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ni. Strausshoz hasonlóan a filozófiai doktrínák
alapján szeretné megérteni a modern világ
eseményeit. A filozófiai tanok tekintetében pe-
dig elsôsorban a klasszikus szerzôkre, Hobbes-
ra, Montesquieu-re, Rousseau-ra, Tocqueville-
re támaszkodik. A demokratikus hatalommeg-
osztás taglalásakor például kijelenti, hogy a té-
mában Montesquieu „XVIII. század elsô felében
adott leírása tulajdonképpen véglegesnek tekint-
hetô”. (AZ ELKÜLÖNÜLÉSEK SZERVEZETI RENDJE, 35.)
Vagyis Manent arra tesz kísérletet, hogy XX.
századi eseményeket magyarázzon meg jóval
korábbi filozófiai tételek és fogalmak alapján.
Ez a vakmerô kísérlet sajátosságaiból adódó-
an nagyon gyakran terméketlen. A totalitariz-
musok elemzése kapcsán például Besançont
idézve azt állítja, hogy „»A szovjet rendszer élén-
ken kisiklik Arisztotelész és Montesquieu klasszifiká-
ciói elôl«”. (A KOMMUNIZMUS KÉRDÔJELEI, 247.) Eb-
ben persze semmi meglepô nincs azonkívül,
hogy a szerzô hosszas és részletes elemzés után
jut erre a nyilvánvaló következtetésre. Álta-
lában elmondható, hogy nagyon nehéz több
évszázados politikai filozófiai mûvek alapján
kortárs jelenségeket magyarázni és mai prob-
lémákra választ találni. Az, hogy Benjamin
Constant mit gondolt a háborúk természeté-
rôl, nem segít eldönteni, hogy kizárható-e a
közeli jövôben Európában a háború lehetôsé-
ge. (Vö. A XX. SZÁZAD HÁBORÚI, 139.)

Fontos megemlíteni, hogy a cím magyar
fordítása félresikeredett. Egyrészt ugyanis ér-
telmetlen, hiszen azt sugallja, hogy van gyere-
kek számára írott politikai filozófia is. Más-
részt félrevezetô – a fordító, Kende Péter a kö-
tethez írott elôszavában említi, hogy az erede-
ti cím (COURS FAMILIER DE PHILOSPHIE POLITIQUE)
utal a keletkezés körülményeire és az írás stí-
lusára. A kötet ugyanis a Sciences Po Paris-n el-
hangzott huszonkét elôadásból álló sorozat át-
irata. Az eredeti címben szereplô familier kife-
jezés inkább arra utal, hogy a szerzô vizsgáló-
dásai során kerüli a filozófiai terminusokat, és
elsôsorban köznyelvi fogalmakat használ. Per-
sze egy szempontból azért mégiscsak találó a
félrefordítás. A kötet tényleg nem való fiata-
loknak. Félô, hogy a tapasztalatlanabb olvasók
téves következtetéseket vonnának le a könyv
alapján a politikai filozófia természetével és
hasznával kapcsolatban. Pierre Manent köny-
ve ugyanis tankönyvnek túlságosan rendezet-
len, de primer politikai filozófiai mûnek sem

tekinthetô, hiszen Manent önálló, eredeti ál-
láspontot semmilyen kérdéskörben nem is-
mertet. Se hús, se hal politikai filozofálgatás.

Pogonyi Szabolcs
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Birgit Adam: Die Strafe der Venus. 
Eine Kulturgeschichte der Geschlechtskrankheiten
(Venus büntetése. A nemi betegségek 
kultúrtörténete)
Orbis Verlag, hely nélkül, 2001. 238 oldal

Amikor Kolumbusz 1492-ben felfedezte Ame-
rikát, az írott történelemnek ezzel az addigi
talán legjelentôsebb eseményével egyesítette 
az emberiség addig gyakorlatilag külön élt és
fejlôdött két népességét: Eurázsia-Afrikáét és
Amerikáét. Bár ennek a maga korában és még
sokáig nem voltak tudatában, sor került a két
populáció mikrobáinak kicserélésére. Az eu-
rópaiak behurcolták Amerikába a himlô, a ka-
nyaró, az influenza, a tífusz, a torokgyík, a ma-
lária, a mumpsz, a szamárköhögés, a pestis, a
tüdôvész és a sárgaláz kórokozóit.

Az indiánok immunrendszere védtelen volt
a számukra új mikroorganizmusokkal szem-
ben. A becslés szerint százmillió prekolumbiá-
nus indiánból néhány évtized alatt kilencven-
millió esett az új járványok áldozatául. Az a
tény, hogy a két Amerikából túlnyomórészt fe-
hér földrész lett, nem a spanyolok kegyetlen-
kedésének, de nem is elsôsorban haditechni-
kai fölényének köszönhetô, hanem a behur-
colt mikroszkopikus lényeknek. (Ennek tulaj-
donítható a fekete rabszolgaság intézménye is.
A gyarmatosítók a betegesnek tekintett indiá-
nok helyébe az európaiakkal évezredek óta
mikrobiológiai kapcsolatban álló és így ellen-
álló afrikaiakat választották ki.)

