
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.
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