most	kissé	magukba	mélyedtek	a	bölcsesség	szerel-
mesei.	Talán	már	el	is	fáradtak	a	kettős	úttól,	a	természet	
és	szellem	erdejeiben.	

–	Tartozom	egy	vallomással	–	ez	újra	Bergson	hangja	
volt.	–	Újraolvastam	nemrég	a	nevetésről	szóló	művemet.	
Hát	bizony,	abban	egy	szó	sincs	az	örömről.	Persze,	nem	is	
a	nevetésről	szól,	hanem	a	nevettetésről,	a	nevetségesről,	
a	komikumról.	Ellen-	vagy	párkönyvnek	szántam	a	 fen-
ségesről	írottakkal	szemben.	És	csupán	Spencerre	hagyat-
koztam,	és	elfelejtettem	Darwin	mestert,	és	elfelejtettem,	
hogy	örömből	örömmel	is	lehetne	nevetni.	Tehát	most	bűn-
bánatot	tartok	és,	pótlólag,	Darwinra	hivatkozom.	Tegyük	
föl,	hogy	most	örülünk.	És	tegyük	föl,	hogy	örömünkben	
meg	tudjuk	idézni	Darwin	szellemét.	Charles,	mesélj	ne-
künk!	A fajok eredetében	 például	 szintén	 sem	 az	 öröm,	
sem	az	élvezet	nem	szerepel,	illetve	az	öröm	csak	Darwin	
örömeként,	lényegében	a	köszönetnyilvánítások	között	és	
műve	közreadása	fölött	örvendve	a	bevezetésben.	

–	Akkor	meg	minek	emlegeted?	–	kérdezte	Bahtyin	gú-
nyosan.

–	Azért,	barátom,	mert	más	műveiben	viszont	nagyon	
is	beszél	örömről.	És	Az érzelmek kifejezésében	ráadásul	a	
nevetéssel	összefüggésben	is.	Például	azt	mondja:	„Ha az 
öröm nagyfokú, különféle céltalan mozdulatokkal, tánco-
lással, tapsolással, topogással stb., valamint hangos neve-
téssel jár. A nevetés, úgy látszik, eredetileg a tiszta öröm 
vagy boldogság kifejezése volt.”	És	tesz	egy	érdekes	meg-
jegyzést	a	nevetés	nemek	és	korok	szerinti	különbségeiről:	
„A nevetés magas vagy mély fekvésű, úgyhogy […], ennek 
a hangja felnőtt személyeknél az O vagy A hangzó jelle-
gét […], a nőknél vagy gyermekeknél pedig az E vagy I 
hangzó jellegét ölti fel. A két utóbbi hangzó […] magasabb 
hangú, mint az előbbi. A nevetés e két hangja mégis egy-
aránt örömet vagy élvezetet fejez ki.”

–	Hát,	az	örömről	még	nem	sokat	árult	el	a	te	Darwinod.	
Eddig	csak	azt	mesélted	el,	amit	elfelejtettél	magad	leírni	
és	továbbgondolni	–	csipkelődött	Heidegger.	

