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HAMVAS BÉLA (1897-1968) a Xx. századi magyar gondolkodás történetének
különös, egyedülálló alakja. A budapesti egyetemen klasszika-filolágiát, keleti nyel
veket (elsősorban szanszkritot), művészettörténetet stb. tanult. Érdeklődésének
rendkívül szerteágazó területeiből sajátos "gondolati archeolágiát" hozott létre,
amely módszer egyszerre volt hivatott megtalálni az európai kultúrában a tudomány
és a keresztény vallás által e!fedett elsődleges emberi tapasztalatot, az "ősök útját",
valamint azt a szellemi világot, amelyet az emberiség nagy .szent könyvei" egyként
tartalmaznak: az "istenek útját."

Ezt a célt szolgálták a fordításai is: Kongfutse: Lun Jü (Bp. 1943), Tibeti
misztériumok (Bp. 1944), Henoch apokalypsise (Bp. 1945) Herakleitos 131 fenn
maradt mondata (Bp. 1947). A Xx. századi európai gondolkodók közül Heidegger
és Jaspers - az utóbbiról nagyobb, önálló tanulmányt is megjelentetett Szellem és
exisztencia címmel (Szeged, 1940) -, az orosz Bergyajev, Sesztov és Mereskovszkij,
valamint a spanyol Unamuno és Ortega hatottak rá.

A II. világháború alatt és után saját nézeteinek igazolását látta a világégésben. a
.modern ekpürószisz"-ban, amely - szerinte - az emberiség kollektív emlékezetében
jelenlévőkatasztrófát, a vízözön t követte. Az 1938-ban megjelent A világválság cimű

művében, továbbá az 1943-ban napvilágot látott A láthatatlan történet cimű esszé
kötetében az európai kultúra általános veszélyeztetettségét elemzi.

1945 és 1948 között Hamvas a magyar szellemi élet jelentős alakja. Előadásokat

tart, egy nagy antológiát szerkeszt, az Anthológia humaná-t (1947), Száz könyv
(1945) címmel rövid értelmezéseket jelentet meg az egyetemes kultúra általa legfon
tosabbnak tartott műveiből: a Rig-véda himnuszaitól kezdve Joyce-ig és Powys-ig .
1947-benfeleségével, Kemény Katalinnal közösen ír könyvet Forradalom a művé

szetben címmel, melyben a modern képzoművészeti törekvéseket az ind és a kínai
filozófia szellemében tárgyalja. A korabeli marxista kritika, elsősorban Lukács
György (Az absztrakt művészet magyar elméletei in. "Új magyar kultúráért", Bp.
1948) és az akkori kultúrpolitikábanjelentősszerepet játszó Keszi Imre (A füstpari
pa farka, Diárium, 1946) megtámadja. szemléletét teljes egészében elutasítja. Ez
után Hamvas, akinek a húszas évektől fogva számtalan tanulmánya jelent meg az
Athenaeumban, a Nyugatban, az Ezüstkorban, a Válaszban, a Diáriumban és egyéb
folyóiratokban, nem publikál többet. Raktárosként dolgozik különböző vidéki váro
sokban.

Életművének jelentős része kéziratban maradt. Ilyen például gondolkodásának
foglqlata, a Mágia-szútra cimű írás is, amelynek központi tételeit az ind filozófia,
az Otestamentum és Szent Pál mellett Jakob Böhme és Franz von Baader alapján
fejti ki. Eszerint a kiinduló megismerési pozíció, a kontempláció az élet megszervezé
sének legfőbb elvévé válik: a lélek önismerete, a megtisztulás jelenti a lehetőséget a
bűntelen emberiséghez való visszatérésre. Az előbbieknek megfeleloen Hamvas az
európaifilozófia történetét a .misztika történeteként" értelmezi. Túl ezen, a lélektan,
az egzisztenciáljilozófia és a modern természettudományos felfedezések jelenthetnek
még olyan szemléletmódokat, amelyek az emberiséget a "tudás" állapotához vissza
vezethetik.
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(Az elmúlt időszakban a Hamvasról megjelentfontosabb tanulmányok a követke
zők: Bori Imre: Hamvas Béla. Hid. 1970/5. - Darabos Pál: Hamvas Béla irodalom
-és művészetszemlélete 1-2. Literatura. 1975/3-4. és 1977/1. - Kenyeres Zoltán:
Jegyzetlapok Hamvas Béláról. Uj írás, 1976/11.)

