
test és a lé lek sze re pe, ket té vá lá sa,
majd új ra egye sí té sé nek kér dé se, az er -
rõl va ló el mél ke dés nem csu pán a fi lo -

zó fi át, a fi lo zó fi ai gon dol ko dást, de az eu ró pai
kul tú ra tel jes vi lág né zet ét meg ha tá roz ta és meg -
ha tá roz za a mai napig.1

Nem vé let len ta lán az sem, hogy a test vagy
a lé lek el sõd le ges sé ge mi lyen mér ték ben ér vé -
nye sült a ma ga ko rá ban, pon to sab ban fo gal -
maz va: mi kor és mennyi ben ren de lõ dött alá 
a test a szel le mi prin cí pi um nak, ne vez zük azt
lé lek nek, ész nek vagy akár szel lem nek. Eb bõl 
a szem pont ból ugyan is mind egy, mi ként hív -
juk, a lé lek lé nye ge, hogy mind azt je len ti, ami
nem tes ti jel le gû, amely a test tõl, az anya gi ság -
tól el kü lö nül ten lé te zik. En nél sok kal töb bet
úgy sem tu dunk ró la.

Ha a gon dol ko dás kö zel két és fél ezer éves
múlt ját néz zük, lát ni fog juk, hogy a test, a ma -
te ri á li san, meg fog ha tó an, meg mér he tõ en lé te zõ
szin te min dig ala cso nyabb ren dû volt, mint 
a nem tes ti prin cí pi um. Min den a nem tes ti rõl
szól, min den er rõl be szél, fi lo zó fu sok imád ják,
pa pok is te ní tik, köl tõk magasztalják, ho lott
nem kéz zel fog ha tó (itt ezt most „kéz zel fog ha tó”
ér te lem ben kell ven ni). Sen ki nem lát ja, nem
hall ja, nem ta pint hat ja, nem íz lel he ti, de ez
mind na gyon is rend ben van, hisz lé nye ge,
hogy im-materiális. Mit le het ak kor ten ni? Ha
min dent az ha tá roz meg, ami rõl sem mi fé le po -
zi tív, ve ri fi kál ha tó tu dá som nincs, ho gyan lesz
ké pes az em ber meg nyi lat koz ni ró la? Ho gyan 2018/11

A test te rem ti az észt, 
a szel le met és az ént.
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gyö ke rez nek 
az ér zel mek, ame lyek
nél kül az ész szá raz 
és ter mé ket len ma rad...
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le het min dig az el sõ hely re ten ni és min den más alá ren del ni? Egy sze rû a vá -
lasz: min dent, ami a tes ti ség hez ta pad, má sod la gos sá kell nyil vá ní ta ni, le gyen
szó a tes ti ér zé ke lés rõl (ta pin tás, szag lás, íz le lés stb.), ma gá ról a tes ti ség rõl ero -
ti kus ér te lem ben (ezt a ke resz tény ség fej lesz ti tö kély re) vagy bár mi más ról, ami
tes ti jel le gû. Ma ga He gel még a mû vé szet rõl szó ló fej te ge té se i ben is csak a lá tást
és a hal lást ne ve zi szel le mi ér zék nek, amely nek a mû al ko tás szem pont já ból sze -
rep jut hat, min den más, úgy mond „ma te ri á lis ér zé ket” eb bõl a szem pont ból ir -
re le váns nak tart.

Év ez re de ken ke resz tül a test gör nyedt a lé lek sú lya alatt, és nem for dít va. És
mind ezt min den ki ter mé sze tes nek tar tot ta, még ha a min den nap ok ban nem is
kö vet te. A test kö ve tõ it el ítél ték, gon dol junk a mû vé szet tör té net „vanitas” ké pe -
i re vagy a „fõ bû nök rõl” ké szült al ko tá sok ra és esz me fut ta tás ok ra, mi köz ben ma -
ga az el íté lõ sok szor ép pen a test csá bí tá sa i nak en ge dett, le gyen szó kö vér pa -
pok ról, kéj vágy tól zsí ros „asz ké ta” ar cok ról, apá ca zár dát pri vát há rem nek hasz -
ná ló püs pö kök rõl vagy a min den na pi élet egy sze rû em be ré rõl, aki buz gón hitt 
a szel le mi prin cí pi u mok ban, de azért tel je sen nem ve tet te meg a test kí ván sá ga -
it, pon to sab ban azok ki elé gí té sét. 

Néz zük hát eze ket a gon do la to kat in nuce, és mi vel ná lam jó tíz éve már be kö -
vet ke zett a pri vát ké pi for du lat, a mû vé szet tör té net egyes pél dá i val il luszt rál va.

A bi zony ta lan test

Ha a fi lo zó fi ai gon dol ko dás kez de te it néz zük, ke vés in for má ci ónk van ar ról,
hogy a test és lé lek kü lön vá lá sa pon to san mi kor, mi lyen for má ban tör tént. Úgy
tû nik, kez det ben az el sõ preszókratikusok szá má ra sok kal ke vés bé volt ér de kes,
mint a vi lág ke let ke zé se, an nak fenn ál lá sa, az egész koz mosz ma gya rá za ta. A ter -
mé szet (φύσις) nagy sá ga tel je sen „be le tör pí tet te” az em bert a nagy egész be. So -
kan mond ják, az el sõ ant ro po cent ri kus for du la tig vár ni kell ar ra, hogy a fi lo zó -
fi ai gon dol ko dás a „cent rum” he lyét a ter mé szet tõl az em ber re át te gye.

A fi lo zó fia tör té net egé szét néz ve a preszókratikus gon dol ko dá son be lül,
amely ön ma gá ban is el tér a ké sõb bi fi lo zó fi ák tól, kü lön fe je zet a püthagoreus is -
ko la. Már csak azért is, mert tag ja i nak há nyat ta tott sor sa még a ké sõb bi fi lo zó fu -
sok/fi lo zó fia el le ni tá ma dá sok nál is dur vább; ta lán egyet len is ko la kö ve tõ it sem
ül döz ték olyan he ve sen, mint õket. Egyes, egyéb ként na gyon bi zony ta lan em lé -
kek sze rint a mes ter (Püthagorasz) ha lá la után kö ve tõi nagy ré szét egy sze rû en
le mé szá rol ták, szék há zu kat több he lyen meg tá mad ták, fel gyúj tot ták. Ám mint
mon da ni szok ták, nem csak ezért tisz tel jük õket. 

Ta ní tá suk egyik leg fon to sabb ele me az orphikus ta nok kal át szõtt lé lek ván -
dor lás ta na, amely sze rint a lé lek hal ha tat lan, és a test ha lá la után át ala kul az
élõ dol gok más fa ja i vá, még pe dig cik li kus fo lya mat ban. Ma ga Püthagorasz több,
ko ráb bi tes ti éle té re volt ké pes vissza em lé kez ni. A test (σῶμα) nem más, mint
sír ve rem (σῆμα) , amely bõl a lé lek ki sza ba dul, mi helyst a test ele nyé szik. Ha son -
ló an gon dol ko dik er rõl Empedoklész, aki a lé lek ván dor lás ta nát odá ig fo koz za,
hogy a meg tes te sü lést nem csu pán más „lel kes” lé nyek ben, ha nem még a „kõ -
ben” is el tud ja kép zel ni. 

Azon ban hogy en nek a ha gyo mány nak a gyö ke re it meg ért sük, vissza kell
men nünk a mi to ló gi ai gon dol ko dás hoz. Lát szó lag a mi to ló gia nem ve ti meg a
tes tet, de nem is fog lal ko zik ve le mint kü lön ál ló en ti tás sal. A gö rö gök is te nei
nem szel le mi lé nyek, ha nem va ló sá go sak, ezért nyu god tan mond ha tó, hogy a4
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gö rög – szem ben a ke resz ténnyel – nem hisz az is te nek ben, ha nem tud ja, hogy
van nak, hi szen azok ott él nek kö zöt tük, sõt be le avat koz nak az em be rek éle té be.
A fõ is tent ál ta lá ban nem fog lal koz tat ja más, mint tes ti vá gya i nak a ki élé se; Ze -
usz min den kit és min dent ma gá é vá tesz, ami/aki nincs le be to noz va, akár kü lön -
fé le ala kok ban. Le gyen szó bi ká ról, sas ról, hattyú ról vagy ép pen arany esõ rõl.
Van azon ban két mí tosz, ahol a tes ti ség más je len tést kap. 

