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Benk� Krisztián

Nimfománia
(Weöres Sándor: Psyché / Eggy lovász fihoz)1

„[A]z én Hymen fészkem jelesbb mint legtöbb asszonyé, 

benn Priapust pulzálás fogadja, be-felé rángatón s szorossan 

gyürücskél, s a férfi ú ett�l eszét veszíti, rajtam feküvén üres-

sen mered reám, arcza mint ki-vájt dinnye héj, mellybe szát 

szemet metszettek. Rángásom még agy-velejit is kiszívja (…) 

Boldogittó s rontó varázslat imez” (Weöres, 144.)

Weöres Sándor Psyché cím� fi ktív versgy�jteményében a szépséges cím-

szerepl�, Lónyay Erzsébet fi atalságát, szexuális ébredését – az erotika felfe-

dezését bemutató Hegyaljai évek (1808–1812) cím� versciklus lezárulását 

– a fi ktív életrajz szerint annak tulajdoníthatjuk, hogy „Psychének a fi atal legé-

nyek iránti serdül�kori nimfomániáját az els� szeret�, Gaston, megsokallta” 

(Weöres, 270.). Mivel a verseknek a kommentárok és paratextusok révén egy 

„életregény”-be történt beágyazása referenciális olvasandóságot sugall, ezért 

ezt kerülend� a Psyché eddigi fogadtatásának dominánsabb tendenciája volt 

a szerz� és teremtménye közötti viszonynak (hamisítás / új költ�i kód terem-

tése, nemekkel folytatott játék stb.) a kötet egészét jellemz� elméleti kérdések 

tárgyalása, mint az egyes költemények szoros olvasata. Az értelmezés számára 

az egyik legnagyobb kihívást jelent� vers az Eggy lovász fi hoz cím� „megfejt-

hetetlen rebus” (Weöres, 275.), mely alkalmat ad a nimfománia természetrajzá-

ban való elmélyedésre is:

Oldalad melly�l borusan szököm-fel,

Óriás kígyó ropogat: magányom,

Bolgatod fészkin, tova még-sem �zöd,

����S forr derekomra.

Álmad lep, el-gyürtt iszap ágy, te kis hal,

Úszonyod lágy még s liheg� kopoltyúd,

Gondtalan czompó, ha be-harmatoztál,

����Nyugton el-alszol.

Mint fejér t�z-nyelv rohanok mezítlen

Szomjuságomban, ki az éjtszakába

Ott a Cosmosnak ridegebb s hitetlen

����Tarlaja füstöl.

������(Baden, 1814 – Weöres, 70.)

1 Részlet a szerz� M�vészfi lm (Nárcisz és Psyché) cím	 monográfi ájából
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A  referencia (Baden ’fürdeni’) els� pillantásra a vízhez, a  nedvességhez 

kapcsolódó képzetekre irányítja az olvasó fi gyelmét: „kis hal”, „be-harmatoz”, 

„szomjuság”, melyeket a költemény ellentétbe állít a t�z képzeteivel: „forr”, „t�z-

nyelv”, „füstöl”. Sigmund Freud a Hisztéria-analízisében a nedvesség és az égés 

oppozíciójában az el�bbit, a közösülés során a férfi váladéktól való bepiszkolódás 

gondolatát a hisztéria egyik tüneteként fedezte fel, amely a közösülés undorodó 

elutasításához vezet (Freud, 84.). Bár egyes versekben valóban felt�nik a tüzel� 

nimfománia (a „[s]zeretek minden-kit egy gyanánt” – Weöres, 77.) ellenképe is, 

a frusztrációkból adódó frigiditás: „Sokáig borzadtam, / Eggy évig, vagy tovább 

is, / Emberrel öszve-fekünnöm” (Weöres 24), ez az ellenpontozó szerkezet na-

gyon is leegyszer�sítené a Lovász-verset. A  nedvesség, a  „be-harmatoz”-ódás 

itt sokkal inkább az izgalom önm�köd� folyamatára utal, melynek metaforái 

vissza-visszatérnek a kötetben a „feneketlen kút”-tól a „leves”-be tett répán át a 

hajót elsüllyeszt� „tenger”-ig (Weöres, 7, 31, 88.). A „kis hal” (vagy „óriás kígyó”) 

az „el-gyürtt iszap ágy”-ban talál örömöt: a compó (Tinca tinca) a meleg és fény-

t�l védett síkvidéki, lassú áramlású, iszapos medr� folyókban, állóvizekben és 

mocsarakban él, de a rejtélyes lovászfi  alakját is sejteti, hogy a „czompó” vagy 

más néven cigányhal megjelenésére jellemz� a két keskeny bajuszszál.

A  kielégít(het)etlenség „magány”-ának, a  „szomjuság”-nak Richard von 

Krafft-Ebing a Psychopathia Sexualis nymphomania/satyriasis fejezetében a 

következ� leírását adja:

„olyan meghatározóvá válhat, hogy befolyásolhatja a képzelet és vágy me-

zejét, és megkövetelheti a szexuális aktus keltette megkönnyebbülést. Akut 

és súlyos esetekben az etika és az akarater� teljesen elveszítik a kontrolláló 

hatásukat” (Krafft-Ebing).

Az etikai dimenziót, a  „hit(etlen”-ség)-et tárja fel a költemény keresztény 

szimbolikája, a b�nbeesésre utaló kígyó és a vízkeresztséget felvev� Megváltót 

jelképez� hal (ιχθυς), ugyanakkor a derék köré tekered� gyilkos óriáskígyó a 

Laokoón- szoborcsoportot is az olvasó emlékezetébe idézi. A  képz�m�vészet 

és az irodalom közötti viszonyrendszernek a Lessing Laokoónjában tárgyalt el-

méleti alapvetéseit Weöres a Lovász-versben a konkrét költészet kísérletei fel�l 

olvassa újra. Az értelmet elhomályosító fogalmazásmód olyan tipográfi ai meg-

oldással társul, ahol a három lefelé sz�kül� versszak három V bet�t vagy három 

lefelé mutató nyilat formál, egyaránt keltve a n�i szexualitás és a vulkán képzet-

társításait. A költeményben tomboló „t�z-nyelv” hideg sikolya kés�bb a Vesuvió-

ban hangzik majd fel újra: „Vagyok az Arctis Vulcanja, / Heves, de jeges orom” 

(Weöres, 119.). E  kései vers Ungvárnémeti és Psyché egyértelm� archetipikus 

szembeállítását is relativizálja, noha a kettejük különbsége sem elhanyagolható:

„Fickó, te mer� Abstractumot írsz (…) nálad a Tátra nem hegy, hol az em-

ber a lábát törheti, hanem szent magasság, hol Zevsz sas madara honol. Te a 

Concretumoktúl elvonod az illatot, mozgást, életet, minden hideg és kemény 

leszen, márván (…): te nálad minden k�b�l és érczb�l vagyon” (Weöres, 133.).

A  „költ�n�” számára kedves Eichendorffnak A márványszobor cím� elbe-

szélésében az éjszakai parkban rejtélyesen megelevened� Venus-szobor a né-

met romantikának abban a vonulatában helyezhet� el, amely a wincklemanni 

görögségkép hátrányára az antikvitás démonivá váló pogányságát kereste („ein 

niegefühltes Grausen” – Eichendorff, 31.).
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