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A VÁGY LAKHELYEI 
– SALVADOR DALÍ ÉS A VAGINA DENTATA

Kõváry Zoltán–Novák Mónika

I.

Salvador Dalí mûvei évtizedek óta nagy kihívást jelentenek nem csak a mûvé-
szettörténet, de a pszichoanalízis számára is. Extravagáns karakterének pszi-
chopatológiai vonatkozásai, élettörténete és szürrealista festményeinek sajátos
szimbólumrendszere közt nyilvánvaló összefüggések mutathatók ki, amit to-
vább bonyolít a mûvészóriás pszichoanalitikus elmélettel való bensõséges kap-
csolata és exhibicionista túlzásoktól sem mentes önfeltáró hajlama is. Köztu-
dott, hogy Dalí a madridi akadémia hallgatójaként fedezte fel magának
Freudot, és onnantól kezdve a tudattalan hírnökének tekintette magát. 1938-
ban Stefan Zweig segítségével találkozott Freuddal, aki a találkozás után azt
mondta: „Soha nem láttam tökéletesebb példányát a spanyol embernek. Mi-
csoda fanatikus!” (Maddox, 1992, 72.)

A következõkben az alapvetõ sajátosságok rövid felvázolása után egy jelleg-
zetes Dalí-motívum, a – legkidolgozottabb formájában az 1929-es, A vágy lak-
helyei címû festményen látható – vicsorgó, sörényes oroszlánfej, valamint egy
egyetemes szimbólum, az ún. vagina dentata lehetséges kapcsolatát próbálom
meg körbejárni. A vagina dentata – Mircea Eliade szavaival élve – az agresszív
nõi nemiség és a felfaló anyaság jelképe (Eliade,1999), és a kasztrációs komp-
lexumhoz, tágabb értelemben a szexualitás, a születés és a halál összefonódó,
egyetemes kérdéseihez kapcsolódó érzések, szorongások kifejezését teszi lehe-
tõvé mind egyéni (álmok, fantáziák), mind kollektív (mítoszok, beavatási rítu-
sok) szinten. Az elemzés nem csak Dalí nõkhöz és saját nemiségéhez való bo-
nyolult viszonyát, hanem a vágyak és a félelmek okozta konfliktusok rá jellem-
zõ, egyedi szublimációs lehetõségeit is igyekszik reflektorfénybe helyezni.
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II.

Dalí, „a reneszánsz ember, aki a pszichoanalízis hitére tért” (S. Alexandrian,
idézi Maddox, im 64.) a következõképp vallott saját mûvei interpretációs lehe-
tõségeirõl: „Az a tény, hogy a festés pillanatában magam sem értem saját ké-
peimet, nem jelenti azt, hogy nincs értelmük, épp ellenkezõleg… Képeim hét-
köznapi nyelven való leírásához, magyarázatához különleges elemzésnek kell
alávetni õket, mégpedig a lehetséges legbecsvágyóbb, objektív, tudományos
szigorral.”(idézi Maddox, i. m. 64.). Dalí feltételezte, hogy a szürrealista mû-
vészet és a tudomány együttesen képes – a festõ egyik ifjúkori írásának címé-
vel élve – az „az irracionális meghódítására”…