–	Legyetek	türelemmel.	Van	itt	még	egy-két	érdekesség.	
Mit	 szóltok	 például	 ehhez:	„Nem lehetséges, legalábbis 
nem annak a tapasztalatnak alapján, amellyel rendelke-
zem, hogy a majmok jókedvének és örömének kifejezését 
szeretetükétől megkülönböztethessük.”	Igaz-e	ez	vajon	az	
emberekre	is?	Darwin,	talán	mert	nem	tett	éles	különbsé-
get	 öröm	és	 élvezet	 között,	 a	 következő	párhuzamokkal	
szolgál: „Túlságos örömben vagy élénk élvezet közben 
erősen hajlunk arra, hogy különféle céltalan mozdula-
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tokat végezzünk, vagy különféle hangokat adjunk ki. Ezt 
látjuk kis gyermekeinken, amikor örömükben hangosan 
kacagnak, kezüket összecsapkodják, és ugrálnak; a ku-
tyán, amely ugrándozik és ugat, amikor gazdájával sétálni 
indul; és a ló vidám ugrálásán, amikor nyílt mezőn elen-
gedik. Az öröm a vérkeringést meggyorsítja, ez az agyat 
izgatja, az viszont ismét az egész testre visszahat. […] Fi-
gyelmet érdemel, hogy az élvezet előzetes megérzése, és 
nem a valóságos élvezet az, amely elsősorban céltalan és 
szertelen testmozdulatokkal és különféle hangok adásával 
jár.” Ajánlom	ezt	a	passzust	Sigmund	figyelmébe.	Több	
szempontból	is.	Egyrészt	azért,	mert	a	gyermekben	meg-
jelenő	ösztönös	reakciót	együtt	kezeli	az	állatok	reakciói-
val.	Másrészt	azért,	mert	amit	az	élvezetről	és	annak	lelki	
elővételezéséről	leír,	az	hasonlít	a	te	előöröm-elméletedre.	
És,	harmadszor,	mechanizmusában	pedig	mintha	egy	má-
sik	pszichoanalitikus	elmélet,	egy	trauma	elmélet	tükörké-
pe	lenne,	fordított	időrendiséggel.	Mármint,	hogy	aszerint	
nem	maga	a	trauma	hat	föltétlenül	traumatikusan,	hanem	
az,	hogy	utólag	mások	nem	értik	meg	a	traumát.

–	Ha	már	 így	személyesen	megszólítottál,	Henri,	 ígé-
rem,	elgondolkozom	a	dolgon.	De	az	az	elmélet	a	traumá-
ról	igazán	nem	az	enyém,	hanem	egy,	valaha	legkedvesebb	
tanítványomé.	Szóval,	valóban	érdekes,	amit	mesélsz,	de	
több	érdekességet	is	ígértél	nekünk.	

–	Jó,	akkor	 folytatom	–	mondta	Bergson.	–	Az	előbb	
azt	idéztem	föl	Darwintól,	hogy	miként	vált	ki	és	miféle	
fizikai	reakciókat	az	öröm.	Ugyanakkor	figyelemre	méltó,	
hogyan	nyilatkozik	a	szeretetnek,	Platón	és	a	mi	Sigmun-
dunk	Erószának	a	cselekvéshez	és	az	örömhöz	–	említet-
tem,	hogy	az	élvezet	és	az	öröm	kifejezések	használatában	
Darwin	nem	volt	következetes	–	való	viszonyáról.	Hall-
gassátok	csak:	„Ismerünk végül más érzelmeket is, például 
a szeretetet, amely rendszerint semmiféle cselekedetet nem 
vált ki, és ennek folytán élesen jellegzetes külső jelek nem 
is fejezik ki. A szeretet mégis, amennyiben kellemes érzés, 
mindenesetre kiváltja az élvezet szokásos jeleit.” 

–	 Úgy	 látom,	 közületek	 többen	 is	 elfogadják,	 hogy	
Erósz	vezethet	 el	 a	megismeréshez	vagy	 az	 igazsághoz.	
Hadd	mondjak	valamit,	ami	 lehet,	hogy	látszólag	nem	a	
tárgyhoz	 tartozik.	–	Heidegger	arca	olyan	volt,	mint	 aki	
éppen	 álmából	 riadt.	 –	„A létező a tévelygésbe történik 
bele, amelyben a létet magát körbebolyongja, és ezzel a té-
vedést megalapítja. Ez a történelem lényegi tere. [...] Ezért 
lesz szükségképpen félreértve az, ami történetileg felbuk-
kan. E félreértés révén várakozik a sorsszerű arra, hogy mi 
sarjad ki a vetéséből. A sorsszerű vezeti be azokat, akiket 
ez illet, a sorsszerűnek és a sorstalannak a lehetőségébe. 
Sors kísért meg sorsot. Az, hogy az ember elvéti önmagát, 
megfelel a lét tisztása elrejtőzésének.”

