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„A hiba poétikája”

Ha valaki rossz, vagy gyenge sakkozó, vagy költő, ak‑
kor nemigen mondjuk, hogy hibázik. Akkor kb. min‑
den hibádzik nála. Hibáról akkor beszélünk, ha egyéb‑
ként jól csinálja, vagy legalábbis egy bizonyos színvo‑
nalon, amihez képest a hiba drasztikus színvonalcsök‑
kenés. A hiba tehát valamilyen várható, megszokott 
ügyesség, képesség, teljesítmény megszakadása, felfüg‑
gesztődése egy ponton.

Akárcsak a nagyszerű, zseniális lépés, húzás, meg‑
oldás, csak épp ellentétes előjellel.

Mindenki ismer olyan eseteket – irónia –, ahol 
e közös jellegzetesség mentén mégiscsak összekeverik 
(ideig‑óráig) ezt a két dolgot. A sakkban ez legkésőbb 
a parti végéig kiderül ; a költészetben van, hogy soha. 
Vagyis a nagyszerű húzás közvetlen hatása a sakknál 
a partiban érvényesül, a költészetnél az örökkévaló‑
ságban. (Ez jelzi a két játék komplexitás fo ká nak kü‑
lönbségét is.)

Sakk, tudomány, művészet, élet. Négy diskurzus‑
rend, növekvő bonyolultsági sorrendben. A sakknál 
a helyes/hibás/zseniális ellentétek viszonylag könnyen 
azonosíthatók. A tudományban már korántsem min‑
dig, noha ez diskurzív követelménye lenne. A művé‑
szetben is használhatók a helyes/hibás/zseniális fogal‑
mai, de itt már (részben) épp az a diskurzív követel‑
mény (játékszabály), hogy e fogalmak interszubjektív 
tesztelése, aktív átalakítása, velük való kísérletezés (is) 

*„…etlen.” (Bokonon). – „A hiba poétikája” című rendezvényre. JAK Tanulmá‑
nyi Napok, Pécs, 2000. Átírva : 2003, 2013.

zajlik. Az életben meg már‑már közhely, hogy „min‑
denkinek mást” jelentenek ezek, legalábbis véget nem 
érő viták folytathatók ezekről. Mindenesetre a sakk‑
ban a kapitális hiba sohasem etikai kérdés, az életben 
gyakran az ; rendes nevén : bűn.

Annál jobb az élet (művészet, tudomány), minél 
erősebb benne a játékjelleg (különösen a háborús jel‑
leg helyén). Az élet persze (kozmikus, egyetemes szin‑
ten) elpusztíthatatlan, de (helyi szinten, a lények, kö‑
zösségeik) roppant sérülékeny is : ez korlátozza a játék‑
jelleg minden(t át)hatóságát. A művészetben is jelent‑
kezik ez a korlát, mivel sok szempontból a legközelebb 
áll az élethez ; és mivel (azaz) a legmélyebben hat rá.

E(szté)tikai kiindulópont

Számtalan módon lehet elkülöníteni esztétikát és eti‑
kát, de most az ellenkezőjében mozgunk. Ez vala‑
mi olyasféle világképet előfeltételezhet, amilyet Nie‑
tzsche A tragédia születése késői előszavában úgy fogal‑
mazott meg, hogy megpróbálja a  tudományt a mű‑
vészet szemszögéből nézni, a  művészetet viszont az 
életéből. Vagy olyasmi, ezt szintén köthetjük Nie‑
tzsché hez, de Wittgensteinhez is (aki szerint „etika és 
esztétika egy”), de amit a (poszt)strukturalizmus tett 
tudományos és filozófiai axiómává, miszerint a jelen‑
tést nem a materiális jelölőfolyamaton kívül kell ke‑
resnünk – bárhogy is állítják be a dolgot a  jelölőfo‑
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lyamat bizonyos termékei, pl. metafizikai állításai –, 
mert a jelölőháló hiperbonyolult összefüggés‑rendsze‑
rének, műveleteinek a hatása, velejárója. A jelentést 
úgy nem lehet kivenni a nyelvszerű, materiális közve‑
títő közegből, ahogy a hullámot nem tudjuk kivenni 
a vízből (akár egy halat). Nagyon másképp viselkedik 
a víz‑, a hang‑, a fényhullám, de mindegyik valami‑
nek a hulláma (még akkor is, ha a fény közegét nem 
ismerjük). A jelentés, a gondolat nem testetlen idea, 
ami ott lebeg kifejezésre várva – és az elégikus meta‑
fizikus szerint persze csak ügyetlenül tudunk kifejez‑
ni, „lefordítani nyelvre” –, hanem a nyelv működé‑
sében termelődik, jön létre. Eszerint a morál, az eti‑
ka, az erkölcs(iség) is implicit kódok és explicit sza‑
bályok nyelvszerűen felépülő rendszere. (Lévi‑Strauss 
megközelítése is ez.)

Amikor Dosztojevszkij Ördögökjében a város úri 
kaszinójában az az öregúr ezredszerre is elsüti, hogy 

„Engem nem fognak az orromnál fogva vezetni”, és 
Sztavrogin váratlanul odalép hozzá, megragadja az 
orrát és elkezdi az orránál fogva vezetni, de szó sze‑
rint, ahogy mondják, amikor azt akarják mondani, 
hogy nem csak a szavak hamis játéka szerint – akkor 
ez a jelölőlánc előállított egy morális, jogi stb. problé‑
mát is. Ez persze nem túl hétköznapi példa, mert iro‑
dalmias, ironikus, afféle művészeti‑filozófiai‑gesztus‑
szerű : még valósként is (agresszív) félreértés agresszió‑
ként értelmezni, mivel a „csak szavak” és a „tettleges‑
ség” szembeállításához, kapcsolatához szól hozzá. De 
az nagyon is hétköznapi, hogy „pusztán” szavak, szó‑
beli művecskék bűncselekménynek számítanak : felje‑
lentés, felbujtás, becsületsértés, hazaárulás és hason‑
lók. (Austin véleménye is ez. A szavak tett‑szerűek.) 
A fikcióírás kezdete óta tudatos, központi probléma, 
hogy a fikció az élet számára kínál modelleket. (Az 
archaikus kultúrák közvetítődésének egyenesen el‑
sődleges közege a narratíva : mítosz, mese stb.) Poe‑t 
néha elkapta a bűntudat (no meg a büszkeség), hogy 
műveiben új félelmeket, rémségeket adott a világnak, 
melyek korábban nem léteztek, innentől fogva viszont 
megfogannak a lelkekben és – élnek. Oscar Wilde is 
élesen vázolta a problémát : „Nem a művészet utánoz‑
za az életet, hanem az élet a művészetet.” Mindeneset‑
re ma már elmondhatjuk, hogy mivel annyira mélyen 
hatott Shakespeare műveire az élet, ezért Shakespeare 
művei is ennyire mélyen hatottak az életre.

Azt a törekvést, hitet pedig, akár az amúgy jelen‑
tős költő‑művész Baudelaire, akár az amúgy jelen‑
tős tudós‑filozófus Harold Bloom képviseli, misze‑
rint az esztétika és az etika két teljesen szétválasztan‑
dó, nagyon nem összekeverendő dolog – hibának lá‑
tom. Nem tudom megkülönböztetni az esztétikai és 
az etikai averzióimat ezzel a hittel és termékeivel szem‑
ben. A „bűnös, gonosz, szörnyű ember, ámde zseniá‑
lis, csodálatos művész, alkotó” klisétől pedig hányok.

Hűség és áldozat

„És ha ki csúfoltatván nem támaszt háborúságot, de 
azt mondja, »Sticks and stones will break my bones, 
but words will never hurt me«, és vala ki ezt monda‑
ná és önkénytelenül is hazudna az. Mert írva vagyon : 
»In the beginning was the Word, and the Word was 
with God, and the Word was God. The same was in 
the beginning with God.« Sehonnai bitang ember‑
nek neveztessék [tehát], és gyáva cenknek, ki az Igé‑
ért, a Legszentebbért éltét adni, ahhoz hű maradni 
nem képes.” (Zsolt. 6.67)

Ez persze logikus, de dadaista. Az öngyilkos me‑
rénylő, az inkvizítor, a náci, a bolsi stb. komisszár hite 
is ilyen, nemcsak a szelídeké, okosaké, jóké. Már ele‑
ve az nem derül ki, hogy az Ige most végül is milyen 
viszonyban van Istennel, mondjuk időrendileg, vagy 
logikailag (ha már felvetette a témát).

És azt se tudjuk, hogy ez ugyanaz a János‑e : „És mi‑
kor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt 
azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszé‑
déért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. És ki‑
áltottak nagy szóval, mondva : Uram, te szent és igaz, 
meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vé‑
rünkért azokon, a kik a  földön laknak ? Akkor ada‑
tának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték 
nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg 
beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő 
atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint 
ők is megölettek.” (Jel. 6.9–11)

Úgy tűnik, mártírokra van szükség. „Áldozatokra”. 
Ki tudja, mennyire.

Ez persze tragikus, tehát nem dadaista. Ld. még 
Korán : aki az igaz hitért harcolván hal, az a hetedik, 
a legmagasabb mennybe kerül. Így könnyű öngyilkos 
merénylőnek lenni.

És a legyilkoltat (meghurcoltat stb., a bűn elszen‑
vedőjét) miért nevezed „áldozatnak” ? Ki áldoz itt és 
kinek ? Mintha a bűnözés lenne az áldozás – és az „ál‑
dozat”, a jó, illetve az ártatlan (el)pusztítása a szüksé‑
ges kellék hozzá. Az „ára”.

Nehogy már ez legyen a kultusz voltaképpeni ér‑
telme.

Nem hiszem, hogy a (leg/nagyobb) jóhoz a (leg/na‑
gyobb) rossz kell. A megváltáshoz a megváltó megölé‑
se. Gazdasági nonszensz, evolúciós nonszensz. Az ál‑
dozat – helyes értelmében – nem a legdrágább elve‑
szejtése. Nem az érték kötelezővé tett pusztítása. Nem 
a szent megrontása. Nem ártani az ártatlannak.

Úgy képzelném, hogy az áldozat már önmagában 
jó (szép). Lehet – van – benne rossz, csúf, hiba, bukás, 
elgyengülés, elszomorodás, kétségbeesés (újabb ne‑
mes küldetések ezeket legyőzni) – de az ad erőt, ihle‑
tet az áldozatos ténykedéshez, hogy lehet tudni, hogy 
a még jobbhoz (szebbhez) kell. Jó, (még szép, hogy) 
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nem lehet tudni mindig, ettől izgalmas. – Az áldo‑
zat hozzájárulás. Erőfeszítés, ami minden öröm egyik 
legfontosabb és nélkülözhetetlen összetevője. Az ál‑
dozat munka, alkotás, játék. Nem veszteség, hanem 
befektetés. Lemondás is, de, minthogy az ember nem 
isten, ez a legtermészetesebb körülmény, tehát sem‑
mi tragikus nincs benne, hogy az ember mint (idő‑
ben, tudásban stb.) véges lény már mindig is „válasz‑
tásra van ítélve” (ahogy Sartre mondja). Már mindig 
is belekerül bizonyos helyzetekbe, világokba, szere‑
pekbe, amelyek meghatározzák : le kell mondania ar‑
ról, hogy minden, vagy bármely, lehetséges helyzet‑
be, világba, szerepbe kerüljön. De persze lehetőségei 
így is végtelenek.

Úgy tűnik, hogy a dinamikus egyensúly, az egyete‑
mes ellentétek, fluktuációik, a jin/jang enantiodromiája, 
a tit for tat cserelogikája mindenütt ott munkál. De 
az is feltűnő, hogy az evolúció, a teremtődés, az idő – 
leglátványosabban itt, a Földön, az Életben – aszim‑
metrikus : fejlődik, bonyolódik. Kevéssé valószínű, 
hogy a „valamit valamiért”, a „mindennek ára van”, 

„minden kiegyenlítődik”, „minden jó és rossz örök 
és egyenlő küzdelme” stb. típusú elvek elég mélyek 
lennének, főleg az újat nem magyarázzák, a radiká‑
lisan új, a  sohasemvolt exponenciálisan bővülő ter‑
melődését.

