
I. Je len ta nul má nyom ban, ame lyet az
eu ró pai „ra di ká lis fel vi lá go so dás” fi lo zó -
fu sai irán ti ér dek lõ dé sem ih le tett, ar ról
sze ret nék el mél ked ni há rom 17. szá zad
vé gi ún. „spinozista” re gény kap csán,
hogy szer zõ ik mi lyen ér vek kel já rul nak
hoz zá a te o ló gi ai dis kur zus ko ra be li le ér -
té ke lõ dé sé nek fo lya ma tá hoz és a tár sa -
dal mi együtt élés alap já ul szol gá ló mo ra li -
tás nak a ke resz tény hit tõl va ló el vá lasz tá -
sá hoz. No ha fi lo ló gi ai nyo mai vagy bi zo -
nyí té kai nin cse nek an nak, hogy az itt tár -
gyalt re gé nyek ha tást gya ko rol tak vol na a
ma gyar fel vi lá go so dás gon dol ko dó i ra, a
18. szá zad má so dik fe lé nek ma gyar iro -
dal má ban ta lál ha tunk olyan mû ve ket (el -
sõ sor ban a Tariménes uta zá sá ra gon do -
lok), ame lyek ér tel me zé sé hez hasz nál ha -
tók le het nek az aláb bi ak ban tár gyalt re gé -
nyek kel kap cso la tos esz me fut ta tás ok.

Amint az köz is mert, a re for má ci ót kö -
ve tõ kor szak fe le ke ze ti ta golt sá ga és az
óko ri szkep ti ciz mus új já é le dé se alap ve tõ -
en té páz ta meg a ke resz tény gon dol ko dás
egy ség ide ál ját, s ez az új kor gon dol ko dó
fõi kö zül so ka kat ar ra ve ze tett, hogy a ne -
ga tív te o ló gia ko ráb bi ha gyo má nyá val né -
mi leg össz hang ban Is ten fel fog ha tat lan -
sá gá nak és ki mond ha tat lan sá gá nak ter -
mi nu sa i ban fo gal maz za meg a prob lé mát.
Az is ten ség de fi ni ál ha tat lan sá gá nak és
meg is mer he tet len sé gé nek szkep ti kus
szel le mû ki mon dá sa per sze az egész te o -
ló gi ai prob lé ma rend szer tü rel met len el -
ve té sé hez és vég sõ so ron az ate iz mus hoz
épp úgy ve zet het, mint a fi lo zó fi ai ra ci o -
na li tás tel jes el uta sí tá sá hoz és (va la me -
lyik) or to do xi á hoz va ló alá za tos, fideista
meg té rés hez. Aho gyan Popkin ír ja: „A

tel jes szkep ti ciz mus két irá nyú ut ca,
amely rõl a fel vi lá go so dás »ésszerûsé-
géhez«, il let ve a fi de iz mus vak hit éhez
egy aránt kijuthatunk.”1

A kér dés azon ban ter mé sze te sen
nem csak el vi, episztemológiai: az új ko ri
po li ti kai gon dol ko dás egyik leg meg ha tá -
ro zóbb ta pasz ta la tát a re for má ci ót kö ve tõ
kor szak val lá si sok szí nû sé ge ál tal ki vál -
tott há bo rúk, zûr za var ok és in sta bi li tás
je len tet ték, amely nek ere de tét a kor ban
élõk az is ten rõl va ló tu dás alap ve tõ és le -
küzd he tet len bi zony ta lan sá gá ban vél ték
felfedezni.2 Az egy mást gyû lö lõ fe le ke ze -
tek és szek ták ko eg zisz ten ci á já nak prob -
lé má já ra a leg ké zen fek võbb po li ti kai vá -
laszt ter mé sze te sen a sza bad val lás gya -
kor lat jo gá nak a fe le ke ze ti ki sebb sé gek tõl
va ló meg ta ga dá sa (akár a lel ki is me ret
sza bad sá gá nak meg adá sa mel lett), az az
az adott or szág leg erõ sebb fe le ke ze té nek
ver seny tár sak nél kü li do mi nan ci á ja je -
len ti – XIV. La jos pél dá ul az 1685-ben ki -
bo csá tott fontainebleau-i edik tum ban
foszt ja meg ko ráb bi jo ga ik tól a fran cia
protestánsokat.3 A kor ta lán leg li be rá li -
sabb be ren dez ke dé sû or szá gá ban, a pon -
tat la nul gyak ran Hol lan di á nak ne ve zett
Egye sült Tar to má nyok ban ugyan ak kor
más jel le gû meg ol dás sal – a re for má tus
egy ház mint public church elõ jo ga i nak
meg tar tá sa mel lett a kü lön bö zõ fe le ke ze -
tek meg tû ré sé vel, to váb bá a po li ti kum -
nak a val lá si szfé rá ról va ló rész le ges és
né mi leg szé gyel lõs le vá lasz tá sá val –
kísérleteznek.4 A 17. szá zad vé gé nek fik -
ci ós, sõt egye ne sen utó pi kus jel le gû szép -
iro dal mi mû ve i ben per sze ezek nél szel le -
me sebb és ter mé sze te sen ra di ká li sabb öt -86
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le tek kel is ta lál koz ha tunk – olya nok kal,
ame lyek nek leg fon to sabb kon tex tu sát a
Pierre Bayle ne vé hez kap csolt, „eré nyes
ate is ta-vi ta” szol gál tat ja. A rot ter da mi
hu ge not ta fi lo zó fus Gon do la tok az üs tö -
kös rõl cí mû (el sõ ki adás ban 1682-ben
nap vi lá got lá tott és azon nal nagy fel zú -
du lást ki vál tó) mun ká já ban ugyan is nem
egy sze rû en a fe le ke ze ti bé két és a to le ran -
cia esz mé jét vé del mez te, ha nem egye ne -
sen amel lett ér velt, hogy a lé lek hal ha tat -
lan sá gá ba ve tett ke resz tény hit nem szük -
ség sze rû fel té te le az eré nyes élet vi tel nek.
Az em pi ri kus ter mé sze tû ér vek (a vi lág -
tör té ne lem lap ja in szá mos eré nyes is ten -
ta ga dót és rossz er köl csi sé gû hí võt ta lá -
lunk) hát te ré ben az a pszi cho ló gi ai-ant -
ro po ló gi ai meg fon to lás áll, amely sze rint
az em be rek tet te it nem át fo gó val lá sos
vagy fi lo zó fi ai meg gyõ zõ dé se ik, ha nem
rö vid tá vú szen ve dé lye ik, vá gya ik és fé -
lel me ik dik tál ják. Bayle sze rint ka to li ku -
sok és pro tes tán sok, hí võk és hi tet le nek
csak spe ku la tív né ze te i ket il le tõ en kü lön -
böz nek egy más tól: a min den na pi er köl csi
dön té se ik mö gött meg hú zó dó mo ti vá ci ók
azon ban igen ha son ló ak. Ez a po li ti kai
gya kor lat te rén azt je len ti, hogy a tár sa da -
lom ko hé zi ó ját nem túl vi lá gi (tá vo li és bi -
zony ta lan), ha nem kéz zel fog ha tó és
azon na li ju tal mak és bün te té sek rend sze -
ré re kell ala poz ni. A spe ku la tív (val lá sos
vagy fi lo zó fi ai) meg gyõ zõ dé sek nek a tár -
sa dal mi cse lek vést sza bá lyo zó mo rál tól
va ló el tá vo lí tá sa eti ka tör té ne ti és po li ti -
ka fi lo zó fi ai szem pont ból is igen fon tos és
messzi re ve ze tõ kér dés, amely nek a kor -
tár sak per sze el sõ sor ban köz vet len po li ti -
kai imp li ká ci ó it – je le sül a hi tet le nek kel
(vagy a „más kép pen hí võk kel”) szem ben
gya ko rolt to le ran cia szük sé ges sé gét, il let -
ve az egy há zak po li ti kai as pi rá ci ó i nak
meg kér dõ je le zé sét – ész lel ték.

Az aláb bi ak ban Tyssot de Patot (1655–
1727) Voyages et aventures de Jacques
Massé cí mû re gé nyét, Denis Vairaisse
(vagy Veiras, 1630-1692) Histoire de
Sévarambes-ját és Gabriel de Foigny (kb.
1630–1692) Terre australe inconnue-jét
tár gya lom – há rom olyan mun ká ról van
szó, ame lye ket gyak ran szo kás együtt ol -

vas ni és utó pi kus vagy „spinozista”5 (eset -
leg „de is ta”) re gény ként be so rol ni. 
A ra di ká lis fel vi lá go so dás ról szó ló két
nagy mo no grá fia szer zõ je, Jonathan Israel
igen nagy je len tõ sé get tu laj do nít a há rom
re gény nek – rész ben nyil ván azért, mert
jól szol gál ják kon cep ci ó ját. Amint az
közismert,6 Israel a ra di ká lis fel vi lá go so -
dás „szü lõ ha zá ját” az Egye sült Tar to má -
nyok ban lo ka li zál ja: sze rin te a 17. szá zad
má so dik fe lé ben in nen su gá roz nak szét
Eu ró pa-szer te a leg fel for ga tóbb „spino-
zista ta nok”, még hoz zá egé szen ad dig, míg
a hol land po li ti ká ban be kö vet ke zõ kon zer -
va tív for du lat kö vet kez té ben Fran ci a or -
szág ba nem ke rül át a moz ga lom cent ru -
ma. A fo lya mat ban óri á si sze re pet ját szik a
nantes -i edik tum 1685-ös vissza vo ná sát
kö ve tõ en hol land föld re me ne kü lõ fran cia
pro tes tán sok kö zös sé ge (az ún. Refuge),
amely nek leg is mer tebb alak ja Pierre
Bayle, és amely hez a há rom itt tár gyalt re -
gény szer zõi is ezer szál lal kötõdnek.7

