
sát15 a nemrég elhunyt muzeológus, Néray Ka-
talin jóvoltából 1988-ban a Mûcsarnokban is
megcsodálhattuk. 

Passuth Krisztina a kelet-európai avantgárd-
ról szóló könyvének zárófejezetében valameny-
nyi kelet-európai ország avantgárd mozgalmai-
nak elkerülhetetlen feloszlásáról beszél.16 Ma-
gam éppen a mindenütt feltámadt naciona-
lista-diktatórikus külsô kényszer miatt érzem
azt, hogy ezek a mozgalmak máig nem oszlot-
tak fel a szó mûvészeti értelmében. Hiszen
nem volt módjuk rá, hogy mindent kiadjanak
magukból! Az ôket félresöpörni vélô posztmo-
dern hangoskodást jócskán túlkiáltva szólítják
a mûvészet értôit: Ma is itt vagyunk!
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Hernádi Miklós

AZ EROTIKA REGISZTEREI

Veszedelmes olvasmányok. 
Erotikus illusztrációk a 18. századi 
francia irodalomban
Az Országos Széchényi Könyvtár, a Tony 
Fekete Magángyûjtemény, a Bibliotheque
Nationale de France, az Österreichische
Nationalbibliothek és az aradi Biblioteca
Judet,eana! együttmûködésében rendezett kiállítás
katalógusa magyar és francia nyelven
Országos Széchényi Könyvtár–Kossuth Kiadó,
2007. 196 oldal, 4500 Ft

„A XVIII. század a vignetta százada. Ez a kor, amely
a mûvészet szeretetreméltóságával ékesített mindent,
amely stílussá nemesítette a csinosat. [...] Ez a kor,
amely számára elképzelhetetlen volt az olyan nyom-
tatott lap, amelyik nem gyönyörködteti a szemet: ma-
gától értetôdik, hogy ez a kor, a XVIII. század, te-
hetséget, képzelôerôt, új, eleddig példa nélkül álló
ízlést pazarolt a könyv szépítésére és derûsebbé téte-
lére is. Ezért triumfál XV. Lajos uralkodása alatt a
mûvészetnek az az ága, amelyet késôbb illusztrálás-
nak neveztek el. A kép megtölti a könyvet, eláraszt-
ja a nyomtatott szöveget, keretévé válik, kezdi és be-
fejezi, felfalja a legcsekélyebb üres helyet is.”1 E mon-
datokkal kezdik a Goncourt testvérek Gravelot
munkáinak méltatását A XVIII. SZÁZAD MÛVÉ-
SZETE címû könyvükben. Az illusztrálás mûvé-
szete láttatja a szöveg által megjelenített ese-
ményeket, azoknak sajátos miliôt teremt, az
olvasót eligazítja a szöveg világában. Ez kétélû
vállalkozás: lehet azt mondani rá, hogy az ol-
vasót megfosztja fantáziájának mûködtetésé-
tôl, irodalmi-képi asszociációit egy mederbe,
az illusztrátor látásmódja felé tereli, ugyanak-
kor megteremti azt a közeget, amelyben az ol-
vasó nem verbális formában mintegy közelebb
kerül a cselekményhez, a figurák világához, és
a szituációk plasztikussá válnak. Természete-
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sen mindez a legritkább esetben párosul mé-
lyebb pszichologizálással. A két látásmód fel-
tételezi egymást, különösen abban az értelem-
ben, hogy a XVIII. század az ut pictura poesis
elvében kölcsönviszonyként tekint szövegre
és képre. Az illusztrációk egy tetemes része a
francia forradalom után „dekadensnek” és er-
kölcstelennek bélyegzett erotikus könyvekben
is sikert aratott. Ezt az illusztrációs mûvészetet
mutatja be az Országos Széchényi Könyvtár
VESZEDELMES OLVASMÁNYOK címû kiállítása, mely-
hez remek, jó kiállítású és minôségû, a teljes
képanyagot magába foglaló és négy igen meg-
kapó, informatív esszét tartalmazó katalógus
készült. 

