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BÁLINT PÉTER

A látás	és	az	öröm-élmény	viszonya	 
Jakab	István	meséiben

(„hát milyen öröme lenne neki az életben”)

Elöljáró beszéd
A	tradicionális	népmesében	–	s	azon	belül	is	a	Kárpát-

medencei	varázsmesében	–	az	öröm	fenoménje	igen	sok-
féle	örömélményben	érhető	tetten:	a	látás	és	hallás	révén	
történő	percepció	okozta	boldogságban;	a	megszerezhető	
javak1	vagy	tudás	birtoklásában	(„[…]	azért	törekszünk	a	
megismerésre,	hogy	élvezhessük	a	 tudást,	 a	megismerés	
tapasztalatát,	és	 így	végső	soron	a	megismerés	folyama-
tán	keresztül	élvezetünket	lelhessük	saját	magunkban.”2);	
az	individuumnak	vagy	a	közösségnek	szenvedést	okozó	
szörny-lények	megsemmisítésében;	a	szó	és	a	tett	egymást	
átható,	egyéni	sorsot	beteljesítő	koegzisztenciájában;	az	én	
és	a	másik	kölcsönös	felelősségvállaláson	nyugvó	szere-
tetvállalásában;	 a	 szerelem/szeretet	Marion-féle	 erotikus 
redukciójában,	vagyis	annak	a	kérdésnek	a	tisztázásában,	
hogy	 „képes	 vagyok-e	 én	 szeretni	 először”3.	 Továbbá	 a	
sokféleség	 az	 örömélmény	 megragadhatóságának	 és	 ér-
telmezésének	 sokféleségéből	 is	 adódik:	 a	 hermeneutikai	
fenomenológiától	a	szociológiáig,	a	pszi-chológiától	a	mi-
tológia	kritikáig,	a	nyelvészettől	a	lévinas-i	elsődleges	fi-
lozófiának	tartott	etikáig	terjed	az	a	lehetséges	tartomány,	
amely	 értelemösszefüggéseket	 kínál	 mind	 a	 folklorista,	
mind	a	hermeneuta	számára.

Lehetne az öröm	 és	 örömélmény	 jelentésértelmezésé-
nek,	az	érzet	és	esemény	fenomenológiai	megragadásának	
sorát	tovább	is	bővíteni;	ám	az	általam	vizsgálni	kívánt	Ja-
kab	 István-mesékben	 nem	 törekszem	még	 a	 fent	 említett	
örömélmények	valamennyi	 fajtáját	 sem	górcső	 alá	venni.	
Alapvetésként	azonban	érdemes	szem	előtt	tartani	a	mesék-
ben	azt	a	minimum	elvárást,	amely	(1)	az	‚én’	és	a	‚másik’	
(‚te’)	közötti	 interperszonális	kommunikáció	–	a	 lévinas-i	
„társasság”4	–	során	fogalmazódik	meg	a	látás	és	a	hallás	
révén	történő	szeretet-megerősítésben,	továbbá	a	szerelem/
szeretet	és	a	látás,	illetve	‚belső’	látás	és	hallás	igen	bonyo-
lult	 viszonyában	 érhető	 tetten.	 Némely	meseváltozatában	
ugyanis	azt	igyekszik	hangsúlyozni	a	mondó,	hogy	a	látás	
számára	másik	arcának	látható	megnyilvánulása,	és	a	köl-
csönös	feltárulkozásban	a	Marion-féle	„ímhol	vagyok!”	ki-
nyilvánítása	nélkül	egyszerűen	képtelenség	a	szerelemnek	

		1	 „[…]	az	ember	‚elsősorban’	javakra	törekszik,	és	nem	a	javak	felett	érzett	örömre.”		SCHELER,	Max:	A formalizmus az etikában és a materiális 
értéketika.	(ford.	Berényi	Gábor),	Gondolat,	Bp.,	1979.	375.

		2	 MARION,	Jean–Luc:	Az erotikus fenomén. Hat meditáció.	(ford.	Szabó	Zsigmond),	L’Harmattan,	Bp.,	2012.	23.
  3 Uo. 97.
		4	 LÉVINAS,	Immanuel:	Teljesség és Végtelen.	(ford.	Tarnay	László),	Jelenkor,	Pécs,	1999.	30.
  5 „A mindörökké	megfelel	annak,	ami	az	idő	másik	végletén	az	ősrégi	már mindig-je.”	CHRÉTIEN,	Jean–Louis:	A felejthetetlen és a nem remélt. 

(ford.	Cseke	Ákos),	Vigilia	Kiadó,	Bp.,	2010.	34.
		6	 MARION:	i.	m.	120.
		7	 V.	ö.	az	‚elvarázsolt	királylány’-típusú	mesékkel!	–	Továbbá:	DURAND,	Gilbert:	Les structures anthropologiques de l’ imaginaire,	Éd.	PUF,	

Paris,	1963.	94.
		8	 KONERSMANN,	Ralf:	A szellem színjátéka. Történeti szemantika mint filozófiai jelentéstörténet.	(ford.	Kelemen	Pál),	Kijárat,	Bp.,	2003.	67.
		9	 LEROI–GOURHAN,	André:	Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes.	Éd.	Albin	Michel,	Paris,	1965.	117.
10	 „In	American	culture,	the	sense	of	sight	is	normally	the	first	of	the	five	senses	to	be	listed.	However,	whether	sight	is	actually	more	useful	or	

crucial	for	perception	than	the	other	senses	is	a	moot	question	and,	in	fact,	does	not	require	an	answer	to	show	that	a	cultural	bias	for	the	sense	of	
sight	really	exist.”	DUNDES,	Alan:	„Seeing	Is	Believing”	In:	Uő.	Interpreting Folklore.	Indiana	University	Press,	Bloomington,	1980.	87.

11	 „Úgy	kell	felfognunk	az	észlelést,	mint	ezt	a	folyton	kérdező	gondolkodást,	amely	ahelyett,	hogy	tételezné,	inkább	lenni	hagyja	az	észlelt	világot.”	
MERLEAU–PONTY,	Maurice:	A látható és a láthatatlan.	(ford.	Farkas	Henrik),	L’Harmattan–SZTE	Filozófia	Tanszék,	Bp.,	2007.	118.

12	 „[…]	való	igaz,	hogy	magát	a	dolgot	észleljük,	mivel	a	dolog	semmi	egyéb,	mint	amit	ténylegesen	látunk.”	Uo.	43.

még	csak	a	lehetőségéről	is	beszélni,	nemhogy	az	„örök’,	
‚mindörökké”5	 tartó	 szeretetről.	 (2)	Más	mesetípusokban,	
kiváltképpen	 is	a	mesehősnek	eleve	elrendelt	Tündér	 Ilo-
na	(Világszép	Erzsók,	Világ	Szépe)	megszerzésére	irányuló	
mesevariánsokban	azt	láthatjuk,	hogy	a	szerető,	a	saját	ott-
honában	idegent	fogadó	lény	képes	szeretni	„egy	még	meg	
sem	született	lényt,	akinek	sorsszerű	érkezéséről	csak	köz-
vetve	tudhat”6,	egy	olyan	lényt,	akit	érkezése	előtt	soha	nem	
is	látott,	ám	láthatóvá	válása	révén	megismer.	(3)	És	nem	
csekély	változatban	az	öröm	forrása:	a	nem	tisztességes,	sőt	
egyenesen	alantas,	a	démoni	hatalommal	visszaélő	és	forté-
lyos	csábítás,	amikor	is	a	szerető	szexualitásban	megnyil-
vánuló	 önzősége	 és	 gyönyörszerzés-vágya,	 illetve	 kirkéi	
megszállottsága7	érhető	tetten.	

1. Látás és hallás 
A	népmesekutatók	tudatában	vannak	annak,	hogy	a	tra-

dicionális	népmesében	kiemelt	szerepe	van	a	látásnak,	ami	
Konersmann	 szerint	 életre	 kelti	 a	 konkurenciaként	 kezelt	
hallást,8	s	olykor	a	csonkítás	nyomán	(szem-kivétel)	vagy	
az	alvilágba/pokolba	jutás	esetében	segítségül	hívja	a	tapin-
tást	is,	hogy	együtt	adjanak	bizo-nyosságot	az	észlelés	he-
lyességének	és	az	észlelt	dolog	valóságosságának.9 Bár Alan 
Dundes	egyfajta	„kulturális	elfogultságról”	beszél,	amikor	
az	amerikaiak	a	 látás	elsődlegességét	 említik;10	 a	nyugati	
gondolkodásban	és	az	európai	folklórban	is	domináns	sze-
rep	jut	a	látás	révén	történő	észlelésnek	és	tapasztalatszer-
zésnek.	Legalábbis	a	Kárpát-medencei	népek	mesenarratí-
váját	górcső	alá	véve	egyértelműnek	tűnik,	hogy	a	látás	(a	
pillantás,	a	tekintetbe	és	szemügyre	vétel)	mindvégig	meg-
őrzi	elsődleges	észlelési	jelentőségét,	a	szituatív	értelmezés	
és	a	percepció	kritikával	együtt.	Rögtön	hozzá	kell	tennünk,	
hogy	ezt	a	fajta	észlelést	–	Merleau–Pontyval	együtt	szólva	
–	 „folyton	 kérdező	 gondolkodásként”	 kell	 elfogadnunk.11 
Kiváltképpen	 is	 igazolható	 ez	 az	 elsődlegességet	 érintő	
kijelentés	azokban	az	esetekben,	amikor	annak	lehetünk	a	
tanúi,	hogy	az	észlelő	 szem	(valami	 tárgyira/dologira	 irá-
nyuló	tekintete12,	környező	világban	a	láthatóhoz	tapadása)	
mellett	 hangsúlyt	 kap	 a	 ‚belső’ szem. Ennek	 a	 segítségé-
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vel	„az	észlelő	én	észlelése”13	nyilvánul	meg	a	(fa	tetején	
vagy	erdőben	történő)	befelé	pillantás,	az	ígéretfogadás	(a	
jövőben	lehetséges	jelenben	láthatóvá	tétele),	a	jövendölés	
és	jóslásértelmezés,	a	tanácsadás	elfogadása	révén.	Az	ész-
lelő	szem	és	a	belső	szem	együttműködése,	egybejátszása	
az	agyban	az	úton-levés,	az	idegenben	tartózkodás	és	ide-
genészlelés	 során	 a	 sorsbetöltés	 lehetőségfeltételeit,	 vagy	
ahogy	Michel	Henry	mondja:	az	élet	eljövetelének	„egyes 
szám első személyű megtapasztalásának”	mikéntjét	mutatja	
meg	a	hősnek.	

A	tradicionális	népmesében	a	látás	és	a	hallás	szinte	ki-
vétel	nélkül	az	‚én’-re	vonatkozik,	amiként	Husserl	mond-
ja:	 „Az	 én-vonatkozás	 teszi	 az	 észlelést	 élménnyé”14;	 az	
esetünkben	az	‚én’	(a	hős)	vagyok képes látni, ‚én’	vagyok 
képes hallani	(a	„képes”	kifejezés	értelme:	a	‚tudok’-kal,	a	
„hatalmamban áll”-lal	ekvivalens)	vagy	sem	mindazt,	ami	
köröttem,	esetleg	közvetlenül	velem	történik.15	De	az	is	az	
én-vonatkozás	formája,	amikor	valaki	más:	az	úton	szem-
bejövő	segítő	vagy	ártó	 lény	készteti/kényszeríti	a	hőst,	a	
‚te’-t	 jobb	 látásra,	mintegy	 belátásra;	 vagy	 amikor	 valaki	
visszaadja	a	hősnek	a	kivett/kiszúrt	szemét,	és	ezen	„aján-
dékozás”	által	 jobban	 lát,	mint	 látott	valaha,	hiszen	a	hős	
egyszerűen	többlet	tapasztalattal	és	az	égi	pártfogók	adomá-
nyával:	a	‚képes vagyok látni’	attribútumával	rendelkezik.	
Ebben	 az	 értelemben	 is	 megalapozza	 gondolkodásunkat	
Husserl	alábbi	kijelentése:	„Látom	és	hallom	magamat	is	és	
más	embereket	is,	látom	a	kezem,	és	hallom	a	szavakat	és	
hangokat,	amelyek	hozzám,	a	testemhez	tartoznak.	A	látás	
és	hallás	elsősorban	–	még	mások	észlelése	esetében	is	–	az	
eleven	testire	[das	Leibliche]	vonatkozik.”16	A	testre,	mely	
Merleau–Ponty	 fölfogásában	 „olyan	 látókészülék,	 a	 látás	
sokféleségének	olyan	leülepedett	tudása,	amely	lehetővé	te-
szi	a	nézőpontváltást”17,	s	amely	az	észlelő-én	elé	hozza	az	
észlelt	másikat	a	maga	eleven,	láthatóvá	vált	valóságában,	a	
húsából	kiáramló	szótlan	hívásában:	a	hús	ugyanis	minden	
észlelés	esetén	egyfelől	önmagát,	másfelől	saját	érzékeny-
ségét	is	észleli.18 

A látás	fenoménje	túl	az	észlelésen	olyan	jelentéstöbblet-
tel	és	változó	értelemösszefüggéssel	bír:	a	meglátás19	és	belá-
tás20, a kilátás	és	túlnan látás, átlátás	és	keresztüllátás21, előre 
látás	és	visszatekintés	szituatív	értelmezésében,	amely	mind-
mind	eltérő	értelmet	konstituál	az	egyes	eseményekben	és	
természetesen	az	egész	narratívában,	hogy	ti.	a	hős	jelenlétét	
és	én-tételezését,	önaffekcióját,	illetve	a	másikhoz/másokhoz	
fűződő	viszonyát:	az	elfogadást	vagy	elutasítást,	az	átokkal	

13	 HUSSERL,	Edmund:	„Dolog	és	tér.	I.	szakasz:	Az	észlelés	fenomenológiai	elméletének	alapjai.	1.	fejezet	2.	§.”	[Ding und Raum]	(ford.	Bartók	
Imre), In. Tér, Fenomén, Mű.	(szerk.	Bacsó	Béla),	Kijárat	Kiadó,	Bp.,	2011.	106.

14 Ua.
15	 „A	‚tudta	volna’	kifejezés	a	feltételes	módra	utal:	„A	feltételes	szerkezet	leggyakrabban	a	‚voir’	igével	fordul	elő,	s	ez	esetben	mindig	tetten	érhető	

a	narrátor	szándéka	a	hallgatóság	érzékenységének	felkeltésére”.	HALÁSZ	Katalin:	Egy műfaj születése. A középkori francia regény.	Kossuth	
Egyetem	Kiadó,	Debrecen,	1998.	83.

16	 HUSSERL:	i.	m.	106.
17	 MERLEAU–PONTY:	i.	m.	51.	–	Továbbá:	„A	test	minden	térbeli	irányultság	alapja.”	LOSONCZ	Alpár:	Merleau–Ponty filozófiája.	Attraktor,	

Máriabesnyő–Gödöllő,	2010.	64.	
18	 MARION:	i.	m.	57.
19	 A	meglátás,	mint	az	észlelésből	szerzett	primér	tudás,	a	mesében	sem	ismeretlen	az	ilyesféle	alakzatokban:	„De	aztat	tudam,	mert	láttam	[…]”.	

NAGY	Olga–VÖŐ	Gabriella:	Havasok mesemondója, Jakab István meséi. ÚMNGY.	XXVI.	szerk.	Nagy	Ilona.	Akadémiai,	Bp.,	2002.	460.
20	 Jakab	a	„Babszem	Jankó	I.”	c	meséjében	az	elrabolt	testvérei	előtt	az	anyai	tejjel	készített	„lapótya”	segítségével	igyekszik	önmagát	igazolni,	

azt,	hogy	általa	nyerje	el	beazonosíthatóságát,	a	testvérekkel	való	azonosságát	reprezentálja:	„–	Na,	kedves	növérem,	mit	érzel,	mit	vettél	észre?	/	
Aszonja:	/	–	Hát	ez	ippen	olyan,	mind	az	édesanyám	teje.	/	–	Na,	akkor	meg	vagy	győzödve,	hogy	tesvírek	vagyunk?	/	S	az	mondja,	hogy	igen”.	
[kiemelés	tőlem	–	BP]	(NAGY–VÖŐ:	i.	m.	113.)	Ellenben	a	fiútestvérek	az	„olyan,	mintha”	kifejezéssel	kételyüket	érzékeltetik.

21	 „Ha	a	vizuális	folyamat	mindenkor	stilizálja	a	meglevő	adattömeget,	s	a	szemléleti	világ	bőségéből	csupán	meghatározott	aspektusokat	emel	
ki,	akkor	minden	látás,	éppen	ha	sikerül,	átlátás	 (Übersehen).”;	„Minden	egyes	látható	világot	a	 láthatatlan	határol,	amin	keresztül	az	túllép	
önmagán.”	BOEHM,	Gottfried:	Látás. Hermeneutikai reflexiók. [Sehen (Hermeneutische Reflexionen).	Internationale	Zeitschrift	für	Philosophie,	
1992/1.	50–67.]	Vulgo.	2000.	II.	évf.	1–2.	szám.	