El sõ ként a Nárcisz-mítosz.2 Nár ciszt, a szép sé ges if jút a jós lat sze rint hosszú
élet il le ti, ha „ma gát so sem is me ri meg”. Azt is meg tud juk, hogy nagy szép sé ge
mel lé „nagy döly fe is éledt: egy fi a tal fiú és egy lány sem kap ta sze rel mét”. Va -
la mi még is meg ra gad ta. Nem, nem a tes ti va ló ság, ha nem egy hang, amely csak
a sza vak is mét lé sé re volt ké pes, pon to sab ban ar ra kár hoz tat ta az átok, amely
egyéb ként azért súj tot ta, mert a lány (Ek hó), aki vol ta képp hang volt, csa cso gá -
sá val fel tar tot ta Hé rát, ami vel elõ se gí tet te, hogy fér je, a fõ is ten za var ta nul üze -
ked jen a nim fák kal. Ne ve az ἦχος szó ból ered, amely ma ga han got je lent. A hang
a fül szá má ra van, ezért – tud juk már He gel tõl – szel le mi ér zék, a lá tás sal együtt
tá vo labb áll a ma te ri á lis ér zé kek tõl. Nár cisz nem a tes ti Ek hót akar ja, ha nem egy
ide a li zált, tes ti mi vol tot nél kü lö zõ lényt. Egy esz ményt. 

Ezért, ami kor Nár cisz tes ti va ló já ban meg lát ja a nim fát, csak annyit mond:
„In kább meg hal nék, sem mint a ti éd le gyek!” A test konf lik tu sát a lé lek kel re me -
kül áb rá zol ja Ovi di us.

„És nyo mo rult tes tét sor vaszt ja a für ge se rény gond,
bõ re is el szá rad, min den test ned ve a lég be

il lan el. És vé gül csak a hang ja s a csont ja ma rad meg:
meg van a hang ja ma is; kõ vé vált, hír lik, a csont ja.

Er dõn rej te ke zik, ki se jõ a fe nyér re, a bérc re;
hall juk, ahogy szól õ; de bi zony csak a hang ja az élõ.”

A ki emelt ré szek jól mu tat ják, hogy mi rõl van szó. A test (corpus) el sor vad,
test ned ve a lég be száll (in aera sucus corporis omnis abit). Meg jegy zem, hogy ez
a test nedv pon to san mit je lent, azt ta lál gat ni le het, de egy biz tos, itt nem a lé lek
menny be szál lá sá ról van szó, bár könnyen le het ar ra is kö vet kez tet ni. Fõ ként
vissza me nõ le ge sen, a zsi dó-ke resz tény ha gyo mány szem szö gé bõl.

Pe dig Nár cisz „ké pet” lá tott („sa ját ké pét meg lát ja, sze rel me fel lob ban”), de
az nem test, ha nem an nak má sa. Ez lesz fon tos Pla tón nál. „Il ló ké pek után mért
nyúlsz, te sze gény, te hi szé keny?” Ép pen a test el pusz tí tá sa je len ti a vég sõ ki elé -
gü lést. „Húz za fö lül rõl, míg kín ló dik, fél re ru há ját, / mez te len ült mel lét már vány
te nye ré vel erõ sen / ver de si”, az az a test az egyet len, amely az éte ri ki elé gü lés nek
vég te len aka dá lya lesz, meg kell hát vál ni tõ le. Nem tu dom elég gé hang sú lyoz -
ni, hogy itt már a test pusz tu lás ra ér de mes, utá na nem ma rad más, mint egy
hang és egy vi rág. Nár cisz nak nincs tes te. „Nem ma rad föl di por hü vely utá na.
Már mág lyát, re me gõ fák lyát, hord ágyat emel tek: / s tes te se hol nem volt; a he -
lyé ben sár ga vi rá got, / hó szí nû szir mok kal kö rí tet tet, lel nek a ré ten.” Ek hó hang -
gá, Nár cisz vi rág gá vál to zott. A vi rág itt szim bó lum. A test sem mi vé fosz lott. 

A vég ered mény a köl té szet, amely a tes ti tõl az esz me i hez ve zet. A vágy vált -
ja ki a tra gé di át, amely az tán fel ol dó dik a tes tet len esz mény ben. Mint ha az egész
annyi ra bi zony ta lan len ne. Pe dig mind az, ami a tes ti hez kö tõ dik, az is te nek szá -
má ra leg alább annyi ra fon tos, mint az em be rek nek. Ugyan ak kor már je len van
va la mi más, a tes ti sé gen tú li, az esz mé nyí tett, amely más faj ta vá gya ko zást je -
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lent, mint a pusz ta tes ti vágy. Pla tón ezt na gyon pon to san, szin te té tel sze rû en ír -
ja le majd a két Erósz kap csán.

A má sik az Orp he usz-mí tosz. Nél kü le nem lé tez ne a püthagoreizmus ta ní tá -
sa a lé lek ván dor lá sá ról és új ra meg tes te sü lé sé rõl. Az Orp he usz-mí tosz eb bõl 
a szem pont ból leg alább annyi ra fon tos, mint pamphüliai Ér mí to sza Pla tón nál.
Mind ket tõ test és lé lek ket tõs sé gé rõl szól, de ide ve het nénk az al vi lág ba té ve dõ
Odüssze usz ese tét is. Mind egyik ben ar ról van szó, hogy egy test lát szó lag el jut
az al vi lág ba, hogy ott kü lön fé le dol go kat vé gez zen el, ügye ket old jon meg, ta ná -
csot kér jen, holt lel ke ket vér rel táp lál jon, és még ha son ló fur csa sá go kat te gyen.
Akár Orp he usz ról, akár Ér rõl, akár Odüssze usz ról van szó, a le írá sok alap ján az
sejt he tõ, hogy va la ho gyan le ju tot tak a lel kek bi ro dal má ba. Pon to sab ban Ér ese -
té ben biz tos, hogy a test és lé lek ket té vá lá sa ré vén, a má sik ket tõ nél ez nem egy -
ér tel mû, hisz Orp he usz egy meg ha tá ro zott he lyen, a Tainaroszon megy le az
al vi lág ba. Tainarosz pe dig nem más, mint egy hegy Hel lasz dé li ré szén, Spárta
kö ze lé ben. A Tainaroszon volt a nép hit sze rint az Al vi lág egyik be já ra ta.
Odüssze usz nál pe dig még az sem biz tos, hogy az Al vi lág ban járt, vagy csak 
a szel le mek je len tek meg szá má ra. He lyi leg ugyan ak kor az is meg ha tá ro zott:
„hogy ha pe dig már Ókeanosz szé lé hez el ér tek, / Perszephoné li ge té re ta lálsz ala -
csony ha lom al ján” – mond ja Kirké Odüssze usz nak Ho mé rosz sze rint (ugyan -
csak Devecseri Gá bor for dí tá sá ban). Ér nél más a hely zet. Ott a test egy ér tel mû -
en „ma rad”, a lé lek pe dig alá száll.

Az Orp he usz-tör té net jól is mert. Euridikét, Orp he usz ked ve sét ha lál ra mar ja
egy kí gyó, mi re az éne kes el in dul az al vi lág ba, és ott ze né jé vel annyi ra el káp ráz -
tat ja Perszephonét, hogy ki en ge dik ked ve sét. Is mét Ovi di us: „Ér te so ká zo ko gott
Rhodopénak dal no ka itt fenn, / s hogy pró bát ne mu lasszon az ár nyak közt sem
amott lenn: / Taenarus-ajtón át le me ré szelt száll ni a Styxhez, / s légnemü né pe -
ken át, te me tést nyert ár nya kon ál tal / Persephonéhoz el ér s a si vár bi ro dal mak
urá hoz.”

A ké rés egy ér tel mû: „Eurydice fo na lát fûz zé tek vissza a lét hez!” A test és 
a tes ten kí vü li ség kap cso la tát jól pél dáz za, hogy Eu rü di ké az ár nyak vi lá gá ból
jön elõ. A pa rancs, ame lyet az al vi lág el bû völt urai ki ad nak, így szól: „hív ják
Eurydicét: új ár nyak len ge ra já ból”. Ez ugyan is azt je len ti, hogy a tes tét vesz tett
lé lek is mét tes tet kap, fel té ve, ha az is te ni pa rancs nak meg fe lel ve foly tat ja út ját
a fel sõ vi lág fe lé. A lé lek így meg-testesül. Is mert, hogy je len eset ben ez nem kö -
vet ke zik be, ugyan is ami kor Orp he usz meg sze gi a pa ran csot, és vissza for dul
sze rel mét lát ni, az vissza hull a Ha dész ba. Õ pe dig csak a „szer te fu tó le ve gõt”
öle li ma gá hoz. 

Orpheus a köl tõ, a ze nész ar che tí pu sa, azé, aki a sze rel met ének li; az az egy -
rész rõl az égi Erósz, más rész rõl a föl di má sá nak a dal no ka. Ha úgy tet szik, egy -
szer re a tes ti és a szel le mi szfé ra kép vi se lõ je. 

