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YVES R. SIMON: TEKINTÉLY ÉS
TÁRSADALOM

A Fides et ratio vallásbölcseleti sorozat egyik
újabb kötetét Kovács Benedek fordította. Megje
lentetése időszerű tette a Szent István Társulat
nak, "hiszen a tekintély szemünk láttára hom á
lyosul el, s ennek okát legtöbbször azok tetteiben
és szavaiban kereshetjük, akiknek kötelessége a
tekintély méltóságának őrzése volna . "Az autori
tás az a hatalom, amely kötelező szabályaival
egységbe kovácsolja a közös cselekedetet." 
írja a Franciaországból Amerikába emigrált szer
zö, s ez így is volna, ha a közv élekedés nem
kételkednék az autoritás erkölcsi erejében. A te
kintélyelvűség évszázadokon át feltétlen enge
delmességet jelentett. Arn az önként vállalt enge
delmességet kiüresítette az a diktatórikus,
elsősorban a 20. században virágzó társadalmi
formáció, amelyabelátáson alapuló magatartást
erőszakkal vasalta ki az állampolgárokból. E szá
zadban újra született az a felvilágosodás kora
óta kialakult vélemény, mely szerint az engedel
mességnek feltétel nélkülinek kell lennie .

A nem éppen könnyen emészthető fejtegeté
sek során a szerz ő elsősorban azt bízonygatja,
hogy a demokrácia és a tekintélyelvűség egy
mást gazdagító kölcsönhatásban vannak, a te
kintély próbaköve a demokrácia egészséges
működése. Ha ez az igazság nem valósul meg,
akkor alighanem a demokrácia működésében,

intézményrendszerében kell a hibát keresnünk.
Kérdés, vajon azokban az államokban, amelyek
évtizedekig a diktatúra nyomása alatt sínylőd

tek, érvényesek-e azok a modellek, amelyeket a
szerző állított föl francia és am erikai tapasztala
tai nyomán . Nem lehetséges-e, hogy Európában
még ma is kétféle tekintélyelvűség létezik: egy
nyugat-európai és egy másik a törékeny de
mokráciákban, am elyekben az elmúlt évtizedek
során a tekintély fogalmához negatív jelen
téstartalmak tapadnak, s a megváltozott társa
dalmi formációkban is fel-felmerülnek. Részben
azért , mert a demokráciát is tanulni kell, s mű

ködtetőiben is él egyik-másik régi hatalmi reflex.
Paul Richard Blum a könyv utósza vában

írja: "Az Európai Unió jelenlegi szociálpolitika
keretét a szolidari tás és a saját felelősség fogal
mai alkotják. Ez jól tükrözi az Egyesült Alla
mok kapitalista gondolkodásának befolyását,
ami azonban megfeledkezik a közös ügyről, a
k öz öss égr öl, amelyre minden egyéni és politi
kai cselekede tnek irányulnia kellene ." Kellene,
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mondja óvatosan az utószó szerzője. Tapasztala
tai szerint a közösség szolg álat ára, gazdagítására
irányuló szociálpolitika többé-kevésbé illúzió, de
még a szolidarit ás is csak szavakban jelenik meg .
Yves R. Simon mindenesetre a társadalomnak és
a tekintélynek olyan ideális kölcsönhatását raj
zolta meg, amely talán valamikor meg is való
sulhat. (Szent István Társulat, Budapest, 2(04)

RÓNAY LÁSZLÓ

LOSONCZI PÉTER - XERAVITS
GÉZA (szerk.): VITA ÉS PÁRBESZÉD
A monoteista hagyomány történeti
pe rspektívában