Itt közölt tanulmánya, mely eredetileg a Pannonia 1940. évi első számában jelent
meg. Robert Burton művének meglehetősen egyedi értelmezése. Burton a XVI.
századi angol melankália-irodalom összefoglalója. Könyvében rengeteg allegória,
példázat váltogatja egymást az antik és korabeli idézetekkel egyetemben, de a
Hamvasnál olvasható katabászisz (a lélek "alászállása") olyan interpretácio, amely
a Burtonnel foglalkozó szakirodalomban egyáltalán nem szerepel. Eppen ezért a
tanulmány mindenekelátt Hamvas egyéni elgondolásait tartalmazza.

(A tanulmányban előforduló személyneveket, valamint a tudományos szakkife
jezéseket a mai helyesírásnak megfelelően közöljük.)

1

Robert Burton* könyvének A melankólia anatómiájának első teljes kiadása körülbelül
háromszáz évvel ezelőtt jelent meg, és ha az ember néhány hetet szán e három roppant
kötet legfontosabb részeinek elolvasására, azzal fogja letenni, hogy a világ egyik úgyne
vezett nagy könyvével ismerkedett meg.

Burton oxfordi könyvtáros volt. Ez az életrajzi adat nem olyan jelentéktelen, mint
amilyennek látszik. Néha egy szóban sikerül megmondani a legfontosabbal. Burton
könyvtáros volt, a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék.
szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a
tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak
veszi: megnézi, olvassa, idézi és félreteszi; a költőnek a könyv csak mű: teremti és elfelejti;
a tanítónak csak eszköz: merít belőle és továbbadja; a közönséges embernek csak
iparcikk: olvassa és élvezi. Senki sem nyúl a könyvhöz úgy, mint a könyvtáros. oly
csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz,
földhöz. Senki sem tudja, mit jelent egy jó szerző mellé leülni, felütni, csak úgy találomra
és belemerülni. Széljegyzeteket készíteni,kivonatolni, zsebre dugni egyet, kimenni a
hegyoldalba. leülni, hangosan olvasni belőle s a fontos szavakat aláhúzni.

Nagy könyvtárosi mű az egész világirodalomban tulajdonképpen csak kettő van: az
egyik Lao-ce Tao-te-king-je, a másik Burton Anatómiá-ja. Lao-ce hetven évig volt
könyvtáros, hetven évig olvasott, szűrt, gyűjtött, tisztított, desztillált, végül kapott egy
csepp harmatot. Ez a harmatcsepp a Tao-te-king. Ennél a könyvnél tökéletesebb filozó
fia nincs. Es ami a különös benne, hogy e tökéletes filozófia lényege, ha szabad így
mondani: a könyvtárosság, az édes szemlélődő béke, amit az ember csak a könyvek
között és a könyvektől tanul meg, sehol másutt. A könyv a világ leghallgatagabb.
legmagányosabb, legbékésebb valósága, - s a könyvtáros, ha vele él, olyan lesz, mint a
könyv. hallgatag, magányos és békés:

Nem gyorsan, hanem lassan.
Nem sokat, hanem keveset.
Nem azt, ami nehéz. hanem, ami kiinnyii.

* ROBERT BURTON (1577-1639) az oxfordi Christ Church College tagja, s egyben könyvtárosa
volt. Néhány latin nyelvű versét és a Philosophaster cimű, szintén latin nyelvü komédiáját leszámit
va, élete fő műve a fenti tanulmányban tárgyait The Anatomy of Melancholy (1621). A könyv 
alcíme szerint is - a melankólia minden fajtáját, okát, szimptómáját és orvoslási módját számba
veszi.