22	 LOSONCZ:	i.	m.	63–72.	
23	 Ricœur	a	metaforát	vizsgálva	utal	Heidegger	e	kijelentésére.	RICŒUR,	Paul:	Az élő metafora.	(ford.	Jeney	Éva),	Osiris,	Bp.,	2006.
24	 MARION:	i.	m.	34.
25	 Jakab	István	oly’	sok	más	inverz	meséjéhez	hasonlóan	ez	is	kettős	szerkezetű:	az	első	részben	a	zöldtollú	madár	nyomában	indul	el	vadászni	a	

szerető	hős,	s	miután	feleségül	vette:	a	Sorstündér	megmutatja	neki	álmában,	hogy	leendő	fia,	az	aranyhajú	gyermek,	a	Zöld	király	unokája	–	a	
második	részben	–	feleségül	veszi	majd	a	tündér	által	nevelt	leánykát.	

sújtottságot	vagy	 felszabadító	szándékot,	a	 szerethetőséget	
vagy	 bűn	miatti	 megbocsátást/ítélkezést	 megalapozza.	Az	
észlelés	a	térbeli	meghatározottság	és	a	másikkal	kialakított	
viszonyrendszerbe	 ágyazottság	 révén	 túlcsordul	 önmagán,	
többé	nem	egy	történés	szemlélése	csupán	a	sok	másik	lehet-
séges	nyomon	követése	közül,	hanem	a	látható	elgondolása:	
a	 látott	 ez	 esetben	nem	más,	mint	 ítéletkorrelátum.	Ekkor	
már	nem	percepcióról	beszélünk,	hanem	az	elgondolás	aktu-
sában	létrehozott	relációról	a	szemlélő	és	a	szemlélt	tárgy,	a	
‚másik’	és	az	‚én’	között.22 

Aztán meg fogod látni, hogy mi lesz ott, és hogy 
lesz. Már te is nagy vagy, legénykorba vagy, és on-
nan aztán gondolkazzál, és csináljad, ahogy te jobb-
nak látad a dolgat. [kiemelés tőlem–BP] (NAGY–
VÖŐ: 321.)
Amellett,	hogy	a	látottnak	minden	előfordulási	formája	

az	én-vonatkozásban	válik	élménnyé	és	tapasztalattá	(„Hi-
szen	a	látás,	ami	maga	soha	nem	látható,	semmit	sem	látna,	
ha	nem	hatna	önmagára	mint	látóra	–	mint	élő	látásra.”	),	
az	 én	 cogitatiós	 tevékenységét	 („a	 gondolkodás	 hallás	 és	
látás”23)	 és	 a	 jelenből	 a	 jövőre	 irányuló	 cselekvési	 (vagy	
éppen	a	 levinas-i	elnapolási)	 szándékát	 jeleníti	meg:	 ti.	 a	
hősnek	azon	szándékát,	hogy	azzá	lehessen,	akinek	lennie	
kell,	és	végtére	is	elnyerje	tulajdonképpeni	létét.	Vagy	ami-
ként	Marion	mondja:	„Az	én,	épp	ellenkezőleg,	csak	úgy	
lehet	az,	ami,	hogy	nyitott	új	lehetőségekre,	mindig	mássá	
képes	válni,	hogy	a	jövőben	el	tud	különbözni	önmagától,	
hogy	nem	marad	meg	mindenkori	tényleges	létállapotában,	
hanem	más	és	más	 létállapotokba	juttatja	magát;	 röviden,	
ahhoz,	hogy	az	lehessek,	aki	vagyok	(és	nem	pusztán	tárgy	
vagy	 világon	 belüli	 létező),	 lehetőségként	 kell	 léteznem	
a	 magam	 számára,	 mégpedig	 a	 mássá	 válás	 lehetősége-
ként”.24 

2. Álomban látás és örömszerzés
Mindezeket	figyelembe	véve,	azt	javaslom,	kezdjük	szö-

veghermeneutikai	vizsgálódásunkat	Jakab	István	A zöldtol-
lú madár	c.	meséjével25,	amelyben	a	Zöld	király	unokája	
két	rendkívüli	képességet	kap	adományként	királyapja	ba-
rátaitól:	a	mindenféle	dolgok	hallásáét	és	a	világban	létező	
mindenfélék	látásáét.

Annyi tudok, annyit tanultam, hogy ami csak lé-
tezik a világon, mindenfélét hallok: a föld gyomrából 
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is, a tenger fenekéből is. Hallom azt is, hogy a legki-
sebbik hal hogy veri a farkával a vizet. Azt is hallom, 
hogy melyik országban ki és mit beszél. [kiemelés 
tőlem – BP] (NAGY: 163.)

és:
– Felséges királyom, láttam mindenfélét, ami csak 

létezik a világban, a legkisebb bogarat is láttam, 
hogy honnan bújik ki. Még azt is láttam, hogy nő a 
fű. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY: 164.)
Ezen	rendkívüli	képességek	helyes	módon	való	hasz-

nálatáért	 és	 az	 elsajátított	 képességek	 révén	 az	 észlelés	
tökéletesítéséért	hősünknek	mindkét	királynál	kétszer	fél	
évet	 kellett	 tanulnia	 (a	 dolgok	 ‚valóságos’	 természetét	
megragadnia	és	‚jól’,	vagyis	jelentéstelítettségük	sokréte-
gűségében	értelmeznie26),	s	miután	ezen	képességek	elsa-
játítása	megtörtént,	 a	 sikertől	 örömittasan	 indult	 neki	 az	
ismeretlen	világnak.	Ám	az	idegenészlelés	nyomán	adódó	
tapasztalatszerzés	és	folytonos	önreflexióra	késztetés	köz-
ben	egyszeriben	azt	érezte,	hogy	ezen	„égi”	adományok	
elviselhetetlen	 fizikai	 fájdalmat,	 baljós	 rosszullétet,	 mi	
több,	összezavarodottságot	okoznak	számára:

De amikor elindult, zúgott a feje, zúgtak a fülei, 
hogy megzavarodott a zúgástól, mert ami csak 
hang vagy zaj volt a világban, mindenfélét hallott. 
[kiemelés tőlem – BP] (164.)
A	hang	 és	 a	 zaj	 fogalmak	 jelentését,	 kölcsönösségben	

feltárható	viszonyát	s	az	emberi	percepcióban	betöltött	sze-
repüket	Roman	Ingarden	is	vizsgálta:	„[…]	a	hang,	amelyen	
a	 szavakat	 kiejtik,	mindenütt	 egy	 további,	 semmi	mással	
nem	pótolható	szerepet	játszik:	az	ábrázolt	személyek	kü-
lönböző	pszichikai	állapotait	 ‚manifesztálja’”.27	Derrida	a	
phonéról	szólva	visszanyúl	az	arisztotelészi	értelmezéshez,	
mely	szerint	a	hang	által	kibocsátott	szavak	a	lelki	állapotok	
jelképei,	„azt	a	‚lelkiállapotot’	jeleníti,	amely	maga	is	képes	
tükrözni,	 illetve	visszaadni	a	dolgokat	 természetes	hason-
lóság	által.”28	A	zaj	 („mely	 jelek	egész	áradata”,	a	 térben	
egymástól	bajosan	elválasztható,	hegeli	értelemben	a	hang-
zásban	a	hangok	„reális	különbségére”	szét	nem	bontható	
artikulálatlan	 hangok	 és	 mormogások,	 pulzálások	 és	 re-
megések,	sóhajok	és	zihálások,	zörejek	és	hangfoszlányok	
zavaros	 egyvelegéből	 adódik	 össze),	 mintegy	 kakofóniát 
alkotva,	éppen	ezt	az	individuális	lelki	identifikációt:	„a	be-
szédhangnak	és	a	lét	értelmének”29	lényegi	összefüggését,	

26	 „[…]	az	értelmezés	szükségszerűen	olyan	racionalizálás,	amely	végső	soron	a	metaforikus	folyamaton	keresztül	kimeríti	a	nyelvbe	érkező	tapasz-
talatot.”	RICOEUR:	i.	m.	442.	

27	 INGARDEN,	Roman: Az irodalmi műalkotás.	(ford.	Bonyhai	Gábor),	Gondolat,	Bp.,	1977.	67.	–	Továbbá	Alphonso	Lingis	A világ moraja	című	
tanulmányában	–	Michel	Serresre	hivatkozva	–	maga	is	igyekszik	a	hang	és	a	zaj	szerepét	vizsgálni	a	kommunikációban.	„Kommunikálni	annyi,	
mint	zajjá	minősíteni	a	jelek	egész	áradatát,	amelyet	minden	dologban	az	egyedi,	a	nézőpontfüggő	és	a	különleges	bocsát	ki.”	LINGIS,	Alphonso:	
„A	világ	moraja”.	(ford.	Molnár	Gábor	Tamás),	[The	Community	of	Those	Who	Have	Nothing	in	Common]	In:	Tér, Fenomén, Mű.	(szerk.	Bacsó	
Béla)	Kijárat	Kiadó,	Bp.,	2011.	276.	

28	 DERRIDA,	Jacques:	Grammatológia.	(ford.	Marsó	Paula),	Typotex,	Bp.,	2014.	20.	–	v.	ő.	még:	Hegelnél	a	lélek	az,	ami	a	hangokat	megeleve-
níti.	HEGEL,	G.	W.	F.:	Esztétikai előadások III.	(ford.	Szemere	Samu),	Akadémiai,	Bp.,	1980.	125.	„Az	emberi	hangot	ugyanakkor	magának	
a	léleknek	hangzásaként	fogjuk	fel,	olyan	csengésként,	amellyel	a	benső	a	maga	természete	szerint	a	bensőt	fejezi	ki	és	ezt	a	megnyilvánulást	
közvetlenül	irányítja.”	Uo.	135.

29	 DERRIDA:	i.	m.	23.
30	 LINGIS:	i.	m.	276–282.
31	 Thibaud	a	hangot	a	zaj,	a	zene	és	a	beszéd	kategóriákban	látja	megragadhatónak,	és	számos	tudomány,	többek	közt	a	zenetudomány,	a	fonológia,	

a	zeneesztétika	és	az	etnográfia	specialistái	a	saját	szemszögükből	magyarázzák	a	fenoméneket.	THIBAUD,	Jean–Paul:	„Le	sonore	dans	tous	ses	
etats.	Quarante	ans	de	recherche	au	CRESSON”.	In:	(sous	la	direction	d’	Alice	Aterianus–Owanga	et	Jorge	P.	Santiago)	Aux sons des mémoires. 
Musiques, archives et terrain.	Éd.	Press	universitaires	de	Lyon,	Lyon,	2016.	149.	A	mi	esetünkben	a	zaj	és	a	beszéd	külön-külön	is,	és	egymást	
átható,	felülíró,	elnyomó	viszonyrendszerében	is	értelmezésre	szorul.

32	 „A	látatlan	a	láthatatlan	alárendeltje,	de	nem	azonos	vele,	azáltal	ugyanis,	hogy	láthatóvá	válik,	a	látatlan	áttörheti	a	láthatatlant;	a	láthatatlan	
örökké	láthatatlan	marad,	csökönyösen	ellenáll	az	elrendezésnek,	a	megjelenésnek,	a	láthatóba	való	belépésnek;	a	látatlan	azonban,	amely	csak	
ideiglenesen	láthatatlan,	teljes	létével	igényt	tart	a	láthatóságra,	vagyis	arra,	hogy	–	olykor	erővel	–	betörjön	a	látható	birodalmába.”	MARION,	
Jean–Luc:	A látható kereszteződése.	(ford.	Cseke	Ákos),	Bencés	Kiadó,	Pannonhalma,	2013.	64.

33	 LÉVINAS:	i.	m.	126.
34	 KONERSMANN:	i.	m.	67.
35	 MARION:	i.	m.	38.
36	 „[…]	nincs	percepció	mélység	nélkül.	[…]	Mert	a	mélységet,	felületet,	a	fent	és	a	lent	dimenzióit	nem	a	dolgok	közötti	relációként,	hanem	az	

észlelő	alany	és	e	dimenziók	közötti	viszonylatokként	kell	értelmezni.”	LOSONCZ:	i.	m.	65.

a	dialógusban	önmegjelenítést	és	a	másik	észlelésének	si-
kerességét	teszi	lehetetlenné.30	Végtére	is	nem	a	kibocsátó,	
hanem	 a	 befogadó összezavarodottságát ‚manifesztálja’.	
A	hangból31 –	mely	a	másik	jelenlétének	megnyilvánulá-
sa	–	a	közlő/kibocsátó	személyére	következtethetek,	s	egy	
darab	 idő	 után,	 hogy	 lassan	 megszokom,	 majd	 tévesztés	
nélkül	 felismerem	színét	és	 tempóját,	bármikor	 ráismerek	
a	mögé	rejtező,	és	a	beazonosítás	révén	láthatóvá	tett	‚én’-
re.	Mintegy	előhívom	a	látatlan	lényt	a	láthatatlanból32:	mi-
kor	is	a	láthatóvá	tett	látott	és	hallhatóvá	vált	hallott	elnyeri	
eleven	 szubjektum	 voltát,	 mégpedig	 az	 ismerősét,	 akit	 a	
hangjánál	fogva	a	hatalmamban	tartok.	Ellenben	a	zaj	nem	
az ‚idegen’,	 a	másik	arcának	 felismerését,	 felém	 irányuló	
hívásának	megértését	szolgálja,	hanem	az	engem	körülve-
vő	élettérben	összemossa	az	egyes	egyének	által	kibocsá-
tott	hangokat,	a	tárgyak	és	jelenségek	morajlását,	s	épp	az	
egyedi	dolgok	megragadását,	az	egyének	beazonosíthatósá-
gát	és	másoktól	való	elkülöníthetőségét	akadályozza	meg.	
Azt	tapasztaljuk,	hogy	a	kibocsátott	hang	bizonyos	határon	
túlcsorduló	 erőssége	 vagy	 éppen	 csöndbe	 torkollása/visz-
szazuhanása,	a	zaj	emberi	 fül	 számára	elviselhetetlensége	
vagy	forrásának	beazonosítatlansága	az	észlelésem	számára	
adott	térben	tájékozódásom	és	a	látatlant	magába	rejtő	lát-
ható	környezetemben	fölvenni	kívánt	diszpozícióm	sikeres-
ségét	kockáztatja.	Egyszeriben	nem	vágyom	arra,	hogy	a	
hangot/zajt	kibocsátó	 felé	elmozduljak,	manifesztált	 lelki/
pszichikai	 állapotában	 feloldódjam,	 egy	 térben	 időzzek	 a	
másikkal,	épp	ellenkezőleg,	egyenesen	elhárítom	azt,	hogy	
társaságban	 legyek	 és	 párbeszédet	 folytassak	 vele,	 emiatt	
visszahúzódom	a	‚bensőségességem’	világába.33 

Hősünk	 úgy	 döntött,	 inkább	 visszatér	 mindkét	 király-
hoz	avégett,	hogy	még	egy-egy	évet	szolgálva	tompítsa	a	
„mindenfélét”	 hallásból	 és	 látásból	 fakadó	 szenvedést.	A	
kezdeti	öröme	(ami	abból	fakadt,	hogy:	„a	szemlélés	örö-
me	 és	 a	 tekintet	 uralma”34	 egybeesett	 számára)	 abban	 a	
pillanatban	elmúlt,	amikor	megtapasztalta,	hogy	a	tekintet	
a mélységbe	 lát,	vagyis	a	 tudatélményeken	keresztül	 látja	
meg	a	tárgyat	végső	formájában,	mely	nem	ritkán	irreális-
ként	 adódott	 számára35	 az	 addig	 ismert	 értelemhordozók	
viszonyrendszeréből	kiragadva	és	egy,	a	tapasztalatok	híján	
lévő	másikba	áthelyezve.	A	mélységbe	 látás36	és	mindent	
hallás	 egyszerre	 többlet-tudást	 eredményez,	 épp	 azáltal,	
hogy	a	hős	olyan	rendkívüli,	égiektől	kapott	képességeket	
birtokol	(mint	például	a	beszéd	hatalma,	a	szakrális	 tudás	
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elbeszélhetősége,	az	adomány	másvalakinek	visszaadása),	
melyek	kiváltságos	helyzetbe	juttathatják.	Ám	ez	a	többlet-
tudás	és	egyben	többlet-gondolkozásra	kényszerítettség	az	
idegentapasztalat-szerzés	 és	 a	 folyamatos	 önmegismerés/
önértelmezés	 kezdeti	 fázisában	 (amikor	 bajosan	 tudja	 el-
dönteni	a	zaj	és	a	beszéd	jelentését37)	elviselhetetlen	szen-
vedéssé	változik	számára:	képtelen	a	világba	beágyazódni.	
A	mélységbe	látás	és	a	mindent	hallás	ugyanakkor	az	égi	
pártfogó(k)	adományának	és	az	ősök	szóbeli	örökségének	
tiszteletét	és	továbbadhatóságát	biztosítja,	amire	úgyszintén	
meg	kell	 ‚érni’.	 (A	 folkloristák	és	 szociál-antropológusok	
hangsúlyozzák,	hogy	az	örökséget	átadó	és	azt	befogadó	–	
aki	egyben	a	továbbadó	szerepét	is	betölti	–	közötti	viszony	
kialakítása	az	átadás	során	hosszú	éveket	vesz	igénybe,	ép-
pen	a	kiválasztás	és	elsajátítás	folyamatának	eredményes-
sége	miatt:	ez	a	hosszú	történet	maga	az	átadás	ideje	[„le	
temps	de	la	transmission”]).38	A	kezdeti	örömöt	okozó	lát-
ható	és	a	tájékozódást	segítő	hang	oly’	fokon	zavarja	a	hős	
valami	konkrétra	és	ön-adódására	irányuló	tekintetét,	hogy	
képtelen	kiszűrni	a	háttér	zavaró	látványát	és	idegesítő	zaját,	
emiatt	képtelen	önmagán	kívül	bárkivel	is	kommunikálni,	
bárkihez	odafordulni,	bárkire	odafigyelni.	Az	öröm	egysze-
riben	ürömmé	válik:	az	űr	morajlik	a	bensőben.	Vagy	ami-
ként	Lévinas	írja:	„A	par	excellence	elkülönülés	magány,	és	
az	élvezet	–	mint	boldogság	vagy	szerencsétlenség	–	maga	
az	elszigetelődés.”39