Márpedig ez a korlátolt dinamikai bölcsesség a fő 
előfeltevése és ideologémája még az elvileg esz ka to‑
lo gi kus‑mes sia nisz ti kus koncepcióknak is, melyek 
elvileg számolnak a  radikálisan új, magasabb szin‑
tű valóság megjelenésével. Érzékelésüket, értelmü‑
ket az epifániára (az isteni megmutatkozására), a ki‑
de rü lés re (az apokalipszis jelentése) szegezik – és mi‑
nél merevebben, dogmatikusabban teszik ezt, annál 
biztosabban ellene dolgoznak, és zárják el érzéke‑
iket és értelmüket jeleitől. Deficites „merkantiliz‑
mus” : a csereviszony nem a  teremt(őd)és, a  (ki) fej‑
lő dés, gazdagodás módja, hanem az ellentét(el)ek, az 
ellenértékek egymást kioltása, kölcsönös destrukció‑
ja. Az egyirányú következményreláció oda‑vissza ér‑
vényes logikai relációvá válik : pl. „szenvedni kell ah‑
hoz, hogy jó legyen”.

Nem : a  szenvedéstől nem lesz jó, attól rosszabb 
lesz. A  szenvedő legfontosabb hatása, hogy a  kör‑
nyezetet is automatikusan szenvedteti. Némi szen‑
vedés persze elkerülhetetlen – de a kultusz értelmé‑
nek megtenni értelmetlen. A leghamisabb bálvány : 
miféle „perverzió” késztetne arra, hogy azt imád‑
jam, ami fogalma szerint rossz. Mazochizmus és 
szadizmus, depresszió és paranoia ? Ezek betegségek, 
patho‑lógiák, vagyis ’szenvedés‑diskurzusok’, tisztel‑
jük és féljük, mint a pestist, mint az AIDS‑et, de épp 
vad életigenlőként igyekszünk visszaszorítani az élet‑
nek ezt a formáját.

A történet

Történeti bevezetőnk után most térjünk rá példánk‑
ra. A legkönnyebb esetet választjuk, egy olyan törté‑
netet, amely maga is jól láthatóan etikai kérdéseket 
vet fel, és példázatos. Viszonylag közismert magyar 
klasszikus, Fábry Zoltán Az ötödik pecsét című film‑
je (1976, Sánta Ferenc regényéből, 1963. Itt a sokkal 
ismertebb filmváltozatot követjük, melynek forgató‑
könyvírója szintén Sánta).

Négy férfi – órásmester, kocsmáros, könyvügynök, 
asztalos – rendszeresen összejár beszélgetni egy kocs‑
mába. Budapest, a nyilasuralom idején. Egy beszél‑
getésük során – ezúttal öten vannak, egy fényképész 
csatlakozott hozzájuk – egyikük felvet egy amolyan 
erkölcsi példabeszédet, avagy tesztet.

Egy óperen… óceániai szigeten él egy törzs, amely‑
nek főnöke roppant kegyetlen ember. Van egy rab‑
szolgája, egy fiatal férfi, akit állandóan ver, emberte‑
lenül dolgoztat, megaláz, imádott nővérét megerősza‑
kolja, megcsonkítja stb. A rabszolga, Gyugyu ráadá‑
sul annyira tiszta és jó ember, hogy ő minden pokoli 
szenvedése ellenére sem cserélne a gonosz törzsfőnök‑
kel. Aki viszont nem is tudja, hogy gonosz ; nincs is 
bűntudata.

Mármost, tegyük fel, hogy tíz percen belül meg‑
haltok, mondja a példabeszéd mesélője, az órásmes‑
ter, de újjászülethettek e két ember valamelyikeként : 
a  szörnyű, gonosz és kegyetlen, de boldog törzsfő‑
nökként, vagy pedig a jó, kedves, emberséges, de bol‑
dogtalan rabszolgaként, nos, akkor melyiket válasz‑
tanátok. (Mindkét párosítás lehetetlen – ez a sztori 
első és végzetes hibája – egyszerre narratív és etikai.) 
A kérdésre mindegyikük nagyon érzékenyen reagál, 
kézzel‑lábbal kapálóznak a döntéskényszer ellen, de 
végül is, ha nem is azonnal, csak napok múltán, de 
mindegyik kényszerítve érzi magát a döntésre. És vé‑
gül mindegyik beismeri, ami ellen tiltakozott : nem 
a boldogtalan sorsú, amúgy jó embert választanák, 
hanem a boldog gonoszt. Csak az órásmester – aki 
felvetette a példázatot – nem válaszol saját problémá‑
jára. Illetve a jövevény, a fényképész azonnal válaszol, 
azt állítja, ő Gyugyu lenne, a rabszolga.

Természetesen rövidesen kiderül, hogy a  fényké‑
pész a legsunyibb hipokrita genya, aki besúgta őket 
a nyilasoknak ; börtönbe vetik őket. És természetesen 
élesben is tanúságot tesznek arról, amiről a kocsmai 
példabeszéd szólt. És természetesen nem másról tesz‑
nek tanúságot – ironikus, hogy éppen ez volt a biztató 
változat, a (kommunizmusban kötelező) humanista 
mondanivaló –, mint arról, hogy nagy‑nagy „őszin‑
teségükben” valójában alábecsülték erkölcsi erejüket. 
Élesben képesek a végső áldozatra is, inkább választ‑
ják a tragikus jót, mint a kényelmes rosszat.
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A fogdában ütik‑verik, megalázzák őket. Egy idő‑
sebb, tapasztaltabb, okosabb, „ördögi pszichológiájú” 
főfasiszta azonban lehordja a fiatal nyilas tisztet, hogy 
nem igazán célravezető eljárásokat alkalmaz, amen‑
nyiben e „brutális” erőszak és megalázás révén csak 
felszínesen tudja őket megtörni. Idővel látszólag meg‑
hunyászkodnak, hogy elkerüljék a gumibotütéseket, 
vesén rúgásokat és gyalázkodásokat, de belül büsz‑
kék lesznek magukra, hogy igazából nem törték meg 
őket, hogy csupán ártatlan áldozatok, és belül ellen‑
állnak. Az igazi feladat, mondja az ördögi pszicholó‑
gus, hogy belülről törjék meg őket, hogy ne érezhes‑
sék ártatlan áldozatoknak, morálisan tisztának, kü‑
lönbnek magukat.

Demonstrációként kihívatja a  négy megkínzott, 
elcsigázott és szinte megtört embert, odaállítja egy 
(krisztusi pózban) kikötözött, félholtra vert ember elé, 
akiről azt mondja : ez a homunculus (akit egyébként 
holnap kivégzünk) azt állítja, hogy a mi rendszerünk 
a  történelem legsötétebb, legocsmányabb szégyen‑
foltja, és tekintve, hogy megátalkodott kommunista, 
semmilyen módszerrel nem sikerült jobb belátásra 
bírnunk. Önökről pedig kiderült, hogy valószínűleg 
tévedésből hozattuk be önöket, és ezért szíves elné‑
zésüket kérjük, de azért egy egyszerű kis tettel tanú‑
sítsák rendszerünk iránti hűségüket, magyarán, hogy 
valójában rendes emberek. Ennek módja, hogy oda‑
mennek ehhez a homunculushoz, és két pofont elhe‑
lyeznek az arcán, aztán máris mehetnek haza, szaba‑
dok. Ha mégsem tennék ezt, akkor sajnos meghalnak.

Az egyik, a kocsmáros, aki eddig korántsem mu‑
tatkozott nagy erénycsősznek, „Te Sátán !” kiáltással 
nekirohan az ajánlattevőnek, lelövik. A másik elájul. 
A  harmadik megpróbálja visszafogni a  negyediket, 
az órásmestert, aki hosszas hezitálás után végül úgy 
dönt, hogy megteszi. Róla persze tudjuk, hogy há‑
rom gyermeke, plusz három további, bújtatott zsidó 
gyermek várja otthon.

Gesztus, jelképes és üres

A bevezető után aligha kérdéses, kérdésünk az, hogy 
mitől is olyan nehéz megtennie a hősöknek „ezt az 
egyszerű kis tettet”. Mitől akkora dolog, hogy egy 
embernek adunk két – mondjuk : kicsi, a fasiszta nem 
kér nagy – pofont, hogy bizonyítsunk valamit, amit 
nem szívesen bizonyítanánk ? Lojalitásunkat, gyáva‑
ságunkat ? Azzal az ultimátummal szemben, hogy kü‑
lönben lelőnek bennünket ?

Amíg gondolkodunk, jegyezzük meg melléke‑
sen : ez tipikusan az, amit jelképes gesztusnak szok‑
tunk hívni. A  jelképes gesztus az, amikor valamit 

egy idealitásra vonatkozóan teszünk (ideo‑logikus), 
amikor például kétszáz egyenruhás katona idióta já‑
rással (a Ministry of Silly Walks díszszázada lehetne, 
de a poén az, hogy megalkotói jól láthatóan ezt a já‑
rást „méltóságteljesnek” szánták) bevonul egy nagy 
térre, a  főnökük, aki a  többi kétszáz előtt baletto‑
zik, azt üvölti egy nyúlarcú, töpörödött öregember‑
nek, hogy kér engedélyt felhúzni a köztársaság zász‑
laját, amire az öreg engedélyt ad, mire azok tényleg 
felhúznak egy zászlót. Van hozzá zene. Ja, egy kicsit 
hosszúra sikerült ez a Himnusz. Rossz ízlés esetén az 
üres gesztushoz is közel áll. Talán ezzel lehet össze‑
függésben, hogy olykor a jelképes gesztus a legtutibb 
provokáció, például amikor elrendelik, hogy minden 
horvátországi rendőr sapkáján ott legyen a horvát cí‑
mer. Egy harmadik jelképes gesztus, hogy a horvát‑
országi szerb nemzetiségű rendőr megtagadja hiva‑
tali sapkája felvételét, mondván, az ő apja partizán‑
ként esett el, nehogy már ugyanaz a  jelkép legyen 
a sapkáján, mint ami azokén az usztasákén, akik az 
apját lelőtték. De ő Horvátország polgára, sőt rend‑
őre, nehogy már ne vegye fel az ország címerét. És 
ezzel kezdetét veszi a balkáni háború. Ahol ilyen jel‑
képek vannak, meg jelképes gesztusok, ott könnyen 
kitör a háború. (Ennél csak egy biztosabb háborús 
előfeltétel van : hogy nincsenek megerősítő, kedves, 
támogató, tetszésnyilvánító gesztusok, már jelképe‑
sek sem, a másik felé.)

Vagyis semmilyen materiális értelemben nem se‑
gít ezzel az órásmester (a négy közül az egyetlen, aki 
megtette) a  fasiszta rezsimen, annak ebből a  tett‑
ből semmilyen kézzelfogható haszna nem szárma‑
zik – kivéve az esetleges pszichológiait (és filozófia‑
it) : ha beleesünk a  főgonosz által állított szimboli‑
kus kelepcébe, és innentől fogva morálisan megtört, 
bűnös embernek tudjuk magunkat. De miért ten‑
nénk ? Miért ne tennénk meg szépen ezt az üres gesz‑
tust ? Elég buta körülmények, az biztos, de mért bu‑
tulnánk meg mi magunk ? Miért e nagy összeomlás 
e tényleg, materiálisan, gazdaságilag, racionálisan 
elég problémátlan aktus előtt (és közben, és után) ? 
Hogy olyan hülyén menjünk haza, mint az órásmes‑
ter, kezünket eltartva, mintha tényleg leprás lenne, 
hogy méltán szól ránk a  börtönőr, hogy viselked‑
jünk már rendesen ? Posztstrukturalisa megfogalma‑
zásban : miben áll itt a jelölőfolyamat materialitása, 
illetőleg a  szubjektum nyelvi (szimbolikus) megha‑
tározottsága, amikor a  jelentések uralásáért folyik 
a harc, életre‑halálra ? Mert ez a háború fogja eldön‑
teni az emberiség sorsát, hogy a győztesek miféle je‑
lentéseket juttatnak érvényre, és miféle hi‑tech esz‑
közökkel… És a leghájtekebb fegyver a történelem‑
ben mindig is a retorika, a sztori, a koncepció, az ér‑
velés, a duma, az „ige” volt…
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Amikor nem választható külön 
a narratív hiba az etikai hibától

Fussunk neki még egyszer. Te vagy az órásmester. Azt 
gondolod : itt állok a Cserhalmi előtt, nevezzük így 
a kommunistát, akit rövidesen kivégeznek. (Ez is egy 
túlfeszített csavar a példázatban : amúgy is egy élőha‑
lott, de rövidesen kivégzik, „ez már nem is ember”, 
szinte mintha egy halottnak kéne adni a pofont. Ímé, 
így alszik ki a lelkiismereted is. Ahogy a „naiv” író el‑
képzeli a gonosz csábítását… Vö. „Tegyék már meg 
gyorsan, uraim, ezt az apróságot, odakünn hajnalodik, 
indulnak az első villamosok, tegyék meg, és mehet‑
nek szépen haza, szabadok…”) Adsz neki két – nevez‑
zük most így – taslit az orcájára, mondjuk mintha egy 
félájult embert pofozgatnál éberségre aggódva. Még 
színészi bravúr se kell hozzá, mert nagyjából ez a va‑
lós helyzet. Izgulsz azért a hülyék miatt, próbálod úgy 
csinálni, nehogy belekössenek. Ez az ára annak, hogy 
te, a jó ember, megmenekülsz, három lányod nem jut 
árvaságra, a három bújtatott gyerekedet nem találják 
meg stb. Ezzel szemben ez a szinte krisztusban egye‑
sültként adott két paskolás, mintha csak önmagunk‑
nak, de csak hogy éberek maradjunk, ugye, Cserhal‑
mi barátom, egyáltalán nem nyom a latban. – A hét 
ember sorsának kockáztatásával szemben nagyképű, 
nevetséges, buffó szerűen dagályos a „jelképes” jelen‑
tés, a főfasiszta átlátszó kis performancia‑ajánlata. Ne‑
hogy már emiatt érezzem rosszul magam, gyerekek ! – 
kiáltod magadban, te, az órásmester, nevezzünk Őze 
Lajosnak. Nehogy már a hülyék uralják le itt nekem 
a jelentést. Nehogy már csak egyetlen jelentés legyen, 
és azt csak ők mondhatják meg. Nehogy már ezért 
a jelképes összegért eladjak hét életet. Én jobban tu‑
dom, mit jelent ez a két pofon, mint aki kitalálta – 
mondod magadban.