A különleges, tudományos szigorral történõ elemzés alatt minden bizonnyal
a pszichoanalízist kell értenünk, ám nem szabad elfeledkeznünk arról, amit Bá-
lint Mihály fogalmazott meg az alkotás pszichoanalízisérõl. Bálint szerint (Bá-
lint, 1994) a léleknek legalább három területe létezik: az Ödipusz konfliktusé,
az õstörésé, és végül az alkotásé. Pszichoanalitikus módszerrel az elsõ kettõ kö-
zelíthetõ meg, hiszen alkotás esetében „nincs jelen külsõ tárgy, nincs sem tárgy-
kapcsolat, sem áttétel… ismereteink bizonytalanok és hézagosak… Pusztán kö-
vetkeztetésekre és találgatásokra vagyunk utalva.” (Bálint, i. m. 33.) A három
terület azonban közös gyökérrel rendelkezik, így mélyen összefüggenek egy-
mással. „Lehetséges – írja Bálint –, hogy a legkorábbi szint az elsõdleges szere-
tet szintje, mellette az õstörésé, amelybõl egyrészt az Ödipusz-konfliktus szint-
je fejlõdik ki bonyolultabbá válás, másrészt az alkotás szintje egyszerûsödés so-
rán.” (i. m. 35.) Ha jól értem Bálintot, akkor az alkotás értelmezhetõ egyfajta
helyreállító törekvésnek, amelynek dinamikai hátterét az elsõdleges szeretet
megszakadása, az õstörés jelenti. A vágy talánya: anyám, anyám, anyám…

Dalí élete, személyiségének patológiás vonásai és mûvei megbonthatatlan
egységet képeznek. „A szürrealizmus én vagyok” – olvashatjuk elhíresült mon-
dásában, ami arra is utalhat, hogy nem csak festményei, de minden egyes, ál-
talunk ismert megnyilvánulása olyan aktusként értelmezhetõ, ami a tudatos és
a tudattalan folyamatos egymásba hatolásának átélését feltételezi.

Közismert, hogy Dalí születésekor elhunyt bátyja keresztnevét kapta meg,
amit szülei részérõl „tudattalan bûntényként” aposztrofált. „Életemben elõ-
ször páratlan borzongással tapasztaltam meg a teljes igazságot magamról – ír-
ja a festõ – : egy pszichoanalitikai értekezés napvilágra hozta a azt a drámát,
mely személyiségem tragikus szerkezetének alapját jelenti. Arról van szó, hogy
lelkem mélyén elkerülhetetlenül ott volt halott bátyám… Iszonyú megrázkód-
tatás volt…” (idézi Gibson, 1999, 491.) Ez jelentette a forrását Dalí exhibicio-
nizmusának és nárcizmusának, amellyel az ön-magasághoz való jogának
visszaszerzését igyekezett demonstrálni. Halott bátyja jelenléte következtében
leküzdhetetlenül vonzódott a rothadás, az enyészet és pusztulás képeihez, amit
Fromm kifejezésével nekrofíliás beállítottságnak nevezhetünk (Fromm, 2001)
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Közjegyzõként dolgozó apja, az „Óriás”, autoriter figura volt, akitõl Dalí
egész életén át tartott, és akivel csak késõbbi felesége, Gala 1929-es felbukka-
nása nyomán mert szembeszállni. Gyermekkorában mély benyomást tett rá az
az eset, amikor apja, egy hosszabb kocsiútról hazatérve a következõ szavakkal
szállt ki az autóból: „Beszartam!” Gibson szerint Dalí különösen megalázónak
érezte, hogy apja szánt szándékkel „görög tragédiává” növelte a történteket,
holott szó nélkül, könnyûszerrel besurranhatott volna a házba. Az eset, amely
a mûvész 10–12 éves korában történt, „tökéletesen megváltoztatta” és „fordu-
lópontot” jelentett az életében. Az egyébként is félszeg, szégyenlõs gyerek szá-
mára, aki egyébként sem tudott szabadulni az ürülékkel kapcsolatos kényszer-
képzeteitõl, komoly traumát jelentett, hogy az apja ország-világ füle hallatára
szemérmetlenül bevallotta késésének okát. Dalí az incidenst 1929-es, Siralmas
játék címû festményén örökítette meg (ezt tartják egyébként elsõ igazán szür-
realista alkotásának), amelynek „pszichopatologikus ikonográfiája” komoly
aggodalommal töltötte el André Bretont és a szürrealistákat. Maga Dalí ezt a
következõ szavakkal kommentálta: „Az én felfogásom szerint ez az idealista
korlátoltság volt a szürrealizmus korai idõszakának az alapvetõ ’intellektuális
bûne’. Hierarchiákat állítottak fel ott, ahol erre nem volt semmi szükség. A
bélsár és a hegyi kristály közt nem lehet, és nem szabad kategorikus különbsé-
get tenni, hiszen mindkettõ a tudatalatti közös alapjából fakad.”(idézi
Maddox, i. m. 32.)

