
ellenszegülésig szabad viszonyt ír
elõ. 

MAZGON MÁTÉ

(L�Harmattan Kiadó, Budapest, 2003,
324 oldal, 2700 Ft)

TATÁR GYÖRGY:

AA  nnaaggyyoonn  ttáávvoollii  vváárrooss  

Menzel és Hrabal közös filmjeinek
egyikében (Pacsirták cérnaszálon) le-
tûnt világuk romjai között � rendes
roncstelepi beszélgetéseikben � az
egykori filozófiaprofesszor és az
ügyész azon vitatkoznak, hogy Euró-
pa keresztény-e vagy zsidó. Zsidó?
Keresztény? Európa? Mennyiben?

A film tragikus-ironikus jelenete
végül elveszi a kérdés élét. Nem old-
ja meg és nem veszi komolyan. He-
gesztõszemüveggel a homlokán a fi-
lozófus csak mosolyog. E mesebeli
és rejtõzködõ válasz születése óta
azonban sok idõ eltelt, sok minden
változott. Az Óperenciás-tengeren
innen úgy tûnik, megint régi kérdé-
seink újragondolásával kell bajlód-
nunk. Európa? Mi is az?

Tatár György legutóbbi köteté-
ben, A nagyon távoli város vallásfilo-
zófiai írásaiban a Nyugat kultúrájá-
nak, a mi kultúránknak zsidó-ke-
resztény örökségével vet komolyan
számot. Morál, jog és vallás európai
alakulástörténetében az örökölt

Törvény és a hozzá való változó vi-
szony a leírható történeteknek (leg-
alábbis egyik) gyújtópontját képzi.
Egyház és Zsinagóga szétválása (bi-
zonyos értelemben Európa születé-
se) az olvasással és az olvasásban
kifejlõdõ különbséggel kezdõdik.
A �világkorszakot teremtõ különb-
ség a bibliai törvény értelmezésében
és a hozzá fûzõdõ viszonyban kere-
sendõ. Pál apostolnál kezdõdik,
majd az egyházatyák munkássága
során kerül kidolgozásra az az elv,
amelynek mentén a törvény kinyi-
latkoztatott korpuszán belül mind-
jobban lefejtik egymásról a morális
(vagyis a minden emberre továbbra
is egyaránt kötelezõ) törvényeket,
és a »ceremoniális« (elõször csak a
zsidó-keresztényekre, késõbb pedig
az immár senkire sem kötelezõ) tör-
vényeket.�

Az evangélium egész világon va-
ló hirdetésének követelménye elõz-
ménye és következménye is az olva-
sásmód átalakulásának, a Törvény
értelmezésének. A pogányoknak
prédikáló apostol a Törvény �értel-
mének� kiemelésével, a morális, alle-
gorikus olvasat megteremtésével há-
rítja el az akadályokat a megértés út-
jából. A pogányok nem evidens
találkozása a kinyilatkoztatással egy
hermeneutikai szituációt ír körül.
Az üzenet megértetésében és fordí-
tásában, a Törvény értelmezésében
Pál Krisztust követve végül egy
cél�eszköz dichotómiáig, egy vilá-
gos hierarchia megfogalmazásáig
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jut: a törvény betöltése a szeretet
(Róm 13,10). �Mielõtt pedig eljött
a hit, a törvény õrzött bennünket,
egybezárva az eljövendõ hit kinyilat-
koztatásáig. Tehát a törvény neve-
lõnk volt Krisztusig, hogy a hit által
igazuljunk meg� (Gal 3,23�24).

A kereszténységgel párhuzamo-
san élõ judaizmus nem tesz különb-
séget morális és �ceremoniális�
törvények között, nem követi a ke-
reszténységet sajátos allegorikus tör-
vényolvasatában. �A parancsok és ti-
lalmak egész rendszere, a legna-
gyobbtól a legkisebbig egységes
természetû elemekbõl áll: a hamis
tanúságtétel tilalma például ebben a
világban semmivel sem »erkölcsibb«
természetû a Szombat megtartásá-
nál.� A parancsok és tilalmak egésze
kinyilatkoztatott, nincs �mérlegelés�
az egyes elemek között, különbség-
tevés az olvasatban. Pál szerint az ré-
szesül dicséretben Istentõl, aki belse-
jében zsidó: aki nem betû szerint,
hanem szívében a lélek által van kö-
rülmetélve (Róm 2,28�29). A ju-
daizmus itt nem ismer ilyen allego-
rikus értelmet.

A különbözõ európai népek a
keresztény értelmezéshagyomány
ilyetén alakulása nélkül nem egye-
sülhettek volna verus Izraelként a kö-
zépkori egyházban. A lélek által kö-
rülmetéltek egyetemes egyházában
valójában nincsenek is népek, pon-
tosabban a kereszténységben a né-
peknek nincs teológiai relevanciá-
juk. Krisztus népe az egyház. A kü-

lönbségek eltörlésének különbségek
megtétele szolgált feltételül.

Tatár szerint a Nyugat történeté-
ben kialakuló vallási és világi meg-
különböztetésének gyökere is itt ke-
resendõ valahol: törvény és törvény
közötti különbségtételben, morális
és kultikus elválasztásában. Európa
újkori szekularizációja, a morál alap-
jául szolgáló vallás kultusszá reduká-
lódása, úgy tûnik, a kereszténység
belsõ történetének következménye. 

VISONTAI-KOVÁCH LÁSZLÓ

(Atlantisz Kiadó, Budapest, 2003, 
296 oldal, 1995 Ft)

SÁNTHA ATTILA:

SSzzéékkeellyy  sszzóóttáárr

A szótárakkal kapcsolatos elvárása-
ink többnyire nagyok. Elvárjuk, hogy
kielégítõ információkkal legyenek
tele, tájékoztassanak bennünket a
fennálló nyelvállapotról, az adott
szó jelentésérõl, és az sem árt, ha
egy-két jól megválogatott példát is
hoznak a használatot illetõen. Az
már csak a lexikonnak a mindennapi
tájékozódásunk során való alkalma-
zásakor derül ki, mennyire összesze-
dett, körültekintõ és teljes az az
anyag, melyet rendelkezésünkre bo-
csátottak. A mindennapi használat
alkalmával természetesen nem arra
vagyunk kíváncsiak, mennyire ala-
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