Burtont a kor írói álnevén - Democritus Junior - ismerte, s alakja teljes mértékben összefonódott
fő művével. Az oxfordi Christ Church Cathedralben lévő sírjának felirata is erről tanúskodik: ..Iu
nyugszik / a kevesek által ismert, a legtöbbeknek idegen / Democritus Junior, / akinek életet és halált
/ a melankólia adott."
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Burton könyve más. Érdemes volna megszámlálni, hány ezer könyvet idéz. Nem szűr,
nem tisztít és nem desztillál: összehord, épít, rendszerez, katalogizál. Burton, ha lehet,
inkább könyvtáros. Nincsen csendesebb, lassabb, nyugodtabb, zavartalanabb könyv. "I
am not poor, I am not rich, I have little, I want nothing - nem vagyok szegény, nem
vagyok gazdag, kevesem van, nem kívánok semmit." Nincs felesége, nincs gyermeke,
nincs barátja, nincs közönsége, nincs csodálója. Ipse mihi theatrum. Eszménye Démokri
tosz és monastic life-ben, kolostori életben él, mint a görög, hiúság nélkül. .Thou canst
not think worse of me tha n I do of myself" - az ember nem gondolhat felőle rosszabbat,
rnint ő teszi magáról. Becsvágya nincs: "my leisure would not perrnit" - semmittevése
nem engedélyezi.

A könyvtáros olyan, mint a tücsök, írja egyik legszebb fejezetében, miközben Platónt
idézi és leírja Szókratészt, amint az Ilisszosz partján a platánfa árnyékában forró nyári
délután Phaidrosszal beszélget. A könyvtárosok azoknak a lényeknek utódai, akik régen
éltek, még mielőtt a Múzsák megszülettek. S amikor a Múzsák elkezdtek énekelni, olyan
önkívületbe estek, hogy csak hallgattak, hallgattak és megfeledkeztek evésről, ivásról,
ételről, italról. Zeusz e lényeket tücsökké változtatta és egyedül nekik engedte meg, hogy
a táplálékért ne verejtékezzenek, hanem egész életüket múzsai módra, gyönyörködve,
élvezve, olvasgatva, szemlélődve, csendesen éljék le. Szegények? "A szegénység a Múzsák
hozománya." Nem törődnek vagyonnal, hatalommal, hírnévvel, élvezetekkel. Tücskök,
- étel és ital nélkül képesek megélni és boldogok abban az isteni nyugalomban, amely
a halhatatlanság egy neme.

Van az angoloknak egy igéjük, Burton művének elejére írt versében az első sorban
használja: "I am musing". Lefordíthatatlan szó. Azt jelenti, hogy múzsai állapotban
vagyok és semmit sem csinálok, csak gyönyörködve bámészkodok, elmélkedek bele a
világba és életem olyanná lesz, mint egy dal, vagy költemény. A könyvtáros ilyen musing
lény~ aki, mint a tücsök, lassú bámészkodó, csendes, magányos, derült vágytalanságban
él. rnúzsai állapotban, de nem mint a költő szívében verssel, hanem maga, mint életté
vált vers.

2
I

Az ilyen élet láttára mindenki el van ragadtatva. Ez aztán az ember! Ez aztán a sors!
Ugy tűnik, mintha, mint a tücsök, ilyennek született volna. Egyáltalában nem. Ezt a

tücsök-életet el kell érni, ki kell küzdeni. És nem adják olcsón.
Az út kiindulási helye azonnal érthetővé válik, ha az ember számot vet azzal, hogy mit

érez, ha könyvtárba lép. Az első benyomás a homály. A modern épületek úgy akartak
segíteni rajta, hogy a könyvtárakat csaknem tiszta üvegből építették. De a könyvtár
természeténél fogva sötét. S a homály nem oszlik el, sem a por, sem az áporodott levegő.

Mindez a papírral és betűvel feltétlenül együttjár. S e poros homályban, ebben a ki nem
szellőztethető állott szagban különös lények élnek: a könyvtárosok. Alig van közöttük
ember, akinek ne volna első pillanatra szembetűnő fogyatkozása. Van, aki púpos, aki
sánta, aki félszemű, aki pohos, aki kopasz, aki hitvány és vékony. Arcuk szürke, szemük
fénytelen, rövidlátóak és mozgásuk groteszk.

Ha az ember mocskos és bűzös külvárosi utcán végigmegy, gyakran önkéntelenül
felteszi ezt a kérdést: ugyan micsoda emberek lakhatnak itt? A válasz egyszerű és rövid:
akik idejönnek. Joguk volt máshová menni. Miért nem mentek? Ténylegesen itt vannak,
szabad akaratból, sőt mélyebb okból: mert ide tartoznak. Nos: ki lesz kőnyvtárossá? Aki
az akar lenni. Aki otthon érzi magát az avas, poros félhomályban, a sötét zugok és a
labirintusi könyvállványok között. Aki oda tartozik.