Az indiánok mindössze egy kórokozóval vi-
szonozták a fehérek ajándékát: a Treponema
pallidummal, a szifilisz nevû nemi betegség
kiváltójával. A szifilisz (vérbaj, luesz, bujakór)
eredete a régmúlt idôk homályába vész. Min-
den bizonnyal Amerikában keletkezett, lehet,
hogy eredetileg aszexuális úton terjedt. Régi
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csontmaradványok bizonyítják prekolumbiá-
nus eredetét: az indiánok között istene is volt.
Kolumbusz matrózai hurcolták Európába, ott
rövid idô alatt szétterjedt, és eljutott Ázsiába és
Afrikába, gyakorlatilag a világ minden pont-
jára. Magyarországra 1499-ben, alig hat évvel
Kolumbusz amerikai visszaérkezése után ke-
rült el. Azóta dühöng gyakorlatilag megszakí-
tás nélkül világszerte (holott a XX. század ele-
je óta teljes mértékben gyógyítható).

A nemi betegségek története az orvostörté-
net és azon belül a járványtörténet egyik leg-
jelentôsebb és legérdekesebb fejezete. Birgit
Adam német irodalomtörténész-nô izgalmas,
de egyúttal visszafogott hangú népszerûsítô
monográfiát írt róla, amelyben a szifilisz mel-
lett foglalkozik a gonorrhoea (kankó) és a szer-
zett immunhiányos betegség, az AIDS történe-
tével is. A munka hagyományos stílusban író-
dott, hiányoznak belôle az Annales-féle szo-
ciáltörténeti iskola vívmányai: mindazonáltal
izgalmas és különösen az elmúlt századfordu-
ló történetének felvázolásában sok újat hozó
munka. Úgy tûnik, hogy nem tartható az a ha-
gyományos felfogás, mely szerint a XIX. és a
XX. század fordulóján fôleg a német hatósá-
gok nem foglalkoztak elég intenzíven a vérbaj
leküzdésével. Bár bizonyos prüdéria megléte
nem tagadható, tudatában voltak a szifiliszjár-
vány okozta fenyegetettségnek, és a kor szín-
vonalán sokat tettek ellene.

A könyv sokat foglalkozik a legnevesebb szi-
filitikusokkal (E. T. A. Hoffmann, Franz Schu-
bert, Gaetano Donizetti, Charles Baudelaire,
Heinrich Heine, Hugo Wolf, Bedrich Sme-
tana, Nikolaus Lenau, Friedrich Nietzsche,
Édouard Manet, Guy de Maupassant; a ma-
gyarok közül Ady Endre mint a legnevezete-
sebb hazai vérbajos, továbbá Munkácsy Mihály
neve említhetô meg). VIII. Henrik személyé-
ben a világtörténelem randevút adott az or-
vostörténetnek: szinte bizonyos, hogy az an-
gol uralkodó legendás kegyetlensége közpon-
ti idegrendszere késôi szifilitikus szövôdmé-
nyére vezethetô vissza. Rettegett Iván orosz
cár hírhedt szadizmusa és üldöztetéses tébo-
lya esetén ez vitatott és kérdéses, Adam kissé
túl egyértelmû álláspontot foglal el ebben a
kérdésben. Egyáltalán – ez régi orvostörténe-
ti szokás – túl sokakat gyanúsít vérbajjal, így
Jonathan Swiftet is, aki Szerb Antal szerint

élethossziglani nemi tehetetlenségben szenve-
dett, így aligha fertôzôdhetett meg szifilisszel.

Érdemes lenne felmérni, miért gyanúsít az
orvostörténet és sok esetben a közvélekedés
boldog-boldogtalant nemi betegséggel. A po-
litikusok esetében ez egyértelmû: Leninnél,
Mussolininál, Hitlernél, Idi Amin Dadánál –
akik nem szenvedtek sem szifiliszben, sem más
nemi betegségben – a politikai befeketítés ját-
szotta a legnagyobb szerepet (éppen úgy, mint
Hitler állítólagos perverzitásai, modern kife-
jezéssel paraphiliái esetében). De vajon mi in-
dított sokakat, hogy vérbajjal gyanúsítsanak
olyan rokonszenves figurákat, mint Goethe
vagy Beethoven?

Úgy tûnik, hogy a nemi betegséggel történt
fertôzésnek két kulcsfogalma a gyakori part-
nerváltás (a promiszkuitás) és az alacsony
igényszint. Károlyi István bôrgyógyász pro-
fesszor NEMI ÉLET, NEMI ERKÖLCS, NEMI BETEGSÉ-
GEK címû könyvében hátborzongató számok
találhatók a hatvanas évekbôl, amikor egy ro-
mán dunai hajós újra behurcolta a vérbajt Ma-
gyarországra. Ahogy Birgit Adam kiemeli, kü-
lönösen két csoport jeleskedett a nemi beteg-
ségek elterjesztésében: a prostituáltak és a fér-
fi homoszexuálisok promiszkuáló hányada
(akiknek a német szerzô némileg kevés figyel-
met szentel). Mindkét csoport nagy szerepet
játszott a nyolcvanas években kitört AIDS-vi-
lágjárványban.