In do kolt-e va jon Israel azon el já rá sa,
hogy a há rom re gényt min den to váb bi
nél kül „spinozistának” bé lyeg zi, ügyet
sem vet ve azok ra a ko ráb bi, ná lá nál na -
gyobb iro da lom el mé le ti is ko lá zott ság gal
(vagy ér dek lõ dés sel) ren del ke zõ kom -
men tá to rok tól ér ke zõ fi gyel mez te té sek re,
ame lyek sze rint az össze tett narrációjú
re gé nye ket csak meg en ged he tet len szim-
plifikáció árán le het ha tá ro zot tan össze -
kap csol ni egy adott esz me tör té ne ti irány -
zat tal? Racault pél dá ul ar ra hív ja fel fi -
gyel mün ket, hogy fik ci ós iro dal mi mû -
vek ben (ha csak nem nyil ván va ló té zis re -
gé nyek rõl van szó) egy ál ta lán nem kön-
nyû meg ha tá roz ni, hogy a szer zõ me lyik
sze rep lõt te kin ti szó csö vé nek, s hogy egy
re gény cse lek mé nye min dig több fé le ér -
tel me zést tesz lehetõvé.8 Eb ben az ok ve -
tet len ke dés ben két ség te le nül sok igaz ság
rej lik. Az ön ké nyes és le egy sze rû sí tõ be -
so ro lás vád já ra azon ban ér de mes azu tán
vissza tér ni, hogy meg vizs gál tuk, mi lyen
kri té ri u mok alap ján mi nõ sít he tõk spin-
ozistának a szó ban for gó re gé nyek. Israel
az aláb bi há rom „spinozista té tel” szép -
iro dal mi esz kö zök kel tör té nõ il luszt rá ci -
ó ját lát ja a re gé nyek ben:
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1. A há rom utó pi kus el be szé lés ben
sze rep lõ tá vo li né pek a ter mé szet re mint
va la mi fé le mère universelle-re te kin te -
nek, amely nek szá má ra min den te remt -
mény egyen ran gú (kap cso lód va ez zel az
Eti ka antropocentrizmus-kritikájához); az
éle tet és a ha lált to váb bá egy ál ta lán nem
ke resz té nyi ter mi nu sok ban ér tel me zik,
ha nem va la mi fé le er köl csi leg sem le ges
kör for gás fá zi sa i ként lát ják.

2. A fi lo zó fi át, a fi lo zó fi ai böl cses sé -
get a te o ló gia fö lé eme lik, sõt a fi lo zó fi á -
ban az elõ í té le tek, a tra dí ció, a ha gyo má -
nyos val lá sos ság aló li fel sza ba du lás esz -
kö zét lát ják.

3. Tár sa dal muk fel épí té se azt il luszt -
rál ja, hogy az em be rek a val lás ra tör té nõ
bár mi fé le hi vat ko zás nél kül is ké pe sek
sta bil po li ti kai kö zös sé ge ket lét re hoz ni;
il let ve ezen ál lí tás ki egé szí té se ként, hogy
ha gyo má nyos for má já ban a val lás vol ta -
kép pen nem más, mint a szél há mos ság
esz kö ze egy hely te len és el fa jult po li ti ka
ke zé ben, is mert ki fe je zés sel: pa pi im-
posztúra.

Az aláb bi ak ban az el sõ prob lé má val
nem kí vá nok fog lal koz ni, rész le te sen tár -
gya lom vi szont a fi lo zó fi ai-tu do má nyos
és a te o ló gi ai dis kur zus konf lik tu sos vi -
szo nyá nak kér dé sét, il let ve a tár sa dal mi
ko hé zió hit bé li alap ja i ra vo nat ko zó
bayle-i kér dés fel ve tés re gény bé li ma ni -
fesz tá ci ó it. A há rom mû vel kap cso la to -
san fel ve tõ dõ kér dé sek kö zül a leg ér de ke -
sebb vé le mé nyem sze rint a fik ci ós jel leg
és a fi lo zó fi ai-val lás kri ti kai tar ta lom egy -
más hoz va ló il lesz ke dé sé nek mi ként je.
Az erõ sen ide o lo gi kus töl te tû és po le mi -
kus hang vé te lû el be szé lé sek ben a fel for -
ga tó jel le gû üze net (a bib li ai val lá sos ság
igaz sá gá nak és tár sa dal mi hasz nos sá gá -
nak meg kér dõ je le zé se) el sõ sor ban ter mé -
sze te sen a kü lön bö zõ sze rep lõk szá já ba
adott mo no ló gok ban nyil vá nul meg. Az
ol va só (s kü lö nö sen a té zis re gé nyek tõl
ok kal ide gen ke dõ mai ol va só) sze mé ben
ez az el já rás azon ban meg le he tõ sen di -
dak ti kus nak tûn het, hi szen a bölcs és fel -
vi lá go sult szó nok la to kon túl zot tan is át -
süt nek a re gé nyek szer zõ i nek ide o ló gi ai
szán dé kai, rá adá sul a hosszas esz me fut -

ta tás ok ban el hang zó ér vek már is me rõ sek
le het nek a kor köz is mert fi lo zó fi ai-tör té -
ne ti ér te ke zé se i bõl is. Pon to san eb bõl a
meg fon to lás ból ítél te se ma ti kus, unal mas
és vég sõ so ron ol vas ha tat lan té zis re gé -
nyek nek az itt tár gyalt mû ve ket nagy ha -
tá sú mun ká já ban Paul Hazard.9 Te gyük
azon nal hoz zá a szö ve gek vé del mé ben,
hogy az una lo mig is mert te o ló gia- és val -
lás el le nes ér vek nek per sze köl csö nöz het
(és köl csö nöz is) né mi több let je len tést,
ha egy utó pi kus szí nek kel le fes tett tár sa -
da lom je les sze rep lõi vi ta hely zet ben ad -
ják elõ õket, vagy ép pen ha az uta zás so -
rán szer zett ta pasz ta la ta ik „éb resz tik rá”
a re gé nyek nar rá to ra it Eu ró pá ból ho zott
elõ í té le te ik tart ha tat lan sá gá ra.

Az el múlt húsz-har minc év ben szá -
mos ér tel me zõ tár gyal ta a há rom re gényt,
s az in terp re tá ci ók sok fé le sé ge egy ér tel -
mû en cá fol ni lát szik Hazard sab lo nos ság -
ra vo nat ko zó vád ját. Az aláb bi ak ban ma -
gam is ar ra tö rek szem majd, hogy bi zo -
nyít sam: a há rom re gény nem ol vas ha tó a
kor val lás kri ti kai gon dol ko dá sá nak prob -
lé ma men tes il luszt rá ci ó ja ként, hi szen
narrációjuk és cse lek mény ve ze té sük szá -
mos olyan kér dést vet fel, amely ár nyal ja,
új fény ben tün te ti fel a dis kur zus szint jén
meg fo gal ma zott ál lí tá so kat. Ha fel té te lez -
zük is (és er re min den ala punk meg van),
hogy a re gé nyek el sõd le ges üze ne te a Ki -
nyi lat koz ta tás ra épü lõ val lá sos ság igaz sá -
gá nak és tár sa dal mi hasz nos sá gá nak
meg kér dõ je le zé se, ak kor is azt lát juk,
hogy – egy fe lõl – a ra ci o na lis ta meg ol dá -
sok so ha sem bi zo nyul nak tel je sen prob -
lé mát lan nak; más fe lõl, hogy az el be szé lé -
sek re to ri kai szem pont ból leg ha té ko -
nyabb és leg meg gyõ zõbb epi zód jai azok,
ami kor a szer zõk nek si ke rül leg fon to sabb
té te le i ket a dis kur zus szint jé rõl a re gény
cse lek mény szö vé sé nek szint jé re emel ni -
ük. Ma gya rán szól va: a bölcs „benn szü -
löt tek” (vagy ép pen a ke resz tény val lás
éssze rût len sé gét és tár sa dal mi ve szé lyes -
sé gét a vi ták so rán fo ko za to san fel is me rõ
uta zók) né mi képp da gá lyos, ra ci o na lis ta
szel le mi sé gû ki nyi lat koz ta tá sa i nál jó val
ér de ke seb bek és ol vas ha tób bak a lec ke
szel le mi sé gét jól fel is mer he tõ en, ám88
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még sem di dak ti ku san tük röz ni ké pes tör -
té né sek el be szé lé sé re épü lõ ré szek, il let -
ve a re gé nyek cse lek mé nyé nek azon ele -
mei, ame lyek ki fe je zet ten új fény ben tün -
te tik fel a böl csek ra ci o na lis ta dis kur zu -
sát. Té zis re gé nyek he lyett pró bál juk „esz -
mék re gé nye i ként” ol vas ni a mû ve ket,
ame lyek ben „min den alak jel le me a ma ga
hor doz ta esz mé bõl kö vet ke zik”, s min -
den ki vel „rá ha son lí tó dol gok” tör tén nek
(ha meg bo csát ha tó, hogy egy két és fél év -
szá zad dal ké sõbb al ko tó, el sõ sor ban utó -
pis ta ként is mert szer zõ egyik nem utó pi -
kus regényébõl10 me rít sek). Ef fé le vi -
szony lag szofisztikált narráció elõ ál lí tá -
sá ra a há rom tár gyalt szer zõ vál to zó mér -
ték ben ké pes. Az aláb bi ak ban ar ra te szek
kí sér le tet, hogy ki dom bo rít sam re gé nye ik
ér de ke sebb ré sze it és as pek tu sa it – ab ban
re mény ked ve te hát, hogy ki de rül: nem
kéz le gyin tés sel el in téz he tõ té zis re gé -
nyek rõl, ha nem komp lex, kü lön fé le ér tel -
me zé si le he tõ sé gek re nyi tott, az ol va sót
he lyen ként ki fe je zet ten za var ba is ej te ni
ké pes mû vek rõl van szó. Vissza tér ve (egy
mon dat ban) a „spinozista” jel zõ meg ala -
po zott sá gá nak kér dé sé re: a re gé nyek ef fé -
le be so ro lá sa annyi ban fel tét le nül in do -
kolt nak tû nik, hogy a mû vek két ség te le -
nül a nagy spi no zai mû vek ál tal is fe sze -
ge tett kér dé sek kö rül fo rog nak, ám – aho -
gyan ez re mél he tõ en ki de rül majd az
aláb bi ak ból – ez nem je len ti a fi lo zó fus
esz mé i nek szol gai adaptációját.11