Az erotikus irodalom XVIII. századi, külö-
nösen francia virágzása igen összetett képet mu-
tat. Ahogy a katalógus elsô remek esszéjében
Granasztói Olga fogalmaz: „Nem okoz nehézsé-
get meghúzni a határt, hogy meddig gáláns egy mû,
és mikor sorolható a másik végletbe, vagyis ábrázol
egyértelmûen pornográf jelenetet, ám a kettô közöt-
ti finom átmenetek megnevezése, osztályozása már
sokkal inkább: nemcsak az utókornak, hanem egy-
kor a kortársaknak is.” (11–12.) A két végpont,
a gáláns metszet és a pornográf ábrázolás ad-
ja a kiállításnak és a katalógusnak is a két szél-
sô pontját. A galantéria az évôdô kedvesség, a
pajzán, de mértéktartó finom erotika világa,
amelyben egyetlen célzás sem lépi túl a jól ne-
velt viselkedés stílusrétegét. (Érdemes meg-
jegyezni, hogy a franciás mûveltségû XVIII.
századi német kultúra is átveszi a szót, és tár-
gyunktól egészen távoli példával élve Bach a
CLAVIER-ÜBUNG elsô kötete, ismertebb nevén 
a HAT PARTITA [1726] kiadásának címlapjára ezt
írja: „Clavier Übung, melyben vannak Praeludiu-
mok [...] s más Galantériák...”, és e mûvek célja,
hogy „azoknak, akik szívelik, kedvük felvidítására”
szolgáljon.)2 A galant homme a finom arisztokra-
ta férfi, vagyis az úriember. A gáláns erotikum
ebben az összefüggésben az arisztokrácia játé-
ka, és egyetlen nagy irodalmi túlélôje Choder-
los de Laclos VESZEDELMES VISZONYOK címû levél-
regénye – világos a kiállítás címének allúziója.
De miért is voltak ezek az olvasmányok vesze-
delmesek? A másik szélsô pont felé tendáló
anyag, a nyíltabb erotikus ábrázolás adhatja a
kézenfekvô közelítést erkölcsi nézôpontból. 
A keresztény erkölcs világa semmi esetre sem
tudja és akarja interiorizálni az erotikát. En-
nek oka rendkívül sokrétû, de tény, hogy a ke-
resztény kultúrkör az erotikusban démonit lát,

szemben például az antik kultúrával, melyben
az erotikum nem „ördögtôl való”, nemcsak
azért, mert nincs ördög, hanem azért, mert e
kultúra nem él olyan test-szellem polaritással,
mint a keresztény. Kierkegaard igen pregnán-
san fogalmazta meg a keresztény kultúra viszo-
nyát az érzékiséggel: „Elôször a kereszténység té-
telezte úgy az érzékiséget mint princípiumot, mint
magában való rendszert, és ennyiben a keresztény-
ség hozta a világra. De ha helyesen akarjuk értel-
mezni azt a tételt, hogy a kereszténység hozta világ-
ra az érzékiséget, akkor ezt úgy kell felfognunk, mint
amely ellentétével azonos, hogy a kereszténység kiül-
dözte, kizárta a világból az érzékiséget.”3 Nem vé-
letlen, hogy minden érzéki megnyilvánulás a
kereszténységgel, pontosabban annak az ero-
tikummal szemben tanúsított dogmájával el-
lentétes erôként tételezi magát. Ebben a CAR-
MINA BURANA erotikája, a Don Juan-mítosz, a
reneszánsz erotikus alkotásai és a felvilágoso-
dás hasonló mûvei közösek. A veszedelmesség
a kierkegaard-i leírás nyomán éppen azáltal
válik plasztikussá, hogy benne kimondva vagy
kimondatlanul a szellemileg kizárt jut szóhoz.
Nem is meglepô, hogy ezt az irodalmat mind
államilag, mind egyházilag s a XVIII. század
politikai klímáját figyelembe véve egyúttal ál-
lamegyházilag diszkreditálták. Ebben a tágabb
összefüggésben az erotika, a pornográfia e kor-
ban nemcsak önmagáért való, hanem a sza-
badgondolkodás része. A libertinizmus nem
pusztán szexuális szabadosságot jelentett. A fel-
szabadított rabszolgára visszavezethetô latin li-
bertinus szó a szabadgondolkodás szinonimája,
sôt a libertinus majdhogynem egyet jelent az
enciklopédista filozófussal. Ugyanis a felvilá-
gosodásban aki filozofál, az elsôsorban szabad-
gondolkodó. Ez Rousseau-ra éppúgy igaz, mint
Voltaire-re, Crébillon fils-re, Diderot-ra, Restif
de la Bretonne-ra és Sade márkira. A hat eb-
ben az összefüggésben szimbolikus név, ha tet-
szik, fokozatos „erôsödése” a libertinus iroda-
lomnak. Rousseau egyáltalán nem kokettált a
nyílt szexualitással, Voltaire annál inkább, elsô-
sorban az ORLÉANS-I SZÛZ4 címû finoman szól-
va is pajzán „comico-heroico” eposszal, míg
Crébillon meghökkentô fantáziával írja meg
fômûvét, az EGY PAMLAG EMLÉKIRATAI-t,5 amelyre
polemikus-parodisztikus válaszként született
meg Diderot tollából a FECSEGÔ CSECSEBECSÉK.
Restif szinte egész életmûvét e téma teszi ki, de
az elôbbieknél jóval alacsonyabb regiszterben,
Sade márkit pedig mint a libertinizmus ero-
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tomániájának végsô konzekvenciáit megfogal-
mazó szerzôt aligha kell bemutatni. A filozófi-
ai regiszterrel természetesen nem minden mû
rendelkezik. A kor egyik legnagyobb becsben
tartott könyve a Jean Baptiste de Boyer-nak,
Argens márkijának tulajdonított A FILOZÓFUS