A gonosz

Érzem az Ellenállást. Ismét csak a háborúra optál, a ki‑
békíthetetlen ellenségesség végeérhetetlen melodrámá‑
jára. Az irracionális mélymoralista végső csapásra ké‑
szül az ügyeskedő, önfelmentő szofisztika ellen. Ismét 
csak késztetve érzi magát, hogy „színvallásra” kénysze‑
rítsen, mintha nem ő ragaszkodna a racionalizálhatat‑
lan, „mocskos” titokhoz (amúgy antiro manti kus sága 
és cinizmusa vadságáról ismered fel), ennek a lehető‑
ségnek, ennek a pofonnak és kontextusának a legvaló‑
ságosabb valóságként való felmutatásához – ahol min‑
den ízléstelen, semmi sem természetes, minden kínos ; 
a létezés, a világ, az élet, az ember ; te, és az egész min‑
denség végtelen titokzatossága, lélegzetelállító hatal‑

massága, bonyolultsága, szépsége, részletgazdagsága, 
csak arra „jó”, hogy még „jobban” fájjon, hogy kellően 
grandiózus, felfoghatatlanul súlyos legyen a pusztulás. 
Maga az élet ne legyen más, mint az emiatti szüntelen, 
tehetetlen, nyomasztó érzés. Hogy kellően szorongató 
legyen már a tréning is : ne figyelj semmi másra, csak 
arra a sötét absztraktumra, ami a „legnagyobb hata‑
lom”, íme most töri össze minden reményedet, amit 
még a szép, boldog, izgalmas, aranykori jövőhöz fűz‑
tél. Ő a garancia, hogy ez a világ nem az, aminek te 
szánalmas naivitásodban hinni remélted. Ez a „kény‑
szeres ellenállás”, „a bukott angyal” szerepe és hang‑
ja. „Színvallás” gyanánt gőgösen kérdezi, hol van „a 
te” „csodás” világod. Nézz már körül, széplélek. Ámí‑
tod magad. Ő csak realista. Ő a „prózai”, a „szomo‑
rú”, a  „nagy büdös” , az „objektív” igazság öncsalá‑
soktól és szépelgésektől mentes letéteményese. Nap‑
sugár, szépség, „jóság”, haha, „csodás világ” ? Bárány‑
felhő, habos torta ? Haha ! Nos ?, ütsz vagy nem ütsz ?

A Másik

A kommunikációban a Másik világa, rendszere az én 
világom, rendszerem is. Meghatározó, hogy a Másik, 
etikai cselekvéseim (tárgya ? nem, hanem) egy( más)
ik alanya mit gondol arról, hogy én mit gondolok, il‑
letve hogy én mit gondolok arról, hogy ő mit gondol, 
ugyanis mindkettő elengedhetetlen ahhoz, hogy egyál‑
talán morális/etikai problémáról beszélhessünk, illetve 
ahhoz, hogy közelebbről miféléről is „voltaképp”. Az 
etikai a Másikhoz, a konkrét személyhez vagy alany‑
hoz (s vele gyakran egy igen más morálhoz) való kom‑
munikatív viszony. Tegyük fel, hogy a kommunista 
krisztus, a Cserhalmi, azt mondja magában, látván 
az órásmestert, téged, feléje tántorogni : na gyere csak, 
te gyáva kispolgár, tőled nem is vártam többet, félted 
a kis pesti bérlakásodat, az unalmas családi idilljeidet, 
a zsarnoki, ostoba és impotens államfeudalista rezsim 
által biztosított nyugalmadat, te gyáva, aki számára 
önmaga kis bezárt világán kívül semmi se szent, nyil‑
ván még kereszténynek is vallod magad, ördögfattya, 
de senki távolabb nem volt tőle, attól, hogy az egyete‑
mes önzés szellemében nevelkedett pereputtyán kívül 
más embertársaira is gondoljon, a kizsákmányoltakra, 
a megalázottakra, a szerencsétlenekre, hogy boldogta‑
lan utódairól már ne is beszéljünk, na gyere csak, te 
kis rohadék, üss meg, tudom, hogy megteszed te ezt 
könnyedén, annyira beszartál most, hogy egy Értel‑
mes Emberi Eszmény mellett ki kéne állnod, tanúsá‑
got kéne tenned (az Ötödik Pecsét, tudod), és nincse‑
nek illúzióim afelől, hogy, mint mindig, ezúttal is fel‑
mented magad, hogy iszonytató kis tetted meg fogod 
tudni magyarázni magadnak a nagy sunyi opportunis‑
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ta szofisztikáddal, üss hát, mutasd meg neki, mennyi‑
re „rendes ember” vagy, hogy támogatod sátáni rend‑
szerét. – Ha tehát te, Őze Lajos, ezt gondolod a Cser‑
halmiról, hogy ezt gondolja rólad, akkor egyúttal saj‑
nálattal kell konstatálnod, hogy e jelképes, elég üres 
gesztus világméretűvé és abszolút érvényűvé eszkalálá‑
sában a főgonosszal egy húron pendülnek, és ettől va‑
lóban még nehezebb megtenni (hiszen az etikus a saját 
és a másik moráljához, ezek különbségeihez, lehetsé‑
ges kapcsolatához való megértő, gondolkodó, mérle‑
gelő, ítélő viszonyulás). De legalább nem is kell an‑
nyira színészkedni : nem nehéz a végképp elgyengültet 

„játszva” odamenni, ütni : uram atyám, édesfiam, hát 
te is pont olyan hülye vagy, mint ezek, itt ? És akkor 
a főfasiszta, nevezzük Latinovitsnak, is boldog lehet, 
mert láthatja, milyen hatásos a pszichológiai kelepcéje.

Pofonológia és materializmus

A  pofon, mint a  csók, kétségkívül a  határeset kate‑
góriája. Tipikusan előfordul vele, hogy szimbolikus 
jelentősége leuralja a fizikait. – Ez általában a kínos 
eset. Tönkreteheti a  csókot, élvezet‑, érzelem‑ és je‑
lenlét‑nélkülivé – vagy ha ponthogy nem, akkor meg 
egy életet tehet tönkre stb.

Polgári demokratikus társadalmakban a  pofon 
szinte a gyilkossággal áll metaforikus‑szimbolikus vi‑
szonyban. Mindenképp asszociálja a nyers, agresszív 
erő zsarnokságát, az erőszak „omnipotens” „önké‑
nyét”. – Némiképp démonizáló (és valamelyest már 
tényleg keresztény) ellenreakció az erőszak korábban 
általános elterjedtségére. – Az arc, főleg a társas tér‑
ben, a személy első számú reprezentánsa, ezért a po‑
fon ilyen értelemben jelentősebb, mint a  máshova 
célzott ütés. – De nemcsak szimbolikus vonatkozásai 
vannak. Ha sportoltál már, az közelebb visz a maté‑
riához. Például háromszor ütöttél meg valakit (/ütöt‑
tek meg téged), ebből kétszer véletlenül foci közben. 
Több tapasztalatod lett a pofonról, mint annak, aki 
azért nem sportolt soha, mert az sérülésveszélyes, és 
minden felnőttek közötti fizikai kontaktust szemér‑
metlenül agressziónak (vagy/és szexnek) olvas. És más 
tapasztalatod lesz, mint Kantnak, akinek a kultúrájá‑
ban (Königsbergben) a pofon lehetett a második szá‑
mú gyereknevelési eszköz, az erényesség után. (Miben 
különbözik szimbolikusan, szociokulturálisan stb. az 
elfenekeléstől, a kukoricára térdepeltetéstől stb.) De 
a felnőttek közötti pofon már ott akkor casus belli le‑
hetett, akár kocsmában, akár palotában, akár polgári 
lakásban csattant el. Szemben az átlag keleti, pl. a Kö‑
nigsberget övező szláv, vagy a magyar kultúrákkal, ahol 

„még a 20. szd. elején is” legitim volt a szolgának vagy 
az asszonynak adott pofon, ütleg. Sőt, általános isko‑

lás koromból (70‑es évek) emlékszem egy fülem hal‑
latára elhangzott szülői megjegyzésre, miszerint ő fel‑
hatalmazta a tanárt, hogy ha rosszalkodik a gyereke, 
akkor a tanár „nyugodtan” lekeverhet neki (mármint 
a gyereknek) egyet. Ez megint más kontextus, más 
pofonfogalom, ‑értelmezés, ‑szimbolika.

A pofon polgári demokratikus démonizációjának 
egy további oka lehet, hogy a  felnőttek között első‑
sorban úr–szolga viszonyban (volt) lehetséges („termé‑
szetes”). De mivel az már nincs, elvileg egyenlőek va‑
gyunk, éspedig épp azóta, amióta nem lehet csak úgy 
megütni egymást, annak a közösségnek a törvénye tilt‑
ja, amelyhez mindketten tartozunk – a megalázás ké‑
zenfekvő formája lett. Így viszont a rá vonatkozó til‑
tás csak növeli a pofon „retorikai” hatását – akár a ká‑
romkodás, mely nem is annyira tematikus‑praktikus 
(nem istent vagy a szexet akarja szóba hozni), hanem 
inkább a  törvény‑, a  szabály‑, a  normasértésre irá‑
nyuló normális önkéntelen figyelmet akarja „magára” 
vonni. Annak a megfoghatatlan démonnak a materi‑
alizációja lett a pofon, amely a demokratikus társada‑
lomban is kísért : itt is csak elvileg egyenlő minden‑
ki, gyakorlatilag nem. Jogállamban a pénz stb. a fegy‑
ver, de itt ugyanúgy vannak elnyomó, másokat leve‑
vő és semmibe vevő nagyhatalmúak – és vannak ha‑
talmatlanok, elnyomottak, kizsákmányoltak. Őket 
– szimbolikus értelemben persze, de az igazat kifejez‑
ve – nap mint nap pofon ütik az arcátlanok, a nem 
az egész(séges) közösség boldogságát szem előtt tartó 
martalócok, zsarnokok, korruptak, közönséges és jo‑
gilag legitimált tolvajok, rablók, politikusok, jogászok, 
pénzemberek, hivatalnokok, farizeusok, az így gazda‑
gok és „sikeresek”. Ebben igaza van Jézusnak és Marx‑
nak, akik elsősorban radikális demokraták. („Rabszol‑
gafelkelés a morálban” – mondja rájuk Nietzsche, aki 
már csak őrülten érte meg, hogy a szocdemek kitere‑
lik a sok‑sok munkában és egzisztenciálisan aggódás‑
ban megfáradt birkát a májusba, hátha kiderül, hogy 
nem is mindörökre csak birkák és bárányok. – És ni, 
csak nem Nietzsche könyvét olvassa a városligetben 
az a  munkás asszony ? Akinek az előbb azzal udva‑
rolt egy asztalos, hogy bizony el kell mennie megnéz‑
ni Botticelli Primaveráját, hogy lássa, tényleg mintha 
róla mintázta volna a mester a három táncoló leány 
közül a jobb oldalit.)

