


Őrváltás 321 

Isten mindenhatósága és a keresztény élet. Értelmezési 
szempontok a reformátori teológia szemszögéből 322 
Isten hatalma és a kérőimádság. Teológiai megfontolások 
a Miatyánk hetedik kéréséről (Görföl Tibor fordítása) 333 

Kislány a pályaudvaron; Tél madarakkal; Gondolatok  
a kertben; Ofélia az erdőben (versek) 343 
Két otthon – Iancu Laura költészete (tanulmány) 345 
Csupán hiányzik; A híd; Egyetlen egy (versek) 355 
Anzelm testvérrel; Legyen áldott!; Isten nálunk reggelizett 
(kisprózák) 356 

Hans Joasszal 358 

A pápai tévedhetetlenség dogmája és a pápai hatalom  
rivális értelmezései 367 
A Fratelli tutti enciklika és a belső egyházi párbeszéd.  
Néhány kánonjogi szempont 371 
„Végig a földön szárnyal a szavuk”. A katolikus egyház  
és a rádiózás kezdetei Magyarországon 374 

Mindenhatóság: a hatalom kérdései a világhálón 380 

Az egyház bő történeti köntöse 384 

A csíksomlyói színjátékok hatása a 20. századi magyar 
irodalomra és színházra 389 

Élet az Élet kenyeréből. Az Eucharisztia teológiája 394 

(részletes tartalom a hátsó borítón) 396

86. évfolyam VIGILIA            Május

LUKÁCS LÁSZLÓ: 

FAZAKAS SÁNDOR: 
 

MAGNUS LERCH: 
 

IANCU LAURA: 
 

FARKAS GÁBOR: 
FECSKE CSABA: 

TORNYAI GÁBOR: 
 

GÖRFÖL TIBOR: 

GÁJER LÁSZLÓ: 
 

KISS GÁBOR: 
 

KLESTENITZ TIBOR: 
 

ANDOK MÓNIKA: 

GÁRDONYI MÁTÉ: 

PINTÉR MÁRTA 
ZSUZSANNA: 

LUKÁCS LÁSZLÓ:

SZÉP/ÍRÁS

ISTEN MINDENHATÓSÁGA

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

EMLÉKEZET ÉS KIENGESZTELŐDÉS

NAPJAINK

MÚLTUNK ÉS JELENÜNK

KRITIKA

SZEMLE

EGYHÁZ A VILÁGBAN



Őrváltás 
„A Vigilia: virrasztás és őrtállás” — írta a 86 éve alapított lap beve-
zetőjében Schütz Antal, utalva annak címére és egyben program-
jára is: az őrtorony magasából figyelni az idők jeleit, értékelni a kor 
történéseit. Az éjjeli őrséget álló virrasztó azért virraszt, mert őr-
ködni akar — írja. Őriz valamit, ami az éberségére van bízva: érté-
keket, embereket. Közösségből fakadó, közösséget formáló szolgá-
lat ez — közösségben van azokkal, akikért és akikkel virraszt. 

Sík Sándor egy évtizeddel később így fogalmazott: „Szemlénk ma 
is (…) a szó legtisztább értelmében való katolikus szellemet kíván-
ja szolgálni — a legteljesebben, azaz a katolikus hit, erkölcs és élet-
forma alkuvás nélküli teljes tiszteletében —, a legteljesebben katoli-
 kusan, vagyis egyetemesen, azaz nyitott lélekkel minden, bárhol és 
bárki által megjelenő emberi érték áhítatos tiszteletével. Katoliku sok 
vagyunk, azaz semmi emberi és semmi isteni nem idegen tőlünk.” 

A virrasztók feladata az értékek és életek őrzése. Az eltelt évtizedek 
során többször megfogalmazták a Vigilia programját. „Művelni, épí-
teni a keresztény kultúrát, választ keresni azokra a kérdésekre, ame-
lyeket az egymást váltó politikai és ideológiai rendszerek fölvetnek, 
érintkezési pontokat felkutatni egyház és társadalom között.” „A Vi-
gilia hidat szeretne képezni a mélyen hívők, a kultúra iránt érdek-
lődők, az istenkeresők és a vallás iránt többé-kevésbé közömbösek 
között.” Azokhoz szól, akik „egyfajta tágasságot, spirituális meg-
közelítést, történeti érzékenységet, szellemi nyitottságot várnak”. 

Ez a cél különlegesen nehéz feladatot jelent ma, amikor az em-
beriség történelmének egyik legsúlyosabb válságát éli át. A tudás és 
technika fénye egyre ragyogóbb, de ezzel és ettől egyre nagyobbak 
az árnyak — még a fény is szennyezővé válhat. Egyre többen élnek 
ezen a bolygón, egyre jobban egymásra utalva, egymásnak kiszol-
gáltatva — de az összezártság gyakran nem a szolidaritást, a test-
véri összetartást erősíti, hanem az erőszaknak nyit utat. A Vigilia 
az idők jeleit kutatva próbál eligazodni ebben az egyre csábosabb és 
egyre félelmesebb világban. 

Kérdés persze, hogy a magazinok, digitális médiumok és közös-
ségi portálok dzsungelében nem vész-e el ennek az egyszerű külse -
jű, alig füzetnyi havilapnak a hangja? Akik a Vigiliát készítik és ol-
vassák, meg vannak győződve arról, hogy talán éppen most válik 
igazán fontossá ez a fajta tájékozódás. 

Az őrállók időnként váltják egymást, de a virrasztás folytatódik. 
Három és fél évtizedes szolgálat után eljött az ideje annak, hogy ez 
bekövetkezzék a Vigilia életében is. Másfél éve Görföl Tibor a fő-
szerkesztő, mostantól fogva pedig Gájer László a felelős kiadó. E so-
rok írója azonban nem búcsúzik el a laptól, csak visszahúzódik a lap 
olvasóinak és barátainak remélhetőleg egyre szélesebb táborába.
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Isten mindenhatósága 
és a keresztény élet 
Értelmezési szempontok a reformátori teológia 
szemszögéből 

Az Isten mindenhatóságáról szóló hitvallás és bizonyságtétel min-
den időben a keresztény hit és teológia megkerülhetetlen témája 
volt — úgy, amint az Apostoli hitvallás és a Nicea-konstantinápo-
lyi hitvallás első artikulusában is kifejezésre jut. Isten mindenható 
Atyaként való megszólítása és hatalmának további tulajdonságok-
kal való összekapcsolása viszont — bár az említett hitvallások az 
összes tulajdonság közül csak a mindenhatóságot említik — túl-
mutat a jelzős szerkezet szintjén: üdvtörténeti tartalma van!1 Vagyis 
Istent nem egyszerűen a mindenhatóság jellemzi, hanem — immár 
az Újszövetség olvasatában — ő maga a Mindenható (Pantokrator), 
s ilyenformán az ember az élő Isten mindenható uralma és hatalma 
alatt találja magát. A fogalomnak e dinamikus értelmezéséről a 
Szentírás számos helyen, többek között a zsoltárokban és Mária 
énekében szenvedélyesen tesz bizonyságot: „mert nagy dolgokat 
tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nem-
zedékről nemzedékre az őt félőkön. (…) Hatalmasokat döntött le 
trónjukról, és megalázottakat emelt fel; éhezőket látott el javakkal, 
és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, 
hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, 
Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké” (Lk 1,49–55). 

Ez a bizonyosság — úgy tűnt — az írásmagyarázat és a kegyes-
ségi élet számára hosszú ideig eléggé egyértelműnek bizonyult. De 
az Írás tud másról is: arról, hogy Isten nem cselekszik, hogy hallgat, 
elrejti arcát, elmarad a kinyilatkoztatása, s ezzel az isteni beavatko-
zásra irányuló elvárás csalódásba fordul. A hit nagy próbája ilyen-
kor éppen abban áll, hogy megmaradjon a hűségben és a remény-
ségben még akkor is, amikor Isten látszólag nem úgy és nem akkor 
mutatja meg hatalmát, ahol — az ember szerint — erre legnagyobb 
szükség lenne: sorsfordító történelmi pillanatokban, az emberi élet 
egzisztenciális megrendülései, természeti katasztrófák és egyéb 
próbatételek között. De arra is számos példa kínálkozik, hogy az 
ember az elszenvedett társadalmi és történelmi változásokat, ka-
tasztrófákat vagy éppen a személyes élet fordulatait Isten akaratá-
nak tudja be, az ő hatalmának megnyilvánulásával vagy épp ennek 
elmaradásával értelmezi. Erről is tud a Szentírás, és bőséges példák 
tárházát mutatja a keresztény hagyomány… E körülmények ugyan-
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akkor azt is érthetővé teszik — különösen Európa legújabb kori tör-
ténelmének tapasztalatai alapján —, miért olyan visszafogott a hívő 
ember és a keresztény vallás, amikor Isten mindenhatóságáról kel-
lene beszélni… Pedig beszélni kell róla. De hogyan? 

A kérdésre azért nehéz válaszolni, mert napjainkban még a hívő 
ember sem lehet teljesen bizonyos abban, hogy számára az Isten 
hatalma biztonságot, boldogságot és üdvösséget garantál. Úgy is 
mondhatjuk: még a vallásos ember meggyőződése is megrendülhet 
Isten hatalmát illetően. A rendszeres teológia kategóriáiban fogal-
mazva: azon túl, hogy a keresztény egyház és tanítás hosszú időn 
keresztül Isten tulajdonságaival összhangban vagy éppen az iste -
ni tulajdonságok foglalataként értelmezte Isten mindenhatóságát,2 
két kérdés továbbra is válaszra vár: hogy viszonyul Isten minden-
hatósága az ember szabadságához és a világban megtapasztalható 
szenvedés kérdéséhez? 

Az isteni hatalom ambivalenciájának leírására már a 13. századtól 
kezdve a potentia absoluta és a potentia ordinata fogalompár segítsé-
gével próbálkozott a keresztény teológia és filozófia. Az Isten kettős 
hatalmáról szóló elmélkedés — Theo Kobusch szerint — főleg a no-
minalizmusban nyerte el „filozófiai gyújtóerejét”,3 amely — úgy tűnt 
— a kérdés megítélésének egyetemes elvi alapelvévé kívánt válni, de 
mint tudjuk, radikális megközelítéseket is eredményezett. Mert míg 
például Duns Scotus (1267–1308) a potentia ordinata és a potentia ab-
soluta Dei megkülönböztetését jogi értelemben — az adott isteni tör-
vény keretein belül vagy azon túlmenően — szemlélte, William Ock-
ham (1287–1347) az isteni képesség és lehetőség két módozataként 
értelmezte a fogalmakat. Ockham és követői úgy gondolták, hogy 
Isten abszolút hatalma alá mindaz beletartozik, amire Istennek lehe-
tősége van, amiben nincs semmi ellentmondás, s amivel kapcsolat-
ban Isten részéről pedig semmilyen kötelezettség nem áll fenn. Ami 
Isten abszolút hatalmának körébe tartozik, megelőzi mindazt, ami Is -
ten hatalmának másik módozatában (a potentia obligata szerint) az 
általa adott törvény hatálya alatt történhet.4 Az emberre nézve pedig 
ez azt jelenti, hogy az ember a maga természetes állapotán túl nincs 
semmilyen természetfeletti segítségre vagy állapotelérésre ráutalva 
ahhoz, hogy Isten elfogadja őt. Ha elfogadja, akkor ez Isten egyedül 
abszolút hatalma által, azaz teljesen szabad kegyelme által lehetsé-
ges. A kérdés ezt követően már arra irányult, hogy milyen e két hata-
lom egymáshoz való viszonya, és ez adott esetben milyen következ-
ményekkel jár az ember életére nézve — főleg annak valószínűségét 
mérlegelve, hogy nemcsak a természet rendje és törvényszerűségei 
függnek Isten hatalmától, hanem az erkölcsi törvény rendje is. Nem-
csak arról van itt szó, hogy az ember törvényszerűen alá van vetve 
a természet rendjének és annak megváltoztatására nincs módja. 
Adott esetben azzal is számolnia kell, hogy Isten abszolút hatalmá-
nál fogva az egyes embert — minden különösebb érdem nélkül — 
elfogadja, a másikat pedig elvetheti, illetve örök kárhozatra rendel-
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heti, anélkül, hogy az különösebben vétkes lenne, és döntéséért Isten 
bárkinek is magyarázattal tartozna. Adott esetben megparancsol-
hatja és szolgálatába állíthatja azt, ami az erkölcsi törvény értelmé-
ben bűnnek minősül, ami elvetendő vagy gonosz — és fordítva, el-
vetheti azt, ami emberi mérték szerint jó, de legalábbis nem bűn. Ez 
nyilván ellent mondhat az Isten által adott és az ember által felis-
mert erkölcsi törvénynek — de Istent nem kötelezi semmi, még az 
őáltala adott törvény sem, s abszolút hatalmánál fogva képes új er-
kölcsi rendet felállítani. 