A könyvembert azonnal fel lehet ismerni. A könyvtáros ennek az embernek csak
prototípusa és eleven ideája. De ez látszik az iskolásfiún is, ha úgynevezett jó tanuló. Ez
látszik különösen a tanáron, különösen a filológuson, főképpen a könyvkereskedőn és
legfőképpen az antikváriuson. Es ha az ember ezt a sajátságos könyvességet jól megnézi,
egészen különös dolgokat vesz észre. Fogyatékos emberek? Rővidlátóak? Groteszkek?
Miért? Kicsinyesek és szőrszálhasogatók, homályban élnek és szürkék, mint a pinceboga
rak. Nagyon mély rokonság van a jó tanuló, a tanár, a filológus és antikvárius, szóval
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minden könyvember és az ördög között. Az ördög a diabolikus lények ősképe, ez a furcsa
és rosszindulatú bogarász, a fénytől irtózó, poros, homályos és régi zugokba rejtőzködő.

Egészen általánosságban: ez a filológus tulajdonság: a szavakhoz való ragaszkodás
célzatosan és életirigységből. Elrejtőzik az élet elől. Hová? A betűbe. Diabolikus minden
ember, legyen az tanár, tanuló, bíró, ügyvéd, tudós, orvos, pap, aki ragaszkodik a
betűhöz, a paragrafushoz, a leírt szóhoz, a könyvhöz, aki a szót az eleven élet fölé helyezi.
A könyvesség az élet ellen elkövetett bűn; a bűn neve: bibliolatria, - a könyvnek mint
bálványnak imádása. A könyvem ber a betűvel akarja megrendszabályozni az életet.
Rendszabályozás csak más kifejezés arra, hogy: uralom. És uralom csak enyhébb kifeje
zés arra, hogy: gyilkosság. A diabolikus lény az, aki az életet gyűlöli és ki akarja irtani,
talán mert fél tőle, talán másért. Ez most mellékes. Az ördög az élet ősellensége és halált
hoz, akárminek hívják ezt a halált: fénynek, szellemnek, tudásnak, törvénynek. Szenve
délyesen irtja mindazt, ami szeszélyes, tündöklő, szabálytalan, változatos, tarka, - vá
sárt, színházat, szerelmet, háborút, - s aki a világot szóval, a betűvel, a paragrafussal
akarja kormányozni. Ez a diabolikus filiszter, legyen az filológus, tanár, tanuló, biró,
tanár, tudós, pap, mindegy. S e diabolikus filiszter kiteljesedése: a könyvtáros.

A kiindulópont tehát ez: minden könyvtárosnak erős és mély kapcsolata van az
alvilággal. A könyv közelében tartózkodó ember okvetlenül bibliolatriába esik és démo
nikus filiszterré válik. Ez a démonikus filiszterség s a belőle következő erős alvilági
kapcsolat Robert Burton megértéséhez a legelső lépés.

3

A melankólia anatómiája tulajdonképpen olyan egészen nagyszabású katabasis, más
szóval: olyan alvilágba való leszállás, mint amilyet Dante, vagy Odüsszeusz, vagy Vergili
us tett meg.

A leszállás, más kifejezéssel a halottak országába való átmenés, ismét másképpen:
descensus, vagy az alvilágba való átlépés az emberélet döntő és elhatározó válságaiban
minden esetben akaratlanul, nagyon sokszor öntudatlanul történik meg. Burton arról,
hogy az alvilágban járt és könyvében alvilági utazását írja le, nem tud. Ahogy csak félig
eszmél fel e tényre Dosztojevszkij, aki a Feljegyzések a holtak házából-ban, vagy a Fehér
éjszakák-ban, vagy a Bűn és bűnhődés-ben ilyen katabasist ír le, ahogy egyáltalán nem
vesz tudomást e tényről a festő Bosch, vagy a rajzoló Kubin, de ahogy nagyon jól látja,
hová került: Blake vagy Swedenborg. Akinek alvilági vonatkozása van, az a leszállástól
mindig csak egy lépésnyire áll. Alvilági vonatkozása pedig mindenkinek van. De a
legkülönösebb csak itt következik: - nagy művészet, nagy filozófia, nagy sors, erős

alvilági vonatkozások nélkül ej sem képzelhető. Mű éppen úgy. mint sors mélységct az
alvilági kapcsolat adja meg. Es annak, aki a katabasist. ha nem is járta végig, mint
Aeneas, vagy Dante, vagy Burton, de oda legalább egyszer nem lepett he és ott legalább
egyszer nem nézett körül és az alvilágot nem élte át, annak tulajdonképpen más ember
számára lényeges mondanivalója nincs.