A test kí ván ja a ma gá ét, ugyan ak kor köl tõ ként vá gyik az esz mé nyi re, ez a di -
lem ma a két Erósz mí to szá ban ugyan csak jól lát ha tó. Kü lönb ség van ugyan is az
égi és a föl di Erósz (Ámor) kö zött. A La ko má ból „tud juk ugyan is mind annyi an,
hogy Erósz nél kül nincs Aph ro di té. Ha õ egy vol na, egy len ne Erósz is; mint hogy
azon ban ket tõ van, szük ség kép pen Erósz nak is ket tõ nek kell len nie.” (Telegdi
Zsig mond for dí tá sa) Az egyik mí tosz sze rint Aph ro di té Uranosz lá nya, anya nél -
kül szü le tett, a nõi nem hez szü le té se okán nincs kö ze, ezért is te ni ere de tû; a má -
sik sze rint any ja Dióné (Ho mé rosz nyo mán), az az anyá tól szü le tett, ek ként nem
is le het olyan tö ké le tes, mint az el sõ. Az egyik égi, tö ké le tes, má sik a föl di, a kö -6
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zön sé ges. A kö zön sé ges Aph ro di té hoz tar to zó Erósz ma ga ugyan csak kö zön sé -
ges, szük ség kép pen an nak kell len nie, így az em ber bõl a „si lány” sze rel met vált -
ja ki, amit a kö zön sé ges em be rek nagy ra be csül nek, már mint mind azok, akik 
a „tes tü ket job ban sze re tik, mint a lel kü ket, és a le he tõ leg os to báb bat vá laszt ják
ki ma guk nak, mert csak azt né zik, hogy cél ju kat el ér jék, s hogy szé pen-e vagy
sem, az zal nem tö rõd nek”. 

A má sik Erósz is te ni, mi vel anya nél kül szü le tett, „nincs ben ne sem mi nõi”,
így tö ké le tes nek kell len nie; akit ez az Erósz ra gad meg, az ké pes ar ra, hogy tu -
do mást se ve gyen a nõi nem rõl. 

Ez már egy ér tel mû en a test és a lé lek ket té vá lasz tá sát je len ti. A tes ti (anya gi)
a rossz, a mu lan dó vi lág hoz köt he tõ, ami meg mu tat ko zik ab ban, hogy a tes ti
szép mu lan dó. Min den ki sze ret ne szép és fi a tal ma rad ni, vagy ha so ha sem volt
szép, ak kor leg alább fi a tal. Ám ez ki vi te lez he tet len.

A lé lek egy ér tel mû en a test el len té te lesz, mint hal ha tat lan nem a test hez kö -
tõ dik, így szép sé gé re néz ve min den ir re le váns, ami tö ké le te sen meg fog fe lel ni
a ke resz tény esz mény nek. A test ha lan dó, tö ké let len, az égi be tar to zik a böl cses -
ség, amely idõ vel egy re el mé lyül teb bé vá lik. Akit az égi Erósz ra gad meg, az tud -
ja, hogy a „leg szebb do log a leg ne me seb bet és leg de re kab bat sze ret ni, még ha
csú nyáb bak is a töb bi ek nél”. A kö zön sé ges sze re lem (föl di Erósz) vi szont sok -
szor a tes ti szé pet, ám de ször nyen os to bát vá laszt ja.

Az orphikus és püthagoreus ta nok Pla tón nál foly ta tód nak, és sok kal mar kán -
sab ban fo gal ma zód nak meg. Az orphikus ta ní tás szo ros kap cso lat ban állt a Di o -
nü szosz-kul tusszal és az eleusziszi misz té ri u mok kal, va la mint Püthagorasz és
Empedoklész ta na i val. A test és a lé lek sze rin tük nem csu pán el vá lik egy más tól,
ha nem köl csön ha tás ban is van; a püthagoreusok pél dá ul úgy gon dol ják, hogy 
a ze ne a lé lek gyó gyí tá sá ra al kal mas, ami vel a test is gyógy ul. Empedoklész sze -
rint az új ra meg szü le tés egy ben tisz tu lás (κάθαρσις), pon to sab ban tisz tu lá sok fo -
lya ma ta. Sa ját ma gát a tisz tu lá sok vé gé re he lye zi, ezért „jo go san” te kin ti ma gát
is ten nek. Di o ge nész Laertiosz sze rint ezért ve ti ma gát az Etna krá te ré be, hogy
tes ti va ló ja (föl di por hü ve lye) ne lep lez ze le, hogy nem is ten, csak em ber.

A pla tó ni ta ní tás en nél sok kal to vább megy, ami a test és lé lek szét vá lasz tá sát
il le ti. Minden nek azért van hal lat la nul fon tos sze re pe, mert ez ágyaz meg an nak
a gon do lat nak, hogy a test egy szük sé ges rossz, az em ber vol ta képp ma ga a lé lek
– gon dol junk csak a most nem rész le te zett plótinoszi és azon ke resz tül az ágos-
toni ta ní tás ra. (Arisz to te lész nél a hely zet en nél bo nyo lul tabb, az anya gi en ti tás
ugyan úgy szubsz tan cia, mint a for mai, jól le het el sõd le ges sé get az utób bi él vez.)

Pla tón nál a test már ki fe je zet ten lé lek nél kü li lé te zõ. „Mert min den test,
amely nek moz gá sa kí vül rõl szár ma zik, lé lek te len. El len ben lel kes az, amely nek
be lül rõl, ön ma gá ból ered a moz gá sa” – és te szi hoz zá: „ez a lé lek ter mé sze te”.
(Kövendi Dé nes for dí tá sa) En nek meg fe le lõ en a lé lek „el pusz tít ha tat lan”, egé -
szen pon to san „szük ség kép pen ke let ke zés nél kül va ló és hal ha tat lan”. A lé lek
att ri bú tu ma te hát a hal ha tat lan ság és egy ben a meg tes te sü lés és új ra-meg tes te -
sü lés. „A lé lek min den lé lek te len nek gond ját vi se li, kö rül jár ja az egész csil lag vi -
lá got, egy szer egy, más kor más alak ban tûn ve fel.” A va ló ság, amely ben a lé lek
lé te zik, az egyet len iga zi va ló ság, föl di szem mel nem lát ha tó, csak a lé lek fo gad -
hat ja be azt ma gá ba. Is me rõs? Mind ez meg te rem ti az ala pot a test meg ve té sé hez.

To vább men ve: a lé lek egy szár nyas fo gat, ame lyet két ló húz. Az egyik irá -
nyít ha tó, a má sik ra kon cát lan, õket a „ba kon ülõ” ér te lem igaz gat ja, tar ja fé ken.
Va gyis egy ér tel mû – su gall ja a tör té net –, hogy mind azok, akik ké pe sek meg fé -
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kez ni az in du la ta i kat, az az test hez kö tõ dõ szen ve dé lye i ket (πάθος), ké pe sek irá -
nyí ta ni az is te ni fo ga tot, együtt szá gul doz nak az is te nek kel vé gig az ég pe re mén.
Mind eköz ben szem lé lik a lé te zõ ket (ide ák), és ha el jön a vissza em lé ke zés pil la -
na ta, ak kor ne kik sok kal könnyebb az „it te ni ek” lá tá sa, pon to sab ban: meg pil lan -
tá sa nyo mán rá esz mél ni az „iga zi” vi lág ra. „Akik csak rö vid ide ig lát ták azo kat
ott fenn”, azok nak nem le het könnyû a meg is me rés. Az el sõ szü le tés (test té vá -
lás) a szó szo ros ér tel mé ben meg tes te sü lés, hi szen a lé lek „el ne he zül ve” le zu han
a lát ha tat lan va ló ság ból, és test be ke rül, el sõ ként em be ri test be, ami nyil ván va -
ló vá te szi, hogy a ké sõb bi ek ben nem csu pán em ber ként szü let het új já. (Az Ér-
mí tosz ban hang zik el, hogy pél dá ul Orp he usz hattyú for má já ban akart meg szü -
let ni, mert az asszo nyi ne met, amely ha lá lát okoz ta, annyi ra gyû löl te, hogy nem
akart asszony ban meg fo gan va új éle tet kap ni.)

