
1982-ben Aachenben a Máltai Lovagrend
Nagy Lajos királyunk ünnepélyén mondott
emlékezetes beszédében.

Harminchárom könyvet, több száz publi
kációt írt. Ferdinandy Mihálynak köszönhe
tő, hogya spanyol és portugál nyelvú világ
megismerkedhetett a magyar irodalom, tör
ténelem, folklór számtalan problémájával,
egyéniségével és alkotásával. Kemény Zsig
mond Élet és ábránd címu regényéről por
tugál nyelven írt tanulmánya az író lelki vi
lágának új ösvényeken haladó megközelíté
se is. Ferdinandy Mihály foglalta lexikális
rendszerbe s tágította a magyar mitológiai
kutatás eredményeit. Világosságot gyújtott
a vogul ősvallás, népmeséink mítoszi emlé
kei és történeti mondáink homályába. Tör
ténelmet formált a mítoszok foszlányaiból s
gyakran mítosszá álmodta a homályos törté-
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MÉRLEG-KÖNYVEK. Európa Könyv
kiadó. Szerkeszti Bart István. Mon
taigne: A tapasztalatról; Thomas de
Quincey: Egy öpíumevő vallomásai;
Susan Sontag: A betegség mint meta
fora. Bp. 1983.

A Bart István szerkesztette Mérleg-konyvek
első három darabjával az Európa Könyv
kiadó új sorozattal jelentkezett. Montaigne,
Quincey és Susan Sontag művei egyaránt
valamiféle határszituációt jelenítenek meg.
A XVI. században élt francia a sztoikus
bölcs pozíciójából elmélkedik a mindenki
számára általánosítható élettapasztalatról.
Dekoratív háttér mindehhez a valláshábo
rúk kegyetlen és véres kora. A bölcs - "ter
mészete szerint" - kívül áll ezeken az ese
ményeken, de Montaigne hivatalnok is, sőt

uralkodók között közvetít. Ebben a para
doxonban tisztán megragadható az a konf
liktus, amely a közember és az autonóm

nelmet. Alig van nála hivatottabb ismerője a
népvándorlás korának, a sztyeppei népek
nek, amiről az is tanúskodik, hogy olyan je
lentős kiadványban, mint a Historia Mundi
mondhatta . el idevonatkozó véleményét.
Magyarul, 'németül, spanyolul írt Almosról.
Dzsingisz kánról, V. Károlyról, II. Fűlöpröl,

III. Ottóról, Kun Lászlóról s szépirodalmi
munkái is jelentősek. Elősegítette Dante
megértését, Kerényi Károly kutatásait tágít
va vezetett ela görög világba. Segített elosz- .
latni a sumér ködöket. .

Kiadóinknak már régen fel kellett volna
figyelni munkásságára. Szeretnénk ha En
torno al pensar mitico, Carnaval y revolución
és más munkáit a magyar olvasó közelebb
ről is megismerhetné.

GUNDA BÉLA

egyemseg szerepének összeegyeztethetet
lenségéből fakad, s e két szerep a görögség
től kezdődően ellentmondásos az európai
gondolkodásban. A közember és az auto
nóm egyéniség lehetséges határszituációjá
nak megteremtése a rnontaigne-i "bölcses
ség" egyik alapja.

Thomas de Quincey, al' angol romantika
jellegzetes alakja nem egyszeruen az ópium
élvezet avatott leírójaként tart számot az
olvasóközönség érdeklődésére,hanem mert
az .Én "sötét oldalát", a német és angol
romantikusok egyik legkedveltebb' metafo
rájávai élve - a "lélek éjszakáját" tárja fel. A
"lélek éjszakája" pedig a legtitkosabb misz
tériummal. a halállal érintkezik. Az ópium
álmok történései az élet és a halál határ
vidékein játszódnak.

A megélt tapasztalatból a szofisztika terü
letére érkezünk, amikor a betegség metafo
rikájának elemzését, Susan Sontag könyvét
olvassuk..A határszituáció az élet és a halál
egymással szemben álló szimbolikája révén
itt is jelen van.
Susan Sontag könyve (fordította Lugosi
László) a XIX. és a XX. század központi
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betegségeivel: a tuberk"Ulózissal és a rákkal
foglalkozik. Elgondolása szerint a "betegség
birodalma" az életen belül van, annak szer
ves része. A két birodalom határainak átlé
pése a tébécé esetében egyenlő volt, illetve :
a rák esetében még ma is egyenlő azzal,
hogy a beteget halálraítéltnek tekintik. Son
tag könnyűszerrel illusztrálja ezt a logikát a
romantika számos nagy egyéniségének élet-

