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Lukácsi Zoltán: Szószék és világosság. 
A magyar katolikus prédikáció 
a felvilágosodás korában

 
„Hogy az emberek inkább szeretik a’ setétséget, hogy sem a’ világosságot; a’ hitet-
lenséget, hogy sem a hitet, és a’ religiót; talán soha úgy nem tapasztaltattatott, mint 
a’ mostani világban. […] Mit tsinál most ember a’ gyülekezetekben, a’ mulatságok 
közt, a’ társaságokban? A’ Sz. Irást kissebéti; a’ Religiót rágalmazza; a’ hitnek mélysé-
ges titkait tsúfollya. Mit tsinál most ember a’ kortsmákon; a’ kávéházokban, a’ Latzi-
konyhákon? Az Anya-sz-egyház hatalmát betsméreli; az ő tselekedeteit mardossa; 
az ő rend-tartása ellen nyelveskedik. Mit tsinál most ember az útszákon, a’ futtomban, 
az út-félen? A’ szentségeket ótsállya; a’ Papságot betsteleníti; az Istentől ki-nyilat koz-
tatott igazságokat káromollya. [...] Valaki most egy kis észel bír; azt a’ Religio-ellen 
fordéttya. Valaki most pennát foghat; azt a’ Religio-ellen fordéttya. Valaki most nyel-
vét perdétheti; azt a’ Religio-ellen fordéttya. [...] Nem Gavallér most a’ Férfi ; ha tsak 
a’ hít valóságáról nem kételkedik. Nem Dáma, vagy kiss-aszszony most a’ Fejér-sze-
mély; ha tsak a’ hít valóságáról nem kételkedik. Együgyű, tanulatlan, buta most az 
ember; ha tsak a’ hít valóságáról nem kételkedik. Dilexerunt homines magis tenebras; 
quam lucem, inkább szerették az emberek a’ setétséget, hogy sem a’ világosságot.”1

Szomorú képet fest szavaival a szerző, amikor a 18. század végének Magyarorszá-
gán a katolikus valláshoz való attitűdöt jellemzi. A fenti sorok Alexovics Vazul, pálos 
rendi szerzetes, ez idő tájt Pesten szolgálatot teljesítő hitszónok tollából származnak. 
Kortársai és az utókor emlékezetében is lobbanékony stílusú, egyházát vehemensen 
védő, feddéseit a szószékről messze zengő prédikátorként őrződött meg.2 Szép szám-
mal akadt, ami indulatos megszólalásokra bírhatta. A 18. század végén olyan kihí-
vásokkal találta magát szemben a katolikus egyház, mint még soha annak előtte. 
Ezúttal nem expanzív birodalmak, nem dogmatikai kérdések, s nem is egy bizonyos 
Ágoston-rendi szerzetes tételei okoztak bonyodalmat. Az új fenyegetés útiládákban 
lapulva terjedt szemlélet- és mentalitásbéli váltást tükröző írások formájában, amelyek 
előbb kézről kézre vándorolva, utóbb másolatok, és a nyilvánosság új terein, a szalo-
nokban és kávéházakban folytatott beszélgetések útján fejtették ki hatásukat. A szö-
vegek szerzői és a diskurzusokban részt vevők olyan kérdéseket tettek fel, s azokra 

*  A recenzió az MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport munkálatainak 
keretén belül készült. A kutatócsoport vezetője: Debreczeni Attila.

1 Alexovics Vazul, XVIII. Pünköst hétfőn: A’ mái Hitetlenségről. Haszontalan: ez másunnan nem veszi 
eredetét, hanem a’ gonosz, istentelen életből: A’ hitetlenek egy pár ellen vetése meg-fejtetetik. = Ünnepnapi 
prédikátziók, mellyeket a’ pesti fő plébánia’ templomában mondott P. Alexovics Basilius Első Remete 
Szent Pál szerzete-béli pap, Patzko, Pest, 1789, 318–319.