De a démonizáló erők gyengeségét az mutatja, hogy 
ha nő ad férfinak pofont, az szinte legitim. Talán mert 
itt sem a megalázás, sem az erőszak nem (vagy ritkán) 
lényeges aspektus. És ezek nélkül az ügy egyszerű lesz, 
mint a pofon. Mi mással fejezhetné ki világosabban, 
egyértelműbben a gyengébb az erősebb erőszakossá‑
gával kapcsolatos érzelmeit és álláspontját. Mi mással 
fejezhetné ki világosabban, egyértelműbben az erényes 
a törvényszegő erőszakosságával kapcsolatos érzelmeit 
és álláspontját. – Ezzel rokon az a metaforizációs irány, 
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amelyben pofon a felébredés, a magához térés, a kijó‑
zanodás hirtelen, durva formáját jelenti. „Kaptam az 
élettől egy pofont”.

Satöbbi. Természetesen nem a pofon legitimációjá‑
ról van itt szó, csak arról, hogy van élet a pofonon túl, 
viszont nincs a gyilkosságon túl. Márpedig a főfasiszta 
a pofonod hiányában ezt helyezte kilátásba. Amelynek 
az ő szcenírozásában a lehető legszűkebb értelmezése 
a „kötelező” : a megalázás jelölője, performatív aktu‑
sa. Tkp. nem is a te pofonod ez, hanem ő pofoztatja 
meg veled a Cserhalmit, „mert megteheti”. Ez a bör‑
tönőr és a fiatal tiszt által neked adott pofonokat is 
jellemzi, bár annak elsődleges értelme a veled szem‑
beni „hatalmának” demonstrációja, bizonyítása len‑
ne : ő akkor üt meg téged, amikor akar, te viszont soha 
nem „mered” megütni őt, vagy ha mégis, véged. „Te‑
hát” „az övé vagy”, „úr feletted”. Megcsinálod, amit 
parancsol. Ütsz, te is részt veszel ennek a „homuncu‑
lusnak” a végső meggyalázásában (még a derék polgá‑
rokkal is megpofoztattuk a halála előtt, hogy rájöjjön 
végre, és mindenki lássa, hogy nincs kegyelem az el‑
lenségnek) – „tehát” gyáva kis cinkos lettél, aki meg‑
hunyászkodott a hatalma előtt, úgyhogy kuss, elkár‑
hoztál, velük vagy, be vagy írva a nagy könyvbe, bi‑
zonyíték mellékelve.

Ennek a pofonnak a dramaturgiai funkcióját be‑
tölthetné a leköpés is. Ez tisztábban mutatná fel a gesz‑
tus szimbolikus jellegét. A leköpés – fizikailag – egyál‑
talán nem fáj ; viszont kifejezetten és elég egyértelmű‑
en a megalázás, megvetés jelölője. A pofon(ok), a ve‑
rés természetesen fájhat, lehet a fizikai kényszer, erő‑
szak eszköze (a fasiszták ekként is használják), de tőled 
nem várnak el ilyesmit. Nem kínzásra „kérnek”, ha‑
nem egy kifejezetten leköpésszerű pofonra.

Ugyanakkor a  fasiszták világában a  pofon konti‑
nuus a gyilkossággal. Itt az a lényeg, hogy azt csinál 
az ellenségével vagy mással, amit akar – és amaz ellen‑
állásának mértéke szabja meg, hogy elég‑e csak verni, 
vagy ki is kell nyírni. Ez a Latinovits „ördögien zse‑
niális” szcénájára is igaz – ezért kínos és ízléstelen az 
a hőstörténeti zengés, a mértéktelen, követelődző és 
fenyegető elkomorodás, ami a filmet és érdeklődő né‑
zőit olykor elfogja.

Számokba fojtva

Nem ? Ez sima ügy. Ha nem „ütsz” : paskolsz barát‑
ságosan, bárhogy számolod, az 0 :8. Egy, engem le‑
nyomnak, kettő : három gyerekem árván marad, há‑
rom : három bújtatott gyerekem életveszélybe kerül 
(a Cserhalmi meg így is, úgy is). Ezzel szemben vala‑
mi erőltetett szimbolikus jelentés – ne már. A sztori, 

az elbeszélés, a szimbolizmus, a művészet itt lesz egy 
kicsit nagyképű. Vagy projektív ? Még azt is mon‑
datja a Latinovitscsal, hogy „Sajnos elkerülhetetlen, 
hogy be ne mocskolják a  kezüket, de otthon me‑
leg vízzel könnyen eltávolíthatják, nyoma sem ma‑
rad a bőrükön.” Még ezt az igazságot is beveti a ha‑
zugság mustármagjai közé, csak hogy örök őrült 
ágnesasszonyokká tegye őket, akik hiába próbálják 
lemosni magukról ezt a mocskot. (Mi lehet a jó ne‑
ki ebben ? – Ja, hogy neki nem jó kell, hanem rossz ? 
Aha… ezt nem értem.)

Egy kevésbé paranoid, a gonosz irracionális hatal‑
mában nem ennyire hívő, arányosabb változat az len‑
ne, ha Latinovits kivezettetne tíz (10) ember elé, és azt 
mondaná, kedves uraim, attól tartok, önök egy rop‑
pant sajnálatos tévedés folytán kerültek ide, amiért 
is fogadják elnézésünket, önök szabadok, búcsúzóul 
és tanúságtételül csupán azt kívánom önöktől, hogy, 
itt ez a géppisztoly, lőjék le szépen ezt a tíz embert. 
Erre egyfelől azért van szükség, mert, tudják, az or‑
szág e szorult gazdasági helyzetében egyenesen pénz‑
pocsékolásnak nevezhetjük, hogy (a tíz kivégzendő‑
re mutat :) e söpredék eltakarítására hóhérmunkáért 
fizessen az ezer sebből vérző nemzet, amikor akad‑
nak önkéntesek is. Másfelől azért szükséges e cse‑
kély szívesség, mert, tudják, az én kedves barátom 
(Nagy Gáborra, a fiatal, öncélúan kegyetlen fasisz‑
ta tisztre mutat) kételkedett az önök megbízhatósá‑
gában – kérem, bocsássák meg neki, de, tudják, fia‑
tal még, és az emberismeret a jelek szerint még nem 
a  legerősebb oldala –, de ezzel a  jelképes kis gesz‑
tussal alighanem meg tudnák őt győzni. Ha pedig, 
amit a magam részéről kizártnak tartok, mégiscsak 
neki lenne igaza, akkor a világ olyan alacsony mo‑
rális szintre került, amit az önök nemes lelke képte‑
len lenne elviselni, ez esetben pedig, megígérhetem 
önöknek, hogy ő szíves örömest elvállalja önök he‑
lyett amaz utolsó, ám roppant kínos feladatot, hogy 
egyszer s mindenkorra megszabadítja önöket e mo‑
rális gyötrelmektől.

Itt 7 :10 az arány, ez gólból is sok, hát még gyilkos‑
ságból. Ez már így etikai probléma lenne. Plusz be‑
kúszhatna az egyik legősibb etikai és epikai problé‑
ma : a 7 a te és szeretteid élete, a 10 meg idegenek – és 
ezen a terepen lehet csak gusztustalankodni igazán…

Különösen kínos körülmény ebben az arányo‑
sabb változatban, hogy mintegy morális és etikai kö‑
telességed, érdeked, hogy feljavítsd 7 :10‑re a 0 :17‑es 
arányt (ha nem lövöd le ezeket, akkor 1. majd kivég‑
zi más helyetted, 2. téged megölnek, 3. árván marad‑
nak a gyerekek). Így hetet legalább te rúgsz nekik, és 
ezért bevállalod még az áruló szerepét is, mert, mon‑
dani sem kell, sokan rögtön találgatásokba bocsát‑
koznak afelől, miféle fatális oka lehet annak, ha va‑
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laki tíz öngólt rúg. Tudod, aki kivégezte azt a tíz sze‑
rencsétlent – így emlegetnek majd. Vagy gondold el 
azokat, akik harcosan kiállnak melletted, vagy sunyin 
szimpatizálnak veled, sőt irigyelnek, hogy te ilyen 
nagy esemény hőse lehettél. A szerencsés flótás, 10‑et 
egy csapásra. Kötelező volt neki. Ha nem teszi, még na‑
gyobb hibát követ el.

A szakértő szárnyát szegi 
a képzeletnek

Mert ez mind olyan kimódolt, mint az összes tragé‑
diát akaró, tragikusban cuppogó sztori – van belő‑
lük elég. Nem lehet 7 :10 az arány, csak 0 :0. A helyzet 
ugyanis az, hogy itt mi senkit nem szeretnénk meg‑
gyilkolni, mi itt 0 embert szeretnénk meggyilkol‑
ni, megalázni, megszomorítani, ezzel szemben a 17 
közül csak 1 is – nem egyenlő 17‑tel ? Ezt a meccset, 
ezt a  sportágat kihagyjuk. Jó reggelt kívánok, ked‑
ves hallgatóink, ez itt az Ember Hangja. Az ember‑
ölés abszolút tabuja fontos szimbóluma annak az elv‑
nek, hogy ne pusztítsd az életet, mert az élet szent, 
az élet az isten, mondja szakértőnk. Egy betelefoná‑
lónk kérdésére, miszerint egy csótányt el lehet‑e ta‑
posni, szakértőnk azt válaszolta, ha nem undorodik 
tőle, és a csótány hagyja, akkor el. De nem kötelező. 
Egy másik kérdésre, miszerint ha te nem ölöd meg 
a Cserhalmit, akkor az egyik lányodat megölik, ak‑
kor mi van, szakértőnk azt válaszolta, hogy természe‑
tesen senkinek nincs annyi ideje, hogy az efféle törté‑
netekbe igazán belegondoljon, mondván, túl sok fá‑
radság, és nem éri meg, mert, mint mondotta, attól 
tartok, a „Miként kellene cselekednem egy ilyen hely‑
zetben” játék számára végtelen számú és változatos‑
ságú helyzet állítható elő, és mindnek van egy vagy 
több leghelyesebb megoldása. Ám elsősorban azokkal 
a helyzetekkel érdemes foglalatoskodnunk, amelyek‑
ben benne vagyunk. Vagy legyünk, ha lehet. Legkö‑
zelebb majd akkor szóljatok, ha a „Hogyan lehetne 
az ilyen helyzetek létrejöttét elkerülni” című progra‑
mot tűzitek műsorra. Nem vállalom viszont a rész‑
vételt a „Történetek, amelyekben csak tragikus lehe‑
tőségek közül választhatnak a hősök” című műsor‑
ban, hiába hívtok. Kedves hallgatóink, ne feledjék, 
élő adásban vagyunk, és az Ember Hangja nem vál‑
lal felelősséget riportalanyai véleményéért, a szerkesz‑
tőség nem feltétlenül ért egyet a műsoraiban elhang‑
zottakkal, sőt, olykor kifejezetten elítéli azokat, mi‑
ként a reklámokat is, melyekkel mindazonáltal most 
kénytelen megszakítani adását, hogy tovább szolgál‑
hassa Önöket.

Jelentés és feljelentés

De vajon kik azok, akik kételkednek abban, hogy ez‑
zel az órásmester megnyerte a két pofon jelentéséért 
vívott háborút ? S miért hiszik, hogy ők a győztesek ?

Csak hogy legyen egy olyan mondat is, amelyik 
tiszta jambikus pentameter ?

Akiknek az, hogy e szöveg narrátora ennyi szabad 
függőt használ, önmagában gyanús, komolytalan lé‑
haság, bűnpártolás ? Vajon miért lehetetleníti el, hogy 
a bűnüldözés lokalizálja a bűnelkövetőket, hogy az 
igazságszolgáltatás és a  büntetés‑ végre hajtás kezére 
kerüljenek végre ?