.útjával. A tébécé kultuszáról ír, amelynek
egyik szélsőséges pólusa Keats nyomorúsá
gos halála, a másik pedig NovaIis idézett vé- .
leménye, mely szerint az egészség csak "tu
dományos szempontból" érdekes. A tébécé
- túl azon, hogy doppingszer, közvetítő a
lerövidült, eleve behatárolt élet és a halál
között - "spirituális betegség" is, sőt szim
bolikáját tekintve teljes egészében az. Son
tag expressis verbis szembeállítja a tébécét
és a rákot: az előbbi a lélek (lásd leggyako
ribb válfaját, amely a tüdöt támadja megl),
az utóbbi pedig a test betegsége. Az egyik
megfelel a romantika körül kialakított elég
gé egysíkú felfogásnak, (a szerző ezeket az
általánosításokat sajnos nem tudja elkerül
ni), a másik pedig napjaink véleményének,
mely szerint a vágyait, emócióit elfojtó em
bert büntetésként sújtja a sors a rák ször
nyű kínjaival. A könyv tudatosítja az olvasó
val, hogya rák szimptómái például már
Galenusnál is rekonstruálhatók, tehát a kór
valamiképpen ismert volt az elmúlt két
évezred alatt. Akkor pedig miképpen le
hetséges, hogy ez a - Wilhelm Reich megfo
galmazásával élve - "mozdulatlan, halálos
víz" a XX. században a természetes halál
"emblémájává" váljék?

A válasz - Sontag szerint - nem pusztán a
megbetegedések számarányának növekedé
sében keresendő, hanem jóval inkább a ha
lállal szemben kialakított viszonyban. Ez
a viszony persze merő negativitás: a mai
embernek, talán először a történelem fo
lyamán, a halállal kapcsolatban semmiféle
bensóséges viszonya nincs. A "rák" hallatá
ra a betegnél a természetes biológiai állapo
ton túlmutató reakciók figyelhetők meg. A
betegség képzete behatol a lélekbe, s a köz
keletű felfogástól kísérve legalább olyan
pusztítást visz véghez, mint maga a tumor. A
rák előfeltétele az elfojtás, következménye a
tehetetlenség diktálta agresszió, az előbbi a
beteg "vétke", az utóbbi pedig a környezeté.
Sontag hangsúlyozza, hogy a közvélemény a
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rákot a sikertelen, "nem eléggé életerős"

emberek betegségének tartja. Bizonyíték
ként a politikai élet, a tömegkommunikáció
szótárát idézi, ahol a "rák", a "rákfene" kife
jezés az undort keltő rossz szinonimája.

A szerzö úgy véli, hogy az egyetlen lehet
séges út, amely az agresszión és az önpusztí
tó moralizáláson túlmutat: a rákkal kifeje
zett képzetek előfeltételeinek megszünteté
se lenne.

"

Thomas de Ouincey-t az irodalomtörténet
az angol romantika nagy esszéista nemzedé
kébe sorolja. Igazi népszerűséget azonban
Baudelaire személye, s főleg Baudelaire ko
ra jelentett számára, jóllehet csak rövid
idö választja el őket egymástól.
Művében (fordította Tandori Dezső) köz

ponti jelentőségű az ópium-álom mint for
mai keret, ám önmagában ezzel még nem
hatna újdonságként. (A Vallomások-ban
többször is felbukkanó Coleridge a Kubla
Khan·ban például szintén egy félbeszakított
ópium-álmot mesél el.) Az 182J-ben megje
lent írás egy nagyon régi tradícióba illeszke
dik: a melankólia hagyományvilágába. Quin
cey meg is jegyzi, hogy az ópium a melanko
likus lélek orvossága, mely ugyan alkotás
képtelenné teszi az embert, de végtelenné
növeli a fantáziáját. A kábítószer eltörli az
emlékezet és a felejtés határvonalait, azt a
szúröt, amelyesetlegessé teszi, hogy az
ember agyában mi világosodik meg, s mi az;
amely sötétben marad. Az ópium hatására
Quincey a sötétséghez próbál közelebbjut
ni, ezt a birodalmat igyekszik állandósítani,
kiiktatván a hétköznapi értelemben vett te
ret és időt. Az ópiumot - Homérosz óta 
számtalan nagy művész igénybe vette már 
olvassuk tanulmányában -, de senki sem ju
tott még oly közel a sötétség birodalmához,
mint ő. Kedvenc időszaka az októbertől

december végéig terjedő évszak, amikor a
legrövidebbek a napok, s a tavasz még
messziről sem érezhető.

Quincey-nél az ópium közvetítő eszköz
egy másik létezésbe való átlépéshez. Az "át
lépés", a "transcensus" kétszer valósul meg:

. először, amikor szerzőnk az ópiumhoz folya
modik, másodszor pedig, amikor leszokik
róla. Az elvonókúra utolsó stádiumában
ismét Kantot és Fichtét olvas, Ricardo hatá-



sára érdeklődése a közgazdaságtan felé for
dul, amelynek eredményeként írja meg ké
sőbb a The Logic of Political Economy címú
múvét (1844). Az ópium-élvezet igazából
csak az 1845-ben megjelent Suspiria de
Profundis (Sóhaj a mélyböl) című kötetének
apróbb írásaiban mutat egységes és kohe
rens tapasztalatot, itt válik egyértelművé az
a khtóniotrópia, sötétség felé fordulás,
amely a korábbiakban inkább külsőség,