2 Eckhardt Sándor, A francia forradalom eszméi Magyarországon, Franklin, Budapest, [1924], 185–189.

úgy feleltek, ahogy arra korábban nem volt példa: hiányzott hozzá vagy az elhatáro-
zás, vagy a bátorság, vagy a hasonlóan gondolkodók támogató sokasága – avagy együtt 
ezek mindegyike. Nem így Alexovics idején, amikor minden feltétel adott volt ah-
hoz, hogy a papíron rögzített, vagy szóval elmondott gondolatok tettekké váljanak, és 
e tettek megingassanak egy hosszú évszázadokig stabilnak hitt viszonyt: uralkodó 
és Egyház kapcsolatát. Hiába kerültek indexre a veszedelmesnek ítélt művek, hiába 
adta ki veszélyre fi gyelmeztető brévéjét XIII. Kelemen, és VI. Pál látogatása („fordí-
tott Canossa-járása”) II. Józsefnél sem hozta meg a várt eredményt: világi törvények 
szabályozták az Egyház belső életét, az egyházi hivatalok betöltése uralkodói jóvá-
hagyással volt érvényes, feloszlatásával számos szerzetesrend osztozott a jezsuiták 
sorsában. Jóllehet, e rendelkezések jó részét utóbb visszavonták, a szemléletbeli váltás 
nem volt visszafordítható. Munkáikban a különböző tudományterületek művelői to-
vább polemizáltak egymással, a vitatott kérdések röpiratoknak és pamfl eteknek adtak 
témát, s közvetve eljutottak még az írni-olvasni alig(ha) tudó, templomlátogató, ma-
gukat istenfélőnek tartó, de babonáktól körülvéve élő egyszerű hívekig, akik e viták 
mibenlétéből vélhetően épp annyit értettek meg, mint a szentmisék latin nyelvű litur-
giájából. De bizonnyal akadtak számosan olyanok is, akik mindettől távol tartva ma-
gukat mindvégig egyszerűen csak vallották: Stat crux dum volvitur orbis.

Lukácsi Zoltán könyve ebbe a minden elemében színes és rendkívül izgalmas vi-
lágba vezeti be olvasóját. A szerző azon fi atal kutatók sorát gyarapítja, akik – ugyan 
más-más szempontokból kiindulva – vizsgálódásaiknak a közelmúltban hasonló te-
repet választottak. Az érdeklődők általuk nyerhetnek betekintést a korszakba, azt 
a katolikus reformeszmék, az egyház és rendiség viszonya, a prédikációszerzők szö-
vegalkotási gyakorlata, a valláskritika, valamint a népi vallásosság felől szemlélve.3 
Lukácsi egy szóbeliség és írásbeliség határán álló műfajon, az egyházi szónoklaton 
keresztül közelít a 18–19. század fordulójához. Miként más írásaiban, itt is kiemeli: 
elhanyagolt fejezete ez a prédikációkutatásnak.4 A nagy összefoglalók valóban keve-
set, és többnyire elmarasztalóan írnak róla, hangsúlyozván, hogy retorikai kidolgo-
zottságban a korábbi évszázadok beszédei jóval magasabb színvonalat képviselnek.5 
A kötet a régi századfordulót egészen speciális terrénumnak tekinti, ahol egyfelől 
továbbél a barokk lelkiség és hitviták szellemisége, másfelől az Egyház szolgái részé-

3 Balázs Péter, Biblia, história és bölcselet a felvilágosodás korában, L’Harmattan, Budapest, 2013.; Bárth 
Dániel, Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon, L’ Harmattan – PTE Néprajz – Kultu-
rális Antropológia Tanszék, Budapest, 2010.; Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. 
századi Magyarországon, szerk. Bárth Dániel, ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2013.; Forgó 
András, Katolikus felvilágosodás és politikai reformmozgalom. Szerzetesek a megújulás szolgálatában = 
Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon, szerk. Szijártó M István – Szcs 
Zoltán Gábor, ELTE Eötvös, Budapest, 2012, 120–146.; Maczák Ibolya, Elorzott szavak. Szöveg-
alkotás a 17–18. századi prédikációkban, WZ Könyvek, Budapest, 2010.

4 Lukácsi Zoltán, Szószék és világosság. A magyar katolikus prédikáció a 18–19. század fordulóján = Prima 
manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. Keszeg Anna – Vaderna 
Gábor, Ráció, Budapest, 2008, 61–73.

