
Evangélium bora okozta öröm és mások prédiká-
ció általi „megrészegítése”. Mert ebben is rend-
alapítójukat követték a domonkosok, aki „(…)
amikor magához vette az Úr testét, és ezután el-
fordult borért és vízért, könnyek peregtek végig
az arcán”.

Paul Murray munkája a 21. században is érvé-
nyes, élő valóságként jeleníti meg a domonkos lel-
kiséget, melyben központi szerep jut a teremt-
mény mivoltunk és a teremtett világ csodája feletti
örömnek.

Petres E. Lúcia nővér szép fordítása szintén a
hivatás és küldetés öröméből fakad, mint ahogy
a domonkos nővérek könyvválasztása is, mely
méltán illeszkedik a Kairosz Kiadó által publikált
domonkos lelkiségi irodalom eddig megjelent kö-
teteinek sorába. (Theologia dominicana 8, Árpád-
házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek –
Kairosz Kiadó, Budapest, 2018)
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SZÉCSI JÓZSEF: A HÉBER NYELV
REVITALIZÁCIÓJA

Szécsi József vallásfilozófus, a Keresztény–Zsidó
Társaság főtitkára egy Magyarországon hiány-
pótló könyvvel gazdagította a héber nyelv és
kultúra iránt érdeklődőket.

A mű megannyi perspektívából világítja meg
témáját, kezdve a történelmi, vallási, filozófiai vo-
natkozások külön-külön tárgyalásával, majd ezek
összefüggéseinek kontextusából vizsgálva ezt a
nyelvtörténetben egyedülálló jelenséget: a héber
nyelv folyamatos megújulásait, újabb és újabb
formációit, újjáélesztését. A könyv nagy ívű vál-
lalkozás, ugyanakkor tömör, 160 oldalban még-
sem felszínes. A bibliafordításoktól a középkoron
át végigveszi az arámit, a zsidó diszpóra nyelveit,
egészen a modern héberig, kitér a Rási-betűs írás -
ra és a Hászkálára is. A héber nyelvet tág keretben
értelmezi: a zsidóság, a judaizmus korokon át-
ívelő nyelveit, lingvisztikai jellemzőit veszi sorba.
A szerző számos izgalmas kérdése, amely az ol-
vasók számára új szempontokat és a személyes
válaszadás igényének serkentését kínálja, ugyan -
akkor egyfajta struktúra is, előkészület a kérdés
tényleges feldolgozásához. A témában nem jártas
olvasó, de a tájékozottabb közönség is megszó-
lítva érezheti magát.

A szerző maga is megvallja előszavában, hogy
a kötet nem tartalmaz mélyreható és részletes
nyelvtani bemutatást, grammatikai elemzéseket,
bár néhány alkalommal ezeket is tárgyalja. Szé-
csi azt is előrebocsátja, hogy néhány kérdéskör
talán aránytalanul részletesebb fejezetben kerül
leírásra a kötet más fejezeteihez képest. Ezen kér-
déskörök között említi a szerinte a judaizmus ér-

tékvilágából eredeztethető eszperantó nyelv lét-
re jöttének részletezését, Zamenhof zsenijét és el-
hivatottságát egy világjobbító céllal teremtett
nyelv elterjesztése iránt. Zamenhof nem élte túl
az első világháborút, így azt sem élhette meg,
hogy hamarosan az ellenkezője valósult meg az
emberiség egyesülésének. A zsidó közösségeket
a kezdetektől folyamatos kataklizmák, népirtá-
sok övezték, így rá voltak kényszerülve, hogy
kultúrájukat, vallásukat és nyelvüket is mindig
újraértelmezzék, újjáélesszék. Sosem látott és ta-
pasztalt borzalmakat éltek át a valamikor virágzó
jiddis nyelv beszélői is, akiknek a 85 százalékát a
Holokausztban gyilkolták meg. Az emberek meg-
gyilkolásával a nyelvet is elhagyta életereje, di-
namikája megszűnt, amellyel a 20. század korai
évtizedeiben rendelkezett. A revitalizáció folya-
matát az is elősegítette, hogy Izraelben a héber
nyelv került előtérbe és újjáélesztésre.