II. Min de nek elõtt ál la pít suk meg,
hogy a há rom tár gyalt re gény nar ra tív
alap hely ze te szá mos ha son la tos sá got mu -
tat. Mind há rom eset ben olyan „ta lált kéz -
irat ról” van szó, ame lyek le jegy zõ ik ha lá -
lát kö ve tõ en ka lan dos kö rül mé nyek kö -
zött ke rül tek „közzétévõik” ke zé be. A do -
ku men tum jel le get te hát erõ sen kul ti vá ló,
a kor út le írá sa i ból több va lós és élet sze rû
ele met át eme lõ szö ve gek kis sé zûr za va -
ros élet raj zú, az eu ró pai tár sa da lom ba
tel jes ség gel be il lesz ked ni nem ké pes, ám
élénk fi lo zó fi ai-val lá si ér dek lõ dés sel bí ró
uta zók ról szól nak. Hõ se ink ha jó tö rés kö -
vet kez té ben ke rül nek olyan, ko ráb ban is -
me ret len or szá gok ba, ame lyek nek tel jes -
ség gel ra ci o ná lis – de mo re geometrico

meg ter ve zett – po li ti kai-tár sa dal mi be -
ren dez ke dé se éle sen el üt az Eu ró pá ban
is mert tõl és elfogadottól.12 Tyssot de Patot
fõ hõs ének, Jacques Massénak ven dég lá -
tói min den kér dés ben az ész irá nyí tá sa
alá he lye zik ma gu kat; Veiras szevaramb-
jai nagy tör vény ho zó juk nak, Sevariasnak
kö szön he tõ en egy igen ra ci o ná li san meg -
ter ve zett „államszocialista” tár sa dal mi
struk tú rá ban él nek; Foigny auszt rál
benn szü löt tei pe dig sa já tos ant ro po ló gi ai
meg ha tá ro zott sá guk okán – her maf ro di -
ták ról van szó – szen ve dély men tes böl -
cses ség gel ve ze tik éle tü ket a hõn áhí tott
ha lál fe lé. Rö vi de sen az is nyil ván va ló vá
vá lik az uta zók szá má ra, hogy ott hon ról
ho zott ke resz tény hi tük és ar ra épü lõ val -
lás gya kor la tuk a leg ke vés bé sem szá mít
von zó nak a ra ci o ná li san gon dol ko dó
benn szü löt tek sze mé ben. A vi ták ban a
ha jó tö röt tek min den eset ben kí sér le tet
tesz nek a ke resz tény val lás leg fon to sabb
té te le i nek meg vé dé sé re, ugyan ak kor
igen csak meg gyõ zõ nek íté lik ven dég lá tó -
ik val lás kri ti kai esz me fut ta tá sa it. Von zal -
muk ról és ké te lye ik rõl a kö vet ke zõ, igen
át lát szó re to ri ká jú ki je len tés út ján ad nak
szá mot: ha ne vel te té sem és Is ten ke-
 gyel me nem õr zött vol na meg az igaz hit -
ben, bi zony el fo gad tam vol na eret nek
nézeteiket…

Bár a re gé nyek ben be mu ta tott tár sa -
dal mak val lás ról al ko tott fel fo gá sa igen -
csak el tér egy más tól, kö zös ben nük, hogy
mind há rom a te rem tõ és gond vi se lõ Is ten
esz mé jé nek lát szó la gos el fo ga dá sá ra épül
(amely nem jel lem zõ pél dá ul a Histoire
des Ajaoiens13 cí mû – a má sik há rom mal
gyak ran együtt tár gyalt – utó pi kus re gény
ön tu da tos ate is ta pol gá ra i ra), ugyan ak kor
mind egyi ket az is ten ség ter mé sze tét ap -
ró lé ko san tár gya ló te o ló gi ai dis kur zus 
bi zony ta lan ként, ér tel met len ként és a tár -
sa da lom ra néz vést igen ve szé lyes ként va -
ló el ve té se jel lem zi. A há rom re gény nar-
rációjában a ke resz tény val lás új ko ri kri -
ti ku sa i nak azon meg gyõ zõ dé se tük rö zõ -
dik, amely sze rint a fé kez he tet len szen ve -
dé lye ket ge ne rá ló te o ló gia olyan dol gok -
ról be szél a le he tõ leg dog ma ti ku sabb
hang vé tel ben, ame lyek va ló já ban kí vül
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es nek az em ber fel fo gó ké pes ség ének ha -
tá ra in (hors de notre portée). Már pe dig,
mi vel az egy más sal szem ben ál ló fe le ke -
ze tek mind egyi ke mély sé ge sen meg van
gyõ zõd ve ál lás pont já nak is te ni ih le tett sé -
gé rõl és bí rál ha tat lan sá gá ról, a te o ló gi ai
vi ták szin te szük ség sze rû en ve zet nek a
tár sa dal mi bé ke fel bom lá sá hoz és vé res
há bo rúk hoz.

A tör vény ho zók mind há rom tár gyalt
utó pi kus re gény ben egyik leg fon to sabb
fel ada tuk nak te kin tik azt, hogy min den
esz köz zel meg gá tol ják a bi zony ta lan ala -
pok ra épü lõ, ám még is dog ma ti kus igé -
nyek kel elõ ál ló te o ló gi ai gon dol ko dás vé -
res di a lek ti ká já nak ki bon ta ko zá sát. A
Veiras-regény nar rá to ra, a Siden ne vû
hol land ka pi tány be szá mo ló já ból pél dá ul
az de rül ki, hogy a szevarambok vi lá gá -
ban óri á si a nyu ga lom val lá si kér dé sek -
ben, mert nem en ge dik, hogy fi lo zó fi ai
ala pok ra (s nem va la mi fé le ki nyi lat koz ta -
tás ra) épü lõ hi tü ket in to le ran cia és po li ti -
kai szen ve dé lyek szennyez zék be. A pol -
gá rok tel jes lel ki is me re ti sza bad sá got él -
vez nek, a po li ti kai tiszt sé gek be töl té se so -
rán pe dig fel sem me rül a je löl tek val lá si
meg gyõ zõ dé sé nek kér dé se, hi szen a sze-
varambok a tár sa da lom ko hé zi ó ját biz to -
sí tó köz éle ti er köl csöt szem lá to mást a
val lás tól tel je sen füg get len nek te kin tik. A
te rem tõ és gond vi se lõ Is ten be ve tett meg -
kér dõ je lez he tet len hi tük egy lé nye gé ben
fizikoteológiaiként ér té kel he tõ érv rend -
sze ren alap szik: a vi lág bölcs rend je sze -
rin tük egy ér tel mû en bi zo nyít ja egy jó in -
du la tú és min den ha tó is ten ség lé te zé sét.
Ugyan ak kor ha Is ten lé te nem is meg kér -
dõ je lez he tõ, ter mé sze té rõl kép te len ség
biz to sat ál lí ta ni. A szevarambok ál la má -
nak ala pí tó ját, a pár szi Sevariast, a bar bár
és fa na ti kus mo ha me dá nok elõl er re a vi -
dék re me ne kü lõ bölcs és fel vi lá go sult tör -
vény ho zót, meg gyõz te ke resz tény ne ve lõ -
je (a ve len cei szü le té sû Giovanni), hogy
van egy a Nap nál is ha tal ma sabb, iga zi,
ám ter mé sze tét az em ber elõl rej te ge tõ 
Is ten, de ar ról nem tud ta meg gyõz ni,
hogy a na pot nem kell is ten ként imád nia.
Ezen szink re tiz mus vég ered mé nye: a sze-
varambok kul ti kus tisz te let tel övez nek