Amikor	hősünk	visszatért	a	királyhoz,	nem	csekély	erő-
feszítés	árán	megtanulta	hallani	a	csendet	is,	ami	a	másik	
felől	érkezik,	a	beszédet	megakasztva	és	az	újrakezdésnek	
táptalajként	szolgálva	(„A	csend	[…]	nem	egyszerűen	a	szó	
távolléte;	a	szó	a	csend	mélyén	bújik	meg,	mint	egy	álnokul	
elfojtott	nevetés.	A	nyelv	visszája.”40),	s	amelynek	megnyil-
vánulásait:	„a	némaságot,	a	hallgatólagos	beszédet,	a	kifeje-
zés	némaságába	süppedő	formákat”	Merleau-Ponty	szerint	
mindenkinek	meg	kell	tapasztalnia.41 

– Na most, fiam, menjél vissza ahhoz a királyhoz, 
ahol töltötted a második évedet, és ott még tegyél 
egy esztendőt, hogy kivegye a szemedből azt a ve-
szélyes nagy látást, ami benne van. Mert úgy, ahogy 
nem volt jó neked a mindenthallás, éppen úgy nem 
jó az a nagy látás. Mert mindenféle veszélyt látsz az 
országban s a világon, ami csak létezik, s ez neked 
nincs hasznodra. [kiemelés tőlem – BP] (165.)
Vajon	miért	is	nem	volt	jó	a	‚mindenthallás’	és	a	‚nagy	

látás’	hősünk	számára,	ami	az	ajándékozók	szándéka	ellené-
re	a	szenvedését,	a	boldogtalanságát	okozta?	A	„veszélyes	
nagy	látás”42	nem	csupán	a	jelenvaló-létben	vagy	másként	
itt-létben	észlelhető	lények,	jelenségek,	dolgok	látására	vo-

37	 A	„szó”	három	adottságot	biztosít	az	ember	számára:	a	képességet/hatalmat,	az	akarást	és	a	tudást,	melyeket	a	beszéd	hoz	mozgásba.	IBAÑEZ,	
Mario	Corcuera:	Tradition et littérature orale en Afrique noire. Parole et réalité.	Éd.	L’Harmattan,	Paris,	2009.	59.

38	 JACQUES–JOUVENOT,	 Dominique–SCHEPENS,	 Florent:	 „Transmettre	 et	 reprendre	 une	 entreprise:	 de	 l’	 Homo	œconomicus	 à	 l’	 Homo	
memor”.	Revue du MAUSS,	1/2007.	(n	29),	377–391.

39	 LÉVINAS:	i.	m.	93.
40 Uo. 70. 
41	 LOSONCZ:	i.	m.	103.
42 A mindenféle veszély látása	 azért	 nyomasztó,	 szenvedést	 okozó	 a	 hős	 számára,	mert	 nincs	 látástapasztalata.	 „A	 látást	 is,	 hasonlóan	minden	

magasabb	 kulturális	 képességhez,	 először	meg	 kell	 tanulni,	 el	 kell	 sajátítani.”	 BOEHM,	Gottfried:	Látás. Hermeneutikai reflexiók. [Sehen 
(Hermeneutische Reflexionen).	Internationale	Zeitschrift	für	Philosophie,	1992/1.	50–67.]	Vulgo.	2000.	II.	évf.	1–2.		

43	 MARION:	Az erotikus fenomén,	i.	m.	164.
44	 SCHELER:	i.	m.	368.
45	 MARION:	i.	m.	98.
46	 RICŒUR:	„Az	én	és	az	elbeszélt	azonosság”.	In:	Uő.	Válogatott irodalomelméleti tanulmányok.	(ford.	Angyalosi	Gergely	et	al.),	Osiris,	Bp.,	

1999. 396.
47	 NAGY	Olga:	Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék.	Népek	meséi.	Szerk.	Karig	Sára.	Európa,	Bp.,	1978.	182.,	240.
48	 Nem	elhanyagolható	kérdés:	ki	az,	aki	lát?	A	mesehős,	a	narrátor	vagy	a	hallgatóság	(napjainkban	az	olvasó)?	A	mesehős	az	álomban	több	jelenté-

sű	képeket	(sorsmetaforákat)	lát;	a	narrátor	a	képben	és	a	hozzá	fűződő	tanácsban	láttat	meg	a	mesehőssel	bizonyos	jelenségeket	és	eseményeket,	
melyek	cselekvésre	ösztönzik;	a	hallgatóság	pedig	a	hallott/olvasott	szöveg	kontextusából	belátja,	vagyis	megérti	a	láthatóvá	és	hallhatóvá	tett	
metaforikus/allegorikus	képeket.	Marion	az	önértelmezés	alakzatai	kapcsán	írja:	„Ráadásul	minden	értelmezéshez	hozzátartozik	egy	értelmező,	
aki	feltételezhetően	felette	áll	az	álom	passzív	és	értetlen	alanyának,	és	egyedül	az	értelemmel	egyenrangú.	Olyan	séma	ez,	amely	egybegyűjti	és	
hierarchizálja	az	álmot,	az	értelmezőt	és	az	álmodót.”	MARION,	Jean–Luc:	„Álmodik-e	a	gondolkodás?”	Vulgo,	2003/2.	153.

natkozik,	hanem	a	túlnan/odaát,	a	kozmikus	tér	egészében	
megjelenő,	akár	valóságosan,	akár	a	képzelet	vagy	a	hal-
lucináció	révén	a	láthatatlanból	láthatóvá	váló	jelenségekre	
is,	melyeket	csakis	úgy	képes	fölfogni,	hogy	végső	formá-
jukban	tárgyasítja	valamennyit,	ugyanis	a	külsőre	irányuló	
„a	látás:	[…]	szinte	elkerülhetetlen	módon	hajlik	az	eltár-
gyiasításra”43.	Az	eltárgyiasításban	(melyben	egy	erőszakos	
gesztus	 nyilvánul	meg:	 a	megnevezés	 révén	 a	besorolás, 
ez	által	a	fátyol	letépés	aktusa),	az	én-vonatkozás	maga	is	
a	besorolás	(mégpedig	a	hozzátartozás,	az	illeszkedés)	ál-
tal	nyeri	el	értelmét,	olykor	a	megnevezést	nehezítő	vagy	
egyenesen	tiltó	transzcendens	világban.	A	varázsmese	fik-
tív	terében	ez	a	határátlépés	a	világi	és	 túlvilági	(ide-lent	
és	oda-át)	között	mindennapos	jelenség,	ugyanis	a	történet	
egyszerre	zajlik	az	életvilágban	és	egy	láthatatlan	ön-adódás	
világában.	Ahogy	az	unoka-hős	elérkezik	Tündérországba,	
a	földfelszínre	hajtva	a	fülét,	meghallja	a	tündérek	beszédét,	
miszerint	ha	a	birodalmukba	merészkedne,	kivennék	a	sze-
mét	és	kitépnék	a	fülhártyáját,	nehogy	a	királynőjüket	fele-
ségül	vehesse	és	uralkodjon	felettük.	Ebben	a	láthatatlanból	
felé	törő	beszéd	által	feltárt	csapdahelyzetben,	hogy	tudni-
illik	 a	 nekirendeltjéért	 (az	 öröm	 és	 boldogság	 eléréséért)	
be	kell	mennie	a	 tündérországba,	ugyanakkor	ki	van	 téve	
a	csonkítás	veszélyének,	minek	nyomán	vak	és	süket	lenne	
(és	„hát	milyen	öröme	 lenne	neki	az	életben”	ezek	után),	
elodázhatatlan	döntést	kell	hoznia:	akarja-e	a	sorsát	követni,	
avagy	sem?	Két	egymásnak	feszülő	ígéret:	a	boldogságé	és	
fenyegetettségé	teszi	próbára	akaratát.	Scheler	ezt	az	aka-
rást	Kant	nyomán	az	örömre	való	törekvésnek	nevezi.44 Az 
örömre	való	 törekvés	a	mesenarratívában	a	másikért	való	
felelősségvállalás	kinyilvánításában,	a	szeretet	örökre	szóló	
kimondásában	manifesztálódik.	„A	szeretet/szerelem	egyet-
len	bizonyítéka	a	visszatartás	és	nyereségvágy	nélküli	adás-
ban	van,	az	olyan	odaadásban,	mely	nem	számol,	nem	tart	
a	veszteségtől	és	még	akár	önmaga	elveszítésétől	sem	ret-
ten	vissza.”45	Ennek	a	szellemében	választ	és	dönt	a	menni	
vagy	elkerülni	sorskérdésben;	menni	ez	esetben	azt	jelenti,	
hogy	a	„hallott”	veszteséggel	járó	kaland	nem	tántorítja	el	
az	ígért	szerelem/szeretet	elsőként	való	kinyilvánításától	és	
adásától;	elkerülni	viszont	egyet	 jelentene	a	feladat	elmu-
lasztásával,	 másra	 hagyásával,46	 az	 örökös	 bolyongással,	
révbe	nem	érkezéssel:	végtére	is	magával	a	sorstalansággal,	
ami	ellenétes	a	népmese	szellemiségével.

A	népmesében	 szövegkonstituáló	 funkcióval	 bíró	 látás	
és	 álom	 (álomban	 látás47)	 viszonyáról	 szólva,	 egyszer-
re	több	kérdés	is	felvetődik:	(1.)	a	szem	számára	adottból	
vagy	éppen	 láthatatlanból	mit	 lát	 az,	 aki	álmot lát?48 (2.) 
miként	tételeződik	a	kép	és	a	hang	reprezentációja az álom-
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ban?	(3.)	az	észlelő	szem	által	látott	és	a	belső	szem	által	
‚hallott’	igazság	milyen	korrelációban	áll	egymással?	Most,	
hogy	hermeneutikai	vizsgálódásunk	tárgyát:	magát	a	mese-
szövetet	vesszük	górcső	alá,	csupán	arra	hagyatkozhatunk,	
ami	az	olvasó	szeme	számára	adódik,	mint	az	értelmezés	
aktusában	 rejtettségből	kibontható	 tudás.	A	mesehős	ván-
dorlása	során	nyilván	egy,	a	valóságoshoz	nagyon	hasonló,	
ám a ‚költői’	képzelet	által	megformált	térben/környezetben	
áttételesen	vagy	takarásban	lát	dolgokat.	Erről	a	látásról	az	
is	 elmondható,	hogy	bizonyos	értelemben	 irányított	 látás,	
szűkített	 optikát	 kínál,	 ami	 egyfelől	 megfelel	 a	 hallgatói	
elváráshorizontnak,	másfelől	a	mesebeli	‚földrajzi	táj/tér’49 
mitikus	aspektusaitól	átitatott.	Ebben	a	költői	képzelet	által	
teremtett	 térben	megjelenő	álomvilág	–	mely	a	maga	kü-
lönös	 fikcionalitásával	 („Egyszer	 volt,	 hol	 nem	 volt…”)	
és	 értelemkonstituáló	 funkciójával	 (életterv	 kinyilvánítás)	
ágyazódik	bele	a	szövegbe	–	nagyon	is	kietlen50	táj,	semmi	
olyasféle	díszlet,	semmi	olyasféle	létező	nem	jelenik	meg	
benne	(mondhatni	árnyékban	marad),	ami	az	álomban	látás	
és	hallás	idején	megzavarhatná,	mondhatni	összezavarhatná	
az	álmot	látó	figyelmét.	(Bármily	paradoxnak	is	tűnik	a	ki-
jelentés,	hiszen	az	álomból	épp	ezt	a	fókuszált	figyelmet	ik-
tatták	ki	értelmezői,	a	népmeseszövegeknél	maradva	mégis	
azt	 tapasztaljuk,	 hogy	 az	 álomban	 tudást	 közvetítő	 ágens	
hangjára	nagyon	is	koncentrálva	kell	odafigyelnie	a	hősnek:	
az	álom	és	ébredés	határán.)	Az	álomban,	vagy	másként	a	
profetikus	álomban	látó	hős,	aki	az	ágensre	és	szavára	fi-
gyel,	 olyan	 többlet	 tapasztalatokat	 szerez,	 amelyeket	 a	
szavak	és	képek	együttesében,	együttlátásában	képes	meg-
értetté	 tenni	a	maga	számára.	Mindehhez	hozzáfűzhetjük,	
hogy	nem	csak	a	hős,	de	a	hallgatóság	számára	is	segítséget	
nyújt	a	mondó	az	életterv	értelmezésben,	ahogy	Halász	Ka-
talin	 írja:	 „[…]	mindenféle	 természetű	 jóslatok	értelmező	
funkciója	mindenekelőtt	a	befogadó	azon	érzésén	keresztül	
érvényesül,	hogy	egy	természetfeletti	terv	szerint	lejátszódó	
eseménysor	elbeszélését	hallgatja.”51 
A	mese	szövetében	mindig	egy	sorsdöntő	fordulathoz	ér-

kezve	lát	álmot	a	hős:	ennek	az	álomlátásnak	a	specifikussá-
gát	az	adja,	hogy	az	álomban	a	‚belső	szem’	előtt	megjelenő	
képek	(például	a	fa:	az	ágán	ülő	madárka	és	az	ágról	alá-
függő	kard	a	gonosz anya-típusú	mesékben),	mint	beszéd-
alakzatok	nyerik	el	értelmüket.	A	nyelvi	alakzatok	esetében	
olykor	többet,	olykor	kevesebbet	mondanak	el	a	kimondott	
szavak,	mint	amit	primer	jelentésükben	hordoznak,	ezért	in-
kább	hasonlítanak	a	metaforához,	és	alapoznak	meg	olykor	
egy	allegóriát.	Ám	a	mesei	álomban	elhangzó	beszéd	attól	
is	más,	mint	általában	az	álomban	hallható	beszéd,	hogy	el-
sősorban	nem	egy	történetet,	hanem	mindig	definitív tudást 
közvetítenek	az	álmot	látó	felé,	akinek	minden	egyes	szóra	
–	a	memóriájára	hagyatkozva	–	emlékeznie	kell.	

[…] Jánas fiam, jól figyeld meg, amit mondak én 
neked: itt egy szót nem sok, nehogy tévedjél, mert 

49	 BELMONT,	Nicole:	Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale.	Éd.	Gallimard,	Paris,	1999.	98–99.
50	 „Nagy	valószínűséggel	mind	a	kies-nek,	mind	a	kietlen-nek	a	kéj	és	a	kény	szó	az	alapja.	Igen,	mind	a	kettő,	ugyanis	ezek	egész	a	19.	századig	

egymás	alakváltozataiként	éltek,	részben	‚kény,	önkény’,	részben	pedig	‚kéj,	gyönyör’	értelemben.”	GRÉTSY	László:	Kies és kietlen. http://mno.
hu/migr/kies-es-kietlen-713977	(Letöltés	dátuma:	2017.	03.	05.)

51	 HALÁSZ:	i.	m.	101.	
52	 NAGY–VÖŐ:	i.	m.	471.
53	 „Il	est	inutile	en	outre	de	souligner	la	richesse	et	la	beauté	de	l’imaginaire	qui	se	déploie	à	travers	les	récits	de	tradition	orale	et	qui	invente	des	

images	et	des	mises	en	scène	quasiment	oniriques	pour	faire,	non	pas	comprendre,	mais	entendre	le	sens	cachés.”	BELMONT:	i.	m.	49.
54	 MERLEAU–PONTY:	A látható és a láthatatlan,	i.	m.	17.
55	 BICZÓ	Gábor:	„A	mese	hermeneutikája.”	In:	Bálint	Péter	(szerk.):	Közelítések a meséhez. A mese értelmezhetőségei.	Didakt	Kiadó,	Debrecen,	

2003.	9–32.
56	 „Azokkal	a	szereplőkkel	is	számolni	kell,	akiknek	a	szavát	a	narrátor	valamilyen	módon	különösen	hitelesíti	és/vagy	akikről	gyanítható,	hogy	

titokzatos,	természetfölötti	erőkkel	vannak	kapcsolatban.”	HALÁSZ:	i.	m.	99.
57	 Berze	Nagy	János	egy	1913.	dec.	30-án	írott	levelében	ír	a	sorsmeséről:	„Egy	ízben,	mikor	atyja	is	hallja,	a	madarak	a	fiú	előtt	beszélnek,	ez	

megérti	a	beszédjüket	s	elkacagja	magát.	Atyja	kíváncsian	kérdi	a	nevetés	okát,	mire	a	fiú	elmondja,	hogy	a	madarak	megjövendölték,	hogy	belőle	
király	lesz	stb.	De	a	mese	itt	már	a	sorsmesék	igazolt jóslat-típusú	thémájába	vág.”	In:	BÁNÓ	István	és	FÜLÖP	Lajos	(szerk.)	Egy néprajztudós 
műhelyéből.	(Berze	Nagy	János	levélhagyatéka).	Baranya	Megye	Tanácsának	kiadása,	Pécs,	1977.	50.

hogyha amennyiben tévedni fogsz, az életedet ott 
veszíted abba a kastélyba, mert az egy elátkozott 
kastély. […] Na, mikor bemész a szobába, már hal-
lod a hangokat, látni nem fogsz látni senkit, gyönyö-
rű szép fehírnípnek a hangját hallod, és csalni fog, 
hivagatni, hogy menjél, és vegyél a rézpénzből. [ki-
emelés tőlem – BP]52

A	kép	és	a	hang	ez	esetben	reprodukálható	és	reproduká-
landó	is,	hogy	magát	a	hallott/kapott	tudást	reprezentálhas-
sa,	bizonyítandó,	hogy	a	képek	és	hozzájuk	tapadt	szavak	
megfelelő	 pillanatban	 történő	 reprodukálásával	 előhívott	
tudás	az	elsajátítás	révén	a	lét	megértetté	tételéről	tanúsko-
dik.53	Mindezen	túl	a	kinyilatkoztatást	(tanácsot,	jövendö-
lést)	adó	személy	gyakorta	felhívja	a	hős	figyelmét	arra	is,	
hogy	nemcsak	az	ígéretre/tanácsra,	de	az	ő	személyére	és	
beszédének	a	helyére	is	emlékeznie	kell.	