Rendben. Köpök. Feljelentem önmagam, Őze La‑
jost, mert hazafelé menet nem engedtem le a kezem. 
Nem viselkedtem normális járókelőhöz méltóan. Úgy 
csináltam, mintha valóban és jóvátehetetlenül meg‑
gyaláztak, megrontottak volna. Mintha a Latinovits 
tényleg győzött volna. Feljelentem a szegény kocsmá‑
rost, aki volt olyan marha lelövetni magát egy maga‑
kellető műmájer képzeletszegény kis melodrámája 
miatt. Feljelentem mind a négy főhőst, amiért nem 
tudnak gondolkodni, pont amikor kellene, nem tud‑
ják az igazat érvényesíteni, amikor itt lenne az ide‑
je. Az igazat mindenki kénytelen elismerni, bár, igaz, 
ami igaz, van, aki ezután még nagyon sokáig húzza az 
időt, játssza az ér(in)tetlent, ezt kénytelen vagyok elis‑
merni, még nagyobb igazságtalanságokkal mér csapást 
a szép idő(k)re, kedvre, reményekre, Lillákra. De az 
értelmezés hatalma ugyanakkora, mint azé, amit ér‑
telmez. Feljelentem őket, amiért elfelejtik, hogy min‑
denkinek és minden cselekedetének ugyanakkora, 
végtelen a hatása, a jövőre és a múltra nézve is ; hogy 
mindenki megváltó. Hogy a jó példa erősebb, mint 
a rossz, tehát érdemes könnyedén, figyelmesen, oko‑
san, szépen, igazságosan, korrekten, eredetien : jól csi‑
nálni a dolgokat. Hogy játsszák a kisembert, akiken 
semmi se múlt, ők, bár esendők, de lényegében jók 
voltak, de akiken átgázolt a történelem, akik kényte‑
lenek lettek elismerni a náluk sokkal hatalmasabb go‑
nosz végső győzelmét. Ha ezután felbukkanna még 
a világban egy bús pillanatnyi idill, azt is megfertő‑
zi azonnal a legnagyobb gonoszságra rögzült rögesz‑
me : nem enged más hangot, más műfajt, más stílust, 
más esztétikát. Feljelentem a forgatókönyvírót, a ren‑
dezőt, a fényképészt, amiért olyan tragikusak, mintha 
megsemmisült volna az igazság, a szabadság, a szép‑
ség, mintha a tragédia lenne a leghatalmasabb, a vi‑
lág és a történelem szerkezetét képező műfaj, mintha 
a jó nem lenne jobb, vonzóbb, érdekesebb, hatalma‑
sabb, most, azonnal, mindig.

Úgyhogy ki is egyenesítem magam, kezem termé‑
szetesen dolgozik a billentyűkön. Odakinn napsugár 
a lombok közt, szél.



76

Elfojtás és elnyomás. 
A stílus kardja

Ez csak egy film.
Ez csak egy meditáció.
Ez csak egy valóság. Szóval, ha megcsinálod ezt a 2 
pofont – vannak ezek a meg‑ igekötővel digitálissá 
tett igék : megüt, megesz, megvált, megbasz, meg‑
tud – akkor, igen, az nagy valószínűséggel azt is je‑
lenti, hogy nem nyilvánítottad ki kellő nyomatékkal 
a  te igazságodat. Nem határoltad el magad eléggé. 
Nem adtál neki hangot, simán meghunyászkodtál. 
Demonstrálta, bizonyította, hogy erősebb nálad, a jó‑
nál, és te simán teljesítetted gonosz (noha elég üres) 
ultimátumát. Hogy gondolhatod, hogy te jó vagy, ha 
ennyire simán teszed, amire a gonosz kényszerít ? Ha 
nincs kinyilvánítva az igazságod, akkor nemigen lé‑
tezik. Akkor a te értelmezésed nem kelt életre, nem 
vesz részt a  játékban, nem válik a világ részévé, va‑
lóságossá. Jó : hülye lennél… Na jó : tiszteletre mél‑
tó lennél, ha kinyíratnád magad, mint a kocsmáros 
– de emígy meg, épp a sorsdöntő helyzetben, túl so‑
kat nem tudtál tenni a hülyeség, a rossz ízlés, a go‑
nosz, a szenvedés ellen.

Reméljük, nem lesz mit titkolnod rajta.
Az igazság(od) ki nem nyilvánításának következ‑

ménye az elfojtás, az elfojtásé az elnyomás.
Erényes közegben ritka a  bűn, az emberek nem 

a konfliktusaik eszkalálásában utaznak, és így oda tud‑
nak figyelni a dolgokra, egymásra, ráérnek a jót gya‑
rapítani, gazdagabbak, egész életnívójuk magasabb, 
egészebbek, szabadabbak, fegyelmezettebbek, tárgyi‑
lagosabbak, hatékonyabbak, nyitottabbak, megbízha‑
tóbbak, örömcent riku sabbak. A hétköznapi életünk 
azért ritkán ilyen tömény sötétség, mint a filmben. Az 
ilyesféle helyzeteket egyáltalán nem nehéz kivédeni.

És amikor nehéz, vagy nem sikerül, ott te már vesz‑
tettél – csatát, országrészeket, sok mindent – de ne‑
ked a játékot kell megnyerned. A filmbeli valóságban 
a pofont élve csak egy módon kerülheted el : ha zseni‑
ális vagy. Pl. ellenállhatatlan retorikával, gyors és szel‑
lemes dialógusban győzöd meg a Latinovitsot, hogy 
miért rossz az egész, amit csinál, ahogy gondolkodik. 
Vagy valami hasonló. Ha nem, akkor arra a stílusprob‑
lémára vagy utalva, hogy miként cselekszed meg dicső‑
ségesen normálisan, a lehetőségekhez képest intaktan 
és ugyanakkor minden fontosat mindenkinek kifejez‑
ve, azt a rossz ízlésű otrombaságot, amelyhez ennyi‑
re ragaszkodik.

A  stílus az, amitől minden tény csupán (átlago‑
san) féligazság.

A zsarnokság, a totalitárius uralom mindenekelőtt 
a rossz stílus uralma. (Végtelen számú jó stílus van.) 
Az ötödik pecsét című film közelről ismeri és mutat‑

ja ezt a világot. A paranoid és depresszív „kultúrát”, 
avagy „titkos” összeesküvést (maguk se tudják, an‑
nyira titkos – „mindent” annyira nyilvánvalóvá ten‑
ni, hogy már ne vegyék észre) : ahol végtelen aprósá‑
gokig lemenőleg olyasmikre kényszeríti alanyait a rej‑
télyes megaszubjektum, az emberek egymást, hogy ne 
tudják jól, kedvükre csinálni a dolgaikat, frusztráltak 
legyenek, mert „mindenki” az ; az emberek ne legye‑
nek maguknál, és egymásnál, őszintén, valami közös, 
mindenkinek jó ügyön dolgozva ; esetlenek legyenek, 
megfélemlítettek, bénák, gőgösek, autisták ; ne érez‑
zék jól magukat. Ez nem szűnt meg a rendszerváltás‑
sal, azóta is van, előtte is volt : régi, és nem csak ma‑
gyar, szerencsétlenkedés.

Minden mozdulatodon látszik minden megfonto‑
lásod, küzdelmed, erényed, kudarcod stb. végösszege. 
Minden történeteden érződik minden, ami veled tör‑
tént. A stílus az angyalok nyelve, az áttetszőség, a nyi‑
tott könyv, melybe tömörebb és aprólékosabb, szel‑
lemesebb és informatívabb formákban van beleírva 
a sorsod, mint ahogy te el tudod mesélni. Akik fél‑
nek ettől az áttetszőségtől, azok az elfojtás‑elnyomás 
kollektív tudattalan rendszerét kénytelenek erősíteni.

Hogy mi fordulhat elő a környezetedben és mi nem, 
hogy mi fordul elő meglepően sűrűn a környezeted‑
ben és mi nem, az sokkal inkább múlik a stílusodon, 
mint a  deklarációidon, demonstrációidon, kapcso‑
lataid és konfliktusaid dramaturgiáján, bár nyilván 
mélyen összefüggnek. A tulajdonképpeni e(szté)tikai 
zseni épphogy a tragikus formák megelőzésében zse‑
ni. Gyorsabb, mint a háborús, a tragizáló erők. Mire 
azok szokásos fegyverükhöz kaphatnának, azon kap‑
ják magukat, hogy eszükbe sem jutott a fegyverükhöz 
kapni. Ez a képesség stílus nélkül aligha lehetséges.

Hiba vs. bűn ; fikció vs. valóság

A narratív, azaz poétikai, azaz esztétikai hiba jelenle‑
gi kérdésirányunk szerint egyben (részben, ereden‑
dően, lényegében, valamiképp stb.) morális, erköl‑
csi, etikai hiba.

Ha egy jogi perben kéne nyilatkoznom arról, hogy 
egy regény vagy vers vagy film lehet‑e mondjuk gyil‑
kosságra való felbujtás, az esetek nagy százalékában in‑
kább (azt hiszem, minden eset egyedi) afelé érvelnék, 
hogy nem. Azért, mert az irodalom, a művészetek lé‑
nyegileg játékok. Komolyak, nagyon hatnak a valóság‑
ra stb., de keretezve vannak. A kereteken belül vadul 
kísérleteznek (a valósággal és lehetőségekkel), és az jó, 
ebben áll a művészetek kétségbevonhatatlan jelentő‑
sége, sőt társadalmi haszna. Itt is van gyilkosság, gyak‑
ran valószerűbb a valósnál, de a valóságban mégsem 
hal meg senki. Itt is van baj, valószerű, de a valóság‑
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ban mégis inkább nevetünk, vagy ha mégse, legalább 
tanulunk, vagy ha mégse, legalább felállhatunk a vé‑
gén, vagy a közepén, és új életet kezdhetünk.

Másfelől persze ezek a játékok a valóság legvalósá‑
gosabb részei. És nemcsak mint valóságos intézmé‑
nyek, valóságunk keretezett kísérleti terepei, hanem 
egy mélyebb, szerteágazóbb értelemben is. Az irodal‑
mi‑művészeti kultúrák, különösen a narratívák, min‑
dig is döntően orientálták a valóságot, az emberek vi‑
lághoz való viszonyát, szereplehetőségeit, története‑
it, képzeletét – életét. Az irodalom vagy Hollywood 
mélyebben befolyásol minket, mint valóságunk min‑
dennapi történetei ; fiktív hősök inkább, mint az át‑
lag osztály‑, munka‑, polgártársaink.

Minden történetnek van „metaleptikus” (Genette) 
feszültsége. Vagyis lépten‑nyomon felbukkannak azok 
a lehetőségek, ahol az elbeszélt történet világa és az 
a  világ, ahol ezt a  történetet mesélik, hirtelen ös‑
szeér, egymásba hatol. A „kis elbeszéléseknek” (Lyo‑
tard) a  mesétől a  ponyvaregényig elemi mozzana‑
ta, illetve használati módja az elbeszélés átélése, le‑
hetséges valóságvonatkozásainak realizálása, a  saját 
létlehetőségekre olvasása, szereplőknek a  személyes 
imágókra és szkriptekre gyakorolt metaleptikus ha‑
tékonysága. Az olyan „nagy elbeszéléseknél”, illetve 

„metanarratíváknál”, mint amilyen a zsidó‑keresztény 
vagy az utópista eszkatológiák, ez egyenesen herme‑
neutikai követelmény, pragmatikai utasítás. Ezeknél 
körülfog minket, benne vagyunk egy nagy történet‑
ben, melynek tudjuk az elejét, végét, és mi valahol 
a kettő között ágálunk. Szereplői és egyben alakítói 
vagyunk a  legfontosabb történetnek. De „a történe‑
lem”‑nek nevezett metanarratíva is hasonló. Itt épp‑
úgy alakít bennünket a nagy elbeszélés, ahogy mi is 
alakítjuk azt, hiszen szereplői vagyunk.

Ezek talán épp azért olyan életképes képződmé‑
nyek, mert az emlékezetet és a  képzeletet, a  valósá‑
got és a művészetet automatikus etikai kontroll alatt 
tartják (próbálják tartani). Az irodalom‑művészet jogi, 
politikai és efféle direkt kontrollja nem üdvös – ezek‑
nek az irodalmi‑művészeti keret biztosítása és kont‑
rollálása a dolguk, nem az, hogy direkt beleszóljanak. 
(Közvetve úgyis minden beleszól mindenbe.) Az esz‑
tétika, az etika, a politika természetesen különböznek 
egymástól, ám abban hasonlóak és hatalmasan össze‑
függnek, hogy mindegyik univerzálé. Az emberi cse‑
lekvések egészét, minden lehetséges aspektusát lefedik 
– egyéb univerzálék mellett persze. Más‑más a köze‑
gük, fő szempontjuk, megközelítési módjuk, de lé‑
nyegükben nem lehet egymástól függetleníteni őket. 
Nem lehet jó politikai húzás az, amelyik aljas és csúf, 
etikailag és esztétikailag tarthatatlan. Nem lehet eré‑
nyes cselekedet, amelyik politikailag inkorrekt és po‑
étikailag szar. Nem lehet jó az a műalkotás stb., ezt 
már mondtam.

