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E. R. DODOS: A GÖRÖGSÉG ÉS AZ
IRRACIONALITÁS

Ugyan miért volt érdemes hozzáférhetővé tenni
a szélesebb olvasóközönség szám ára egy több
mint fél évszázada megjelent szakkönyvet,
amely a pszichológia és az antropológia .Jeg
újabb" eredményeit felhasználva - Freudot és
Jungot rendszeresen citálva - pr óbálja megér
teni az ókori görögök vallásos gondolkodásá
nak néhányelemét?

Az ír származású oxfordi professzor azt
vizsgálja, hogyan viszonyultak a görögök az
emberi tapasztalat és viselkedés nem racionális
tényezőihez, azaz az érzelmekhez, szenvedé
lyekhez, a bűntudathoz, a szorongáshoz, az ál
mokhoz, a jóslatokhoz, a költői ihlethez; minek
gondolták a lelket, az ént, és milyennek képzel
ték el az isteneket Homérosztól kezdve a hel
lénizmus koráig.

Homérosznál a jellem, a viselkedés csak a tu
datos tevékenységet jelöli. A bátorság, a költői

vagy látnoki sugallat, vagy az őrület kívülről,

az istenektól kerül az emberbe. A közösség elis
merését (timé) a legfőbb értéknek tekintő kor
ban a (méltatlan tett miatti) szégyenérzetet csök
kentette vagy a rendkívüli érdemet magyarázta
az isteni beavatkozásra történő hivatkozás.

Az archaikus szemlélet szerint hasonlókép
pen csak azt foglalja magában a személyiség,
amire a tudat kiterjed, viszont teljesen új jelen
ségként kialakul a bűn és a büntetés fogalma; az
istenek az igazságosság védelmezőivé válnak.
Ujabb megjelenési formái alakulnak ki az irraci
onalitásnak: a szorongás és a bűntudat. Ezek
csökkentését szolgálják a drámák katharzisai, a
felszabadító Dionüszosz eksztatikus kultusza,
Apollón tanácsai, jóslatai Delphoiban.

A könyv legjelentősebb fejezete a sámániz
mus görög gondolkodásra gyakorolt hatását
mutatja be. A görög gyarmatosítók Thrákiában
és a Fekete-tenger vidékén kerültek kapcsolatba
a sámánizmussal, mely legerősebb hatást az or
phikára és a pythagoreizmusra gyakorolt, sőt

ezeknek a vallásos-filozófiai eszmerendszerek
nek az alapítói, Orpheus és Pythagoras maguk is
sámánok voltak. A hatás legfontosabb következ
ménye a test és a lélek szembeállításának és a re
inkamációnak a meghonosodása Hellaszban.

A görög felvilágosodás vívmányai (a tudo
mányok fejlődése) révén az irracionalitás terüle
te jelentősen leszűkült. Az új gondolatok azon
ban csak az entellektüelek szűk körében terjed-
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tek, míg a társadalom nagy többsége szembe
szállt velük, számukra a felvilágosodás csak a
hagyományos vallá s hanyatlását hozta. A leg
erősebb ellenhatást az istentagadásért indított
perek jelentették, melynek áldozatául esett Pro
tagoras, Ana xagoras, Szókratész és valószínű

leg mások is.
A fejlődés a Kr. e. 2. században meg torpant,

intellektuális (tudományos, művészeti, gondol
kod ásbeli) hanyatlás kezdődött. Visszatért az ir
racionalizmus uralma: az entellektüelek köré
ben is terjedt az asztrológia, a mágia; a filozófiai
rendszerek vallásos jellegűvé váltak igazságke
resés helyett. Ennek legfőbb oka Dodds szerint
nem a társadalmi, politikai viszonyokkal ma
gyarázandó, hanem a "szabadság rettenetével":
az ember nem bírta elviselni a szabad döntés fe
lelősségét, és inkább a merev determinizmus
védelmébe húzódott vissza .