Franz Furger szerint itt kezdődik el a nyugati kereszténység tala-
ján tapasztalható megosztottság története. Mert bár igaz, hogy a mo-
rálteológiai-etikai reflexiók alapját képező teológiai tradíciók eltérő 
jellege a 16. századi reformáció során lesz deklaráltan is nyilvánvaló, 
gyökerei visszanyúlnak a késő-középkori filozófiai-ismeretelméleti 
rendszerek szétválásához.5 Mellőzve a teológia és filozófia-történeti 
részleteket, Furger úgy látja, hogy míg a skolasztika jeles képvise-
lői (Albertus Magnus, Aquinói Tamás, Bonaventura) differenciált, 
arisztotelészi megalapozású, a keresztény hit fényében pedig te-
remtésteológiai rend (ordo) tanítói és elkötelezett képviselői voltak, 
az úgynevezett „via moderna” hívei — Ockham és főleg 15. szá-
zadi németországi követői — a csak reálisan megtapasztalható va-
lóság és ennek megismerésére irányuló nevek és fogalmak (nomina) 
elfogadásával az éppen fennálló társadalmi rend igazolását, vagy 
egyház- és társadalomkritikus erők világnézeti alátámasztását szol-
gálták. E szerint az erkölcsi normák érvénye és kötelező jellege már 
nem a teremtés rendjének és a természet lényegének mélyreható is-
meretében gyökerezik, hanem Istennek a Szentírásban közvetlenül 
kinyilatkoztatott akaratában. Ez az út és a nominalizmus szellemi 
közege a reformáció közvetlen előkészítőjévé vált, amely arról szól, 
hogy Krisztus áldozatáért Isten eltekint az emberi bűn miatti bírói 
ítéletétől és a bűnöst szabaddá nyilvánítja — csakhogy az ember 
továbbra is bűnös marad, megigazulásáért semmit nem tehet; 
ugyanakkor a világ normatív struktúrájára irányuló megismerés-
igénye, azaz a természetjogi ismeret a bűnös ember képzelgése 
marad.6 A sola scriptura reformátori elv önmagában való alkalma-
zása — az előbbi teremtésteológiai-természetjogi rendtől elvonatkoz-
tatva — viszont további problémát eredményez, Furger elemzé se 
szerint: a „csak” az Írásban közölt és az ember számára kinyilat-
koztatott isteni igére (mint nominára) való hivatkozás két irányban 
is végzetes következménnyel jár: vagy a bibliai igazságok szó sze-
rinti fundamentalista felfogásához vezet, vagy pedig nyitott direk-
tívának tekinti az igét, amelynek érvénye mindig az egyén által tör-
ténő szubjektív újra-értelmezésétől függ. Ez utóbbi még inkább 
kiszámíthatatlanná teszi az Isten mindenhatóságába vetett bizalmat, 
s üdvbizonyosság helyett újabb szorongáshoz vezet. 

Ha Furger egyébként nagyon tanulságos és figyelmet érdemlő 
elemzése időnként hiányérzetet is kelt, hiszen a reformátori teológia 
kialakulása komplexebb eseménysort mutat, két vonatkozásban 
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mégis egyetérthetünk vele, illetve megállapításai továbbgondolást 
érdemelnek. Egyfelől tény, hogy a protestáns erkölcsi érvelés meg-
alapozása során a Bibliára való hivatkozás soha nem volt probléma-
mentes. A hívő ember számára megkerülhetetlen a kérdés, hogy mi-
lyen tekintélye van önmagában az Írásnak, és mi szükséges ahhoz, 
hogy a Biblia ne váljon tetszőleges hivatkozási alappá a moralitás 
igényével fellépő minden meggyőződés szolgálatában. Nem vélet-
len, hogy a reformátori teológia szerint az Írás nem önmagában 
szemlélendő, hanem az isteni kinyilatkoztatás megértésének összefüggé-
sében és a Szentlélek megvilágosító hatalma alatt.7 Másfelől joggal jegyzi 
meg Furger, hogy szerinte főleg a svájci városállamok reformátorai — 
Zwingli, Kálvin és Bullinger — esetében a természetjog újra felérté-
kelődik: pragmatikus, a józan értelem alapján tájékozódó realizmus 
jellemzi konkrét erkölcsi és politikai életre irányuló intelmeiket, ame-
lyek mögött nem nehéz felismerni a keresztény közösség Evangéli-
umon tájékozódó közgondolkodását és a közösségi élet történelmi-
társadalmi tapasztalatait. Mindez legitimáló erővel bír — vagyis a 
személyes hitet és a hitből fakadó erkölcsi döntést megelőzi az együtt -
élés rendjébe való józan beilleszkedés elvárása és értéke.8 

Ezt követően a kérdés az, hogy mit gondol a reformátori teológia 
Isten mindenhatóságáról — és az mennyire releváns a mai ember 
kérdései, tapasztalatai számára? 

Luthernél az Isten tulajdonságai között a mindenhatóságnak központi 
szerepe van. Rotterdami Erasmusszal a szabad akarat kérdéséről vi-
tázva írja, hogy „a keresztyéneknek felettébb szükséges tudniuk, hogy 
Isten nem a véletleneknek szabad teret engedve cselekszik, hanem 
mindent megváltoztathatatlan, örökkévaló és tévedhetetlen akaratá-
ból alkot, tervez és tesz”.9 Ez viszont azt is jelenti, hogy mindaz, ami 
történik, ami megváltoztathatónak tűnik vagy „látszólag másképp is 
lehetséges volna (contingenter)”, valójában „mégis úgy történik, hogy 
(…) másként nem lehetséges” — azaz Isten akarata felől nézve „min-
den szükségszerűségből történik”,10 és nem a következés vagy követ -
keztetés sorrendjének logikája szerint. Viszont nagy hangsúlyt helyez 
arra, hogy Isten akaratáról nem lehet önmagában, további tulajdon-
ságaitól izolálva, mintegy igazságától és bölcsességétől, szabadságá-
tól és szeretetétől elvonatkoztatva beszélni. Sajátossága még a lutheri 
értelmezésnek, hogy egyrészt eszkatologikus-apokaliptikus jellegű, más-
részt lényegét tekintve Isten mindenhatósága az ő Igéjének mindenha-
tóságában áll.11 Vagyis Luther írásait áthatja az a bizonyosság, hogy 
Isten a maga Igéjét és a terem tett világ valóságát minden ellentétes 
erő, bűn, ördög és halál ellenében fenntartja és végső győzelemre 
viszi, ez a bizonyosság pedig vigasztalást és bátorítást kell, hogy 
nyújtson a szükségben és kísértések között élő embernek; az üdvbi-
zonyosság már magában foglalja az Isten mindenhatósága felőli meg-
győződést. De mivel ezt a bizonyosságot Isten Igéje, azaz az ő Igéjé-
ben közölt ígérete (promissio) ébreszti fel és tartja életben, s mivel Isten 
azonosul a maga ígéretével, azaz az ő neve, szava, igéje, ígérete és léte 
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azonos egymással, ezért mindenhatósága felől nem lehet kétség: amit 
ígér, azt meg is teszi — amint a 33. zsoltár is bizonyságot tesz róla: 
„mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott” (Zsolt 
33,9). Itt már Istent mint Teremtőt szemléli Luther, de a Teremtő léte 
a mindenhatóság tulajdonsága nélkül el sem képzelhető számára: a 
Teremtő Mindenható és a Mindenható Teremtő, amint azt az Apostoli 
hitvallás első artikulusa nyilvánvalóvá teszi. 

De miért nem áll meg Luther — kérdik későbbi elemzők és teo-
lógusok, köztük Karl Barth, Gerhard Ebeling és Oswald Bayer — 
ennek a diadalmas és egyben vigasztaló tételnek az állításánál, azaz 
az isteni mindenhatóság és ígéret összhangjánál; miért ragadtatja 
magát arra, hogy mindenhatóságával összefüggésben a „rejtőzködő 
Isten”-ről (is) beszéljen?12 Mi az oka annak, hogy az ő ígéretében 
önmagát kinyilatkoztató és üdvbizonyosságot megerősítő Isten, 
egyúttal kikutathatatlan akarata szerint „nem siratja [népe] halálát, 
nem is szünteti meg azt, hanem életet és halált, s minden egyebet 
cselekszik (…), amit igéjében nem mutat meg nekünk”.13 

Ezen ellentmondás láttán — amelyet nem kívánunk e helyen túl 
gyorsan feloldani — talán mégsem érdemtelen arra a figyelmezte-
tésre is figyelni,14 amely szerint Luthert nem ismeretelméleti filozó-
fusként látjuk írásaiban megnyilvánulni, hanem elsősorban mint írás-
magyarázót és lelkigondozót. Ebben a minőségében arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a Biblia embere előtt nem ismeretlen a „panasz” mint 
műfaj és kategória, amely alkalmas eszköz lehet arra (lásd panasz-
zsoltárok), hogy a hívő, de reménységében megrendült és újabb bi-
zonyosságra törekvő ember megfogalmazza értetlenségét a világban 
jelen levő rossz láttán, élet- és istenellenes erők kényszerű elszenve-
dése közben. Másrészt azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy minden el-
szenvedett kísértésnek, fájdalomnak és veszteségnek — vagy más-
képp fogalmazva, a rejtőzködő Isten hiányának — megvan a maga 
saját élethelyzete.15 Ez a körülmény és a (hit)tapasztalatok sokféle-
sége arra figyelmeztetnek, hogy az Isten tulajdonságairól — és így 
az ő mindenhatóságáról — való beszédet nem kell túl hamar feladni. 
Azért nem, mert a mindenhatóság nem egy Isten predikátumai közül, 
hanem összhangban és egységben van más isteni tulajdonságaival, 
szeretetével, szabadságával — mindenhatósága egyszerre jelenti az 
ő teremtő, megváltó és megszentelő hatalmát, kinyilatkoztatott mi-
voltát és rejtőzködő arcát, bűn miatti haragját és az ember eleve el-
rendelését.16 Továbbá Luther szerint az Isten mindenhatóságát nem 
az arisztotelészi értelemben vett „dünamisz” vagy „potentia”, de 
nem is teljesen az ockhami „potestas absoluta” fogalmainak való 
megfelelésben kell érteni; vagyis a mindenhatóság nem olyan „lehe-
tősége” Istennek, amelynek megvalósulását csak ki kell várni, de 
nem is olyan lehetőség, amelyet Isten akarhatna ugyan, de nem biz-
tos, hogy szeretné… Idézett írásában erről így vall: „Isten minden-
hatóságát azonban nem abban látom, hogy sok olyat nem cselekszik, 
amit tehetne, hanem sokkal inkább abban a tevékeny [actualem] ha-
talomban, amelynek alapján mindent mindenekben munkál [omnia 
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facet in omnibus], abban az értelemben, ahogyan őt a Szentírás 
»Mindenhatónak« nevezi.”17 Ez is azt mutatja — ahogy Oswald 
Bayer összegzi — hogy Luther a modalitások filozófiai kategóriáit 
(„lehetőség”, „valóság”, „szükségszerűség”) ugyan alkalmazza, nem 
tudja megkerülni, ugyanakkor át is értelmezi azokat. Különösen a 
„valóság” tekintetében — amely szerinte nem azonos az arisztotelé-
szi „energeia”-fogalommal — lesz nyilvánvaló, hogy Isten valósága 
a legszorosabban tartozik össze az ő ígéretével, munkájával, szabad-
ságával és mindenhatóságával; lényegét tekintve „Logosz” (a Jn 1 
értelmében), azaz önmagát közlő (kommunikatív) hatalom, amely 
közösséget teremt és mindig a vele való, újra és újra megerősített 
kapcsolatban jut érvényre.18 Innen nézve pedig Isten rejtőzködő volta 
— amelynek elviselése valóban próbatétel a hívő számára — jel e 
jelen világ mulandóságára nézve, de amíg eljön a színről-színre látás 
ideje „hitben járunk, nem látásban” (2Kor 5,7). Addig is kitartásra 
van szükség a panasz és a kísértések óráiban. 

