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az alábbiakban csakis az volt a célunk, hogy a barthes-i mondatokat világosan és gör-
dülékenyen, visszafogottan és sallangtalanul visszaadjuk, közben arra is ügyelve, hogy 
ahol csak lehet, tiszteletben tartsuk a barthes-i stílusnak azt a sajátosságát, de mondhat-
nám úgy is, különlegességét, amit a francia úgy hív, hogy le sens de la formule.

Ádám Péter

r o l a n D  b a r t h e s

mitológiák
részletek

Az író nyaral

gide bossuet-t1 olvasott, amikor lefelé hajózott a kongón: a Le Figaróban közölt fénykép 
jól mutatja, hogyan is látjuk „íróinkat” nyaralás közben: nevezetesen úgy, hogy a jól meg-
érdemelt pihenést mindig összekapcsolják az elhivatottság presztízsével, vagyis azzal a 
dicsfény övezte írói tevékenységgel, amit sohase lehet abbahagyni. Végre egy szociológi-
ailag megalapozott riport, ami őszintén bemutatja, hogyan is képzeli el a nagypolgárság 
tulajdon íróit.

amit, legelőször is, ez a nagypolgárság ámulattal és örömmel konstatál, nem egyéb, 
mint tulajdon széles látóköre, ugyanis ennek a széles látókörnek köszönhetően eszmél rá, 
hogy az író ugyanúgy szabadságra megy, mint bárki más. a „nyaralás” viszonylag új ke-
letű társadalmi jelenség, amelynek egyébként mitológiai szempontból nem is volna ér-
dektelen áttekinteni a fejlődéstörténetét. ez a kiváltság kezdetben csak az iskolásoké volt, 
de a „fizetett szabadság” vívmánya2 óta már a proletároké, legalábbis a bérből élőké is. 
elismerni, hogy ez a jelenség immár az írókra, vagyis az emberi lélek szakértőire is érvé-
nyes, és hogy ők sem vonhatják ki magukat a modern munkarend szabályai alól, annyi, 
mint elhitetni a nagypolgári olvasóval, ő is lépést tart a korral: a nagypolgár készségesen 
elismeri, hogy senkit sem lehet bizonyos hétköznapi szükségletektől megfosztani, és – 
siegfried3 és Fourastié4 tudományos munkáinak hatására – rugalmasan alkalmazkodik a 
„modern” valósághoz.

az író proletarizálódása, persze, felszíni, már csak azért is, hogy a későbbiekben annál 
könnyebb legyen lerombolni. alighogy felruházzák egy társadalmi attribútummal (és ha 
valami, a nyaralás a legkellemesebbek közül való), már siet is vissza abba az empyreumba, 

1 Jacques-bénigne bossuet (1627–1704) meaux-i püspök, író, korának leghíresebb egyházi szónoka.
2 az 1936-os népfront-kormány egyik legemlékezetesebb intézkedése (1936. június 20-i törvény).
3 andré siegfried (1875–1859) jobboldali francia szociológus, történész, a Francia akadémia tagja.
4 Jean Fourastié (1907–1990) jobboldali közgazdász, számtalan közgazdasági mű szerzője, a Le 

Figaro című párizsi napilap külső munkatársa.
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ahol várják az írói szakma hivatásosai. ez a „természetes” póz, amiben regényíróinkat 
megörökítik, tulajdonképpen rendkívül rafinált ellentmondás kifejeződése: azé a minden-
napos társadalmi helyzeté, amely, sajnálatos módon, egy túlságosan is anyagias kor ter-
méke, ahogyan terméke annak a kiváltságos státusznak is, amit a polgári társadalom 
nagyvonalúan biztosít szellemi kiválóságainak (feltéve, hogy ártalmatlanok).