Talán az aránytalanul, de nem méltatlanul
részletesebben tárgyalt kérdéskörök egyike az
arámi nyelv is, mely igen nagy hatást gyakorolt
az ókori héber nyelvre. Ez a kölcsönhatás, amint
Szécsi elénk tárja, rendkívül dinamikus és élő ké -
pet fest a nyelvnek egy olyan korszakáról, amely
ismeretének hiányában nem részesülhetnénk ilyen
érzékletes, már-már mozgóképszerű élményben.
Szécsi feltárja a nyelv evolúciójának ívét, struktú-
ráját. Ismertetése révén az arámi és más nyelvek-
ről is tanulhatunk újat, amelyek történelmi és ge-
opolitikai, szakrális, valamint profán tényezők
együtt állasából, kölcsönhatásából alakultak ki.
A zsidó diaszpóra felvonultatott nyelveinek ösz-
szefoglaló listája széles betekintést enged az ol-
vasó számára. Jelentőségüket, meghatározó sze-
repüket az adott korban, majd a későbbiekben
hatásukat a tőle megszokott igényességgel tárja
elénk. Szécsi már a könyv elején leszögezi azon ál-
láspontját, hogy a zsidóság mindenkori, szilárd,
hagyományt megőrző mentalitása és létértelme-
zési alapfogalmai, amelyeket a Tóra hordoz, fo-
kozatosan alakultak, és nyerték el le nem zárt,
máig élő és formálódó alakjukat. A hagyományos
értékekhez való ragaszkodás ugyanis nem egyen -
lő a statikussal, a merevséggel. A zsidóság szilárd
értékrendjét mindig újra tudta éleszteni, rugal-
masan tudott a változásokra reagálni. A könyv
végigkíséri a héber nyelv fejlődését a kezdetek-
től, mely annak a zsidó vallásnak és kultúrának
a meg testesülése, amely mindig új életre tud
kelni. Ezeket a fogalmakat érdemes tisztázni és
olyan pontossággal megfogalmazni, ahogyan azt
a szer ző teszi.

A könyv elfogulatlansága, szelíd és bölcs stí-
lusa reményeim szerint új megvilágításba helyez-
heti a héber nyelven keresztül (amelytől elvá-
laszthatatlan) a zsidóságot. A könyv érdeme
továbbá az is, hogy nem csupán információt ad át,
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hanem életszemléletet, lelkiséget is közvetít. A be-
tekintés, megértés egy ritkán tapasztalt mélysé-
gében zajlik. A héber nyelv és a zsidóság életben
maradásának, korszakokon átívelő, sokszor há-
nyattatott sorsának története nem egy izolált és kí-
vülálló közösségnek és nyelvének krónikájaként
kerül bemutatásra ebben a kötetben. A könyv rá-
mutat arra is, hogy a zsidók mindig érintkeztek a
keresztényekkel, a muzulmánokkal, és letűnt ko -
rok vallásainak és kultúráinak világával is. A mű
bemutatja azt a hidat, amely közös érintkezése-
inkből épül, és amelyre ez a könyv is felfűzi mon-
danivalóját. Érdeklődéssel várjuk a szerző által
előkészületként aposztrofált kötetben tárgyalt kér-
déseknek még átfogóbb feldolgozását. (L’Har mat -
tan – Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Budapest, 2018)

HÁBERMAN ZOLTÁN

SZOMJOLTÓK TÁRSASÁGA
Művészinterjúk az Új Ember utóbbi
másfél évtizedéből

Húsvét környékén az egyik budapesti vendéglátó -
ipari egység az alábbi bejegyzéssel hirdette ma-
gát: „Nagypénteki gasztroplacc. Bogrács babgu-
lyással és pezsgővel.” Egy ilyen banálisnak ható
mondat több mindenről árulkodhat: egyrészt a ke-
resztény kultúrkörben való tájékozatlanságot,
másrészt a fogyasztói társadalom melletti elkö-
telezett kiállást hirdeti. Ha valaki túl sokszor
szembesült hasonló, a hagyományt elutasító és a
fogyasztást támogató szövegekkel, jól választ, ha
a most ismertetett kiadvány mellett dönt, röviden:
az értékkoordináták megtalálása mellett foglal ál-
lást, amíg még nem késő.