Pla tón ma ga is kü lönb sé get tesz te hát „nem fris sen be ava tott” és „fris sen
be ava tott” kö zött. „Aki nem fris sen be ava tott, vagy már meg rom lott, nem
igyek szik he ve sen in nen amo da: a szép ség hez ön ma gá hoz, mi kor az it te ni
azo nos ne vû má sát szem lé li; úgy hogy nem fog ja el szent fé le lem lát tá ra, ha -
nem át ad va ma gát a gyö nyör nek, négy lá bú mód já ra rá akar ja vet ni ma gát, és
gyer me ket akar nem ze ni...” Ezek sze rint egye sek Erósz is te ni kö zel sé gé nek
ha tá sá ra a pusz ta él ve ze ti vi lág ba ve tik ma gu kat, haj szol ják a röp ke, el mú ló
pil la na tot, az efe mer tes ti ség evi lá gi sá gá nak bugy ra i ba me rül nek – leg alább is
Pla tón sze rint. 

Aki el len ben az imént avat ta tott be, „ami kor itt pil lant meg is ten hez ha son -
la tos ar cot vagy test al ka tot, mely a szép sé get hí ven tük rö zi, elõ ször meg bor zong,
és szí vé be lo pó zik va la mi a haj da ni meg ren dü lés bõl, majd rá te kint ve is ten ként
tisz te li...” A tisz te let kö vet kez mé nye pe dig: „S amint rá te kint, a bor zon gás hir -
te len szo kat lan ve rej té ke zés be és he vü lés be megy át; mert sze mén át be fo gad va
a szép ség áram lá sát, fel he vül; et tõl a sar ja dó tol la zat megnedvesül...” Több ször
le ír tam (pl. a Kép és mí tosz ban): nem le het nem ész re ven ni Pla tón so ra i ban az
ér zé ki, mond hat nánk ero ti kus konnotációt: „…s e me leg áram meg ol vaszt ja a
szár nyak tö vét, mely a szá raz ság tól rég be zá rul va aka dá lyoz ta a sar ja dzást. Most
duz zad az oda öm lõ táp lá lék tól, és el kezd nõ ni gyö ke ré bõl a tol la zat szá ra az
egész lé lek ben: hi szen haj dan a ma ga egé szé ben szár nyas volt.” A sar ja dó tol la -
zat duz za dá sa egy faj ta evilágtól va ló el tá vo lo dást je lent het: va gyis „most az tán
forr és hul lám zik az egész lé lek”.

Szent õrü let ez, és az õrü let min dig va la mi ki lé pést je lent. Ki lé pést az anya -
gi vi lág ból – az el ra ga dott ság messzi visz, fel egy nem is mert va ló ság fe lé, ahol
a lé lek egye dül le het, meg sza ba dul va min den tes ti kín já tól. Az el ra ga dott ság
egy ben ki-ra ga dás, még is sa já tos, hogy a tes ti szép ség a for rá sa. He lye sen ak kor
já runk el, ha „meg lát va az it te ni szép sé get, vissza em lé ke zünk az iga zi szép re”,
mert et tõl a lé lek nek „szár nyai nõ nek, és tol la it fel bor zol va vá gyik fel re pül ni”.
A test meg ma rad jon ott, ahol van.

A meg ta ga dott test

Per sze so kat le het ne még er rõl szól ni, de ve gyük fi gye lem be, hogy je len írás
cél ja sze rint alap vo na lak vá zo lá sá ra vál lal ko zik, több re most nem. És nem akar
fi lo zó fia tör té ne ti mun ka len ni. 

A test út ját kö vet ve a pla tó ni gon do la tok alap ve tõ en ha tá roz zák meg – nem
utol só sor ban neoplatonikus köz ve tí té sen ke resz tül – a ke resz tény vi lág ké pet. 8
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A vi lág kép ki fe je zést szán dé ko san hasz ná lom, még pe dig ab ban az ér te lem ben,
hogy itt nem te o ló gi ai, fi lo zó fi ai stb. tan rend szer rõl aka rok be szél ni, ha nem ál -
ta lá nos vi lág kép rõl, amely nek a meg ra ga dá sá hoz nem is a fi lo zó fu so kat és val -
lás böl cse lõ ket (sok kö zü lük szép kar ri ert fu tott be: volt, akit meg hur col tak, volt,
akit szen té avat tak, és olyan is volt, akit meg hur col tak, és szen tté is avat tak) ve -
szem sor ba, ha nem a mû vé szi áb rá zo lást.

A test mint vanitas. Mit je lent mind ez? 
Egy rész rõl tud juk, hogy a test, tes ti ség a ke resz tény ér ték rend ben va la mi

szük sé ges rossz, el íté len dõ, ki ik ta tan dó, meg szün te ten dõ. A test a lé lek bör tö ne
– is me rõs bonmot, az egy ház atyák ko rai vi lág ké pe sze rint rossz, amely tõl sza ba -
dul ni kell. A tes ti vá gyak an nál is rosszab bak. Órigenész, a hí res egy ház atya a
ha gyo mány sze rint ép pen azért kaszt rál ta ma gát, hogy el len tud jon áll ni a test
vá gya i nak. Egye sek sze rint azért, mert túl ko mo lyan vet te a ta ní tást, amely azt
mond ja: „mert van nak he rél tek, a kik any juk mé hé bõl szü let tek; és van nak he -
rél tek, a ki ket az em be rek he rél tek ki; és van nak he rél tek, a kik ma guk he rél ték
ki ma gu kat a mennyek nek or szá gá ért”. (Mt 19,12–14) Úgy gon do lom, hogy ez a
fi zi ka i lag fáj dal mas, ám de an nál os to bább tett pon to san azt a tö rek vést fe jez te
ki, hogy a test ra kon cát lan vá gyai ne okoz zák a lé lek el té ve lye dé sét. 

Szent Ágos ton fi no mít ja a ké pet, de a lé nyeg nem vál to zik. A jó ka te gó ri á ja
mind az, ami tá vol áll a tes ti (anya gi) vi lág tól, a rossz, amely a ma te ri á lis vi lág -
hoz kö tõ dik. A plótinoszi vi lág kép ben meg lé võ meg is te nü lés (θέωσις) gon do la -
tát Ágos ton össze kö ti e rossz, mu lan dó és tö ké let len vi lág ból va ló ki lé pés (exta-
sis) moz za na tá val, ami re csak a lé lek ké pes, ép pen az ál tal, hogy vagy el hagy ja
föl di por hü vely ét, vagy a kon temp lá ció és az ima ré vén el jut az el ra ga dott ság,
meg vi lá go so dás (illuminatio) ál la po tá ba. (Va la ki azt mond ta, hogy egy ka to li kus -
nak a ha lál vol ta képp elõ lép te tés.)

Egy biz tos: a test, a tes ti ség a ke resz tény vi lág rend ben má sod la gos, sõt a tes -
ti szen ve dés oko zá sa (el sõ sor ban ön ma gam nak) elõ se gí tet te azt, hogy az em ber
lel ke tisz tább le gyen. A re me te-, majd szer ze tes moz ga lom kez de ti esz mé je pon -
to san ezt fe jez te ki. Sze gény, egy ügyû sztiliták! Osz lo pos Szent Si me on, Osz lo -
pos Szent Dá vid meg a töb bi, más ra fi nált tes ti sa nyar ga tást ki ta lá lók. Az el sõ, 
a pél dát adó, két évet töl tött el fé lig el te met ve egy ko los tor ban, míg el nem ta ná -
csol ták on nan, mert se bei olyan bûzt árasz tot tak, hogy sen ki nem tud ta el vi sel -
ni. Ez után köl tö zött egy osz lop te te jé re, ami nek nyil ván meg volt az az elõ nye,
hogy leg alább a sza gát nem él vez het ték az egyéb ként min den hon nan oda se reg -
lõ hí võk. Az osz lop, ame lyen élt, 16 mé ter ma gas volt. Mind egy, fo lya ma tos lá -
to má sai vol tak (nem cso da), min den nap pré di kált, és igen hosszú éle tet élt, 
71 éves volt, ami kor 459-ben meg halt. Nyil ván még an nál is hosszabb nak érez -
te. Ak ko ri ban az asz ké zis igen el ter jedt di vat volt.