az író egyedisége már csak azért is csodálatra méltó, mert ez alatt a nevezetes vakáció 
alatt, amit egyébként testvériesen megoszt a kétkezi munkással meg a boltos segéddel, ha 
egyfolytában nem dolgozik is, de legalábbis alkot. amennyire ál-munkás, annyira ál-nya-
raló. egyik emlékiratain dolgozik, másik levonatot javít, harmadik anyagot gyűjt új köny-
véhez. amelyik pedig semmit sem csinál, ezt úgy vallja be, mint valami nagyon bizarr 
dolgot, mint avantgárd hőstettet, amit csakis öntörvényű személyiség engedhet meg ma-
gának. ez az elképesztő nagyzolás azt sugallja, hogy mi sem „természetesebb”: történjék 
bármi, az író ír. ez a szemlélet, legelőször is, akarattól független ürítésnek, vagyis tabunak 
tekinti az irodalmi tevékenységet, annál is inkább, mivel erre a tevékenységre nem érvé-
nyesek az emberi determinizmusok törvényei: finomabban szólva, az író valóságos szol-
gája a benne lakozó zsarnok istenségnek, aki egyfolytában csak beszél, és nem érdekli 
különösebben, hogy ez az ő médiuma esetleg éppen nyaral. az író nyaral, a múzsa azon-
ban éberen őrködik, és sorozatban szüli a műveket.

ennek a beteges bőbeszédűségnek másik előnye is van, nevezetesen az, hogy kötelező 
jellegénél fogva úgy állítja be a dolgokat, mintha ez a logorrea volna az írói tevékenység 
lényege. az író készségesen elismeri, neki is van élete, van szép vidéki háza, van családja, 
rövidnadrágja, kislánya stb., de – ellentétben a többi dolgozóval, aki társadalmi szerepéből 
kibújva szimpla nyaralóként van jelen a tengerparton – az író mindenütt író marad; nyara-
lás közben is magán viseli emberi mivoltának jeleit; de a benne lakozó isten nem nyaral; az 
író úgy író, mint ahogy xiV. lajos király, még a klozeton is. ilyenformán az írói funkció egy 
kicsit úgy viszonyul az emberi munkához, mint ambrózia a kenyérhez: olyan varázslatos és 
örök szubsztancia, amely csak azért ereszkedik alá a társadalmi érintkezés mindennapi 
szintjére, hogy még jobban közszemlére tegye dicsfény övezte különbözőségét. mindez 
megint csak az író emberfelettiségének elképzeléséhez vezet vissza, más szóval ahhoz a 
mindenki mástól különböző lényhez, akit a társadalom csak azért tesz ki a kirakatba, hogy 
még jobban piedesztálra emelje a mesterségesen létrehozott egyediséget, amivel felruházza.

mindez annyit jelent, hogy a „nyaraló író” kedélyes képe nem egyéb közönséges misz-
tifikációnál; erre azért van szüksége a széles látókörűnek csak jóindulattal nevezhető társa-
dalomnak, hogy még jobban gúzsba kösse tulajdon íróit: semmi se mutatja olyan világosan 
a „hivatás” egyediségét, mint az, hogy ezt az egyediséget meghazudtolja – bár tagadni tá-
volról sem tagadja – megvalósulásának hétköznapisága: régi trükkje ez minden 
hagiográfiának. nem csoda, hogy az „irodalmi nyaralás” mítosza nem csak a nyárra korlá-
tozódik: a mai újságírás is gyakran törekszik az írónak hétköznapi emberként való bemuta-
tására. csakhogy ebben az erőfeszítésben nincs semmi demisztifikációs szándék. éppen el-
lenkezőleg. én mint egyszerű olvasó még meghatónak és hízelgőnek is érezhetem, hogy az 
író magánéletét bemutató riport fényében bepillanthatok a tehetségének köszönhetően kö-
rülünnepelt faj hétköznapjaiba: nyilván kellemesen érezném magam egy olyan – hozzám 
közel álló – emberi világban, amelyben az újságok tudtomra adják, melyik nagy író hord 
kék pizsamát, és melyik fiatal regényíró kedveli „a csinos lányokat, a reblochon sajtot meg 
a levendulamézet”. persze, a műveletnek az az ára, hogy az író egy kicsivel még nagyobb 
sztár lesz, mint a valóságban, hogy egy kicsivel még jobban kiemelkedik a földi létből, és 
még közelebb kerül égi lakhelyéhez, ahol – pizsama meg sajtok ide vagy oda – zavartalanul 
átadhatja magát a benne rejlő félisten nagy presztízsű kinyilatkoztatásainak.

