
ARNO ANZENBACHER: KERESZTÉNY
TÁRSADALOMETIKA

A szerző a Bevezetés a filozófiába (1993) című kö
tetében hozzásegíti az olvasót ahhoz a felism e
résh ez, hogy a filozófia legel vo ntabb okfej tése i
a "mindenna pi vil ágban-val ó- l é tűnk" sajá tossá
gai ba n gyökerez nek. A Keresz tény társadalometi
kában megfogalmazza , hogy ez t a spec iális tu
domán yterül etet "csak akkor tudjuk meghatá
roz ni, ha a Szentírásh oz fordulu nk" . A terem tés
motí vuma körében han gsúl yozza: az embe r fo
ga lmá hoz tar tozik , ho gy kül önl eges kapcsolat 
ba n áll Istennel. Az embe r Isten eljövendő or
szága felé irá nyulva találja meg cseleked etei ré
vé n a helyét a társadalomban . Anzenbac her az
egyház társadalmi tantt ás ára épí tve határozza
meg az öss zes társadalmi intézm ényrend szer
alapját, létok át és végcélját. Ez pedig szükség
szerűen "az egyén, az egyes ember, aki lén yegé
nél fogva társas lény, és olya n létr endszerbe tar
tozik, hogy felü lemelkedik a term észeten, s
ur alma alá hajtja az t" .

A történelmi korok és folyama tok elemzésén
át han gsúl yt ad a szerző anna k a tényezőnek,

hogy a racion alizálási folyamat a korábbi in teg
ráló rend szer eg yre erőteljesebb funkcion ális
differ enciálód ásáh oz vezetett. A politika , a gaz
daság, a tudomán y ön áll ósod tak, elha tárolód
tak egy mástól. Kialakultak a rendszerek és a
részrendszerek. Elju t a szerző arra a következ
tetésre, hogy az emberhez m élt ó, jól szervezett,
a köz javá t szem előtt tartó társad alom megva
lósu lása érdekében va lamennyi részr endszer
nek (po litika, tudomány és technika, gazdaság,
család és világnézet) összeha ngolta n, együ tt
kell működnie .

Anzenbac he r a katolikus egyház társadalmi ta
nításának fontosságát egyrés zt abba n határozza
meg, hogy a tár sad almilag elköte leze tt keresz
tényekne k kíván társad alometikai eligazítást
ny újtani. másrészt lehetőséget ad az egyházna k
arra, hogy az öss ztársadalomma l szembe n is sa 
ját han gját hallassa a human itás védelmé ben. A
sokrétű és összetett társad alm i viszony latokba n
az egyház szerepe, tevéken ysége j elentőssé vá
lik. A szerző a tár sad alom fejlődésének folya
matát , an na k ellentmo ndásait bemutatva, a
Rerum novarumig (1891) vezető utat elemezve
felvázolja az egyház és az állam felad atát. A
Quadragesimo anno (1931) egyértelműen megfo
ga lmazza, hogy az egyház tekintélyén ek min
den olya n kérdésben érvényesülnie kell, "a me ly
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az erkölcs i tör vénn yel áll összefüggésben" . A ll.
Vat ikán i zsina t a mod ern kor kulturális embe r
jogi esz méjével teljes egyetértésbe n a vallássza
bad ságot embe ri jogn ak ism eri el, és maga is
követeli a betartását. A katoliku s egyház mo
dernizációs törekvése - a ll. Vat ikán i zsi na t
sze llemében - , további fejl őd é si irányvona la a
világ felé való nyitott ság, a pá rbeszéd.
Anzenbacher kiemelkedő érdeme , hogy kid ol
gozza a keresztény társadalometika alapko ri
cepcióját. (Szent István Társulat, Buda pes t, 2001)

KISlDA ERZSÉBET

WALTER BENJAMIN: "A SZIRÉNEK
HALLGATÁSA"