Dalí engedékeny édesanyja, aki 1921-ben méhrák áldozata lett, kora gyer-
mekkorától kezdve lányként nevelte fiúgyermekét. M. P. Rodriguez (Rodriguez,
2000) szerint ez a magyarázata Dalí identitászavarának, szexuális problémái-
nak, gyermekkori enuresisének, és az anyja ellen tanúsított agressziónak a hír-
hedt Szent szív (1929) címû festményén. Ezt leszámítva a festõ egyszer sem örö-
kítette meg anyját mûveiben (szemben a családja többi tagjaival, akiket rend-
szeresen megfestett), a szintén 1929-es A vágy talánya: anyám, anyám, anyám cí-
mû munkája Rodriguez szerint nem az anya, hanem majdani felesége, Gala ih-
lette. A Szent szív más néven az Idõnként élvezettel köpök az anyám portréjára
címmel híresült el, ami hozzájárult Dalí és apja 1929-es szakításához. Az 1929-
es év – mint késõbb látni fogjuk – különösen fontos volt a festõ életében.

Dalí elkényeztetett, akaratos gyermek volt. Szüleinek bûntudata volt az idõ-
sebb Salvador halála miatt, és betegesen óvták fiukat. Mindent megengedtek
neki, amit õ késõbb is elvárt a környezetétõl, ha valamit mégis megtagadtak
volna tõle, féktelen tombolásban tört ki, és ürülékkupacokat hagyott maga mö-
gött a házban. Az iskolában magányos és visszahúzódó volt, euterofóbiában, a
szégyenkezéstõl és elpirulástól való félelemben szenvedett. Ekkor alakult ki
sáskafóbiája is, amely késõbb számos festményén megjelenik. Gyakran tanúsí-
tott bizarr, erõszakos magatartást: élvezetbõl letaszította egy társát a szikláról,
levetette magát a lépcsõrõl, vagy beleharapott a hangyáktól hemzsegõ dene-
vértetembe (Maddox, i. m.).
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Serdülõkorában alakult ki teátrális, exhibicionista viselkedése. ,,Ritkán
süllyedtem olyan mélyre, hogy civilben mutatkozzam. Mindig Dalí – uniformist
viselek. Színpadias vagyok a végsõkig, csak a pózoknak élek… Pozõr vagyok öl-
tözködésemben, beszédmódomban, olykor festészeti stílusomban is.” – írta
(idézi Gibson, 1999, 71.) Ugyancsak erre az idõre datálható a szexualitással
kapcsolatos szorongások elhatalmasodása is. Az egyik legfontosabb ezek közül
a maszturbációval kapcsolatos félelem volt, aminek fontos forrása lehetett,
hogy a korabeli orvostudomány álláspontja szerint a maszturbáció impotenciát,
homoszexualitást, õrültséget okoz. Saját bevallása szerint Dalí egész életében
csak így tudott orgazmushoz jutni, és õ lett az elsõ és egyetlen képzõmûvész,
akinek a munkásságában nagy szerepet kapott az önkielégítés. Erre példa az
1927-es Szerkentyû és kéz és az 1929-es A nagy önfertõzõ, amelyen az idõszak
festményeinek összes fontos szimbóluma és motívuma megjelenik: a Vágy talá-
nyából ismert alvó arc, a sáska, az oroszlánfej, a hangyák, a kemény és lágy for-
mák feloldódása egymásban, az ölelkezõ pár, az impotencia. Ez utóbbitól való
rettegés és a kisebbrendûségi érzések áthatották a fiatal Dalí életét: „Ha csupa-
szon összehasonlítottam magam iskolatársaimmal, láttam, hogy péniszem kicsi,
szánalmas és ernyedt…” (Gibson, i. m.). A képein megjelenõ mankók, amelyek
önmaguktól megállni képtelen dolgok és testrészek alátámasztásául szolgálnak
(például az 1933-as Tell Vilmos talányán Lenin csupasz, pénisz alakú feneke) az
impotenciával kapcsolatos szorongások sajátos kifejezési formái. További fon-
tos adalék lehet, hogy amikor Garcia Lorca – akihez egy idõben szoros szálak
fûzték – hazatért Amerikából, és meghallotta, hogy Dalí rátalált élete asszonyá-
ra, Galára, állítólag megdöbbenve így szólt: „Ez lehetetlen! Hiszen csak akkor
van erekciója, ha valaki a végbélnyílásába dugja az ujját!” (Genzmer, 2000)