Miért? Egyszerűen azért, mert az olyan ember, aki a lét legmélyebb szféráját nem
ismeri, az tudatlan kell hogy legyen a sors minden sötét és bizonytalan kérdésében. Ez
az irodalomra, festészetre, filozófiára, zenére és minden szellemi alkotásra teljesen egy
formán vonatkozik. Az alvilágba való leszállás kell, hogy olyan elhatározó élmény
legyen, mint Strindbergnél, aki a modern ember descensusát írta meg az Infernó-ban.
Néha csak olyan enyhe, mint Mozart Don Juan-jában, vagy olyan állandó attitűdben

nyilatkozik meg, mint amilyen Schumann-nál, vagy Baudelaire-nél, E. T. A. Hoffmann
nál található. Tény, hogy akiben az alvilági kapcsolat gyenge, \ag\ l'g\álL1L'in nincsen
meg, vagy elsorvadt, az sorsának lényeges és nagy' kérdéseit meg sem érti. Sőt aki nem
tudja, hogy mi az alvilág, annak az emberi sorsról egyáltalán sejtelme és fogalma sincs,
sőt az magát a világot sem érti meg. S aki az alvilágot vagy szándékosan elfelejti, vagy
eltakarja, az okvetlenül el kell hogy száradjon, el kell hogy laposodjon és lényegtelenné
kell hogy váljon.

Az alvilág kapuja az ember előtt életének legnagyobb és legelhatározóbb válságaiban
nyílik meg. "Az emberélet útjának felén", ahogy Dante mondja, vagyis a határokon, az
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élet és halál elválasztó vonalain. Esetleg nagy betegségekkel kapcsolatban, sajátságos
utazások, helyváltoztatások alkalmával. Van úgy, hogy barátságokból, szerelmekből,

házasságokból, különös viszonyok és kapcsolatokból kifolyóan. Talán úgy is, hogy
mindez egyszerre és halmozva jelentkezik.

Burtonnek, mint könyvtárosnak és diabolikus filiszternek, különös alkalomra nem
volt szüksége. A diabolikus filiszter állandóan az alvilág kapujában áll. Talán azért nem
vette észre, hogy belépett és benne van. A könyvtárosság az asztrológia szerint merkuri
foglalkozás. Mercurius pedig a meghaltakat a túlvilágra vezette. Hermész uralma alatt
áll. Hermész pedig a psychopompos, - a lélekvezető és a leszállások irányítója.

A mythológia tele van sajátságos katabasis ok leírásaival. A keletiek tudtak arról, hogy
az alvilágban járt Manda d'Haye, Nergal, Gilgames, Marduk. Istar azért szállott le, hogy
szerelmesét, Tammúzt visszahozza. Hét kapun keresztül vezették és mindenütt le kellett
tennie valamit, ami életéhez tartozott. Ereskigal, az alvilág úrnője hatvan betegségdé
mont küldött reá, és Istar ott is veszett volna, ha Ea főistennő nem segíti.

A görögök közül az alvilágban jártak Odüsszeuszon kívül Orpheusz, Héraklész,
Thészeusz, Peirithoosz. Feljegyezték, hogy volt egy Menedemus Lampsacus nevű filozó
fus, aki "mint egy őrült járkált, járkált az emberek között s ezt mondta: hogy a pokolból
jön, az ördögök kérne, s azért jött, hogy az alvilágiaknak elmondja, kicsoda milyen életet
él".