5 Kudora János, A magyar katolikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves története 896–1896, Stepha-
neum, Budapest, 1902, 156–179.; Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra, Retorika, Osiris, 
Budapest, 2004, 168.
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ről kialakulófélben van valamiféle új viszonyulás, magatartás – reakcióként az egyre 
terjedő új gondolatokra. Az analízisre választott szövegkorpusz eddig kiaknázatlan 
lehetőségeket rejt magában. Jelen munka arra vállalkozik, hogy problémafelvetés 
gyanánt megtegye az első lépést e források feldolgozása felé, egyszersmind alapot 
kínáljon a téma részterületeinek kutatásához, és már itt előrebocsátható: e célját 
maradéktalanul teljesítette is. A vizsgálat tárgyát az alcím így sommázza: A magyar 
katolikus prédikáció a felvilágosodás korában. Elsőként e meghatározás értelmezéséhez 
kap segítséget az olvasó. A szerző visszatekintvén a munkafolyamat kezdeteire két 
élményét, szembesülését idézi fel: az első a vonatkozó szakirodalom szűkszavúsá-
gára, a második a fellelhető nyomtatott és kéziratos prédikációszövegek nem remélt 
özönére vonatkozik. Ez a gazdagság nemcsak mennyiségi tekintetben jellemző, ha-
nem nyelvi összetételben is: különböző egyházi gyűjteményekben a magyar mellett 
ugyanis bőséggel fellelhetők latin, német és horvát nyelvű szövegek is. Belátható: me-
rész vállalás lenne rögtön teljességre törekedni, a közelítések fókuszába legelőször 
így kerültek a magyar nyelvű textusok. A szerző fi gyelme a római katolikus egyházi 
személyek beszédeire irányul, lévén a kritikus hangok jobbára őket érintették. Arra 
kíváncsi, hogy az új eszmékből, illetve az Egyház hivatalos álláspontjából mi jutott 
el a hívekig a szónokok által, akik e funkciójuk révén több tekintetben is a mediátor 
szerepkörét töltötték be. Érdeklődése középpontjában a cím szóhasználata szerint 
a „felvilágosodás kora” áll. A kifejezésről – miként a mű írója a megfelelő helyen jelzi 
is – tudvalevő, hogy nem egyes számban értendő, és értelmezéstől függően a legkü-
lönbözőbb eszmei irányzatokat tömörítheti. A megfogalmazás az áttekintett forrá-
sok időköre vonatkozásában jelen esetben bő fél évszázadra, az 1770-es évek közepe 
és az 1820-as évek vége határolta időintervallumra értendő.

A kötet – amely szerző doktori disszertációjának átdolgozott verziója – két nagy 
fejezetre oszlik. Az első rész A katolikus prédikáció helyzete a felvilágosodás korában 
címet kapta, amelyben a szerző a prédikációhoz mint műfajhoz és annak 18–19. szá-
zad fordulóján jellemző jellegzetességeihez közelít. A beszédek alkotóiról szólván 
hangsúlyozza a szerzetesek, illetve exszerzetesek felülreprezentáltságát. A kútfők 
ismeretében különösen a pálos és ferences barátok tevékenységét és korabeli népszerű-
ségét emeli ki. Felhívja a fi gyelmet a mecenatúra létére és működésére, óva int viszont 
a következtetéstől, amely feltétlenül kapcsolatot tételez fel a szövegek nyomtatott for-
mátuma és szerzőik tehetsége között. Formai tekintetben az áttekintett forrásanyag 
alapján úgy véli, azok megőriznek bizonyos, a barokk idején kialakult jegyeket, válto-
zást a stílus, a kidolgozottság és a szemlélet tekintetében lát. A szónoklatok felépíté-
sének elmélete vonatkozásában a korabeli Magyarországon használatos latin nyelvű 
retorikák és tankönyvek mellett úgy véli, nem érdektelen egy másik forrástípussal is 
számolni: a prédikációs kötetek elejére illesztett előszavakkal és ajánlásokkal. Ezek 
az írások – magyar nyelvű katolikus retorika híján – a bennük megfogalmazott szó-
noklattani elvek lelőhelyeként különösen értékesek. A műfajt illetően nehéz tiszta 
kategóriákat megállapítani. A vizsgált szövegkorpusz az erkölcsi vagy dogmatikai jel-
legű beszédek túlsúlyát mutatja, a legtöbb szöveg sermo, a homília úgy tűnik, szinte 
teljesen háttérbe szorult ezekben az esztendőkben. Jellemző sajátosságnak látszik 