–	Lehet,	hogy	így	is	van	–,	de	a	történelem	soha	nem	
előzmény	nélküli.	És	mi	most,	ha	megengeded,	éppen	az	
öröm	történetiségénél	is	tartunk	–	vetette	ellen	éppen	az,	
akitől	most	a	közbeszólást	senki	sem	várta,	Lukács.

–	„Az igazság a létező tisztásaként és elrejtőzéseként 
akkor történik meg, ha megköltik. Minden művészet – mely 
megtörténni engedi, hogy a létező igazsága mint olyan 
eljöjjön – a lényegét tekintve költészet.” –	folytatta	Hei-
degger,	mintha	meg	sem	hallotta	volna.	– „A költő abba a 
helységbe [Ortschaft] jut el gondolkodásával, amely a lét 
tisztásából nyeri meghatározottságát. E tisztás a kiteljese-
dő napnyugati metafizika szférájában nyerte el alakját.”

–	Elég	 a	 komédiából	 –	 szólt	Bergson	 –,	 folytathatjá-
tok,	ha	én	befejeztem,	amibe	belekezdtem	miattatok.	Nem	
beszéltem	még	arról,	hogy	mit	 ír	a	nagyérdemű	Charles	
Az ember származásáról	című	művében.	Tulajdonképpen	
úgy	látom,	csak	Sigmunddal	és	csak	dialógust	folytatok,	
ti	hárman	pedig,	te	is	Mihail,	aki	kuncogsz,	mert	már	az	
ellenvetéseken	jár	a	fejed,	és	te	is,	Martin,	aki	belefeled-
keztél	saját	világodba,	de	még	te	is	Georg,	aki	hűvös,	de	
tárgyilagos	 ellenszenvvel	 hallgatsz,	 csak	 statisztáltok	 itt	

egy	olyan	előadáshoz,	aminek	a	szövegkönyvét,	de	még	a	
rezüméjét	sem	ismeritek.

–	Azt	hiszem,	tényleg	itt	az	ideje,	hogy	meguzsonnáz-
zunk	–	szólt	közbe	Freud.	–	Indítványozom,	hogy	minden-
ki	pakolja	ki,	amit	magával	hozott,	és	fogyasszuk	el,	vagy	
legalább	emésszük	meg	együtt.

Az	 ötösfogat	 tehát	 letelepedett.	 Persze,	 először	 min-
denki	ülőhelyet	keresett	magának.	A	szemfüles	Heidegger	
máris	lefoglalt	egy	mohos	tömbkövet,	mellette	vén	fatönk	
ágazott	 taplógombát.	 Lukács	 egy	 darabig	 nézegette,	 de	
aztán,	 látva	Bahtyin	 sandításait,	 átadta	 neki.	Lukács	 így	
a	 fűbe	 huppant.	 Bár	 kicsit	 arrébb,	 indokolatlanul	 talán,	
hogy	legyen	hely	a	többieknek	is.	Bergson	úgy	látta,	körré	
lehetne	formálni	ezt	az	ülésrendet,	ezért	maga	alá	húzott	
egy	erős,	letört	ágat,	és	azon	helyezkedett	el.	Freud,	noha	
kacagni	lett	volna	kedve,	hogy	még	jobban	kacagjon,	en-
gedményt	 tett	 a	 Gestaltpsychologie	 elveinek,	 s	 ledobva	
kabátját,	arra	telepedett.