A descensus egyes teológusok szerint az az eszkatológiai lépés, amely azt mutatja meg,
hogy egyes kiváló emberek megtörik a halál tartalmát, élve átlépnek a halál birodalmába
s esetleg onnan vissza is térnek. Mások úgy tanítják, hogy az ember bűnei következtében
merül alá, ott lenn, alkalma van vezekelni s megtisztulva és újjászületve jön vissza. Ez
Strindberg esete. Es ez általában a betegségekkel kapcsolatos leszállások értelme és
jelentősége. A többi között ilyesmire céloz, bár gyatrán és ügyefogyottan, a modern
analitikus lélektan, a karakterológia és egzisztenciafilozófia is. Valamennyi tanítás a
descensus révén megszerezhető megújulást és az elmerüléssel kapcsolatos megtisztulást
hirdeti.

Robert Burton helyzete is ez. Leszáll, hogy megszabaduljon egy rettenetes, kínzó
nyavalyától, amely sorsát feldúlja és életét összetöri. Ezért Burton könyvét mély rokon
ság fűzi a mai lélekelemzéshez, de főképpen az egzisztenciafilozófiához, azzal a külőnb

séggel, hogy Burton a modern filozófusoknál mérhetetlenül tisztább és kimondhatatlanul
többet tud. Az Anatómia katabasis leírása - Burton azért száll le az alvilágba, hogy
megtisztuljon, megmeneküljön, meggyógyuljon egy szörnyű betegségtől: ennek a szörnyű

betegségnek a neve a melankólia.

4

,,I tum my inside outward" - írja művének egy fontos helyén: bensőmet kifelé fordítom.
Ezzel Burton tulajdonképpen nem mond mást, mint amit a modern lélektan, vagy
egzisztenciafilozófia is. Ma ugyanezt csinálják: a belsőt kifelé fordítják. Más szóval: a
tudattalant tudatosítják, az irracionálisat racionalizálják, az egzisztenciát rejtettségéből

napfényre hozzák. Ez pedig nem más, mint hogy az ember a látható arcok világából
leszáll az anyagtalan lények világába. Csakhogy Burton a leszállás helyét nem tudatta
lannak, vagy egzisztenciának nevezi el. Hová száll tehát le? Burton mélysége csodálatos
és intelligenciája páratlan. Az mondja, hogy: a Psyche palotájába. Es ha az ember
megérti, hogy ez micsoda, tüstént meg kell állapítani, hogy a maiak sem tesznek mást,
mint a Psyche palotájába szállnak, csak nem tudnak róla, ahogy nem tudnak arról sem,
hogy Psyche palotája az alvilág.

Az a zavar, amely ezen a ponton felmerül, igazán nem csak szavakon, éspedig félreér
tett szavakon múlik. A zavar abból származik, hogy sem Burton, sem a mai lélekelem
zök, karakterológusok és egzisztenciafilozófusok nincsenek tisztában azzal, hogy egy
részt: a lélek és az,egszisztencia mélységeinek kutatása a katabasis egy neme, sem pedig
arról nem tudnak, hogy ez a lélek, vagy karakter, vagy egzisztencia tulajdonképpen a
Psyche palotája és hogy ez a Psyche palotája az alvilág.
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A megértés nehézsége abban a pillanatban kiküszöbölődik, ha az ember átgondolja,
hogy alélek birodalma, a Psyche országa nem egyéb, mint az a terület, amely li látható
formák, a lények arcvilága mögött és alatt fekszik: ez a láthatatlanságok, az arctalan
lényegek világa. Itt nem növények, állatok, emberek, istenek élnek. Az itt levő valóságok
egyáltalában nem is élnek. Ezek: vannak. Es ezek a valóságok: a képzelet, emlékezet,
gondolat képei, fogalmai és eszméi. Ezek itt a lélekszerü valóságok: álmok, félálmok,
ábrándok, képek, fantazmák. A lét egészen más szférájába tartoznak és egészen máskép
pen vannak, mint a látható arcok. Az arcok láthatóan vanriak, mint a tárgyak, objektí
ven. A láthatatlan és arctalan lényegek viszont szubjektíven. Lelkien, vagyis: Psyche
palotájában, a tudatban, vagy a tudatalattiban, vagy a képzeletben, vagy az álomban,
vagy a vágyban, vagy az emlékezetben, mindegy. De mindig: a látható világ alatt és
mögött. Nem ebben a világban, hanem e világ alatt, - az alvilágban, - a lélek országában,
- Psyche palotájában.

