
MUSZATICS PÉTER: 
UTAZÁS EURÓPA MÉLYÉRE

Mikor a könyv felénél, nagyjából Lemberg kör-
nyékén jártam, úgy éreztem, meg kell lessem, mi-
lyen arcot takar az a szláv hangzású magyar név,
Muszatics Péter, melyet a kötet borítóján már any-
nyiszor olvastam. Addigra már sokszor ma gam
elé képzeltem az idősödő férfit, jól fésült őszes
hajával, szürke zakójában, ahogy mondjuk kite-
kint a tallini szálloda nyolcadik emeletének pa-
norámás uszodájából az alant fekvő városra, a
Szent Miklós- és Szent Olaf-templom, a dóm és
a városháza tornyára, vagy Vilniusban betéved a
Mikalojus Čiurlionis életművéből készülő kiállí-
tás kulisszái közé. Kíváncsi voltam, mit mesél
majd ez az arc a 20. századról. Képzeletemben
már úgy-ahogy megformáltam, de az arcon akar-
tam látni az elmúlt évszázad nyomát. Addigra
hangját, indulatait, kérdéseit és a 20. századon
edzett műveltségét már kezdtem megismerni,
mondhatnám, addigra már rábíztam magam
erre a szimpatikus hangra, hogy a borongós, tél
eleji Budapestről soha sem látott, de mégis vala-
hol nagyon is ismerős vidékekre vigyen és ott ve-
zetőm, kalauzom, vagy a könyv egyik legfonto-
sabb metaforáját használva: sztal kerem legyen.

A Balti-tenger legkeletibb Hanza-városából,
Tallinnból indul az utazás, ahol Tarkovszkij forgatta
a Sztalker című filmjét, létrehozva a zónát, a civi-
lizáció roncsaival telített határterületet. Az orosz
filmrendezőtől kölcsönvett szó, a zóna terebélye-
sedik ebben a rövid könyvben létmetaforává,
méghozzá annak a vidéknek a létmetaforájává,
mely a határsávot jelöli Kelet és Nyugat, vagy ha
tetszik, Kelet- és Közép-Európa között. Északról
dél felé haladunk ezen a határsávon, a jellegadó vá-
rosokban bolyongunk, sétálunk, járjuk újra és
újra köreinket, Vilniuson, Łódźon, Lembergen, Po-
zsonyon, Temesváron és Szarajevón keresztül
Thesszalonikiig. Mert mégsem az egész zóna meg-
rajzolása a célja ennek a rövidke könyvnek, hanem
a jellegadó városok feltérképezése, bejárása.

A megszólaló urbánus hang éppen annyira
sze mélyes, amennyit a könnyed esszényelv en -
ged, így a rövid városleírások az útikönyv és a
nagyobb lélegzetvételű várostörténeti esszé mű-
fajai közé pozícionálhatóak. Muszatics kényesen
egyensúlyozik, nemcsak a zóna gyakran gazdát
cserélő városai jelölte határvidéken, hanem a
műfajok határvidékén is, így az olvasó egy köny-
nyed esszényelven megírt, igencsak komorra
hangszerelt könyvet vehet a kezébe, ahol egy
professzionális utazó úgy sétál a városszövet-
ben, hogy közben egyszerre élvezi a jelen pilla-
nat adta eklektikus látványt, és egyszerre kutatja
a város szövetében letűnt múlt, vagy talán pon-

tosabban fogalmazva, a letűnt múltak jeleit,
hogy valamiképpen a határvidéken élő emberek
természetéről adhasson képet olvasójának. Fi-
gyelme a modern kozmopolitáé, aki egyszerre
járatos a város és kozmosz dolgaiban. Moder-
nista érzékenységét és az ebből fakadó követke-
zetlenségeit nem rejti el olvasója elől, és ebből ki-
folyólag különös érzékenységgel konstatálja
ezeken a soknyelvű, több különböző náció lakta
városokon keresztül a szűkösebb látókörű nacio-
 nalista eszmék hamisságának következménye it.