Walter Benjamin kétségkívül azo n szerzők közé
tart ozik, akik értekezőként is alkotó mód on tud
tak bánni a nyelvvel. Részben talán ez a magya
rázata annak, hogy munkássága az elmú lt év ti
zedekben igen szé les körű hatást tudott kifejteni,
s egy mástól sok tekintetb en eltérő nézeteket val
ló szerzők tápl álkozhattak írásaibó l. Az újabb
magyar nyelvű válogatás összeállítója és fordító
ja, Szabó Csa ba rendkívül nehéz felad atot vállalt
magára, hiszen Benjamin nyelve nem könnyen
ford ítható. Szabó Csaba fordításainak határozott
jellege t kölcsönöz, hogy az idegen nyelv kifeje
zéseiben rejlő sa játos. a magyartól bizon yos ese
tekben eltérő látásmódot nem ritkán szó szerinti
fordít ással. helyenként a magyartalan ság veszé
lyét is vállaló megold ásokk al igyekszik érzé kel
tetn i. Fordító i eszmé nye érezhetően kapcsolódik
a huszad ik szá zadi ném et bölcselet egy bizonyos
hagyomán yáh oz, illetőleg e hagyomány hazai
tolmácsolásának szokásai hoz. A német "mitteilen"
szó "közlő megosztás"-k ént történő ford ítása

. péld ául felidézh eti az olvasó ba n e hagyom ány
emlékeze tét. Szabó Csaba fordítása tehát maga is
érde kes kérdéseket vethet föl a Benjamin sze rte
ágazó utóéletében rejlő lehetőségek kap csán . Eh
hez képest talán kicsinyesnek tűnhet, hogy csu
pán egy-két apró, másodlagosnak nevezhető

mozzanatra hívom föl a figyelmet.
A fordítás ese tlen nek, magyartalannak ható

megoldásai ne m mi ndig járnak jelentéstöbbl et
tel, s az olvasó ilye nkor kén ytelen egyszerű

go nda tlanságra gya na kod ni: "ez a nézet, hipo
tézisként értve, ama nagy szakadék, melybe, ez
a veszélye, minden nyelveImélet beléh an yatlan i
készü l, és hogy fölötte, éppen e sza kadék fölött



tartsa meg magát lebegve, ez a feladata". He
lyenként azonban nemcsak esetlenségge!, de
pontatlansággal is találkozunk, így például a
következő mondatban: ,,(. .. ) ám ez az idea még
az ideák körzetében sem lehet termékeny, mik
nek köre isten ideáját jelöli". Az eredetiben ez
olvasható: "ám ez az idea még azon ideák kör
zetében sem lehet termékeny, melyek köre Isten
ideáját jelöli". A fordítás egy helyütt figyelmen
kívül hagyja "jedes" ('mindegyik') és "alles"
Crninden') különbségét, ezért a mondat suta
lesz, s jelentése valamelyest módosul: "minden
számára lényegi". Egyik írásában Benjamin
"herstellen" és "darstellen" fogalmát állítja
szembe egymással. A fordítás kötőjelet tesz az
első kifejezés két része közé ("elő-állít"), ami
nemcsak önkényes, de félrevezető is, hiszen a
magyar és a német kifejezés "szó szerinti" jelen
tése nem esik egybe. Kevesebb találékonyság
gal, de nagyobb pontossággal valószínűleg ki
egyensúlyozottabb és olvashatóbb szöveget Ie
hetett volna létrehozni. (Osiris, Budapest, 2001)

KÉKESIZOLTÁN

MAGYAR IRODALOM

A 21. századi enciklopédia című sorozat szerkesz
tői nem kisebb feladatot tűznek ki maguk elé,
mint különböző műveltségi területek korszerű,

lehető legteljesebb ismeretét adni a 21. századi
ember számára. E sorozat újabb köteteként je
lent meg a Magyar irodalom című munka, mely
nem csupán irodalomtörténeti áttekintést ad,
hanem stílustörténeti és műfajelméleti összefog
laló, valamint vizsgálja a magyar irodalom kap
csolatát a színház- és filmművészettel is.