Dalí életében nagy szerepet játszott a voyeurizmus. Már gyerekkorából le-
írt átható erejû leselkedési élményeket, és ez a hajlama egész életét végig kí-
sérte. Egyik korai, 1921-es festményének A voyeur címet adta. Késõbb szere-
tett orgiákat rendezni, amelyen kismellû nõk és nõies vonású férfiak vehettek
csak részt. Dalí vonzódott az androgünitáshoz, csak a hermafrodita embereket
tartotta tökéletesnek. Szexuális irányultsága már kortársai számára is talány
volt. „Lozano – írja Gibson – minden kísérlete kudarcot vallott, hogy fizikai
kapcsolatot teremtsen a festõvel, Dalí mindig visszarettent… Lozano, akit
nem egyáltalán zavart, hogy homokos, biztosra vette, hogy Dalí alapjában vé-
ve homoszexuális. Napnál világosabb volt, hogy be nem vallaná semmi áron, és
még kevésbé cselekedne aszerint. De ahhoz nem fér kétség, hogy jobban sze-
rette a férfi testet, mint a nõit.” (Gibson, i. m. 542.) Garcia Lorca két alkalom-
mal próbálta meg rávenni a festõt a testi együttlétre, de Dalí feljegyzései sze-
rint „nem történt semmi, mert nem voltam pederaszta, azon kívül fájt is.”
(Gibson, i. m. 136.)

1929-ben ismerkedett meg a nálánál 10 évvel idõsebb Galával, aki akkor
Paul Eluard felesége volt – egy hamisítatlan Ödipális helyzet! Eluard és Gala
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szabados szexuális életet éltek, mindketten tartottak szeretõket, és idõnként
kukkolták egymást másokkal való szeretkezés közben. A Galával való ismert-
ség véget vetett a festõ húgával folytatott, szinte incesztuózus kapcsolatának,
és teljesen kifordította magából az amúgy is excentrikus Dalít. „A maga szo-
kott módján szélsõségesen megtett mindent, hogy elnyerje tetszését – írja
Maddox. – Fogta legjobb ingét, levágta alját, hogy kilássék belõle köldöke, az-
tán megtépte vállát meg az elejét, és levágta a gallérját. Kifordítva vette föl
nadrágját, levágta a szõrt hónalján és befestette kékítõvel. Nem volt teljesen
megelégedve, ezért lemosta a kékítõt, és véresre borotválta a hónalját meg a
térdét. Illatszernek csak kölnivizet talált, amitõl felfordult a gyomra, ezért víz-
ben halenyvet forralt, hozzáadott némi kecskedrazsét meg egy kis aszpikot, és
ezzel a ’krémmel’ dörzsölte be az egész testét. Most már készen állt a találko-
zásra, de amikor az ablakból meglátta, rájött, hogy szerelése ’nászöltözet’. Tõ-
le telhetõleg lemosta a kotyvalék bûzét, sietve átöltözött, és lerohant Gala elé,
hogy hisztérikus nevetéssel a lábai elé omoljon.” (Maddox, i. m. 37). Gala lett
Dalí múzsája, akiben az „õseredeti androgün”-t, „mindenek egyesülését” látta
(Rodriguez, i. m.). Szenvedélye már-már az õrület határát súrolta, egyszer pél-
dául erõs kísértést érzett, hogy Galát letaszítsa a szikláról, és remegve megkér-
dezte, hogy mit tegyen, amire a nõ nyugodtan azt válaszolta, hogy azt akarja,
hogy szerelme ölje meg (Genzmer, i. m.).