A szó (ἄσκησις) ere de ti leg gya kor lást, gya kor la tot je lent. A val lá si asz ké zis 
a test meg za bo lá zá sá ra tett hasz ta lan, os to ba kí sér let. Ide o ló gi ai alap ja ter mé sze -
te sen az Új szö vet ség, amely ben Jé zus a ta nít vá nya i tól asz ké ti kus ma ga tar tást
várt el: „És megparancsolá né kik, hogy az út ra sem mit ne vi gye nek egy pál cán
kí vül; se tás kát, se ke nye ret, se pénzt az övük ben.” (Mk 6,8) Ám le gyünk igaz -
sá go sak. Az ön sa nyar ga tás és ál ta la a lé lek meg tisz tu lá sa a test mé te lye i tõl nem
ke resz tény sa já tos ság. Az isz lám ban vagy ép pen a tá vol-ke le ti val lá sok ban
ugyan így tet ten ér he tõ. Ma ga a szü zes sé gi fo ga da lom is az ön sa nyar ga tás egyik
for má ja. Vi szont ál ta la le het kö ze lebb ke rül ni a tes tet len, éte ri en tisz ta lé te zõ -
höz, min den lét alap já hoz és urá hoz.
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A test vanitas lett. Sõt vanitatum vanitas. A hét fõ bûn (ke vély ség, fös vény -
ség, bu ja ság, irigy ség, tor kos ság, ha rag, jó ra va ló rest ség) mind tes ti ere de tû. Még
a ha rag ról le het ne hin ni, hogy an nak nem csu pán a tes ti vi lág hoz van kö ze, ha -
nem a szel le mi hez is, de te o ló gi ai ér te lem ben nem, hi szen a ha rag nak azt az as -
pek tu sát eme lik ki, amely meg aka dá lyoz za a meg bo csá tást, és vissza tart a ma te -
ri á lis bör tö né ben, meg gá tol va a spi ri tu á lis to vább lé pést. A bû nök – causa sui –
tes ti jel le gû ek. A „bû nös vi lág” min den eset ben a föl di vi lág (civitas terrena,
ahogy Ágos ton ne ve zi, szem be ál lít va a civitas deivel), a test szé gyen tel jes vi lá -
ga, amellyel szem ben a meg ve tés an nak hi á ba va ló sá gát eme li ki. Mind annyi an
mu lan dó ak va gyunk. Hagy juk hát a föl di hív sá go kat, ne a test vá gya i val, ér zé se -
i vel fog lal koz zunk, ha nem az is te ni tisz ta és tes tet len tö ké le tes ség re for dít suk
vi gyá zó sze me in ket. 

Hieronymus Bosch pon to san ezt a cí met vi se lõ fest mé nyé ben egy ben áb rá zol -
ja mind a hét bûnt, még pe dig úgy, hogy a meg vál tó Krisz tust kö zép re he lye zi.

A kör egy ben a vi lá got is je lent he ti, de szá mos ér tel me zés sze rint sok kal
in kább egy fi gye lõ szem szim bó lu ma. Ezt erõ sí ti meg a kö zé pen lé võ, szin tén
kör be he lye zett Krisz tus-alak, aki a meg ke resz tel ke dés pil la na tát mu tat ja fel,
és a hoz zá tar to zó fel irat: Cave cave dominus videt. Va gyis hi á ba bújsz el az
em be ri (tö ké let len, idõ be li, evi lá gi) igaz ság szol gál ta tás elõl, az is te ni (tö ké le -
tes, örök ké va ló, mennyei) min dig utol ér, mert Is ten sze me min dent lát. Ezért
van az, hogy a ke resz tény ikonológiában az utol só íté let áb rá zo lá sa min dig
össze kap cso ló dik a tes ti bû nök kel. A ko rai áb rá zo lá sok kö zül min den kép pen
ér de mes ki emel ni Giotto a Scrovegni ká pol ná ban meg fes tett utol só íté let-fres -
kó ját (1305–1306). A bûn bo csá na tot nem érdemlõk3 a Sá tán sza bad pré dái
lesz nek, ahogy az a kép jobb ol da lán lát ha tó. Ké sõbb ez az áb rá zo lás lesz
szin te min den utolsóítélet- és po kol áb rá zo lás min tá ja. In tés, hogy a tes ti ség -
be fe led ke zõ em ber igen is fél jen at tól, ha en ged a test csá bí tá sá nak (akár lus -
ta lesz, akár ke vély vagy bu ja, avagy fa lánk, vagy mind egyik), a leg ször nyûbb
bün te tés nek néz elé be. 10
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A vanitas azon ban más faj ta je len tés sel is bír, ami per sze ugyan csak a test hez
kö ti. Köl csey egyik ver sé ben pon to san fo gal maz za meg a lé nye gét: „Gyer tya láng
egész vi lá gunk; / Egy fúvallat a ha lál.”

A vanitas az idõ be li ség re tör té nõ, sok szor hi á ba va ló fel hí vás. Köl csey eb ben
a ver sé ben ugyan ezt te szi. A cí me is ez. A vers nem jó, de a mon da ni va ló szem -
pont já ból tö ké le te sen fe je zi ki a vanitas lé nye gét. A vanitas az idõ. 

„Fe let te nagy hi á ba va ló ság, azt mond ja a pré di ká tor; fe let te nagy hi á ba va ló ság!
Min den hi á ba va ló ság! Mi cso da hasz na van az em ber nek min den õ mun ká já ban,
mellyel mun kál ko dik a nap alatt? Egyik nem zet ség el megy, és a má sik eljõ.” (Préd
1,2–4) Az az te hetsz bár mit, vál hatsz bár mi lyen naggyá, kap hatsz min den fé le ér de -
me ket, min den ki re ugyan az a há rom la pát föld ke rül. A kor fes té sze ti áb rá zo lá sa i -
nak vanitas-motívumai el sõ sor ban né met al föl di mes te rek tõl szár maz nak. Ma gam
még is egy Tintoretto-képet tar tok szá mon az el sõ ran gú ak kö zött, ame lyen a fes tõ

Zsu zsan nát áb rá zol ja a vé nek kel, akik
meg le sik a für dõ zõ nõt. Viktimológiai
szem pont ból per sze vi tat ni le het a kon -
cep ci ót, de két ség te len tény, hogy a fes -
tõ a két vén em ber csa lárd sá ga mel lett
rá mu tat Zsu zsan na vanitasból ere dõ hi -
bá já ra. A kép egyik rész le te ezt pon to -
san mu tat ja.

A fest mény 1555 kö rül ke let ke zett. 
A rész le ten jól lát ha tók a tes ti hi á ba va -
ló ság ok. Ék sze rek, ame lyek kel a tes tet
le het fel ci co máz ni, a szé pí tõ sze rek, a fé -
sû és kü lö nö sen a tü kör, ame lyek mind
a tes ti szép sé get hang sú lyoz zák. (Kép el -
mé le ti szem pont ból a tü kör ön ma gá ban
is vanitas-szimbólum.) Mint ha azt mon -
da ná: tedd a tes tet szeb bé, éke sítsd fel,
tedd cso dá lat tár gyá vá, válj ma gad is kí -
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vá na tos sá, fe jezd ki tes ti vá gya i dat, és ak kor ne cso dál kozz, ha a bûn út já ra lépsz.
Mi ért? Mert meg pró bá lod be csap ni a csal fa idõt. Az idõt, amely annyi ra fáj, mi nél
in kább elõ re megy. Ahe lyett, hogy a test hi á ba va ló sá ga he lyett a szel le mi, spriri-
tuális, lel ki en ti tás sal tö rõd nél. Mint mond juk Si me on. Aki ugyan bü dös volt, de a
menny ben el nyer te mél tó ju tal mát. Bü dös Si me on, a szent. Vagy Szent Si me on, 
a bü dös. Zsu zsan na so ha nem lesz szent. De leg alább bü dös sem. Ugyan ak kor Zsu -
zsan na sem szá mít hat sem mi jó ra. Pon to sab ban a Zsu zsan nák sem.

Catharina Ykens Nõi vanitas-mell-
szobor cí mû, 1688 kö rül szü le tett ké pe
két szem pont ból is ér de kes. Egy részt 
a dur va, már-már ke gyet len egy sze rû ség
mi att, amellyel fel hív ja a fi gyel met ar ra,
hogy a test mennyi re mu lan dó; bár 
a szép tes tet lát juk, a me ré szen dom bo -
ro dó nõi keb le ket, min den fér fi szem vá -
gyá nak tár gyát, eköz ben nem vesszük
ész re, mennyi re a pil la nat ban élünk,
mennyi re az idõ be zár tan ful do ko lunk.
Más részt azért, mert ezt egy nõ fes tet te.
Ta lán nem vé let len, hogy e fes tõ csa lád
sar ja az tán begina lett, és egyéb ként
giccses csend éle te ket fes tett. A begina
ké sõbb a kép mu ta tás szim bó lu ma (lásd

pél dá ul a ki vá ló Jan Steen ké pe it), ta lán nem vé let le nül. Vi szont itt a fes tõ nõ vagy
vé let le nül, vagy nem, kí mé let len pon tos ság gal ta lált el va la mit. Hogy az tán õ is os -
to ba sá got kezd jen a sa ját éle té vel. De leg alább kö vet ke ze tes, ez ta gad ha tat lan. Meg -
ál la pít ja, hogy az élet si ra lom völgy, min den hi á ba va ló, így be lép egy vi lá gi rend be,
ahol a kö zös ség be zár tan él he ti meg ta na i nak gya kor la ti kö vet kez mé nye it, ha a
beginák nem is kö vet tek olyan szi go rú or dót, mint a monasztikus szer ze tes ren dek.