továbbá, hogy a prédikációk elszakadnak a napi evangéliumi szakasztól, annak több-
nyire csak egy kiragadott gondolatát járják körül, és gyakran találkozni több alkal-
mon át folytatódó tematikus prédikációsorozatokkal is. Lukácsi megállapítása szerint 
a kompilációs szövegalkotási gyakorlat ebben az időszakban is dominál az egyházi 
szónoklatok tekintetében, jelezvén részint az eredetiség fogalmának maitól eltérő 
felfogását, részint praktikus tényezőket: egy gyakran évtizedekig aktív szónoknak 
pályafutása során megszólalásaival több ezer alkalommal kellett helytállnia. Az 
utóbbi részlet utal egyben a jelenségre, miszerint egy beszéd többször is elhangoz-
hatott, emellett az érdeklődő kutatót a papi hagyatékok felé vezeti: ezek az említett 
okok miatt gyakran őriznek prédikációs gyűjteményeket. A források tekintetében 
– a fennmaradt szövegek azt mutatják – a legfőbb tekintélynek természetesen to-
vábbra is a Biblia számít. A szerzők emellett gyakran fordulnak az egyházatyák 
műveihez és a zsinatok irataihoz. Fontos észrevétel, és a kritikákra ért reakcióként 
értelmezhető, hogy az olykor felhasznált szentéletrajzokból rendre eltűnnek a kétes 
hitelű, legendás elemek. A rendelkezésre álló prédikációk arra mutatnak, hogy szer-
zőik elsődleges célja a tanítás, az ismeretek átadása volt. Ennek érdekében a nyelvi 
kifejezőeszközök tekintetében egyszerűségre törekedtek, kerülték a túldíszítettséget. 
Ebben a vonatkozásban tehát e szövegek elmaradnak múltbéli elődeiktől.