Az ‚észlelő	szem’	által	látott	és	a	‚belső	szem’	által	’hal-
lott’	 igazság	 korrelációját	 vizsgálva	 egy	 alapvetéssel	 kell	
kezdenünk.	Ki	kell	jelentenünk,	hogy	mindazok,	akik	fel-
tételezik	az	önmagában lévő igazat,	„egy	kalap	alá	veszik	
az	észlelést	és	az	álmodást,	csak	arra	a	tapasztalatunkra	ha-
gyatkozva,	hogy	az	álmok	éppoly	valóságosnak	tűnnek	az	
álmodó	számára,	mint	az	észlelt	dolgok	az	észlelő	számára.	
Ezenközben	figyelmen	kívül	hagyják,	hogy	az	álmok	káp-
rázatszerűsége	nem	 terjeszthető	ki	minden	 további	nélkül	
az	észleletekre,	mert	 az	előbbiek	csalóka	 természete	csak	
az	utóbbiak	viszonylagos	megbízhatóságához	képest	tűnik	
fel,	és	még	egyszer	hangsúlyozzuk:	ahhoz,	hogy	hamisnak	
nevezhessünk	valamit,	szükséges,	hogy	legyen	tapasztala-
tunk	az	igazról.”54	Mit	jelent	ez	az	„igaz”	tapasztalat	a	me-
sében,	ahol	–	tudjuk	jól	–	a	kapott/hallott	tudás	(életterv)	és	
a	másiktól	érkező	 jövendölés	 (sorsbetöltés	 története)	gya-
korta	az	álomban	jelenik	meg,	s	ez	a	káprázatszerű	mozza-
nat	a	metaforákkal	átszőtt	és	(a	mese	egyik	jelentése	sze-
rint)	 „nem-igaz-beszéd”55	 szövegtérben	 realizálódik?	Egy	
jelentős	mesekorpusz	ismeretében	világossá	válik,	hogy	a	
kizökkentség,	a	szenvedés,	a	megcsonkítás,	az	elátkozott-
ság	állapotából	való	kitörés	és	az	egyéni	boldogulás	létle-
hetőség-feltételei	a	profetikus	álomban	tűnnek	elő	a	mondó	
intencióját	hitelesítendő.	

Az	álomban	feltűnő	másik	szeme,	másik	hangja,	másik	
‚boldogság-ígérete’	(a	másikról	„gyanítható,	hogy	titokza-
tos,	természetfölötti”	erővel	áll	kapcsolatban,56 ezt a mon-
dott	kinyilatkoztatásszerűsége,	s	nem	evidens	jellege	bizo-
nyítja)	éppen	azáltal	verifikálódik,	hogy	a	történet	során	a	
hős	nem	 felejti	 el	 az	 álomban	kapott	 tudást:	 a	 történések	
követésének	és	 a	dolgok	megnevezésének	helyes	 irányát,	
aminek	 révén	betölti	 a	 sorsát.57	Betölti	 annak	 ellenére	 is,	
hogy	nem	egy	álnok	csábítás/delejezés,	veszedelmes	 illú-
ziókeltés,	kegyetlen	szörnyűség	(pl.	kővé	változtatás,	meg-
csonkítás)	tűnik	föl	előtte,	magát	a	valódiság/igazság	álarca	
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mögé	rejtve.	A	mese	fiktív	szövegterében	az	‚igaz’58 nem a 
filozófiai/tudományos	ítéletalkotás	logikája	szerint	nyeri	el	
verifikálhatóságát,	vagy	miként	Derrida	mondja,	nem	„a	lo-
gosz	leszármazottjaként	elgondolt	ráció”-ként59	tételezzük,	
hanem	az	igazként	elmondott	sorsbetöltés	lehetőségfeltétele	
az	 elgondolt	 és	 személyessé	 vált	 álomtapasztalat	 révén	
mintegy	utólag,	visszamenőlegesen,	retroaktív	módon	nyeri	
el	igazságát,	a	„visszafelé	ható	szükségszerűség”	alakította	
utólagos	értelmét,	helytállóságát.60 

Eccer látta a királylegény álmában, hogy az ő fe-
lesége ott van a tenger partján, nem messzire van 
az egyfejű sárkánytól, és most akarnak hidat rak-
ni a tengeren keresztül, hogy túl vigyék a léányt a 
Veres-tengeren. Mit vót mit tenni a szegény király-
legénynek, reggel, mikor felkelt, mind gondolkazatt 
az álmán, hogy vajan ténleg létezne, valóság lenne az 
vagy csak álom és esős idő. [kiemelés tőlem – BP] 
(NAGY–VÖŐ: 247.)61

A	 mesenarratívában	 az	 igazként	 elmondott/jövendölt	
sorstörténet	mintegy	szükségszerűen	előírja	az	álmot	kö-
vető	események	sorrendjét,	a	hős	anélkül,	hogy	bizonyos	
lehetne	a	másiktól	jövő	ígéret	‚igaz’	voltában	(hiszen	egy	
eladdig	sohasem	látott	személytől	kapja),	az	élő	szóba	fog-
lalt előírásban	 megjelölt	 kötelezettségének	 engedelmes-
kedve,	a	tanács/intelem	minden	szavát	megtartva/megfo-
gadva az előírtaknak	megfelelően	követi	a	feladatok	sor-
rendjét.62	A	kinyilatkoztatás	alakzatát	öltő	 ígéret,	 az	élet	
ön-adódásának	ígérete	az	elbeszélt	mesetörténet	végén	vá-
lik	adománnyá.	(Az	álomban	látott/hallott	történet	igazsá-
gáról	érdemes	Henryt	idézni:	„Ha	álmodom,	mindaz,	amit	
álmomban	látok,	nem	létezik.	Az	egész	világ	lehet,	hogy	
csak	egy	álom.	Ugyanakkor,	ha	félelmet,	ijedtséget	érzek,	
még	továbbra	is	ebben	az	álomban	álmodva,	az	ijedtség,	
jóllehet	 álmodom,	 létező.	 S	 nem	 csupán	 létező,	 de	 úgy	
létezik,	 ahogy	 átélem:	 létezése	 abszolút,	megkérdőjelez-
hetetlen.”)	Az	égiek	által	pártfogolt	hős	azáltal	töltheti	be	
az előírtban	elé	tárt	sorsát,	hogy	az	álomtapasztalatot	már	
az	álomban	vagy	az	ébredését	követően	elkezdi	önmaga	
számára	értelmezni,	 s	bár	az	értelmezéskor	bajosan	 tud-
ja	eldönteni,	hol	és	miként	való	létét,	a	bizonyságszerzést	
az	álomban	látottnak/hallottnak	való	utánajárással:	a	sze-
mélyes	tapasztalatszerzéssel	igyekszik	elérni.	Csak	utólag	
válik	világossá,	belátottá	számára,	hogy	„ami	másként	tör-
ténhetett	volna,	vagy	meg	sem	történhetett	volna”63,	épp-
oly	szerves	része	az	élete	történetének	(magának	a	cselek-
ményszövésnek),	mint	ami	az	adódás	révén	megvalósult,	
ám	az	utóbbi	kettő	azért	is	maradt	realizálatlan	(elmondat-
lan),	mert	egyik	sem	vezethetett	volna	a	mesei	logika	által	
megkívánt	befejezéshez.	

Az	 alábbi	 idézetben	 (mely	 „A bátor királylegény”	 c.	
meséből	 való)	 egy	 ősz	 öregasszony	 segít	 a	 legkisebb	 ki-
rálylegénynek	az	útnakindulásban,	és	tanácsot	ad	neki	arra	
nézvést,	mit	kérjen	királyi	atyjától,	hogy	jövőbeni	szeren-
csepróbálása	alatt	sikerrel	járjon.	

Mind csak tovább gondolkazatt, akkor mán 
nem az úton gondolkazatt, se nem az útra gondalt, 

58	 „‚Il	était	une	fois’	est	prononcé	et	qu’	en	outre	on	lui	a	assuré	qu’	il	n’	entandra	que	mensonge.	Mais	annoncer	qu’	on	va	dire	un	mensonge,	c’	
est	annoncer	d’une	certaine	façon	qu’	on	va	dire	de	la	vérité,	sinon	la	vérité.	Le	mensonge	annoncé	fait	appel	à	une	vérité	cachée.”	BELMONT:	
i.	m.	100.

59	 DERRIDA:	i.	m.	19.
60	 RICŒUR:	„Az	én	és	az	elbeszélt	azonosság”,	i.	m.	377.	–	A	mondó	„az	álom-motívum	felhasználásával	a	fiktívtörténetnek	rejtett	értelmet,	igaz-

ságot	tulajdonít”.	HALÁSZ:	i.	m.	138.
61	 „Éppen	csak	hogy	a	lány	elaludt,	hát	ő	látta	álmában,	hogy	egy	olyan	gyönyörű	szép	férfi,	egy	királyfi	vót	mellette,	s	azzal	beszélgetett	rendesen,	

de	ő	csak	mindhogyha	álmába	látta	vóna.	De	hát	az	illető	teljes	valóságban	vót	a	lány	mellette.”	NAGY–VÖŐ:	i.	m.	355.	(„A	kereskedő”)
62	 „De	figyeld	meg	jól	a	beszédet,	hogy	én	mit	mondok	neked,	és	nézzél	körül,	s	úgy	csinálj,	ahogy	én	mondok	neked,	és	semmi	szót	el	ne	tévedjél	

belőle!”	(„Árva	Jánas”)	NAGY–VÖŐ:	i.	m.	624.	
63	 RICŒUR:	„Az	én	és	az	elbeszélt	azonosság”,	i.	m.	376.
64	 Bachelard	megkülönbözteti	a	tűzhely	melletti	álmodozást	az	álomtól.	v.	ö.	BACHELARD,	Gaston:	La	psychanalyse	du	feu.	Éd.	Gallimard,	Paris,	

1949. 32.
65	 MERLEAU–PONTY:	i.	m.	18.

hanem azon gondalkazatt, hogy vajon tényleg va-
lóságban látta az öregasszonyt, és mondta nekije, 
vagy csakhogy el vót gondalkazva, álmába látta. 
Hát mindegy az, gondolta magába, álom vagy 
nem, de hát úgy fog tenni, próbát tesz, hogy mit 
mondatt az öregasszany, nézze meg, hogy tényleg 
lesz e belöle vagy se. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–
VÖŐ: 291.)
Az	elgondolkozott	hős	valóság	és	káprázat	közötti	bi-

zonytalan	állapotában	éppolyan	másutt-létet	 látunk,	mint	
az	 értelem	 működésének	 következetességét	 negligáló	
álom-létben.	Az	álomban	a	gondolataink	irányultsága	nem	
a	 belső	 szem	 számára	 látható	 dolgokra	 való	 folyamatos	
rákérdezés	kontinuitását,64	nem	a	konzekvens	jövőépítést	
célozza	meg;	gondolatmenetünkben,	sokkal	inkább	az	idő-
beli	és	térbeli	ugrálásnak:	az	előre-	és	hátralépésnek,	kez-
dés	helyett	az	újra-rendezésnek,	az	állandó	korrekciónak	
vagyunk	a	tanúi.	Ahogy	Merleau–Ponty	mondja:	„[…]	az	
alvó	ember	nem	rendelkezik	irányokkal	és	támpontokkal,	
nélkülözi	a	világosság	és	tagoltság	megszokott	rendjét,	és	
hogy	 az	 észlelt	 világ	 egyetlen	 darabkája,	 amint	 betörne	
álmaink	káprázatába,	egy	pillanat	alatt	szétoszlatná	a	va-
rázslatot”.65	Márpedig	az	a	varázslat,	ami	az	ágens	jelen-
létéből	 és	profetikus	beszédéből	 fakad,	 épp	azáltal	válik	
hihetővé,	mondhatni:	szavahihetővé,	hogy	másvalakire,	a	
távollévő,	láthatatlan	Teremtő	lényére	és	a	tőle	származó	
intelmekre,	ígéretekre	utal.

Egy	 harmadik	 eset	 (melyet	 „A Tökváros”	 c.	 meséből	
veszünk)	az	álomban	látás	és	a	bekövetkező	találkozásban	
való	egymáslátás	viszonyáról	tesz	bizonyságot.	Azt	mondja	
a	feleség	hitvestársának:

– Nézz ide, kedves férjem! Olyan nagy vágy ütött 
meg engemet, én láttam álmamba a te szüleidet a 
Tökvárosban, hogy még mindég élnek, és el kéne 
menjünk látogatóba hozzájak, mert mindég sírnak 
és mindég búsulnak éretted, mindég nagy torokat 
tartanak éretted, nincsen semmi remények, hogy 
te még életbe vagy. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–
VÖŐ: 337.)
A	vizitációba	menés:	örömteli	aktus;	a	meglátogatan-

dónak	való	örömszerzés	és	a	látogatónak	szóló	felszólí-
tás:	„eljött	az	idő	a	találkozásra!”,	a	mindkét	fél	számára	
felkínált	boldogságadás	formája;	ennek	az	elkerülhetet-
len	találkozásra	felhívásnak	a	szükségessége	és	az	értel-
me	 az	 álomban	 látás	 révén	világosodik	meg.	Az	 álmot	
látó	feleség,	aki	látó/látnoki	tudását	hadra	fogja,	s	meg-
osztja	hitves-társával	az	örömhírt,	miszerint	a	szülei	rég-
óta	búsulnak,	mivel	semmiféle	életjelet	nem	kaptak	tőle/
róla,	életben	vannak	és	várják,	hogy	meglátogassa	őket.	
A	 távollévő	 másikra	 vagy	 másokra	 való	 vágyakozást,	
a	 találkozásban	 való	 reménykedést	 egyfelől	 az	 a	 belső	
vágy	 táplálja,	hogy	ahová	megyek	 (gyakorta	a	volt-va-
gyok	 otthonosságának	 bizonyosságát	 nyújtja),	 és	 akik-
hez	örömteli	érzésekkel	elmozdulok,	ott	éppoly	örömmel	
várnak,	mint	amilyet	én	 feltételezek	 róluk.	Másfelől	az	
a	kíváncsiság	hajt,	hogy	megtudjam:	a	meglátogatandó	
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személy(ek)ről	szóló	tudásomat	igazolja-e	az	újra	talál-
kozásban	az	állandóság,	ami	Ricœur	fölfogásában	az	ön-
megőrzéssel	egyenlő;	másként	szólva,	a	meglátogatandó	
másik	személy	igyekezete	arra	irányul,	hogy	számíthas-
sanak rá66:	ez	pedig	a	vágyott/remélt	találkozásban	a	kö-
zös	örömélmény	megerősítése.