A szerző állításait Homérosz, a görög drá
mák és a filozófusok idézésével - megadva a
görög szöveget és a fordítást is - támasztja alá
a nagyon bőséges jegyzetanyagban, így gondo
latainak követése közben filológia módszereket
is elsajátíthatunk. Dodds rendszeresen párhu
zamot von a görög vallás és más vallások - el
sősorban akereszt énys ég - története és tanítá
sa között. Érvelése szerint ugyanaz a pszicholó
giai igény hozta létre egyes görög kultuszokban
és a kereszténységben is az áteredő bűn dogmá
ját, vagy azt a hitet, hogy az isten testének ma
gunkhoz vételével egyesülünk vele, vagy hogy
a bűnöktől való megtisztulás a túlvilági üdvös
ség feltétele. Még ha nem is ért teljesen egyet az
olvasó a könyv szeml életével. ez a különleges
megközelítés sokat segít megvilágítani a görö
gök (és esetleg az olvasó saját) gondolkodásá
nak homályos pontjaiból. (Ford.: Hajdu Péter;
Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiad6, Buda
pest, 2002)

MOHA YGERGELY

ANSELM GRÜN: MEG OSZTOTTSÁG
A meghasonlásból a teljességre

Az egység belső igénye az egyik legalapvetőbb

emberi szükséglet. Pszichénk számos védekező

mechanizmust alkotott megőrzésének érdeké
ben, amelyek a legkisebb belső feszültség, sze
repzavar vagy önellentmondás hatására lépnek
működésbe. Korunk titkokra éhes vagy racio
nális magyarázatokat követelő átlagembere úgy



érezheti, hogya tudomány segítségével megta
lálta a kulcsot lelki működésének megértéséhez.
Pszichológiából ismerős szakkifejezések garma
dával - elfojtás, kivetítés, tagadás stb. - fel
vértezve küszködik lelki bajaival.

De mi köze mindehhez egy hívő keresztény
nek? Mondhatnánk, hogy rossz a kérdés. Ponto
san annyi, mint egy depressziós ateistának vagy
egy békés, nagyvárosi buddhistának. Anselm
Grün a Megosztottság. A meghasonlásból a teljes
ségre círmí, a Bencés Kiadó "Lelkiségi Füzetek"
sorozatában megjelent fekete borítójú, kis köny
vében is általánosan elterjedt pszichológiai fo
galmakat használ fel evangéliumi történetek új
raolvasásához, és így hoz minket közelebb a
kétezer évvel ezelőtt született Iráshoz. Jézus
hoz, saját magunkhoz.

Grün olvasatában a Márk evangéliumából
származó szabadulási történetek szereplőinek

személyiségében keletkezett belső megosztott
ság válik a betegség okozójává. ami a démonok
megszállása miatt romokban heverő emberek
küzdelmeként jelenik meg az eredeti szöveg
ben. A mélylélektan eszköztárát felvonultató ér
telmezési kísérlet Freudon, [ungon felnőtt nem
zedékünk számára kívánja olvashatóvá tenni a
légiónyi ördögöt felvonultató történetet.

A tudományos megközelítés ellenére igazá
ból csak ízelítöt kapunk egy lehetséges pszicho
lógiai szempontú értelmezésből,leegyszerűsíté

sei azonban a közérthetőséget szolgálják, ha né
miképp a szabatosság rovására is. Egyes kijelen
tései problematikusak lehetnek, mint például:
"Napjainkban sok terapeuta látja el azt a felada
tot, amit egykor Jézus tett", mert bár nem való
színű, hogy Jézus szerepét bagatellizáló szándék
kifejeződései lennének, ezt korábbi könyvei is
meretében bizton állíthatjuk, de a megelőző eti
mologizáló, filozófiai mélységekbe hatoló fejeze
tek szabatos, tudományos stílusa után a szöveg
ben felületes slamposságnak tetszenek.

