
URS ALTERMA1T: A KATOLICIZMUS
ÉS A MODERN KOR

Urs Altermattnak, a freiburgi egyetem törté
nész professzorának könyve páratlanul gazdag
és mélyreható elemzését adja a svájci társada
lom modernizációs törekvéseinek és azok mak
ro- és mikrotársadalmi szinten egyaránt jelent
kező, mindmáig ható következményeinek.

A könyv szerzője arra keresi a választ,
hogy van-e kapcsolat a katolicizmus és a m~

dern társadalom között, s ha igen, akkor rru
lyen természetű a kapcsolatuk.

A szerző tanulmányát hat fejezetre tagolja .
Az első fejezetben elméleti és módszertani el
gondolásait fejtegeti, s az ott megfogalmazott
hipotézisek alátámasztására a második feje
zetben a svájci történelemből merített empiri
kus adatokra vonatkoztat. Itt a szerző érdek
lődésének középpontjába a 19-20. századi el
világiasodásra adott katolikus választ - a
katolikus külön társadalmat - helyezi. A
harmadik fejezetben e külön társadalom szü
letésének körülményeiről, ok-okozati össze
függéseiről kapunk képet. A negyedik fejezet
ben Svájc három, történelmileg nagyon k ü
lönböző régiójának képét rajzolja meg . Az
ötödik fejezetben arra keres választ a szerző ,

hogya 20. században, amikorra már lényegé
ben eltűntek a liberális állam és a katolikus
egyház közö tti ellentétek, konfliktusok, miért
maradt fenn a katolikus mikrovilág. Ugyan
ebben a fejezetben elemzi a mikrovilág lassú
felbomlásának a hatvanas évektől egyre nyil
vánvalóbbá váló jeleit és lehetséges kimene
teleit. Az utolsó fejezetben a katolicizmus
pluralizálódásának várható következményeit
próbálja feltérképezni .

Noha a svájci társadalom elmúlt másfél
évszázadának társadalmi változásai mögött
rejlő politikai, gazdasági, kulturális, vallási
tényezők közötti összefüggéseket boncolgat
ja, mégis Altermatt professzor számos megál
lapítása Svájc határain kívülre, különösen Eu
rópa nyugati felére is kiterjeszthető. Közép
Kelet-Európa polgárai számára kétszeresen is
fontos és érdekes olvasmány lehet ez a tanul
mánykötet. Egyrészt azért, mert az egyház és
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társadalom kapcsolatának egy lehetséges és
Európa nyugati felén ismertebb módjáról
rendszerezett, világos logikai szálra felfűzött

tényeket, összefüggéseket közö!. Másrészt a
könyv továbbgondolása során felvetődhet

annak kérdése, hogya rendszerváltás után
Közép-Kelet-Európában mekkora esélye van
annak, hogy - mégha nemzeti sajátosságo
kat mutató, de - a svájci társadalom oszlo
posodásához nagyon hasonló társadalmi el
rendeződés alakuljon ki.

Urs Altermatt gazdag empirikus anyaggal
alátámasztott, rendkívül izgalmas tanul
mányt írt a katolicizmus és a modem társa
dalom viszonyáról. Több száion vezetett gon
dolatait jól követhető logikai rendszerbe ren
dezte. Alapkérdését, hogy "Igaz-e, hogya ka
tolicizmus alapjában véve a modem korral
szembeni ellenállás és antitézis (volt)?" a pro
testáns meggyőződéssel szemben kétkedő ol
dalról teszi fel. Altermatt professzor ilyen
alapállásból történő közeledését lehetne a
vallási oldalról, nevezetesen a kisebbségi ka
tolikus oldalról való megközelítésnek tekinte
ni, azonban a szerző az egész tanulmányban
következetesen tárgyilagos. A kisebbségi
helyzetben lévőnek elemi érdeke, hogy az át
lagosnál tárgyilagosabban tudja saját helyze
tét, a többséggel való viszonyát megítélni. A
tudomány ugyancsak tárgyilagosságot köve
tel művelőjétől. Altermatt professzor - mint
kisebbséget képviselő tudós - érvelési rend
szerében pedig fokozottan érezhető a tudo
mány és a kisebbségi lét megkívánta tárgyi
lagosság. Nagy pozitívuma a tanulmánynak,
hogy ok-okozati kapcsolatok elemzésével az
olvasót a társadalomban zajló politikai-társa
dalmi törekvések természetéről is elgondol
koztatja s bizonyos összefüggések felismeré
sére készteti. Csak egyetlen fontos megállapí
tást hoznék példaként: "A katolikus különt ár
sadalom létrejötte javarészt a katolikus ki
sebbségnek az uralkodó szabadelvű politikai
rendszer által történt hátrányos megkülön
böztetésére vezethető vissza"(79. oldal).