Azután	ki-ki	elkezdte	bontogatni	csomagjait.	Középre	
Bahtyin	 tábori	 takaróját	 helyezték,	 mintegy	 asztalterítő-
ként.	És	előkerültek	a	tarka	élelmek.	Maga	Freud	főtt	tojá-
sokat	hozott.	Mellé	némi	sonkás	szendvicset	és	rajnai	bort.	
Bahtyin	kitette	a	közösbe	a	füstölt	halat,	az	uborkát	és	a	fe-
kete	kenyeret,	meg	persze	a	vodkát.	Lukács	szalonnát	vett	
elő,	hagymát,	kóser	szilvapálinkát,	és	hogy	a	szalonnából	
vita	ne	essen,	sóletet.	Bergson	sajtokat	csomagolt	ki,	majd	
baguette-et,	majd	croissant-okat,	végül	egy	üveg	cuvée-t.	
Heidegger	kotorászott,	de	nem	volt	semmije.	

Kapkodtak	ide	és	oda.	És	Bergson,	két	falat	között,	el-
kezdte	magyarázatát.

–	Szóval,	hogy	mi	a	kín.	–	És	itt	nyelt	egy	nagyot.	–	A	
kín	nehezen	elviselhető,	gyötrelmes	testi	vagy	lelki	fájda-
lom.	Ha	sokáig	tart,	hát	keserves	sors.	A	fájdalomra	még	
visszatérek.	De,	hogy	Georgnak	is	tegyek	egy	„gesztust”,	
a	török	nyelven	át	ez	a	szó	a	vágással	van	kapcsolatban,	s	
innen	ered	a	ti	disznó	avagy	kan	szavatok.

–	Jó	úton	haladsz	–	mondta	Freud,	félig	a	már	megin-
duló	Heideggernek,	félig	a	még	csemegéző	Bahtyinnak.

–	Ennyit	a	kínról.	És	most	menjünk	tovább.		
A	fájdalom	lehet	gyötrő	érzés,	ami	a	testet	kívülről	vagy	

belülről	ért	sérülésből	fakad,	de	lehet	lelki	eredetű	vagy	a	
lélekbe	csapódó	szenvedés.	Egyébként,	és	ez	Sigmundnak	
bizonyára	kapóra	jön,	a	magyarban	a	szó	eredete	a	vogul	
pol	‚forgács,	szilánk,	szálka’,	a	zürjén	pel	‚rész’,	peld-	‚el-
válik,	széthasad’,	a	votják	pil	‚széthasít,	szétválaszt,	szét-
metsz’,	 és	 a	 lapp	 bYđ	 đ́i	 ‚szétszed,	 felbont,	 szétválaszt’ 
szavakkal	kapcsolódik	össze.	

–	Messzire	mentünk	az	örömtől.	És	Henri	barátunkat	
sem	hallgattuk	végig.	Bár	utálom	az	ilyesmit	–	szólt	Lu- 
kács	–,	mégiscsak	jobb	Darwin	bátyánk,	mint	ez	az	etimo-
logizálás.

–	Hát	legyen	úgy.	Törlesztek	az	öregnek.	Azt	mondja:	
„A társas ösztönökkel megáldott állatok örömüket lelik 
egymás társaságában, figyelmeztetik egymást a veszélyre, 
megvédik és segítik egymást – s mindezt sokféleképpen te-
szik.”	Kérdés,	miért	nem	tesszük	mi	ezt	most?	Vagy	éppen	
ez	az,	amit	teszünk?	Talán	ösztönösen,	és	így	majdhogy-
nem	közömbösek	vagyunk	egymás	iránt.	Mert	Charles	azt	
is	mondja:	„Föltételezem, hogy senki sem képes elemezni 
az öröm és a fájdalom érzéseit. Mindamellett számos eset-
ben valószínű, hogy az ösztönök tartósan a puszta túlélésre 
törekvésből következnek, anélkül, hogy akár az öröm, akár 
a fájdalom ingere közrejátszana.”