Talán pont ez a kissé kopottas modernizmus
vezetett félre olvasás közben, amikor egy öreg-
ember arcát képzeltem magam elé, akinek a rán-
caiból vágytam kiolvasni a 20. század történetét,
mert az internetes kalandozásaim során egy fia-
talember arcával találkoztam, aki el tudta hitetni
velem egy pillanatra, hogy nem ért még véget
az az évszázad, melynek nemcsak az általa vá-
zolt problémái gyűrűznek tovább a mindenna -
pok ban, hanem régi utazóinak a tekintete is
visszaköszön egy kései követőjük arcán. (Osiris,
Budapest, 2016)

MODOR BÁLINT

GIOVANNI CUCCI: 
VIRTUÁLIS PARADICSOM VAGY
POKOL.COM?
A digitális forradalom veszélyei 
és esélyei

Giovanni Cucci jezsuita filozófus, pszichológus
Hans Zollner rendtársával korábban írt egy kis
könyvet Az egyház nyílt sebe címmel a papi pe-
dofíliáról. 2015-ben adta ki a Virtuális paradicsom,
vagy pokol.com? című munkáját, melyet Török
Csaba értő fordításában jelentetett meg 2016-ban
a Jezsuita Kiadó. A kötettel kapcsolatos nem túl
jelentős külföldi érdeklődés ellenére többször
többféleképpen írtak már itthon is, magyar nyel-
ven a kötetről. Általánosságban elmondható,
hogy Cucci nem megy bele a digitális világgal
kapcsolatos szokásos egyházias sopánkodása-
inkba, hanem egyéni gondolati ívű munkájával,
igényes erőfeszítéssel próbál ajánlatokat megfo-
galmazni a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

Szokatlan maga a Bevezetés is — a függőség
fogalmával indít és világossá teszi, hogy a füg-
gőség, az általában vett feloldódás egy-egy „pszi -
chológiai” tárgyban a tönkremenetelen túl akár
mindannyiunk esélye és lehetősége is lehet arra,
hogy bizonyos fajra viselkedésmódokat mint
függőséget azonosítva elkerüljünk, vagy épp ke-
ressünk egyes magatartásformákat. Cucci a fo-
lyamat szemléltetéséhez provokatív módon jó
pár tudománytörténetileg nem teljesen szalon-
képes kutatást és azok eredményeit idézi fel.

317

16_SZEMLE_április_Layout 1  2017.03.13.  12:33  Page 317



(Különösen érdekes az internetes felületek hasz-
nálatából fakadó figyelemzavarok és figyelem-
csökkenés elemzése, amit aztán tudományos fó-
rumokon publikálni sem lehetett; lásd Gloria
Mark kutatásai a kaliforniai Irvine egyetemén.)
Ezek lényege ugyanaz, mint ami volt a dohány-
zással, az anti-bébi készítményekkel, vagy ép -
pen a média erőszaknövelő hatásáról készült tu-
dományos kutatásokkal kapcsolatban: rövid
kutatási idő alatt nem lehet hosszú távú folya-
matokról kellő mélységű elemzéseket készíteni,
még ha világos is, hogy a folyamatok semmikép -
pen sem kedvezők. Illetve igen nehéz minden-
féle globális status quoval (tudománytörténeti,
ipar-hatalmi, gazdasági-kereskedelmi) szem be
menni egy-egy elszigetelt kutatócsoport kutatá-
sával. Markáns, ugyanakkor kellőképpen visz-
szataszító ellenpéldája talán a kötetben ennek a
probléma-kezelésmódnak (nekimenni kutatá-
sokkal az aktuális globális megállapodásoknak)
a 2013-ban az USA-ban megjelent A mentális za-
varok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvével kap-
csolatos eredmény, miszerint huszonötmillió dol-
lár és hatszáz pszichiáter munkája ellenére az
internettel kapcsolatos „virtuális függőség” nem
szerepelhetett az idézett kötet szócikkei között.
A fejezet végkövetkeztetése egyértelmű: a prob-
léma nem az eszközben, hanem a személyben
keresendő, aki felhasználja az eszközt.