az írót a nyilvánosság előtt érzéki testtel felruházni, megírni, hogy a száraz fehérbort 
meg a kékre sütött marhaszeletet kedveli, annyi, mint még nagyobb csodának, még in-
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kább isteni eredetűnek feltüntetni művészetének termékeit. egyáltalán nem arról van szó, 
hogy ha részletekbe menően ismerem az író mindennapi életét, akkor még közelebbről és 
még világosabban látom, mi is valójában az ihlet; az ilyen vallomások, épp ellenkezőleg, 
még jobban kiemelik társadalmi helyzetének mitikus egyediségét. az író ugyanis csak 
valami emberfeletti képesség birtokában tehet szert arra a rendkívül gazdag személyiség-
re, amelynek köszönhetően egyszerre hord kék pizsamát, nyilatkozik meg egyetemes lel-
kiismeretként, és vallja meg ugyanazon hangon a reblochon sajt iránti vonzalmát, mint 
amilyen hangon új könyvét, „az ego fenomenológiáját” jelenti be. ennyi fennköltségnek 
és ennyi jelentéktelenségnek a látványos ötvözete azt jelenti, hogy még mindig hiszünk a 
kettő ellentmondásosságában: amennyire csodával határos ez az ellentmondás, annyira 
csodával határosak az alkotóelemei is: ez az ellentmondás nyilván nem volna annyira ér-
dekes egy olyan világban, amiben az írói munka minden szentségét elvesztené, és ugyan-
olyan természetesnek látszana, mint az író öltözködése vagy étkezési szokásai.

Nyuszifül a Négerek földjén

a történet, amit nemrég olvastunk a Paris-Match című képes hetilapban, sokat elárul a néger 
kispolgári mítoszáról: fiatal tanár-házaspár járta be keresztül-kasul az emberevők földjét, és 
ahol csak megfordult, festett néhány képet; pár hónapos kisbabájukat, nyuszifült is maguk-
kal vitték. persze, mindenki odavolt meg vissza a szülők és a kisbaba bátorságától.

kezdjük azzal, hogy nincs is idegesítőbb a céltalan hősködésnél. Ugyancsak nagy baj-
ban lehet az a társadalom, amelyik minden különösebb motiváció nélkül emeli piedesz-
tálra az általa értékesnek tartott tulajdonságok egyes megjelenési formáit. ha a kis 
nyuszifülre leselkedő veszedelmek (gyors vizű patak, vadállat, betegség satöbbi) csak-
ugyan valóságosak lettek volna, tiszta őrültség volt pusztán azért kockára tenni az életét, 
mert a szülők afrikában akarnak festegetni, ráadásul annak a kétes dicsőségnek a remé-
nyében, hogy sikerül megörökíteniük „a napsütés meg a fények tobzódását”; még annál 
is nagyobb butaság mindezt csodálatra méltó, tetszetős és megható bátorságnak beállíta-
ni. már ennyiből kiderül, mit is értenek ezek a szülők bátorságon: olyan kiüresedett, for-
mális cselekedetet, ami minél motiválatlanabb, annál nagyobb csodálatot vív ki magának; 
nyakig vagyunk a cserkészkultúrában, az érzések és értékek kódjának itt már az égvilá-
gon semmi köze sincs az együttérzés meg a jellemfejlődés igazi problémáihoz. Valójában 
a „jellem”, vagyis az „idomítás” jó öreg mítoszával van dolgunk. ezek a nyuszifül által 
végrehajtott hőstettek még a látvány-hegymászáshoz állnak legközelebb: ezek is, azok is 
olyan erkölcsi példázatok, amik kizárólag attól kapják valódi értéküket, hogy nagy hírve-
rést csapnak körülöttük. társadalmunkban a tömegsport szocializált formáinak gyakran 
az élsportoló sztárolása felel meg; a fizikai erőfeszítés általában arra szolgál, hogy az 
egyén erkölcsi példát mutasson a közösségnek, itt viszont a fizikai erőfeszítés merő öntelt-
ség, a teherbírás egzotikuma, plusz egy csipetnyi a kalandvágy misztikumából – mindez 
kétségbeejtően távol áll a közösségi szükségletek figyelembevételétől.