–	Igen	–	szólt	közbe	Freud	–,	de	azt	is	mondja,	hogy	„Az 
öröm sehol sem nyer jobb kifejezést, mint a fiatal állatoknál, 
mint a kutyakölykök, a kiscicák, a bárányok stb., amikor 
együtt játszanak, akár a mi gyermekeink. Még a rovarok is 
játszanak egymással […], a hangyák kergetik és úgy tesz-
nek, mintha megharapnák egymást, akárcsak a kiskutyák.” 
Tehát,	lehet,	hogy	játszunk	egymással,	és	lehet,	hogy	élvez-
zük	ezt,	és	lehet,	hogy	ez	mindannyiunk	számára	öröm.
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–	Mindannyiunk	 számára	más	 –	 folytatta	 Bahtyin.	 –	
Ahogyan	más	a	szenvedés,	a	búslakodás	és	a	bánat	is.	

–	Igen,	elfeledtünk	valamit,	gondolkodók!	Vágy,	kéj,	
öröm,	élvezet,	boldogság	–	ezek	mind-mind	viszonyfo-
galmak.	És	most	én,	Georg	Lukács,	kérdem	tőletek:	hol	
van	a	kín,	a	 fájdalom,	a	bánat,	a	szenvedés?	Miközben	
Lukács	evangéliuma	az	örömhírrel	teljes.	(És	profán	öt-
letén	 ferdén	 elmosolyodott.	Bahtyin	 fölényesen	 huncut	
mosollyal	felelt.)

–	Nos	–	válaszolt	némi	töprengés	után	most	már	szó-
ban	is	Bahtyin	–,	megtehetjük	a	különbségeket.	De	talán	
most	már	csak	 szenvedés	és	 szenvedés	között.	S	neked,	
Martin,	ez	különösképp	érdekes	lehet.	Noha	a	szenvedés	
huzamosabb	 ideig	 tartó	 testi	 vagy	 lelki	 fájdalmat	 jelent,	
így	a	pokolba	jutottak	kínjait	is	–	bár	Dantéra	nem	akar-
tam	visszatérni	–,	Georg	nyelvén,	és	valószínűleg	a	többi	
nyelvben	is	etimológiailag	feltehetőleg	összefügg	a	csene-
vész,	senye,	senyved	szavakkal.	A	német	leiden	‚szenved’: 
er	hat	ausgelitten	‚meghalt’.

–	Ha	már	piszkálsz,	Henri,	akkor	most	közétek	zúdí-
tom,	amin	elmélkedem.	–	És	Heidegger	papírlapokat	vett	
elő,	és	fölolvasásba	kezdett.	–	„Az egészében vett létező 
közepette létezik egy nyitott hely. Egy tisztás [Lichtung]. 
A létező felől elgondolva e tisztás létezőbb, mint a létező. 
Ezért e nyílt közepet nem a létező fogja körül, hanem a 
fénylő közép övezi az összes létezőt, mint az alig ismert 
semmi. A létező csak akkor lehet létezőként, ha e tisz-
tás megvilágítottjába jut, és kiáll abba. Csak ez a tisztás 
ajándékoz meg minket a továbbjutással ahhoz a létező-
höz, amely nem mi vagyunk, és ahhoz a létezőhöz való 
hozzáféréssel, amely mi magunk vagyunk. Megajándékoz 
velük, és egyben szavatolja őket a számunkra. Ennek a 
tisztásnak köszönhetően a létező bizonyos fokon és vál-
takozó mértékben el-nem-rejtett. Ám a létező még elrej-
tett is csak a megvilágított játékterében lehet. Minden 
létezőt, amely utunkba kerül, és akivel együtt vagyunk, 
a jelenlétnek ez a furcsa ellentmondásossága jellemzi, 
amennyiben mindig egyfajta elrejtettségbe vonul vissza. 
A tisztás, amelybe a létező beleáll, ugyanakkor önma-
gában elrejtőzés. […] Az elrejtés elrejti és elváltoztatja 
magát is. Ez azt jelenti: a létezők között a nyílt hely, a 
tisztás sohasem egy rögzített színpad, állandóan felhú-
zott függönnyel, amelyen a létező színjátéka folyik. El-
lenkezőleg: a tisztás csak e kettős elrejtésként történik. 
A létező el-nem-rejtettsége sohasem pusztán meglévő 
[vorhanden] állapot, hanem történés.”