A melankólia anatómiája grandiózus lélektan és egzisztenciafilozófia együtt, azzal a
határozott különbséggel, hogy itt a lélek és egzisztencia rejtett lényegei között való
tartózkodásnak valódi értelme azonnal kitűnik. Kitűnik legfőképpenaz, hogy a lélekben
való utazás nem egyéb, mint katabasis, vagyis utazás az alvilágban.

5

A teljes megértés kulcsa kezdettől fogva egy szó volt, s ez az egy szó: a melankólia.
Burton a szó meghatározásában, leírásában, megvilágításában, elemzésében, kifogyha-

, tatlan. Idézi Farneliust, aki szerint a melankólia: "a testnek a természet ellen való
megfertőzöttsége" . Galenus: "az elromlott test, amely szemben áll természettel és azt nem
tudja szabadon használni". Egész sereg szerzőt hoz fel annak igazolására, hogy "hibás
alkat". Gellius szerint: "az agy középponti sejtjének megbetegedése". Arataeus: "a lélek
állandó rettegése". Ismét más: "a szellemtőlvaló irtózat". Vagy: "oktalan és indokolatlan
félelem és rettegés".

Burton ezekből a meghatározásokból csak elindul. Részint alaposan eleget tesz idézői

szenvedélyének, amelyet egy olyan könyvtárosnál, mint amilyen ő volt, méltányolni kell.
Részint szolid alapot épít művének s olyan atmoszférát teremt, amelyben saját mondani-

valója úgy cseng, mint ai ezüst. Burton melankólia meghatározása közvetlenül követke
zik abból, hogy az Anatómia tulajdonképpen katabasis a Psyche palotájában. Ez a
meghatározás így hangzik: a melankólia a pokol sötétségében született (born in hellish
darkness) - a Fúriák nevelték, Megaera hordozta, Alecto táplálta keserű tejével. Roko
nai: Gorgo, Styx és az Erinnüszök. A melankólia a prométheuszi sors betegsége és
gyógyíthatatlan. "A melancholy man is that a true Prometheus which is bound to
Caucasus" - a melankóliás ember igazi Prométheusz, akit a Kaukázus szirtjére láncoltak.
Idézi Khrüszosztomoszt: "Semmiféle testi szenvedés, sanyargatás, kín, nyomor, korbács,
seb, büntetés hozzá nem hasonlítható". Ez a borzalmas és förtelmes lény, ez a Szomorú
Szörnyeteg (sad monster) - "ahogy minden nevetés kellős közepén a szenvedés ül" - ott
székel Psyche palotájának középpontjában, az infernális gödrök legmélyén.

Aki kételkedett abban, hogy az Anatómia katabasis, éspedig leszállás Psyche palotájá
ba, itt minden kétségére választ talál. Ezek után a dolog lényegére vonatkozólag már nem
lehet kétség és tévedés. Burton nem dobálózik hatásos képekkel, nem túloz, nem ragad
tatja el magát és nem lő túl a célon. Nem: soha nyugodtabb, mérsékeltebb és intelligen
sebb szerzőt. Számára az, hogya melankólia a poklok kellős közepén trónol, nem színes
metafora, vagy kép. Es ha azt mondja, hogya melankólia ott ül a pokol közepén, akkor
ez azt jelenti, hogya Psyche palotája tulajdonképpen az alvilág, vagyis a pokol. És ha
ez az alvilág, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy amikor az Anatómia leszállás ebbe
a világba, akkor nem egyéb, mint utazás az alvilágban.
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Amikor az ember-ennek a gondolatmenetnek végére ért, számot kell vetnie azzal, hogy
az itt található megértőmagyarázat eddig minden pontban lépést tart Burton szövegével,
csak azt olyan világba vetíti, amelyben eggyel több a dimenzió, mint Burton világában.
Burton ezeket a dolgokat mind tudta és látta. De egyet nem tudott,és ezért az ő világa
egy dimenzióval szegényebb. Nem tudta, hogy miért ül a melankólia Psyche palotájának
közepén. Ezt egyébként Dürer sem tudja, akinek melankólia-koncepciója Burtonéval
csaknem azonos. Néhány odavetett, a szöveg áradásában csaknem elvesző mondat, úgy
tűnik, mintha utalna rá. De világosan sehol sem fejezi ki. Burton pedig nem az az ember,
aki ha valamit tud, nem mondja meg nyiltan, röviden és közérthetően. A legfontosabb
hely, amely a melankólia valóságos lényére a legközvetlenebbül utal, a következő:

"melancholy.. .is the character of mortality" - a melankólia a.mulandóság jellege.
Röviden, világosan és egyszerű szavakkal azt kellene mondani: Robert Burton oxfordi·

könyvtáros, aki a XVII. században élt, rendkívüli mértékben melankóliában szenvedett.
Hogy betegségéből meggyógyuljon, elkezdte a melankólia okát és természetét kutatni.
Leszállt a lélek világába s úgy látta, hogy ez a betegség ott \,il a világ kellős közepében.
Ugyanakkor megtudta azt is, hogy ez a melankólia nem más, mint a mulandóság jellege.

Miért? A dolog azért olyan rendkívül nehéz, mert olyan végtelenül egyszerű. Amiről

szó van, tulajdonképpen, hogy Burton behatol Psyche palotájának közepébe s ott
megtalálta azt a valamit, ami a lélek, az élet, a sors, az ember, a világ mulandósága és
halandósága. Világos: - a lélekbe leszállva, feltétlenül fel kell eszmélni annak halandósá
gára. A lélek kellős közepében, benn, mélyen, elrejtve, a lélek halandósága ül. Ott ül ez
a végtelen tünékenység, ez a fájdalmas veszendőség, ott ül az a valami, hogy elmúlik az
ember, a sors, az élet, a szépség, a szeretet, a szenvedély, a tudás, a nagyság, - elmúlik
maga a világ is. És aki ezt a visszavonhatatlant és meg nem válaszolhatót átéli, azt ez
a tudat nem teperi le, nem semmisíti meg, nem, ennél többet tesz: eltölti egyfajta szelíd,
sűrű, nehéz, homályos valamivel. Ez a sűrű, nehéz, szelíd, homályos valami: a melankó
lia. A melankólia az a betegség, amit mindenki megkap, amikor Psyche palotájának
közepében megtudja, hogy meg fog halni. Melankóliás lesz mindenki, aki megismeri azt,
hogy nem halhatatlan. A melankólia a halhatatlanság betegsége, .. vagy ha így jobban
tetszik: a melankélia az az állapot, amelybe minden élet kerül, amikor felébred arra a
tudatra, hogy nem halhatatlan, hanem el fog veszni és meg fog semmisülni.

7

Burton utolérhetetlen tudása nemcsak abban van, hogya veszendőség tudatát (ami a
melankólia), ott fedezi fel, ahol az ember a legkevésbé várná és hinné: a lélek országának
közepében, abban a lélekben, amelyet éppen halhatatlannak tartanak; Burton egyedül
álló mélylátása sokkal inkább az, hogya melankóliában szörnyű kettősséget talál: a
prométheuszi halhatatlanságvágyat, a léleknek azt a sóvárgását, hogy isten legyen,
örökké tartson, el ne múljon, - ezt az örökkévalóság-szenvedélyt elválaszthatatlanul
összenőve látja a veszendőség és az elmúlás és a megsemmisülés tudatával. Burton nem
mondja sem azt, hogya lélek halhatatlan, sem azt, hogy alélek halandó. O csak azt
mondja, hogya melankólia a végső kétoldalúság, ez a meg nem fejthető és meg nem
oldható igen és nem.

Eppen ezért Burtonnél Psyche palotájának is kettős arca van: ez az alvilág, a rémek,
kísértetek, betegségek, rossz álmok, lidércek, átkok, szenvedés, gyötrelem világa, ez az
alvilág, ez a pokol; de ugyanakkor és ugyanaz a világ elragadóan meleg bűbáj területe,
az édes szépség, a mámorító csodák, a káprázat.iragyogás és kimondhatatlan boldogság
világa. A lélek a legmélyebb szenvedés és a legmagasabb öröm világa. S Psyche palotájá
ban így olvad össze mámor szenvedéssel, édes csoda sötét átkokkal, gyönyörűség lidérc
nyomással, üdvözültség megrázó összetöréssel, így folyik egybe itt remény és öröm és
szomorúság és kín és örök ragyogó szépség, szívettépő veszendőséggel, halálos remegés
sel, bűbájos boldogsággal és feneketlen szenvedéssel.
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