TERÉZ címû regény.6 A filozófia ebben az össze-
függésben a szabadgondolkodás nevelési regé-
nyévé válik, amelyben Terézt az ôt befolyáso-
ló egyházi (!) személyek a szabad érzéki élet el-
fogadására ösztönzik. A regény Descartes-tól
az enciklopédistákig a filozófiát népszerûsítô
formában tálalja, ugyanakkor a történet a por-
nográf leírások nagy gyûjteménye. E kétpólu-
sosság mutatja legjobban, hogy az e korban di-
vatos erotikus regény mint mûfaj közel sem
meztelen pornó. 

De az is. Mert a skála másik végén helyez-
kedik el például a névtelen szerzôjû és igen nép-
szerû A KARTHAUZI PORTÁS címû regény, amely a
szexuális élet jeleneteinek teljes arzenálját be-
mutatja, afféle pornográf mindenes gyûjte-
mény. Éppen ezért az erotikus irodalom e re-
gisztere nem titkoltan az egyéni örömszerzés
segédeszköze. Mind a kiállítás plakátja, mind
a katalógus címlapja a Lavreince VESZEDELMES

REGÉNY címû képe nyomán készült rézmetszetet
viseli magán: egy férfi suttogásra utaló gesz-
tusként szája elé emeli mutatóujját, mialatt
egy hölgyet les meg, aki hatalmas baldachinos
ágyán elalélva fekszik, míg az ágy mellett egy
kis könyv hever. Az irodalom által feltüzelt ér-
zéki fantázia lángjait vélhetôen a könyvben lé-
vô illusztrációk is tovább szítják. Kovács Ilona,
a Casanova-kutatás nemzetközileg elismert te-
kintélye, valamint a francia libertinus irodalom
szakavatott fordítója AZ ÉRZÉKEK MÛVÉSZETE cí-
mû ragyogó esszéjében (60–102.) megemléke-
zik Casanova életrajzának azokról az epizód-
jairól, amikor vágyainak felszítására illusztrált
erotikus köteteket lapozgatott. E két példa vi-
lágosan mutatja, hogy túl a filozófián, az ero-
tikus irodalmi és képi anyag azt a célt is betöl-
tötte, amit ma a pornóipar. S mindkettônek
megvannak a remekbe szabott darabjai és ócs-
ka ponyvái, hiszen minden mûfaj, így a por-
nográfia is, rendelkezik saját, belsô mércével.
A fent leírt Lavreince-kép azonban rávilágít az
olvasás kultúrtörténetének egy jelentôs for-
dulatára is. Az olvasó hölgy nemcsak erotikus
helyzetébôl adódóan jelenik meg a legintimebb
szituációban, hanem az olvasás tényébôl faka-
dóan is. Más szóval: az olvasás ekkor válik ma-