3. Látás híján nem lehetséges 
szeretet

Jakab	István	egynémely	meseváltozatában	azt	igyekszik	
hangsúlyozni,	hogy:	a	látás	számára	láthatóvá	tétel,	a	meg-
látás	 során	 a	másikra	 irányuló/vetülő	 tekintet	 folyamatos	
kérdező/hívó	aktusa,	a	másik	arcának	feltárulkozása	és	az	
arcból	áradó	feleletbeszéd	nélkül	képtelenség	a	boldog	sze-
relemnek	még	csak	a	lehetőségéről	is	beszélni:	

–Hát jól van, hát hogy gondolod te azt, hogy én 
neked a szeretőd lehessek, mikor te engemet nem 
láttál, én téged nem láttalak, és olyan egyszerűen, 
hogy lehet valakinek szerelmet ígérni? [kiemelés tő-
lem – BP] (NAGY–VÖŐ: 176.)
vagy:

De elég hozzá, hogy még a királynak a lánya se 
látta Jánast, és Jánas a lányt. Mert a lány mikor ma-
dárképbe, mikor galambképbe67 járta az országat, 
hogy minél nagyabb varázslatat és tapasztalatakat 
hogy szedjen a lány magába. [kiemelés tőlem – BP] 
(NAGY–VÖŐ: 225.)
A	látás	elém	hozza	és	láthatóvá	teszi	a	másikat,	egyben	

megszólítja	őt,	„Ímhol	vagyok!”,	ezzel	a	beszédkezdemé-
nyezéssel	 feleletigényt	 támaszt	vele	 szemben,	 ezáltal	 iga-
zolva,	 hogy	 a	 „megjelenítés	 nem	 egy	magányos	 tekintet,	
hanem	a	nyelv	műve”68.	A	látásban	egyesülök	a	másikkal,	
ahogy	Tengelyi	írja:	[…]	a	saját	látás	az	idegen	látással	épp-
úgy	összefonódik,	akárcsak	a	két	szemben	külön-külön	ki-
alakuló	képek,	amikor	az	agyban	egymásra	csúsznak,	vagy	
mint	a	látómező	a	tapintóérzék	mezejével,	amikor	egymás-
sal	kiegészítő	kapcsolatra	lépnek.”69	A	látásban	jelenvalóvá	
lett	 másik	 –	 ahogy	Merleau–Pontyra	 hivatkozva	 mondja	
Losoncz	–	egy	olyan	megtestesült	szubjektum,	aki	egyben	
hallgatag cogito	is,70	s	akivel	beszédtevékenységbe	bonyo-
lódunk.

Tudta eztet nagyon jól a kiskertész, hogy a ki-
rálynak a kisebbik liánya őérette szenved, és halála 
ágyán van, kiment a tulipántakhaz, és sírva panasz-
kodott, hogy meg fog halni a kis királykisasszony, és 
nem lesz többet nekije, akinek virágcsokrot hogy 
hordjan. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–VÖŐ: 291.)
A	beszédtevékenység	 ez	 esetben	kimerül	 a	 királylány-

nak	 álruha	 (különböző	 fémekből	 kovácsolt	 páncél)	 általi	
feltárulkozás	néma	aktusában,	aminek	révén	kiváltja	a	lány	
szerelmét;	ám	ahelyett,	hogy	a	szerelem	kimondódna,	ép-
pen	kimondhatatlansága	és	elrejtettsége	miatt	vezet	halálos	
szenvedéshez.	A	hősért	szenvedő	királylány	e	néma	és	me-
taforikus	 érzelemmegjelenítésével	 (halálos	 betegségével)	
üzen	a	szerelméről	mit	sem	tudó	családjának,	ám	ezt	a	ti-
tokzatos	üzenetet	csak	a	kiskertész	érti/fejti	meg,	aki	a	virá-
gokhoz	szóló	panaszában,	az	égiektől	való	segélykérésében	
feltárja	a	közös	sorsukért	való	aggódását.

66	 RICŒUR:	„Az	én	és	az	elbeszélt	azonosság”,	i.	m.	385.,	407.
67	 Az,	hogy	a	királylány	maszk	mögé	bújva	járja	a	világot	tapasztalatszerzés	céljából,	egyszerre	veti	föl	a	kinek	az	aspektusából	való	látás	és	a	meg-

tévesztés	problematikáját,	ugyanakkor	a	Ricœur	által	vizsgált	metafora	„nak	látni”	(voir	comme)	kérdését.	RICŒUR:	Metafora,	i.	m.	312–315.	
68	 LÉVINAS:	i.	m.	157.
69	 TENGELYI	László:	Élettörténet és sorsesemény.	Atlantisz,	Bp.,	1998.	126.
70	 LOSONCZ:	i.	m.	84.
71	 MARION:	Az erotikus fenomén,	i.	m.	116.
72	 „Megelőlegezni	a	megelőlegezhetetlent	annyit	tesz,	mint	megelőlegezni	a	találkozást,	mely	kitesz	bennünket	a	másiknak.”	CHRÉTIEN:	i.	m.		

140.

Ellenben	egy	másik	mese,	„A	fazékfedő”	tanúsága	szerint	
a	látás,	a	„tekintet	uralma”	veszedelmes	lehet	a	másikra,	a	ki-
szemeltre	nézve.	A	másik	arcának/szépségének	láttán	támadt	
birtokbavétel	vágya	oly	erősen	mar	bele	a	 látó	fél	szívébe,	
hogy	elveszíti	önuralmát	(tisztán	látását),	s	akár	erőszakhoz	is	
képes	folyamodni,	hogy	a	látható	tárgya	egyben	birtoklásának	
tárgya	is	legyen,	miként	Marion	írja:	„A	másik	birtokbavéte-
lét	mindig	előzetes	eltárgyiasítása	teszi	lehetővé”71. Ez eset-
ben	nem	a	szerelem	hevessége,	épp	ellenkezőleg,	a	hatalom	
erőszakos	fitogtatása,	a	másik	mindenáron	való	megszerzésé-
nek	a	vágya	uralja	el	az	akaratot.	A	hirtelen	kinyilvánított	aka-
rat	nem	a	szerelemre	és	azzal	együtt	a	boldogságra	irányul,	
ahhoz	 túlságosan	 is	 rest	 és	 vak;	 sokkal	 inkább	 az	 akaratát	
keresztülhúzó	másik	kérőt,	a	házasság	ígéretét	eredetileg	bíró	
ellenfelet	kívánja	kizárni	a	versengésből,	hogy	a	felette	aratott	
győzelem	tudatában	tetszeleghessen,	akárcsak	Thézeusz.	Ez	
a	minden	józan	érvet	felülíró	megszerzési	akarat,	erőszakos	
zsákmányolási	vágy	pedig	megtéveszti	a	kiszemeltet,	aki	azt	
hiszi,	hogy	új	kérője	legalább	olyan	heves	és	múlhatatlan	ér-
zelmeket	táplál	irányába,	mint	amilyen	heves	és	kitartó	az	el-
lenkezést	nem	tűrő	vágya.	A	megtévesztett	lény	nem	egészen	
ártatlan,	nem	túlságosan	elkötelezett	az	 ígéretét	bíró	másik	
iránt,	valószínűleg	nem	íródott	eléggé	mélyen	emlékezetébe	
az	esküszava;	mindehhez	hozzájárul	még	a	részéről	a	számí-
tás	is,	a	Marion-féle	„nyereségvágy”,	aminek	vajmi	csekély	
köze	van	a	szerelemhez.	Ez	a	számítás	és	haszonlesés	olyas-
fajta	érzelemmel	és	testiséggel	való	kufárkodásra	utal,	mely	
egyfelől	benne	van	a	házasság	cserekereskedelem	aktusában,	
másfelől	a	korábban	adott	szóval	való	visszaélés,	esküszegés,	
végtére	is	a	prostituálódás	megnyilvánulása.

– Nem lehetek én felségednek a felesége, mert 
nekem jegyesem van, aki engemet megmentett a 
haláltól, hogy fölvátatt engemet a varázs alól, és an-
nak kell legyek a felesége!

Na, de a király azt mondta a lánynak:
– Hallgassál ide, szivem! Ha nem akarsz szépen, 

akkor rútul leszel, de így is, úgy is, te az én feleségem 
kell legyél ettől a szent perctől kezdve.

Hát jól szemügyre vette a léány is a királylegént, 
gyönyörű szép, ügyes legény vót, és elgondolta ma-
gában, hogyha ahaz a legényhez menne, hát milyen 
haszna lenne neki az életben? Mingyár szerelmet 
kötött az a szép lány a királylegénnyel, ott fére men-
tek a kúttól, elmentek sétálni, már mikor visszajöttek 
a kút területjire, már meg is vótak egyezve. [kieme-
lés tőlem – BP] (NAGY–VÖŐ: 384. A fazékfedő)
Az	eddig	vizsgált	mesékben,	melyek	arról	győztek	meg	

bennünket,	hogy	látás	híján	nem	lehetséges	a	szerelem,	szá-
mot	kell	vetnünk	ennek	az	ellenkezőjével	is,	amikor	is	kide-
rül,	hogy	a	látás,	a	meglátás	ellenére	sem	támad	fel	a	másik	
iránti	szerelem,	a	szeretet	bizonyossága.	„A	három	király-
testvér”	c.	mesében	a	tündér	(akikről	tudvalevő,	hogy	egyik	
legfőbb	 lelki	 realitásuk	 a	 gyilkos	 szenvedély)	 visszaélt	 a	
legkisebb	gyermek	megelőlegzett72	szerelmével,	jóságával	
és	 őszinteségével,	 s	miután	 ármánykodva	 kiszedte	 belőle	
titkát:	 ti.	hogy	olyan	erszénye	van,	amiből	sosem	fogy	ki	
a	pénz,	elvette	tulajdonát,	majd	kidobatta	a	kastélyából,	de	
előtte	még	„istenmáriásan”	meg	is	verette	őt.	A	diskurzus	
zavara	az	önzőségről,	a	saját	otthonban	való	‚úrnő’-szerep	
másikban	való	tudatosításáról,	a	felkínált	szerelem	vissza-
utasításáról	tesz	bizonyságot.
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Addig hizelgett a tündér neki és kérdezte, amíg 
a gyereket megitatta, elkábitotta a szerelemmel és 
elcsábitotta, úgyhogy a gyerek má se nem hallott, se 
nem látatt, se nem tudatt semmit, mindenfélét sorra 
elmondott a tündérnek szóról szóra […]. [kiemelés 
tőlem – BP] (NAGY–VÖŐ: 504. A három királytestvér)
Ez	a	visszautasítás	jelenik	meg	„A ződbeli király leánya”	

c.	mesében	is;	a	hős	–	aki	„árva	gyerek”	és	„mucskos	ruhába	
meg	összeköpdösve”	érkezik	meg	a	török	császár	udvarába,	
ahol	a	császár	 lányában	azonnali	és	ellenállhatatlan	érzel-
met	vált	ki	–	határozottan	hangot	ad	ellenállásának.	Jánas	
öntudatosan,	az	idegenségben	(másként	kiszolgáltatottság-
ban)	levése	ellenére,	identitását	megvallva	utasítja	vissza	az	
irányába	megnyilvánuló	szerelmet:

– Nézzél ide, én egy keresztény gyerek vagyok. Én 
egy pogányt soha a testem mellé nem fogadak. 
Nekem nem kellesz, csinálj vélem, amit akarsz, 
mert itt vagyok a te kezedbe. De én feleségül té-
gedet soha az életemen keresztül el nem veszlek, 
mer nekem nem kell pogán. [kiemelés tőlem – BP] 
(NAGY–VÖŐ: 458.)
A	szerelem/szeretet	lehetséges	megtapasztalását	ez	eset-

ben	a	kulturális-vallási	különbözőség,	az	idegenészlelésből	
és	történelmi	ellenségtapasztalatból	fakadó	elutasítás,	a	‚sa-
játhoz’,	a	‚honihoz’	való	ragaszkodás	akadályozza	meg.	A	
hős	azt	sem	bánja,	hogy	ezért	a	visszautasításért	–	amiként	
a	császár	lánya	tudomására	hozza	–	kegyetlenül	szenvednie	
kell:	kútba	dobják,	ahol	egy	hozzá	hasonlóan	magyar	cse-
lédlány	táplálja,	s	menti	meg	az	életét.	A	hasonlóság	az	egy	
nyelvet	beszélésen	és	keresztény	magyar	közösséghez	tarto-
záson	túl	a	bajban	megnyilvánuló,	másikért	való	felelősség-
vállalás	ígéretében	s	annak	betartásában	mutatkozik	meg.

„Az aranybárány”	 c.	 mese73	 ennél	 is	 összetettebb	 vi-
szonyt:	a	 látás	és	örömélmény,	a	 látás	és	szenvedés,	a	 lá-
tás	 és	 megszégyenítés,	 a	 látás	 és	 felajánlkozás	 páros	 vi-
szonyának	sokféle	értelmezését	tárja	elénk.	A	mesemondó	
történetelbeszélése	 azt	 igyekszik	 hallgatósága	 tudomására	
hozni,	hogy	a	látás	intencionális74,	mindig	valamilyen	ese-
ményre,	a	másik	fél	által	kimondott	beszédre	(melynek	ré-
sze a hallgatás	vagy	a	sikoly	is),	vagy	kinyilvánított	maga-
tartásformára	fókuszál,	hogy	belőle	a	szereplők	egziszten-
ciakarakterére	engedjen	következtetni.

Mert látta már nagyon jól a király is, meg a lány 
is, tudta, hogy ez egy egyszerű parasztgyerek meg 
írástudatlan, még mivel a se tudta, hogy hol szüle-
tett, milyen szülei vótak, hát biza nem nagy kedve 
vót a királyléánynak az életjihez. Mert hogyha úgy 
megtörtént már, hogy muszájból kellett neki férhez 
menni, kényszerből, hát mán nem tudta megmásol-
ni a dógat, kellett nekije élni, úgy, ahogy csak tudatt. 
[kiemelés tőlem – BP] (NAGY–VÖŐ: 549.)
A	történetből	kiderül,	hogy	a	 feleségül	vett	királylány-

nak	semmi	öröme	sincs	a	kényszerházasságban75,	s	miután	
Jánas	egy	hétre	elmegy	otthonról	vadászni,	a	király	és	leá-
nya	is	a	„senkiházi”	miatti	szégyenüket	palástolandó,	egy	
még	nagyobb	szégyenbe	keverednek	azáltal,	hogy	a	király-
lány	szülői	beleegyezéssel	összeszűri	a	levet	egy	királyfival,	
akivel	úgy	„össze	vótak	ölelkezve	szépen	[az	ágyban],	hogy	
nem	bírtak	többé	egymástól	elválni”.	A	vadászatból	házába	
visszatérő	Jánas	meglátva	a	képtelen,	de	beszédes	erotikus	

73	 A	mesében	az	aranybárány	a	tulajdon	megérinthetetlenségének,	elorozhatatlanságának	a	szimbóluma,	valamennyi	szereplő,	aki	mohóságból,	
szerzési	vágyból	megérinti	a	bárányt,	vagy	az	őt	korábban	megérintőt,	hozzáragad	elválaszthatatlanul:	így	téve	láthatóvá	az	alantas	szándékot.	A	
varázslatot	egyedül	a	hős	tudja	feloldani.

74	 LOSONCZ:	i.	m.	69.
75	 Jánas	felesége	a	vasoszlophoz	szégyenszemre	kikötött	egykori	szeretőjének	panaszolja	el:	„Mert	ha	valaki	egyszer	valakit	nem	szeret	–	asz	mond-

ja	–,	lehet	kincs	és	boldogság,	mert	az	életje	nem	ér	semmit	se.”	(„A	Feketebéli	király”)	NAGY–VÖŐ:	i.	m.	228.	
76	 NAGY–VÖŐ:	i.	m.	80–84.	–	Továbbá	v.	ő:	NAGY	Gabriella	Ágnes:	„A	titok	fenomenológiája	Jakab	István:	Jánas	a	zárdában	című	meséjében	

(A	bűn,	a	lét,	a	szeretet	és	a	szerető	titka)”	In:	BÓDIS	Zoltán	(szerk.):	A titok fenomenológiája a cigány népmesében. /The Phenomenology of the 
Secret in Gypsy Folktales.		Fabula	Aeterna	IV.	(sorozatszerkesztő	Bálint	Péter),	Didakt,	Debrecen,	2015.	55–101.	

szituációt,	úgy	dönt,	megleckézteti	a	hűtlenség	résztvevő-
it,	 a	 világ	 elé	 tárja	 alantas	 tettüket,	 közszemlére	 bocsátja	
az	összeragadt	párt,	s	közhírré	téteti,	hogy	„aki	csodát	akar	
látni,	menjen	 oda,	 hogy	 lássanak	 csodát”	 (NAGY–VÖŐ:	
551.)	Ez	az	évszázadok	óta	ismert	közszemlére	tétel	(pel-
lengérre	állítás)	a	bűnláttatást	célozza,	ezzel	együtt	a	titkos	
bűneiket	 rejtegetőknek	 fenyítő	erejű	példamutatás,	mivel-
hogy	a	látottban	megmutatott	ítélethozatal	(mely	a	házasság	
jogát	és	szentségét	megsértőkkel	szembeni	állásfoglalás	is	
egyben)	a	közösség	törvényein	és	rendjén	alapul.	

– Na, mindenki jól vegyen példát, és tapasztaljan, 
úgy férfi, mind fehérnép, hogy hogy nyúl valaki 
valakinek a jogához, hogy akarja valaki valakinek a 
jogát ingyen elvenni vagy megsemmisiteni. (NAGY–
VÖŐ: 551.)
Mindazok	után,	 hogy	 a	megszégyenítetteket	 faképnél	

hagyja	(vagyis	a	városlakók	számára	a	bűn	valakinek	tu-
lajdoníthatóságát	és	a	bűnös	számonkérhetőségét	megmu-
tatja),	 Jánas	útnak	 indul;	egy	másik/idegen	országba	ke-
rül,	ahol	a	király	leánya	szemet	vet	a	báránykájára,	amiről	
tudni	kell,	hogy	Jánas	egyetlen	vagyona,	sorsbetöltésének	
eszköze	és	 ígérete,	 emiatt	nem	eladó,	hiába	 is	 szeretnék	
megvenni	tőle.