Az életrajzírók szerint Gala és Dalí csak egyszer szeretkezett, azt követõen
a festõ továbbra is a maszturbálást választotta felesége helyett. A festõ állítása
szerint azért irtózott a testi kontaktustól, mert apja gyermekkorában a zongo-
rán felejtett egy orvosi könyvet a nemi betegségekrõl és azok klinikai tünetei-
rõl, ami egy életre elvette a kedvét a szexuális érintkezés hagyományos formá-
itól, és a szifilisztõl való beteges félelem forrásává vált. Dalí nemcsak a szexu-
ális, hanem a semleges testi kontaktust is gyûlölte, Gala emiatt rendszeresen
megcsalta.

III.

Az 1929-es év különösen fontosnak számított a mûvész életében. Ekkor nyílt
meg elsõ párizsi kiállítása, amelynek sikere nyomán a szürrealisták vezéregyé-
niségévé vált. Barátjával, Luis Bunuellel elkészítették híres szürrealista rövid-
filmjüket, „Az andalúziai kutyát”. Ekkor ismerkedett meg Galával, aki – mint
fentebb utaltam rá – tíz évvel idõsebb és Eluard felesége. Ez a kapcsolat ve-
zetett – a már szintén említett, botrányos „Szent szív” mellett – az apjával va-
ló összetûzéshez. Az 1929-es év alkotási szempontból is kiemelkedõ. Ekkor
készül el többek közt a Siralmas játék, A vágy talánya, A nagy önfertõzõ, a Ki-
világítatlan örömök, A tavasz elsõ napjai, a Szent szív, a Kielégítetlen vágy és nem
utolsó sorban A vágy lakhelyei. A visszatérõ motívumok közül az összes fest-
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ményen megtalálható az oroszlán, illetve a vicsorító, sörényes oroszlánfej mo-
tívuma.

A Kielégítetlen vágy nyomán Rodriguez a következõképp fogalmaz (szabad
fordításban tõlem): „ez volt az elsõ festmény, amit az iránta [mármint Gala
iránt – K. Z.] érzett vágy inspirált. Ezen a vásznon oroszlánpofák formájában
jelennek meg vágyai, félelmei és szexuális fóbiái, amelyek Dalínak a nõvel va-
ló szexuális érintkezés kiváltotta félelmét szimbolizálja.” (Rodriguez, i. m. 40.).
Hogy még konkrétabbak legyünk: talán nem túlzás azt állítani, hogy az orosz-
lánfej – igaz, hím oroszlánra jellemzõ sörénye van, de Dalínál, mint láttuk, a
férfi–nõ megkülönböztetés koránt sem egyértelmû – a vagina dentata egyete-
mes szimbólumának ábrázolása, ahol is a sörény a nemi szõrzetnek, a nyitott
fogazott száj pedig a hüvelynyílásnak feleltethetõ meg. Az eddigiek alapján
azért sem érzem túlzásnak ezt az állítást, mert a szimbólum hûen tükrözi Dal-
ínak a nõkhöz, nõiséghez való ellentmondásos viszonyát, akár az anyjára, akár
Galára gondolunk. A vágy lakhelyei címû festményen az oroszlán feje számos
változatban megjelenik, a kép jobb felsõ sarkában pedig egy fehér kövön egy
nõi alsótestet látunk, amelynek ölén egy sörény sziluettjét formázó fehér folt-
ban egy oroszlán képét láthatjuk. A vágy tárgya egyúttal a szorongás tárgya is.