A szekularizáció ellenére a vallás olyan társadal
mi valóság, amellyel az élet szin te minden terü
letén szembes ülünk. és amely iránt a nagykö
zönség körében is fokozódik az érdeklődés. Ezt
tükrözik a"magyar felsőoktatásban egyre jobban
elszaporodó vallástudományi szakok, intézetek.
Ilyen például az evangélikus egyháztól és hittu
dományi egyetemtől semmiképpen sem függet
leníthető Goldziher Intézet, amely a neves isz
lám szakértőről kapta a nevét. Ennek égisze alatt
jelent meg az a Losonczi Péter és Xeravits Géza
szerkesztette tanulmánykötet, amelynek vezér
fonala a vallásköziség (interreligiozit ás). A szer
késztök megítélése szerint ez ugyanis az a "je
lenség, amely lényegileg határozza majd meg a
21. század szellemi, politikai, kulturális - és
akár gazdasági - történéseit. Kötetünk progn6
zisra nem vállalkozik - írják a Bevezetésben -,
ám reméljük, ez a történelmi tabló számos szem
ponttal és megfontolással hozzájárulhat a kérdés
magyarországi továbbgondolásához" (9).

A "vallásköziség" fogalom tényleges tartal
mi meghatározásán Xeravits Géza (Interreligio
zilás mint irodalmi fikci6 az Ószövetség "udvari
elbeszéléseiben", 11-23) a "vallások kölcsönös
kapcsolatát, és ennek eredményeképpen kűlőn

bőz ő vallások egymást gazdagító, avagy egy
szerűen csak adott rendszerüket új szempontok
kal színez ő kétoldalú viszonyát" érti. A szerz ő

tehát ebből a perspektívából közelít "az ószö
vetségi zsidóság és közvetlen környezete vallási
és szellemi összefüggésének egy saj átos" aspek
tusához (11). Ez pedig nem más , mint a környe
zeti behatások okozta vallási kr ízis, és ann ak az
úgynevezett "udv ari elbeszélések"-ben jelentke
ző megoldási kísérletei: József-novella (Ter
37-50), Eszter és Dániel könyve. A tanulmánya



kérdést alapvetően irodalmi és teológiai ("zsi
dó" és "pogány", 16) megközelítésben tárgyalja.
Kidomborítja az elbeszélések közös jellegzetessé
geit (helyszín, szereplők, cselekmény), elemzi a
műfaj eredetét. hangsúlyt fektet a fejlesztések
kimutatására, és végül feltárja azok "megoldás"
jellegét. Azáltal azonban, hogy a szerző ezeket a
teológizáló irodalmi alkotásokat "kegyes iroda
lom"-nak tekinti, bizonyos értelemben ki is zár
ja azok vallásköziségét, "kétoldalú viszonyát".
Ezek az írások ugyanis elsősorban belső haszná
latra, az adott vallási közösség identitástudatá
nak a megerősítésére szolgáltak: Istenük minde
nütt jelen van, és minden körülmény között
hatékonyan működik a hozzá töretlenül hűsége
sek javára. "Izrael Istene így felfoghatóvá és elfo
gadhatóvá lesz a pogányok számára is, akik, ha
zsidóvá nem is válnak, ennek az Istennek nagy
ságát/ s közvetve az 6 népének méltóságát kény
telenek elismerni" (23).

Czachesz István (A korai keresztyénség és az
antik irodalom: elhívási történetek az apostoli akták
ban/ 25-41) szintén a kölcsönhatások kérdését
veti fel, mégpedig a "keresztyénség és a gö
rög-római vallás" esetében. Tanulmányában
azonban szinte kizárólag "irodalmi kölcsönha
tások"-ról esik szó, Az apostoli akták rövid kö
rülírása és az elhívási történetek elemeinek a
meghatározása után a szerző ismerteti a filozó
fusok (Epimenidés, kitioni Zénon, Dión Chry
sostomos) életében, illetve az antik regényekben
szereplő elhívási történeteket. Ezt követően ke
rül sor az apostoli aktákra, ahol Pál, János és Ta
más apostolok elhívásának az elemzése köti le a
figyelmet. Kérdés azonban, hogy az apokrif ak
tákban/ amelyekben a hangsúly elsősorban a
cselekedeteken (például Péter) vagy az utazáso
kon (például Pál vagy András) van, lehet-e
ténylegesen "elhívás történetek"-röl beszélni?
János és Tamás szövegösszefüggésből kiraga
dott példája mindenképpen erőltetettnek tűnik

