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A MELANKÓLIA CSAPDÁJA

A melankólia a szó eredeti értelmében vett hangulat: az ember "rá van hangolva" a
világra, de a világ is "rá van hangolva" az emberre. A hangulatban az én és a világ nem
választható szét; a hangulat a szétválás előtti eredendő egységre utal.

Téves az a közkeletű pszichológiai elképzelés. amely szerint az emberben ..belülről"
támadna valamiféle hangulat, ami azután kivetúl a világra, vagy fordítva, a világban
valamilyen. az emberhez képest "külsődleges" helyzet idézne elő egy hangulatot. Az
érzelemmel szemben, amely kötődik valamihez, a hangulatnak nincsen tárgya (vagy
alanya), hanem, Heidegger gondolatát követve, a hangulatban magának az emberi
léthelyzetnek a mikéntjét, a létezést mint emberi létezést fedezhetjük fel. A melankolikus
számára nyilvánvaló az énnek és a világnak ez a mély, eredendő összeforrottsága; és ha
kárhoztatja a világot, akkor nemcsak á világtól vagy önmagától retteg. hanem szenvcdé
sében saját létezésének alapvető elhibázottsága jelenik meg. A hangulatra csak utalni
lehet, de nem lehet róla adekvátan beszélni; a beszéd eleve tárgyként szól arról, ami nem
csak tárgy, és alanyként kezeli azt, ami nem csak alany. Aki saját hangulatáról beszél,
az óhatatlanul érzelemnek minősíti át a hangulatot; ebből magyarázhatóak a külvilág
türelmetlen reakciói. A hangulat közölhetetlen, és az euforikus hangulatban ugyanúgy
bezárva marad az ember, mint a melankóliában: az egyéniség végső magára utaltsága
a hangulatban válik egyértelművé. A melankóliának annyiban van kitüntetett szerepe
a hangulatok között, amennyiben az egyetlen, amely valóban hangulatként tekinti
önmagát. Az európai gondolkodás Hérakleitosz óta vergődik a mindenki számára kőzös

világ (koinosz kószmosz) és a csak az egyén számára adott világ (idiosz kószmosz) kettős

élménye között: az igazságkeresés és létünk értelmezésének óhaja egyaránt feltételezi és
utasítja el mind a kettőt. Minden hangulat átmenetet képez a két pólus kőzőtt, más és
más szempontból próbál hidat verni, (az euforikus például feltételezi. hogy mindenkivel
meg tudja osztani örömét, de rájön, hogy igazából senkivel sem). A melankólia a
szélsőséges póluson helyezkedik el: eleve nem törekszik arra, hogy része legyen a minden
ki számára közös valóságnak, (innen a malankolikusok Arisztotelész által is megfigyelt
hallgatagsága), hanem azt állítja, hogy a valóság csakis az egyén számára adott. .

Az egyediség, magárautaltság vállalása különccé, elszigeteltté teszi a melankolikust. ()
azonban, ha szenved is helyzetétől, azt másként éli meg. mint a külső szemlélő vélné. A
pszichoszenzoros zavarok is, amelyeket a melankolikus megél, jelzik ezt a kettősséget:

fejét üresnek érzi, testét nem érzi sajátjának, perspektíva-látása és időélménye zavart stb.
mindez a külső szemlélő számára megalapozatlan ("nevetséges"), de mégis alkalmas arra,
hogy segítségével a melankolikus egy új világot építsen fel magának, amelybe rajta kívül
senkinek sincsen belépése. Az érzékcsalódások, látomások tökéletesen ép tudattal páro
sulnak; ez azt bizonyítja, hogy a világot másként éli meg, mint azt az emberek megszok
ták. E pszichoszenzoros zavarok végül is nemcsak szomatikus vagy pszichés eredetűek,

hanem a létezés sajátos "megélésének" jelzései. A veszteségérzés, valamint a rend képzete,
amelyben a veszteségérzés módosulást okoz, rettegést idéz elő; miután azonban a veszte
ségérzésben, illetve a rettegésben alany és tárgy, én és világ nem választható szét, a törés.
a repedés magára a létezésre vonatkozik. E repedésben tárul fel az az új világ, amelybe
csakis a melankolikus léphet be. Ezek a törvények nem adottak, hanem a melankolikus
teremti meg őket; teremtésére pedig egyaránt jellemző a teljes szabadság és a teljes
megkötöttség. A melankolikus új világa abból a belátásból születik meg, hogy az illető

