
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

77

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