Semmit nem von le a tanulmány ért ék éb ől.

hogya szerző nem vállalkozik az egyház, a



katolicizmus és kettejük feszültségekkel ter
hes viszonyának elemzésére. Egyetlen kriti
kai megjegyzésem sem a szerzőt, hanem a
fordítást illeti. Sajnos a lektorálás után is ger
manizmus, bonyolult mondatszerkesztés,
idegen szavak indokolatlan használata, bizo
nyos szakszavak helyett sajátos kifejezések
szerepeltetése jellemző a fordításra. Azonban
e hiányosságot feledteti az olvasóval a könyv
mondanivalójának logikai felépítése, újszerű

sége és továbbgondolásra késztetése. (Aula
Kiadó, 1996)

RÉVAYEDIT

EISEMANN GYÖRGY: ŐSfORMÁK
JELENIDŐBEN

Távol az irodalomtudomány és a kritika kő

zött zajló hangos csatározásoktól Eisemann
György higgadtan és elmélyülten építi föl
életművét, a nagy hagyományú magyar esszé
egyik megnyugtató bizonyítékát. Írásain rajta
van a lelkiismeretes tanár és a naprakész tá
jékozottságú szaktudós kezenyoma. de - ez
úttal hiteles a kiadói bemutatás ígérete - a
szépírói erényeket megcsillantó szenzibilis
elemzőé is. Már korábbi munkái a múlt és a
jövő keresztútján előre-hátrapillantó ember
szellemi önmagakeresését állították a közép
pontba; kötet- és tanulmánytémái az ismétlő

dőnek és az időtlennek a távlatait villantották
föl; a mítosz és az eszkatológia horizoutja ér
dekli.

Ösformák jelenidőben: e kötetcím tartalma
san és frappánsan jelöli meg a szerző proble
matikáját, amelyet "múlandóságnak (az idő

immanenciájának és az örök transzcendenci
ájának)" szembeállításában vagy inkább kor
relációjában fedezhetünk föl. E szembeállítás
nak Eisemann a "metafizikus" változatát bí
rálja következetesen. és a "bírálat" szó jelen
tését itt nagyon magas, vallás- és egzisztenci
ál-filozófiai értelemben kell vennünk. Hüpe
rión és Szíszüphosz, Midász és Szophia míto
szának korjellemző fölidézésein kívül meg
vizsgálja például a Tantalosz a századfordulón
kérdéskörét.

Tantalosz "a hiánylét megtestesítője",de a
hiány tudatára ráébredve "az emberi nyitott
ságot" kell keresnie. "Nyitottság és hiány
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ilyen értelmű együttgondolása teszi lehetővé,

hogy az ember korlátaival szemben nem
deszcendens, hanem transzcendens lénynek
is elképzelhető lehessen." A romantika héro
sza, majd a századvég "önelvű rendíthetet
lenséget" igénylő hőse azonban áldozati bűne
miatt képtelen "kivívni a végső harmóniát."
Madách Ádámjának történelmi sorsa és az is
teni sugallat (az Angyali intés című Tragédia
értelmezésben) épp úgy a küzdés és a biza
lom fogalmára utal, a "két világhoz tartozás"
ellentételezésére és összefoglalására, mint
ahogy Szerb Antal Utas és holdvilágának szint
úgy bravúros elemzése "az örvény elől, a
mélységből felfelé való menekülés szándéká
val" magyarázza a modem polgár lázadásá
nak kudarcát.