Hasonlóan érvel Kálvin is, aki viszont még látványosabban és po-
lemikusabban kapcsolja össze Isten mindenhatóságát teremtő és 
gondviselő munkájával. Isten mindenhatósága — szerinte — „nem 
szunnyadó mindenhatóság, ahogyan azt a szofisták képzelik, hanem 
éber, hatékony, munkás és szüntelenül működő. Nem is csak vala-
milyen általános irányelve valamiféle zavaros mozgásnak, hanem 
(…) minden egyedi és sajátos mozgást vezérlő [hatalom]”.19 Itt is tet-
ten érhető a már jelzett nominalista gondolkodás hatása és a sko-
lasztikával szembeni elhatárolódása, amikor majdnem szinte szó sze-
rinti egyezést mutat Lutherrel: „Nem azért tartjuk őt mindenhatónak, 
mert bár mindent megtehetne, mégsem cselekszi, és tétlenül ül, vagy 
a természet működési rendjét általános késztetéssel fenntartja”.20 Is-
tent dicsőségétől fosztanák meg azok, akik az ő gondviselő munká-
ját a puszta természet rendjére korlátoznák, vagy életük eseményeit 
a „sorssal és a véletlennel”21 magyaráznák. Ez mégsem jelenti azt, 
hogy Kálvin ne tulajdonítana valamilyen értéket a természetnek, sőt. 
A bűnbeesés után különösen szükség van Kálvin szerint arra, hogy 
a teremtett világban valamilyen rend megmaradjon — a bűnbeesés 
és a bűn következménye ugyanis a rend hiánya és felborulása. Vi-
szont maga a természeti törvény az, amely az emberiséget vissza-
tartja attól, hogy a káoszba zuhanjon. S ha az emberiség együttélése 
terén valamilyen tartós rend mégis felfedezhető, ez azt jelzi, hogy 
Isten gondviselése jelen van a világban, méghozzá két vonatkozás-
ban: a természet rendjében és a történelemben. Ugyanakkor belátja, 
hogy mind a természet, mind pedig a történelem esetén nem egé-
szen egyértelműek a gondviselés jelei. Jób könyvéhez írt magyará-
zatának átdolgozása során tér ki arra — állapítja meg Susan E. Schrei-
 ner —, hogy míg korábban a természet a gondviselés által őrzött 
rendet dicsérte, Jób helyzete éppen ezzel ellentétes, azaz a rend meg-
magyarázhatatlan felborulását mutatja, ami a történelem során meg-
történhet.22 A történelem pedig egyébként is gyakran mutat véron-
tást, igazságtalanságokat, elnyomást és szenvedést — vagyis a rend 

 

17Luther Márton: 
i. m. 166. 

Latin eredetit lásd: 
WA 18, 718, 28−31. 

 

 

 

 

 

 

18Oswald Bayer: i. m. 69. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19Kálvin János: 
Institutio. A keresztyén 

vallás rendszere. 
(Ford. Buzogány Dezső.) 

I−II. kötet, Kálvin Kiadó, 
Budapest, 2014 

(Inst.), 1.16.3. 
 

20Uo. 
 

21Inst. 1.16.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22Susan E. Schreiner: 
Schöpfung [bei Calvin]. 

In: Herman J. Selderhuis 
(szerk.:) Calvin Handbuch. 
Mohr Siebeck, Tübingen, 

2008, 262−270, itt: 268. 

327



pervertálódását. Ennek ellenére — Kálvin szerint — a hitnek ra-
gaszkodnia kell ahhoz, hogy a sötét felhők mögött Isten uralkodik, és 
ha „az egyes események okai rejtve maradnak” is, „tartsuk tisztelet-
ben titkos ítéletét”, és legyünk meggyőződve arról, hogy „Isten gond-
viselése (…) igazgat mindent, (…) egyszer eszközök révén, máskor 
eszközök nélkül”.23 Az isteni gondviselés megnyilvánulásának adott 
esetben titkos, Isten „rejtett tanácsában” gyökerező jellege viszont 
nem tartja vissza Kálvint at tól, hogy a természetet az isteni dicsőség 
theatrumának, a gondviselés tükrének és az Isten embert megtartó 
szeretete bizonyítékának tekintse — de ez csak a „Szentírás szem-
üvegén keresztül”24 le hetséges. Ez a körülmény el kell, hogy vezesse 
a hívő embert a teremtés hálás szemléléséhez: oda, hogy Isten jósá-
gát, hatalmát, bölcsességét a világ alkotásaiban is meglássa, s azokat 
„szent elmélkedéssel” (sancta meditatione) vizsgálja, hosszabb ideig 
ismerkedjen velük, és „ne menjen el hálátlanul (…) Isten hatalma 
mellett, amelyet teremtményeiben tett nyilvánvalóvá”.25 

Nem tagadható, hogy Isten mindenhatóságának a gondviselés-
hittel való összekapcsolása évszázadokon keresztül képes volt a hit 
megélésének és a protestáns kegyesség gyakorlásának sajátos jelleget 
kölcsönözni, amely ugyanakkor rá volt utalva időről időre a teo lógia 
figyelmeztetésére: a gondviseléshit nem a világ megtapasztalásá-
ból következtet Istenre, hanem fordítva, az Istenről való hitvallás 
kell, hogy elvezessen a világ történéseinek értelmezéséhez. De ezzel 
még nem sikerült megválaszolnunk a kiinduló kérdést. Ugyanis 
éppen ezen a ponton jelentkezik — főleg a történelemben és a mi 
korunkban is tapasztalható, kiszámíthatatlan és destruktív erők 
megnyilvánulása láttán — a feloldhatatlannak látszó ellentmondás, 
amely a gondviseléstan történelmileg kialakult formája és a vilá-
gunk ban megtapasztalt realitások között feszül. 

Úgy tűnik, hogy sem Luthernek, sem Kálvinnak nem sikerült 
igazán függetlenítenie magát — még ha szenvedélyesen polemi-
záltak is vele — a nyugati keresztény gondolkodás sajátosságaitól: 
a sztoikus filozófiával való vitától, a providentia-fogalom Biblián 
kívüli, humanista koncepciójától (például creatio continua), az idő-
szemlélet hármas (múlt, jelen, jövendő) kategóriáitól, valamint a 
dualisztikus világszemlélet (lent–fent, jó–gonosz, fény–sötétség 
stb.) sémáitól.26 Mindez oda vezetett, hogy az Isten mindenhatósá-
gának leírására — szinte kizárólagosan — csak a teremtéstan ösz-
szefüggésében kerülhetett sor, és a kérdés újszövetségi aspektusai 
nem igazán kerültek átgondolásra; az Isten szuverenitására való hi-
vatkozás ugyanakkor nem tűrhette az Isten „titkos tanácsa” téved-
hetetlenségének megkérdőjelezését. Az eredmény viszont az lett, 
hogy szükségszerűen kialakult a gondviseléstan és a gondviselés-
hit közötti szakadék, amelynek következtében az isteni providencia 
drámája egy olyan felső szinten játszódik le, amely a gyülekezeti 
és hétköznapi kegyességmegélés számára szinte elérhetetlen, a min-
denhatóság pedig az egyik leginkább érthetetlen, egyesek szerint 
legirritálóbb predikátuma lett az Istenről való beszédnek. 
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Mégis azt látjuk, Kálvinnak sikerül két vonatkozásban áttörni az 
Isten mindenhatóságáról való hagyományos gondolkodás sémáit, 
ami aztán a 20. századi protestáns teológia összefüggésében kerül 
részletesebben kifejtésre, s ami a korábban jelzett szorongással 
szemben — nevezetesen, hogy miként viszonyul Isten mindenha-
tósága az ember szabadságához és a szenvedéséhez — ígéretesebb 
perspektívát nyit. 

Egyrészt Kálvin szerint Istennek kedve telik teremtményeiben 
és gyönyörködik munkájában. Nem az okot kell keresni, „amely őt 
mindenek teremtésére és fenntartására sarkallta”, hanem be kell lát-
nunk, hogy „más okot nem találunk, mint jóságát”.27 Ami pedig leg -
elementárisabban elmondható a teremtményi lét értelméről, hogy 
a világ formája Isten örvendezésén alapszik, amint azt a Zsoltárok 
könyvéhez írt kommentárjában hangsúlyozza: „status mundi in lae-
 titia Dei fundatus est”.28 Másrészt azonban a teremtményeiben gyö-
nyörködő Isten nem marad önmagában és nem ragad le önmagá-
nál: Szentlelke által áthat és megelevenít mindent földön és égen.29 
A Lélek Isten hathatós ereje (végrehajtó keze — manus Dei), amely 
minden teremtményére kiterjed —, mégis egészen Istennél marad. 
Mindkét állítás egyaránt hangsúlyos. Mert a Lélek ugyan Isten ön-
kifejezésének, illetve önmaga világban való megjelenítésének ereje, 
az ő jelenvalóságának olyan létformája (subsistentia), amely által „a 
teremtés Isten számára nyitott, Isten uralmába betagolódott és örök 
végzése számára igénybe vett”30 valóság lesz. Az ő jelenvalóságától 
elvonatkoztatva nincs teremtményi lét, bárhol és bárhogyan is kí-
vánjon egy ilyen élet érvényesülni a világban. Ám úgy hat a Lélek 
a világban, hogy abban nem olvad fel, nem válik a világ részévé, nem 
isteníti meg azt. Megadja a világ és benne a természet szépségét, ér-
tékét, tartósságát, de a teremtő és a teremtés közötti határ érvényben 
marad (panteizmusnak itt nincs helye). 

Christian Link szerint sehol máshol nem sikerül Kálvinnak olyan 
egyértelműen meghaladnia az Istenről való beszéd és gondolkodás 
keresztény hagyományban rögzült formáit, mint amikor „a teremtés 
terében fejti ki a Szentlélekről való tanítást”.31 Ezzel pedig teret enged 
egy olyan teológiai megközelítésnek, amely immár relacionális érte-
lemben kíván beszélni a teremtésről, gondviselésről, elrendelésről és 
kiválasztásról, és ezek összefüggésében Isten mindenhatóságáról. 