A vanitas csúcs pont ja, ami kor a mû vész ma gát is a vanitas tár gyá vá te szi.
Vanitatum vanitas. Ta lán már nincs to vább. Bár ta gad ha tat la nul iro ni kus. Ilyen
David Bailly fest mé nye, amely nek a cí me is ér de kes: Ön arc kép vanitas-szim-
bólumokkal (1651). Ám iga zá ban itt is egy vanitas-szimbólum van a ké pen: az idõ.
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Ha ugyan is fi gyel me sen meg néz zük,
ezen a ba rokk fest mé nyen min den az
idõ mú lá sá ra fi gyel mez tet. A hol land
„Golden Age” fes tõ je min dent meg tesz
azért, hogy a ké pén min dent meg je le -
nít sen a vanitas té ma kör ében. Nem
utol só sor ban önm agát. Mind ez azon -
ban már nem ter helt val lá si al lú zi ók kal,
nem lép be sem mi lyen rend be, in kább
ér dek li a Grand Tour (az eu ró pai ci vi li -
zá ció fel fe de zé sé re szer ve zett, fõ ként
an gol és észa ki jobb mó dú ak kö ré ben
nép sze rû uta zá sok), a né met vá ro so kon
ke resz tül el jut Itá li á ba, ahol Ve len cé ben
hosszabb idõt is el tölt. Va gyis a vanitas
egyik fes tõ je ként is mert Bailly sze mé -
lyes éle te egy faj ta el len pont ja a vani-
tasnak. A vanitas összes kül sõ szim bó -
lu ma je len van: a fé lig égett, füs töl gõ
gyer tya, a vi rág, könyv, ék szer, fel bo rult po hár, nõi port ré és ter mé sze te sen a leg -
fon to sabb: a ko po nya. Min den, ami kül sõ leg a test hez köt he tõ. És a bel sõ: az idõ.
Az idõ, ame lyet a fi a tal fes tõ ke zé ben tar tott ön arc ké pe mu tat. Ön ma ga, évek kel
ké sõbb, im már meg öre ged ve, érez ve az „idõ sú lyát”. Ez a vanitas leg fon to sabb
mon da ni va ló ja. A test min den nel együtt ma ga is ele nyé szik, ez egy ben iró nia,
de igen ke se rû iró nia. 

Mit le het ak kor ten ni? Fel kell fe dez ni a tes tet új ra. Mert a test nem egy sze -
rû en csont váz, ahogy ez a trompe-l’oeil (Cornelis Gijsbrechts, 1668) mu tat ja.

A meg ta lált test

A test el vesz té sé nek az ide o ló gi ai alap ja sok fé le. Az új ko ri fi lo zó fia em be re
animal rationale, az az olyan „ál lat”, amely ér tel mi ké pes sé gek kel ren del ke zik,
és ez az ér tel mi ké pes ség szá má ra a meg ha tá ro zó, ahogy azt a kar té zi á nus ha -
gyo mány, majd a né met ide a liz mus gon dol ja. So kan (fõ ként a né met ide a liz mus,
kü lö nö sen He gel) en nél to vább men nek, az ész, il let ve a szel lem szin te ti zá ló ké -
pes sé gét eme lik ki, amely min den más élõ lény hez ké pest meg kü lön böz te ti az
em bert. A karteziánus tra dí ció vég pont ja ként a né met ide a liz mus ezt a meg kü -
lön böz te tést a leg ma ga sabb szint re eme li, és akár Kan tot, akár He gelt néz zük,
ina dek vát nak te kin ti mind azo kat a té nye zõ ket, ame lyek az em ber ér zel me i hez,
emo ci o ná lis éle té hez kö tõd nek. Nem ta gad ják a sze re pü ket, csak má sod la gos nak
ve szik. Nota bene: az em bert rég óta az zal akar ják er re a meg kü lön böz te tés re rá -
ven ni, hogy em be ri mi volt ára apel lál va fel szó lít ják: ural ja az ér zel me it. Ez zel 
a 18. szá zad ra az ér zel mi szub li má ció olyan fo kát érik el, és eb ben a ke resz tény
ha gyo mány nak bõ ven van sze re pe, amely egye ne sen erény nek ki ál tot ta ki az ér -
zel mek meg za bo lá zá sá nak ké pes sé gét. 

A test meg ta lá lá sa a fel vi lá go so dást kö ve tõ en még vá rat ma gá ra. Azon ban bu -
ta ság azt ál lí ta ni, hogy a szel le mi prin cí pi um mal szem ben a tes tet a 20–21. szá -
zad fe dez te fel. Nem. A ro man ti ka eb ben fon tos sze re pet ját szott, de iga zá ból ki -
fe je zet ten az ér zel mek ol da lá ról, ám az iga zi fel fe de zõ Nietz sche és Kierkegaard.
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Meg elõz mény ként per sze a mes ter, Scho pen ha u er. És még va la ki, ha vissza fe lé
me gyünk: Schelling.4

Az em ber hez eo ipso hoz zá tar toz nak olyan tu laj don sá gok, ame lye ket az ész
nem tud meg ala poz ni. Nem vé let len, hogy amíg a ro man ti ka a fel vi lá go so dás
ész má ni á ja, ad dig a fen teb bi fi lo zó fu sok a né met ide a liz mus el le né ben fej tet ték
ki gon do la ta i kat. A test mel lett leg mar kán sab ban ép pen Nietz sche szó lalt meg. 

Scho pen ha u er a tes tet fi zi kai tu laj don sá gai kö ré ben szem lé li, a ne mi sze re lem
me ta fi zi ká já ban a tes ti tu laj don sá go kat, va la mint az ösz tön kér dé sét ve szi sor ra,
amely nek el sõd le ges cél ja a faj fenn tar tás. Bár mennyi re ma gasz tos, ne mes és cso -
dá la tos a sze re lem, sze rin te lé nye gi leg a ne mi ösz tön ben gyö ke re zik. Eb bõl a
szem pont ból a test mint hús ér de kes, a nagy nõi mell pél dá ul azért, mert az utód -
nak bõ sé ges táp lá lé kot szol gál tat. A test itt va ló ban hús lesz, ám õt iga zá ból
mind ez azért ér dek li, hogy az esz me i ség gel szem ben vissza ránt sa a föld re az on -
nan a messze ség be tá vo zott ér zel me ket. Mint ami lyen a sze re lem. (Amit õ ma ga
nem sok ra be csült – le gyünk õszin ték, azért is, mert so ha nem volt ré sze ben ne.)
Ezért ír ja: „Mert bár mely föllengzõnek mu tat koz zék is a sze re lem, csu pán a ne mi
ösz tön ben gyö ke re zik, sõt egy ál ta lán nem egyéb, mint kö ze lebb meg ha tá ro zott,
spe ci a li zált, a leg szo ro sabb ér te lem ben vett egyé ní tett ne mi ösz tön. Ha már most
azt a fon tos sze re pet te kint jük, me lyet a ne mi sze re lem ját szik min den fo kán és
árnyéklatában, nem csak a drá mák ban és re gé nyek ben, ha nem az iga zi vi lág ban
is; hol az élet hez va ló sze re tet után a leg erõ sebb és leg te vé ke nyebb ösz tön nek
mu tat ko zik, az em be ri ség fi a ta labb ré szé nek ere jét és fe le rész ben gon do la ta it is
foly ton el fog lal ja, majd nem min den em be ri tö rek vés nek vég sõ cél ja, min den ügy re
kár té kony ha tást gya ko rol, a leg fon to sabb dol go kat óránkint fél be sza kít ja, sok szor
a leg na gyobb el mé ket is za var ba ej ti egy idõ re, az ál lam fér fi ak és tu dó sok ku ta tá -
sai kö zé nem rös tell ringyrongyával háborítólag köz be lép ni, sze rel mes le vél ké it
és haj fürt öcs ké it még mi nisz te ri tár cák ba és fi lo zó fi ai kéz irat ok ba is be tud ja
csúsz tat ni, azonfölül min den nap a leg bo nyo lul tabb s leg kel le met le nebb ügy ba jo -
kat tá maszt ja, a leg be cse sebb vi szo nyo kat föl old ja, a leg erõ sebb kö te lé ke ket szét -
té pi, né mely kor éle tet vagy egész sé get, más kor va gyont, ran got és bol dog sá got kér
ál do za tul, sõt aki idá ig be csü le tes volt, azt lel ki is me ret len né, aki idá ig hû volt,
áru ló vá te szi, te hát egé szen el len sé ges dé mon ként lép föl, aki min dent ipar ko dik
föl for gat ni, össze za var ni, föl hány ni – ak kor az em ber föl ki ált: Mi re va ló a lár ma,
mi nek a sür gö lõ dés, for go ló dás, ag gó dás és ret te gés? Hi szen csak ar ról van szó,
hogy min den zsák meg lel je a folt ját...” (Ke len Fe renc for dí tá sa)