A vagina dentata a világ vallásaiban és mítoszaiban is fellehetõ egyetemes,
archetípikus motívum. A Jelképtár Vagina címszava alatt a következõ találha-
tó: „A száj gyakran helyettesíti a vulvát, ezért nevezi „ajkaknak” bizonyos ré-
szeit a köznyelv, a száj viszont a lélegzet (lélek) és a szó „szülõje” az anyaméh
felsõ nyílásaként kap jelképes értelmet. Negatív aspektusában a vulva fogakkal
teli emberevõ száj (lat. Vagina dentata) a hymenhez, menseshez és terhesség-
hez fûzõdõ kasztrációs félelem jeleként. Indián mitológiákban pl. a Rettentõ
Anya vulvája húsfaló halszörny. A fölfalás egyszerre jelent halált és foganta-
tást.” (Hoppál–Jankovics–Nagy–Szemadám, 1994).

Az 1920-as években a pszichoanalitikus irodalomban még nem lelhetõ fel a
vagina dentata motívuma, Barbara Creed szerint Freud mûveiben egyszer sem
fordul elõ. A Kísérteties címû 1919-es tanulmányban azonban Freud ír a neuro-
tikus férfiakban a nõi nemi szerv látványa nyomán felmerülõ szorongásról. A
kísérteties érzés sosem új, hanem egy korábbról már ismert jelenséghez kap-
csolódik, amely az elfojtás folyamatában eltávolodott, és most visszatér. A nõi
nemi szerv kísérteties voltát egyrészt az elfojtott Ödipusz-komplexus lényegi
részét jelentõ kasztrációs szorongás adja (hiszen a nõi nemi szerv látványa
kasztrációs félelmet kelt), másrészt viszont az ún. anyaméh fantáziákból is táp-
lálkozik. „Neurotikus férfiak azt magyarázzák – írja Freud –, hogy a nõi nemi
szerv számukra kísérteties. Ez a kísérteties (unheimlich) hely azonban az em-
bergyermek számára az õsi otthonnak (Heim) bejárata, azé, ahol egyszer és
legelõször mindenki lakott. A szerelem honvágy (Liebe ist Heimweh), szól a
viccelõdõ mondás. Ha pedig az álmodozó személy álmában egy helyrõl vagy
egy tájról azt gondolja: ez a számomra már ismert, ott már voltam egyszer, úgy
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értelmezéskor az anyai genitáléval vagy anyaméhhel helyettesíthetjük.”
(Freud, 1998, 76–77.) Tehát Freudnál a kasztrációs komplexum és az anyaméh-
fantáziák közös forrásai a nõiségtõl való szorongásnak. Íme A vágy lakhelyei:
oda vágyódunk, ahol korábban „laktunk”, de a lehetséges visszatérés mindig
félelmet kelt.

Barbara Creed, a The monstrous feminine szerzõje felhívja rá a figyelmet,
hogy Freudnál a nõ azért szorongáskeltõ, mert kasztrált, sosem azért mert
kasztráló (ez nála az apa „privilégiuma”), holott számos olyan mitológiai és
mûvészi alkotás létezik, amely egyértelmûen mutatja az utóbbi létezését.
Creed szerint személyes tudattalan okai lehettek annak, hogy Freud figyelmen
kívül hagyta a nõi kasztrátor létezését. Könyvében egy egész fejezetet szentel
a vagina dentata és a freudi elmélet közti kapcsolat elemzésének. „A nõi
kasztrátorról szóló mítoszok tisztán rámutatnak a férfiúi félelmekre és fantázi-
ákra, amelyek a nõi genitálékat csapdaként, fekete lyukként láttatják, amely el-
nyeli és feldarabolja õket. A vagina dentata a pokol kapuja – a nõt, mint az ör-
döghöz való bejáratot szimbolizálja… A vagina dentata megmutatja a nõ ket-
tõs természetét, aki paradicsomot ígér, hogy rabul ejthesse áldozatait.”
(Creed, 1993, 106.). Creed könyvének fényképmellékletében található egy fo-
tó, amely Dalít ábrázolja egy nõi torzóval, amelynek ölén egy rák van elhelyez-
ve, a következõ képaláírással: „Salvador Dalí vigyázó szemét a saját dentata-
verzióján tartja.” Ugyanakkor a nõi ölrák ábrázolás fontos utalás lehet a méh-
rákra – Dalí édesanyjára vonatkoztatva.