gányos és önmagáért való intim tevékenység-
gé. Kármán József írja az URÁNIA bevezetôjé-
ben, hogy számára nincs édesebb képzet, mint
egy lugasban meglátni egy padon ülô fiatal höl-
gyet könyvvel a kezében. Kármán irodalmi óha-
ja is azt jelzi, hogy a rokokóban és a szentimen-
talizmusban megjelenik a modern olvasó pro-
totípusa. Végleg eltûnik a hangos olvasás, és
az olvasás mint ténykedés is kellemesebbé, ké-
nyelmesebbé válik. Az olvasási szokások meg-
változása a könyvek méretétôl kezdve az olva-
sóbútorokig rendre felülírja a múlt szokásait.
Ennek legismertebb példája a „sezlony”, ami
eredetileg a francia chaise longue, e kényelmes
kanapéféleség a hozzátolható zsámollyal. Gra-
nasztói Olga így ír: „A korábbi olvasási formák-
hoz képest, mint a hangos olvasás, közös olvasás,
felolvasás vagy a legmûveltebbek könyvtári tudós
olvasása, merôben újat jelentett a nôk magányra
vágyó olvasása.” (14.) Igen érdekes sajátosság,
hogy az erotikus irodalom fellendülése a ma-
gányos hölgyolvasók nélkül elképzelhetetlen.
Azaz, úgy tûnik, szakítanunk kell azzal a szte-
reotípiával, hogy az erotikus tartalmú iroda-
lom és illusztráció a férfiak privilégiuma (lett)
volna. Az egyetlen fennmaradt felvilágosodás
korabeli magyar libertinus könyvgyûjtemény
is egy grófnô nevéhez fûzôdik: a Csáky–Erdô-
dy házaspár könyvtárában több mint ötezer
kötetet számlál Erdôdy Júlia francia nyelvû
magánkönyvtára, ennek tetemes részét eroti-
kus tárgyú könyvek teszik ki. (A kiállítás bôven
merít ebbôl az azóta Aradra került gyûjte-
ménybôl.)

