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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)
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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