Az első fejezetben folyatódik a Bevezetésben
jelzett „újdonság kihívása”. Cucci médiumtör-
téneti példákon szemlélteti, hogy egyes médiu-
mok hogyan változtatnak a világ addigi „keze-
lésmódjain”. Szép példa, ahogyan Nietzsche
stílusváltását elemzi annak hatására, hogy áttért
a kézírásról az írógép használatára. Egy helyütt
idézi a fejlődéslélektannal foglalkozó Maryanne
Wolfot: „Sok tudós egyetért abban, hogy az va-
gyunk, amit olvasunk, és biztos, hogy minél töb-
bet olvasunk, annál jobb. Mindazonáltal hozzá-
tenném még ehhez, hogy az is vagyunk, ahogyan
olvasunk. Csakis egy könyv intenzív és mély ol-
vasása alakít át bennünket tucat olvasó ból ak-
tívvá… Most azonban meggyőződésem, hogy
nem tekinthetünk a jövőbe úgy, hogy közben fi-
gyelmen kívül hagyjuk az olvasást.” (21–22.)
Cucci az internettel kapcsolatos adatok tömegét
hozza annak érdekében, hogy jelezze, micsoda
újdonságról is van szó — a virtuális valóság már
nemcsak a valóság egy médiuma, hanem maga
a valóság. Az átlagos európai napi másfél órát
tölt a közösségi média felületein — további jó
két órát tölt el az interneten laptopja, okostele -
fon ja vagy tabletje segítségével. Az adatok fel-
hívják figyelmünket a valóság letaglózó erejű át-
alakulására, valódi újdonságára.

A második fejezet egy kérdés körül mozog,
aminek lényegét Nicholas G. Carr hírneves író,

internetelemző a következőképpen veti fel: „Úgy
kezdjük kezelni az információkat, mintha ma-
gunk is csomópontok lennénk, minden azon dől
el, mennyire gyorsan találjuk meg és olvassuk el
az adatokat. A gépbe helyezzük át az értelmün-
ket, a gép pedig áthelyezi belénk a maga gon-
dolkodásmódját.” (34.) A függőség logikája las-
san átfordul egy mélyebb kérdésbe, amit Carr
egyik hasonlóan híres kritikusa, Howard Rhein -
gold fogalmazott meg éppen Carr „konzerva-
tív”sopánkodásaival szemben: „képesek va-
gyunk-e arra, hogy az új gondolkodásmódokat
az internet pozitív minőségébe fordítsuk át, aho-
gyan az írásos kultúrával tettük — amellyel
szemben Platón óvakodásra intett —, hála a sza-
bályoknak és a nevelésnek?” (uo.) „Önmagunk
feltárása és a tartózkodás” kettős mozgása adja
a kérdésben rejlő veszélyekre adható választ —
a közösségi háló (social network) nemcsak teher-
tétel, de lehetőség is az (önmagában, mármint a
közösségi hálóban eleve benne rejlő) kommuni-
katív tartalékok felszabadítására. A gyerekekre
leselkedő veszélyek feltárása után Cucci a mér-
legelés és megfontolás kettős (jezsuita) feladatát
helyezi középpontba, ezzel mintegy hozzátéve
saját világháló-éthoszát az előző szerzőkkel kap-
csolatos vitákból fakadó eldöntetlenségek meg-
szelídítéséhez. Innen — ettől a döntetlentől —
egy lépés az internetes erőszak (könnyű belépés,
névtelen részvétel, féktelenség, nem valós em-
beri kapcsolatok, a másik érzelmeinek rejtett ki-
használása) tárgyalása, amit Cucci Platón Állama
kapcsán végez el. Gügész láthatatlanná tevő
gyűrűje (lásd Shakespeare: Téli rege, Tolkien:
Gyűrűk ura…) gyakorlatilag mind a jók, mind a
rosszak végzetévé válhat — aki felhúzza, elve-
szíti önmagát és erkölcsi korlátait. Így aztán —
Platón szerint a rosszak semmi egyebet sem
tesznek, mint megvalósítják azt, amiről a jók
csak álmod nak. Milyen régi okfejtés és mennyire
idegesítő napjainkban is — csak a díszletek vál-
toznak: a testi valóság antropológiai tehertétele
látszólag felszabadul, és „valószínűleg ez a leg-
inkább aggasztó szempont: a felhasználó foko-
zatos elembertelenedése, saját emberi mivoltá-
val való kapcsolatának elvesztése, amely
mivoltot a határ, az érintés, szagok és zamatok jel-
lemeznek. Ha az ön kifejezés és a kapcsolat egyet-
len módjává a virtualitás válik, eljutunk a testiség
tendenciózus kiiktatásához.” (41.) Az okosság és
ítélőképesség erényei kerülnek itt elő Cuccinál,
aki ismét jelzi a jól ismert gnómát, mármint hogy
a világhálón burjánzó erőszak lényegileg hason-
lít a valódi világban megélt és átélt erőszakra.
A ré gi bűnök megjelenése az új felületeken csak a
régi erények működésbe lépésének érvényességét
és szükséges ségét húzza alá, különösen akkor, ha
a kamaszok ra leselkedő veszélyekről esik szó —
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melyeket Cucci kellő súllyal, de diszk rét érzé-
kenységgel mutat be a fejezet végén.