Birgit Adam két neves AIDS-halottról szól
részletesebben: Rock Hudson filmszínészrôl és
Freddie Mercury rockénekesrôl. Ahogy elem-
zésébôl kiderül, mindkét eset jelentôsen hoz-
zájárult a betegség tudatosításához. A közvé-
lemény hamarosan rádöbbent, hogy az AIDS
nem gettó- és nem is homoszexuális betegség,
ahogy eleinte gondolták. Egy közismert mon-
dás szerint az Egyesült Államokban azokra a
betegségekre adnak kutatási pénzeket, ame-
lyekben egy hatvanhét éves szenátor is meg-
betegedhet. Nos, ez az AIDS-re nem vonatko-
zik, de szerzett immunhiányos betegséget kap-
hat a népképviselô fia vagy lánya. Bár az AIDS-
epidémiában is megjelentek ugyanazok a
toposzok, mint ötszáz évvel korábban a szifi-
lisznél – például hogy a fertôzöttek saját köny-
nyelmûségük folytán betegedtek meg, ezért
rászolgáltak Isten büntetésére –, súlyuk jelen-
téktelenebb volt, mint hajdan, és az elsô évek
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után nem akadályozták jelentôs mértékben az
orvosi kutatást.

Birgit Adam kitér a nemi betegségek szép-
irodalmi és mûvészeti ábrázolására, megemlí-
ti az azóta már elfelejtett, irodalomtörténeti
szempontból jelentéktelen, de orvostörténeti
szempontból fontos Eugène Brieux A HAJÓTÖ-
RÖTTEK címû drámáját, amelyhez annak idején
George Bernard Shaw írt elôszót. A brit drá-
maíró francia kollégáját az Oroszországon kí-
vüli legjelentôsebb színmûírónak nevezte.

A francia századforduló mûvészetéhez a szi-
filisz ábrázolása egyébként is hozzátartozik.
Roger Martin du Gard A THIBAULT CSALÁD cí-
mû mûvében kétszer is felbukkan. Elôször egy
megfertôzôdött, lelkiismeret-furdalástól gyö-
tört tanár rajzában, aki veleszületett szifiliszes
gyermekét viszi el Antoine Thibault rendelé-
sére. Mivel Antoine Thibault gyermekorvos, a
felnôttszifilisz ábrázolásában Martin du Gard-
nak afféle trükkhöz kellett folyamodnia: egy
szifiliszben szenvedô diplomatát mutat be, aki
„ragaszkodott” ahhoz, hogy Antoine gyógyke-
zelje. A világirodalom azon mûveinek száma,
amelyben a szerzô mellékesen vagy fô téma-
ként a vérbajt ábrázolja, felmérhetetlen. A ne-
mi betegségek rajza természetesen a magyar
irodalomból sem hiányzik (Ady Endre, Kosz-
tolányi Dezsô, Weöres Sándor).

A modern irodalomban a betegség ábrázo-
lása sokrétû. A szifilisz és a nemi betegségek
rajzában a fô jellegzetesség, hogy nem sorscsa-

pásról van szó – mint a ráknál vagy a klasszi-
kus korban a tüdôvésznél –, amely villámcsa-
pásként éri az embert: az egyén maga is hoz-
zájárult magatartásával a fertôzéshez. Mindez
persze a nemi betegségek sikeres gyógyítása
elôtti korszakra vonatkozik. Az a betegség,
amelyet néhány penicillininjekcióval meg tud-
nak gyógyítani, nem lehet tragikum (legfel-
jebb szatíra) tárgya. (Az AIDS lehet, de a szer-
zett immunhiányos betegséget magas szín-
vonalon ábrázoló irodalmi mû egyelôre még
nem született meg.)

Már Schopenhauer is megállapította, hogy
a nemi betegségek megmérgezték az élet örö-
mét és élvezetét, mert mióta Ámor tegezében
mérgezett nyilak is vannak, a nemek viszonyá-
hoz egy idegenszerû, ellenséges, ördögi moz-
zanat is hozzájárult. (A venereás betegségek
leírásában vagy jellemzésében a klasszikus mi-
tológia – Ámor, Venus – nem kis szerepet ját-
szott.) A szifiliszre vonatkozó szépirodalom ja-
va ezt az idegenszerû, ellenséges, ördögi moz-
zanatot eleveníti meg.

A nemi betegségek történetének reneszán-
szához az AIDS-világjárvány járult hozzá. Rész-
ben a szerzett immunhiányos betegséggel ösz-
szefüggésben új erôre látszik kapni a tudomá-
nyosan és gyógyászatilag már elintézettnek
vélt szifilisz. A régi történet folytatódik, és nem
tudni, hogy mikor és milyen körülmények kö-
zött ér majd véget.
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