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Módosult tudatok

E. R. Dodds A görögség és az irracionalitás című könyvét (1951; magyarul: 2002) egy nevezetes anekdotával 
nyitja. Pár évvel korábban a British Museumban összefutott egy fiatalemberrel, aki a Parthenón ott kiállított 
szobordíszeit nézegette, és bevallotta a tudósnak: mindez cseppet sem hozza izgalomba. Dodds kérdésére, 
hogy ugyan miért, bevallotta: számára mindez túlzottan racionális. Az említett monográfia, mintegy erre vá-
laszként, éppen az antik görög kultúra felszín alatt fortyogó, mélyebb és sötétebb – „irracionális” – rétegeit 
mutatja be. Ám természetesen – Doddshoz hasonlóan – vigyáznunk kell „irracionalitás” és „racionalitás” 
modern szembeállításával az ókori kultúrák esetében. A felvilágosult szemmel irracionálisnak bélyegzett 
viselkedésmódok, attitűdök, jelenségek a megfelelő ókori kontextusban nagyon is észszerűek lehettek, amint 
arra látványos példát kínálhat a Pythia mindenkori eljárása, aki éppen azért hozta magát módosult („irracio-
nális”?) tudatállapotba, hogy a lehető legjózanabb („racionális”?) tanácsokat osztogassa a Delphoiba jóslatért 
érkezőknek. Mint ahogyan az sem biztos, hogy akár ma, a 21. század második évtizedének végén annyira 
„racionálisnak” látjuk a Parthenón szobordíszeit, mint Dodds ifjú beszélgetőpartnere a második világháborút 
követő években.

Tematikus számunkat nem általában az ókori irracionalitás, hanem kifejezetten a módosult tudatállapotok 
kérdésének szenteltük. Az egyes írások az ókori Mezopotámiától kezdve Egyiptomon és Izraelen át a görö-
gökig és a rómaiakig azt vizsgálják, hogy az adott kultúra „racionális” rendjébe miképpen illeszkedtek bele 
azok a „normálistól” eltérőnek (is) tekinthető tudatállapotok, amelyekbe akár serkentőszereknek, akár isteni 
lényeknek, akár mágikus praktikáknak köszönhetően kerülhetett az ember. Ide tartozik az a tudatállapot is, 
amely a nappali ébrenléthez képest mindenképp eltérést jelent, ám amely nélkül józan ébrenlétünk sem tar-
tana sokáig: az alvás.

Ugyancsak izgalmas szempont – és részben a fenti kérdésre („miképpen illeszkedtek bele…”) is innen kap-
hatunk választ –, hogy mindezt hogyan ábrázolták akár irodalmi, akár képi eszközökkel. Az irodalmi és mű-
vészi ábrázolásokból mint mentalitástörténeti forrásokból kiindulni ugyanakkor problematikus. Például azért, 
mert az ábrázolás legalább annyira alkotja, mint leképezi a mindenkori valóságot. De azért is, mert a művészi 
(főként a költői) alkotásra éppen az ókorban tekintettek gyakran úgy, mint amelyhez – valamilyen értelemben 
vett – „módosult tudat” szükséges. Elhiggyük-e a bódult antik költőknek mindazt, amit a bódulatról írnak?

Nemcsak álom és ébrenlét, részegség és józanság, elvarázsoltság és autonóm cselekvés, bódultság és tiszta 
fej kérdései forognak tehát itt kockán, hanem valóság és fikció, történelem és reprezentáció egymást átszövő 
kérdései is. Bízunk benne, hogy a tematikus szám írásai ebben a tekintetben is sok elbájoló és kijózanító pil-
lanattal ajándékozzák meg az olvasót.
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