a nyuszifül-szülők egy afrikában-bárhol-lehet tájon festegetnek; a tájról mindössze 
annyit tudni, hogy a Vörös négerek Földje; ennek a regényes helyszínnek, aminek orvul 
homályban hagyják valóságos jellegzetességét, már legendába illő neve is rémisztő kétér-
telműséget sugall, mivel a vörös egyszerre utal a színre, amivel a bennszülöttek kifestik 
magukat, meg az embervérre, amit állítólag isznak; a szülők az utazást a hódítás szavaival 
mesélik el: persze, fegyvertelenül kelnek útra, de „palettával és ecsettel a kézben”, mintha 
csak szimpla vadászatról vagy expedícióról volna szó, amire ugyan szűkös anyagi körül-
mények között határozzák el magukat (a hős mindig szegény, ez a mi bürokratikus társa-
dalmunk nem kedveli a tehetős felfedezőutakat), de ha az indulás szegényes is, értékes 
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poggyásznak ott a bátorság meg a vállalkozás fennhéjázó (és groteszk) hiábavalósága. a 
kis nyuszifül valóságos parsifalként állítja szembe szőkeségét, ártatlanságát, göndör fürt-
jeit és mosolyát a rituális arcbemetszésekkel és vörös festékkel elcsúfított fekete arcok és 
félelmetes maszkok ördögi világával. a szembeállításból nyilvánvalóan a fehérbőrű sze-
lídség kerül ki győztesen: nyuszifül behódolásra kényszeríti az „emberevőket”, sőt, bál-
ványuk lesz (a fehér ember egyébként is arra való, hogy istenként tiszteljék). nyuszifül 
derék kis francia, pusztán ártatlan mosolyával szelídíti meg és készteti behódolásra a vad-
embereket. alig kétévesen, ahelyett hogy a bois de Boulogne fái alatt szaladgálna, már a 
hazáért tevékenykedik, akárcsak a papája, aki – ki tudja, miért – egy tevés különítmény 
tagjaként veszi üldözőbe a „rablókat” a bozótosban.

már ennyiből is látni, milyen képet fest a négerről ez a felvillanyozó kis történet: a 
néger, legelőször is, ijesztő, ráadásul emberhúst eszik; épp azért gondoljuk nyuszifült 
olyan hősiesnek, mert könnyen előfordulhatott volna, hogy őt is feltálalják vacsorára. ha 
nincs ez a Paris-Match által is sugallt állandó kockázat, a történet sokat veszítene haté-
konyságából, és az olvasó se borzongana eléggé; így aztán se szeri, se száma az olyan je-
leneteknek, amikben a fehér kisgyerek a szülők távollétében gondtalanul játszadozik ma-
gában, mintegy szabad prédaként a már puszta jelenlétükkel is fenyegető feketék 
gyűrűjében (egyetlen megnyugtató kép van csak a négerről, a fekete háziszolga, vagyis a 
megszelídített barbár képe, ami egyébként párban jár az afrikai sztorik másik nagy közhe-
lyével, nevezetesen a gazdája minden holmijával kereket oldó tolvaj háziszolgáéval). 
minden pillanatban attól retteg az ember, hogy történik valami: de hogy mi, azt pontosan 
nem tudni, a narráció nagyon is „tárgyszerű”: de valójában a fehér meg a fekete bőrszín, 
az ártatlanság és a kegyetlenség, a spiritualitás meg a mágia patetikus ütköztetésére van 
alapozva; a szépség láncra veri a szörnyeteget, Dánielt körüldorombolják az oroszlánok, 
a lélek civilizációja behódolásra kényszeríti a barbár ösztönöket.