egy a ma ga ki mond ha tat lan sá gá val tün te -
tõ is ten sé get, aki nek szim bó lu ma a fe ke te
ken dõ vel le ta kart ol tár, amely „azt az
örök és lát ha tat lan is ten sé get szim bo li zál -
ja, akit nem is mer het nek meg, s csak az
ér tel mü ket be bo rí tó fe ke te fel le gen ke resz -
tül szem lél het nek”. Emel lett óri á si tisz te -
let tel öve zik a lát ha tat lan fõ is ten ség el sõ
szá mú hely tar tó ja ként mû kö dõ és sza bad
szem mel is jól lát ha tó Napot.14 Mind ezt
úgy ér tel mez het jük, hogy a lát ha tat lan és
vég te len Úr a Nap mint alá ren delt is ten -
ség út ján gya ko rol ja jó té te mé nye it. A kul -
tusz el sõ és min den na pos tár gya te hát a
Nap, az Örök Is ten tisz te le té re (akit a re -
gény nar rá to ra min den to váb bi nél kül
azo no sít a ke resz té nyek Is te né vel) pe dig
hét éven te ren dez nek ün nep sé ge ket. Az õ
imá da ta azon ban „pon to san olyan ho má -
lyos, mint ve le kap cso la tos is me re te ik.
Val lá suk leg na gyobb misz té ri u ma te hát az
Is ten ség iga zi kultusza.”15 A ce re mó nia
(itt nem rész le tez he tõ) szim bo li ká ját te -
hát a fe ke te szín (a tu dat lan ság fe ke té je)
ural ja, a fõ pap szó nok la tá nak vissza té rõ
re to ri kai ele me pe dig an nak hang sú lyo -
zá sa, hogy a kor lá to zott ér tel mû em be rek
nem ért he tik a vég te len Te rem tõ va ló di
ter mé sze tét, így a hí vek el sõ szá mú val lá -
si kö te les sé ge az Is ten ség csen des, ben sõ -
sé ges, szó sza po rí tás tól men tes imádata.16

A hí vek kel (vagy in kább a pol gá rok -
kal) szem ben fenn ál ló to váb bi el vá rá sok:
sze ret ni ük kell a lát ha tat lan urat, a na pot,
hon fi tár sa i kat és ha zá ju kat. Mi vel eze ket
az er köl csi el vá rá so kat az or szág ban élõ
ke resz té nyek (Giovanni le szár ma zot tai,
akik nek hi te egyéb ként meg le he tõ sen
szociniánus szí ne ze tû) is min den to váb bi
nél kül tel je sí te ni tud ják, becs ben tar tott
pol gá rai le het nek a szevarambok tár sa -
dal má nak (még té rí te ni ük is sza bad, bár a
ra ci o ná lis gon dol ko dá sú szevarambok
nem na gyon akar nak hin ni a cso dák ban
és a fel tá ma dás ban). Ér de kes az is, hogy a
lé lek hal ha tat lan sá gá ban a tár sa da lom
szel le mi elit je nem hisz, de az al sóbb
nép ré te gek igen, s mi vel ez utób bi po li ti -
kai ér te lem ben igen hasz nos idea, s ma ga
az ál lam ala pí tó Sevarias is ezen a vé le -
mé nyen volt, a lé lek hal ha tat lan sá gá nak90
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esz mé je még is ré szét ké pe zi a (sen ki re
néz ve nem kö te le zõ) ál lam val lás nak.

Cik künk té má ja szem pont já ból nem
is annyi ra e fur csa po li te is ta szevaramb
ál lam val lás for rá sa i nak kér dé se ér de kes,
in kább an nak a fon tos esz mé nek a fel tû -
né se, hogy a ki mond ha tat lan ról, a de fi ni -
ál ha tat lan ról szó ló be széd szük ség sze rû -
en csak üres vagy leg alább is bi zony ta lan
le het, s po ten ci á li san ret ten tõ ve szé lyes,
hi szen szin te szük ség sze rû mó don szít
el len té tet az em be rek kö zött. A meg ol -
dást Sevarias, a bölcs tör vény ho zó a te o -
ló gi ai dis kur zus le hû té sé ben és el szi ge te -
lé sé ben lát ja: bár Is ten rõl az év meg ha tá -
ro zott nap ja in vi tat koz hat nak az is ko lák -
ban, s ez al kal mak so rán a leghetero-dox-
abb né ze tek is he lyet kaphatnak,17 ezek a
szük ség sze rû en vég nél kü li (hi szen Is ten
va ló di ter mé sze té nek meg is me ré sé hez
nem ve ze tõ) disz kusszi ók sem mi lyen for -
má ban nem hat hat nak ki a tár sa da lom
min den na pi éle té re. A nar rá tor sze rint
ugyan is, ha a te o ló gi ai dis kur zus hoz nem
kap cso lód hat nak egyé ni am bí ci ók s po li -
ti kai tö rek vé sek, az Is ten rõl va ló be széd
már nem fog a ko ráb bi ak hoz ha son ló he -
ves szen ve dé lye ket ge ne rál ni, az az a sze-
varambok rend sze re gya kor la ti lag ké pes
volt ki húz ni a val lás po li ti kai mé reg fo gát.
A kor Eu ró pá já nak cím zett s igen kön-
nyen de kó dol ha tó üze net rõl van szó: ha a
te o ló gi ai dis kur zus tény leg csak Is ten rõl
szól na, s nem im posz to rok ha tal mi tö rek -
vé se i nek ál cá ja vol na, ve szély te len, s
vall juk be, kis sé ér dek te len, hi szen meg -
gyõ zõ ered mé nyek kel a leg ke vés bé sem
ke cseg te tõ tu dás for má vá vál na. Veiras
egy ér tel mû su gal la ta: az Is ten rõl va ló 
be széd depolitizálása (po li ti kai tét je i tõl
va ló meg fosz tá sa) és a köz szfé rá ból a pri -
vát szfé rá ba tör té nõ „szám ûzé se” una -
lom ba és kö zöny be fog ja ful lasz ta ni ezt
az em bert a sö tét ben va ló ta po ga tó zás ra
íté lõ, ám a pa pi imposztúra szá má ra 
ép pen ezért ki tû nõ te re pet nyúj tó „is te ni
tu do mányt”.

Az aláb bi ak ban azt vizs gá lom igen rö -
vi den, hogy a val lás kri ti kai esz mék nek
mi lyen cse lek mény szin tû (a fik ci ó ba
ágya zott) meg nyil vá nu lá sa it fi gyel het jük

meg a re gény ben. Két epi zód ra ér de mes
ki tér ni. Az egyik: a ha jó tö rést kö ve tõ en a
ten ge ré szek még so ká ig nem ta lál koz nak
a szevaramb benn szü löt tek kel, a szi ge tet
el hagy ni vi szont ha jó ik ro mos ál la po ta
mi att kép te le nek, így ar ra kény sze rül nek,
hogy hosszú hó na pok ra, sõt akár évek re
meg pró bál ja nak be ren dez ked ni a vi lág
töb bi ré szé tõl el sza kí tott élet re. A ter mé -
sze ti ál la po tot mo del lá ló kez de ti zûr za va -
ros he te ket ma guk mö gött hagy ják, s a
„tár sa dal mi szer zõ dés” meg kö té sét kö ve -
tõ en a tör vény ho zói fel ada tok kal Siden
ka pi tányt bíz zák meg, aki nek te hát a sem -
mi bõl kell éssze rû el ve ken ala pu ló tár sa -
dal mi-po li ti kai rend szert létrehoznia.18

Veiras igen rész le te sen szá mol be a kí sér -
let rõl: az el be szé lés el sõ ré sze, amely ben
Siden ka pi tány mint egy Sevarias elõ ké pe -
ként tû nik fel, a re gény összterjedelmének
mint egy ötö dét te szi ki. A leg na gyobb
prob lé mát ter mé sze te sen a sze xu a li tás
meg szer ve zé se je len ti. A ha jón uta zott
né hány nõ, akik kö zött ta lá lunk fér je zet -
te ket és ha ja do no kat egy aránt, szá muk
azon ban messze a fér fi a ké alatt ma rad.
Mi vel az erõ sza kos cse lek mé nyek és a fél -
té keny sé gi drá mák ko mo lyan ve szé lyez -
te tik a ha jó tö röt tek kö zös sé gé nek bé ké jét,
Sidennek gya kor la ti meg ol dást kell ta lál -
nia a prob lé má ra. Vé gül úgy dönt, hogy a
kö zös ség ma ga sabb ran gú tag jai ki zá ró la -
gos jo got kap nak egy-egy asszony ra, az
ala cso nyabb ran gú ak kö zül pe dig töb ben
kény te le nek osz toz ni, még hoz zá egy
rész le te sen ki dol go zott ka len dá ri um
alap ján, a ke vés bé von zó asszo nyok
kegyein.19 Mind ez nyil ván va ló an el len té -
tes a ke resz tény val lás er kölccsel, ám a ki -
elé gí tet len ne mi ösz tö nök rom bo ló ha tá -
sát ész le lõ és a kö zös ség bé ké jé ért fe le lõs
Siden nem lát más meg ol dást. Ma gá tól
ér te tõ dõ ként be mu ta tott dön té sé ért nem
sza bad ko zik, csak annyit je gyez meg,
hogy ke ve sen vol tak az asszo nyok kö zött,
akik nem fo gad ták el a rend szert (õk fel -
men tést kap tak a sze xu á lis szol gál ta tá sok
tel je sí té sé nek kö te le zett sé ge alól, más
kér dés, hogy ez zel a töb bi nõ hely ze tét
tet ték ne he zeb bé, nem biz tos te hát, hogy
he lyes és eré nyes dön tést hoz tak). A re -
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gény ben az ön meg tar tóz ta tás ra épü lõ tra -
di ci o ná lis mo rál nem bí rál ta tik, nem bé -
lye gez te tik em ber te len nek és be tart ha tat -
lan nak – ez az ir re le váns esz mék nek ki já -
ró fül sü ke tí tõ hall ga tás vé le mé nyem sze -
rint so kat mon dóbb, mint a ke resz tény
val lás er kölcs ér te ke zõ for má ban ki fej tett
bí rá la ta le het ne. Je gyez zük meg vé gül,
hogy ami kor a ha jó tö röt tek kö zös sé gét
fel fe de zik a szevarambok, s a ka pi tány
be szá mol ne kik az ál ta la üd vö zí tõ nek
vélt és meg ho no sí tott meg ol dás ról, a
benn szü löt tek el ször nyed ve hal la nak az
asszo nyok fe let ti osztozkodásról.20 Nem
ar ról van szó per sze, hogy bû nös nek és
el foj tan dó nak ítél nék az élet erõs fér fi a kat
haj tó ne mi szen ve délyt. A jól szer ve zett
szevaramb tár sa da lom ban azon ban el -
kép zel he tet len, hogy bi zony ta lan ság áll -
jon fenn a meg fo gant gyer me kek le szár -
ma zá sát il le tõ en. A prob lé mát vé gül úgy
old ják meg, hogy min den mat róz kap egy
„sa ját hasz ná la tú” szevaramb höl gyet,
aki ért a ké sõb bi ek ben min den té ren fe le -
lõs ség gel tar to zik. A ké sõb bi ek ben az 
is ki de rül – s ez igen el gon dol kod ta tó –,
hogy a szevarambok igen szi go rú an bün -
te tik mind a há zas ság tö rést, mind a há -
zas ság elõt ti ne mi érint ke zést, leg alább is
ami a sa ját nem zet sé gük höz tar to zó if ja -
kat il le ti.