elhibázta saját lehetőségeit, és mély igazságtalanság áldozata lett: a lehetőségek lehetet
lenné változtak, ami pedig lehetetlennek tűnt, az megvalósult. Magának a lehetőségnek

a fogalma kap itt új jelentést: de miután a lehetetlenné válás fogalmával ötvöződik egybe,
mást jelent, mint a hétköznapok szótárában.
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A lehetőségek a melankolikus számára a végtelenséget csempészik be a létezésbe. és e:
a fő értékük, 'tem pedig az, hogy realitássá váljanak. A melankolikus tudja. milyen
lehetősége van, de nem él vele, mert azt régen elmulasztotta. A lehetoség ezért számára
a végtelenségnek a teljes megkötöttségen belül való tapasztalása; tárgy nélküli vágyódás.
céltalan remény. "Egész életem egy nagy honvágy" - írja Mahler; Kierkegaard pedig a
következőt jegyzi fel: "Mi az én betegségem? Mélabú. Hol fészkel ez a betegség? A
képzelőerőben; tápláléka pedig a lehetőség." Ajövőre irányultság, ami az embert minden
élőlény közül kitünteti, a melankolikus számára a szenvedés forrásává válik; a jövő az
el-jövő lehetőségek kibontakozása. Miután azonban számára minden megkötött, nincs
minek kibontakoznia. A jövő a melankolikus számára nem a lehetőségek megvalosulását
jelenti, hanem a valóságos dolgok elmúlásának lehetőségét: a jövő a mulandóságra vona t
kozik, azaz nem jövő, hanem egy semmilyen igeidővel ki nem fejezhető eljövendií múlt .
(Ez teszi érthetővé a pszichiátereknek azt a megfigyelését, hogya melankolikusok feltü
nően sokat foglalkoznak a múltbeli eseményekkel, és álmaik is a múlthoz kapcsolódnak .)
"Már akkor öregember voltam - jegyzi fel naplójában Kierkegaard, aki szerint a kétség
beesésnek az a legjellemzőbb jegye, hogy benne az egész múlt megőrződik, amikor
megszülettem... Atugrottam a gyermekkoron és a serdülőkoron. " A melankolikus azért
éli át mindenkinél erőteljesebbena lehetőség és remény fogalmait, mert számára nincsen
minek megvalósulnia, nincsen miben reménykednie. Luther, aki maga sem volt mcntes
a melankóliától, így vélekedik: "A remény a remélt dologra irányítja a pillantást: dc ez
nem válik láthatóvá. A pillantás tehát az ismeretlenre, az elrejtettre, a benső sötétségre
irányul, oly módon, hogy nem tudja, mit remél, de tudja, hogy mit nem remél." A remény
elveszitéséből ered a melankolikus bűntudata (életét örökös mulasztásnak'látja), de innen
tisztánlátása is. Reménye ugyanis mindenkinek van, csak annak nincs. aki mindennel
tisztában van: "a reménység. '.. , amelyet látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki,
azt miért kell remélnie?" (Róm 8, 24). Csak az nem remél valamit, aki átlátja a teljes
valóságot; aki nem remél, az a reménytelenséget, a minden lehetőségtőlvaló megfosztott
ságot látja normális állapotnak - és mi más ez, mint maga a halál? A melankolikusok
számára Pandora szeleneéjének története a legmélyebb igazsággal rendelkezik: minden
szenvedés az embereknl zúdult, egyedül a remény, Elpisz maradt vissza.
A vágy nélküli remény és a tárgyát nélkülöző vágyódás a nyitottságtól fosztja meg a
létezést. Az idő vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a jelen egyedül az elmúlás felé
"nyitott"; a jövő múlt lett, a múlt viszont a jelen pillanattal azonos. Az idő a melankoli
kus számára nem "objektív", órával mérhető, hanem az emberi helyzetek függvénye. A
melankolikus ezért élheti meg másként az időt, mint az, aki nem meíankolikus: sajátos
helyzetéből következik az idő modifikációja. Az időnek az emberi léthelyzettel való
egybekapcsolása az újkori szemlélet eredménye. A középkor, amely metafizikailag meg
határozottnak tekintette az embert, az időt is tőle független, isteni adománynak vélte.
amelynek "objektivitása" független a szemlélettől. "Quod aevum et tempus nihil sunt in
re, sed solum in apprehensione: error" ("Hogy az aevum és az idő nem a dologban
vannak, hanem csupán a megértésben: tévedés.") - jelenti ki Tempier püspök. Az idő.