Ezek az esszék, vagy a nem említettek kö
zül a Komjáthy-, az Ady-, a Móricz-elemzé
sek a fölkészült filológusnak. a poétikai és az
intertextuális összehasonlító elemzés avatott
tudósának méltatására is jó alkalmat kínál
nak. Szakmai kritikában rögzítendő eredmé
nyeinek taglalása helyett azonban álljon itt
két olyan mondat, amelyben Eisemann mint
egy beavat személyes ars poeticájába, az új
raolvasás és szövegértelmezés műhelytitkáról

mondja el mostanában időszerű figyelmezte
tésnek is fölfogható vallomását: "A század
forduló irodalmának legnagyobb értékei újra
tanúságot tesznek arról, hogy a végleges ál
dozat a létigazság inkarnációja. Általa nyílik
fel számunkra a lét, hogy megadja önnön ké
pét és magyarázatát; mint ahogya számunk
ra felnyíló lét maga is képe és magyarázata
az emberre sugárzó végleges áldozatnak."

CSCIRÖS MIKLÓS

BODOR BÉLA: A NEVEK SZÜLETÉSE

Bodor Béla huszonkét évig dolgozott ezen a
kötetén. amely a könyvtermés egyik különle
gességének mondható.

A könyv hét ciklusból - jelen esetben
mondhatnánk úgy is - hét fejezetbőláll. For
mailag tekintve ugyanis öt a versszerűség

hez, kettő aprózához - közelít. A szövegek
műnemekhezvaló hovatartozása is bizonyta
lan. A tulajdonképpeni szövegszerűségetfo
kozza az is, hogya kötetben szereplő számos



alkotás esetében a cím nem más, mint a mű
első tagmondata. Ily módon a címnek mint
műképző fogalomnak, illetve funkciónak az
átértékelése is megtörténik. Közvetett módon
mindez összefügg a könyvben megszólaló fi
lozófiai ihletésű problematikával.

Ugyanis az a kérdés, amelyre esztétikai
válaszként értelmezhető az egész kötet - is
meretelméleti jellegű. A Titok, a Név - meg
nevezése. Illetve e megnevezés nehézségei. S
ezzel kapcsolatban a fogalmiság ellenében a
képiség felértékelése. Ahogy mi innen, tehát
a magyar, tágabban értve, az európai költé
szeti tradíciótörténet értelmezési horizontjá
ból olvassuk Bodor Béla rnűveit, azok szem
léleti problematikája emlékeztethetne minket
az Újhold költészetére. Bodor Béla könyve
mégis teljesen más jellegű.

A szerzőt izgató kérdés, probléma 
amely a műnemkategóriákat is mintegy szét
feszíti - különleges (legalábbis a mi kul túr
körünkben különleges) szemléleti beállított
ságot eredményez. Akár a városi bérházak,
akár a vidéki tájak mikrotávlatú képei, akár
a groteszken szürreális vagy gyermekkori
történetek a perspektivikus és statikus jellegű

képeinek leírása - valaminő távol-keleties
világ - és szubjektumértelmezést idéznek
fel. Persze innen, Európából... A közép-euró
pai jellegű képek olyasfajta megjelenítése,
mely megjelenítésekből hiányoznak a meg
szokott, a klasszikus európai kultúra funda
mentális kódjai. No és mindezt a magyar
nyelvvel, illetőleg a magyar nyelvben. Vala
hol ezekben a szellemi hatásokban keresendő

Bodor Béla hangsúlyos esztétikai teljesítmé
nyének kvintesszenciája.