E két utóbbi momentum vezet át a könyv második nagy fejezetéhez. A változások 
mögött meghúzódó politikai és eszmetörténeti folyamatokról szó esett már. Hogy 
mindez miként érhető tetten az egyházi beszédekben, arról e szakaszokban olvas-
hatni. Fontos eszközt birtokolnak az Egyház szónokai, mondhatni szócsövei: a nyilvá-
nosságot. Módot kapnak ezáltal, hogy nézeteiket a templomlátogatók elé tárják, egy-
szersmind olyan közönség elé, amely összetételében számos vonatkozásban (társadalmi 
hovatartozás, műveltség stb.) vegyes lehet. A lehetőség nem maradkihasználatlanul: 
a prédikátorok feladata átalakul. Alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülmé-
nyekhez, irányt mutatni a hívek számára, akik mindennapjaik során számos irányból 
és módon találkozhatnak az új szemlélete(ke)t tükröző hatásokkal: olvashatnak, hall-
hatnak róluk, személyes ismeretséget köthetnek követőivel. Lukácsi Zoltán könyvének 
legfőbb észrevétele, hogy rámutat: az egymással párhuzamosan terjedő új irányza-
tokról, azok pontos mondanivalójáról, nemcsak az egyszerű hívek tudtak keveset, 
hanem az Egyház képviselői is. Keveseknek juthatott tudniillik osztályrészéül, hogy 
a veszedelmesnek ítélt olvasmányokról közvetlen tapasztalatot szerezhessenek, lévén 
ezek nagy része indexre került, az engedéllyel bejutott példányokat csupán néhány kivé-
telezett helyzetben lévő személy – s jobbára hivatalból – például cenzorként olvashat-
ta. Természetesen engedély nélkül, s így nehezen követhető módon is terjedtek, ter-
jedhettek, ám vélhetően szűk körben. A prédikációk szövegeinek vizsgálata a témát 
illetően a fejekben lévő teljes zavarról árulkodik. Nagyon is jogosnak látszik ezért a 
szerző munkájának elején csak félve tett kijelentése: úgy tűnik, a korabeli Magyaror-
szágon az új szemléltre reagáló ellenhatás nyomai előbb érhetők tetten, mint a bírált 
irányzatok követésére utaló jegyek. Valószínűsíthető tehát, hogy a szónokok többsége 
nem rendelkezett primer ismeretekkel: hallomásból, beszámolókból, összefoglalók-
ból tájékozódhatott. Az üzenet ilyen módon többszörös szűrőn át, tehát csak torzulva 
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juthatott el nemcsak hozzájuk, hanem a hallgatósághoz is. A prédikációkban tetten 
érhető védekezés (avagy nézőponttól függően: hadakozás) nemcsak az említettekre 
értendő. Kimutatható az oppozíció olyan jelenségekkel szemben is, amelyekről az 
igehirdetők közvetlen tapasztalattal bírtak. Szót emelnek így a jozefi nizmus és bizo-
nyos rendelkezései ellen, kimutathatók a reformkatolicizmusra való refl exió nyomai, és 
a beszédekben egyre inkább teret nyernek az aktuálpolitikai események. Jelen van 
– ugyan a korábbiakhoz képest tompulva – a protestantizmus bírálata, ugyanakkor 
felismerhető a szövegeken az ökumenizmust célzó mozgalmak hatása is: az érvelés 
céljaitól függően hangsúlyozódnak szövetség reményében a felekezetek közti közös 
vonások, avagy az elhatárolódás jegyében a különbségek. Jól látható mindebből, nem 
kis feladattal kellett szembenéznie annak, aki a 18–19. század fordulóján katolikus 
templom szószékére lépett. Lukácsi Zoltán munkájában a kor szak egyház-, politika-, 
mentalitás-, művelődés- és irodalomtörténete által egyaránt mellőzött szövegeket bír 
szóra, meglátva és ráirányítva a fi gyelmet e korpusz rejtette információk bőségére és 
értékére. Biztos talajon álló, egyedülálló forrásismereten, számos egyházi archívum 
őrizte több ezer prédikációból kinyert tudáson nyugvó megállapításokat tesz, melye-
ket sok példával, idézettel illusztrál, összefoglalóját ily módon töltve meg élettel. Köny-
vét gondosan építette fel, egymást logikus sorrendben követő fejezeteken át vezeti, 
s avatja be olvasóját. A fejezetek elé találó mottókat illeszt: az így létrejött oldaltü-
körrel fi noman a prédikációs kötetek lapjainak látványát idézi a tipográfi a. A munka 
értékét növeli a függelékként mellékelt szöveggyűjtemény, amely rövid szemelvénye-
ket ad közre a hivatkozott szerzők szónoklataiból, fájó hiányt orvosolva ezzel: a szö-
vegkiadásra vállalkozók ritkán fordulnak e műfaj felé.6 Különálló lapokon táblázato-
kat is mellékel: amelyek időbeli áttekintést adnak arról, miként választottak témát 
az egyes ünnepnapokon elmondott beszédeikhez a szónokok. A kötetben való tájéko-
zódást mutatók segítik, az érdeklődők jól tagolt bibliográfi ából tájékozódhatnak.

A leírtakból kitűnik: a kutatás régi adósságát törlesztő munka készült, amely szá-
mos erénnyel bír. Ezek továbbsorolásának itt most véget vetve, szükséges szóvá ten-
ni, hogy a hatalmas forrásanyag megmozgatása és az információk elrendezése során 
elsiklott a fi gyelem néhány apró, ám nem jelentéktelen momentum fölött. Szaicz Leó 
nevével például a 28. oldalon, őt minoritaként emlegetve találkozunk, holott ahogy 
maga nevezi magát, „a’ B. Szűz Mária Szolgáinak Rendén lévő Pap”, azaz szervita volt.7 
Életművének jelentékeny, Szűz Máriának ajánlott részén tükröződik a közösség 
karaktere, és szoros kötődését egyik álneve is őrzi: Máriafi  István.8 Feltűnik továbbá, 
hogy a könyv szövege több alkalommal, például a 186. és 187. oldalon használja az 
iszlám követőinek megnevezésére a mohamedán kifejezést, a 188. oldalon a muszlim 
szinonimájaként. Ezt a gyakorlatot követni kevéssé szerencsés. A köznyelvben jólle-
6 Régi magyar prédikációk 16–18. század. Egyetemi szöveggyűjtemény, vál. Szelestei Nagy László, Szent 
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8 Máriafi István, Kis magyar frázeológyia, Landerer, Pozsony, 1788.