Min den bi zonnyal szin tén a té zis re -
gé nye ket fe nye ge tõ di dak ti kus ság el ke rü -
lé sét (vagy leg alább mér sék lé sét) szol gál -
ja az a fi gye lem re mél tó el já rás is, hogy a
pa pi imposztúra té má ját egy szevaramb
mí tosz, Ahinome és Dionostar tör té ne té -
nek fel idé zé se illusztrálja.21 A ma gát a
Nap fi á nak ki adó ha mis pró fé ta,
Stroukaras – Sevarias go nosz pendant-ja,
aki nek alak já ban Mó zes, Jé zus és Mo ha -
med vo ná sai egy aránt fel fe dez he tõk –
ide jé ben a csa ló ális ten ség pap jai az 
or szág leg szebb lá nya it rend sze re sen ki -
vá lasz tot ták Is ten szol gá la tá ra, s az tán
ter mé sze te sen õk ma guk pa ráz nál kod tak
ve lük. A két sze rel mes if jú azon ban el -
len állt a go nosz csel szö vés nek, s már tír -
ha lá luk az idõk vé ge ze té ig ar ra em lé kez -
te ti a szevarambokat, hogy az Is ten aka ra -
tá ra tör té nõ hi vat ko zá sok igen gyak ran

önös po li ti kai cé lo kat szol gál nak. Kü lön -
fé le ér tel me zé si le he tõ sé ge ket nyit meg
az a tény, hogy a Sevarias és Stroukaras –
a jó és a go nosz val lás ala pí tó – igen csak
ha son ló tech ni kák kal él ve gyõ zi meg a
hin ni min dig kész né pet sa ját ki vá lasz -
tott sá gá ról és is ten fi ú sá gá ról: a kü lönb ség
„csak ” a meg szer zett ha ta lom fel hasz ná -
lá sá ban rej lik (míg Sevarias a „né pért”
ha zu dik, ad dig Stroukarast önös szen ve -
dé lyei mozgatják).22 Va jon a 17. szá za di
libertinusok szí vé nek oly ked ves im-
posztúra-tematika nyo ma it kell eb ben lát -
nunk (min den ha ta lom szük ség sze rû en
ha zug, mert is ten tõl ere dez te ti ma gát – ez
nél kü löz he tet len ele me az ura lom sta bi li -
tá sá nak, s így vég sõ so ron a szél há mos ság
er köl csi leg nem kifogásolható)?23 Vagy ar -
ról le het szó, hogy Sevarias meg íté lé se
azért ked ve zõbb, mert vé gül õ gyõ zött, s a
tör té nel met is me re tes mó don a gyõz te sek
ír ják? Eset leg a re gény nar rá to rát, Siden
ka pi tányt kell a Sevarias-párt pro pa gan -
dis tá já nak te kin te nünk? Olyan nyi tott
kér dé sek ezek, ame lyek ki fe je zet ten ér de -
kes sé te szik a re gény narrációját.

III. Ta lán még a szevaramboknál is
nyíl tab ban ad nak szá mot a te o ló gi ai dis -
kur zus ér tel met len sé gé rõl és ve szé lyes sé -
gé rõl azok a her maf ro di ta benn szü löt tek,
akik nél Gabriel de Foigny fõ hõ se, (a szin -
tén két ne mû) Jacques Sadeur szen ved ha -
jó tö rést. Az utó pi kus re gény mû fa ji sza -
bá lya i nak meg fe le lõ en az uta zó nak egy
te kin té lyes vieillard szá mol be a kö zös ség
élet vi te lé rõl és val lá si fel fo gá sá ról. A há -
zi gaz da a szók ra té szi mód szert kö vet ve
in kább kér dez, mint ál lít: cél ja nem más,
mint hogy az uta zót rá ve zes se ott hon ról
ho zott meg gyõ zõ dé se i nek tart ha tat lan
vol tá ra. Sza va i nak na gyobb súlyt ad
(vagy ép pen ir re le váns sá te szi? – ez meg -
íté lés kér dé se) az a tény, hogy az em ber -
tõl fi zi o ló gi ai és mo rá lis ér te lem ben is
igen tá vol ál ló benn szü löt tek min den 
va ló szí nû ség sze rint preadamiták, az az
nem Ádám és Éva bû nös nem zet sé gé bõl
szár maz nak, ha nem szen ve dé lyek tõl,
bûn tõl és a mun ka kény sze ré tõl nem súj -
tott tö ké le tes lé nyek – hermafroditizmu-
suknak kö szön he tõ en még a sze rel met és92
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a nem zést is ké pe sek egye dül „meg-
oldani”.24 A narráció nyit va hagy ja azt a
kér dést, hogy a benn szü löt tek em ber te -
len tö ké le tes sé ge va jon az eu ró pai em -
ber szem pont já ból kü lö nö sen fi gye lem re
mél tó vá vagy ép pen tel jes ség gel ér dek te -
len né te szi társadalmi-politikai-vallási
be ren dez ke dé sük ta nul sá ga it. Ezt az
igen össze tett kér dést je len írásomban
nem tár gyal ha tom, in kább rá té rek az
auszt rá lok igen sa já tos val lás fel fo gá sá -
nak tár gya lá sá ra.

Sadeur be szél ge tõ part ne re alap ve tõ -
en he lyes li az eu ró pa i ak azon el já rá sát,
hogy a vi lág lé te zé sé bõl és ren de zett sé gé -
bõl egy te rem tõ prin cí pi um lé té re kö vet -
kez tet nek, mi több, nagy lel kû en ki je len ti,
hogy az uta zó né pe ta lán ke vés bé os to ba
és bar bár, mint azt ko ráb ban gon dol ta.
Kö zö sen gon dol ják vé gig a vi lág lét re jöt -
tét az ato mok vé let len ta lál ko zá sá val ma -
gya rá zó epi ku ro szi hi po té zist, ame lyet az
öreg benn szü lött csak azért vet el, mert az
ato mok nem sér tõd nek meg, ha Is ten ben
hi szünk, míg Is ten bi zonnyal meg ha rag -
szik, ha a vi lá got ato mok kal ma gya ráz -
zuk. A kon szen zus ál la po ta azon ban nem
so ká ig áll fenn Sadeur és a vén auszt rál
kö zött. Az uta zó ugyan is ar ra kí ván csi,
mi ért nem lát ja val lás gya kor lat nak sem -
mi je lét ven dég lá tói éle té ben. Egye nes vá -
lasz he lyett az auszt rál ek kor rop pant
pro vo ka tív mó don ar ra kér dez rá, hogy az
el sõ ok tisz te le te össze ko vá csol ja-e a hí -
ve ket, és kon szen zust te remt-e az eu ró pa -
i ak kö zött. Az uta zó kény te len el is mer ni,
hogy a val lás a leg ke vés bé sem a bé két és
az egyet ér tést szol gá ló té nye zõ je az eu ró -
pai tár sa dal mak éle té nek, ép pen el len ke -
zõ leg, vé res konf lik tu sok és pol gár há bo -
rúk ki vál tó oka: bi zony ta lan sá gá nál fog va
gyil kos eszmerendszer.25 Az auszt rál
bölcs éles tá ma dást in téz a cso dák ra és
szent szö ve gek re épü lõ ki nyi lat koz ta tott
val lá sok el len, ame lyek sze rin te nem le -
het nek Is ten aka ra tá nak le té te mé nye sei,
mert ak kor szük ség sze rû en csak egy áll -
hat na fenn, s azt az egyet sem vi ták és
konf lik tu sok jel le mez nék. Az eu ró pa i ak
val lá si éle tét és az azt meg ha tá ro zó te o ló -
gi ai dis kur zust Sadeur be szél ge tõ part ne -

re egy ér tel mû en imposztúraként, po li ti -
kai cé lo kat szol gá ló és jó zan ésszel ér tel -
mez he tet len misz ti fi ká ci ó ként lep le zi le.
Kü lö nö sen fel há bo rí tó nak és ir ra ci o ná lis -
nak íté li az imád ko zás gya kor la tát: mi ért
gon dol ják úgy az eu ró pa i ak, hogy a min -
den ha tó és min den tu dó te rem tõ ne tud -
ná, hogy mi re van szük sé ge az em ber nek,
s mi ért hi szik azt, hogy a vi lág egye tem
egé szét mû köd te tõ Úr fi gyel mez ni kí ván -
na az egyes em ber par ti ku lá ris vágyaira?26