Válasszon két (három stb.) 
rossz közül !

A  Sophie választása című műben (William Styron, 
1979) Sophie nyomasztó életét követhetjük nyomon, 
mígnem találkozik Stingóval (az elbeszélővel), poten‑
ciális szerelmével, akinek először meri elmesélni élete 
szörnyű titkát : anno Auschwitzban egy gonosz náci 
tiszt arra kényszerítette, hogy válasszon két gyereke 
közül, az egyiket azonnal kivégzik, a másik életben 
maradhat. Sophie a lányát „küldte” halálba, fiával vi‑
szont – hiába Stingo minden jófejsége, kiút‑lehető‑
sége, szerelme – végül közös öngyilkosságot követ‑
nek el. Ez a történet jól modellál egy nagyon is való‑
ságos figyelemszerkezetet és érzületet. Sokféleképp, 
sok aspektusát leírták már. Kezdve a „double bind” 
(Bateson) szociálpszichológiai fogalmán : olyan hely‑
zet előidézése, amikor csak két rossz közül lehet vá‑
lasztani. A  minden reménysugár nélküli elbeszélé‑
sek – egy durva példa Kusturica : Cigányok ideje – 
és rendszeres fogyasztóik aggodalommal töltenek el. 
A  két legelterjedtebb történelmi népbetegség tüne‑
tei, a paranoid projekciók és a neurotikus kénysze‑
rességek uralják őket : a rosszat, a kínosat állítják fi‑
gyelmük centrumába. Más nem érdekes. Konfliktus, 
bosszú, gyűlölet, tragédia. Szomorúság, reménytelen‑
ség, keserűség, szorongás. Ilyenek. És a teremt(őd)és, 
az öröm, a kreativitás, a játék, szépség, elegancia stb. 
szóba se jöhet. Maximum mint örökre elveszített, so‑
ha el nem jövő.

A  probléma „történelmileg” nyilván „a valóság‑
ban” képződik, amelynek aztán a tragédia lesz az el‑
ső szisztematikus reflexiója. A reflexió a gyógyulás 
egyik legfontosabb lehetősége. Ám a tragédia – már 
csak régi, masszív respektusa miatt is – a fent jellem‑
zett neuró‑para beállítódások gyengéje. Ezek számára 
a katarzisról szóló klasszikus tan – mely didaktika‑
ilag hasznosként, etikailag nemesítőként legitimálja 
azt a műfajt, melynek kötelező szabálya, hogy a há‑
borúsig kell eszkalálni egy ellentétet, és a pozitív hős‑
nek meg kell semmisülnie – csupán ürügy arra, hogy 
a tragikusban tocsogjon, hogy legitim módon dago‑
nyázzon a rosszban. És erre már a gonosz a jobb szó.

A tragédia tehát önmagában, e(szté)tikailag igen ké‑
nyes műfaj. Gyakori és jellemző, főleg középszerű al‑
kotók (és befogadók) esetén, hogy a tragikus műnek 
eleve nagyobb a respektusa, mint a könnyednek, vi‑
dámnak, ironikusnak. Ebbe a mocsárba az egész ma‑
gyar kulturális‑művészeti hagyomány nagyon mély‑
re süppedt.
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Az értelmezés 50%lőssége

De végső soron, mint Roland Barthes fogalmaz : „Mű 
tervez, olvasó végez.” Az értelmezésnek kb. ugyanak‑
kora a hatalma, mint annak, amit értelmez. A klas‑
szikus művek erénye, hogy ezzel szembesítenek. De 
a rossz esetében kiélesedik ennek a jelentősége. Arra 
nem érdemes rosszat/ul reagálni, mert csak gyarapít‑
juk. Ha szörnyűség ér, te vagy a kiválasztott, a zseni, 
a stb., aki megoldja, megakadályozza, szétfoszlatja, jó‑
ba keveri, de legalábbis nem terjeszti és tetézi. Azzal, 
hogy hogyan dolgozod fel : jól, szépen, hatékonyan és 
szellemesen. Persze ha nem csak a szörnyűségek válasz‑
tanak ki, akkor abban vagy igazán zseni, hogyan ve‑
szed elejét a szörnyűségnek. Ebben a kettőben mérhe‑
tetlen az e(szté)tikainak a politikai jelentősége. Ez „a 
valós” (a legkülönbözőbb módokon mesélt és folyta‑
tott) események, történetek, a történelem esetében is 
így van. Hayden White is felveti A történelmi cselekmé‑
nyesítés és az igazság problémáját (1994) : ha bármiféle 
történetet, főszereplő‑sorsot tragizálva, vagy a tragédi‑
ára emlékeztető módon mesélünk el, akkor az felma‑
gasztosul ? Mint Andreas Hillgruber (történészi szem‑
pontból kifogástalan) munkájában a Wehrmacht ke‑
leti fronti erőfeszítéseiről és bukásáról ? Amellyel kap‑
csolatban felvetették a kritikusok, hogy hát ez nagyon 
szomorú történet, és milyen műfajt választana a ho‑
locaust (történészi szempontból kifogástalan) ábrázo‑
lásához ? Avagy, másfelől : tragikus eseményről csak és 
kizárólag tragizálva lehet beszélni, minden más hang, 
stílus, műfaj blaszfémia ? Ez a  gonosz édene lenne : 
elég egy gonosztett, és ezzel örökre megátkozta a jö‑
vőjét. White a  Maus című képregényt hozza példa‑
ként. De még jobb példa (a White írásánál 3 évvel ké‑
sőbbi) Roberto Benigni Az élet szép című filmje, mely 
– noha szintén nem realista és dokumentarista – jobb 
szellemiségű, mentálisan egészségesebb, e(szté)tikailag 
frissebb, és nem utolsó sorban történelmileg igazabb 
alkotás, mint amelyek kiúttalanul és reménytelenül, 
folyton egyetlen metafizikai vészharangot kongatnak. 
Érzékeny, jól didaktikus. Úgy vicces, kőkemény poé‑
nokkal, hogy nem blaszfém ; a történelmi igazságot és 
Auschwitz tragikumát nem keni el. (Kicsit monologi‑
kus film : a főszereplőn kívül mindenki arctalan, a ná‑
cik, a fogolytársak, sőt a fia és a felesége is.)

Nietzsche A történelem haszna és kára az élet számá‑
ra című fiatalkori írásában azt mondja, hogy a felejtés 
nagyszerű képesség. A fiatalságnak nem szabad meg‑
tanítani minden szutykot, ami történt a történelem‑
ben. Ne a jóvátehetetlennel bénítsuk, mi köze hozzá. 
Hadd koncentráljon saját erőire, hadd csináljon ere‑
detit. Hadd irányítsák a saját életszükségletei, és ne 
a holtak, a rosszul voltak birodalma. Aligha véletlen 
azonban, hogy a Zarathustrában már a múlt megvál‑
tása a tét. Közben rájött, hogy a(mi) rossz (volt,) mé‑

lyebben, szerteágazóbban van jelen, él túl, hogysem 
egy egyszerű (rengeteg bonyolult) felejtés semmissé 
tehetné. Zarathustra tanítása az „ugyanannak örök 
visszatéréséről”, ha valaki hajlandó belegondolni, re‑
mek komplex teszt : ez az élet, ahogyan most éled, még 
végtelenszer ugyanígy fog megtörténni veled. Termé‑
szetesen végtelenül szabad (is) vagy : nem emlékszel 
a végtelenszer megtörténtre. Cselekedj úgy, hogy vég‑
telenszer vállalhasd. Hogy azt mondhasd : így akar‑
tam ! De abban már nem vagyok biztos, hogy a múl‑
tamban mindent „Így akartam !”‑má kéne változtat‑
ni – ma már okosabb, ügyesebb vagyok annál, és ha 
már akkor is ilyen okos és ügyes lettem volna, akkor 
ma már jóval okosabb és ügyesebb lennék. Türelmet‑
lenség ? Vagy csak a kritikai, fejlődéselvű gondolkodás 
lényege ? Mindenesetre a  leibnizi feltevés, vagy biza‑
lom, miszerint a lehetségesek közül mindig a legjobb 
valósul meg, számomra túl absztrakt.

Van ilyen ? Már igen ?

Az ötödik pecséttel (igen értékes film amúgy, sok szem‑
pontból) az a baj, köszönjük a felismerést nem utol‑
só sorban hibáinak, hogy túl kevés fogalma van a go‑
noszról.

Vagy túl sok ?
Nem, vagy félig, írja le jól a  valóságos megje‑

lenését. Épp a  legfontosabb pontokon valószerűt‑
len. A  főgonosz figurája és világa, amire ki van he‑
gyezve a sztori, a valóságban nem igazán létezik. Ta‑
lán részleteiben. Talán voltak‑vannak részben hason‑
ló ambíciójú emberek, ilyesféle motívumok, történe‑
tek, de igen kimódolt – és inkább paranoid projekció. 
Hozzá van keverve egy kis nietzschés, de az is amo‑
lyan nácis kiszerelésben. Talán a Cion Bölcseinek Jegy‑
zőkönyve (amúgy eredetileg szintén fiktív) beszélői‑
nek nézőpontja, és ennek lebutított változata a  20. 
szdi magyar (stb.) náciknál. Illetve a  legsötétebb 
gulágláger‑történetek világa jut még eszembe, ahol 
a nettó gonoszság, a minél ocsmányabb aljasság „ver‑
senye” zajlik. Keleties, orális‑anekdotikus műfaj, ma is 
sokaknak mitologikus‑valóságformáló második anya‑
nyelve a preposztszovjet térségben.

Inkább kevéssé realisztikus fikciós műveknek gya‑
kori toposza ez a meglehetősen motiválatlanul, ám 
százszázalékosan gonosz figura. (A klasszikus mesék‑
ben is megvan, de a 20. szdi filmtömegtermelésben ta‑
lálkozhatunk vele gyakran.) Itt épp az a különös, hogy 
– noha a fikció és a narratíva a valóság egyik első szá‑
mú alakítója – ebből a sátánszerű főgonosz‑figurából 
mégsem látunk túl sokat a valóságban. Az ördögi pszi‑
chológus, a zseniális gonosz figurája általában sem élet‑
szerű toposz, hát még magyar‑nyilas kontextusban. Ez 
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a  Latinovits‑féle konstelláció különösen valószerűt‑
len az adott történelmi szettingben. A  magyar nyi‑
lasuralomról sok rosszat el lehet mondani, de ennek 
természetét Latinovits figurája egyáltalán nem (jól) 
reprezentálja. Nagy Gáboré inkább, de még inkább 
a Maczák nevű börtönőré. Ezek sokkal ismerősebbek 

– és minthogy valóságosabbak, bizonyhogy félelmete‑
sebbek, mint az a paranoid árnyalak.

Mert a valóságos gonosz elsődleges formája is in‑
kább ilyesmi : a  tömeges butaság és nemtörődöm‑
ség, a tehetetlen, nem találékony, frusztrált agresszi‑
vitás, a terror könnyen elérhető hatalma. Főleg ilye‑
nek, semmi finesz. (A  bonyolultban sokkal inkább 
megbízom, mint a kényszeres leegyszerűsítőben. Az 
ember esetében az intelligens és a jó inkább egyene‑
sen arányos, mint bármi más.) A gonosz inkább a re‑
ménytelenül kisstílű. A butasághoz áll a legközelebb. 
Nagysága esetleg butaságának és kisstílűségének vég‑
telenségében, makulátlanságában lehet. A  tömeges‑
ségében. Érdektelenség, értetlenség, érzéketlenség – 
ezek a fő fegyverei.

Nagy Gábor figuráját jól ismerjük : arcátlan és os‑
toba. Hatalmát úgy viszi színre, demonstrálja kény‑
szeresen, hogy ő „bármit” megtehet (amit amaz nem). 
És a „bármit” persze képzeletszegény otrombaság, egy‑
szerű, nyilvánvaló igazságtalanság, butaság, értelmet‑
lenség, rombolás „kell” legyen, pl. kurvázza a jórava‑
ló, ráadásul vallásos ember feleségét. Tényleg ez a leg‑
fontosabb dolga, erről szól a hivatala, ettől jó neki, et‑
től fognak előbbre menni a dolgok ? Nyilván nem, és 
pont ez a lényeg. Ha nem is világos, hogy a „teheti” 
demonstrációja miért „szükségképpen” rossztétemény, 
bűn, mindenesetre ez a figura realisztikus : ilyen van.