–	Mindez	nagyon	patetikus	–	mondta	kissé	sem	pate-
tikusan	Bahtyin.	–	Vagyis	pathetikósz,	azaz	szenvedő	és	
szenvedélyes.	Emellett	elvi	 is.	Azaz	egyetemes	érvényű,	
alapvető	 természeti	 törvény	 vagy	 törvényszerűség	 is	 le-
hetne,	netán	princípium.	Mondjuk	egy	emberi	közösségtől	
elfogadott	és	annak	magatartását	irányító	eszme.	Ha	már	a	
páthosz	is	irányítja	satnya	életünk.

–	Erről	jut	eszembe	–	riadt	föl	félszenderedéséből	Freud	
–	a	már	említett	legkedvesebb	tanítványom	eszmefuttatása	
a	 szenvedélyről	 és	 a	 szenvedésről	 és	 az,	 amit	 nem	 sok-
kal	a	halála	előtt	az	örömről	írt	és	az	örömelvről.	Az	első	
probléma	megoldásában	Descartes-ot	 hívja	 segítségül,	 a	
második	probléma	kapcsán	velem	vitatkozik.	Azt	kérde-
zi	először	 is:	„Mik azok a szenvedélyek?” És	az	Encyc-
lopaedia	Britannicában	keresi	a	választ.	Végül	odáig	jut,	
hogy	a	szenvedély	a	szenvedés	szublimációja,	s	mindezt	
Descartes-nak	tulajdonítja	(el).	Ezt	írja	szó	szerint:	„Des-
cartes	tehát	megkísérelte,	hogy	spekulatív	úton	hatoljon	a	
szublimáció	lényegének	mélyére.	Freud	megpróbált	min-
den	szublimációt	és	minden	tökéletességre	törekvést	meg	
nem	 valósítható	 vágyrezdülésekként,	melyeknek	mindig	

kielégítetlenül	 kell	 maradniuk,	 mintegy	 kompenzáló	 vi-
gaszfantáziákként	 és	–	 cselekvésekként	meghatározni.	A	
szenvedély	átcsapása	logikai	és	etikai	önkontrollba,	sőt	a	
fejlődés	és	a	mindenütt	(tehát	önmagában	éppúgy,	mint	a	
környezetben)	megmutatkozó	növekedés	pozitív	élvezeté-
be	való	átcsapásának	speciális	vizsgálata	és	megfigyelése	
vezetett	ahhoz	a	feltevéshez,	hogy	a	szublimálásban,	azaz	
a	jó	közérzet,	a	fejlődés,	a	kölcsönös	jóság	és	gyengédség	
élvezetében	talán	kétféle	dologról	van	szó.	1.	a	tényleges	
freudi	értelemben	a	szenvedélyes,	de	meg	nem	valósítható	
agresszív-egoisztikus	 impulzusok	irányának	megváltozá- 
sa;	2.	az	ember	arra	a	feltevésre	jut,	hogy	a	kölcsönös	jó	
szándéknak	 létezik	 egy	 második,	 ősibb,	 természetes	 és	
nem	neurotikus	forrása	is.	Ha	sikerül	betekintést	nyernünk	
a	fájdalmaktól	és	szenvedésektől	még	megkímélt	gyermek	
lelki	életébe,	akkor	végül	arra	a	gondolatra	jutunk,	hogy	
csakis	a	szenvedés	következtében	vált	az	ember	szenve-
délyessé	és	kíméletlenné.	Ha	azonban	még	optimális	kör-
nyezetben	él,	készségesen	a)	megosztja	 saját	 élvezetét	 a	
környezetével,	b)	még	irigységtől	mentesen	örömet	lel	a	
környezetben	tapasztalható	fejlődésben	és	jólétben.”