Mi ben hisz nek te hát az auszt rá lok, és
mi fé le val lá si kul tusz ho nos or szá guk -
ban? Õk is el is mer nek a vi lág ban va la mi
fel fog ha tat lant, amit Haabnak ne vez nek,
de fel fo gá suk sze rint „hal lat lan és óri á si
bûn nek szá mít be szél ni és vi tat koz ni ró la,
s ter mé sze té vel kap cso la to san ma gya ráz -
kod ni. Az anyák ül te tik be gyer me ke ik fe -
jé be a Haabbal, az az az Ért he tet len nel
vagy a Ki mond ha tat lan nal kap cso la tos is -
me re te ket. Fel té te le zé se ik sze rint a Haab
min den hol je len van, s a leg na gyobb tisz -
te le tet ér dem li, ám az if ja kat már igen ko -
rán meg gyõ zik ar ról, hogy tö ké le tes sé gé rõl
kép te len ség anél kül be szél ni, hogy mél tó -
sá gát meg ne sért sék. Azt mond hat nánk
te hát, hogy val lá suk leg szi go rúbb elõ írá sa
az, hogy a val lás ról nem sza bad beszél-
niük.”27 Az auszt rá lok min den na pos élet -
vi te lé rõl szó ló be szá mo ló ból az is ki de -
rül, hogy az ot ta ni ak ide jük je len tõs ré -
szét val lá sos in dít ta tá sú, né ma és in di vi -
du á lis me di tá ci ó nak szen te lik, de az is -
ten ség ter mé sze te köz be széd tár gyá vá
sem mi kép pen sem vál hat. Az el sõ szá mú
val lá si pa ran cso lat te hát az em be ri ér te -
lem szá má ra fel fog ha tat lan Is ten rõl va ló
be széd til tá sa. Az auszt rá lok sze rint
ugyan is min den a Haabról szó ló ki mon -
dott mon dat sér ti õt, hi szen szük ség sze -
rû en tö ké let len és igaz ta lan. A te o ló gi ai
dis kur zus el ve té sé nek egyik oka te hát fi -
lo zó fi ai, je le sül episztemológiai: a vé ges
és tö ké let len em ber nek a vég te len rõl és a
tö ké le tes rõl va ló be szé de szük ség sze rû en
ir re le váns. Az em be rek (még a tes ti-lel ki
tö ké le tes ség ma ga sabb fo kán ál ló auszt rá -
lok sem) egy sze rû en nem ren del kez nek
olyan in tel lek tu á lis ké pes sé gek kel, ame -
lyek le he tõ vé ten nék szá muk ra az is ten -
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ség rõl va ló ér tel mes be szé det. Ha nem
tud juk, mi rõl és ho gyan be szél jünk, in -
kább ma rad junk csend ben – már pe dig ez
az Is ten rõl va ló be széd fel füg gesz té sé nek
szük sé ges vol tát je len ti. Ter mé sze te sen
eszünk be jut hat a né met misz ti ku sok
vagy ép pen Cusanus ne ga tív te o ló gi á ja és
tu dós tu dat lan sá ga (ta lán õrá juk gon dol
Sadeur, ami kor meg jegy zi, hogy Eu ró pá -
ban is van nak, akik az auszt rá lok hoz ha -
son ló an gon dol kod nak a kérdésben28), ám
az ér ve lés hang sú lya i nak vizs gá la ta so rán
ta lán kö ze lebb já runk az igaz ság hoz, ha
in kább Hobbes pró fé cia kri ti ká já val ro ko -
nít juk az auszt rá lok te o ló gia el le nes sé gét.
Van ugyan is a te o ló gi ai dis kur zus el ve té -
sé nek egy má sik, az el sõ vel össze füg gõ és
an nál nem ke vés bé fon tos oka is: az Is ten
ter mé sze té re és a he lyes kul tusz ra vo nat -
ko zó kér dés sel nem csak az a baj, hogy
meg gyõ zõ és vég le ges vá laszt nem kap ha -
tunk rá, ha nem az is, hogy vol ta kép pen
az em be ri lét, a condition humaine ta lán
leg fon to sabb kér dé sé rõl van szó, amellyel
kap cso lat ban te hát örök bi zony ta lan ság ra
ítél tet tünk. Iga zi pas ca li pa ra do xon ról
van szó: je len ték te len, hi szen pusz tán
evi lá gi dol go kat il le tõ en a tu do mány fej -
lõ dé sé nek kö szön he tõ en egé szen nagy fo -
kú bi zo nyos ság ra te het szert az em ber,
csak ép pen az Is ten nel, az üd vö zü lés sel,
a kár ho zat tal kap cso la tos kér dé sek re
nincs és elõ re lát ha tó lag nem is lesz vá la -
szunk. Egy ál ta lán nem vé let len, hogy a
val lás prob le ma ti ká ja ilyen he ves szen ve -
dé lye ket vált ki a pol gá rok ból, hi szen a
sors sze rû nek tû nõ bi zony ta lan ság el vi -
sel he tet len sé gét az em be rek kü lön bö zõ,
fi lo zó fi a i lag és tu do má nyo san meg ala po -
zat lan, ám ér zel mi leg igen csak ma guk kal
ra ga dó vá la szok – a kü lön bö zõ ki nyi lat -
koz ta tá so kon ala pu ló hi tek – el fo ga dá sá -
val pró bál ják eny hí te ni. Már pe dig, aho -
gyan ezt már ko ráb ban is lát tuk, a tud ha -
tat lan ról va ló ka te go ri kus és dog ma ti kus
be széd – így jel le mez he tõ a te o ló gi ai dis -
kur zus – a po li ti kai in sta bi li tás ve szé lyét
hor doz za ma gá ban, ál lít ja az auszt rál
vén, aki az eu ró pai tör té ne lem me ne tét
nagy vo na lak ban már szem lá to mást
Sadeur ha jó tö ré se elõtt is is mer te.

A bölcs vén em ber és Sadeur esz me -
cse ré jé nek ol vas tán iga zat ad ha tunk
Hazard-nak: a di a ló gus sab lo no san és ki -
szá mít ha tó an ra ci o na lis ta. Sadeur to váb -
bi sor sá nak el be szé lé se azon ban igen za -
var ba ej tõ: a tö ké le te sen éssze rû és szen -
ve dély men tes tár sa da lom él he tet len nek
bi zo nyul a benn szü löt tek re csak szer vi -
leg, de nem ben sõ leg ha son lí tó (Racault
sze rint hõ sünk csak ana tó mi a i lag, de
nem on to ló gi a i lag her maf ro di ta) Sadeur
szá má ra. Nem haj lan dó részt ven ni az
auszt rá lok kal el len sé ges (nem her maf ro -
di ták ból ál ló) né pek kel foly ta tott há bo rú -
ban és a gyõ zel met kö ve tõ mé szár lás ban,
mi több, sze re lem re éb red, és vá gyat érez
egy véd te len lány irá nyá ban. Há zi gaz dái
ezért ha lál ra íté lik, s Sadeur csak oly mó -
don ke rü li el a vé get, hogy fo ko za to san
meg sze lí dít egy gyil kos ra ga do zó ma da rat
(egyet azok kö zül, akik elõl an nak ide jén
a szi get re me ne kült), s an nak há tán el re -
pül az auszt rá lok földjérõl.29 Ez után Ma -
da gasz ká ron em ber evõ benn szü löt tek
fog sá gá ba esik, akik né mi leg Krisz tus ha -
lá lá ra em lé kez te tõ mó don kez dik vé rét
ven ni, ám eu ró pai fegy ve re sek az utol só
pil la nat ban ki men tik a kan ni bá lok kar -
ma i ból. Ka land jai so rán Sadeur fo lya ma -
to san a Gond vi se lés hez fo hász ko dik, s
rend sze re sen há lát ad az Úr nak, hogy ki -
me ne kí ti a ve sze del mek bõl (ame lyek be
per sze szin tén a Gond vi se lés jut tat ta, így
a há lál ko dás le het iro ni kus is). Né mely
me rész ér tel me zõk ke resz tény be ava tá si
szim bó lu mok ként in terp re tál ják az uta zó
kalandjait,30 má sok pe dig, ha az ef fé le al -
le go ri kus ol va sa tot el is ve tik, a re gény -
ben a bûn be esett te remt mény és a Pa ra -
di csom ból va ló kiûzettetés elõt ti em ber
szem be ál lí tá sá nak il luszt rá ci ó ját lát ják –
az az a re gény el sõd le ges ér tel me zé si ke -
re té nek az ágostoni te o ló gi át tekintik.31 Ez
ugyan nem könnyen véd he tõ ál lás pont,
de jól mu tat ja, hogy az öreg auszt rál ra ci -
o na lis ta val lás kri ti ká ja (amellyel szem -
ben per sze Sadeur nem ké pes meg gyõ zõ
ér ve ket fel vo nul tat ni) ta lán nem Foigny
utol só sza va a kér dés ben. A mû le het sé -
ges ér tel me zé sé vel kap cso la tos ké te lye ket
ta lán Racault fog lal ja össze a leg frap pán -94
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sab ban: a je les ér tel me zõ sze rint a
Foigny-féle pa ró dia nem tár gyá nak el ve -
té sé re, ha nem kri ti kus szel le mû új ra gon -
do lá sá ra ösz tö nöz, az az a két ség te le nül
libertinus in dít ta tá sú mû vég sõ so ron a
ke resz tény hit alap té zi se i nek új ra gon do -
lá sá ra ösz tö nöz – egy új pró fé ta új
evangéliuma.32