Nagy Gábor inkább a  szimbolikus megalázás és 
elnyomás, Maczák a fizikai. Ő az egyszeri, mindenre 
kapható kápó, verőember. Az otthontalan, világtalan, 
lelkiismeretlen, felelőtlen „kisember”, akinek nincs 
önálló morális és etikai létezése, ő „csak” végrehajtja, 
amiért fizetik. (Ha már azon „kiválasztottak” egyike 
a sokmillió koldus országában, akit fizetnek.) Ilyen‑
ből is lát(t)unk jó néhányat.

Latinovits figurája a Nagy Gáborénak egy hájtek 
változata akarna lenni. Nagy Gábor említett (kurvázós) 
megalázási jelenete után – melyet úgy nézett végig, 
mint professzor a tanítvány szakmai gyakorlatát – azt 
mondja neki : jó, jó, nem volt rossz. De ezzel a mód‑
szerrel nem tudja őket igazán, belsőleg megtörni. Ki‑
felé meghunyászkodnak, de belül ellenállnak. A cél 
az, hogy teljesen bemocskolódjanak, önmaguk előtt 
is erkölcsi hullák legyenek.

Mi ?
Van ilyen ember ?
Az Emberek Minél Nagyobb Boldogtalanságát 

Akaró, Életét És Képességeit Erre Feltett ? A Gonosz 
Birodalmát, Ahol Mindenki A  Legrosszabbul Érzi 

Magát, Tudatosan És Szisztematikusan Építő ? Hogy 
egy intézményben „hivatalos” politikai krédóként ezt 
a dögunalmat képviseli ? Mit akar ő azzal a tömeg er‑
kölcsi hullával ? Hol jó az neki ? És ez ráadásul még 
egy igen intelligens ember lenne ? Afféle „zseniális go‑
nosz” ? Csak nem épp az intelligenciája tette gonosszá ?

Ezt a  figurát valószerűnek csak akarni lehet. Az 
őrületnek ezt a valószerűtlen formáját már „birtokon 
belül”, uralmon levőnek vizionálni – ez a saját őrü‑
let tünete. Ezt tudja a figura : ráismersz ? akkor ros‑
szul látsz, mert ilyen nincs.

A forgatókönyv egyik legnagyobb erénye az, hogy 
szépen összeszedi és összekombinálja a  (főleg kele‑
ti) politikai paranoia legközönségesebb közhelyeit. 
Egyik legnagyobb hiánya pedig, hogy nem „tud” fel‑
mutatni velük szemben semmi komolyat. Sőt, jó adag 
cuppogtatós‑melodramatikus van benne, szinte glo‑
rifikálja a  totális terror hatalmát. Különösen jól lát‑
szik ez a főgonosz figurájának prezentációjában és – 
főleg – általános recepciójában. Attól tartok, ez nagy 
formátumúnak, szuperintelligensnek, sőt, „sajnos”, „a 
maga nemében” csodálatra méltónak tartja ezt a figu‑
rát. Hm, hm… Különben lelövet ? Ebben hol a nagy 
formátumú, a szuper intel ligens, a csodálatra méltó ?

Betegség, életképesség, 
kritérium, kritika

Nem, ez sokkal inkább a klasszikus, a  legnehezebb 
eset : a butaság, az ignorancia, a kényszeresség, a meg‑
átalkodottság esete. Sikeres és sikertelen csalók és csa‑
lódottak : a  romlottak és megrontók „titkos” – nor‑
málisnak, sikeresnek beállított – konspirációja. Akik 
a totális uralomban utaznak (aktív zsarnoki), ugyan‑
azon az oldalon háborúznak, mint akik a totális ural‑
hatatlanságban (passzív ellenálló). Mindkettőnek lé‑
nyege, hogy az érvek, a szellem, a kellem nem játsza‑
nak – zsenialitás esetét kivéve. Talán éppen zseniket 
keresnek. Csekkolják az embereket, és azt tapasztal‑
ják, hogy mindenki beszarik a módszerüktől. Tény‑
leg ismerik a totális uralom/uralhatatlanság titkát ? – 
A másik oldalon meg játszanak ? Szórakoznak ? Asziszik, 
hogy minden oké ? A legkönnyebb préda… Eleve hogy 
győzhetnek, akik nem gyilkolnak ?

A  gonoszság pszichológiailag mindig határeset. 
Egyrészt a normalitás tiltakozik ellene mint betegség 
ellen, másrészt a hatékony gonoszság nagyon is a nor‑
malitásba férkőzött be. Ezért van igaza Kantnak – fő‑
leg Kelet‑Európában –, hogy etikáját az ideális im‑
peratívuszra hegyezi ki : gondold át magad, és mások 
szemszögéből is, hogy mikor hol mi a helyes, a jó, az 
üdvös viselkedés, elv, és ezt kövesd. Ne pedig a rossz, 
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igazságtalan gyakorlatot, akármilyen általános és tár‑
sadalmilag elfogadott vagy megtűrt is.

A gonosz a pszichotikus normalizálódása. (Normá‑
lissá, azaz átlagossá válása, illetve ezzel összefüggésben 
normává válása.) Egy klasszikus pszichológiai osztá‑
lyozás szerint a pszichotikus – a súlyosabb eset – „fel‑
függeszti a valóságelvet” : vagy olyat érzékel (skizoid) 
vagy úgy értelmez (paranoid), amit/ahogy a normális 
vagy egészséges emberek nem. A neurotikus (és inver‑
ze, a perverz) viszont összhangban marad a valóságelv‑
vel – már csak azért is, mert történelmileg‑szociológi‑
ailag ez nagyrészt maga a normalitás. A sikeres gonosz 
a normalitás pszichotizálásában hatékony. De nem ez 
a lényeg, hanem a patho‑logikus jelleg, vagyis hogy 
szenvedéssel, szörnyűségekkel jár‑e vagy sem. A mű‑
vészet is érzéki illúziókat és értelmezési delúziókat ter‑
mel, mint a pszichózisok, mégis jótékony, sőt gyógy‑
erejű. Reich, Deleuze, Laing, Fromm és hasonló pszi‑
chológusok és filozófusok is óvnak normálisnak szá‑
mító, ám annál patologikusabb (szociál)pszichológiai 
képletektől, és javasolnak ma hospitalizált vagy krimi‑
nalizált képleteket mint „ellenszérumot” mainstream 
lelki betegségek kezelésére. A gonosz annyiban pszi‑
chotikus (egy‑ügyű, őrült), hogy a normális életgya‑
korlatokat a fő betegségtünet irányítja. Az egészség szó 
metaforikus felépítése bölcsnek tűnik. A pathologikus, 
a beteg, a páciens, a szenvedő egy vagy néhány tünet‑
re redukálódik : nem teljes, nem normális ember töb‑
bé. Minél komplexebb funkciórendszerekbe illeszke‑
dik (képes illeszkedni) az ember, annál egészségesebb, 
annál jobban ki tud teljesedni.

A pszichiátriai tünetek teljesen normálisak a való‑
ságban. „Az őrület az egyes egyéneknél ritka, ám ko‑
roknál, népeknél, pártoknál szabály” – mondja Nietz‑
sche. Korántsem a pszichiátriai jellegekben, vagy az 
abnormitásban van a gonosz (sőt, gyakran ellenkező‑
leg, egy kínossá vált normalitással szemben felszaba‑
dító lehet), hanem a rossz akarásában, a rossz válasz‑
tásában, a rosszal való állandó és kényszeres foglalko‑
zásban, tendenciózusan, túlnyomóan. Mert ez a kör‑
nyezetét is ezzel traktálja, azaz fertőző. És éppen ez, 
a rosszal/gonosszal való fertőzés, a megrontás Az ötö‑
dik pecsét egyik fő témája.

Első számú megfontolás. „Rosszra gondolni pedig 
a rendelkezésre álló ébrenléti idő 7x7%‑ánál többet 
nem szükséges, logikailag hamis, gazdaságilag vesz‑
teséges, politikailag inkorrekt, esztétikailag kifogá‑
solható” – ahogy a költő mondja. Először is van tehát 
egy figyelemszerkezeti probléma. Különösen a bete‑
ges, a rossz szociálpszichológiai környezetben veszé‑
lyes, még a jók számára is. Annyi a rossz, a javítan‑
dó, a diszfunkció, a kritizálandó, hogy másra nem 
is figyel az ember. Ez tört ki újra igen heves erővel 
a  rendszerváltással. A magyar politikában és egész 
diskurzusában azóta nem elsősorban az ország de‑

mokratikus, okos működ(tet)ésével vannak elfoglal‑
va, hanem az ellenséggel, a másik oldallal, mindkét 
oldalon – azaz az egyre halmozódó, intézményesen, 
jogilag, alkotmányosan bebetonozott bűnökkel, bu‑
taságokkal. Az egész kultúrát megszállta ez a beteg‑
ség. Az emberek zöme zömmel nem érték‑, mű‑, do‑
log/munka‑centrikus, hanem a  szörnyűségekre fi‑
xált, nem tájékozódik más irányba, csak kisstílűen 
személyelvű módon.

Aztán a kritikával mint olyannal kapcsolatban fel‑
merülhet a tragikus gyanú, hogy „természetes ellen‑
ségének” megsemmisítésére tör. Rossznak, gonosznak 
minősíti azt, amelynek életképessége, virulenciája az 
övét fenyegeti, vagy egyszerűen csak nem érti. Már‑
pedig – Darwin – más kritérium nincs, mint az élet‑
képesség. Avagy Darwin radikális továbbgondolója, 
Nietzsche : „»’Jó és gonosz’ – Isten előítélete« – mond‑
ta a Kígyó.” Az egy‑ és jóistenhívők kétségkívül a go‑
nosz létezésének magyarázatával állnak a  legrosszab‑
bul – illetve kénytelenek rendes manicheizmusba vál‑
tani. – Nem szánalmas vagy nevetséges tévedés‑e egy‑
általán a kritikai beállítódás, mely jobb esetben olyas‑
mi, hogy verébként túlságosan nagy fejűeknek találjuk 
a baglyokat, rosszabb esetben meg fordítva ? – Az ön‑
kritika képessége elemi ; de ez sem formális kritéri‑
um. Az önkritikátlanság rengeteg (szociál)pszicholó‑
giai abnormitás tünete és oka, de simán léteznek ön‑
kritikus gonosztevők.

A  nyelvi forradalommal, a  szimbolikus és kom‑
munikációs evolúció begyorsulásával, a kultúrával és 
a történelemmel „az ember” aligha tagadhatja, hogy 
istenszerű szerepbe (is) került. Egy sima 19. szdi jen‑
ki simán lefőzi a legendás Merlint. Az ember évmillió‑
kon keresztül élt e Földön úgy, hogy fogalma sem volt 
arról, hogy az odaföntről milyen. És mire félisten lett, 
és tényleg kiment a világűrbe megnézni, már nem lát‑
hatta eredeti, természetes formájában, csak a saját ma‑
ga által akkulturált, a civilizáció által behálózott for‑
májában. A félistenség a felvilágosodás és a demokrá‑
cia (a kettő majdnem ugyanaz) diadala. A gonosz ta‑
lán e hirtelen megjelenő tudás‑képesség egy szélsősége‑
ként termelődik : hát tényleg azt csinál az ember, amit 
akar ? – A válasz nyilván : nem. A kérdés nyilván : me‑
lyik ember ? Hatalmas különbségek vannak ember és 
ember között akaratérvényesítési képességeikben és 
hatékonyságukban. Hatalmas különbségek lehetnek 
egy ember akarata és érdekei között.

