
értelmezze egymást. Nádas gyakran él az önér-
telmezés eszközével, az ő értelmezőjének innen
kell elindulnia, nem mintha mindig mindenben
egyet kéne értenie a szerzővel-önértelmezővel
az értelmezőnek, de Bazsányiban van annyi alá-
zat, hogy nem akarja bebizonyítani „a szerző ha-
lott” állítás igazát. Észre kell vennie, hogy a mű
szerzője a műben él. Elbeszélő, emlékiratíró, rej-
tőzködő elbeszélő, maszkok mögé bújó beszélő,
esszéhangon gondolatait soroló alakjaiban, mint
valami Próteusz, él. A szerző ebben a nádasi-
bazsányi világban nem halott, sőt. A szerző ha-
landóság-szabadságra ment.

Bazsányi nem akar végső következtetéseket
levonni, ellenben annál nagyobb élvezettel gon-
dolkodik együtt a szerzővel. Sőt, igen gyakran
el is beszél. Az elbeszélő monográfusi szerep vé-
leményem szerint az az irodalmi beszédmód,
melynek révén úgy lehet érvényesen beszélni az
irodalomról, hogy az az olvasók számára is fo-
gyasztható legyen, sőt segítségül is szolgáljon a
művel való bonyolult viszonyban. Mutassa, ho-
gyan; mondja: miért; tudja, hogy merre. A Nádas-
olvasónak nem annyira vezetője akar lenni
Bazsányi, inkább megértő kollégája. Bekapcso-
lódik az olvasó alkotói folyamatába, miközben
jelentékeny, nagy horderejű művet hoz létre. (Je-
lenkor, Budapest, 2018)

VÖRÖS ISTVÁN

RADIKÁLIS GONDOLKODÁS
Balázs M. Mezei: Radical Revelation:
A Philosophical Approach

Mezei Balázs lassan három évtizede jelen van a
hazai szakirodalomban. Kezdetben klasszikus
szövegeket fordított (Horatius, Claudianus, Plo -
tinosz, Donne), később a fenomenológia ismer-
tetését végezte szövegkiadásokkal, fordítások-
kal, önálló munkákkal. 2004-ben elindította a
„Fides et ratio: A vallásbölcselet kiskönyvtára”
című sorozatot a Szent István Társulatnál. 2005-
ben jelentette meg első összefoglaló vallásfilo-
zófiai munkáját Vallásbölcselet címen. 2010 után
felerősödött már korábban kezdett angol nyelvű
publikációs tevékenysége, aminek eredménye-
képpen eddig három kötete jelent meg. A har-
madik, Radical Revelation: A Philosophical App -
roach (Radikális reveláció: Filozófiai megközelítés)
hasonlóképpen összefoglaló munka, mint a Val-
lásbölcselet. Csakhogy a Radikális reveláció az an-
golszász nyelv és szakirodalom szempontjából
tekinti át a vallás mint kinyilatkoztatás filozófiai
kérdéseit. Mezei ezzel új műfajt teremt: a reve-
láció mindeddig elsősorban a szakteológia ter-
rénuma volt. A szerző azonban rámutat arra,

hogy a teológia eleve feltételezi a reveláció fo-
galmát, ezért kifejtéséhez külön diszciplínára
van szükség. Ezt „nem-szokványos radikális fi-
lozófiai teológiának” (a non-standard radical philo -
so phical theology) nevezi, amelyet önálló mód-
szer tannal is ellát. A módszer fenomenológiai: a
tapasztalat legvégső elementumaiból indul ki,
majd tipizálással modelleket alkot. A reveláció
modelljeinek csoportosításában Avery Dulles is-
mert munkáját használja (Models of Revelation),
ám ezt kritikusan továbbgondolja. Ebben döntő
szerepet szán egyfajta történelemfenomenológi-
ának: a reveláció fogalma csak fokozatosan kris-
tályosodik ki az évszázadok folyamán, és önálló
fogalomként csak a deizmus körüli küzdelmek-
ben stabilizálódott. Innen jutunk el az önrevelá-
ció, Self-revelation fogalmához, amely a szerző
szerint a modern fogalomfejlődés legjelentősebb
eredménye. Schelling és Hegel tettek a legtöbbet
az önreveláció fogalmának kifejtésében, de a fo-
galom hamar belekerült a szakteológia, sőt a hi-
vatalos vatikáni dokumentumok szövegébe is
(Dei Filius, 1870). Ma már a legtermészetesebb
módon beszélünk önrevelációról, önközlésről,
de látni kell, miként a szerző megállapítja, hogy
ez a szóhasználat csak a 20. században terjedt el,
nem utolsósorban Karl Rahner hatására.