A 20. századi református teológia koncepciói egyre határozottabban 
képviselik azt az álláspontot, hogy Isten tulajdonságairól, ezen 
belül mindenhatóságáról csak szentháromság-teológiai összefüg-
gésben lehet helyesen beszélni. Karl Barth egész életművében mind-
 untalan visszatér az Isten mindenhatóságát tisztázni hivatott kér-
désre. De míg munkássága kezdetén a kegyelmi kiválasztás, a 
predestináció, valamint az Isten tulajdonságainak és szuverenitá-
sának összefüggésében szemléli a kérdést, és lényegét tekintve nem 
kíván különbséget tenni Isten abszolút hatalma és egészen más le-
hetőségei között, később fokozatosan jut el oda, hogy Isten szereteté-
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nek és szabadságának feszültségében, valamint a szenthármas egy-
ségű Isten létmódjában gyökerező valóságként értelmezze Isten min-
denhatóságát. A Római levél-kommentár második kiadásában, a Göt-
tingeni dogmatikában, valamint Egyházi dogmatikájának első köteteiben 
még a kiválasztás és elvettetés dialektikus kettősségében beszél Isten 
felfoghatatlan cselekedetéről,32 illetve arról, hogy mind a hitnek, mind 
pedig a hitetlenségnek a mindenható és mindenütt jelenvaló Isten 
„tervszerű-szándékos magatartása”33 az alapja. Ugyanakkor hoz-
záteszi, hogy az „elvettetés nem önálló igazság”34 (csak nagyon óva-
tosan szabad vele érvelni), és hogy a kinyilatkoztatásba vetett hit 
által érti meg az ember, hogy Isten „nem”-jét áttöri a kegyelem 
„igen”-je — ez által az ember még nem jut abszolút üdvbizonyos-
ságra, de lehet reménysége, jóllehet a kikötőt még nem érte el. Majd 
az Egyházi dogmatika első köteteinek munkálatai közben nyeri el ez 
a megközelítés azt a krisztologikus dimenziót, amelynek értelmé-
ben az ember elvettetését már a Jézus Krisztus elvettetésének ré-
szeként szemléli. A keresztény hívő élet és igehirdetés számára más 
lehetőségről, mint az Isten szeretetének szabadságáról és a Krisz-
tusban megvalósult megigazulásról Barth nem akar tudni. Isten 
igazi szuverenitása — szerinte — az ő lényének, a Szentháromság 
belső kapcsolati lehetőségeinek tárházából,35 azaz túláradó szerete-
tének gazdagságából érthető meg. Ebben a szuverenitásban nincs 
semmi abszolutista, totalitárius vagy erőszakos attitűd. Ez minde-
nekelőtt abban válik láthatóvá, hogy Isten a megaláztatásban, a 
Krisztus engedelmességében, azaz „Isten Fiának idegenbe vezető 
útjában” bizonyítja istenségét.36 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
Szentháromság Isten a Fiú-Isten létmódjában szenvedi el a kereszt -
halált — de alászállásában is ugyanaz marad, aki a magasságban; 
a mindenható a megalázott, kiszolgáltatott és elvetett alakjában 
hajtja végre a kiengesztelés művét. A hívő élet tekintetében pedig 
Barth azt tartja, hogy a keresztény élet csak úgy lehetséges, ha azt Isten 
hatalma ragadja meg, teszi lehetővé és mozgatja előre. Ha és ameny-
nyiben Isten részesíti a hívő embert a feltámadott Krisztus jelen lété-
ben, akkor a keresztény ember nemcsak előre néz, hanem „előrefele 
él, cselekszik és gondolkodik”.37 Az Isten hatalmától való függése 
nem teszi marionett-figurává az embert, az Isten iránti engedelmes -
ség nem szolgai-katonai parancsvégrehajtás lesz; ez egy szabadság -
ban fogant engedelmesség, amely a hála és a reménység cseleke de-
teit vonja maga után. A keresztény élet soha nem állapot, hanem 
mindig történik — ott és akkor, amikor találkozik Isten és az isten-
fiúságra jutott ember, ahol Isten egyesítő hatalma által összekap-
csolja választottjainak lelkét önmagával, a Szentlélek élő közösségé -
ben.38 Nem annyira mindennapi, sokkal inkább kivételes lehetőség 
és történés ez, amely végső soron elkerülhetetlen szociális, nyilvá-
nos, politikai és kozmikus vonatkozású következményekkel jár,39 
megélésükre pedig a világgal való kritikus szolidaritásban kell, 
hogy sor kerüljön. Isten nevének segítségül hívása, az Isten országá -
ért való kitartó könyörgés pedig éppen azokat a hatalmakat „varázs -
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talaníthatja”, amelyek saját belső dinamikájuk által és kontroll nélkül 
(herrenlosen Gewalten)40 önmagukat abszolutizálva kívánnak evilági 
mindenhatóságuk-képzetével szembefeszülni Istennel (a pénz, az 
ideológiák, a divat, a sport, a mobilitás világában), újabb függőségbe 
taszítva az embert. 

A kortárs heidelbergi teológus, Michael Welker még konzekven-
sebben fejti ki a szentháromság-megalapozású mindenhatóság-ér-
telmezés teológiai és etikai következményeit 1992-ban megjelent 
nagyhatású pneumatológiájában.41 Emberi képzetekből levezetett 
értelmetlen absztrakcióknak, „totalizálásoknak”, élettelen fogalmi 
beszédnek tart minden olyan kísérletet, amely „mindenütt jelenva-
lóságról” vagy „mindenhatóságról” Isten Lelkének teremtői mun-
kálkodásától elvonatkoztatva próbál értekezni.42 Ezek a totalizáló 
megközelítések mind a teológiának, mind a kegyességgyakorlás-
nak sok nehézséget okoztak megítélése szerint. Ezért kellene felis-
merni és elismerni — a bibliai tudományok legújabb eredményeire 
hallgatva —, hogy Isten „az Ő leheletéből (rúah), azaz Lelkéből ré-
szesíti a testi, mulandó, véges teremtményeket. (…) Az Isten lehe-
letéből való részesülés kifejezi egyben Istennek életet teremtő és 
életet megtartó jóságát is. (…) Amikor megvonja leheletét, a te-
remtmények elvesztik életüket. (…) Élet, életelevenség tehát annyit 
tesz, mint a rúah által Istennel állni lényegi, meghatározó kapcso-
latban, és a teremtményi lét közös kincséből (…) részesülni. Isten 
Lelke élettel tölt el, teremtő és megelevenítő módon hatékony, s 
teszi ezt oly módon, hogy az egyéni és a közösségi élet bensőséges, 
összetett és feloldhatatlan összefüggéseit hozza létre.”43 

Welker megítélésében a hit tud arról, hogy Isten akarata nélkül 
a Léleknek ezt a „működését” az ember nem képes „beindítani”, 
hogy nincs semmi ok-okozati összefüggés az ember magatartása és 
a Lélek működése között, és hogy azzal is számolni kell, hogy adott 
esetben „Isten a Lelket visszavonja és orcáját elfordítja”.44 Ugyan-
akkor a hit látja az összefüggést: egyik oldalon Istennek odaadó 
gondoskodását, teremtményeihez való bensőséges, egyben nagyon 
is komplex viszonyát, amelyet a Lélek működtet; a másik oldalon 
a teremtett világ töredékességét, esendőségét, sebezhetőségét és 
mulandóságát. Mindkét oldal ugyanannak a valóságnak a része, 
amely nem választható el a teremtményi léttől, s annak testi való-
ságától: vagyis, a Lélek „nem absztrakt és örök entitásokban mun-
kálkodik, hanem élő lényekben és rajtuk keresztül”,45 ugyanakkor 
az élő lények rá vannak utalva „a Lélek által megformált összefüg-
gésekre”,46 azaz a teremtményi lét kölcsönös függésen és viszo-
nyuláson alapuló közösségére. Ez a közösség rá van ugyan utalva 
a Lélek megújító, újjáteremtő munkájára, amelyet a Lélek el is végez 
— viszont ha az egyén és a közösség ebből az összefüggésből ki-
törni igyekszik, azzal saját romlását idézi elő. A Léleknek ez a mun-
kája nemcsak az egyes hívő ember vagy csoport életében mutatko-
zik meg; ereje és hatása kiterjed — nyilván a Lélek megelevenítő 
munkájában részesült egyéneken keresztül — különféle élethely-
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zetekre, a kulturális, társadalmi és politikai élet tapasztalati való-
ságára. Több jogot, igazságot és irgalmasságot kíván munkálni a 
különböző életkontextusokban, meg akarja változtatni az ezt el lehe-
tetlenítő hatalmi struktúrákat, fel kíván szabadítani a világban még 
jelen levő élet- és istenellenes erők hatalma alól, végül pedig ki-
válthatja az Istenben való örömet: az Isten jelenléte fölötti és hiteles 
élet miatti örömet.47 

Látható tehát, hogy a szentháromságtan összefüggésében — a re-
formátori teológia olvasatában — a „csak” metafizikai mindenha-
tóság-értelmezés elbúcsúztatásra, a kauzális gondolkodás sémái fel-
adásra kerülnek. És ugyanígy: Isten mindenhatósága nem mérhető 
a mai ember aktivizmusának kategóriáival. Helyettük az érdeklő-
dés sokkal inkább a Szentháromság Isten motivációjára és érdekelt-
ségére irányul: Istennek a teremtményeivel való szeretetteljes kap-
csolatára, örömteli közösségére. Ez pedig áttörheti a rezignáltság, a 
kétségbeesés, a félelem falát. Lehet, hogy nem látványos, szenzációt 
keltő vagy természetfeletti megnyilvánulás által történik ez — de 
hát ki az, aki azt állíthatja, hogy a történelemben a nagy változások 
mindig nagy jelek és istenbizonyíték-szerű események kíséretében 
történtek. Ugyanakkor nem tagadható, hogy Isten ereje kevésbé drá-
mai módon, talán a szenvedők és jogfosztottak panaszában és imád-
ságában, a velük szolidarizáló tömegek csendes demonstrációjában, 
a megbékélésre való törekvés szimbolikus cselekedeteiben feszítette 
és feszítheti fel ma is a stabilnak és végérvényesnek hitt társadalmi 
rendszerek szövetét. Nem zárható ki, hogy ilyenkor a Lélek jelen-
léte és kitöltése éppen a csendes helytállás, a hűség és kitartás, az 
egymásról való gondoskodás, felelősség és együttérzés megélésé-
ben és konkrét formáiban érhető tetten: egymás terhének kölcsönös 
felvállalásában és hordozásában (a Gal 6,2 értelmében). Amikor az 
ember úgy érzi, hogy teljesen elvesztette a kontrollt bizonyos folya-
matok felett — személyes és közösségi tragédiák, természeti kataszt -
rófák idején vagy éppen járványhelyzetben —, amikor a „miért?” 
vagy a „mi az oka?” kilátástalan kérdés a legkézenfekvőbb, érde-
mes tovább kérdezni: mi célból történhet mindez? Mire akar meg-
tanítani minket ez a helyzet? Hogyan lehet az Ő közelségét ebben a 
helyzetben megtapasztalni? Túl nagy merészség lenne részünkről 
határozottan kijelenteni, hogy Isten minden rosszat jóra fordít (hisz 
az Isten hatalmába az ő visszafogottsága, beavatkozásról való le-
mondása is beletartozik). Viszont húsvét felől szabad bizonyságot 
tenni arról, hogy Isten megújító, újjáteremtő ereje jelen van a világ-
ban, és ott is tud újat kezdeni, ahol mi egyelőre és látszólag „csak” 
a szeretet és segítőkészség lelkületét tapasztaljuk meg… De talán 
épp ez lehet a jel arra nézve, hogy az Ő Lelke és ereje feltartóztatha-
tatlanul jelen van a világban, áthat mindent, s ez a bizonyosság lehet 
az Isten mindenhatóságába vetett hit csírája.
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Isten hatalma  
és a kérőimádság 
Teológiai megfontolások a Miatyánk hetedik kéréséről 

Azok a szövegek, amelyek túlságosan magától értetődők lettek, 
könnyen elnémulhatnak. Olyan sokszor elmondtuk és hallottuk 
őket, hogy már semmit sem mondanak. Sokszor észre sem vesszük, 
mennyire jelentőségüket vesztették egzisztenciális és társadalmi 
szempontból. A történeti kritika módot ad arra, hogy ismét „ide-
genné” tegyük ezeket a szövegeket — hogy eltávolítsuk őket azok-
tól az asszociációktól és magyarázatoktól, amelyek uralkodóvá vál-
tak ugyan a történelemben, de nem az egyetlen lehetségesek, és nem 
is merítik ki a szövegek gazdag jelentését. Az eredeti jelentés és a 
későbbi értelmezés közötti különbség olyan teret nyit meg, ahol 
ismét „szóra bírhatók” a szövegek saját korunkban. 