(lásd Az apostolok csodálatos cselekedetei. Budapest,
1996). Arról nem is beszélve, hogy az egyes
apokrif cselekedetek névadó apostolai elsősor

ban Krisztust tekintik modelljüknek, akitől kül
detésüket kapták, s akinek megkezdett művét

folytatják valamiféleképpen az emberek között,
Zsengeltér József (Jézus és a samaritánusok:

egy interreligiozitás kezdete, 43-67) az evangéliu
mokból ismert - de napjainkban is létező 
samaritánus vallás krónikairodalmából közöl
magyarázatokkal ellátott fordítást (a Széfer ha
Iamimoú. Ennek köszönhetőenbetekintést nyer
hetünk abba, hogya samaritánusok néhány év
század távlatából hogyan látták Jézust, és ho
gyan tekintettek a kereszténységre. Kérdés
azonban, hogy az újszövetségi iratok kapcsán
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lehet-e ténylegesen a samaritánusokra vonatko
zó "őskeresztyén reflexiók"-ról beszélni? Nem
lehetséges inkább, hogy az első generációs
Krisztus-követök megfogalmazásai (Máté, Lukács,
János) többnyire a korabeli judaizmus szemléle
tét osztják? Ebben az esetben nem annyira
interreligiozitásról, hanem elsősorban egy 'kö
zös gyökerű' vallási szétfejlődésről van szó, ami
a judaizmus és a kereszténység esetében is
fennáll. Ennek tükrében pedig a történeti pers
pektívától idegen, csakis egyfajta 'misszíös' ih
letésű teológiai megközelítésnek tekinthetjük
azt a kijelentést, miszerint "a jézusi irány célja a
három belső interreligiozitásban élő csoport (ti.
a zsidók, a samaritánusok és a keresztények)
egyesítése a keresztyénségben" (67). Ugyanak
kor nem hagyhatom szó nélkül azt a tárgyi té
vedést sem, amely "Nagy Konsztantinusz
312-es milánói ediktumá"-nak tulajdonítja a ke
reszténység államvallássá tételét (43/1). I.
Constantinus és Licinius császárok 313 júniusá
ban a teljes vallásszabadságról rendelkeztek. A
kereszténység csak Gratianus, II. Valentinianus
és Theodosius 380-ban kiadott edictuma követ
keztében vált egyedüli államvallássá (Római tör
téneti kézikönyv. Budapest, 2001).

Bakos T. Gergely OSB (Kereszténység és isz
lám? Egykéső középkori levelezés margójára, 69-85)
tanulmánya már a vége felé közeledő keresztény
középkorba kalauzol bennünket. Irásának célja
"két gondolkodói arckép fölvázolása" (69).
Nicolaus Cusanus (1401-1464) és Johannes de
Segovia (1393-1458) a török hódítás, és főleg a
Konstantinápoly eleste (1453) következtében je
lentkező iszlám kihívásra keresték a békés válasz
lehetőségét. Levelezésükből a másik (az iszlám)
megismerésének és a párbeszéd kezdeményezé
sének a szükségessége bontakozik ki; még akkor
is, ha mindez nem mentes az előítéletektől és a
missziós szándéktól. De, ahogya szerző megfo
galmazza/ példájukból "annyit mindenképpen
levonhatunk tanulságként, hogy e feladat telje
sítéséhez egyszerre van szükség általános em
beri nyitottságra, igaz keresztényi (felebaráti)
szeretetre, és szellemi elkötelezettségre" (85).

Juhász Gergely (Antwerpen szerepe a nyu
gat-európai bibliafordítások történetében, 87-117)
bibliatudományi, és bizonyos értelemben hely
történetinek is tekinthető írásában szintén a
középkor elevenedik meg. A szerző "a modem
angol bibliafordítás atyjának" (87) is tekintett
William Tyndale (1494-1536) élete antwerpeni
szakaszának kulturális hátterét igyekszik feltár
ni. Ezáltal pedig mintegy ízelítőt nyújt a huma
nizmus és a reformáció által elindított szellemi
pezsgésből, illetve feltárja Antwerpen jelentősé

gét ebben a folyamatban. A 16. században



ugyanis a gazdag kikötőváros fontos nyomda
ipari központtá is vált, ahol az egyes népnyelvű

Bibliák fordítása és kiadása megtermékenyítőleg

hatott egymásra. Az ebben "a vallási tolerancia
és az interkonfesszionális légkör" jellemezte kör
nyezetben született bibliafordítások pedig rá
nyomták bélyegüket "a francia, angol, holland és
dán kultúrnyelv kialakulására" (117).