És hogy messze nem az, jól mutatja, hogy meg-
 jelennek ilyen típusú könyvek. Van terük, van ol-
vasójuk. Az Új Ember Kiadó gondozásában látott
napvilágot a Szomjoltók társasága című, a lap utób-
bi másfél évtizedében közölt interjúkból válogató
kötet. Mielőtt részletekbe menően foglalkoznánk
a kötettel, nem árt röviden kitérni arra, hogy tu-
lajdonképpen milyen feltételeknek illik megfelel-
nie egy interjúkötetnek, milyen elvárásokat szük-
séges vele szemben támasztanunk. Először is: az
interjúalanyok kiválasztásán, a felvetett témákon,
a jól irányzott kérdéseken dőlhet el, vajon jó vagy
éppenséggel érdektelen szöveggel állunk szemben.
Visszafogott, semmi újra rá nem világító vála-
szokból, vagy a megszokott gondolkodást és ál-
láspontot sarkaiból kimozdító, pozitív értelemben
véve radikális válaszokból áll egy-egy interjú.
Nos, jelen esetben már a könyvborító magáért be-
szél, pontosabban a rajta feltüntetett nevek: And -
rzej Wajda, Kocsis Zoltán, Molnár Piroska, Ljudmila
Ulickaja garancia, hogy feltehetően nem csalódunk
majd a könyvben. Persze a jól ismert nevek azt a

veszélyt is magukban hordozhatják, hogy rutinos
interjúadóként előre átgondolt, kész feleleteik van-
 nak valamely jelenségre, a zavar és megakadás el-
 kerülése érdekében udvariasan adnak kitérő vagy
unalomig ható diplomatikus válaszokat. A Szomj-
oltók társasága című könyv, ha megnyugtatóan
kék borítója nem is tartalmaz semmit, ami a nyu-
ga lom megzavarására lenne alkalmas, mély és nem
mindig idilli beszélgetéseket gyűjt egybe, ha úgy
vesszük, éppenséggel keresztény interjúkat. Mert
mit jelent ez: keresztény szellemiségű beszélgetés?
A legelszántabb radikalizmust, a legbátrabb hoz-
záállást, legyen az művészet vagy közélet, legyen
az bármi, vagy ahogy Henri Boulad atya írta: „Jé-
zus, amikor kiránt bennünket középszerűsége-
inkből, arra kényszerít, hogy átlépjük határainkat.
Gyakran mondom, hogy a kereszténység az em-
berfeletti ember vallása.” A könyv interjúi tényle-
ges határátlépések.

Katolikus újságokat nem egyszer a túlzásba vitt,
kissé riasztó vallásosság vádja éri, ezt a csapdát a
kötet interjúi minden komolyabb erőfeszítés nél-
kül sikeresen elkerülik, az egészségtelenségig fo-
kozott ájtatosság nem kísérti meg a szövegeket, az
interjúk készítői nem erőszakolják rá egyik ala-
nyukra sem direkt a vallásosságot és a hitet, arra
a maga természetessége szerint tér ki mindegyik
beszélgetés, s vezet váratlan területek és témák közé.

Szemlézzünk kicsit az interjúkból. A zene kap-
csán mondja a világhírű zeneszerző, Krzysztof Pen-
derecki: „Amikor szakrális zenét írok, kicsit úgy
érzem magam, mint egy utolsó mohikán. Kollé-
gáim eltávolodtak ettől a zenétől, és bírálnak is en-
gem emiatt. Mégis kiderült, hogy a vallásos zenére
a mai embernek is szüksége van, sőt ez a zene po-
litikai szerepet is játszik.” Az interjúk a legembe-
ribb oldalát is bemutatják az alanyoknak. A Pogány
Judittal készített interjúban olvassuk: „Hét cicáról
gondoskodom, de hat-nyolc sün is beköltözött a
kertembe, ugyanis imádják a cicakaját, de már iga-
zi süntápot is beszereztem nekik. A kakadumat el-
ajándékoztam, mert sokat volt egyedül. Telente a
madarakat is etetem, még éjszaka is hintek nekik
eleséget.” Kassai Lajos lovasíjász véleménye sze-
rint: „Vannak olyan tevékenységek, amelyekben
kiváltképp lehet koncentrálni; az íjászat ilyen, a
lovasíjászatban összpontosítani is tudni kell. (…)
Amíg rugalmas kapcsolatban vagyok a lóval, ru-
galmas kapcsolatban kell hogy legyek a céllal is.
Mindig megy a vita, mi a nehezebb: megtanulni
lovagolni vagy íjászni. A két tevékenység együtt
a legnehezebb.”

A kötet minden valamirevaló interjúkötettel
szemben felállított elvárást maradéktalanul teljesít,
mindenki megtalálhatja benne a személyre szabott
beszélgetést. (Szerk. Pallós Tamás; Magyar Kurír
– Új Ember, Budapest, 2017)
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