nem véletlenül, éppen azoknak jelentett problémát, akik magányosan. egyedül akarták
megtalálni az utat Istenhez. A misztikusokat ugyanúgy nyugtalanította az a tény, hogy
ha tőlünk függ mit csinálunk magunkból, akkor tőlünk függ az idő értelme is. mint a
melankolikusokat, akik ellen a középkorban az egyik vád éppen az volt, hogy állandóan
a múlton töprengenek, és az örökkévalóság helyett az ismeret/en jövőre irányítják tekinte
tüket. A teológusok az isteni örökkévalóság szemszögébőlértelmezték az időt, a rniszti
kusok és melankolikusok viszont különbséget tettek időtlenségés örökkévalósiÍg kőzöu.

Mivel az emberi értelem végtelen, és időben nem érheti el célját, ezért kívül áll az időn.

mondja Ficino. Pico della Mirandola szerint pedig - ha felemelkedünk a szent teológia
sugárzó fényébe -, "akkor a határtalan örökkévalóságban megláthatjuk, mi van. mi lcs.:
és mi volt". Az időből való kilépés azt jelenti, hogy az ember maga teremti meg az időt.

saját létezésének maga ad egyedi, pótolhatatlan értelmet, és ezzel együtt saját, csakis órá
jellemző időt, élet-ritmust. A misztikusok megélt időtlensége feltételezi azt. hogy dl idő

az emberi szituáció függvénye. A jövőnek és a múltnak a jelen pillanatba való beolvad.i
sa, vagy inkább befagyása, - a melankolikus esetében- a megélt jelennek az időtlen ';l':+<
való átfordulásából következik. A megélt időtlenség azonban, bár egy új létezesbe enged
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bepillantást, a megfosztottság eredménye. A melankolikus nem ismeri a jövőt, mint
lehetőséget - az időtlenség ezért számára nem a megvalósultságot jelenti, hanem ellenke
zőleg, a megvalósulatlanságot, a teljes hiányt. A melankolikusokrajellemző önszemrehá
nyás a vallásos bűntudatnak felel meg: a melankolikus úgy érzi, hogy elszalasztotta a
kellő időt, a kairoszt, amely az Újszövetségben azt a pillanatot jelenti, amikor az ember
kőzel kerül az örökkévalósághoz. A melankolikus örökkévalósága negatív örökkévaló
ság: örökös beteljesületlenségre van kárhoztatva, ugyanannak a hiánynak az állandó
átélésére. Egy melankolikus beteg orvosának' nap nap után kijelentette, hogy este ki
fogják végezni, és nem győzték meg azok az érvek, hogy ezt már sokszor elmondta. A
jövő átértelmezése, a reményelveszítése, illetve céltalansága eredményezi azt a feszültsé
get, amely a melankolikust jellemzi: akinek nincsen reménye, az mindent tisztán lát;
valamennyi esemény szemlélése azonban kizárólag Istennek adatott meg. A melankoli
kus a teremtményi világon belül él, s kénytelen az időben, az idő révén élni, és ez számára
összeegyeztethetetlen az isteni mindentlátással.

A melankolikus hiábavalóan vágyik arra, hogy kivonja magát a világból, örökös
megsemmisülésre van ítélve. Egy melankolikus beteg eldugta a saját óráját, hogy ne,
kelljen "látnia" az idő múlását. Pszichiáterének a következőképpen számolt be saját
állapotáról: "Gyakran gondolok arra, hogy nem beteg vagyok, hanem felismertem
valamit, amire a többiek nem jöttek rá, hogy olyan szerencsétlen világlátást fejlesztettem
ki magamban, amelyben másoknak nincsen része, amely azonban tökéletesen logikus;
egyáltalán nem értem, hogyan is lehet másként gondolkozni... Ezek a gondolatok és
érzések rettegéssel kapcsolódnak egybe... Elképzelhetetlen, hogy ha egyszer belegondolt
ebbe az ember, többé valaha is másként gondolkozzon... Ezért akarok öngyilkos lenni,
hogy megszabaduljak ezektől a gondolatoktól, de nagyon szeretem az életet. .. Az a
szörnyű, hogy olyannyira tudok magamon uralkodni, hogy mások semmit sem vesznek
észre; sőt vidám is tudok lenni, és képes vagyok nevetni."