A rendkívül jól ismertnek tűnő Miatyánk olyan szöveg, amellyel 
kapcsolatban érdemes párbeszédbe lépnie egymással a bibliamagya-
rázatnak és a rendszeres teológiának, főként azért, hogy igazán ma-
gunkévá tudjuk tenni ezt az imádságot, meg tudjuk érteni ma, s fel-
fedezzük magunkat benne. Éppen ezért először a történeti-kritikai 
kutatás néhány fontos eredményét szeretném bemutatni a Miatyánk 
hetedik kérésének összefüggésében. Ennek alapján azt vizsgálom 
meg, hogy milyen tapasztalatokon alapul a kérés, s milyen reményt 
fogalmaz meg. Ebben az összefüggésben nem térhetünk ki a teodi-
ceai kérdés és az isteni cselekvés problémája elől (ez lesz a harma-
dik tartalmi egységem). És végül arról szeretnék beszélni, hogyan 
fogható fel Isten történelmi hatalma, mindenhatósága és megmentő 
erejű cselekvése, ha oly sok ártatlan ember szenved. Mind a négy egy-
 ségben az a célom, hogy egzisztenciális síkon feltárjam a Miatyánk 
hetedik kérésének értelmét. 

A megszabadítás és a gonosz nyomban a keresztény megváltástant 
idézi emlékezetünkbe, azt, hogy halálával és feltámadásával Jézus 
Krisztus megváltott minket a bűntől. A Miatyánk német szövegé-
ben még inkább erre mutat, hogy nem megszabadításról, hanem 
megváltásról van szó a hetedik kérésnél („válts meg a gonosztól”). 
A kérdés jelentéstartalma és kontextusa azonban alapvetően más 
irányba mutat. A görög szövegben nem a szódzó, hanem a rhüomai 
ige szerepel, amely ritkábban fordul elő az Újszövetségben. A je-
lentése „megmenteni”, „megőrizni”. Ezért az 1980-as és a 2016-os 
egységfordítás egyaránt így fordítja a sort: „ments meg a gonosz-
tól”. A „gonosztól” fordítás ugyan pontosan adja vissza az eredetit 
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(apo tou ponérou), de nem felel meg egészen a ponérosz teljes jelentés-
beli gazdagságának. A ponérosz nemcsak erkölcsi rosszra utal, hanem 
olyan „hétköznapi tapasztalatokra” is vonatkozhat, mint „a beteg-
ség, a szomorúság, az emberi rosszindulat és a nyomasztó belső 
késztetések”.1 A kereszténységben arról is kezdettől fogva viták foly-
nak, hogy semleges vagy hímnemű kifejezéssel van-e dolgunk. Ha 
hímnemű szót kell látnunk a tou ponérouban, akkor személyes való-
ságról, a sátán szimbólumáról van szó. A bibliatudósok csak abban 
értenek egyet, hogy filológiai alapon nem dönthető el a kérdés. 

A gonosz értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság ellenére ki-
jelenthető, hogy a kérés középpontjában elsődlegesen nem az erköl-
 csi rossz áll, hanem a rossz hatalma, akár megszemélyesített, akár sze-
mélytelen valóságról legyen szó. Ennélfogva pedig az ember részéről 
valamiféle passzivitás kerül előtérbe, és a Miatyánk kontextusán 
belül a kísértéssel összefüggő korábbi kéréshez kapcsolódunk vissza. 
Egyértelművé válik, hogy a Mt 6,13b („ments meg a gonosztól”) és 
a Mt 6,13a („és ne vigyél minket kísértésbe”) voltakép pen nem vá-
lasztható el egymástól. Ennél kissé hosszabban el kell időznünk. 

Mint ismeretes, 2017 végén Ferenc pápa világegyházi szinten fel-
vetette azt a sok vitát kiváltó2 kérdést, hogy nem kellene-e inkább 
a következőképpen mondanunk a Miatyánk hetedik kérését: „ne 
engedd, hogy kísértés be essünk”. A változtatásnak az lett volna az 
értelme, hogy ne vetüljön árnyék a keresztény istenképre. Isten 
ugyanis nem idézi elő az ember megkísértését, hanem irgalmas 
Isten (az irgalom a pápa egyik alapvető fogalma). A kirobbanó vita 
során sokan hangsúlyoz ták, hogy a használatban lévő fordítás pon-
tos, s arra is felhívták a figyelmet, hogy nem szabad túlságosan le-
kerekítenünk a bibliai istenképet. Továbbra is kérdés, hogy Istené-
e a végső felelősség, ha kísértés éri az embert. A problémát nem 
lehet megkerülni azzal az érv vel, hogy Isten csupán megengedi a 
kísértést. 

Nagyon érdekes, hogy a Miatyánk hetedik kérésének szerkesz-
téstörténeti folyamatát pontosan ennek a problémának az átgon-
dolása vitte előre. A Lukács-evangéliumban csak annyi szerepel, 
hogy „és ne vigyél minket kísértésbe” (Lk 11,4), a Máté-evangélium 
viszont hozzáteszi: „hanem ments meg a gonosztól” (Mt 6,13b). 
Megvilágító erejű motívumtörténeti elemzéseivel Marlies Gielen 
kimutatta (húsz évvel a 2017-től kibontakozó vita előtt), a Mt 6,13b 
ahhoz „a hagyománytörténeti szempontból későbbi szándékhoz” 
kötődik, „hogy a kísértés közvetlen aktusát Isten helyett a sátánnak 
lehessen tulajdonítani”.3 Ennyiben Máté szövege pontosan Isten 
„felmentését”4 szolgálja. A lukácsi szövegben még viszonylag gyen-
gén érvényesül ez a szempont, hiszen csak negatív formában van 
adva: Lukács pusztán csak nem azonosítja egymással Istent és a kí-
sértés alanyát. Máté ellenben már kifejezetten megkülönbözteti a ket-
tőt. A kísértés éppen hogy nem Istentől ered, hanem a gonosztól. 
„A Miatyánk utolsó két kérésének (…) irányultsága minden bi-
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zonnyal a rossz hatalmáról és az emberi gyengeségről szerzett ta-
pasztalatban gyökerezik.”5 Egy olyan szféra jelenik meg tehát a sze-
münk előtt, ahol érvényesülni tud a gonosz hatalma, ahol kézzel-
foghatóan megtapasztalhatók a gonosztól eredő veszélyek, olyan 
szféra, amely szoros összefüggésben áll az ember döntéseivel (erre 
utal a kísértésre vonatkozó kérés). 

A szöveg szerkesztéstörténete során nemcsak a kísértés alanya 
és Isten között mutatkozik nagyobb távolság, de az Isten megmentő 
erejű cselekvésébe, történelmi hatalmába vetett bizalom is fokozó-
dik. Az egzegetikai kutatás egyöntetűen kiemeli ezt. A Mt 6,13-ban 
olyan „mozgásról” van szó, amelyet a kérés szerint Istennek kell 
megtennie: ne a kísértésbe vezessen, hanem el a gonosztól. Heinz 
Schürmann a következőket fűzi a szakaszhoz: „A kérésben szereplő 
ige plasztikus képet tár a szemünk elé: mintha veszélyes fenevad 
ólálkodna a közelben, amely »körüljár, keresve, kit nyeljen el« (1Pét 
5,8), s az utolsó pillanatban valakinek vissza kell rántania, meg kell 
mentenie a karmaitól.”6 Ernst Lohmeyer szerint pontosan ezt jelenti 
a rhüszai szó: „Nem azt jelenti, hogy valakinek meg kell oldani a 
kötelékeit, vagy ki kell szabadítani megkötözött vagy másképpen 
fogságban lévő embereket; egy út és egy találkozás, valamilyen ve-
zetés és védelem gondolata kapcsolódik a szóhoz, s ezt csak még 
jobban kidomborítja a hatodik kérésnél használt ige, a »ne vigyél«.”7 

Ahogyan láttuk, nagyon sokféle motívum fonódik össze egymással 
a Miatyánk hetedik kérésében. Az imádkozó azt kéri, hogy Isten 
mentse ki (rhüszai) a rosszból, a szenvedés, a nyomorúság és a pusz-
tulás különböző tapasztalataiból, amelyek kísértésként kezdik ki az 
emberi szabadságot. Az egész kérdéskör megértését, úgy vélem, 
nagyban előmozdítja a víz motívuma, amely összeköti egymással az 
Ó- és az Újszövetséget, s rávilágít a Miatyánk sajátosan zsidó színe-
zetére.8 A víz nemcsak életadó, de az életet fenyegeti és kioltó erő is, 
nemcsak tisztulást eredményez, de alapvető fenyegetést is hordoz. 

Erről van szó például a Zsolt 18,5–7.16sk. szakaszban: „körül-
vettek a halál hullámai”, „előtűntek a vizek forrásai, (…) korholó 
szavadtól, Uram”, „lenyúlt a magasból, megfogott, a nagy vizek-
ből kihúzott engem”. Hasonló fordulatokkal ma is szoktunk élni, 
azt mondjuk, hogy már-már elnyel minket a mélység, elmossa az ár 
a reményeinket, összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, a nya-
kunkig ér már a víz… Hasonló fordulatokkal másutt is találkozha-
tunk a zsoltároskönyvben (Zsolt 69,2sk). A szövegek nem fejtik ki, 
hogy mi a forrása ennek a mindent elsöpréssel fenyegető veszély-
nek. Csak a tényét rögzítik különböző képek segítségével, azzal a 
kéréssel együtt, hogy Isten „mentsen meg”, „húzzon ki” a veszély-
ből — éppúgy, mint a Miatyánk kérésénél, ahol a görög rhüszai, 
mint láttuk, szintén sürgős közbeavatkozást kér, abban a reményben, 
hogy Isten „megmozdul” (nem a kísértésbe vezet, hanem kiemel a 
rosszból). 
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Vitathatatlan, hogy erre a képi háttérre támaszkodik Szent Pál is, 
amikor kidolgozza a keresztségről szóló teológiáját (Róm 6,3–11). 
Felfogása szerint a keresztség során az ember már előre meghal és 
feltámad Krisztussal. Krisztusban Isten mintegy „kimentett” min-
ket a „hullámsírból”, kiszabadított a bűn és a kétségbeesés mélysé-
geiből. Az ókeresztény keresztségi szertartás szimbolikus formá-
ban úgy fejezte ki ezt, hogy a felnőtt megkereszteltnek alá kellett 
merülnie egy mély vízmedencébe, ahonnan a keresztelést végző 
személy felemelte. 