a nyuszifül-hadműveletnek az a nagy trükkje, hogy a fehér gyerek szemével láttatja 
a négerek világát: ezért támad olyan érzése az embernek, hogy itt mindenki vásári bábfigu-
ra. mivel ez a leegyszerűsítés nagyon közel áll ahhoz, ahogyan az átlagember az egzotikus 
művészetekről és szokásokról gondolkodik, nem csoda, hogy a Paris-Match olvasójának 
újra emlékezetébe idézi gyerekkorának fekete-fehér világképét, nevezetesen azzal, hogy 
az olvasót még kényelmesebben beleülteti abba a pozícióba, amiben lehetetlenség bele-
képzelnie magát a másik helyébe – erről egyébként a nyárspolgári mítoszok kapcsán már 
volt szó. a négernek, a lényeget illetően, nincs teljes és önálló élete: a néger furcsa egy 
szerzet; neki itt csak és kizárólag az a funkciója, hogy burkoltan fenyegető bizarrságával 
szórakoztassa a fehér embert: afrika bizony korántsem veszélytelen bábjáték.

ha ezzel az általános elképzeléssel (a Paris-Match-ot körülbelül másfél-millióan olvas-
sák) most szembeállítjuk azt, hogy az etnológusok milyen nagy erőfeszítéseket tettek a 
néger-jelenség demisztifikálására, és hogy már jó ideje milyen aggályosan körültekintő 
óvatossággal használják az olyan kétértelmű fogalmakat, mint amilyen a „primitív” meg 
az „archaikus”, illetve azt, hogy mauss,5 lévi-strauss és leroi-gourhan6 micsoda intellek-
tuális tisztességgel küzdött a bevett – bár rejtetten rasszista – szakkifejezések ellen, máris 
sokkal jobban értjük egyik legnagyobb szellemi kiszolgáltatottságunkat: nevezetesen azt, 
hogy milyen elszomorítóan mély a szakadék valódi tudás és mitológia között. míg a tu-
domány nyílegyenesen és gyorsan halad előre a maga útján, a kollektív reprezentációk – a 
hatalom, a tömegsajtó meg a tekintélyelvű értékek „jóvoltából” – még mindig ott veszte-
gelnek a téveszmékben, több évszázaddal lemaradva.

mind a mai napig a Voltaire előtti mentalitás közegében élünk – ezt nem lehet elégszer 

5 marcel mauss (1872–1950) a francia antropológia „atyja”, a párizsi etnológiai intézet egyik 
alapítója, a collège de France tanára.

6 andré leroi-gourhan (1911–1986) francia történész, etnológus, archeológus.
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elmondani. mert ha montesquieu és Voltaire idejében megbámultuk is a perzsákat meg a 
huronokat, legalább javukra írtuk ártatlanságukat és naivságukat. Voltaire, ha élne, nem 
úgy írná meg nyuszifül kalandjait, ahogy a Paris-Match: ő inkább kannibál (vagy koreai) 
nyuszifült képzelne el, harcban a nyugat gyújtóbombás „vásári komédiájával”.

Marhaszelet sült krumplival

a marhaszelet ugyanúgy része a vér mitológiájának, mint a bor. a marhaszelet a hús leg-
java, a színtiszta hús maga, aki marhaszeletet eszik, a bivaly erejéből is kap valamit. 
magától értetődik, a marhaszelet presztízse félig sült állapotával függ össze: a vér itt lát-
ható, nyers, sűrű, tömör és mégis vágható: az ókori ambróziát is olyasminek képzeljük, 
mint amilyen ez a masszív anyag, amely úgy omlik el a szájban, hogy közben egyszerre 
érezteti eredendő erejét meg azt a képességét, hogy szétárad az ember ereiben. hogy vé-
res, az a marhaszelet lét-oka: sütési fokozatait nem is kalória-mennyiségben, hanem vérre 
utaló szóképekben adják meg, a marhaszelet véres (ekkor a leölt állat ütőeréből sugárban 
spriccelő vérre emlékeztet) vagy kékre sütött (ez a vénák nehéz és bő vére, amire a sötétlila, 
vagyis a vörös felsőfoka utal). ha pedig mégoly felületesen bár, de átsütik, azt nem lehet 
egyértelműen megnevezni; ennek a természetellenes állapotnak a megnevezéséhez eufe-
mizmusra van szükség: ilyenkor franciául azt mondjuk, a marhaszelet éppen jó; a kifejezés 
csak határvonalat jelöl, de az már nincs benne a jelentésében, hogy az így átsütött marha-
szelet maga a tökély.