De hát Jánas még nem tudta a királyléánynak a 
szándékát, és nem tudta a gondolatját. Na, de biza, 
mikor Jánas is jól szemügyre vette a királyléányt, 
meglátta, hogy milyen szép vót, hát annyira belé-
szeretett Jánas, hogy as se tudta, hogy mit tudjan 
csinálni a nagy szerelemtől. [kiemelés tőlem – BP] 
(NAGY–VÖŐ: 553.)

A két fél közötti „egyezség” tárgya: egyrészt a 
bárányért kért két csók a királylánytól, másrészt a 
viszonzásul megígért házasság Jánas részéről, nyílt 
színen, a szemtől szembe egyenességével monda-
tik ki, ezt követően az egyezség esküvel pecsételő-
dik meg. Ezután a király is beleegyezik a házasság-
ba, mivel: „Igaz, hogy egy kicsit meg vót a királynak 
a rangja alázva, de hát nem törődett a ranggal, mert 
olyan király vót ez, hogy aztat akarta, hogy a léánya 
nyugodtan legyen […], ahaz ment az ő egyetlenegy 
lánya, akit az ő szíve szeretett.” (NAGY–VÖŐ 553.) 
Annak	lehetünk	a	tanúi,	hogy	a	látásból	fakadt	szenve-

dést,	 a	 bűn	meglátását	 követő	megszégyenítést	 korrigálja	
a	meseszövet	második	fele,	amikor	is	egy	másfajta	elvárás	
és	szeretetkifejezés	nyilvánul	meg,	hogy	ti.	a	„senkiházi”,	a	
társadalmi	konvenciók	alapján	elfogadhatatlan	hős	 is	em-
berszámba	vétetik.	Jakab	szinte	valamennyi	meséjében	ez	
a párhuzamos szerkesztésmód	jellemző;	az	első	részben	va-
laki	által	elkövetett	bűn,	a	második	részben	vagy	feloldást	
nyer	(mondjuk	a	hős	fia	által),	vagy	egy	másik	lénnyel	ki-
alakított	viszonyban	az	erény	diadalához	vezet.76 

4. Szeretni „egy még meg sem 
született lényt…”

Egyes	meseváltozatokban,	kiváltképpen	is	a	mesehősnek	
rendelt	Tündér	Ilona	megszerzésére	 irányulókban,	azt	 lát-
hatjuk,	hogy	a	 szerető,	 a	 saját	otthonában	 idegent	 fogadó	
lény	képes	szeretni	„egy	még	meg	sem	született	lényt,	aki-
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nek	az	érkezéséről	csak	közvetve	tudhat”,	egy	olyan	lényt,	
akinek	érkezését	megjövendölték	számára,	ámbár	akit	 ér-
kezése	előtt	soha	nem	is	látott,	de	tudott	eljöveteléről.	Az	
elsőként	kinyilvánított	és	a	nyereségvágy	nélküli	szeretet	a	
predestinációról	szóló	tudás	hírül	adása,	olyasfajta	tény-be-
jelentés	és	ön-bejelentés	is	egyben,	amelyben	a	sorsszerűség	
reprezentációja	 érhető	 tetten.	Az	 önbejelentés:	 az	 „Imhol	
vagyok!	Érted	vagyok	itt!”	az	‚én’	megmutatkozásának	be-
szédben	és	nyelv	által	történő	kifejezése;	azt	akarom	kife-
jezni,	hogy	‚én’	tudok	arról,	amiről	‚te’	még	nem	tudhatsz,	
illetve	a	bejelentés	pillanatában	tőlem	szerzel	tudomást.	A	
másiknak	szóló	önbejelentés	a	‚te’	megnevezése	olyasvala-
kiként,	akiért	‚én’	a	szeretetben	vállalok	mindörökre	felelős-
séget;	magamat	teszem	meg	a	sorsunkról	szóló	tudás	forrá-
saként,	ezáltal	magamat	nevezem	meg	a	sorsban	megjelölt	
(kimondott)	 létlehetőségünk	betöltésének	felelőseként.	Et-
től	kezdve	‚én’	és	‚te’	örökre	szólóan	‚mi’	vagyunk	a	meg-
kérdőjelezhetetlen	társasságban,	egyikünknek	sincs	joga	a	
predestinációban	kimondott	égi	adomány	visszautasítására.	
Ebben	az	önbejelentésben	nem	árt	észrevenni	a	jelenbelivé	
tett	anyáskodást,	az	anyai	gondoskodást,	amely	a	néma	szó-
val	simogatás,	körülölelés	egyfajta	nyelvi	formája.	

„A Feketebéli király”	mesében	az	elhibázott	első	két	sze-
relmi	viszonya	után	Jánasnak	el	kell	gondolkoznia	tévesz-
tései	okán	és	a	‚hogyan	legyen	tovább?’	kérdésén.	A	mese-
szerkesztés	logikájától	nem	idegen	fordulat	révén	az	ellen-
fele	(második	feleségének	elrablója:	a	török	királyfi)	kínálja	
fel	számára	az	öröm	és	a	boldogság	lehetőségét:	húga	létére	
irányítva	tekintetét.	A	török	királyfi	a	bemutatáson	túl	a	jó	
házasság	feltételét	is	Jánas	értésére	adja,	miszerint	az	egy-
mást	szemügyre	vevés	(a	kölcsönös	látás)	és	a	jövendölés-
ben	 benne	 rejlő	 ígéretnek	megfelelés	 (szabálykövetés)	 az	
örökké	tartó	szeretet	titka.	

– Az én tesvírem – asz mondja – jár az országba, 
világba – asz mondja –, nagyon jól ismer tégedet – 
asz mondja –, már hétéves koradtól, az én tesvírem 
– asz mondja. – Ő még a világan se vót, a tesvírem – 
asz mondja – de már tégedet ismert és tudta, hogy 
… már hétéves koradtól, hogy te leszel nekije a fér-
je. Egy mindentudó fehírníp vót a török királynak a 
lánya. (NAGY–VÖŐ: 236.)
Érdemes	megvizsgálnunk	egy	másik	esetet	is,	amikor	az	

egyik	fél	látja	ugyan	a	másikat,	az	„idegen”	alakban	érkezőt,	
s a ‚leselkedőnek’	az	érkező	idegenre	 irányuló	 tekintete	a	
feltűnő	szépségben	észleli	a	meglesett	lányok	idegenségét/
másságát,	mely	fenségességével	elbűvöli	az	észlelőt.	Mivel	
a	hősnek	a	természeti	szépen	kívül	nincs	más	tapasztalata	a	
szépről,	ezért	ez	esetben	a	szép	ideája	metaforikus	értelem-
ben	magával	a	nőiséggel,	a	mezítelen	testtel	egyezik	meg,	
amely	 villámcsapásként	 ejti	 szerelembe	 őt,	 ami	 Róheim	
értelmezésében	a	szexuális	szükségből	fakad.77 A szépség 
fenoménje	tehát	felveti	az	öröm-élmény	ígéretét78;	a	szakál-
las	ősz	öregember	tanácsát/tiltását	(melyben	benne	rejtezik	
a	hős	részéről	történő	tiltásmegszegésről	való	tudás)	figyel-

77	 „Il	est	tout	à	fait	évident	que	le	coup de foudre,	le	début	du	processus	de	tomber	amoureux,	est	en	réalité	le	besoin	sexuel.	RÓHEIM,	Géza:	
Psychanalyse et anthropologie.	(traduit	de	l’	anglais	par	Marie	Moscovici),	Éd.	Gallimard,	Paris,	1967.	150.

78	 Vő:	BÁLINT	Péter:	„Az	állandóság,	a	folyamatosság	és	elzártság	hermeneutikája”.	In:	Uő. Meseértés és értelmezés. A Kárpát-medencei népme-
sehagyomány hermeneutikai vizsgálata.	Didakt,	Debrecen,	2013.	231–258.

79	 „A	‚házasságszerző’	heroikus	Venus	jelképei	a	hattyúk	voltak,	Apollónak	is	a	madarai,	aki	[…]	a	nemesség	istene	volt.	[…]	A	plebejusi	Venust	
meztelennek	írták	le,	míg	a	házasságszerző	Venus	övet	visel	[…].	Amit	később	úgy	értelmeztek,	mint	az	élvezetekre	való	ösztönzést,	valójában	a	
természetes	szemérmet	jelentette,	vagyis	a	jóhiszeműség	pontosságát,	amellyel	a	plebejusok	körében	a	természetes	kötelezettségeket	betartották.”	
VICO,	Giambattista:	Az új tudomány.	(ford.	Dienes	Gedeon	és	Szemere	Samu),	Akadémiai,	Bp.,	1979.	361.

80	 „La	formule	générale	de	l’idée	de	beauté	se	trouve	peut-être	dans	la	combinaison	de	ce	qui	est	maternel	et	de	ce	qui	est	juvénile	[…].”	RÓHEIM:	
i.	m.	151.	–	Továbbá:	„A	szép	nő	az	anyai	emlőt	jelenti,	a	csecsemő	zavartalan	boldogságát,	a	szorongás	kiküszöbölését.”		RÓHEIM	Géza:	A 
csurunga népe.	Leblang	Könyvkiadóvállalat,	Bp.,	1932.	(reprint	kiadás:	Párbeszéd	könyvek,	1992.)	225.

81	 DERRIDA:	i.	m.	134.
82	 Bréchon	írja,	hogy	a	mitológiában	a	felnőtté	válásban	a	húszéves	kor	a	szerelmi	élet	mérföldkövét	jelöli.	BRÉCHON,	Robert:	Étrange étranger. 

Une biographie de Fernando Pessoa.	Éd.	Christian	Bourgois,	1996.	118.	Különböző	variánsokban	a	17.	vagy	a	18.	vagy	a	20.	életévet	nevezik	a	
felnőtté	válás	küszöbének.

83	 MARION:	i.	m.	110.

men	kívül	hagyva	meglesi,	 titokban	szemre	veszi	a	haty-
tyúlányok79	mezítelenre	vetkőzését	 és	 idillikus	 fürdőzését	
(rituális	mosakodását),	ami	által	a	hős	szeme	előtt	feltárul	a	
vágyott	testben	az	ideális	női	szépség	asszonyi	(tejtől	duz-
zadó	emlő,	mely	tehéntőgyre	hasonlít)	és	fiatalkori	aspektu-
sának	keveredése.80

Há, amin ottan üldegél a legény, egyszer látta, 
hogy a levegőbe érkezett három gyönyörű szép 
fehér hattyú. Egyenesen oda a tó mellé; a tónak a 
túlsó partján valamilyen bokros részecske vót, oda 
leszállottak a hattyúk, hogy mi történt, mi nem, a 
hattyukból, a legén nem tudta látni, de elég hoz-
zá, hogy olyan gyönyörű három szépséges szép 
tündérlány került belőle, milyent még az életjin 
keresztül nem látatt. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–
VÖŐ: 323.) 
A	konkrét	meseszövegben	a	látásnak	különböző	jelentés-

rétegei	rakódnak	egymásra,	úgymint	(1.)	az	észlelő	tekintet	
másikra	tapadása,	(2.)	a	látni	nem	tudás,	mint	a	fölfoghatat-
lanság,	az	értelmezhetetlenség	problematikája,	(3.)	és	végül	
az	idegentapasztalat	hiánya.	

Az	észlelő	tekintet	(amint	a	láthatóvá	vált	hattyúlányok	
az	égből	leszállnak	a	tó	partján),	mind	a	bokrok	által	ne-
hezen	belátható	környezetre,	mind	a	mozgásukban	bajo-
san	követhető	hattyúkra	 tapad.	Függetlenül	attól,	hogy	a	
hőst	 tiltott	ott-létében	meglepetésszerűen	 éri	 az	 érkezés,	
az	eljövetel,	a	szituációról	mégis	bátran	elmondhatjuk:	„A	
leselkedő	 puszta	 jelenléte	 erőszak.”81	 Ugyanis	 a	 lányok	
átváltozásának	 és	 rituális	 fürdőzésének	 kilesése,	 fürké-
szése	erőszakos	behatolás:	az	‚én’	nem	fedi	fel	jelenlétét,	
rejtekezésben	marad,	ahonnét	a	lányok	mezítelenségét	és	
örömét	 szemléli,	 ‚ők’	 pedig	 jóhiszeműen,	 a	 leselkedőről	
mit	 sem	 tudva	önfeledten	 játszadoznak.	A	 leskelődő	két	
értelemben	is	erőszakot	követ	el:	a	tiltás	ellenére	hatol	be	a	
tiltott	zónába:	a	tó	partjára,	s	a	távolban	lévő	idegenek	félt-
ve	őrzött	titkát	fürkészi.	Az	idegenészlelés	meglehetősen	
bonyolult	szituációban	történik;	ha	ugyanis	a	hős	betartja	
a	tiltást,	soha	sem	ismerhette	volna	meg	sem	a	helyszínt,	
sem	a	különös/csodás	eseményt,	miként	a	hattyúlányokat	
sem.	Mivel	 átlépett	 egy	 határt,	 amikor	 az	 ígéretét	meg-
szegte,	nincs	kedve	meghátrálni,	megfutamodni,	sőt,	fel-
bátorodván	a	tiltást	megszegő	tettén	további	határátlépésre	
vállalkozik:	 a	 rituális	 tevékenységük	 közben	 meglesett	
lányoknak	felfedi	erőszakos	jelen-létét.	Minden	összeját-
szik	a	 leskelődő	sorsszerű	ott-létében:	az	elszigetelődés-
ből	kilépés	és	a	társra	vágyakozás82,	az	önmegmutatkozás	
és	a	másik	birtokba	vevésének	szándéka.	Hősünk	éppen	
a	 sorsszerűségre	hivatkozva	mondhatja:	 „[…]	nem	azért	
szeretek,	mert	már	eleve	jól	ismerem	azt,	akit	magam	előtt	
látok,	hanem	éppen	annak	függvényében	látom	meg	és	is-
merem	fel,	hogy	már	eleve,	és	minden	ismeretet	megelő-
zően	szeretem.”83 

A	látás	–	mint	azt	korábban	érintettük	–	„folyton	kérdező	
gondolkozás”,	 mégpedig	 valakire,	 valamilyen	 esemény-
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re	 irányuló	gondolkodás,	de	mint	 ilyen,	 a	 látható	 történet	
észlelése,	 szemmel	 követése,	 az	 események	 sorrendjének	
(időbeliségének)	 megállapítása	 és	 szövegkonstituálása	 is	
egyben,	amit	a	belátás	és	visszatekintés	révén	az	elgondolt-
ban	állít	helyre	a	cogitatiós	aktus.84	A	szövegben	megjelenő	
„nem	tudta	látni”	szóösszetétel	mint	ismerethiány,	másként	
szólva	az	észlelés	korlátozottsága	áll	elő;	erre	is	igaz,	ami-
ről	Boehm	beszél:	„A	szemünk	előtt	megmutatkozó	látható	
valóság	tehát	csak	látszólag	feltárult.	Valójában	egy	optikai	
potenciált	reprezentál.”85	Azt,	amit	a	hős	nem	tudott	látni,	
azt	gyanús	hiánypótlással,	megbízhatatlan	következtetéssel,	
a	 gondolkodást	 felülírva	 egyfajta	 vizionálással	 igyekszik	
pótolni,	de	nem	helyre	tenni,	hiszen	ez	az	űrt	kitöltő	helyre-
állítás	csak	a	később	történtekből	valósulhat	meg,	a	ricœuri	
„re-figurálás”,	vagyis	a	 történet	 időbeli	és	 térbeli	újraszö-
vése	 által.	A	 nem-látott,	 vagyis	 az	 átváltozás	 részleteinek	
nyomon	 követhetetlensége	 és	 mikéntjének	 logikus	 gon-
dolkodással	 való	 fölfoghatatlansága,	 értelmezhetetlensége	
olyasfajta	hiátusra	utal,	mely	egyfelől	a	varázsmesében	lép-
ten-nyomon	feltűnő,	ámde	láthatatlanul	történő	csoda	meg-
nyilvánulása,	másfelől	az	újszerű	esemény,	az	idegenészle-
lés	 sodrában	elsőként	nem	 tűnik	olyan	aggasztónak,	mint	
amilyenné	később,	a	visszatekintés	és	a	„pártfogó”	öregem-
berrel	való	beszélgetés	során	válik.	A	hattyúból	tündérlány-
nyá	átváltozás,	vagyis	a	titokkal	teli	csoda	szemügyre	véte-
lének	aggasztó	volta	a	háromszori	megismétlődésben	egyre	
fajsúlyosabbá	válik	 (nem	beszélve	arról,	hogy	a	hattyúlá-
nyok	 a	 titok	 kilesését	 a	 fiú	 „jegenyefává”	 változtatásával	
büntetik,	 a	 feléledését,	újjászületését	 csakis	 az	öregember	
közbeavatkozásának	köszönheti).	A	harmadik	alkalommal,	
hogy	a	fiú	ellopta	a	legszebb	lány	ruháját	és	elszaladt	vele	
haza,	elkövette	a	lopás	bűntettét,	s	nem	csak	a	ruhalopásét,	
de a feleséglopásét	is.	A	feleséglopás	hiába	bírja	az	égi	párt-
fogó	 támogatását	 (mivel	 előre	 tudta,	 hogy	az	 általa	 tiltott	
tóhoz	menést	úgyis	megszegi	a	hős	és	a	büntetése	ellenére	
ő	pedig	minden	alkalommal	visszaadja	az	életét),	a	házassá-
gukat	hiába	övezi	a	kölcsönös	szeretet,	abban	a	pillanatban,	
hogy	a	feleség	visszaszerzi	az	eredeti	ruháját,	visszaállítja	
az ‚én’-jét,	mely	többé	nem	mentes	a	házassági	együtt-lét	
tapasztalatától,	újból	elhagyja	a	társát.