Ugyanez a gondolatkör azonban a páli antropológiában is fel-
bukkan. Pál a Mt 6,13 problematikáját fűzi tovább, megpróbálja eg-
zisztenciális szempontból feltárni a gonosz hatalmát, összefüggésbe 
hozva az ember szabadságával és erőtlenségével, aktivitásával és 
passzivitásával. A rosszal és a gonosszal kapcsolatban az ember 
nemcsak tevékeny és cselekvő szerepet tölt be, hanem passzívan is 
ki van szolgáltatva. Egy olyan pusztító erő hatalma viszi „kísér-
tésbe”, amelyben eleve áthatja egymást és elegyedik egymással az 
egyéni felelősség és az egyénre kívülről nehezedő végzet. A rosszat 
és a gonoszat Pál egyszerre tekinti személyes bűnnek és az emberre 
kívülről nehezedő tehernek, az emberi cselekvés belső minőségé-
nek és az embertől független erőnek. Egyrészt nem hagy kétséget az 
ember felelőssége felől, s hangsúlyozza, hogy a rossz az emberi cse-
lekvéssel jön létre, másrészt viszont a rossz és a gonosz hatalmi 
szférájáról beszél, amelyet a „bűnre” (egyes számban) vonatkoztat. 
Ez a rossz készteti egyáltalán arra az embert, hogy szegje meg a pa-
rancsokat. A rossz tehát nem csupán az ember tetteiből és azok kö-
vetkezményeiből áll. Az egész éppen fordítva is látható: mivel a 
bűn „elfoglalta” az ember önmagához fűződő viszonyát — az em-
berben „lakozik” (Róm 7,20), szolgasorsba döntötte (Róm 6,6) —, 
ezért az emberi cselekvés e birtokbavétel következményeként jele-
nik meg: az ember nem azt teszi, amit akar, s ezért a benne lakozó 
bűn cselekszi a rosszat, amit elkövet (Róm 7,19sk.). A páli fejtege-
tések összhangban vannak a bűnbeesésről szóló híres elbeszéléssel 
(Ter 3,1–24), amelyben a rossz szintén többrétű valóságként jelenik 
meg. A Miatyánk hetedik kérése szintén ehhez kapcsolódik. A Ter 
3 szerint ugyanis nem egyszerűen csak az emberi szabadságból 
ered a rossz. A történetben a kígyó és a kívánatos gyümölcs olyan 
rossz hatalmat szimbolizál, amely korábbi, mint az emberi cselek-
vés, s ezért szerepet játszik az emberi tettekben (bár nem tekinthető 
az emberi tettek egyetlen okának). 

Paul Ricœur francia fenomenológus elemzései nyomán belát-
ható, hogy a rossz hatalmi dimenziójáról kifejtett két nagy keresz-
tény értelmezés (az áteredő bűn és a sátán) pontosan ehhez az alap-
vető emberi tapasztalathoz kapcsolódik: „Mi kezdjük a rosszat, 
általunk kerül a világba, de annak, hogy elkezdjük, egy már ko-
rábban is létező rossz az alapja.”9 Az ember eleve szembetalálja 
magát a rosszal, ott van „benne, körülötte, előtte”, s mintha valami 
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olyasmiként lenne jelen az akaratában, amit nem akar.10 Ennek fé-
nyében a kígyót Ricœur racionálisan szét nem szálazható szimbó-
lumnak tartja, amelyet ezért az értelemnek meg-megújuló erőfeszí-
tésekkel át kell gondolnia. A kígyó ugyanis „a kísértés passzív 
oldalát” jelképezi: a bűn lényege, hogy az ember „megadja magát” 
valaminek. A kígyó azt a rosszat jelöli, „amelyet folytatok, ha én is 
elkövetem, s a világba hozom; a rossz eleve meglévő jelenléte a másik 
oldala annak a rossznak, amelyért én magam is felelős vagyok”.11 

Ha valami eleve létezik, mégis felelősek vagyunk érte, ha van 
valami nem akart abban, amit akarunk, akkor nyilván paradoxon-
nal állunk szemben. A paradoxon azonban azt a rendszeresen átél-
hető tapasztalatot kívánja visszaadni, hogy eleve olyan folyama-
tokba vagyunk belebonyolódva, amelyekben bűnösök leszünk, s 
ezzel továbbszőjük azt a bűnös viszonyrendszert, amelybe beleke-
rültünk. Ez a „kísértés” lényege. Ez történik, amikor a szülők 
ugyanazt teszik a gyerekeikkel, amit saját szüleiktől is kénytelenek 
voltak elszenvedni, és a gyerekeik majd valószínűleg szintén tevé-
kenyen továbbadják a saját gyerekeiknek, amit passzívan elszen-
vedtek. Pál is úgy gondolja, hogy az ember csak ritkán szegi meg a 
Tórát (a szeretet parancsát) egyetlen pontszerű döntéssel; a határ 
másik oldalára nem egyetlen ugrással kerülünk át, hanem lassan, 
mindennapos szeretetlenségeinkkel, reménytelenségeinkkel és vét-
keinkkel, amelyek „ördögi köréből” nem tudunk csak úgy kilépni. 
Amit megteszünk és amit elszenvedünk, azt nem lehet pontosan 
elhatárolni egymástól. Ismét a víz képével élve: valamilyen örvény 
sodrásába kerülünk. Ez az örvény pedig azért tragikus, mert csak 
akkor ismerjük fel, amikor már túl késő, mert már régóta az árral, 
nem pedig az ár ellen úszunk, és azért sejtjük, hogy nekünk is ré-
szünk van abban, hogy idejutottunk. 

Az örvény és a sodrás képe visszautal a kísértésre és a megsza-
badításra vonatkozó kérésekre, amelyek a Miatyánkban szerepel-
nek. Ha a ponérosz tág jelentéstartalmát vesszük alapul, a két kérés 
összekapcsolódásának lényegét talán így fejthetjük ki: olyan felté-
telek határoznak meg minket, amelyeket nem mi kerestünk ma-
gunknak, és nem is vagyunk felelősek értük — az emberi bűnök 
időben előttünk húzódó története, a korábbi szenvedések és sors-
csapások, kétségbeesések és erőtlenségek. Az imádkozó tud e kö-
rülmények hatalmáról, az viszont végső soron homályban rejlik, 
hogy honnan ered és miért engedi meg Isten. A középpontban min-
denesetre az az egzisztenciális tapasztalat áll, hogy bár nem va-
gyunk felelősek ezért a hozzánk képest korábbi hatalomért, bűnö-
sök leszünk az erőterében. Mások kárára próbálunk megoldani 
nehéz helyzeteket, úgy érezzük, állandóan hátrányt szenvedünk és 
nem éljük igazán az életet, s ezért egy idő után csak a saját boldo-
gulásunk kezd foglalkoztatni minket. Ilyen esetekben nem lehet 
egyértelműen kijelölni, kit miért terhel felelősség, sőt számos eset-
ben nem is szabad, hiszen a másik kétségbeesését csak fokozzuk, ha 
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nem „érezzük át” a helyzetét, hanem azt a terhet rójuk rá, hogy erőt 
kell vennie magán és túl kell lépnie a problémáin. A Miatyánk ké-
rése sem próbálja különválasztani a felelősséget és a kétségbeesést, 
hanem eleve feltételezi, hogy összefonódnak — bár természetesen 
megkülönbözteti őket, és nem vitatja az ember szabadságát. Elsősor-
ban azonban azzal vet számot, hogy mi jelent fenyegetést az emberi 
szabadságra. Eleve számol azzal a tapasztalattal, hogy a Názáreti 
Jézussal ellentétben nem tudjuk megőrizni az Isten megmentő erejű 
közelségébe vetett bizalmat, s engedünk a „kísértéseknek”. Milyen 
remény fogalmazható meg e tapasztalatok ismeretében? 

A bennünket foglalkoztató kérésnek eszkatológiai vonatkozása is 
van, de nem kizárólagosan. Nem azért fohászkodik, hogy a túlvilá-
gon megszűnjön a rossz hatalma, hanem a hétköznapokban megta-
pasztalható cselekvést kér Istentől. Ugyanakkor a szöveg azt sem 
várja, hogy Isten „mesébe illő módon varázsütésre megmentse” az 
embert. „Senki sem számíthat rá komolyan, hogy amíg ebben a meg-
osztott világban élünk, mentesek lehetünk a bűn támadásától és szo-
rításától, s a boldogok szigetén találhatjuk magunkat.”12 A kérés arra 
vonatkozik, hogy „megmentő erejű kapcsolatban lehessünk Isten-
nel”, s ebben a kapcsolatban megtörténjen velünk, „amit mi magunk 
nem tudunk megtenni: nyíljon meg számunkra olyan horizont, ame-
lyen az vonz és az »motivál« minket, ami az életre vezet”.13 A Mi-
 atyánkban kifejeződő remény szerint Isten a rossz, a bűn, a tehetetlen -
ség és a félelem közepette ad jövőt az embernek. Annak mutatkozik, 
aki jelen van és jelen lesz (Kiv 3,14), aki kiment a mélységből meg-
mentő erejű szeretetével, Jézus kereszthalálának és feltámadásának 
szétválaszthatatlan egységében, s részt ad önmagából és a remény-
teljes újrakezdésre képesítő kimeríthetetlen erejéből. 

Ezt az erőt már Pál is kegyelemnek nevezi. A teológiai szakkife-
jezés azt jelöli, amit a Miatyánk kérése is kifejez: a reményt, ame-
lyért fohászkodik, az emberek nem tudják önmaguktól létrehozni. 
De akkor hogyan tapasztalhatjuk meg, és hogyan lehet hatékonyan 
jelen az életünkben? E téren Szent Pál a Szentlélekre hivatkozik. 
Isten Jézus Krisztusban adott önközlése Jézus Krisztus Lelke — a 
belső kegyelem (gratia interna) — által tudja megnyerni magának 
az ember belső szféráját, ahol életre tudja kelteni a reményt. A Lélek 
cselekvése nem rendkívüli eksztatikus jelenségekben nyilvánul 
meg, hanem „egészen józanul”, „a hit, a szeretet és a remény for-
mál ta életben”, és már Pál is bizalmatlan volt az ennek a józanság-
nak a jeleit nem mutató „látványos karizmatikusság iránt”.14 Karl 
Rahner ennek a „hétköznapi misztikának” a jegyében mutatta be a 
Szentlélek és a kegyelem lehetséges tapasztalatait. Akkor követ-
keznek be, ha az emberek túllépnek a hasznossági megfontoláso-
kon, s előnyeik mérlegelése helyett vállalják egy olyan remény koc-
kázatát, amelyet saját maguktól nem tudnak alátámasztani. Ha 
valaki „derűsen és higgadtan kibírja a keserű, kiábrándító és szét-
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folyó hétköznapokat, s elfogadja a véget is, olyan erővel, amelynek 
végső forrását már nem tudjuk megragadni és birtokba venni, (…) 
ha elfogadja a kétségbeesést, és olcsó vigasz nélkül titokzatosan 
mégis vigasztalónak tudja tekinteni, (…) ha a hétköznapokban be-
gyakorolja a halált, s úgy próbál élni, ahogyan meghalni szeretne, 
nyugodtan és higgadtan, (…) akkor jelen van Isten és szabadságot 
adományozó kegyelme”.15 A kegyelem e helyütt nem arra vonat-
kozik, hogy Isten megkímél minket a szerencsétlenségektől, a szen-
vedéstől és a bűntől. Ám Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra 
megfosztotta erejüktől mindezeket a negatív tényezőket; a Szentlé-
lek oly módon ad részt ebben, hogy nem gyűrnek maguk alá min-
ket a „kísértések”, s nem zuhanunk közömbösségbe és reményte-
lenségbe. 