mindebből az következik, hogy véres marhaszeletet enni egyszerre emberi természet 
és erkölcs dolga. a marhaszeletben minden személyiségtípus megtalálja azt, amire szük-
sége van: a szangvinikus azonosulással, a melankolikus és flegmatikus pedig kiegészítés-
képpen. ahogyan sok értelmiséginek a bor a természet őserőihez visszavezető közvetítő 
anyag, úgy a marhaszelet is egyfajta megváltást hozó táplálék; ezzel álcázhatják a hétköz-
napiságból kiemelkedő szellemi képességeiket, és űzhetik el maguktól a vér meg a puha 
hús rituáléjával azt a terméketlen sivárságot, amellyel állandóan vádolják őket. a tatár-
bifsztek divatja például szintén ördögűző szertartás, nevezetesen a túlérzékenység meg a 
beteges alkat romantikus összepárosításának távoltartására: ebben az ételben a csírázó 
anyag szinte minden megjelenési formája jelen van: a véres húspép meg a nyálkás tojásfe-
hérje a lágy és eleven szubsztanciák valóságos tárháza, a szülés előtti állapottal kapcsola-
tos képek jelentésekben gazdag kivonata.

akárcsak a bor, Franciaországban a marhaszelet is alapélelmiszer, és mint ilyen, sokkal 
inkább a nemzeté, semmint a társadalomé; nincs is az étkezésnek olyan színhelye, ahol 
jelen ne volna: vékonyan és cipőtalpszerűen a hasábburgonya mellett az olcsó vendéglők-
ben; vastagon és szaftosan a jó nevű bisztrókban; szögletesen és lédúsan a hajszálvékonyra 
sült kéreg alatt a többcsillagos éttermekben; a marhaszelet egyszerre része minden élet-
helyzetnek, a kényelmes polgári asztaltól egészen az agglegény bohém falatozásáig; egy-
szerre gyorsan fogyasztható, tápláló étel, a lehető legjobb párosítása a gazdaságosságnak 
és hatékonyságnak, a mitológiának és fogyasztása sokféle lehetőségének.

ráadásul a marhaszelet a franciáké (annak ellenére, hogy a piacot elárasztó amerikai 
steak ugyancsak veszélyezteti egyeduralmát). akárcsak a bor esetében, nincs is olyan étke-
zési alkalom, ami a franciának ne a marhaszeletet juttatná eszébe. alig lépi át a határt, 
máris elfogja a nosztalgia, arról nem beszélve, hogy a külföld a marhaszeletet azzal a plusz 
tulajdonsággal is felruházza, hogy elegánsnak számít, mivel – szemben az egzotikus kony-
hák látszólagos bonyolultságával – olyan fogás, amely nemcsak kiadós, de egyszerű is. 
nemzeti kincs lévén, a marhaszelet együtt mozog a hazafias értékek árfolyamával: hábo-
rús időkben növeli ezeknek az értékeknek az ázsióját, a marhaszelet a francia katona húsa 
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és vére, elidegeníthetetlen közvagyon, amely csak árulással kerülhet az ellenség kezére. 
egy régi filmben (Deuxième Bureau a Kommandantur ellen)7 a hazafias plébános házvezető-
nője ennivalóval kínálja a magát franciának kiadó német kémet: „maga az, laurent? Jöjjön 
csak, elég ez a marhaszelet kettőnknek is.” majd amikor a kémet leleplezik: „nahát! és én 
még megfeleztem vele a marhaszeletemet!” Így visszaélni az ember bizalmával!

tekintve, hogy többnyire sült krumplival társítják, a krumplinak is jut valami a marha-
szelet nemzeti dicsfényéből: a sült krumpli ugyanolyan nosztalgikus és hazafias étel, mint 
a marhaszelet. a Paris-Match-ból tudjuk, az indokínai fegyverszünet aláírása után „de 
castries tábornok8 sült krumplit kért vacsorára”. az indokínai veterán-szövetség elnöke 
ezzel egészítette ki az információt: „sokan még mindig nem értik, hogy de castries tábor-
nok a fegyverszünet aláírása után miért pont sült krumplit kért vacsorára”. a veterán-szö-
vetség elnöke szerint azt kellene megértenünk, hogy a tábornok kívánságára korántsem 
valamiféle földhözragadt alantas ösztön, sokkal inkább az újra megtalált francia etnikum 
szertartásos felmagasztalása a magyarázat. a tábornok nagyon is jól ismerte nemzeti jel-
képrendszerünket, tudta, hogy a sült krumpli a „franciaság” étkezési szimbóluma.