– Na, szeretett kedves férjem, te érettem még 
nem szenvedtél, annyi időt veled éltem, és ha vala-
ha még kedved lesz, és meg akarsz engemet találni, 
addig gyere, amég engemet meg fogsz találni, de 
csak akkor, miután jó erössen megszenvedtél, mer 
még érettem nem szenvedtél, hanem engemet csak 
úgy elloptál, és kényszerből kellett neked feleséged 
legyek. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–VÖŐ: 340.) 
A	feleség	részéről	kinyilvánított	szenvedés	hiánya	visz-

szautal	a	lopás	eredeti	bűnére	(noha	éppen	a	tündérlánynak	
kellett	 tudnia	a	közös	sors	 ígéretéről),	ugyanakkor	a	 jám-
borság	elsajátítását	célozza,	mely	Vico	szerint	az	az	iskola,	
melyben	minden	erény	elemeit	tanulják.86	A	házasságukban	
meglévő	öröm,	kiegyensúlyozottság,	szeretet	ellenére	meg-
fogalmazott	vád,	melyről	a	perújrafelvétel	során	bizonyoso-
dik	be	a	vád	felesleges	volta,	kimondása	és	a	benne	foglalt	
vezeklésre	 (jámborság-tanulásra)	 kényszerítettség	 miatt	
csak	többletszenvedést	okoz	a	hős	számára.	

84	 LÉVINAS:	i.	m.	162.
85	 BOEHM:	i.	m.	
86	 VICO:	i.	m.	325.
87	 A	kíváncsiság	egyben	figyelemfelkeltés	is,	a	narrátor	elsősorban	nem	informálni	akarja	a	hallgatóságot,	„mint	inkább	csodálatát,	álmélkodását”	

akarja	kiváltani.	HALÁSZ:	i.	m.	83.
88	 LÉVINAS:	i.	m.	159.
89	 NAGY–VÖŐ:	i.	m.	71.	–	v.	ö.	még:	„Ennek	a	gazdag	és	sokirányú	mesemondásnak	jellemzője	nála	[Babos	István	mesemondónál]	a	szabadszá-

júság	is,	obszcén	tartalmú	mesék,	viccek,	anekdoták	iránti	vonzódás.	Ez	utóbbiak	nem	voltak	sosem	ritkák	sem	a	magyar	paraszti,	sem	a	cigány	
repertoárokban,	de	különböző	megfontolások	és	kiadási	problémák	következtében	nemigen	kerültek	a	nyilvánosság	elé.”		GÖRÖG–KARÁDY	
Veronika:	„A	cigány	mese	és	Babos	István	mesei	világa”.	In:	SZUHAY	Péter:	A három muzsikus cigány. Babos István meséi. Babócsai cigány 
mesék.	Európai	Folklór	Intézet	–	L’Harmattan,	Bp.,	2003.	42.

90	 LOSONCZ:	i.	m.	79.

Az	idegentapasztalat	hiánya	nem	róható	föl	a	hős	számá-
ra;	az,	hogy	a	megáradt	folyóból	partra	vetődése	(újjáéle-
dése)	óta	a	segítőtársul	szegődött	öregemberen	kívül	senki	
emberfélével	nem	találkozott,	s	hirtelenjében	„három	szép-
séges	szép	tündérlány	került	belőle,	milyent	még	az	életjin	
keresztül	nem látatt”,	az	elementáris	kíváncsiságot	váltotta	
ki	belőle.87 A kíváncsiság	a	látás	erőszakosságát,	a	szemlél-
ni	kívánt	idegen	létébe	behatolási	és	létét	birtokló	szándékát	
oly	mértékben	felerősíti,	hogy	szinte	megköveteli	magának	
azt	az	élvezetet,	melyet	a	szemlélet	 tárgya	nyújt	számára,	
s	 amely	 eloldja	 a	 beláthatatlan,	 a	 rejtélyes,	 az	 érthetetlen	
gondjától.	Lévinas	 ekként	 ír	 erről:	 „A	 látás	 –	mint	 a	van 
feledése	–	a	lényegi	kielégülésének,	az	érzékiség	kedvelé-
sének	köszönhető,	azaz	élvezet,	a	végtelen	gondjától	men-
tes	 véges	 elégedettsége.”88	Mesehősünk	 esetében	 végtére	
is	az	idegenben	felismert	nekirendelt	élvezete,	az	elsőként	
kimondott	„én	szeretek”	feletti	öröme	adja	meg	a	véges	lét	
vállalásának	értelmét.

5. Öröm és szexualitás
A	népmesével	foglalkozók	közül	sokan	–	még	a	legne-

vesebb	európai	mesekutatók,	mint	Lüthi	vagy	Röhrig	–	sem	
igen	vettek	tudomást	arról89,	hogy	némely	mesevariánsban	
az	 öröm/boldogság	 forrása:	 a	 nem	 tisztességes,	 sőt	 egyes	
mozzanataikban	egyenesen	alantas,	a	démoni	hatalommal	
visszaélő	és	 fortélyos	csábítás,	amikor	 is	a	szerető	szexu-
alitásban	 megnyilvánuló	 önzősége	 és	 gyönyörszerzés-vá-
gya	 (v.	ö.	 Jakab	Brúgó	 és	A kereskedő	 c.	meséje),	 illetve	
kirkéi	megszállottsága	 (A Feketebéli király)	 érhető	 tetten.	
Ezekben	a	változatokban	az	elcsábításra	kiszemelt	lény	(a	
szemlélt	tárgy)	‚te’	számára	való	felkínálkozása	és	a	felhe-
vült	élvezetre	vágyakozó	csábító	(Kékszakáll)	szexualitás-
ban	megnyilvánuló	 önzősége	összetalálkozik	 a	 kölcsönös	
gyönyörszerzés	vágyában.	Losoncz	Alpár	szavait	érdemes	
elénk	idézni,	aki	ezt	írja:	„A	szexualitás	kapcsán	tapasztal-
juk,	hogy	a	test	‚kétértelmű”,	hogy	a	test	látó,	hogy	csak	a	
testünk	segítségével	láthatunk,	ugyanakkor	a	test	látható	is,	
azaz	látott	is,	a	látásnak	alávetett,	vagyis	a	látás	aktusának	
tárgya.	Az	egzisztencia	közegében	egyszerre	foglal	el	a	test	
konstituáló	 és	 konstituált	 pozíciót.”90	A	 tradicionális	 nép-
mesében	(s	most	 tekintsünk	el	az	egyébként	nem	csekély	
számú	erotikus	mesétől,	vicctől	vagy	tréfás	mesétől)	ennek	
a	test	által	„konstituált	és	konstituáló	pozíciónak”,	a	testre	
vágyakozásból,	a	kéj-	és	bírvágyból	keletkezett	esemény-
nek	megannyi	példáját	láthattuk	és	láthatjuk.

Az	erotikus	eseményről	tudomásul	nem	vétel,	vagy	a	vi-
lágszerte	ismerős	Kékszakáll-történet	erotikus	aspektusának	
szemérmes	tárgyalása	minden	bizonnyal	abból	fakad	–	mi-
ként	erre	kiváló	erdélyi	kutatónk,	Nagy	Olga	is	utalt	–,	hogy	
a	nyugat-európai	kutatók	a	19.	század	végére	lezárt,	s	nem	az	
állandó	elevenségben,	folyamatos	újra/újjámondásban	létező	
mesével	 foglalkoztak.	Számunkra,	 a	Kárpát-medencei	 és	 a	
nyugat-balkáni	 mesék	 kutatóinak	 felbecsülhetetlen	 értéket	
jelent	a	20.	század	második	feléig	gyűjtött	cigány	mesekincs,	
amely	olyan	mesevariánsokat	őrzött	meg,	s	tár	mind	a	mai	
napig	a	folklórt	vizsgáló	számára,	hogy	levetkezve	a	tudós	
álszemérmét,	ami	könnyed	lehetőséget	kínál	a	félrebeszélés-
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nek,	a	hagyományos	paraszti	erkölcs	megszépítésének,	bát-
ran	megmutathatjuk	a	mindennapi	létet	a	maga	teljességében.	
Meséink	és	balladáink,	keserves	énekeink	és	siratóink	egy-
aránt	elbeszélik	azokat	az	élettörténeteket,	amikor	egy	lány	
nem	hallgatott	az	anyai	szóra;	amikor	engedve	a	csábításnak,	
a	kiérdemelt	bűnhődés	útjára	lépett;	amikor	olyan	szeretőt	kí-
vánt	magának,	akinek	érkezése	a	romlásba	taszítja.

A	meg-látás	 és	 a	 feladat	 végrehajtása	 fejében	 köttetett	
házasság,	mint	a	cserekereskedelemben	megállapodott	díj	
megszerzéséért	járó	fizetség	viszonyáról	nézzünk	egy	para-
digmaértékű	szöveget!	Jakab	István	„A Feketebéli király”	c.	
meséjéből	arról	értesülünk,	hogy	már	egyetlen	katona	sincs	
a	királyságban,	akire	rábízhatná	a	király	a	halott	lánya	„meg-
őrzését”91	(mivelhogy	valamennyit	„felzabálta”),	az	őrséget	
így	egy	disznópásztor	 fia	vállalja,	akinek	attribútumai:	az	
evésben	és	ivásban	feltárulkozó	orális	mohóság,	a	kiszámít-
hatatlanul,	 ám	 rendszeresen	 feltörő	 szexuális	vágy	ponto-
san	megegyeznek	az	elvarázsolt	királylányéval:	ugyanazon 
démoni	hatalom	fogságában	szenvednek.	Nem	csoda	hát,	
hogy	Jánas	gondolkozás	nélkül	és	látatlanul	is	elvállalja	a	
„halott”	lány	„megőrzését”.	Egyfelől	a	megváltó	tett	mine-
műségéről,	mikéntjéről	és	annak	következményéről	elkép-
zelése	sincs:	erről	a	szakállas	emberkével	való	találkozása	
és	az	ő	megfontolás	tárgyát	képező	tanácsai	győznek	meg	
bennünket;	másfelől	szembeötlő,	hogy	Jánas	előszörre	nem	
a	 megmentendő	 másikra,	 hanem	 önmaga	 boldogulására,	
orális	 vágyai	 kielégítésére	 koncentrál.	Ám	 amint	megpil-
lantja	az	üvegkoporsóban	fekvő	lányt	–	s	a	tanács	ellenére:	
„csak	hideg	legyen	a	víred”,	tekintetét	reá	szegezi,	minek	
következtében	a	látvány	lenyűgözi,	valósággal	a	hatalmába	
keríti	őt	–,		valóban	nem	bír	a	vérével,	a	csábító	látvány	által	
leigázottá,	a	testiség	szolgájává	válik:

Oda is ér Jánas a kápolnáhaz, de mikor belépett 
a kápolnába, hogy megtekintette a gyönyörű szép 
hóttestet, az alakat, hát mindjárt szerelmes lett a 
gyerek a lányba. Hát olyan gyönyörű szép fehírníp 
vót, amilyent még soha az életjin keresztül nem 
látatt, hiába járt vóna keresztül hét puszta határt, 
mert szépségit nem taláta vóna a lánynak, olyan 
gyönyörű vót a lány. Hát olyan szép arca vót annak 
a lánynak úgy meghalva is, hogy fűrésszel is lehetett 
vóna vágni az arcáját. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–
VÖŐ: 206.)
Pierre	Hadot	–	noha	más	kontextusban	említi	az	őrt	és	

tevékenységét	–	a	kezünkre	játszik	kijelentésével:	„A	sze-
relmes	 őrt	 áll	 szeretője	 ajtaja	 előtt,	 a	 csillagok	 fényénél	
tölti	 az	 éjszakát.	Egyszerre	koldus	 és	katona.	Termékeny,	
felfedező,	varázsló	és	varázslatos,	ügyes	a	beszélgetésben,	

 91	 A	megőrzés	értelmét	egy	másik,	szintén	az	„elvarázsolt	királykisasszony”-típushoz	tartozó	meséből,	a	„Narancskirály”-ból	tudjuk	meg:	„Na,	
fiam,	megváltottad	a	lányomat	a	boszorkányságtól.”	NAGY	O.:	Zöldmezőszárnya,	i.	m.	127.

 92	 HADOT:	Pierre:	A lélek iskolája. Lelkigyakorlatok és ókori filozófia.	(ford.	Cseke	Ákos),	Kairosz	Kiadó,	Bp.,	2010.	109.
 93	 LOSONCZ:	i.	m.	73.
 94	 MERLEAU–PONTY:	Az észlelés fenomenológiája.	(ford.	Sajó	Sándor)	L’Harmattan,	Bp.,	2014.	74.
 95	 „Az	özvegyasszony	fia”	c.	mesében	Jánas	először	a	szállásadója	nejével	bujálkodik:	„Milyen	gyönyörű	szép	fejírníp	vót	a	naccságája!	Úgy	

gondolkozatt	az	álommal	szembemenni,	Jánas	megkezdeni	az	életet”	(NAGY–VÖŐ:	i.	m.	479.),	majd	hogy	kellő	jártasságot	szerez	a	szerelmi	
praktikákban,	a	király	16	éves	lányát	rontja	meg:	„Lefeküdtek.	De	hát	mi	történt,	nem	történt	semmi,	aludtak	mint	két	édestestvér,	vagy	mint	
két	szerelmes	pár.	[…]	Ezzel	már	Jánas	egész	nap	nyugodt	vót,	me	nem	tudta	azt	az	éccakai	boldogságat	elképzelni,	amit	ő	eltőtett	a	királynak	a	
lányával.	Már	alig	várta,	hogy	beesteledjék,	hogy	a	liányt	ismét	megrendelje	ő	magának.	[…]	Megvizsgálták	a	fehírnípet,	hát	mindenesetre,	már	
megkezdte	az	életet	a	lány.”	(NAGY–VÖŐ:	i.	m.	482–483.)	Nem	szerelemből	vagy	tisztességből	vette	nőül	a	királylányt,	hanem	mert	halállal	
(akasztással)	akarták	kéjvágyból	elkövetett	tettéért	megbüntetni,	és	segítője	megmenti	a	büntetéstől.	Inkább	a	fortélyosság,	mintsem	a	morális	
belátás	diadalmaskodik	a	zárlatban.

 96	 LÉVINAS:	i.	m.	236.
 97 A kenyér	motívum	jelentése	a	test	felkínálásán	túl	egy	másik	réteget	is	megmutat,	mégpedig	„A	szegény	ember	okos	fia”	c.	mesében	a	házasság	

kötelékét:	„Na	hallgassál	ide,	fiam:	szerettelek	és	szeretlek,	de	máma	a	kenyeret	kettévágtuk,	mert	én	megmondtam	neked,	hogy	egyáltalán	te	az	
én	ügyembe	nem	fogsz	beleavatkozni,	nem	fogsz	te	énfelettem	ítélkezni	és	rendelkezni.”	NAGY–VÖŐ:	i.	m.	681.

 98	 V.	ö.	BÁLINT	Péter:	i.	m.	274–279.
 99	 „La	séduction	reste	une	chasse,	la	convoitise	pousse	au	rapt,	et	l’	acte	sexuel	est	un	combat.”		MAFFESOLI,	Michel:	L’ Ombre de Dionysos. 

Contribution à une sociologie de l’ orgie.	Éd.	CNRS,	Paris,	2010.	127.
100	„To	persuade	sb	te	have	sex	with	you,	especially	sb	who	is	younger	or	who	has	less	experience	than	you”.	Oxford Advenced Learner’s Dictionary 

of Current English.	(Edited	by	Sally	WEHMEIER),	Oxford	University	Press,	2000.	1156.

mert	a	Szerelem	találékonnyá	teszi.”92	Az	„őrségben	álló”	
Jánas	látása,	elbűvölő	testre	irányuló	pillantása	felveti	a	lát-
vány/felszín	keltette	érzékelés	problematikáját;	az	érzékelés 
Merleau–Ponty	 fölfogásában	 mindig	 a	 testre	 vonatkozik	
(mivel	 „a	 kommunikáció	 történése	 nem	 választható	 el	 a	
testiség	megnyilvánulásaitól”93),	ugyanakkor	az	észlelés	a	
„világgal	folytatott	vitális	kommunikáció,	amely	a	világot	
mint	életünk	ismerős	helyét	teszi	jelenlevővé	számunkra.”94 
Jánas	a	halott	lány	testét	mint	a	szépség	fenomenjét	érzékeli,	
és	a	szerethető	vagy	még	inkább	kívánatos	szerető	státusát	
asszociálja	hozzá,	eközben	fel	 sem	 tételezi,	hogy	a	mezí-
telen	 test	 egyenesen	 a	 csábításnak,	 az	 elvarázsolásnak,	 a	
kirkéi	vágyak	felszabadításra	várakozásának	az	eszköze.	A	
néma	kommunikációjuk:	a	testbeszéd,	az	észlelt	test	figye-
lemfelkeltése,	az	őr	szemének	 testre	 irányultsága	nyomán	
éledt	kéjvágy95	 Jánast	 beszippantja	 a	 holtak	 birodalmába,	
hogy	–	a	harmadik	próba	esetén	az	üvegkoporsóban	 idő-
zés	idejére	–	maga	is	fermentálódjon	a	túlnan	lévő	másik:	a	
nem-létező	és	a	másutt-lét	ismerősségétől.	„A	kéjben	a	má-
sik	–	a	női	–	visszahúzódik	rejtélyébe.	A	vele	való	viszony	a	
távollétével	való	viszony;	ez	a	távollét	a	tudás	síkján	maga	
az	ismeretlen	[…]”96,	ellenben	a	metaforikus	nyelv,	a	mesei	
csoda	révén,	mely	a	lehetetlent	lehetségessé	avatja,	a	távol-
létet	 elbeszélhetővé	 teszi:	 a	 halott	 lány	 üvegkoporsójába	
fekvéssel:	a	helyettesítés	aktusával	és	a	megőrzendőért	való	
imádkozással:	a	profetikus	beszéddel.	