IV. Tyssot de Patot regényének33 fõ -
sze rep lõ jét, Jacques Massét egész éle té -
ben fog lal koz tat ták a ke resz tény val lás
igaz sá gá val kap cso la tos kér dé sek. Bár a
dog mák né me lyi ké vel kap cso lat ban ko -
moly ké te lyei vol tak, to váb bá a val lá sos
hit tõl el vá laszt ha tat lan nak tû nõ fa na tiz -
mus meg nyil vá nu lá sai is ta szí tot ták, hõ -
sün ket még is hí võ ként ér te a ha jó tö rés a
dél ten ge re ken. Jacques és tár sa egy jól
szer ve zett, igen ra ci o ná li san mû kö dõ tár -
sa da lom ba csöp pen, ahol szí ve sen fo gad -
ják õket. Egé szen a ki rá lyi ud va rig el jut -
nak, ahol tech ni kai tu dá suk nak kö szön -
he tõ en – órá kat ké szí te nek – nagy kar ri -
ert fut nak be. Jacques tár sá val azon ban
ki kezd a ki rály szá mos fe le sé gé nek egyi -
ke, s mi vel a nagy ter mé sze tû eu ró pai
nem tud ural kod ni szen ve dé lyes vá gya -
in, for ró vá vá lik a ta laj a lá buk alatt, s az
éj lep le alatt el hagy ják az ud vart. Ar ra
me ne kül nek, amer rõl jöt tek, s a ten ger -
par ton ta lál koz nak a le gény ség töb bi tag -
já val (akik tõl ko ráb ban ka land vágy ból
sza kad tak el). Hosszú éve ket töl te nek
együtt, míg vé gül egy por tu gál ha jó fel ve -
szi és Goába szál lít ja õket, ahol Jacques
foly tat ja ko ráb ban fél be sza kadt or vo si
kar ri er jét. Né mely óvat lan meg jegy zé sé -
nek kö szön he tõ en azon ban le csap rá az
ink vi zí ció, s élet fogy tig tar tó gá lya rab -
ság ra íté lik. A re mény te len hely zet bõl
ka ló zok me ne kí tik ki: a bar bár nye rész -
ke dõk Tu nisz ba ad ják el rab szol ga ként.
Az évek alatt Jacques több ször is gaz dát
cse rél, s vé gül az an gol kon zul vált ja ki a
rab ság ból, kö szön he tõ en an nak, hogy is -
me ret ség ben áll hõ sünk Lon don ban élõ
báty já val. öt ven év nyi tá vol lét után
Massé ha za tér Eu ró pá ba, ahol bol do gan
ölel ke zik össze idõs fi vé ré vel.

A fõ hõs hi tét nem csak az uta zás so -
rán szer zett ta pasz ta la tai, ha nem vi ta -

part ne re i nek ér vei is pró bá ra te szik. A
hosszú évek so rán Jacques több al ka lom -
mal is vi lág né ze ti-ide o ló gi ai esz me cse ré -
be bo nyo ló dik, már pe dig az el be szé lés
kri ti kai ki adá sá nak ké szí tõ je, Audrey
Rosenberg sze rint ezek ben a vi ták ban fel -
tûn nek a spi no zai val lás kri ti ka és fi lo zó -
fia leg fon to sabb elemei.34 Az el sõ vi ta -
part ne rek a ha jó tö röt te ket be fo ga dó fa lu
bí rá ja és pap ja, akik nem csak ki ne ve tik
az uta zó ke resz tény hi tét, ha nem nyo ma -
té ko san ar ra is fel ké rik az eu ró pai fér fi út,
hogy tar tóz kod jon az ef fé le bi zo nyí tat lan
és bi zo nyít ha tat lan me sék ter jesz té sé tõl,
hi szen ezek csak ar ra al kal ma sak, hogy
meg za var ják a jó za nul gon dol ko dó pol gá -
ro kat. A po lé mi át bát ran episztemológiai
jel le gû nek ne vez het jük, hi szen a két fél (a
he lyi pap és Jacques) egyet ért ab ban,
hogy min den azon áll vagy bu kik, el fo -
gad juk-e a tu dás au ten ti kus és meg bíz ha -
tó for rá sá nak a Ki nyi lat koz ta tást, vagy in -
kább az em pi ri kus tu do má nyok ba (geo ló -
gia, bi o ló gia stb.) vet jük bi zal mun kat. A
fa lu pap ja a Bib li á ra épü lõ ant ro po morf
és ant ro po cent ri kus te o ló gi ai dis kur zus
bel sõ el lent mon dá sa it és a tu do má nyos -
ság ered mé nye i vel va ló össze egyez tet he -
tet len sé gét húz za alá – eb ben a bí rá lat ban
va ló ban a Te o ló gi ai-po li ti kai ér te ke zés és
az Eti ka el sõ köny ve füg ge lé ké nek esz méi
kö szön nek vissza. A kö vet ke zõ vi ta part -
ner az alatt va lói bol dog sá gát va ló ban
min den más kér dés nél fon to sabb nak íté -
lõ ki rály, aki po zí ci ó já nál fog va ter mé sze -
te sen in kább az eu ró pai te o ló gi ai-po li ti -
kai rend szer mû kö dé se iránt ér dek lõ dik.
Hi tet len ked ve hall ja, hogy egyes eu ró pai
nem ze tek ké pe sek val lá si okok ból há bo rút
in dí ta ni egy más el len; hogy a pa pok po li ti -
kai té nye zõ ként vi sel ked nek, s meg áld ják a
fegy ve re ket; hogy Is tent a Se re gek Ura né -
ven is di csõ í tik; s vé gül, hogy lé tez het egy
az ink vi zí ci ó hoz ha son la tos intézmény.35

Sok kal szí ve seb ben hall gat ja vi szont
Jacques ter mé szet tu do má nyos is me ret ter -
jesz tõ elõ adá sa it Ko per ni kusz ról és Des-
cartes fel fe de zé se i rõl. Az ural ko dó vé gül
köz li az uta zó val, hogy az eu ró pa i ak tu do -
má nya és tech ni kai tu dá sa cso dá lat ra mél -
tó, mo rál ja és val lá sa vi szont för tel mes.
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A re gény ben ezen kí vül még két ter je -
del me sebb val lá si tár gyú esz me cse rét ol -
vas ha tunk – ezek jel le gét meg ha tá roz za,
hogy nem sza bad em be rek a részt ve või,
hi szen az egyik po lé mia az ink vi zí ció
bör tö né ben, a má sik pe dig a gá lyán zaj -
lik. Jacques el sõ vi ta part ne re egy kí nai if -
jú, akit a je zsu i ták ke resz tény hit re té rí -
tet tek ugyan, ám Jé zus is ten sé gé vel kap -
cso lat ban ké te lye i nek ad han got, ami ért
meg is kap ja a meg fe le lõ bün te tést. A ma -
gát to vább ra is ke resz tény nek val ló if jú –
akit pe dig aty ja fi gyel mez te tett, hogy óva -
kod jon az ir ra ci o ná lis dol go kat ál lí tó és
min den ál nok ság ra kész ke resz tény té rí -
tõk tõl – a bör tön ben meg fo gad ja, hogy ha
va la mi kor is ki ke rül, egész éle tét a mik ro -
szkó pok nak szen te li, a tu do mány ugyan -
is biz tos tu dást nyújt, s nem so dor ja ve -
szély be éle tét. Vé gül a ka ló zok ha jó ján ta -
lál ko zik egy gascogne-i szü le té sû, ám
mu zul mán hit re tért fér fi ú val, „a leg ször -
nyûbb ate is tá val vagy de is tá val, akit va la -
ha láttam”.36 A gaszkon a köz is mert lib-
ertinus ér ve ket hoz za fel a Ki nyi lat koz ta -
tás el len, to váb bá egy al le go ri kus el be szé -
lés ben, a „mé hek me sé jé ben” ad szá mot a
Pa ra di csom ból va ló kiûzettetésrõl és a
meg vál tás ról szó ló tör té net véd he tet len -
sé gé rõl. A fel há bo ro dott Jacques-nak
hosszas gon dol ko dás árán si ke rül ki dol -
goz nia egy apo lo ge ti kus cé lo kat szol gá ló
el len stra té gi át, ám mi e lõtt vissza tud ná
té rí te ni a gaszkont a ke resz tény hit re, a
hi te ha gyott mat rózt agyon üti egy le sza -
kadt vi tor la. Is ten bün te té se? Ha tény leg
az, a te Is te ned egy zsar nok – vá la szol ja
ne ki a töb bi libertinus (úgy lát szik, több
is volt a ha jón).