A gyakorlati életvitel zárt horizontjai mögött tárul fel az a világ, ahol a melankolikus
"otthon érzi" magát. A melankolikus olyan területre lép át, ahová nem tudjuk követni,
és ezért, mint minden úttörőt, őt is egy ismeretlen, rejtélyes tudás birtokosának tartjuk.
Tudása közvetlenül az eredendő bűnből fakad (a tudás fájáról), és túllép a praktikus
dolgokba való belefeledkezésen. A tudás három sátáni ígérete Walter Benjamin meglátá
sa szerint a következő: "Ami csábít, az a szabadság látszata - a tiltott dolgok kifürkészé
sében; az önállóság látszata - a jámbor emberek közösségétől való elkülönülésben; a
végtelenség látszata - a rossz üres és feneketlen mélységében". A melankolikus tudása
nem igazi tudás; de kérdéses, hogy van-e ennél igazibb tudás? Csak a gyakorlati világ
ismerete teszi lehetővé, hogya tudás túllépjen a világon oda, ahol semmilyen tárgyat sem
talál, amire irányulhatna. A mélyen melankolikus Thomas Mann naplójában sokszor
kifejti, hogy belefáradt az életbe, de, - teszi hozzá-, nem személyes okok miatt, hanem
mert annyira előirt csapásokon halad minden élet, és annyira véges minden létezés. "Az
életunt (Iebensmüde) szó értelme átfogó, nem személyes" - írja. A melankolikus tudása
ismeretlen, követhetetlen tájakra téved;- a kívülálló legalábbis így látja - ám a melankoli
kus tisztában van vele, hogy az ismeretlen itt, a mi világunkban van. Az elfátyolozott saisi
kép című versében Schiller elmondja annak az ifjúnak a tőrténetét, aki mindennek a
tudására szomjúhozott. Eljutva Saisba megpillantotta az elfátyolozott képet, amely
mögött az Igazság rejtőzött, és amelyet még senki sem mert leleplezni. Az ifjú egy éjszaka
félrevonta a fátylat - de hogy mit látott, nem tudjuk:

"Nos", kérditek, .mit láthatott az ifjú?"
Én sem tudom. Ájult volt s holtra sápadt,
Midőn a bölcs papok rátaláltak
Az Isis szentélynek talapzatán.
Mi, mindent látott itt és mit tapaszait,

Nem mondta meg soha. Elmúlt örökre
Ifjúi életének könnyű kedve,
S a búskomorság gyorsan sírba vitte.

(Haraszti Miklós fordítása)
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Az ifjú megpillantotta az Igazságot és elfelejtett mosolyogni; mert megpillantotta azt,
amit senki más: a Semmit. A köznapi vélekedés szerint az igazság az elsődleges, amelyhez
képest a látszat lényegtelen - ám a melankolikus tudja, hogy a látszat mögött nincsen
semmi sem: nincsen végső igazság! A lepel mögött semmi sincsen - ez az egyedüli igazság.
Az ifjú rájött, hogya végső igazság a semmi, és nincsen olyan hely, ahol életünket
tisztázhatnánk. Az élet a semmire vonatkozik; amint Heidegger mondja: a semmi magá
nak a létezésnek kiiktathatatlan része.