A 20. századi európai irodalomtörténet fe
lől nézve Bodor Béla kötete a neoavantgárd
hoz áll legközelebb. Nem a Név eredetének
viszonylagosításában, dekonstrukciójában ér
dekelt, ami posztmodern eljárás lenne. Nála
a Név: Név. Egyértelműen. Csakhogy ez az
egyértelem nem fogalmi, hanem képies. Az
európai és a keleti szemléletmód találkozása
itt nem a viszonylagosítás jegyében történik.
Sőt, némiképp ezen kultúrák felett egyfajta
bizarr szakralitásszerű is értelmezhető a szö
vegek által. Bodor némely verse olyan, akár
egy szürreális szatori (a szatori egy pillanatig
tartó megvilágosodást jelent a (Zen)buddhiz-
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musban) részletező leírása. Bodor némelyik
verse így olyan, akár egy meghosszabbított
haiku.

A Név nála tehát egyértelműbár, de fogal
milag nem megközelíthető. Nem ideális, az
eredeti platóni értelemben. nem fogalmi, nem
karteziánus. hanem képekben feltáruló. Vagy
inkább - felcsillanó. Létmódjában maga is
kép. A vizualitás eme felértékelésével. a nyelv
mint médium határát is kiterjeszti az alkotó
(ezzel persze redukálja a nyelv egyéb, nem
vizualitásra utaló vonatkozásait), de nem az
úgynevezett konkrét költészet irányába, ha
nem jelentéstani szinten. Ily módon Bodor
Béla a montázst előnyben részesítő, a media
litásra összpontosító költészetét a (neo)avant
gárd felé közelítő rendkívül érdekes és egyé
ni, tehát modem - kísérletnek tartom.

Könyve határozottan és végiggondoltan
programatikus. Új filozófiai és művé
szetfelfogást hirdet. Mindebből következőert

modem (és nem posztmodern) vállalkozás.
Az intellektuális erő és a vizualitás felértéke
lésével kapcsolatban érdemes megemlíteni
azokat az életrajzi faktumokat. hogya szerző

kritikusként és festőként is jelen van a kultu
rális életben. Invenciózusságáért és követke
zetességéért mostani, A nevek születése című

kötete tiszteletet érdemel. (Seneca Könyvkiadó,
1997)

PAYERIMRE

A TERMÉSZETIUOÓSOK ÉS A HIT

Általános vélemény, hogy a természettudo
mányos gondolkodás és a keresztény hit ne
hezen egyeztethető össze, tehát kicsi a való
színűsége annak, hogya természettudósok
hívő, sőt gyakorló keresztények legyenek. Ez
év áprilisában egy tanulmány jelent meg a
kérdésről a Nature című nagytekintélyű angol
természettudományos folyóiratban. (Larson,
EJ-Witham, L.: Scientists are still keeping the
faith Nature, 386. 435,1997). A cikk azt állítja,
hogy az elmúlt 80 év alatt a természettudósok
(professzorok és kutatók) hite nem változott.
1916-ban éppúgy megközelítőleg40%-uk val
lotta magát istenhívőnek.mint 1996-ban.

Az 1916-os felmérést a neves amerikai
pszichológus és antropológus, Leuba végezte.



(Leuba, J. H.: The beliefin God and Immortality:
A Psychological anthropological and statisti
cal study Sherman, Freneh and Co. Boston
1916.) Az amerikai tudósok 191O-es névjegy
zékéből (Ki kicsoda?) véletlen módszerrel ki
választott 500 biológust, 250 matematikust és
250 fizikust, illetőleg csillagászt, akiknek kér
dőívet küldött a következő három kérdéssel:

1.) Hiszek egy Istenben, aki intellektuális
és szerető módon érintkezik az emberiséggel,
vagyis akihez lehet imádkozni abban a re
ményben, hogy válaszolni fog. A válasz alatt
többet értek, mint az imádság szubjektív,
pszichológiai hatását.

2.) Hiszek a személyes halhatatlanságban,
vagyis abban, hogya halál után egy másik
világban folytatódik a személyes élet.