E ponton azonban felbukkan egy olyan kérdés, amely talán a leg-
súlyosabb nehézsége a teodiceai problémának. Ha Isten minden 
embernek szánja kegyelmét (mert azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön: 1Tim 2,4), akkor miért nem ér el kegyelme valóban min-
den embert? Miért nem fejt ki hatást Isten belső kegyelme úgy, hogy 
egyetlen ember se nélkülözze a remény távlatát? A teodiceai prob-
lémáról folyó tudományos vitákban az elmúlt évtizedek során 
ismét előtérbe került az emberi szabadságra hivatkozó érv (az úgy-
nevezett free-will-defense keretében). Ha Isten szabadságot ad a te-
remtésnek és az embernek, akkor nem tudja csak úgy megakadá-
lyozni az ember erkölcsi döntéseinek és a világ evolúciójának 
következményeként adódó szenvedést, mert ezzel felszámolná a 
szabadságot. E mellett valóban felhozhatók nyomós érvek, ám míg 
így is nyitva marad egy alapvető kérdés, amely közvetlenül össze-
függésbe hozható a Miatyánk hetedik kérésével: „Ha Isten min-
denhatósága nem más, mint szabadság létrehozására képes hata-
lom, akkor Isten valóban tiszteletben tarthatja a rosszra irányuló 
akaratot (…). De az is feltétlenül együtt jár ezzel, hogy a rossz cse-
lekedeteknek az ártatlanul szenvedőkre háramló következményeit 
is megengedi?”16 Másként fogalmazva: miért nem gondoskodik 
róla Isten belső kegyelme, hogy ártatlanul szenvedők ne kerüljenek 
„kísértésbe”? Miért adódik számtalan esetben olyan szenvedés, 
amely annak ellenére, hogy valaki kész elviselni, mégiscsak tönk-
reteszi és meggyötri, annyira, hogy „elbutítja és rosszá teszi”?17 
Miért nem tapasztalható meg ezekben a helyzetekben Isten meg-
mentő erejű közelsége? 

A teodiceai kérdés tehát problémásnak tünteti fel annak a kérdés -
nek az értelmét, hogy Isten mentsen meg a gonosztól. A teológiá nak 
szembe kell néznie ezzel a nyomással, máskülönben ugyanis nem 
tudja megvilágítani korunk emberének az imádság értelmét. Ehhez 
a teodiceai kérdés elemzését nagyobb mértékben összefüggésbe 
kellene hoznunk Isten cselekvésének elemzésével, mint ahogyan 
eddig szokás volt. Magát a cselekvés fogalmát is pontosabban meg 
kellene világítanunk, mert hiába használjuk nagyon gyakran, nincs 

 

 

 

 

 

 

15Karl Rahner: 
Erfahrungen des heiligen 
Geistes. In: uő: Sämtliche 
Werke. 30. kötet. Herder, 

Freiburg im Breisgau, 
2009, 373–384., 380. 
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16Hans-Joachim Höhn: 
Zustimmen. Der 

zwiespältige Grund des 
Daseins. Echter, 
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17Karl Rahner: 
Miért hagyja Isten, hogy 

szenvedjünk? (Ford. 
Gáspár Csaba László, 

Németh Gábor.) 
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kellőképpen meghatározva a tartalma. E helyütt nem vállalkozha-
tok erre. Már csak egyetlen szempontot tudok érinteni, amely révén 
a kérés kontextusában tovább tudjuk gondolni a felvetett problé-
mát, bár egyértelmű megoldáshoz ettől még nem jutunk el. 

Az elmúlt évtizedek teológiai reflexiói részletesen kifejtették, hogy 
Isten és az ember kapcsolata személyes szabadságok viszonyaként 
fogható fel. Az alapgondolat szerint Isten nem közvetlenül cselek-
szik a világban, hanem a történelmen és a szabadságon keresztül —
szövetségi keretek között, azaz nem nélkülünk tesz valamit velünk, 
hanem velünk együtt cselekszik, ahogyan Karl-Heinz Menke hang-
súlyozza.18 Jóllehet Isten cselekvése szabad és irányíthatatlan, s 
ezért kizárólag kegyelemből fakad, mégis szabadon az ember sza-
badságához köti magát. Istennek a világban és a történelemben 
megvalósuló jelenléte az emberi cselekvés által ismerhető fel és ta-
pasztalható meg. 

Az isteni cselekvés történelmi és szabad közvetítésének szerke-
zete annál az eseménynél is érvényesül, amely a keresztény hit sze-
rint végérvényesen megfosztja hatalmától a rosszat: a Jézus törté-
netében adott személyes isteni önközlés esetében. Az önközlés a 
zsinati és a zsinat utáni teológia egyik kulcsfogalma. A személyes 
szeretet és a feltétlen jóindulat eseményének tartalmát fejezi ki 
egyetlen szakkifejezéssel. A szeretet eseménye ugyanis valóban ön-
közlés, hiszen aki szeret, valóban közli és megosztja saját énjét a 
másikkal, s annyira hozzáköti magát, hogy nem akar nélküle „ön-
maga” lenni. Ezzel analóg módon Isten cselekvése is szenthárom-
sági valóságának önközléseként fogható fel. Szintén nem közvetle-
nül, hanem közvetve valósul és nyilvánul meg — az ember 
Názáreti Jézus szabadságán keresztül. Jézus teljességgel az Atyá-
hoz fűződő viszonyából meríti életét, s azokban a helyzetekben 
teszi hatékony erővé az Atyával fennálló kapcsolatát, amelyekben 
kapcsolatnélküliség, kétségbeesés és magány uralkodik, s az em-
berek már nem várnak semmit. 

Innen kiindulva pontosabban meg tudjuk határozni, hogyan ér-
vényesül Isten hatalma a történelemben. Azt mondhatjuk, Isten úgy 
hatalmas, hogy „mindenestől kész és mindenestől képes a kapcso-
latkialakításra”.19 Isten szeretete oly módon hatalmas, hogy önálló-
sággal hatalmazza fel az emberi szabadságot, és saját kudarcának 
kockázatát is kész vállalni, bár a kudarc sohasem semmisíti meg. 
„Isten szabadon arra határozta el magát, hogy az emberi szabad-
ság határozza meg, ami azonban (…) nem fogyatékosságának és hi-
ányosságának jele, hanem olyan szeretet következménye, amely-
nél nagyobb nem gondolható el.”20 Ezzel egyáltalán nem mondunk 
le Isten mindenhatóságáról, hanem, éppen ellenkezőleg, közelebb-
ről meghatározzuk a lényegét. Kézenfekvő lenne az ellenvetés, és 
fel is szokott merülni, hogy nem adja-e fel, vagy legalábbis nem kor-
látozza-e mindenhatóságát Isten, ha az említett módon ilyen nagy 

 

 

 

 

 

4. Isten cselekvése: 
a szabadságon és a 

történelmen keresztül 
 

 

18Karl-Heinz Menke: 
Was ist das eigentlich: 
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20Thomas Pröpper: 
Erlösungsglaube 
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szerepet szán az emberi szabadságnak?21 A fentebbi szempontok 
azonban másként közelítik meg a kérdést: az isteni és az emberi sza-
badság nem vetélytársa egymásnak (minél több mindenhatóság, 
annál kevesebb emberi szabadság), hanem megfelel egymásnak. Isten 
mindenhatóságának az a tartalma, hogy kész és képes a kapcsolat-
kialakításra, szabaddá teszi, tiszteletben tartja és saját cselekvésébe 
bevonja az emberi szabadságot. 

És hogy mit jelent ez a belső kegyelem fentebb bemutatott ta-
pasztalataira nézve? Ezek is azokhoz a történelmi helyzetekhez kö-
tődnek, amelyekben bizonyos tényezőkön keresztül valósulnak 
meg. A belső kegyelem és a külső kegyelem nem választható el egy-
mástól. Mivel Isten cselekvése a szabadságon és a történelmen ke-
resztül valósul meg, az ember reményében olyan társadalmi és kul-
turális tényezők is szerepet játszanak, amelyeket nem tart kézben. 
Nem mindegy ugyanis, hogy a Miatyánk kérése csak egy másik, 
jobb világ vigaszával szolgál-e, vagy a bizalom, a remény és a szere-
 tet olyan alapjára irányul, amely meg tudja változtatni a tényleges 
és konkrét körülményeket. 

A történelmi közvetítés formája ennyiben visszautal az egyház li-
turgiájára, amelyben a Miatyánk kérése is elhangzik. Az egyház 
ugyanis pontosan az a társas közeg, amelyben a hívők „szimbolikus 
módon és soha ki nem meríthető formában tanúsítják és közvetítik 
mások felé, amiben részesültek, amiben folyamatosan részesülnek, 
és amit a Jézus történetében már megvalósulni kezdő ígéret alapján 
remélnek is”.22 Karl-Heinz Menke pontosan ezzel a gondolatisággal 
értelmezett olyan alapvető fogalmakat, mint amilyen a szakramen -
talitás: nézete szerint az fejeződik ki benne, hogy kifelé irányuló 
küldetése nélkül az egyház nem lehet önmaga, hanem csak akkor, 
ha reményét továbbadja a világnak (nemcsak egyszer, hanem fo-
lya matosan).23 A teremtményi szabadság ajándéka ebben az eset-
ben azt jelenti, hogy minden ember páratlan módon „jele és esz-
köze” (Lumen gentium 1) lehet ennek a küldetésnek. Az emberek 
megjeleníthetik egymás számára a reményt (bár nem lehetnek önálló 
alapjai a reménynek): ha valaki nem hagyja sorsára a reményvesz-
tett vagy bűnbe bonyolódott másikat; ha valaki jóindulattal viszo-
nyul a másikhoz, bár a másik úgy érzi, nem érdemelte meg; ha va-
laki támaszául szolgál a szenvedő és beteg másiknak, bár ezzel a 
saját élethelyzete is rendkívül nehézzé válik. Az ilyen helyzetekben 
átélhető, hogy az ember szabad lesz a szabadságra (Gal 5,1): új le-
hetőségek adódnak számára, s az értelem és a remény olyan távla-
tai nyílnak meg előtte, amelyeket önmagától nem tudna elérni. 
Menke ezt szintén a víz metaforájával világítja meg, amelyet azon-
ban pozitív előjelűként használ. Isten feltétlen szeretete olyan, mint 
a víz, amely élettel akarja megtölteni a kiszáradt talajt, de csak 
akkor, ha megnyílnak előtte a „pórusok” (vagyis ha megnyílik rá 
az emberi szabadság). Menke így fogalmaz: „Minél több pórus (…) 
nyílik meg, annál többet tud elérni a víz a talajban, bármit is akarjon 

21Hans Jonas: 
Der Gottesbegriff nach 

Auschwitz. Eine jüdische 
Stimme. In: uő: 

Gedanken über Gott. 
Drei Versuche. 