A so ha meg nem ol dott „fel adat” Scho pen ha u er, Nietz sche és per sze
Kierkegaard szá má ra in kább a nõ. És egy ben a nõi test, amely za vart okoz. Mint
John Ruskinnak, aki nem hál ta el há zas sá gát, mert ami kor meg lát ta fe le sé gét
mez te le nül, és ta pasz tal ta, hogy nem olyan, mint az ál ta la oly cso dás nak tar tott
gö rög szob rok, ha nem pél dá ul fan szõ re van, vissza tán to ro dott a tes ti ség gondo-
latától.5 A nõi test egy szer re cso dált, a nõi ter mé szet egy szer re meg nem ér tett,
né ha ezért gyû lölt, ám min dig le nyû gö zõ. Ahogy Johannes, a csá bí tó, a Stá di u -
mok az élet út ján cí mû köny vé nek hí res be szél ge té sé ben mond ja: „Te nagy sze -
rû ter mé szet, ha már nem káp ráz tat tál vol na el, ak kor a nõ ál tal el nyer néd cso -
dá la to mat, mert õ a lé te zés leg na gyobb szent sé ge. Cso dá san al kot tad meg, és
még cso dá la to sabb, hogy egyi ket sem te rem tet ted a má sik kal ha son ló nak. A fér -
fi ak ban a lé nye ges (Væsentlige) a lé nye ges (Væsentlige), és ennyi ben ha son ló ak,
a nõk ben a vé let len sze rû (Tilfældige) lé nye ges (Væsentlige), és ennyi ben ki me rít -
he tet len ben nük a kü lön bö zõ ség.”14
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Per sze van ben ne iró nia, de sok kal fon to sabb a cso dá lat. Kierkegaard 1841-
ben min den ma gya rá zat nél kül sza kít Regine Olsen ne vû je gye sé vel, hogy az tán
egész éle té ben utá na epe ked jen. Nietz sche Lou Andreas-Saloméval meg mássza
a Monte Sacrót, de va ló szí nû leg nem jut el ad dig sem, mint Kierkegaard, vi szont
ugyan úgy kép te len fel dol goz ni be tel je sü let len vá gya ko zá sát. Nem vé let len, hogy
a há zas sá got, amely ben a tes ti ség az idõ el tel té vel egy re ke vés bé ját szik sze re -
pet, Nietz sche a „lel kek sze gény sé gé nek” ne ve zi. (Na gyon kö zel áll mind ez ah -
hoz a gon do lat hoz, mely sze rint a há zas ság nem a ma gány meg szün te té se, ha -
nem a ma gány meg ket tõ zõ dé se.) Nietz sche pon to san így ír er rõl: „Ó, ez a lel kek
sze gény sé ge ket tes ben! [...] Ó, ez a szá nal mas él ve zet ket tes ben! Õk mind ezt há -
zas ság nak hív ják; és azt mond ják, há zas sá ga ik az ég ben köt tet nek. Nos, én nem
szív e lem eze ket az égi há ló ba ga ba lyo dott ál la to kat!” Nietz sche va ló ban nem fo -
gal maz kí mé le te sen: a Tier (ál lat) ki fe je zést hasz nál ja. Majd a Lou Andreas-
Salomé után hi á ba va ló an epe ke dõ Nietz sche még dur váb ban von ja le a vég sõ
kö vet kez te tést: „Igen, sze ret ném, ha a föld gör csök ben fet ren ge ne, va la hány szor
a szent egy li bá val párosodik.”6 A szent (Heiliger) és a li ba (Gans) szem be ál lí tá -
sa nem vé let len. A szent le mond a tes ti ség rõl, a li ba csak azt akar ja. Ha a szent
szent sé gé ben meg fon tol ná a sze xu a li tást, ak kor cse le ked ne he lye sen. Bár le het,
hogy a li ba ezt nem vár ná meg. Ar ról nem is szól va, hogy a szent a ma ga szent -
sé gé ben még is csak kö tõ dik va la mi vég ze te sen al ja szen ve dély hez, ha va la mi en -
nek el le né re a li bá hoz hajt ja, ezt kép mu ta tás nak ne ve zik. Ez tör tént a szent sé get
oly nagy ra tar tó ke resz tény kul tú rá ban, ame lyet Nietz sche annyi ra meg vet. 
A szent így ne cso dál koz zon azon, hogy a föld nem fog görcs be rán dul ni, ami -
kor az egyik szent el ha lássza a má sik szent or ra elõl azt a pro fán li bát.

Az per sze már más meg fon to lást igé nyel, ha a szent há zas sá got is ígér a li bá -
nak. Itt már el hi szem, hogy Nietz sche lá tott egy fér fit, aki – mint mond ja – „mél -
tó nak ígér ke zett a föld ér tel mé re”, de mi kor meg lát ta a fe le sé gét, a „föld bo lon -
dok há zá nak rém lett” szá má ra. A sze re lem „kur ta bo lond ság” (kurze Torheit), 
a há zas ság pe dig nem más, mint „hosszú bal ga ság” (lange Dummheit). Még is: 
a szent sem ké pes szent sé ges sé gé ben a „kurze Torheit”-nak el lent mon da ni, s ta -
lán nem is itt van a víz vá lasz tó, ha nem a „lange Dummheit”-hoz va ló vi szony ban.

Ezért van az, hogy pél dá ul a há zas sá got Kierkegaard sze rint meg kell tá -
mo gat ni ma gasz tos esz mék kel, mert anél kül min den ki me ne kül ne be lõ le. 
A test vá gyai ugyan is erõ seb bek. A mo rál eze ket za bo láz za meg. Pe dig az
erény – mond ja Nietz sche – „csön de sen ül ni a mo csár ban”. Bár Kierkegaard
sze rint: „A há za sok örök sze rel met ígér nek egy más nak. Ez per sze na gyon ké -
nyel mes do log, de nem is je lent so kat; mert ha vé gé re já runk az idõ nek, ak -
kor el bá nunk az örök ké va ló ság gal is. Ezért ha az il le tõk az »örökké« he lyett
azt mon da nák: »húsvétig« vagy a »következõ má jus elsejéig«, ak kor még is csak
len ne ér tel me sza va ik nak; mert mind ket tõ vel olyat mon da ná nak, amit ta lán
be is tud ná nak tar ta ni.” En nek meg fe le lõ a vég le ges konk lú zió is: „A nõ elõ -
ször büsz ke, az tán gyen ge, az tán el ájul, az tán a fér fi is el ájul, az tán el ájul az
egész csa lád.” (Da ni Ti va dar for dí tá sa)

Mind ez azon ban a test nek csak egyik, bár nem lé nyeg te len as pek tu sát, az ér -
zé ki sé get vil lant ja fel. Parafrazeálva Pla tónt: az em ber, hi á ba pil lant ja meg az it -
te ni szé pet, nem fog a „tú li” fe lé vá gya koz ni, ha nem „át ad va ma gát a gyö nyör -
nek, négy lá bú mód já ra rá akar ja vet ni ma gát” – és na gyon he lye sen is te szi. 

Mit kezd jünk hát egy más fél év ez re des ha gyo mánnyal, amely ép pen en nek
az el len ke zõ jét su gall ja? 
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Nietz sche ki mond ja a leg fon to sab bat, amit eb ben a kér dés ben ki le het mon -
da ni: „Haj dan a lé lek meg ve tõ en né zett a test re: és ak kor ez a meg ve tés volt 
a lemagasabb ren dû (diese Verachtung war das Höchste) – si lány nak, csúf nak, ki -
éhe zett nek akar ta lát ni a tes tet.” 

A test és lé lek ket tõ sé gé nek, év ez re des kont ro ver zi á já nak leg pon to sabb le írá -
sa. A Leib (test) a leben (él ni) igé bõl szár ma zik, a Kör per (test) a la tin corpusból.
A Leib sze re pel Nietz sche itt idé zett min den szö ve gé ben. Az az a test nem egy -
sze rû en kor pusz, ami az asz tal nak is van, ha nem olyan „test”, amely az élõ tes -
tet je len ti. Ez eset ben a lé lek si vár sá gá val szem ben élet te li (lebendig) is. Hisz így
foly tat ja: „Ó, ma ga ez a lé lek volt si lány még, csúf és ki éhe zett: és a lé lek a ke -
gyet len ség ben (Grausamkeit) lel te ked vét.”