A harmadik fejezet az internetes kapcsolatok
„kapcsolódva, vagy magányosan” típusú ket-
tősségét tárgyalja, középpontba állítva a szeren-
csétlenség, a magány érzése és az érzelmi üres-
ség fenyegető távlatait. Foglalkozik az élőnek
nevezhető kapcsolatok számával, és kitér számos
kutatás, köztük az evolucionista pszichológia kö-
zösségi hálóval kapcsolatos kutatási eredményei -
re. Ezekkel vitatkozva, ugyanakkor rájuk tá-
maszkodva állítja: „A valóságban megélt konkrét
személyközi kapcsolati helyzetek és a töb biekkel
szemtől szemben megvalósuló viszonyok hiánya
azt a veszélyt rejti magában, hogy elhomályosul
a másik emberségének elismerése, miközben
ezzel ellentétesen igen könnyen terjednek az in-
terneten az eszmék, köztük azok is, amelyek ta-
gadják a közös emberséget, és az elembertele -
nítést hirdetik.” (57.) Szerinte már David Levy
Love and Sex with Robots. The Evolu tion of human-
robot Relationships című, 2008-ban kiadott köny-
vében gyakorlatilag világossá válik az a tény,
hogy korunk Odüsszeuszainak is meg kell majd
küzdeniük a robotika internetes és tárgyi szin-
ten is megépített Kalüpszóival. A robotok ugyan -
is öregedésmentesen és minden külsőtől levá-
lasztva, vagy éppen arra rájátszva tud ják majd az
emberi lények minden vetületét lemásolni és fel-
ajánlani, ezzel elpusztítva a másik személy pó-
tolhatatlan univerzalitását, azt ami, aki éppen
saját mélységeink felfedezésének kommunika-
tív zálogát jelenthetné minden, egyéb ként kon-
tingens, nagyon is emberi vonatkozásunkon túl.
A tárgyalt rész a technika által nyújtott „gyenge
kötődések” jelentőségét emeli ki, melyek mint -
egy hidat képezhetnek más emberek, más vilá-
gok, gondolatok felé. „Tehát minden technikai
megoldás megnyitja az életre és az emberre vo-
natkozó általánosabb problematikák — az úgy-
nevezett bölcsességi kérdésfeltevések — útját,
amelyeket számításba kell vennünk, mint a
probléma valódi gócpontját. (72.)