A könyv célja, hogy a reveláció tipikus és tör-
téneti fogalomkörét visszavezesse a „radikális
reveláció” eredeti valóságára. Ennek érdekében
Mezei olyan fenomenológiai elemzést kínál,
amely egyszerre idézi fel Emmanuel Lévinas,
Jean-Luc Marion és William Desmond kortárs
gondolkodását. Egyfajta revelációfenomeno ló -
gia jelenik itt meg, amelynek középpontjában a
radikális reveláció „gesztusai” állnak: formák,
amelyekben a reveláció feltárul. A szerző mély
keresztényértelmezését mutatja, hogy a gesztu-
sok megfelelnek az evangéliumi Krisztus-törté-
net kiemelkedő mozzanatainak (születés, növe-
kedés, fellépés, gyógyítás, sugárzás, átváltozás,
kenózis, győzelem). Valóságfeltáró mozzanatok:
a radikális reveláció Krisztust tárja fel. A szerző
az elemzést az „apokaliptikus fenomenológia”
vonalán folytatja (a 6. fejezettől), amelyben a ra-
dikális revelációban feltáruló végső szabadság
személyformáló hatását írja le. A reveláció sze-
mélyt alkot, amelynek elemzéséhez a szerző szá-
mos képzőművészeti alkotást hív segítségül,
például Michelangelo Utolsó ítélet című freskó-
ját, valamint Giotto, Caravaggio, Rubens, El
Greco, Jan van Eyck, Rembrandt, Elsheimer és
má sok műveit. Mezei egyébként is előszeretet-
tel elemez építészeti, képzőművészeti, szépiro-
dalmi és zenei példákat e munkában, amelyeken
keresztül a reveláció személyalkotó hatását mu-
tatja be.
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A személy történelmi folyamatban bontako-
zik ki, amelynek két aspektusa a radikális és az
apokaliptikus. A radikális a szenvedő személy,
Krisztus és mártírjai példáján megvilágítva. Az
apokaliptikus vagy „feltáró” személy a radikális
személy kibontakozása, beteljesülése, ahogyan
a feltámadás beteljesíti a szenvedést. A feltáma-
dásban beteljesülő szenvedő személy a mű ezen
második részének a fókusza. Mezei állítása az,
hogy a radikális vagy szenvedő aspektust már
egy látens beteljesülés oldaláról fogjuk fel,
amely a személyiség végső alakját állítja elénk
egyrészt ideáltipikusan az evangéliumi mozza-
natokban, másrészt a jelentős alkotók történelmi
munkáiban (például Liszt zeneműveiben). A sze-
 mély ekképpen trinitárius kapcsolatokat mutat,
maga a személyfogalom a szentháromságtani vi-
tákban születik meg és ezekből értelmezhető. Ez
a gyökerezettség a magyarázata annak, hogy a
nyugati történelemben kiemelkedő személyisé-
gek oly nagy művekkel szolgálták az ember fel-
emelkedését, miként ezt a szerző számos életmű
elemzésével megvilágítja. Ágoston, Goethe, Pas-
cal, vagy Lévinas munkásságának rövid bemuta-
tása azt a célt szolgálja, hogy a háromságtanban
gyökerező személy valóságának kibontakozását
világosan láthassuk. A folyamat nem ért véget, a
kereszténység ma is mátrixa kiemelkedő szemé-
lyiségek, szentek, alkotók, tudósok, kutatók és
gondolkodók sorának, akik munkájukkal mé-
lyebben feltárják a kinyilatkoztatást.