het használatos a mohamedán szó, de alkalmazása valójában durva sértésnek számít, 
hiszen arra utal, hogy a muszlimok Mohamed követői, és ezzel lényegében Allah 
kizárólagosságába és mindenhatóságába vetett hitüket, a neki való alávetettségük 
tudatát vonja kétségbe.9 A kötet végén helyet foglaló szöveggyűjtemény 98 szemel-
vényt tartalmaz. Szembetűnő az idézett szakaszok között a pálos Alexovics Vazul 
tol lából származó passzusok túlsúlya: 40 részlet olvasható tőle. Ha rendtársainak 
szövegeit is hozzávesszük, a szám 55-re emelkedik, messze túlhaladva a többi rend-
hez kötődő, illetve a világi papok képviselőinek megjelenítését. A gyűjteménynek 
tehát több mint a fele a fehér barátok beszédeiből válogat. Ebben a rokonszenvben 
a recenzió írója vállaltan messzemenőkig osztozik, az ismertető bevezetőjéhez maga 
is Alexovicshoz fordult segítségért. A szerző által áttekintett teljes szövegkorpusz 
ismeretének hiányában azonban nyitva marad számára a kérdés: vajon mindez – ahogy 
az első fejezet második alfejezetében olvashatni erről – a pálos iskola korabeli jelen-
tőségét hivatott érzékeltetni, s ha igen, az valóban ilyen fokú volt? (36.) Avagy rendi 
hovatartozástól függetlenül ezeken a szövegeken lehet bemutatni a legtöbbet a kora-
beli katolikus és magyar prédikációk jellegzetesnek tapasztalt vonásaiból?

Lukácsi Zoltán könyvének egyik legnagyobb érdeme, hogy minden eddiginél dif-
ferenciáltabb képet rajzol a korszak katolikus egyházhoz kötődő szereplőinek nem-
egyszer homogénnek vélt közegéről. A kötet végére érvén az olvasóban az a kívánság 
támadhat, bárcsak olvashatna még a beszédek szerzőiről: tájékozódásuk irányairól, 
műveltségbeli különbségeikről összefüggésben a prédikációskötetek létrejöttének 
egyik fő céljával. Izgalmas lenne a többnyelvűség irányába is kitekinteni: tudható, 
hogy egyes templomok egyszerre több, különböző nyelven prédikáló hitszónokot al-
kalmaztak. Ha a szerencse úgy hozná, és esetleg rendelkezésre állna egyazon templom 
prédikátorainak azonos időszakra vonatkozó, többnyelvű, tehát nemcsak nyelvében, 
de akár társadalmi hovatartozásában is más jellegű közönségnek szánt beszédanyaga, 
annak elemző vizsgálata érdekes tanulságokkal járhatna. Ugyancsak okulni lehetne 
a rendi kötődések, kapcsolatok hatásának analíziséből, ahogy abból, ha extrém példák 
kerülnének górcső alá: olyan katolikus szerzők, szerzetesek, papok, akiket megérin-
tettek a közösségük hivatalos álláspontja szerint kárhoztatott tanok, és maguk is 
ezek követőivé lettek. Jelen munkában ezek a húrok halkan mind meg is pendülnek. 
Felidézésüket nem a kifejtés hiányának számonkérése motiválta, hanem annak nyo-
matékosítása, hogy a szerző elérte célját: valóban gondolatébresztő, továbbgondolásra 
ösztönző munkát alkotott. Olyan hiánypótló, alaposan átgondolt és gondosan felépí-
tett alapművet, amely nemcsak fontos, megkerülhetetlen is. Haszonnal forgathatják 
nemcsak az egyes szerzők, vagy a prédikáció műfaja iránt érdeklődők, hanem mind-
azok is, akik a legváltozatosabb tudományterületek felől érkezvén szeretnének kö-
zelebb kerülni a 18–19. század fordulójának sokszínű és izgalmas világához.

(Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2013.)
9 A kifejezés használatához lásd: Világvallások A – Zs. Buddhizmus, hinduizmus, iszlám, judaizmus, 
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