Az ember minden gyakorlati megnyilvánulásával valamilyen célt próbál a semmibe
csempészni. A melankolikus e célt vonja kétségbe, és a céltalanságot tekinti az élet fő

mozgatórugójának. Innen bűntudata: hiszen kétezer évnyi keresztény kultúrának birto
kában mi másnak tekinthetné a céltalanságból következő szétesést, mint bűnnek?Mivel
tudása a létezésben nem a belső célt, hanem a semmit fedezi fel, ezért büne nem
orvosolható: a bűnnek nincsen meghatározott helye, a létezéssel egynemű, és nem
kívülről érkezik, hanem magából a létezésből fakad. "Senki se mondja, amikor kísértésbe
jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető,és ő maga sem kísért
senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértés
be. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz" (Jak
l, 13-15). Ez készteti a melankolikust arra a belátásra, hogy eleve kétségbeesettnek
tekintse az embert és reménytelennek a létezést. A XVII. századtól számos gondolkodó
éppen Istennel, illetve a keresztény-teológiai létmagyarázattal vitázva vált egyre kétség
beesettebbé. (Donne, Browne, Pascal, Schelling, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger)
Kierkegaard pontosan látja, hogya melankólia akkor szűnikmeg, ha a személyiség "igaz
alázattal" hajlik meg az "örök hatalom" előtt, és - füzi hozzá másutt - "ha az ember,
miközben önmagához viszonyul, teljességgel Istenhez viszonyul, úgy egyáltalán nem áll
fenn kétségbeesés; minden pillanatban azonban, amikor ez nem történik meg, valamiféle
kétségbeesés is fennáll". E teoretikus meggondolást azonban az életvitel, az emberi
szituáció cáfolja: az ember, ez a "legboldogtalanabb és legszerencsétlenebb állat" (Nietz
sche) éppen azáltal ember, hogy nem képes minden pillanatban Istenhez viszonyulni, és
képtelen énjének korlátain végérvényesen felülemelkedni. Ezért mondja ugyancsak Kier
kegaard, hogy a kétségbeesés "lehetősége jelenti az embernek az állattal szembeni elő

nyét, mert a végtelen felé való irányulásra vagy végtelen fenségre utal, azaz arra, hogy
az ember szellem". Az embert a kétségbeesés képessége különbözteti meg az állattól,
Istentől viszont az, hogy nem tud nem kétségbeesni - így vagy úgy, de mindenki
kétségbeesik egyszer, a különbség legfeljebb az, hogy ki mitől.

"Minden, ami létrejön - írja Die Weltalter című töredékében Schelling -, csakis
kedvetlenséggel jöhet létre, és miként minden élő teremtményalapérzése a rettegés, úgy
minden, ami él, heves viszályban fogantatik és születik", majd hozzáteszi: "minden élet
és létezés igazi alapanyaga a rettenet". Aki igazán melankolikus, az soha többé nem tér
magához; és ha észrevette, hogy a dolgoknak van egy ismeretlen arca, ami egészen mást
mutat, mint az innenső profil, úgy örökös honvágyat fog érezni az ismeretlen táj iránt,
amely felé az arc tekint. A szomorúság, ez a "talányos élvezet" ettől kezdve nemcsak
néhanapján fogja el az embert (mint az Erzelmek iskolájában Rosanette-et, aki "lefekvés
kor némi melankóliát is érzett - mint ahogy némely kocsma előtt olykor ciprusok
sötétlenek".), hanem állandóan jelen lesz. A szomorúság, a rosszhoz való vonzódás (a
rossz-kedv) nem fejthető fel az értelem segitségével, nem magyarázható meg se szocioló
giailag, se antropológiailag. se teologikusan, sem pedig történetfilozófiai alapon, mert a
rossznak, a semminek a rejtélye éppen az, hogy nem fogható korlátok közé: ha fogalmak
ba kényszerítenénk, magát a létezést szüntetnénk meg. A melankolikus úgy érzi, hogy
a létezés kivetette őt magából, semmiben sem képes megkapaszkodni: önnön létét és
magát a létezést is hibának, tévedésnek véli. Bármihez nyúljon is, minden önmagához
vezeti vissza; és ha önmagába tekint, a világot ismeri fel. Magányát végtelen kifosztottsá
ga teszi elviselhetetlenné, de csak ő tudja, hogy mi is az, amitől megfosztották. Számára
a hiány egyfajta beteljesülés, felismerés, és így önmagát elveszítve önmagához jut vissza
- saját lényének egyre tünékenyebb lenyomataként, egy távcső megfordított lencséjeként,
amelyen keresztül nézve nem tudni, bennünk folytatódik-e a külső világ, vagy pedig
onnan, kintről mi magunk nézünk vissza a távesőt zavartan forgató énünkre.