Választási fényképalbum

egyes képviselőjelöltek portréfotóval díszítik választási szórólapjukat. a gesztus olyan 
meggyőző erőt tulajdonít a fotográfiának, amit nem árt alaposabban szemügyre venni. 
legelőször is, a jelölt arcmása személyes kapcsolatot hoz létre közte meg a választók kö-
zött; a jelölt így nem csak programot javasol, ezzel egyidejűleg arckifejezést is kínál, azok-
nak a mindennapos választásoknak az összességét, amelyek egyfajta morfológiában, öl-
tözködési stílusban és testtartásban fejeződnek ki. mindezzel a fénykép nemcsak igyekszik 
visszaállítani a választások paternalizmusát, de az arányos választási rendszerrel szétzi-
lált „képviseleti” rendszert meg a törvényhozó hatalomnak a végrehajtó hatalommal 
szembeni túlsúlyát is kifejezi (mintha a jobboldal gyakrabban élne vele, mint a bal).9 
amennyiben a fénykép a nyelv megkerülése, valamint sűrített kivonata mindannak, ami 
„elmondhatatlan” a társadalmi valóságban, antiintellektuális fegyver is egyben, és mint 
ilyen, arra való, hogy a szorosan vett „politikát” (más szóval a problémák és megoldások 
összességét) háttérbe szorítsa, szemben a jelölt „fizikai megjelenésével” és morális-társa-
dalmi státuszával. tudjuk, hogy ez a szembeállítás a poujade-izmus egyik nagy mítosza 
(poujade a televízióban: „nézzenek meg jól: pontosan olyan vagyok, mint maguk!”).10

mindebből az következik, hogy a választási fénykép valamiféle mélyebb tartalom, to-
vábbá a politikai életre kiterjesztett irracionalitás elismerése. a jelöltről készült fénykép 
ugyanis nem terveket közvetít, hanem az illető indítékait, családi körülményeit, mentali-
tását, szexuális vonzerejét, vagyis azt az életstílust, amelynek egyszerre terméke, minta-
példánya és cégére. ezeken a fényképeken a legszembeszökőbb a legtöbb jelölt társadalmi 
beágyazottsága, a családi, jogi és vallási normákban való látványos lubickolás, az olyan 
középosztálybeli javak örökül kapott birtoklása, mint amilyen a vasárnapi nagymise, az 
idegengyűlölet, a sült krumplival tálalt marhaszelet, a felszarvazás komikuma, egyszóval 
mindaz, amit ideológiának hívnak. magától értetődik, a választási fénykép cinkosságot 
feltételez: a fotó – tükör, és ebből a tükörből a választó valami nagyon meghittet, valami 

7 rené Jayet és robert bibal 1939-ben (közvetlenül a háború kitörése előtt) bemutatott filmje, 
amelynek cselekménye az első világháború idején játszódik.

8 christian de la croix de castries tábornok (1902–1991) a Dien bien phu-ban vereséget szenvedő 
francia csapatok főparancsnoka.

9 célzás a iV. köztársaság (1946–1958) politikai berendezkedésére.
10 pierre poujade (1920–2003) a iV. köztársaság utolsó éveinek hírhedt populista politikusa.