A könyv gyakorlati szempontból inkább pre
ventív jellegű, a figyelő ember számára segítsé
get jelenthet belső egységének megteremtéséhez.
Hozzásegíthet felismerni közösségében, környe
zetében, saját magában a betegség, a megosztott
ság csíráit. Megoldást kínál a tépelődő ember
számára, miként kezelje a tudata legmélyén, il
Ietve sokszor inkább a tudattalanjában létező ne
gatív memóriatartalmakat, amelyek állandóan a
felszínre szeretnének hatolni, de valamiért mégis
.Jent" maradnak kellemetlen, nyomasztó érzése
ket okozva ezzel hordozóinak. Rendben van
nak-e kapcsolataink, reális-e önismeretünk. ele
gendő időt fordítunk-e arra, hogy problémáínkat
imáinkban Jézussal is megosszuk? Erdemes oda
figyelni ezeknek a kérdéseknek megválaszolásá-
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ra, hiszen a keresztényeket sem kerülik el a sö
tét órák, de a komoly betegségek sem.

A könyv végén életből merített példákkal il
lusztrálja olvasói számára a jelenkor hasonló
történéseit, miközben alapos kritikával illet bi
zonyos közösségeket és jámbor, de önismerettel
csekély mértékben rendelkező híveket, akik
többnyire jóhiszeműen az úgynevezett "tökéle
tesség" felé törekednek. de nem látják, hogy
mekkorává mélyült a szakadék az eszmény és a
valóság között.

Polemizál azzal a keresztény emberek között
gyakori hittel, amely szerint a gonosszal nem jó
szóba elegyedni, mert akkor lép csak igazán
színre. Sőt, kifejezetten ösztökél a párbeszédre,
vagyis a pszichoanalízis nyelvén az elfojtás elle
ni kűzdésre, a tudatalatti nyomasztó dolgok fel
színre hozására bíztat. Mivel "aki tudatában
van saját árnyékának, az óvatosabban bánik ön
magával, és kritikusan vizsgálja indítóokait.
Nem fogja saját árnyoldalait más népekre vagy
a szomszédra kivetíteni, és könyörületesebben
bánik a környezetében lévő emberekkel is."

Egy dolgot viszont mindig szem előtt tart, és
alaposan igyekszik olvasójában elmélyíteni: a
párbeszéd a gonosszal nem lehet pusztán kétol
dalú, erre tanítanak az evangéliumi történetek
is. Jézust is be kell vonnunk a problémáinkkal
való szembenézésbe. vagyis kizárólag három
pólusú kommunikációról lehet szó. A megosz
tott ember csak Jézussal együtt képes egységre
jutni, de még úgy sem könnyü, hiszen Szent Pál
apostolnak is meg kellett küzdenie ezzel: "Ma
gam sem értem mit teszek, mert nem azt te
szem, amit szeretnék (a jót), hanem, amit gyűlö
lök (a rosszat)." (Róm 7,15)

Önsajnálatunk mocsarában vigasztalást nyújt
hat ez a kis könyvecske, mivel ismételten tuda
tosítja bennünk azt, amit jó esetben már tapasz
talhattunk: Isten szemében mi teljesen transzpa.;
rensek vagyunk, és akár akarjuk, akár nem, O
részese életünknek, így részese vívódásainknak
is. Ha a mindennapok taposómalmában szétfor
gácsolódunk is, tudnunk kell, mi az egyetlen út,
amely a hívő embert a teljességre vezeti. (Bencés
Kiadó, Pannonhalma, 2002)

SOLTI SZILVIA

SZIRÁK PÉTER: KERTÉSZ IMRE

Mielőtt bárki megdicsérné vagy éppen elma
rasztalná Szirák Pétert azért, mert alig néhány
hónappal a Nobel-díj után monográfiát jelente
tett meg Kertész Imre opusáról. megjegyezen
dő: merő véletlenről van szó - miközben a
Kertész-könyv formálódott, Kertész Imrét No-