Az illusztrációk tekintetében is érdemes a
különbözô regiszterekre figyelemmel lennünk.
A legmagasabb, valóban mûvészi színvonalat a
festmények jelölik. A gáláns irodalom illusztrá-
ciós forrásának nagy részét a festmények met-
szetreprodukciói teszik ki. Ebben a legfonto-
sabb szerepük Boucher képeinek vannak. Fi-
gyelemre méltó, hogy Boucher négyszer fes-
tette meg Madame de Pompadour portréját, s
ebbôl kettôn, az 1756-os és az 1758-as festmé-
nyen7 mindama kelléktár megfigyelhetô, ami-
rôl fent írtam. XV. Lajos maîtresse-e az ideális
hölgyolvasó tündöklô alakja. Az 1756-os na-
gyobb, reprezentatívabb képen Madame egy
szobabelsôben látható, hatalmas elomló ruhá-
ja valósággal elfedi a chaise longue-t, leeresztett
jobb kezében kis könyvet tart, és ingerlôen, ál-
modozva tekint fel könyvébôl. Az 1758-as jó-
val kisebb festményen szinte ugyanez a jelenet
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ismétlôdik, és mintha Kármán óhaját látnánk
megtestesülni: Madame a szabadban, egy kis
liget oltalmában, szintén „sezlonyon” ül, bal kö-
nyöke alatt könyvek, jobb kezében egy nyitott
kötet, ugyanaz az álmodozó tekintet. Ismerve
Bouchet gáláns erotikáját, csak találgatni lehet,
mit olvas Madame, ugyanis álmodozó tekinte-
te több, mint sejtelmes. A finoman erotikus gá-
láns képek legismertebbike Fragonard HINTÁ-
ja.8 A festmény nem egy reprodukcióban ter-
jedt, s felismerhetô rajta a vignettaszerûség le-
hetôsége, amelyrôl a Goncourt fivérek írnak.
Ez a miliô és a szituáció tökéletesen alkalmas
arra, hogy mintegy eszményi mintát lássunk
benne a gáláns könyvillusztrációk számára. 
A nyíltabban erotikus illusztrációk legnagyobb
mestere Gravelot, Eisen és Boucher volt. Mû-
vészi kimunkálásban a legelragadóbb a GÁ-
LÁNS METSZETEK BOCCACCIO MESÉIHEZ címû soro-
zat (1757–1762), melyet a három mûvész együtt
alkotott, de Gravelot neve alatt jelent meg.
Gellér Katalin METSZET A KÖNYVBEN címû esszé-
jében így ír a könyvillusztrálás összetett felada-
táról: „A könyvillusztrációk a rajzoló, a metszô és a
nyomdász szoros együttmûködésébôl születtek. Szin-
te hihetetlen az a minden részletében elkülönülô, spe-
cializálódott, mégis szorosan egymásra épülô mun-
kamenet, amely egy-egy ékszerszerûen csiszolt könyv
születését megelôzte. Létrehozatalában legkevesebb
négy mûvész vett részt: a rajzoló készítette a képet, a
metszô ezt átvitte a már elôkészített rézlemezre, egy
másik mester pedig elvégezte a finomabb részletek ki-
dolgozását, végül a nyomdász következett, aki a könyv
egészéért felelt. Ezt zárta könyvkötôk nem kevésbé
értékes munkája.” (44.) E pazar kiállítású köte-
tek mindazonáltal tiltott gyümölcsök voltak,
noha a cenzúra egyre engedékenyebb lett a szá-
zad utolsó harmadában. Általában „pult alól”
lehetett hozzájuk jutni, és a széles körben el-
terjedt „másodvonalbeli könyv” kifejezés is on-
nan ered, hogy e köteteket a polc második,
vagyis hátsó, nem látható sorában illett (és kel-
lett) elhelyezni. Az illusztrációk esetében álta-
lános értelemben azt lehet mondani, hogy gá-
lánsnak számított az a kép, mely nyíltan nem
ábrázol szexuális aktust, a genitáliák nem lát-
hatók, a szereplôk „elôtte” vagy „utána” jelen-
nek meg. A következô fokozat az intimitás „soft”
változata, ahol a nôi mell ábrázolása megszo-
kott, és akár ki is kandikálhat egy-egy fallosz
vagy vagina, de a kép sajátosságát mégiscsak 
a finom miliô, a szituáció erôsen erotikus, de
nyílt ábrázolása uralja. A rá következô réteg 

a nyílt pornográfia, amelynek mûvészi kivite-
lezése remekbe szabott (ilyen a Boccaccio-il-
lusztrációsorozat), majd a lényegre törô „hard
core” anyaggal találkozunk. Jellemzô, hogy
például Sade mûveinek illusztrációi rendre e
kategóriába esnek, már csak azért is, mert Sade
geometrikus rendben felépített gimnasztikai
mutatványainak korántsem az a céljuk, hogy 
a galantériában fürdôzzenek hôsei. Az elbor-
zasztó jelenetek a szexuális és még inkább ha-
talmi fantázia kicsapódásai, ettôl a világtól pe-
dig tökéletesen idegen minden finomkodás:
itt a gáláns metszetekbôl ismert rokokó idill
girlandjai, gondosan megmunkált ruhazuha-
tagai, a kifejezô arcok, gesztusok helyett a csu-
pasz, rideg racionalizmus megfagyott képei
borzolják a kései utód kedélyét. Nem vitás, a
racionalista libertinizmus végsô konzekven-
ciája ez. Hozzá kell tennem, hogy ebben a vo-
natkozásban a kiállítás és a katalógus egy pon-
ton megtorpant, talán mûvészi megfontolás-
ból, talán finomkodásból, talán prüdériából,
esetleg anyagszûke miatt. De ha például a Ta-
schen Kiadó EROTICA UNIVERSALIS címû kötetét
vesszük a kezünkbe, rögtön világossá válik, hogy
a szexuális fantázia legmerészebb XVIII. száza-
di darabjai messze vannak a katalógusban kö-
zölt Sade-illusztrációktól.
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Pintér Tibor

A HOLMI POSTÁJÁBÓL

Kedves Pali!
A Holmi 2008. februári számában olvasom Rá-
ba György, a jó barát megemlékezését Mándy
Ivánról. Megilletôdve: a rövid próza nagymes-
tere példaképem és atyai barátom volt egész
pályafutásom alatt.