A magyar olvasó históriája című fejezet a kötet
gondolati alapjául is szolgálhat. A szerző amel
lett, hogy végigkíséri a magyar olvasóközönség
alakulását a latin írásbeliség megjelenésétől nap
jainkig, olyan égető kérdéseket vet fel, melyek
nemcsak a könyvterjesztőknek, könyvkiadóknak
jelentenek kihívást, hanem minden "írástudó"
számára is: az olvasmányok minél szélesebb
körű terjesztését szolgáló technikai változásokat
(a Gutenberg nevéhez kötött technikai váltás,
vagy a 18-19. század fordulóján a könyvnyomta
tás gépesítése) elsősorban a változó olvasási
igény hívta életre. Napjainkban az újítások első

sorban technikai jellegűek, "minőségüket a tech
nológiai iparban érdekelt körök anyagi érdekei
határozzák meg ... a kulturális értékek megmen
tését, áthagyományozását... üzleti érdekeiknek
alávetetten veszik figyelembe" - írja Monok Ist
ván. Ugyanakkor már közhely. de igaz az a tény
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is, hogy az utóbbi évtizedekben a magyar és vi
lágirodalmi klasszikusok kezdenek kiszorulni a
magyar olvasmányanyagból. Ha csak a fentiekre
gondolunk, önkéntelenül is felmerül a kérdés:
Hozzá tartozik-e a 21. századi műveltséghez az
irodalom; szükség lesz-e ilyen jellegű összefogla
ló művekre? A kötet életrehívói már megadták
rá a maguk válaszát.

A munka gerincét A magyar irodalom panteon
ja című fejezet alkotja, mely Janus Pannoniustól
Nagy Lászlóig kíséri végig a magyar irodalmat.
Nehéz eldönteni, mely szerzők kerüljenek be a
"Panteonba", melyek hagyhatók ki. De úgy
gondolom, a fejezet, ha korrekcióra nem is, de
kiegészítésre szorul. Nem hiányozhat Zrínyi
mellől Pázmány Péter, Jókai mellől Kemény
Zsigmond, Radnóti mellől Tóth Arpád sem. A
Nagy László fejezetben a szerző többször utal
arra, hogy Nagy László és Juhász Ferenc líra tör
téneti jelentősége egyenrangú, utóbbi költőnk

mégsem szerepel önállóan. Mándy Iván, Ottlik
Géza, Nemes Nagy Agnes, Mészöly Miklós,
Kodolányi János, Tersánszky Józsi Jenő, Orkény
István nevével csak a stílustörténeti vagy a mű

fajelméleti fejezetekben találkozunk.
Valóban a legnehezebb feladat a 20. század

második felében alkotott művészek megítélése,
de úgy gondolom, pont az ő jelenlétük a bizo
nyítéka annak, hogy századunk végén is létezik
értékes irodalom, ahogy erről a Nagy Lászlóról
szóló rész zárósoraiban olvashatunk: "Nagy
László művei és személyisége igazolták a vers
szeretők számára, hogya 20. század második
felében is lehet érvényes, és ... sokakhoz szóló
életművet létrehozni, amelyik... nem szakít
azzal a romantikus felfogássa!, hogya költőt a
közösség képviselőjének tartja." A kötetben nem
szereplőszerzőkcsak megerősíthetika fentieket.

A művészeinkről alkotott kép kialakításában
segít a Korszakok, stz1usirányzatok című fejezet,
mely történelmi, művelődéstörténeti,művésze

ti, irodalmi szempontok együttes felhasználásá
val ad jól áttekinthető, igényes összefoglalást. A
Műnemek, műfajok című fejezet segít eligazodni
a műfajok útvesztőiben. Szintén a teljesség igé
nyével készült, szakmailag jól megalapozott
meghatározások gyűjteménye.Példáit a legújabb
irodalmi alkotásokból is meríti, s így remek ki
egészítője az irodalomtörténeti fejezetnek.

Az utolsó két fejezetben avatott szerzőktől

kapunk egy színház- és filmtörténeti összefog
lalást a magyar irodalom tükrében.

A kötet szerzői kiváló irodalmárok, akik
szakmai tudásukon túl sajátos hangjukkal.
egyéni véleményükkel mindnyájunkat tovább
gondolkodásra, vagy éppen a művek újraolvasá
sára késztetnek, munkájukkal bizonyítva, hogy il