És	az	is	igaz,	hogy	miután	Jánas	„megőrizte”	a	rontástól/
elátkozottságtól	„hóttá	vált”	lányt,	noha	nem	túlságosan	pal-
lérozott,	mégis	ügyes	lesz	a	beszélgetésben.	Dacára	annak,	
hogy	a	„megtisztult”	lány	tudomására	hozza:	nem	neki	ren-
deltetett	(sem	lelkileg,	sem	szexuális	vágyaikat	illetően	nem	
illenek	össze),	mégis	elfogadja	a	szerető	testi	felajánlkozá-
sát,	ami	az	ígéret	záradékában	benne	foglaltatik.	„Úgyhogy	
a	 kenyeret	megkezdheted,	 de	 bevégezni	 nem	 végezheted	
a	kenyeret	be”	(212.)97,	és	Jánas	gátlástalanul/szemérmet-
lenül	él	is	a	megmentő	jussával:	„Na,	úgyhogy	mindenfile	
megtörtént	 ottan,	 ami	 történnivaló	 vót	 azan	 íccaka,	 egisz	
hajnalig.”	 (213)98.	A	 „mindenfile	megtörtént”	 kifejezés	 –	
amely	 a	mondó	 szexuális	 aktussal	 szembeni	 szemérmes-
ségét	is	mutatja	–	nem	értelmezhető	passzív	eseményként,	
az	aktus	a	szédítő	és	az	elszédített	között	egyfajta	„csata”	
jellegét	ölti.99	A	másikat	elcsábítani (az angol „seduce”	ige	
értelmében:	elcsábítani	valakit	azt	jelenti,	hogy	meggyőzni	
valakit,	különösen	fiatalabbat	és	 tapasztalatlanabbat,	hogy	
szexuális	kapcsolatot	 létesítsen	veled100)	 ez	esetben	 több-
féle	okból	sem	érvényes:	(1.)	a	szexuális	aktusban	egyikük	
sem	jártasabb	a	másiknál;	(2.)	már	nem	megkísértésről,	nem	
delejezésről	van	szó,	hanem	a	felajánlkozást	követően	vég-
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bement	morális	romlásba	döntésről,	melynek	mindkettőjük	
számára	végzetes	következménye	lesz.

A	 Hadot-féle	 „ügyes	 beszélgetés”101	 (a	 párbeszéd	 a	
maga	 természetes	 kommunikációs	 szituációjától	 fogva)	
eleve	 feltételezi	 mindkét	 fél	 jelenlétét102	 („A	 párbeszéd	
csak	 akkor	 párbeszéd,	 ha	 közben	 jelen	 vagyok	 a	másik	
számára	és	a	magam	számára	egyaránt”103),	a	kölcsönös	
látást,	amikor	a	másik	láthatóvá	és	jelenvalóvá	válik	az	én	
látásom	számára,	miként	én	is	az	övére,	hogy	a	lévinas-i	
szemtől	szembe	egyenességével	nyilvánuljunk	meg	és	az	
interperszonális	aktusban	a	bennünket	jellemző	nem	ver-
bális	gesztusaink	az	észlelés	és	az	idegentapasztalat	értel-
mezésének	folyamatát	megkönnyítsék.	Tengelyi	szavával	
élve:	„[…]	a	valódi	párbeszéd	eleve	olyan	helyzetet	 fel-
tételez,	amelyben	az	én	és	a	másik	nem	egymás	mellett,	
hanem	 éppenséggel	 szemtől szemben	 áll	 egymással.”104 
A	szerelmesek	(az	önfeledten	„szerelmeskedők”)	közötti	
párbeszéd	hiányát	a	túlcsorduló	szenvedély	okozza:	a	hir-
telen	lobbant	szerelem	érzülete,	pontosabban	a	szeretkezés	
őrjítő	szenvedélye	elhomályosítja	a	látást,	elnémítja	a	szá-
jat,	mely	csak	artikulálatlan	hangokat	képes	adni,	jelezve	a	
kábulatot,	az	önfeledtséget,	a	másiktól	való	elfordulást	és	
önös	kéjvágy	kielégítését	is.	

Mindenesetre a lány a nagy szerelemből és 
a nagy boldogságból, elfelejtette megmondani 
Jánasnak annak idejin, mikor csak ketten vótak, 
hogy még tudtak beszélni, hogy mifíle hordó, vagy 
mire lehet aztat fölhasználni. [kiemelés tőlem – BP] 
(NAGY–VÖŐ: 215. A Feketebéli király)
Jakab	 „Zárdában	 nevelkedett	 János”	 névre	 hallgató	 

hőse	 (aki	 nevét	 onnan	 kapta,	 hogy	 szülei	 az	 Oidipusz	
mitologémára	 hajazó	 álmot	 láttak,	 s	 hogy	 a	 jövendölést	
elkerüljék,	kosárban	vízre	tették,	majd	partot	ért	egy	zárda	
előtt,	ahol	az	apácák	nevelték	felnőtt	koráig),	a	mese	első	
felében	bűnt	bűnre	halmoz.	Elsőként,	kihasználva	a	gondos-
kodó	anyai	szeretet	és	simogatást	adó	apácák	naivitását:	

[…] az egész zárdebeli fehérnépet mind sor-
renjébe szedte, mind az egész mind állapatba ke-
rült. Mikor meglátták, már Jánas látta, hogy az egész 
fehírníp mind állapatas lett, hát elgondolta magát, 
hogy veszi magát, és megy a világba bújdasni, mert 
ilyen nagy vétket követett ő el. [kiemelés tőlem – 
BP] (NAGY–VÖŐ: 693.) 
A	 rejtegetni	 szándékozott	 bűn	 mások	 szeme	 számára	

is	 láthatóvá	 és	 a	 bűnösnek	 tulajdoníthatóvá	 lett,	 ezáltal	 a	
bűnelkövető	 számonkérhetővé	 is	vált	 egyszeriben;	a	bűn-
elkövetésre	 utaló	 látottan	 mindkét	 fél	 elgondolkozott,	 s	
amíg	az	apácák	szégyenüket	hordozták,	Jánast	–	a	 tudtán	
kívül	sorsszerűen	–	elsőként	elkövetett	bűn	súlyosságának	
tudata,	belátása	kényszerítette	„bújdasásra”.	A	 történetben	

101		Az	„Árva	Jánas”	mesében	az	őrségben	álló	hős	meglátja	a	király	lányát,	s	első	indulatában	ezt	mondja	társának:	„Ej,	te	barátom,	hogy	én	egyszer	
lefekühetnék	ennek	a	királynak	a	lányával,	nem	bánnám,	hogyha	meg	is	halnék,	annyira	szerelmes	lettem	beléje,	mért	én	ilyen	szépet	az	élete-
men	keresztül	sohse	láttam.”	(622.)	A	társ	beárulja	őt,	amiért	halálra	ítélik,	de	előtte	azt	a	próbát	kell	kiállnia,	hogy	együtt	alszik	a	királylánnyal,	
anélkül,	hogy	megérintené,	erőszakoskodna	vele.	A	lánynak	az	apai	parancs	értelmében	mindenre	nemet	kell	mondania,	ezért	János	egy	ügyes	
kommunikációs	cselhez	folyamodik	és	olyan	kérdések	sorozatát	teszi	föl,	amire	a	lány	nemmel	válaszolhat	csupán	és	így	eléri	célját.	„Úgy,	hogy	
nagyon	kedvesen	aztán	ott	megértették	egymást,	úgy,	mint	két	szerelmes	pár,	semmi	baj	nélkül,	semmi	veszekedés	nélkül,	de	már	mindenesetre	
már	vége	lett	a	nem	szónak	a	kérdésekre,	nem	vótak	már	más	kérdések,	hanem	ott	szépszeribe	ott	ők	ketten	megegyezkedtek.”	(NAGY–VÖŐ:	
i.	m.	629–630.)

102	„A	párbeszéd	tapasztalata,	amely	önmagam	és	a	másik	között	jön	létre,	közös	földön	történik,	sőt,	közös	földet	hoz	létre,	az	‚én’	gondolkodá-
som	és	a	‚másik’	gondolkodása	egy	‚szövetet	képez’,	olyan	‚közös’	cselekményt	bontanak	ki,	amelynek	egyikünk	sem	teremtője”.	LOSONCZ:	
i.	m.	73.

103	HADOT:	i.	m.	33.
104	TENGELYI	László:	Tapasztalat és kifejezés.	Atlantisz,	Bp.,	2007.	268.
105	BACHELARD:	i.	m.	69–70.	–	„A	bátor	királylegény”	c.	mesében	az	elvarázsolt	királylányok	arcképét	simogatva	feléledtek:	„Na,	de	ott	aztán	

már	mingyár	kezdték	a	legényt	szerelemre	gerjeszteni,	szemügyre	vették	a	legényt,	s	egyik	jobban	hízelgett,	mind		a	másik,	egyik	innen	si-
mogatta,	a	másik	túlon	simogatta,	és	törték	le	a	legénynek	a	szándékát,	hogy	maradjan	ott	véllek,	ne	menjen	tovább,	mert	veszélye	lesz	[…].”	
NAGY–VÖŐ:	i.	m.	298.	

106	LÉVINAS:	i.	m.	117.
107	„–Nézd	meg	ezt	a	hájat!	Ha	egy	ember	sánta	vagy	nyomorék,	megkenik	ezzel	a	hájjal,	olyan	ép	lesz	megint.	Ha	vak,	visszajő	a	szeme	világa.”	

(„A	kicsi	muzsikás”)	NAGY	O.:	Zöldmezőszárnya,	i.	m.	146.	

ezt	követően	a	feloldozást	visszautasító	papok	tucatjainak	a	
lemészárlása,	majd	az	álomnak	megfelelően	apjának	meg-
ölése	és	anyjának	feleségül	vétele	után,	újból	elkövet	egy	
szexuális	bűnt:	az	útjába	kerülő	ismeretlen	lányt	elrabolja,	s	
egy	mogyoróbokorban	megerőszakolja.	

Na, hogy valamilyen segítséget adjan a fe- 
hírnípnek, mingyár nekifogatt, ott kezdte simogat-
ni;105 később aztán már addig ide s tova, addig súrol-
ta, dörzsölte a fehírnípet, amég a fehírníp magához 
tért. [kiemelés tőlem – BP] (NAGY–VÖŐ: 702.) 
A	hős	egzisztenciakarakteréhez	tartozó	szexuális	mohó-

ság	(mely	a	mesemondó	élettörténetéből	ismert	saját	vonás	
is),	mondhatnánk,	 hogy	 az	 árvaságot	 kompenzáló	 apácák	
rajongásából,	 egymást	 túllicitáló	 simogatásából,	 az	 ölelő	
karban	 érzett	 test	melegéből	 fakad,	 emellett	 ne	 feledkez-
zünk	meg	arról,	hogy	a	jövendölés	is	tartalmazza	sorsában	a	
paroxizmust.	Az	élvezet-	és	boldogságvágy	nem	kiegészítik	
egymást	Jánas	történetében,	a	kettő	konfliktusára	Lévinas-
szal	világíthatunk	rá:	„Az	élvezet	és	a	boldogság	nem	a	lét	
vagy	a	semmi	egymást	kiegyenlítő	vagy	kibillentő	meny-
nyiségeiből	adódik	össze.	Az	élvezet	felhevülés,	olyan	pont,	
amely	 túlesik	 a	 lét	 puszta	 gyakorlásán.”106	Noha	 a	 korán	
megismert	 szexuális	 élvezet	 sok-sok	 pillanatnyi	 örömet	
okoz	Jánas	számára,	ám	azok	múltával	folyamatosan	szem-
besülnie	kell	az	öröm	múltával	jelentkező	hiány	élményével.	
A	boldogságot	csakis	az	ataraxia	révén	érhetné	el	(miként	
Az égig érő fa	c.	mesében	Jakab	erre	példát	mutatott);	ám	
hősünk	történetében	az	évekig	tartó	vezeklést	követő	bűn-
től	való	megszabadulás	és	a	fel-nem-ismert	anyja	melletti	
boldogság	sorsszerűen	vált	át	újból	összezavarodottságba.	
Végtére	is	a	mesekezdő	jóslat,	az	ismert	mitologéma	szö-
vegben	kibomlása	révén	beteljesedik:	a	lány	pofonütésétől	
megvakul	és	egy	árokba	zuhanva	meghal.

Összegzés
A	látás	„folyton	kérdező	gondolkodásként”	 tételezése	

csak	akkor	és	annyiban	lehetséges,	ha	a	mesehős	akár	ott-
hon	vagy	idegenben	időzése,	akár	úton-léte	vagy	a	termé-
szetes	léten	túlnan-levése	(álom,	alvilág,	égig	érő	fa	teteje)	
közben	képes	jelen	lenni,	önmagára	mint	‚én’-re	reflektál-
ni,	képes	az	eseményeket	én-vonatkozásukban	látni,	képes	
befogadni	és	megérteni	a	másiktól	jövő	tanácsot/tudást,	s	
mindezeket	a	tevékenységeket	a	cogitítio	aktusában	össz-
hangba	hozni,	hogy	a	saját	magának	elmondott	narratívá-
ban	célként	megjelölt	sorsbetöltése	egyben	a	lét	megértett-
ségéről	tesz	bizonyságot.	A	meséből	ismerős	szituációban	
(amikor	is	visszakapja	a	kivett/kiszúrt	szemét107)	elhangzó	
kijelentés:	 „jobban	 látott,	mint	 valaha”,	 nem	 az	 új	 vagy	
pótszem	protézisjellegéről	árulkodik,	hanem	az	egyéni	ta-
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pasztalat	révén	a	többlet-látás/tudás	kinyilvánítása.	Mind-
addig,	amíg	nincs	elegendő/kellő	 tapasztalata	az	 idegen-
észlelésben	és	az	elé	álló	„nehéz”	feladatok	megoldásában,	
vagy	össze-vissza	tévelyeg	(ismétlésre	kényszerül),	vagy	
zavarja	az	éleslátás;	a	bibliai	intés	parafrázisaként:	el kell 
veszítenie a szemét, hogy láthasson.	Látni	nem	tudása	ide-
jén	mindig	valaki	más,	egy	segítő	lény	vagy	a	‚nekirendelt’	
lány	másként	látására,	vagy	egy	útját	keresztező	vak	jós,	
jövendőmondó	sorsmadár	távoli	sorsot	megidéző	látására	
van	szüksége.	A	látás	korai	öröme	(olykor	gyönyöre,	kéje)	
csak	a	csábításnak,	a	félrevezetésnek,	a	hitszegésnek	ked-
vez,	„rossz”,	rosszul	látásáért	minden	esetben	komoly	árat	
kell	fizetnie.	Elátkozottsága,	megcsonkítottsága,	magány-
ra	kényszerítettsége	vezeklés	olyasfajta	bűnért,	melyet	el	
sem	követett;	ellenben,	ha	képes	megtalálni,	kiválasztani	a	

108		SCHELER:	i.	m.	545.

neki	„jó”,	helyes	irányultságú	látást	ígérő	és	biztosító	sze-
mélyt,	az	öröm	egyszeriben	a	boldogságba,	a	másik	mel-
lett	megélt	szeretetbe	vált	át. 

A	hős	karriertörténete,	hogy	ti.	a	mesében	elmondott	törté-
net	végére	azzá	válik,	akivé	válnia	kell,	nem	a	sikeresen	vég-
rehajtott	cselekvések	jutalma,	ahogy	Scheler	mondja:	„nincs	
olyan	fizetség	az	erkölcsi	jóságért,	amely	lényegénél	fogva	
olyan	mély	boldogságot	keltene,	mint	maga az a boldogság, 
amelyből	az	erkölcsileg	 jó	akarása	kiárad,	amely	azt	kíséri	
[…]”108	A	vizsgált	meseszövegek	maguk	is	arról	tesznek	ta-
núbizonyságot,	hogy	a	mondói	szándék	a	történetszövésben	
az	erkölcsi	 jóvá/jobbá levés akarásának	érvényre	 juttatását	
célozza	meg,	s	nem	azt	a	laikusok	által	hirdetett	igazságot,	
hogy	mindenki	elnyeri	a	maga	tettének	jussát:	az	erény	vagy	
a	bűn	bérét.	

Magyar Mónika: Bújóska
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