1451

jól ismertet tud kiolvasni, ebben a tükörben a választó valójában önmagát, önmaga retu-
sált, felmagasztalt és az embertípus rangjára emelt képét ismeri fel. a választási fénykép-
album pontosan ezt a felértékelést fejezi ki: a választó önmagát mint hőst látja viszont, a 
fénykép valójában arra szólítja fel, hogy önmagára adja szavazatát, vagyis arra, hogy az 
általa adott mandátummal egész lényét a képviselőre ruházza, és ezzel tulajdon „fajtáját” 
delegálja a képviselőtestületbe.

a képviselőtestületbe delegált embertípusokat illetően nincs túl nagy választék. itt 
van, legelőször is, a társadalmilag kellőképp beágyazott embertípus, a kövérkés-szangvi-
nikus tiszteletet parancsoló típusa (a közös listán induló „nemzeti oldalé”) meg az előke-
lően sótlan úriemberé (mrp-s listák).11 Van másik típus is, mégpedig az értelmiségié 
(hadd tegyem hozzá rögtön, itt nem valóságos típusról van szó, hanem olyanról, amelyik 
csak fel van ruházva ezzel a jelentéssel): az értelmiségire valló ábrázatot a Rassemblement 
national12 esetében sunyiság, a kommunista jelölt esetében „átható tekintet” jellemzi. az 
ikonográfia mindkét esetben azt a jelentést akarja a választóra erőltetni, hogy egy gondo-
lat meg egy akarat, illetve egy elképzelés meg egy cselekedet ritka egybeesésével van 
dolga: mintha a ráncos szemhéj alól kivillanó szúrós tekintet csodaszép belső látomásból 
merítené erejét, miközben egyetlen pillanatra sem téveszti szem elől az elhárítandó aka-
dályokat, és mintha az eszményi jelölt csodálatra méltó módon törekedne arra, hogy a 
társadalmi idealizmust összekapcsolja a nyárspolgár empirizmusával. az utolsó típus a 
„szépfiú”, ő kicsattanó egészségének és férfiasságának köszönhetően hordozza ezt a je-
lentést a választók szemében. néhány jelölt, kiváló érzékkel, egyszerre két típusra is ráját-
szik: a szórólap egyik oldalán híres filmszínész, a haza megmentője (egyenruhában), a 
másikon pedig érett férfi, felelős honpolgár, aki kis családját terelgeti maga előtt. a típus 
morfológiája gyakran világos jelentésű attribútumokkal van felruházva: jelölt gyerekei 
körében (a gyerekek – mint minden fényképezőgép elé állított gyerek Franciaországban 
– gondosan fésültek és ünneplőbe vannak öltöztetve), fiatal ejtőernyős felgyűrt ingujjban, 
kitüntetésekkel elhalmozott katonatiszt. haza, hadsereg, család, becsület, tettrekészség – 
a fénykép valósággal zsarol az általa sugalmazott erkölcsi értékekkel.

a fényképezéssel kapcsolatos konvenciókat egyébként is egy sor jel alkotja. a szemtől 
szembe fotózott portré a jelölt realista életszemléletét hangsúlyozza, főleg, ha a vesébe 
látó szemüveg sem hiányzik az arcáról. az ilyen fénykép éleslátást, komolyságot, őszinte-
séget sugall: a leendő képviselő bátran szembenéz az ellenséggel, az akadállyal, a „prob-
lémával”. a gyakoribb félprofil viszont egy eszmény zsarnoki uralmát sejteti: a szempár 
méltósággal tekint a jövőbe, nem támad, hanem uralja és gondolataival megtermékenyíti 
a szemérmesen homályban hagyott messziséget. csaknem minden félprofil felfelé tekint, 
az arc valamiféle természetfeletti fény felé fordul, ez a fény a jelöltet beszippantja, feleme-
li az emberiesség magasabb szféráiba, a fennkölt érzéseknek abba az olümposzába, ahol 
immár minden politikai ellentmondás megoldódott: algériai béke és algériai háború, tár-
sadalmi fejlődés és tulajdonosi haszon, magániskolák és a marharépa állami szubvenció-
ja, a jobboldal meg a baloldal (amelynek ellentétét mindig „elavultnak” minősítik!) – 
mindez békésen megfér egymás mellett ebben a tűnődő tekintetben, amellyel a jelölt 
nemesen célba veszi a rend rejtett érdekeit.

áDám péter és kiss kornélia fordítása

11 Mouvement Républicain Populaire (mrp) – 1944-ben alapított kereszténydemokrata centrum-párt. 
1967-ben megszűnt.

12 pierre poujade populista pártja.