A nõi kasztrátortól való félelem a feministák, például Nancy Chodorow
(Chodorow, 2000) nézetei alapján az alapvetõen bizonytalan maszkulin iden-
titás elvesztésétõl való félelmet tükrözheti. Chodorow szerint az elsõdleges
identitás az anya-gyermek kapcsolat és az anyával való identifikáció következ-
tében mindkét nembeli gyermek számára feminin jellegû, amit késõbb a fiúk-
nak felül kell írniuk, de az sosem lesz olyan stabil és magától értetõdõ, mint a
lányoké: folyamatosan fent kell tartani, bizonyítani kell. A maszkulinitás
(pénisz) lehetséges elvesztése a preödipális anyával való refúzió, a szimbiózis-
ban való feloldódás, az elnyeletés, a szubjektum elvesztésének rémét vetíti elõ-
re, Lacannal szólva a szimbolikus rend összeomlásával fenyeget.

Mircea Eliade – ahogy a bevezetõ részben is utaltam rá – a vagina dentatát
az agresszív nõi nemiség és a felfaló anyaság jelképének tartja (Eliade, 1999).
Az egymással szoros kapcsolatban lévõ kasztráció és vagina dentata szimboli-
kájának elemzésében fontos vallástörténeti, szakrális elemekre utal. Tágabb
kontextusban a kasztráció és a vagina dentata a beavatásnak, az autentikus
emberi létezés megformálódásának a részét képezi. A beavatás során a beava-
tandó elõtt az élet és a halál, a nemiség és a szentség titkai tárulnak föl. A
kasztráció a beavatás fontos pillanatát jelentõ szimbolikus halállal egyenérté-
kû, amelynek nyomán a beavatott újjászületik, és feltárul elõtte a szentség.
Részletesen idéz egy afrikai rítust: „a körülmetélés [~ kasztráció, K. Z.] itt is
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halállal egyenértékû, az operálók pedig oroszlán és leopárdbõrbe öltöznek,
azokat az állat alakú istenségeket testesítik meg, akik a mitikus idõkben elõ-
ször hajtották végre a beavatási gyilkosságot. Rávetik magukat az avatandó ne-
mi szerveire, ami jól mutatja gyilkossági szándékukat. A körülmetélés azt jel-
képezi, hogy az állat alakú beavatási tanítómesterek elpusztítják a nemi szer-
veket. Az operálókat olykor ’oroszlánnak’ (!) hívják, a körülmetélést pedig a
megölni ige fejezi ki.” (Eliade, i. m. 54.) A subincisio nyomán a beavatott az is-
tenekhez hasonlóan androgünné válik…

A beavatási forgatókönyvekben Eliade szerint a szimbolikus halál a Káosz-
ba való visszatérésnek felel meg. A rituális halál elõidézésének eszköze az is-
tenség általi feldarabolás, a Földanya vagina dentatájának fogai általi megõr-
letés és az elnyeletés. Számos mítosz szól a beavatás során a vagina dentatán
történõ áthaladásról, amely analóg a barlangba, szakadékba történõ veszedel-
mes behatolással, a másvilágra vezetõ alászállással, ahol pokolbeli szörnyekkel
és démonokkal kell szembeszállni. A pokolra szállás e típusának beavatási ér-
telme világos: akinek egy ilyen hõstettet sikerül véghez vinnie, az nem fél töb-
bet a haláltól. (Eliade, i. m.)