Rába György elmondja, hogy egyszer elsza-
lasztotta az utolsó villamost, és egy másik ha-
zafelé bandukolóval akadt össze, aki kiörege-
dett futballistának és gyakorló edzônek mond-
ta magát. Az élményt megírta, a vers tetszett
Mándynak: „Akivel találkoztál, az Kéri, a Ferenc-
város fedezete volt, beceneve Bamba” – egészítette
ki a történetet.

Kérit, a Fradi fedezetét jól ismertem én is
még azokból az idôkbôl, amikor halfnak hív-
tuk a középpályásokat. Nagyszerû spiller volt
és nagyszerû ember. Flegma, béketûrô: semmi
sem hozta ki a sodrából. Végezte a dolgát, hi-
bátlanul és sallangmentesen. Higgadt volt és
fölényes. Kamaszkoromban úgy képzeltem,
hogy ilyen lehet egy angol gentleman. Asbó-
thék makulátlan fehér hosszúnadrágja jutott
róla a nézôk eszébe. Ma már ilyen sportembe-
rek nincsenek.

Minden poszton megállta a helyét. Közép-
hátvéd volt, ha Kispéter betegeskedett, és, igen,
ô volt az elsô hátrahúzott középcsatár, aki évek-
kel Hidegkútiék elôtt már ismerte a taktikát,
amivel az aranycsapat megbolondította az el-
lenfeleket. Volt humorérzéke is, nem is akár-

milyen. A régiek ma is emlegetik, amikor meg-
állította és a fején vitte végig a labdát a pályán,
ha jól emlékszem, Csepelen.

Mándy Iván azonban valamiben tévedett.
Mert Kéri beceneve Birka volt. Bambának Deá-
kot, a Fradi örökös gólkirályát becézték az em-
berek.

Birka, igen. Türelmes, nyugodt. Ha még él,
ezúton kívánok neki szép, békés öregkort. Ha
pedig már itt hagyott bennünket, így ôrizze
meg ôt az emlékezet.

Ferdinandy György 

ÍRÓK 
AZ ANTIKVÁRIUMBAN

Ki gépen száll az irodalom fölé, mondjuk az
akadémiai irodalomértés gépezetén, az szö-
vegtérképet lát. Innen, az elméleti-szakmai vér-
tezettség magasából válnak kivehetôvé az ösz-
szefüggések, a széttartó vagy egymást érô reto-
rikai és narratív alakzatok, az irodalom egész
bonyolult hegy- és vízrajza. Ez az a távolság és
elemeltség, amelyhez hozzászoktatott bennün-
ket a szövegek szakszerû értelmezése, és egy-
re kevésbé tûnik fontosnak számunkra, hol la-
kott itt Vörösmarty Mihály. 

Ezért is örültem meg annyira Térey János
mély sodrású, magával ragadó Szomory-esszé-
jének a januári Holmiban. Ô ugyanis egészen
máshonnan közelít, mint azt manapság meg-
szoktuk. Írásának felvezetésében egy teljes ol-
dalon át sorolja, hogy szeretett írójának hol,
mikor és melyik régi kötetét vette meg az an-
tikváriumokban. És ahogy ezt teszi, az maga az
áradó és túlfûtött líra. Épp azért, mert valóban
nem tesz mást, csak elôszámlál, szemlét tart e
számára oly fontossá vált könyvemlékek kö-
zött. Kiadási évszámok, kötésváltozatok, dedi-
kációk és vételárak röpködnek itt – s amikor
egy Király utcai boltban rábukkan a GLÓRIA cí-
mû kötetre, bevillan ez is: „itt született Szomory”.
És ami másutt vagy másnak szenvtelen bibli-
ográfiai adat, az itt egy ember lázas és mohó
kitárulkozása lesz. „Szomory, avagy a megrendü-
lés” – így szól az alcím, és Téreynek valóban si-
kerül szaván fognia a saját megrendülését. Eb-
ben van nagy része az antikváriumi elôjáték-
nak, a könyvek utáni „lelkes hajsza” felidézésé-
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