A könyv zárófejezete (A reveláció katolicitása)
olyan katolicizmus-felfogást vázol filozófiai
szempontból, amely egyrészt radikális, másrészt
egyetemes. Mezei ki is emeli, hogy a katoliciz-
musnak vissza kell nyernie egyetemességét,
szel lemi feltáró, kifejtő és megvalósító erejét. Ezt
a hagyomány megértése alapján, de a megúju-
lás és megújítás útján érheti el. Miként a könyv
sorozatszerkesztői bevezetője kimondja, Mezei
munkája szorosan kapcsolódik Ferenc pápa egy-
házi programjával. Az utóbbi egyházi-teológiai
téren jár el, Mezei pedig a filozófia körében kí-
vánja érvényesíteni ezt a megújító katolicitást.
Tehát „katolikus filozófiáról” van itt szó, ám oly
értelemben, amely az evangéliumi gyökerek, az
egyházatyák, a nyugati filozófiai gondolkodás
és kultúra széles spektrumát vonja be a gondol-
kodás megújításába. Ez nemcsak a fenomenoló-

giai hagyomány alapján történik: Az 1. fejezet-
ben (5. szakasz) a szerző felállítja „a reveláció
ontológiai érvét”, amellyel Alvin Plantinga eljá-
rását felhasználva logikailag mutatja be a revelá-
ció fogalmának cáfolhatatlan meglétét. Teológiai
síkon a legérdekesebb a „bonum est refu si vum
sui” tételének felállítása (6. fejezet, 4. szakasz).
Mezei a hagyományos tételt („bonum est diffu -
sivum sui”, a jó önmaga szétáradása) úgy értel-
mezi át, hogy azt állítja: a jó önmaga megtagadása.
A „megtagadás” szó latinul refundo, amely nek két
jelentése van: megtagadás és helyreállítás. A szer -
ző a két jelentést egybeolvasván azt állítja, hogy
a jó (a valóság mint reveláció) önmaga megta-
gadása által állítja helyre önmagát egészen új
formában. Ez a gondolat szerepel már János je-
lenéseiben („Új Jeruzsálem”), a kenózis régi té-
telében is. De újszerű az, ahogyan Mezei a fo-
galmat a latin kifejezés két értelme alapján kifejti
és rámutat arra, hogy a megújulás nagy pozití-
vuma a megtagadás nagy negatívumából fakad.
Minden állítást felülmúl azonban a mun ka azon
tétele, amelyet foglalatának is nevezhetünk, s
amelyet a szerző először latinul fogalmaz meg:
revelatio quodammodo omnia. A reveláció valami-
képpen minden.

A könyv nehéz olvasmány; a szerző a bevezető
végén „olvasási útmutatót” is elhelyezett, vala-
mint a konklúzióban tételesen is felsorolja a könyv
(tizennégy pontban összefoglalt) eredményeit.
Ezzel együtt is olyan sűrű, sokszor igen bonyolult
szöveget látunk magunk előtt, amely nem adja
magát könnyen. Ha azonban a mélyére hatolunk,
észrevehetjük, hogy a kortárs keresztény gondol-
kodás eredeti, nagy tudásanyagot és eredeti meg-
látásokat kínáló alkotásával van dolgunk. Mezei
Balázs életművében ez a munka a Vallásbölcselet
mellett a második főműnek tekinthető. A könyvet
azonban olyan fejtegetés és táblázat zárja, amely
rámutat arra: a Radical Revelation csak kezdete egy
szisztematikus munkának, amely a revelációfi-
lozófia fogalmát az emberi tudás körére nézve
kívánja kifejteni. Ezt a kifejtést a szerző angol neo-
 logizmussal apocalypticsnek, apokaliptikának ne-
vezi. Az olvasó nem kívánhat mást, mint hogy
néhány év múlva alkalma legyen ezt a folytatást is
olvasni. (T&T Clark, Bloomsbury, Edinburgh – Lon-
don, 2017)

TÓTH ANDREA

150