Az „agresszív nõi nemiség és a felfaló anyaság e rémisztõ képei” még erõ-
sebben kidomborítják a Nagy Földanya ölébe való leszállás beavatási jellegét,
akinek hogy állkapcsát a vagina dentatával azonosítják. A vagina dentata a
Földanya belsejének, a Másvilág bejáratának, a pokol kapujának a szimbólu-
ma is. A Másvilág rendkívül nehezen megközelíthetõ hely: „az egymásnak ütõ-
dõ sziklák, a táncoló nádak, az állkapcsot formázó kapuk, az éles, és szüntele-
nül összekoccanó hegyek, az ütközõ jéghegyek, a forgó korlát, a sas csõrébõl
készült ajtó a Másvilágra átjutás leküzdhetetlen nehézségeit sugallják.”
(Eliade, i. m. 128.). Az átjárók különválasztják azokat, akik képtelenek elsza-
kadni a közvetlen valóságtól, a profántól, és azokat, akik képesek a szentség
megtapasztalására.

A jungi analitikus pszichológia szerint a mítoszokban és álmokban az alvi-
lág a tudattalant szimbolizálja, az alászállás pedig az individuációs folyamat
kezdetét jelenti (Jung, 1993). A „pokoljárás” során a hõsnek, a beavatandónak
meg kell küzdenie az alvilág szörnyeivel, saját komplexusaival, és integrálnia
kell a felszabaduló tudattalan tartalmakat. Az ezt követõ „újjászületés” során
formálódik meg a teljesebb, transzperszonális személyiség.

Minden idõben léteztek olyan személyek, akik magukra vállalták az alvilági
utazás veszélyeit, hogy megszerezhessék a szent tudást és elhozhassák az em-
bereknek az istenek üzenetét. Az istenek hírnökei (pl. Hermész) isteni szárma-
zásuktól fogva gyakran nem nélküliek, androgünök, vagy mind a két nem tu-
lajdonságait hordozzák: hermafroditák (Egy ilyen hermafrodita alak tûnik fel
Dalí ugyancsak 1929-ben keletkezett festményén, A gyermek-asszony fenséges
szobra címûn egy kettõs oroszlánfej mellett.) A kétnemûség az alkímia szimbo-
likájában is kiemelkedõ jelentõségû (Jung, 1993b). Az isteni üzenet közvetítõi
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kiválasztottak, beavatottak: próféták, sámánok, filozófusok, mûvészek, õrül-
tek, akik eksztatikus túlvilági utazásaik során tesznek szert a szent tudásra.

Ezek az utazások: az álom, az õrület Eliade alapján szimbolikus halálnak,
beavatásnak tekinthetõk, amelyet újjászületés követ. Az „utazók” majdnem
mindig társadalmon kívül álló, magányos, meg nem értett emberek, akiket a
közfelfogás õrültnek bélyegez: ez a sorsuk. „Mindig, amikor az isteni fény fel-
ragyog – írja Alexandriai Philón –, az emberé lenyugszik. Ez következik be a
próféták fajtájánál: a bennük levõ intellektus elûzõdik abban a pillanatban,
amint megjelenik az isteni sugallat. És amikor ez távozik, a miénk ismét meg-
jelenik: mert nem megengedett, hogy a halandó együtt lakjék a halhatatlannal.
Ez az oka annak, hogy az érvelés lenyugvása, amit a sötétség kísér, nemzi az
eksztázist és az isteni mániát.” (Idézi Földényi, 1992, 25.)

Talán nem tévedünk sokat, ha Dalí „paranoiakritikai” módszerét, amellyel
álmait és hallucinációit feldolgozta, ezekhez az extatikus utazásokhoz hason-
lítjuk. Festményei azonban nem egyszerûen a tudattalanjában tett kalandozá-
sainak dokumentumai: általános érvényû létigazságokat fejeznek ki, amely
szuggesztivitásuk erejét adja. Az utókor Dalít örültként, õrült zseniként tartja
számon. A zsenivel minden bizonnyal egyet értene, de mûveinek rendkívüli
színvonala alapján egyetérthetünk vele:

„Egy õrült és köztem az a különbség, hogy én nem vagyok õrült.”
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