A rö vi den be mu ta tott dis kur zus szin -
tû ele mek mel lett eb ben a re gény ben is
ér de mes ki emel nünk egy gyak ran vissza -
té rõ cse lek mény szin tû mo tí vu mot: a hõs
(és az õt kö rül ve võk) éle té ben a val lá si
meg ha tá ro zott sá gú tör té né sek, a hit tel és
a Ki nyi lat koz ta tás sal kap cso la tos te o ló gi -
ai és tör té ne ti jel le gû esz me fut ta tás ok
min dig olyan zûr za vart, anar chi át és bi -
zony ta lan sá got te rem te nek, amely bõl
csak a tu do mány és a fi lo zó fia bi zo nyos -
sá ga je lent het ki utat. Jel lem zõ ez Jacques

ha jó tö rést meg elõ zõ élet sza ka szá ra is: a
min den iránt ér dek lõ dõ ár va if jú fe le ke -
ze ti vagy szö veg ér tel me zé si kér dé se ken
gyak ran össze vész egyéb ként jó in du la tú
men to ra i val, ám eze ket a val lá si in dít ta -
tá sú konf lik tu so kat min dig fel old ja (vagy
leg alább is relativizálja) a ta pasz ta la ti tu -
do má nyok irán ti kö zös ér dek lõ dé sük.
Hu ge not ta mes te re, aki nél ki ta nul ja a se -
bé sze tet, libertinusnak ne ve zi a Bib li á val
kap cso la tos ké te lyei mi att, ám ba rát sá guk
hely re áll, ami kor együtt bon col nak fel
egy né ger rab szol gát. Jacques-ból ez az ér -
de kes tu do má nyos kí sér let per sze csak
to váb bi ké te lye ket vált ki az em be ri ség
Ádám tól és Évá tól va ló le szár ma zá sát il -
le tõ en, ami re mes te re a „klasszi kus” ke -
resz tény vá laszt ad ja: van nak dol gok,
ame lye ket Is ten szán dé ka sze rint nem
kell ér te nünk, csak cso dál nunk.

Még en nél is be szé de sebb mó don ír ja
le a szer zõ Jacques Massé és tár sai éle tét
a fõ hõs és ba rát ja ki rá lyi ud var ból va ló
szö ké sét kö ve tõ en. A ten ger par ton a két
uta zó ta lál ko zik ko ráb bi tár sa i val, a le -
gény ség azon tag ja i val, akik ná luk ke vés -
bé vol tak ka land vá gyó ak, s a kon ti nens
fel fe de zé se he lyett a part vi dé ken ma rad -
va vár ták, hogy fel ve gye õket egy ar ra 
té ve dõ eu ró pai ha jó. A kis kö zös ség vi -
szony la gos rend ben vár ja a sza ba du lást,
már pe dig en nek el sõd le ges fel té te le az
volt, hogy ve ze tõ jük ke mény kéz zel fel -
szá mol ja a fe le ke ze ti vil lon gá so kat, s
min den ki szá má ra le he tõ vé te gye, hogy a
ma ga mód ján imád ja az Urat. Még
Jacques és tár sa vissza ér ke zé se elõtt föld -
ren gés és ár víz csap le rá juk, tel jes ség gel
meg vál toz tat ván az õket kö rül ve võ táj ar -
cu la tát, s eb ben a ha jó tö röt tek, jó ke resz -
tény ként, ter mé sze te sen az is te ni Gond -
vi se lés mû vét lát ják. Hõ sünk azon ban in -
kább fi zi kai-me cha ni kus ma gya rá zat tal
pró bál ko zik, fel ve ti an nak le he tõ sé gét,
hogy a föl di élet a „víz bõl nõtt ki”,37 to -
váb bá ar ról pró bál ja meg gyõz ni tár sa it,
hogy a Bib lia nem lé vén „fi zi ka könyv”, az
em pi ri kus ada tok ra épí tett tu do má nyos
spe ku lá ci ók sok kal kö ze lebb visz nek a vi -
lág lét re jöt té nek meg ér té sé hez az Írás ta -
nul má nyo zá sá nál. A kor ér te ke zé se i bõl96
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már una lo mig is mert ér vek nél azon ban
sok kal fon to sabb az, hogy a le gény ség
tag jai ked vet kap nak az is me ret szer zés -
hez, s így meg ké rik a ná luk e té ren sok kal
tá jé ko zot tabb Jacques-ot, hogy rend sze res
„sze mi ná ri u mok” ke re tei kö zött ve zes se
be õket a ta pasz ta la ti tu do má nyok alap ja -
i ba. Már pe dig a kér ges lel kû, mû ve let len
és igen ba bo nás ten ge ri med vé ket tel je -
sen meg vál toz tat ja a fi zi ka és a geo met ria
alap ja i val va ló meg is mer ke dé sük: a ta nu -
lás és a meg szer zett tu dás las sacs kán
olyan tö ké le tes kö zös ség gé ko vá csol ja
õket, ami lyen né a val lás so ha sem volt
képes.38 Egy el halt tár su kat együtt bon col -
ják fel, s Jacques-nak az em ber tes ti fel -
épí té sé vel kap cso la tos ana tó mi ai esz me -
fut ta tá sai mint ha új vi lá got nyi tot tak vol -
na meg a bib li ai vi lág ma gya rá zat ko ráb bi
hí vei elõtt. A re gény hõ sök mo rá lis transz -
for má ci ó ja mint ha azt a té zist il luszt rál ná,
amely sze rint a gond vi se lõ Is ten be és az
Utol só Íté let be ve tett hit nem te kint he tõ a
tár sa dal mi ko hé zió egyet len le het sé ges
ha bar csá nak: a tu do mány és a fi lo zó fia –
még eb ben a kis mennyi ség ben is, hi szen
nem kell azt gon dol nunk, hogy a mat ró -
zok fé lel me te sen nagy tu dás ra tet tek vol -
na szert Jacques erõ fe szí té se i nek há la – is
eré nye seb bé, tár sa da lom ké pe seb bé te szi
az em be re ket, s így vég sõ so ron ha té kony
kö zös ség te rem tõ erõ ként lép het fel. Ez
per sze nem pon to san az, ami re Bayle gon -
dolt – a rot ter da mi hu ge not ta fi lo zó fus in -
kább amel lett ér velt, hogy az em be re ket
nem ilyen vagy olyan ter mé sze tû meg gyõ -
zõ dé se ik, sok kal in kább szen ve dé lye ik (vá -
gya ik és fõ leg fé lel me ik) ösz tön zik cse lek -
vés re – ám az két ség te len, hogy a val lá sos
hit és mo ra li tás el vá lasz tá sá ról szó ló esz -
me fut ta tás ok a ko ra be li köz tu dat ban bi zo -

nyo san bayle-i vagy ép pen spi no zai gon -
do la tok ként tûn nek fel. Te gyük hoz zá,
hogy mi u tán a por tu gál ha jó fel ve szi és
Goára szál lít ja a ha jó tö röt te ket, a kö zös ség
szét szé led, s Jacques töb bé nem gon dol
sors tár sa i val: va jon vissza süllyed nek-e
ko ráb bi ba bo nás hi tük be, vagy a tu do -
mány és a fi lo zó fia ve zér li majd éle tü ket.
A kér dés nyi tott marad…

V. Össze fog la lás kép pen: mind há rom
tár gyalt re gény ben azt lát hat juk te hát,
hogy a tár sa da lom bé kés mû kö dé sét biz -
to sí ta ni kí vá nó bölcs tör vény ho zók egy -
fe lõl ér tel met len ként, más fe lõl pe dig ve -
szé lyes ként ve tik el a te o ló gi ai dis kur zus
ir ra ci o ná lis nak ítélt – az az fi lo zó fi ai ér -
ve lés sel nem alá tá maszt ha tó és jó zan
ésszel nem be lát ha tó – ele me it. A meg ol -
dást mind há rom (Eu ró pá tól nem csak
föld raj zi ér te lem ben tá vo li) or szág tör -
vény ho zói ab ban lát ják, hogy bár a te -
rem tõ Is ten lé tét nem kér dõ je le zik meg,
kul tu szát és a tár sa da lom éle té ben be töl -
tött sze re pét a mi ni má lis ra szo rít ják, az -
az aho gyan azt Pierre Bayle he lye sen is -
mer te fel (Foigny esetében),39 gya kor la ti
ér te lem ben ate is ta po li ti kai be ren dez ke -
dést hív nak élet re, meg elõ le gez ve ily
mó don a vi lág né ze ti leg sem le ges ál lam
esz mé jét. No ha a há rom tár gyalt el be szé -
lés ben a fik ció egy ér tel mû en a val lás kri -
ti kai jel le gû üze net alá tá masz tá sát szol -
gál ja, a mû ve ket vé le mé nyem sze rint
meg men ti a té zis re gény ként va ló be so ro -
lás ódi u má tól az a tény, hogy a cse lek -
mény for du la tai nyil ván va ló vá te szik: a
ha gyo má nyos val lá sos ság „rab sá gá ból”
va ló fel sza ba du lás ön ma gá ban nem fel -
tét le nül hoz za el az áhí tott har mó ni át és
tár sa dal mi bé két, sõt ta lán több kér dést
ge ne rál, mint amennyit meg vá la szol.

mû és világa
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