De lehet‑e virulens a rossz/gonosz ? A rossz termé‑
szetesen mindig megjelenhet mint egy lény(közösség) 
értékelése a  dolgok számára kedvező‑kedvezőtlen 
alakulásai kapcsán. Ahol értékelés, döntés, választás 
(kritein) van – már az állatoknál is jócskán van –, ott 
a jó/rossz dualizmusa működik. A gonosz viszont tör‑
ténelmileg – azaz a nyelvi forradalommal nagytársa‑
dalmat létrehozó embernél – jelenik csak meg.
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Ezért a művész, a forgatókönyvíró, a történész, a ta‑
nár, a pszichológus, a börtönőr, néző, olvasó stb. fele‑
lőssége ugyanakkora, mint Akárkié. Azt mondja‑e : ez 
természetes, ilyen az ember, mindig is ilyen volt, ilyen 
lesz. Bármikor előadódik ilyen : a történelem a tanú, 
az tele van ilyen sztorikkal. Azon igyekezz, hogy min‑
denhez tudj alkalmazkodni, és akkor te is túlélhetsz. 
Vagy azt mondja‑e : dehogy természetes, dehogy alkal‑
mazkodom, dehogy emberi ; ez nagyon beteg, ezt sür‑
gősen orvosolni kell. Az emberi dolgok nem egészen 
olyanok, mint a természeti dolgok. Amit nem az em‑
ber teremtett, abban kibontakozhat, de csak ha fel‑
világosult és demokratikus. Figyelembe veszi, kíván‑
csian fürkészi e hatalmas világ és a  földi élet „titka‑
it”, „törvényeit”. Ha vét ezek ellen, pl. kizsákmányol‑
ja, túlharácsolja, akkor (el)pusztítja környezetét, élte‑
tő közegét. Ez igaz az ember teremtette világokban is 
– ám ezek lényegileg az ember(ek) irányítása alatt áll‑
nak. Ezeket kevésbé (általában áttételesebben, és né‑
ha egyáltalán nem) determinálják természeti törvé‑
nyek. Itt az ember közvetlenül nyilatkozik meg, mu‑
tatkozik meg. – Legyen méltó ehhez a hihetetlen kis 
édenkerthez, a Földhöz, és a hatalmas világegyetem‑
hez, meg a többihez !

Aktualitás

Az ötödik pecsét című filmnek (regénynek) különös bájt 
ad, hogy a felvetett problematika csavarosan egysze‑
rűen és vadul aktualizálható volt. Izgalmas kettősség, 
ebben nagyon ügyes a dramaturgia. A kommunista 
(szocialista) (vagy hogy kell mondani) cenzúra számá‑
ra a sztori támadhatatlan és makulátlan : a gonoszok 
a nyilasok, igazi ellenségük és áldozatuk egy kommu‑
nista. Ők már döntöttek, melyik oldalon harcolnak, 
az igazi tét a kis/közemberek erkölcsi sorsa, akik nem 
akarnak harcolni. Egy komcsi párttitkár se tudna ha‑
ladóbb konceptet kitalálni.

Ugyanakkor a  nyilasuralom legtöbb jegye vonat‑
koztatható a  kommunista uralomra – különösen 
annak a  magyar (preposztszovjet‑keleti) mitológi‑
ai változatára. „Központi”, „felsőbb hatalmak” által 
működtetett diktatúra, kíméletlen terror a politikai 
ellenfelekkel szemben, besúgórendszer, a  kisember 
zsarnoki rendszerbe való korrumpálásának módoza‑
tai stb. – mind olyan probléma, téma, melyet éppen 
a kommunista rendszerrel kapcsolatban tematizál nak, 
problematizálnak a  magyarok (preposztszovjet kele‑
tiek). Ez az egyszerű narratív fogás megsokszorozza 
a történet alakításának és értelmezésének lehetőségeit.

De vajon a rendszerváltással elveszítette‑e aktualitá‑
sát a film és a téma ? Nos, a mai politikai közéleti szce‑
nárió kétségtelenül nagyon más, mint a múlt rendsze‑

ré volt. A „kommunizmus” sok lényeges szempontból 
jobb, igazságosabb, működőbb rendszer volt, mint 
a mai. Viszont a mai kezd hasonlítani a nyilas és az 
azt megelőző korszakra – kivéve, hogy akkor volt egy 
a magyar vidék és szegénység felemelkedéséért küzdő 
mozgalom, nívós emberekkel, Németh Lászlótól Ko‑
dályig, Móricztól Bibó Istvánig.

Az ötödik pecsét a diktatórikus körülményeket vizs‑
gálja – és ma minden van, csak diktatúra nincs. Talán 
sosem volt ilyen atomjaira hullott, tehetetlen a ma‑
gyar társadalom, mint ma ; esetleg 1514 és 26 környé‑
kén, vagy az 1930‑as években. A történelmi „magyar” 

„normalitásnak” megfelelően alakult : a zömmel dep‑
resszívet és alulmotiváltat leginkább a paranoid tudja 
mozgásba hozni. Amiben közösek : a valamit, bármit 
akarás meghiúsítása. Ez magyarázza a magyar külkap‑
csolatait is az utóbbi fél évezredben, mely nagyrészt 
egy expanzív birodalomtól (török, Habsburg, szovjet) 
való félfüggőség. Ennek kettős „előnye” : 1. van állan‑
dó bűnbak ( a rendszerváltás után ezt a szerepet a poli‑
tikailag kettéhasított ország másik fele játssza, a Hor‑
thy‑korszakban a Trianoni Békediktátum), 2. a köz‑
ponti hatalom körül ügyeskedőknek és bürokratáknak 
végső soron mindegy, milyen forrásból jön a vagyon. 
De ez magyarázza a magyar belső, szociálpszichológi‑
ai kapcsolatait is. Központosított diktatúrában a pa‑
ranoid vonások erősek, ma a depresszív vonások. Va‑
jon többé már nem fenyegeti Magyarországot a dik‑
tatúra veszélye ? A paranoia és a depresszió az a két el‑
terjedt, régi, mély szimbiózisban lévő történelembe‑
tegség, amelyek régóta meghatározóak, és amelyeket 
minden komolyabb 20. szdi társadalomkritika kifogá‑
sol. A depresszió mélyebb elfojtáson‑elnyo máson ala‑
pul és normalizáltabb, mint a paranoia. Amíg nem va‑
gyunk rajta túl, addig a paranoiának túlnyomóan eb‑
ből származó negatív anyaga lesz – és nem ismerjük 
meg a művészi, a termékeny oldalát.

Kis magyar értelmező szótár

Nem igaz, hogy mindenkinek más a jó. Mindenkinek 
minden többé‑kevésbé másképp jelenik meg, más ös‑
szefüggésbe helyeződik, igaz. Csak különbségek van‑
nak, olykor hatalmas különbségek, helyes. Ezért is 
csodálatos a megegyezés, az egyetértés, az együttérzés, 
az együttműködés. Legalább olyan mély és kognitíve 
is orientatív tapasztalat, mint a különbségé. Ez bár‑
mely viszonyban bárki által érzékelhető. Minél jobb 
(/rosszabb) valami, annál általánosabban, nyilvánva‑
lóbban, mindenkinek az.

Mindenképp vannak hatalmas, nem jól ismert, ke‑
véssé átlátható és/vagy kaotikus mezők, összefüggés‑
rendszerek, ahol ezek – jó/rossz – még, vagy már, vagy 
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épp, nem (igazán) érzékelhetőek vagy eldönthetőek. 
Mégis, kevés egyetemesebb, egyértelműbb, mindenki 
számára érzékelhetőbb van a jó, a szép, az igaz és a sza‑
bad ragyogásánál. Ezek persze dinamikus, dialektikus 
fogalmak. Nem a dolgok, történések, a világ bonyo‑
lult kavargásába vegyült, vagy azokból kivonható es‑
szenciák, hanem a dolgok, történések, a világ bonyo‑
lult kavargásában terem(tőd)nek. A  rossz strukturá‑
lis, nem eliminálható : „léte” a különbséggel és a vá‑
lasztással együtt jár. A  jónak nincs értelme, azaz je‑
lentése nélküle.

Ám a  gonosz – a  rossz szisztematikus választása, 
hagyása, szenvedést generáló tettek és életgyakorlat 
– bármiféle szükségképpeniségét állítani, hinni : ezzel 
kezdődik a gonoszság. „Logikai” hiba, hitbéli eltéve‑
lyedés : épp annyira hatalmas, amennyire hiszed, hogy 
az. Elemi nyelvhelyességi hiba, mentális rendellenes‑
ség : „jó” és „rossz” fogalmainak szisztematikus össze‑
zavarása. A jó fogalmát kuszálja össze, devalválja, ke‑
veri rossz hírbe. Nincs könnyű dolga. Általánosságok‑
ban, dogmatikusként támad, és persze realistaként : 
hol a te elvont, szépelgő jód ahhoz az érdekességhez, 
és izgalomhoz képest, amit a bűn hatalma jelent. De 
képtelen megbirkózni a jó konkrétságával : jó film, jó 
tanár, jó nő, jó írás, jó fej, jó munka, jó játék, jó ze‑
ne, jó beszélgetés, jó ötlet, jó ébredés, jó ellenfél stb. 
Ezek ponthogy nem puszta elvontságok. De nem is 
jut rájuk idő, ahol a gonoszság már oly igen elhatal‑
masodott, mint a filmben, vagy a mai Magyarországon.

Ha (a) gonosz (pártján) vagyok (épp), akkor a min‑
denkori konkrét jókat akadályozom, figyelmen kívül 
hagyom, nem akarom, hogy legyenek. Elhallgatom, 
mószerolom, fikázom, gyalázom, ócsárolom. Akadá‑
lyozom, rombolom, elfojtom. Eleve nem figyelek rá, 
hisz csak arra figyelek, ami rossz. Ennek a tendenció‑
zusságnak a motivikája, mint kiderült, számomra vég‑
ső soron nem világos. Nietzsche szerint az élethez való 
pozitív viszony dönt igazság dolgában – de akkor ne‑
ki miért kell hadakoznia. Az, hogy vannak – az em‑
bernél megmutatkozó – ádázul életellenes erők (mint 
Freud is felteszi, „túl az örömelven”), melyek az élet el‑
pusztítására törnek és ösztönöznek és a halált, a rom‑
lást, a semmit kultiválják – ez éppoly „metafizikaiul” 
hangzik, mint a teológiai „Gonosz”.

A gonoszság a teljesen eluralkodott lelki betegségre 
hasonlít : egy‑ügyűség, mások megalázására, megszo‑
morítására, gáncsolására, elpusztítására stb. : boldog‑
talanságára fixált. Ez minden univerzális közelítés fe‑
lől negatívan értékelt, tehát minden szinten visszaszo‑
rítandó, kikerülendő. Etikailag elfogadhatatlan, de 
gyakori – akkor a nevelés egyik első számú szempont‑
ja kell legyen. Politikailag elfogadhatatlan, de gyako‑
ri – akkor a politikai korrektség első számú szabálya 
kell legyen. A gonoszság egy szörnyű szenvedést oko‑
zó, halálos, fertőző vírusra hasonlít. Az emberrel na‑

gyon csúnyán bánik el, viszont a természet egyensúlya 
meg se rezdül, ha ez a vírus nincs – tehát ki kell irtani. 
Nem a vírushordozókat, hanem a vírust.

Szakértőnk a műsoridő 
fennmaradó 1 percében még 
elmondhatja a frankót Önöknek

Esetlegesség, irónia, szolidaritás.
Azt is mindenki tudja, hogy mi különíti el a jó kriti‑
kát a rosszindulattól. Csak a rosszindulatúak nem is‑
merik el. Nem becsülném alá ennek az el nem isme‑
résnek a hatékonyságát, erejét – ez attól függ, men‑
nyi rosszindulat és rossz szokás van a környezetben. 
De a te zsenid épp abban áll, hogy ezt szétoszlatod.

Stílusod része lett, hogy ezen a szcenográfián, eze‑
ken az érzületeken, ezen az esztétikán túl vagy. Meg‑
próbáltál ráérezni, nem igazán sikerült. Mást tartasz 
érdekesnek, figyelemre méltónak.

Lehettél gyenge, elesett, nevetséges, szánalmas. De 
inkább teljes ember maradtál, lettél, sokszínű, sok‑
erényű. Ahhoz mindenki kevés, hogy mindent ellop‑
jon/raboljon tőled – és te ezt az ürügyet felhasznál‑
va csatlakozz a világgyalázáshoz és a rossz stílus világ‑
összees küvéséhez.

Az erőszakellenes e(szté)tika és politika kénytelen 
a konfliktus megelőzésben gondolkodni és cselekedni.

A  jó játékos ügyesebben vív a  legjobb harcosnál. 
Nem‑vívásban is jobb.

A jó fogalma szerint a leghatalmasabb. Sokkal ha‑
tékonyabb, példaszerűbb, terjedékenyebb, szelleme‑
sebb stb., mint a depresszív vagy/és paranoid valóság‑
ban a kiizzadt agyrémek, amelyekről Az ötödik pecsét 
című film beszél oly érzékletesen.   

Farkas Zsolt (1964): esszéíró, esztéta, kritikus.