Utasi Krisztina (A Laoater-Mendelseonn-oíta
val/ásfilozófiai háttere, 119-149) tanulmánya 
amely egyben azt is sugallja, hogy egy nagyobb
terjedelműegész kiragadott része csupán - saj
nos nem illik bele az interreligiozitás tárgyköré
be. Hiszen témája egy olyan filozófiai vita,
amely sokkal inkább szól aszembenállásról,
mintsem a kö!csönhatásról vagy a kétoldalú vi
szonyról. Az írás ugyanis arról értekezik, hogy
Johann Caspar Lavater (1741-1801), zürichi lel
kész és "a 18. század felvilágosodás-ellenes teo
lógiájának egyik legkülönösebb alakja" (Görföl
Tibor - Kránitz Mihály: Teológusok lexikona. Bu
dapest, 2002, 220), miként szólította fel Moses
Mendelssohnt (1729-1786) "a zsidó vallás isteni
mivoltát alátámasztó filozófiai alapok" kifejté
sére - és ennek hiányában a megtérésre.

A könyv vezérfonalául választott tematika
nak kétséget kizáróan a Losonczi Péter (Val/ás i
pluralizmus: elmélet és gyakorlat. Val/ásfilozófiai
megfontolások, 151-165) írása felel meg a legin
kább. Ebben minden bizonnyal az is szerepet
játszik, hogy ő John Hick pluralista vallásfilozó
fiájának részletesebb és világosan áttekinthető

bemutatását választotta tanulmánya tárgyául.
Ennek keretében reflektál a pluralizmus és az
exkluzív igazságigény találkozásából szükség
szerűen fakadó feszültségre. A szerző megítélé
se szerint azonban az, hogy "nem vagyunk ké
pesek egymást tisztelve és megbecsülve egymás
mellett élni, nem a vallási tradíciónk hibája, ha
nem a magunké" (164). Ez pedig mindenkép
pe~.egy nagyon lényegre tapintó meglátás!

Osszegzésképpen azt lehet mondani, hogy a
tanulmányokból - amelyeknek önmagukban
megvan a sajátságos értékük - nem rajzolódik
ki a Bevezetésben remélt "történelmi tabló" (9).
Az olvasó csupán érdekes mozaiktöredékekkel
szembesül, melyekből azonban nem igazán
tudja összerakni magát a mozaikot. A historiog
ráfia ugyanis egy más műfaj, míg a kötet ,szer
zői elsősorban teológusok és filozófusok. Igy a
monoteista hagyomány (vagy helyesebben ha
gyományok) történeti perspektívában történő

megközelítése joggal képezheti egy következő

kötet tárgyát. (Dialogos; Goldziher Intézet
L'Harmaitan, Budapest, 2004)

JAKAB ATTILA
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NACSINÁK GERGELY ANDRÁS 
SOÓS SÁNDOR: ÁTHOSZ, A SZENT
HEGY, AZ ISTENSZÜLŐ KERTJE

Lehetetlenre vállalkozik az, aki gteg akarja is
mertetni az észak-görögországi Athosz-hegyen
zajló szerzetesi életet, mert a természeti környe
zet és a kolostori épületek, a templomok és az
ikonok, illetve minden más látható dolog is so
kat nyom a latba, a hangsúly azonban mégis a
láthatatlanon van.

Az ortodox szerzetesek buzgó és szakadat
lan lelki fáradozásában rejlik az Istenszülő ol
talma alatt álló Szent Hegy varázsának az igazi
titka. Ha megkérdezi az ember a monostorok
lakóit - ha ez egyáltalán lehetséges, mert vá
laszt nem mindenkitől kaphat a kérdező - az
életmódjuk felől, kiderül, hogy az legtöbbször
az egyhangú és fáradságos napirend teljesítésé
ből, illetve a sokórás istentiszteleteken való
részvételből áll. Böjt, virrasztás, ima, zsoltáro
zás, leborulások és a napi munka, amellyel min
den szerzetes meg van bízva, és ami nem más,
mint maga az engedelmesség. Különlegesek az
űnnepeik, ahol minden momentum apróra meg
van határozva. De ha mindezt megismertük,
még mindig nem fogjuk tudni, mi az igazi mo
torja ennek a szerzetestársadalomnak. Nem fo
gunk tudni belelátni az életüket Istennek szen
telő remeték és közösségben élő szerzetesek
szívébe, hacsak nem azonosulunk velük.