A negyedik fejezet igazi jutalomjáték Cucci szá-
 mára: a világháló, mint egy „bölcsességi életkör”
az élet- és gondolati lehetőségek tárháza, ugyan -
akkor sötét halál is, rajtunk múlik, hogy ezt az
életkört minek látjuk és éljük meg, használjuk-e
tudatosságunkat és az eddig említett erényeket,
uraljuk-e lehetőségeinket, vagy inkább belezu-
hanunk az értelmezhetetlenségek és személyte-
lenségek uralhatatlan értelmetlenségeibe és kö-
vetkezetlenségeibe. Ahogy Rhein gold írja: „A
füg gőségnek való ellenállás gócpontja a fejben,
vagy is a gondolkodásban van, abban a módban,
ahogyan értékeljük a dolgokat és a személyeket,
s ahogyan kapcsolatba lépünk velük.” (77.) A foly-
 tonos hálózati lét ellehetetlenít, elidegenít önma-

gunktól, az állandóan bekapcsolt lét (számítógép)
a szétszóródás, a tudásról való lemondás beis-
merésének és elfogadásának állapota.

Az ötödik fejezet pedagógiai irányultságú —
kísérletet tesz néhány nevelési irányelv tisztázá-
sára —, ezek a Befejezésben kifejtett pozitív cél-
hoz segíthetnek hozzá: „Szabadnak lenni azt je-
lenti, »kijelentkezünk«.” (115.) És akkor végre
jöhet is az edzés, a túrázás, az olvasás, a mozi, az
énekkar, a randevú — egyszóval maga az élet.
(Ford. Török Csaba; Jezsuita Kiadó, Budapest, 2016)

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS

TÖRÖK CSABA: 
A SZENT ÉLETŰ BÍBOROS

„A hit állandó öröme indít arra, hogy
dolgozzam a lelkekért a menekült magyarság

körében. Ezt kezdtem meg Zalaegerszegen,
folytattam Veszprémben, Esztergomban és az

országban. Ez a feladat hárul rám most is:
keresni, vigasztalni és erősíteni enyéimet.”

(Mindszenty József)

A kötet megszületéséhez a szerzővel és a magyar
katolikus egyház széles rétegeivel közös tapasz-
talatunk adta az indíttatást: Isten Szolgája Mind-
szenty József „élete belső szentségének” van
minket megszólító üzenete. Ahogy ezt a neves
teológus, Török Csaba írja: „szeretnék tanúságot
tenni (az ő) tanúságtételéről”. Tekinthetjük ezt mű-
faji megjelölésnek is. Itt „nem a történeti elemzésé a
főszerep. Inkább azt keresem — jó ban-rosszban —,
hogy ezek a »tények« hogyan emelhetők be az ember, a
személy életének egyfajta »belső olvasatába«.” Mert
„elengedhetetlen, hogy Mindszenty József életszent-
ségének megítélésekor ne politikai nézeteiből induljunk
ki: egyfelől azok nem alkalmasak spirituális karakte-
rének megragadására, másfelől személyének és élet-
szentségének az értékelését egy fölösleges és értelmet-
len vakvágányra terelik”. „2016-ban külön kell
választanunk a »Mindszenty-ügy« két síkját, a törté-
neti-politikait és az életszentséggel kapcsolatosat.”

Ennek az egyházias, empatikus, az isteni ke-
gyelem működésére figyelő hagiografikus meg-
közelítésnek, valamint a szerző lelkipásztori ér-
zékének köszönhető, hogy a kötetben valódi,
azaz reális és személyes Mindszenty-életrajzot
olvashatunk, mely elsősorban nem az adatolás
teljességére, hanem a megértés mélységére tö-
rekszik. Ebből fakad újszerűsége és izgalmas-
sága, mely közel hozza a főhős személyiségét,
emberi nagyságát és esendőségét, életének ne -
héz választásait, döntéseit, ezek mozgatórugó-
ját, szilárd hitét és példás hűségét, élethivatását
és életszentségének a fokozatos kibontakozását.
A szerző kiváló arányérzékkel ötvözi mindezt a
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