–	„Ő a rúgó, ő az élet / Ösztökéje: az öröm; / Tőle, tőle 
jár a létnek / Óraműve bölcs körön; / Csíra szárba tőle 
szökken, / Mennynek napja tőle kél; / Szférákat hajt mély 
ködökben, / Hova látcső el nem ér.”	–	Igen,	Lukács	hangja	
megint	fölerősödött.

–	 Nem	 tudom,	 Georg	 provokációnak	 szánja-e	 ezt	 az	
állandó	nyekergést?	–	horkant	 föl	Bergson.	–	De	azt	 tu-
dom,	hogy	Schiller	 tévedett,	 vagy	áltatta	magát.	A	béke	
az	örömmel	a	legkevésbé	sem	cserekompatibilis.	A	béke	
egy	állapot.	Az	öröm	egy	állapot	megszakadása.	A	lélek	
gesztusértékű	 mozdulása.	 És	 éppen	 a	 gesztusról	 neked,	
Georg,	neked	kell	tudnod	a	legtöbbet	közülünk.	De	éppígy	
gesztusértékű	 lehet	 a	 lélek	megmerevedése	 is.	Ahogyan	
majd	 egy	 honfitársad	 fogja	 írni,	 pár	 évtized	múlva,	 egy	
Sigmundnak	való	hamleti	szituációról:	„Cselekvésiszony, 
amely már-már fölért a cselekvéssel, arra kényszerítette, 
hogy megtagadja a csodát.”

–	Akkor	 most	 folytatom	 –	 szólt	 a	 már	magára	 talált	
Freud	 –,	 a	 legkedvesebb	 tanítványom	nem	 sokkal	 a	 ha-
lála	előtt	éppen	az	öröm	gesztusértékéről	írt:	„A traumát 
olyan valaki jelenléte gyógyítja, akivel az ember közölheti 
és megoszthatja örömét és bánatát (szeretet és megértés).” 
„A GENITALE nem az a szerv, amelynek segítségével az 
ember megszabadul a szenvedéstől (a szenvedés rezervo-
árja!), hanem a fölösleges energia (öröm) közlésének és 
megosztásának a szerve.”

Sétájukon	most	egy	szakadékhoz	értek.	Az	egyik	olda-
la,	ahol	a	gondolkodók	megálltak,	sziklás	volt,	a	sziklákat	
különféle	varjúhájak	és	mohafoltok	tarkították,	itt-ott	kövi-
rózsa,	egy-két	alacsony	cserje,	a	kövér	porcsin	szeszélyes	
szélű	tányérjai.	A	szemközti	fal	lankásabb	volt	és	zöldebb,	
az	volt	az	északi	oldal.	 Itt	már	 fák	 is	megkapaszkodtak,	
alattuk	fű	világított	zölden,	néhol	egy-egy	sárga	vagy	lilás	
erdei	 virág.	 Körülbelül	 a	 meredély	 felső	 kétharmadánál	
forrás	fakadt,	egy	darabig	kanyargósan	csorgott	lefelé,	az-
tán	megpattant	egy	kiálló	tömbön,	és	miniatűr	zuhatagként	
zenélt	a	mélybe.	Legalul	aprócska	tó	alakult	ki,	s	bár	fönt-
ről	nem	lehetett	látni,	de	tükrében	visszhangzott	a	két	föl-
meredő	part,	rezonáltak	a	növények	és	a	felhők	és	a	nap,	
és	ráncolódtak	a	gondolkodók	arcai.	Lukács	elmélyülten	
rágcsált	egy	 fűszálat,	Heidegger	a	 túlsó	oldalt	 fürkészte,	
Bergson	a	felhők	vonulását.	Bahtyin	a	cipőfűzőjével	ját-
szadozott,	Freud	a	szivarját	morzsolgatta	szórakozottan.

–	Nézzetek	le!	Látjátok?	Az	öröm	ott	lent	csillan!	A	mi	
örömünk.	Ha	az	ember	tükörbe	tud	nézni,	talán	képes	lesz	
egyszer	meg	is	mutatni	önmagát.
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