A szerzők több ízben jártak az Áthosz-he
gyen, mindig örömmel és szeretettel, ami nél
kül e kézikönyv tartaImát sem megérteni, sem
megírni nem lehet. A könyv minden lehetséges
mödon körüljárja tárgyát: leírja Athosz történe
tét, kitér az ortodox monasztikus hagyomány
legkiemelkedőbb képviselőinek az életrajzára.
megadja a húsz nagy monostorral kapcsolatos
legfőbb információkat. kis történeteket közöl a
szerzetesek életéről, valamint áthoszi szótárral
és számos hasznos szómagyarázattal szolgál.
Aki nagyszabású lelki dolgokra vágyik, az is
megtalálja csemegéjét. Külön figyelmet és dicsé
retet érdemel a kötet gazdag képanyaga. amely
számos magyar zarándok legkülönbözőbbszem
szögből készített fényképeit is tartalmazza.

A könyv jó szívvel ajánlható sokféle olva
sónak: azoknak, akik lelki haszonért olvassák,
kutatóknak, akik adatokat keresnek, Áthoszra
készülődő zarándokoknak (a természeti körül
mények zordsága miatt minden látogató zarán
dokká válik itt) és mindazoknak, akiket meg
érint a szent helyek vonzása. (Pródromosz
könyvek; Kairosz Kiadó, Budapest, 2004)

PIKLER MIHÁLY



KIBÉDI VARGA ÁRON: OLDÁS

Kibédi Varga Áron Amszterdamban él és a fran
cia irodalom professzoraként tevékenykedik.
Verseskötetei, irodalomtörténeti tanulmányai
korábban nyugati magyar kiadók, újabban bu
dapesti, pozsonyi és kolozsvári kiadók gondo
zásában jelennek meg. Igen eredeti, hatalmas
erudícióval dolgozó esszéíró, aki mind a régi
magyar irodalomban (például Gyöngyösi Ist
ván költői világának elemzésében), mind a hu
szadik századi magyar irodalomban (például
Krúdy regényszerkezeteinek vizsgálatában),
mind a modern világirodalomban (például Paul
Celan költészetének értelmezésében) figyelemre
méltó tanulmányokat adott közre. Emellett, mint
erdélyi származású író, mindig szeretettel kom
mentálta az erdélyi magyar irodalom teljesítmé
nyeit. Ezeket a tanulmányait 1999-ben Pécsett
Szavak, világok, ugyanebben az évben Kolozsvá
ron Noékönyvei, majd 2oo3-ban Pozsonyban A je
len című köteteiben válogatta egybe.

Most azonban nem az esszéíró Kibédi Varga
Áronról szeretnék szólni, hanem a költőröl. aki
eddigi verseskönyveivel (Kint és bent, 1963; Té
ged,1973; Szépen, 1991) és most Oldás című köte
tével tanúsítja, hogya nyugati magyar irodalom
legjobb költőegyéniségei között van a helye. Az
emigráns költőnek egészen más személyes stra
tégiát, mondhatnám így: nyelvi stratégiát kell
követnie, mint a magyarországinak vagy az er
délyinek, a felvidékinek. a vajdaságinak. A Kár
pát-medencében élő magyar költészet számára is
alkotói kérdés lehet maga a nyelv, ennek a kér
désnek azonban mindig (nyelvlbölcseleti hátte
re van, minthogy a nyelv mibenlétének, hasz
nálhatóságának és korlátozottságának a kérdése
a modern lírában, és miként ezt, mondjuk, Ba
bits, Weöres vagy Pilinszky költészete tanúsítja,
a magyar lírában is minduntalan előtérbekerült.