Az első két kérdésre igennel, nemmel vagy
agnosztikusan kellett válaszolni. Végül a har
madik kérdés:

3.) Annak ellenére, hogy a személyes hal
hatatlanságban nem hiszek, vágyódom a hal
hatatlanság után. Megengedett válaszok: erő

sen, mértékletesen vagy egyáltalán nem.
A megválaszolt kérdőívekből (70%) kide

rült, hogya természettudósok közül 42% hí
vő, 41% hitetlen és 17% agnosztikus. Illogi
kusnak tűnik, hogy 51% hitt az emberi halha
tatlanságban, tehát számos olyan termé
szettudós is, aki az istenhitet elutasította.

Az eredmény váratlanul érte a kortársakat.
Sokkal több hívő tudósra számítottak, és vá
dolták a természettudósokat, hogya hitetlen
ség irányába befolyásolják az egyetemi ifjúsá
got. Leuba feltételezte, hogya hitetlenség nő

ni fog a természettudományos oktatás terje
désének arányában. Ennek a feltételezésnek a
helyességét vizsgálta meg 1996-ban Larson és
Witham. Ugyanúgy mint Leuba, az amerikai
tudósok 1995-ös névjegyzékéből véletlensze
rűen kiválasztottak 500 biológust, 250 mate
matikust és 250 fizikust illetőleg csillagászt,
azután pontosan ugyanazt a kérdőívet küld
ték szét nekik, mint Leuba. A beérkezett vá
laszok szerint a természettudósok 40%-a hisz
Istenben, 45% hitetlen, 15% agnosztikus, 38%
hisz a személyes halhatatlanságban, és azok
közül, akik nem hisznek, 36% vágyódik az
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örök életre. Világos, hogy a halhatatlanság
ban való hit csökkent nyolcvan év alatt, vi
szont azonos lett az Istenben és a túlvilágban
hívők száma. Ami a természettudósok isten
hitét illeti, az 1916-os és az 1996-os felmérés
a hibahatárokon belül azonos eredményre ve
zetett, írják a szerzők, majd hozzáteszik:
"Leuba adatai botrányt keltettek a hívők kö
rében, az új adatok viszont igazságot szolgál
tattak nekik. A vallásos amerikaiak kétségte
lenül boldogan veszik tudomásul, hogya ter
mészettudósok 40%-a egyetért velük az isten
hit és a túlvilági élet kérdésében."

Ellenvethetné valaki, hogy viszonylag ke
vés volt a megkérdezettek száma. Ez azért
nem látszik valószínűnek, mert az adatok jó
egyezést mutatnak a Carnegie Bizottság 1996
os felmérésével, (Stark, R.-Ianconne, L.:
American Economic Review: Papers and Pro
ceedings 433,1996), amely 60.000 biológus és
fizikus egyetemi oktatónak és kutatónak tette
fel a kérdést: "Mennyire tartod vallásosnak
magad?" A válaszok szerint az amerikai ter
mészettudósok 43%-a kétszer vagy három
szor egy hónapban részt vesz templomi isten
tiszteleten, ugyanúgy, mint az átlag amerikai
népesség. Larson és Witham, éppen úgy mint
Leuba, nem kértek megjegyzéseket a kérdőí

ven. Ennek ellenére néhány kézzel írt meg
jegyzés mutatja, hogya természettudósok
foglalkoznak és küzdenek vallásos problé
mákkal. A világhírű Harvard Egyetem egyik
professzora például ezt írja: "A kérdések sa
rokba szorítottak úgy, hogy kénytelen voltam
a hitetlenek oldalára állni. Ez az eredmény
azonban számomra túl szigorú. Gyakran
megkísérlem, hogy nyílt aggyal fogadjam
mindannak hatását, ami jó. A szubjektív és
pszichológiai hatások tehát na.gyon mélyek
bennem, ezért boldogan teremtek kapcsolatot
a vallásos hagyománnyal, és azt mondom:
imádkozom Istenhez."

Hasonlóképpen egy másik megkérdezett
kijelentette: "Nem vágyom halhatatlanságra,
de azért persze szép lenne."

GARAY ANORAs
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