A má so dik fon tos elem a test és a lé lek ket tõ sé gé bõl a test ja vá ra tör tént
vissza vé tel mel lett a test ko ráb bi meg ve tõ i rõl szó ló esz me fut ta tás. Kü lön cí met
is ér de mel: A test meg ve tõ i rõl (Von den Verächtern des Leibes). Nietz sche a test
meg ve tõ it több he lyen is az élet mé reg ke ve rõ i nek tart ja. A test mel lett egy má -
sik fon tos fo ga lom a föld (Erde). Szin te bi zo nyos, hogy azért, mert ahogy a test
szem ben állt a lé lek kel, úgy a föld áll szem ben a föl dön tú li val (Überirdisches),
amit a ke resz tény ség a föl di élet utá ni élet szín te ré nek tart, és aho vá csak a test
nél kü li lé lek nyer het be bo csá tást. 

Va gyis az el len tét pár ok: Test – Lé lek, Föld – Föl dön tú li (Lét – Lét-utá ni).
A test meg ve tõ i nek kí mé let len os to ro zá sa egy ra di ká lis vissza vé tel meg hir de -

té se. A test meg ve tõ i nek Nietz sche azt ajánl ja, hogy ha ennyi re gyû lö lik a tes tü -
ket, ak kor mond ja nak in kább gyor san bú csút ne ki, és köl töz ze nek el bár ho vá,
csak vég re „né mul ja nak már el”. A test te rem ti az észt, a szel le met és az ént. Test
nél kül egyik sem lé te zik. És a test ben gyö ke rez nek az ér zel mek, ame lyek nél kül
az ész szá raz és ter mé ket len ma rad – ezt már Schelling is tud ta. Hogy a ke resz -
tény ség az ér zel mek szub li má lá sá ra hív fel, azt so ha nem le het meg bo csá ta ni.
Az ér zel mek, a szen ve dé lyek (Kierkegaard) nél kü li em ber nem em ber. Ak kor
sem, ha van esze. A test egye ne sen töb bet tud az ész nél, mert meg érez olyas mit
is, amit az ész so ha nem ve het ész re. Akar, érez, szen ved, sze ret és gyû löl – hi -
á nyuk ban meg szû nik az em be ri lé te zés. 

A test minden nek az al fá ja és óme gá ja, a te rem tõ test (der schaffende Leib).
A test meg ve tõ in, akik a tes ti ség bõl bûnt kre ál tak, a kép mu ta tás ural ko dik, az
irigy ség és ki sebb ren dû ség hajt ja õket. 

A pusz ta tes ti ség azon ban ugyan csak nem le het cél. A pusz ta ér zé ki ség ön -
ma gá ban se ho va sem ve zet. Az zal úgy já runk, mint Kierkegaard tör pé je: „leg -
töb ben oly buz gón haj szol ják az él ve ze tet, hogy el ro han nak mel let te. Úgy jár -
nak, mint a tör pe, aki egy meg szök te tett her ceg nõt õr zött a kas té lyá ban. Egy
na pon ebéd után le fe küdt alud ni. Mi re egy órá val ké sõbb fel éb redt, a her ceg -
nõ el tûnt. Gyor san fel rán tot ta hét mér föl des csiz má ját; egyet len lé pés sel túl -
ju tott raj ta.”

A test te hát az ér zõ, élet tel te li, de nem egy sze rû en a pusz ta ér zé ki ség ben ki -
me rü lõ en ti tás. Több an nál.

Összeg zés

És ez zel vol ta képp el ér kez tünk a vég pon tig. Vagy a kez de tig. A test és lé lek
ket té vá lasz tá sa a lé lek ál tal gyû lölt és meg ve tett test kép ze tét ered mé nyez te, kis -
sé tá gab ban néz ve: a tes tet len meg ve tett min dent, ami tes ti ség volt. Az tán ez a16
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meg ve tés to vább ment, és bûn né fo ko zó dott, a szé gyen mel lett fél ni is kel lett 
a mág lyák tü zé tõl. Má ra leg fel jebb be teg ség.

És per sze ha test, ak kor Husserl, Merleau-Ponty, Berg son és Heidegger vagy
Gadamer még to vább ve zet het ne. Igen, Merleau-Ponty, aki a test fo ga lom dif fe -
ren ci á lá sá ban en nél to vább is kí vánt lép ni. Ám ami en gem ér de kel, az nem a
geo grá fi ai, nem a fi zi kai (Merleau-Ponty), ha nem az em be ri test. És eh hez a kul -
csot Nietz sche ad ta meg.

Eb bõl ér de mes ki in dul ni, in nen ér de mes ta lán foly tat ni. 

JEGY ZE TEK
1. Az írás rég óta ér le lõ dött, most úgy gon do lom, hogy a rész le te zõ ki fej tés he lyett in kább alap vo na la kat vá zo -
lok fel. 2018 má ju sá ban a szómaesztétikáról tar tott egyik kon fe ren cia meg nyi tó ján, ahol a szómaesztétika ala -
pí tó ja, Richard Shusterman is je len volt, fel tet tem azt a kér dést, hogy le het-e egy ál ta lán be szél ni szó-
maesztétikáról, amíg nem be szé lünk a test- (ha úgy tet szik: szóma-) fi lo zó fi á ról. (A gö rög σῶμα tes tet je lent,
amely mind em ber re, mind más élõ lény re vo nat ko zik.) Iga zá ból ott csak Nietz sché re hi vat koz tam, aki nek
meg ha tá ro zó jel le gét a tes tet il le tõ en Shusterman el is is mer te. De a kér dés az óta is fog lal koz tat, fõ ként azért,
mert annyi for du lat ról le het be szél ni: ké pi, nyel vi, ana li ti kus stb. for du lat ról, hogy szin te szé dül be le az em -
ber. Tes ti for du lat ról is szok tak be szél ni, fõ ként a film mû vé szet kap csán.
2. Igen rész le te sen fog lal koz tam a Nár cisz-mí tosszal a Kép és mí tosz cí mû köny vem ben (Typotex, Bp., 2014),
ezért itt most csak a leg fon to sabb, a test szem pont já ból ki emel ten fon tos kér dé sek re té rek ki. Ovi di us Át vál to -
zá sok cí mû mû vé bõl Devecseri Gá bor for dí tá sá ban idé zek.
3. Nem vé let len, hisz a de rék Enrico Scrovegni a ká pol nát ap ja bû ne i nek bo csá na tá ra épí ttet te, és bíz ta meg
Giottót a fres kók el ké szí té sé vel. A nem ke vés bé de rék uzso rás pa pát (Reginaldo degli Scrovegni) ma ga Dan te
is sze re pel te ti az Is te ni szín já ték ban, bár az nem ép pen ilyen hír név re vágy ha tott, mert a po kol ba he lye zi (vö.
17. Ének). A ké pen ma ga Enrico is lát ha tó (a ke reszt mel lett bal ra, az az nem a po kol ban), amint fel ajánl ja a
ká pol nát az an gya lok nak. Sa ját és a pa pa bû ne i ért cse ré be.
4. Itt el sõ sor ban a Stutt gar ti ma gán elõ adá sok ra gon do lok. Az 1811-ben elõ adá sok for má já ban ke let ke zett,
majd jegy ze tek bõl össze ál lí tott szö veg a né met ide a liz mus je les kép vi se lõ jé hez ké pest meg le põ ál lí tá so kat tar -
tal maz, ame lyek re ak kor fi gyel tem fel, ami kor Weiss Já nos sal a for dí tá sán dol goz tunk. Sa já tos, hogy amíg pél -
dá ul Kant az ant ro po ló gi ai írá sa i ban fog lal ko zik az el me be teg sé ge i vel, de mint be teg sé gek kel, ad dig Schelling
az õrü le tet már nem mint or vo si kér dést, ha nem mint em be ri sa já tos sá got ke ze li, és nem is tart ja fel tét le nül
be teg ség nek. Sok kal in kább az eg zisz tá lás egyik fel té tel ének. (Kü lönb sé get tesz per sze a Blödsinn és Wahnsinn
kö zött, és az utób bi ról ál lít ja mind ezt. De en nek ki fej té se hosszas ér te ke zést kí ván na.)
5. Ezt rész le te seb ben ki fej tem Ruskin most meg je lent A XIX. szá zad vi har fel hõ je (Typotex, Bp., 2018) cí mû kö -
tet elõ sza vá ban.
6. A Zarathustrát Sza bó Ede for dí tá sá ban vagy sa ját for dí tás ban idé zem.
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