ürügy volt.
Az Álmok círnü mú a "titkok világával"

való összeköttetést hangsúlyozza; az A
palimpsest, az emlékezet "őskezdeteihez"va
ló visszatérést ígéri az ópium keltette delíri
umban; a Levana című írás az ópium-álmok
központi alakjait, a Moirák ínintájára meg
alkotott "Semnai Theai"-t jeleníti meg. Ezek:
a Könnyek Asszonya (Mater Lachrymarum),
aki "kulcsának hatalmánál fogva... kísér
tetként suhan be az álmatlan férfiak, nők,

gyermekek hálószobájába a Gangesztól a
Nílusig, a Nílustól a Mississippiig minde
nűtt": a Sóhajok Anyja (Mater Suspirium),
valamint a Sötétség Anyja (Mater Tenebra
rum). A Memorial Suspiria a Suspiria de
Profundis tulajdonké-ppeni summázata.
Quincey azt írja, hogy a halállal még csak
szembenéz valahogy az ember, de senki
sem akad, aki borzongás nélkül várná a szü
letés pillanatát, ha tudná, hogy életében mi
lesz az osztályrésze. Itt érthető meg ponto
san Quincey sajátos "fordított logikája". Az
ópium-álmok világa, a "sötétség birodalma",
a lélek rejtélyes erői mind-mind csak az élet
elöjátékai, a születés előtti pillanatok. A ha
lál, a pusztulás ebben a logikában nem kö
vetkezmény, hanem ok: a halál előbb van,
mint az élet - legalábbis a mi avatatlan 10
gikánk szerint.

*

Michel Eyquem de Montáigne irasa az
Esszék címu múve III. kötetének utolsó ré
sze, összefoglalása. A szerző az Esszék-kel
müfajt teremtett a francia és az európai iro
dalomban az egyéni tapasztalatra alapozott
életfelfogásával, stílusával, nyelvezetével.
Miként a későbbiek folyamán Descartes a
"józan ész" egyenlő eloszlásában, Montaigne
a szubjektív emberi tapasztalat általánossá
tételében látja az élet, illetve az emberi sors
közös vonatkozásait.

_ A szerző évekig Bordeaux polgármeste
re, egészen 1585·ig, amikor a pestis miatt
családjával elmenekül, s nem hajlandó a jár
vány sújtotta városba visszatérni. Nem vál
lalja tovább közéleti funkcióit. III. Henrik
meggyilkolása után Navarrai Henrik
(1589-ben) a kíséretébe hívja, de Montaigne
lemond erről a dicsőségről is. Toronyszobá
jában dolgozik, az Esszék III. kötetének írá
sait rendezi.

Montaigne-t az irodalomtörténet a kor
szinte minden divatos szellemi áramlatával
rokonságba hozza. Így lesz ő "sztoikus",
"epikureus", sőt "keresztény sztoikus", vala
mint "szkeptikus" - egyszerre. Kétségtelen,
hogy a sztoikus "ekszagógé", a világból való
kivonulás az Esszék szerzőjének .Jétformá
ja"; a szkepticizmussal kapcsolatban viszont
a fogalom hagyományos félreértésével talál
kozunk. Montaigne-nél nincs szó a tudás
hiábavalóságáról. Kiinduló pozíciója a "ela
irvoyance" (tisztánlátás), sőt 1576-ban az
arcmásáról készült érmére a következő jel
mondatot véseti: "Que saís-je"? "Mit tudok
én"? (Ez a jelmondat ma az egyik népszerű

francia ismeretterjesztősorozat címe.) A ta
pasztalatról írott esszé (fordította Réz Ádám)
a "szofisztika kritikájával" kezdődik. Monta
igne .azt állítja, hogy a világ hemzseg az ér
telmezésektol, ugyanakkor "írókban nagy a
hiány". Ez a kritika egészen más, mint a ha
gyományos értelemben vett szkepszis.

Az emberi életbölcsesség - Montaigne
megítélése szerint "beteg", a tapasztalat
(expérience) az elsődleges orvosság. A
sztoikus örökség, az emóciók uralmától való
megszabadulás a "gyógyulás" első állomása.
A montaigne-i embereszmény, az .Jionnéte
homme" kialakítása akkor lehetséges, ha a
saját élet követendőpéldává válik. Ennek az
életvitelnek mindenben a mértéket kell kö
vetnie, hiszen az élet örömei múlékonyak:
"Magunk is csak szél vagyunk, minden
ízünkben, úgy bizony. És a szél még böl
csebb is nálunk: szeret zúgni, csapongani, és
megelégszik a maga dolgával, nem kívánja
az állandóságot és a szilárdságot, a tőle ide
gen tulajdonságokat".

A "helyes élet" a legmagasabb rendű em
beri alkotás; az egyik Horatius mottó alap
ján: "Attól leszel magas, akár az istenek, / /
hogyha embervoltod önként elismered".

RUGÁSI GYULA
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