A nyugati világban élő magyar költő számára
a nyelv (az anyanyelv) kérdése ennél személye
sebb és izgatöbb. már csak annak következtében
is, hogy a maga értelmiségi-polgári létformájában
egy bármennyire tökéletesen elsajátított, de még
is csak idegen nyelven kell kommunikálnia
(Kibédi Vargának, mint amszterdami lakosnak
hollandul és mint egyetemi tanárnak franciául),
ugyanakkor a maga alkotói, tehát leginkább sze
mélyes létformájában anyanyelvét kell használ
nia. A modem nyelvfilozófia kihívásai ezért a
nyugati magyar költő számára személyes kihívá
sokat is jelentenek. Az amszterdami magyar köl
tő számára a nyelv erősen összefügg a szemé
lyiség identitásával. A nyelv mint a személyes
egzisztencia és mint a közösségí (kulturális) léte
zés meghatározója nem pusztán adottság, hanem
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megoldásra váró probléma és szüntelen készen
létet, erőfeszítést követelő feladat.

Ha a személyes identitás konstituálásának
vagy kinyilvánításának eszköze és garanciája a
nyelv, akkor a költészet sem lehet más, mint a
nyelv szüntelen gondozása. Az emberi sors, de a
mindenség is egyedül a nyelv által közelíthető

meg és értelmezhető. A szavak által közelíthető

meg Isten (Isten augusziusban), és értelmezhető a
különben kaotikus történelem (Mohács), a szó le
het az öröm, a játékosság forrása (6rangyal) és
lehet a megváltás eszköze, szemben azzal a
csenddel, amely a nemlét vagy éppen a termé
szetfölötti lét szinonimája. A Megváltás című

versben olvasom: "Eszmék hadakoznak I képzetek
csatasorban: / erejük szátlan, a megváltásra készülőd

nek.] A megváltásra, a hangtalan pillanatra, I amikor
az áradat megsemmisül, I amikor az eredet visszalép."

A szó és a csend küzdelme,vagy kényes
egyensúlya hatja át Kibédi Varga Aron költésze
tét. Talán nem véletlen, hogy a költő-esszéíró

két utóbbi tanulmánykötetében is helyet kapott
egy Paul Celan költészetét értelmező esszé
(Celan és a költészet). Ebben az írásában a szerző

a költészet létezési módjával viaskodik, akár
csak a német-zsidó költő, ő is úgy látja, a jelen
kor költészetének talán legnagyobb kihívása a
hallgatás, pontosabban a költészet "lebontása",
megszabadítása mindentől, ami hagyományo
san a költészet lényegéhez tartozott. "Lehet-e
verset írni úgy - teszi fel a kérdést Kibédi Var
ga -, hogy a költő ellenáll a nyelvnek, és kizár
ja a versből a dalt? Könnyen elképzelhető,hogy
ebben a századvégi, erősen a képre épülő és a
szót visszaszorító civilizációban a celani poétika
végiggondolása egyik legfőbb feladatunk lesz."

Miként ezt versei tanúsíthatják, Kibédi Varga
Áront is foglalkoztatják a celani kérdések, ő is vé
giggondolta a "csend poétikájának" kihívásait.
Van is benne bizonyos hajlandóság ennek a poé
tikának a követésére, költeményeinek tömör
szerkezete erre utal. A líra ősi dalszerűségéről,

szerencsére, mégsem tud lemondani, akkor sem,
ha mindent kiiktat a szövegből, ami egyáltalán
nélkülözhető. Alany című versében írja: "Elterül
nekaz állftmányok, elterülök én is, I hiába mondanak
be: / az alanyhihetetlen." Ez a vers mégsem a köl
tészet képtelenségét állítja, inkább azt, hogy a
költő szava, a beszéd "e/vegyül az angyalok és a
madarak között". Az "angyal" és a "madár" már
nem Celan metaforája, hanem például Nemes
Nagy Ágnesé, aki mindvégig megőrizte a bizal
mat a költészet humánus értelme és küldetése
iránt. Ezt a bizalmat hirdeti Kibédi Varga Áron
költészete is. (Kalligram, Pozsony, 2004)
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