Suhrkamp, Frankfurt 
am Main, 1994, 29–49. 
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23Vö. Karl-Heinz Menke: 
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elérni. E kép alapján nem azt kérjük Istentől, hogy legyen kedves; el-
végre Isten eleve abszolút és felülmúlhatatlan szeretet. Mindig is azt 
akarja tenni, ami megfelel a feltétlen szeretetnek. Csakhogy sem-
mit nem tud kikényszeríteni, mivel a szeretet feltétlenül megőrzi a 
másik máslétét (a szabadságát). A szentháromsági szeretet minden 
értelmetlenséget fel tud karolni alulról, mindent át tud alakítani, át 
tud fényesíteni, le tud győzni. De csak akkor, ha a lehető legtöbb 
pórus a lehető leginkább megnyílik számára.”24 

Ez a „megnyílás” olyan valóságra irányul, amelyet csak remélni 
tudunk, saját erőnkből megvalósítani nem. Isten cselekvésének tör-
ténelmi és szabad közvetítése tehát nem azt jelenti, hogy az emberi 
cselekvés az isteni cselekvés helyébe lép. Ez ugyanolyan félreértés 
lenne, mint az az elképzelés, hogy Isten úgy avatkozik be az ese-
ményekbe, mint egy varázsló, kiiktatva az emberi szabadságot. 
Mindkét elképzelés szerencsétlen következményekkel jár: az első 
esetben az emberek saját kezükbe próbálják venni Isten országának 
megvalósítását, a második esetben úgy vélik, hogy Isten akarja, ami 
éppen történik (és amit ők is tesznek). A veszély mindkét esetben 
az, hogy az ember isteni legitimációt tulajdonít saját cselekvésének. 
A szakramentalitás kategóriája azonban úgy kapcsolja össze az is-
teni és az emberi szabadságot, hogy egyúttal a különbözőségüket is 
megóvja. A Názáreti Jézussal „már most” elnyeri végérvényes for-
má ját Isten feltétlen szeretete, de „még nem” jutott el a beteljesedés -
re. Még nem karolt fel alulról minden értelmetlenséget; a remény, 
amelynek életet ad, még nem érvényesül mindenhol. 

A mondottakkal még egyáltalán nem adtunk kimerítő választ a 
teodiceai kérdésre, éppen ellenkezőleg. A vázolt megfontolások 
talán rávilágítnak ugyan arra, hogy Isten cselekvése miért nem fog-
ható fel közvetlen beavatkozásként és minden mást szigorúan ki-
záró tevékenységként. Arra azonban nem adnak választ, miért nem 
tapasztalható meg Isten közelsége a szenvedésben (különösen az 
ártatlanok szenvedésében) úgy, hogy megtörjön a tehetetlen két-
ségbeesés, a bűnösség és a folyamatos elfojtás ördögi köre. Ezért 
Isten önközlésének végérvényessége még élesebbé fokozza a már 
amúgy is eleve igen hangsúlyos rhüszai ige tartalmát. Pontosan 
ilyen „fokozódásként” értelmezhetők a liturgiában a Miatyánk után 
elhangzó (felszólító módban megfogalmazott) kérések („szabadíts 
meg”, „adj kegyesen békét”). Ennyiben a Miatyánk hetedik kérése 
nem csak emlékeztet arra, ami még várat magára. A panasz hang-
ján könyörög Isten megmentő erejű jelenlétéért, azon Isten jelenlé-
téért, akinek megváltó cselekvése már megtapasztalható volt a tör-
ténelemben, s ezért azt olvassuk róla, hogy egykor minden arcról 
letörli majd a könnyeket (Iz 25,8). 
 
Görföl Tibor fordítása
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Kislány  
a pályaudvaron 
amikor megérkeztem Magyarországra 
szerettem azt is ahogyan a 
hangosbemondó kitartón furulyázta 
a második vágányon vonat halad át 
a vágány mellett kérjük vigyázzanak 
kedvem lett volna beszélni hozzá 
jó estét bácsi — ilyesmi szerettem volna 
megtudni hol lakik takarítóra 
kertészre van-e szüksége  
jól fésült urak szép leányok zártak 
aztán körbe de egy csütörtökön 
végül utat kértem hogy elnézést erre 
erre a vonatra szól a jegyem 
világosodott varjuk marakodtak 
az üres állomáson 
ahol le kellett szállnom 
 
 

Tél madarakkal 
láttam egy képen két 
madarat együtt böködték 
a hullott almákat pontosan 
szúrtak a pirosba 
árnyas este volt martak a fehér-zöldes  
foltokba s a ritkás avarban 
volt egy kicsi ág is oda  
csak úgy odahajítva  
pólyakötésért kiáltottam ekkor 
és megállás nélkül tárcsáztam  
a segélyhívót a gyóntatót  
mi készül itt miféle háborút 
engedtem be a házamba 
ki jön értem ki segít rajtam híznak  
a madarak híznak a képeslapon 
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Gondolatok a kertben 
afféléket kezdek gondolni 
hogy a vadludak szeretnek 
szeretnek egemen tetszelegni 
szétszóródnak és keresik egymást 
de mulatozó kedvük már nem értem 
és szédülök fáradok magasba nézni 
sokáig tart a gyógyulás és aztán 
a csapdosó szárnyak hallatán  
megrettenek akkor is ha csak  
az angyalok rendetlenkednek a bazilika  
négy falán — mert mi van  
mi van ha egyszer hátulról csapnak 
rám és magukkal visznek 
rosszkedvvel tömik meg a szám 
és tériszonnyal itatnak ha  
azt mondom szomjazom 
ruhátlanul felrántanak  
felmutatják a szégyenem 
és idén sem érik be a Paradicsom 
felveri a gaz megfojtja veteményem 
 
 

Ofélia az erdőben 
láttál már gyermeket  
fák között botorkálni 
láttad hogy keresi az  
ötágú gallyat s ha rátalál felemeli 
mutatja neked majd felém  
ezt hazaviszem mondja  
halálos komoly szavakkal ez az enyém — 
hát miért nem fogtad össze 
szóródott ujjaim egyenként bár 
vagy puha hideg kézfejem 
ezek az ujjak orgonálni tudnak 
és égre szöknek ha azt kérem 
asztalon heverő forgácsnak hiheted 
tonnaszám árulják neten és útszélen 
de legalább szárazra törlik két szemem
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Két otthon 
Iancu Laura költészete 

A költészet regionalitása a kisebbségi irodalmakban markáns jelenség. 
Ahogy Kányádi Sándornak is vannak „Küküllő” versei vagy Duma-
István Andrásnak a Szeret mentéhez köthető művei, úgy Iancu Lau-
ra költészetében is felbukkan a csángó identitás meghatározottsága. Ez 
azonban nem teremti meg verseiben a szülőföld iránti érzések gazdag 
lírai önkifejezését. Inkább a mondanivalónak alárendelt motívumként 
van jelen költészetében a „keleti magyar” sors. Első verseskötetének, 
a csíkszeredai Hargita Kiadónál 2004-ben megjelent Pár csángó szónak 
a címe találó ugyan, de „a cím nem Iancu Laura versvilágának lényegét 
nevezte meg, bár szerencsésen hozzájárult a költő versei felé forduló 
figyelem fölkeltéséhez” — fejti ki Pécsi Györgyi.1 

Iancu Laura (1978, Magyarfalu) költészete tehát túlmutat a patrio-
 tizmuson. A személyiséget meghatározó identitást egy a szülőföldtől 
egyetemesebb, az emberiségre kiterjedő perspektívából szemléli. 
Verseinek ihletője az elhagyatottság érzésével való szembesítés, amely 
nem nélkülözi az öniróniát sem. Szigorú önmagához és nézőpontján 
keresztül ahhoz a világhoz, melyet ugyan hittel ábrázol, de ez a hit 
hol kétségbeesetten, hol lemondóan kéri számon a Teremtőtől a lé-
tezés ellentmondásait és az emberi félelmet. 

Eddig megjelent kötetei két részre oszthatók: hét könyve a néprajz -
kutató Iancu Laura műve — csángó népmesék, illetve fényképek gyűj-
teményei és tanulmánykötetek (Johófiú Jankó. Magyarfalusi csángó nép-
mesék és más beszédek, 2002; Magyarfalusi emlékek. Fényképmonográfia. 
Képeket gyűjtötte és magyarázta Iancu Laura, 2005; Az aranyréce. Me-
sék Moldvából, 2005; Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban, 
2011; Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat, 2013; Csángómagyar legendák. 
Moldvai magyar mondák és történetek. Összeállította Iancu Laura, Albertné 
Révay Rita, 2015; Peremléten. Tanulmányok a moldvai magyarok vallásos-
ságáról, 2017), további tizenegy kötete pedig a lírikusé és a prózaíróé 
(Pár csángó szó, 2004; Karmaiból kihullajt, 2007; névtelen nap, 2009; Élet[fogy-
tiglan], 2009; Szeretföld, 2011; Kinek a semmi a mindene, 2012; Petrás In -
cze János, 2013; Míg kabátot cserél Isten, 2014; Éjszaka a gyermek, 2017; Ger-
lice, 2018; András érkezésére, 2019). Eddigi életműve alapján olyan képet 
tükröz versnyelvében Iancu Laura lírai énje, melyben „egyre ponto-
sabb, egyre szikárabb, egyre pőrébben mutatja, méri magát a min-
denséggel, egyre megszenvedettebben kísérti a lehetetlent”.2 Jelen ta-
nulmány a szerző eddigi költői műveinek bemutatására vállalkozik. 

Iancu Laura első kötetének, a Pár csángó szónak a verseiben is már 
tematikusan megragadható, miről akar vallani — léthelyzetet, el-
hagyatottságot és az ezzel járó félelmet fogalmazza meg soraiban. 
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EGYSÉG 

Magasan virító hitek  
Csapdájába esett  
Reménykedő koldus  
Kezemben izzik érintésed 
Emléke 

Enyém vagy félelem  
Egészen enyém 

A fent és a lent ér itt össze, alkot „egységet”. Az elérhetetlen hit, amely 
már nem keres tovább; mondhatni, az út, vagyis a hit vége: „csapda”. 
És az út szélén a megvilágosodást remélő „koldus” hitű alany, aki az 
utat akarja járni, mert megérintette a hit. A vers utolsó soraiban a fé-
lelem teljes birtoklása („enyém vagy” — „egészen”) egyben a félelem 
leküzdését is jelentheti, hiszen ha valamit birtoklunk, rendelkezünk 
is felette, tehát legyőztük. Ezáltal a cím utalhat a megszerzett hit és a 
legyőzött félelem egységére is a lírai énben. Amíg az Egység az úton 
való létet fogalmazza meg, a Magány című vers a megérkezést. 

MAGÁNY 

A Hold arcán más vagy  
Egy és szükségtelen  
Midőn eloszlik benned  
Jövőm 
Játéka maradsz az égnek 

Szeretlek  
Bujdosik bennem  
Isten és tatár  
Harcmező a lényed  
Létemnek odúja maradtál 

Megérkeztél mint a magány 

A megérkezés persze nem egyenlő a megnyugvással. A megszó-
lított kiismerhetetlen: „más vagy”, „Játéka maradsz”, de a vers ala-
nya jövőjét mégis hozzáköti az egy és szükségtelenhez. Ez olyan ér-
zelmi feszültséget teremt, amit a második versszak ellentétei csak 
növelnek: „szeretlek — harcmező a lényed”, „Bujdosik bennem / Is-
ten és tatár”. A két zárómondat („Létemnek odúja maradtál / Meg-
érkeztél mint a magány”) létösszegző, egy elfogadott szorongást, el-
hagyatottságot fogalmaz meg. 

Iancu Laura második, Karmaiból kihullajt (Magyar Napló, 2007) című 
kötetének versei az identitás és az írás kapcsolatát vizsgálják az utazás 
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— vagy repülés — szimbolikus ábrázolásával (a madár a kötet összes 
ciklusában visszatérő motívum). A versek többsége „összekapcsol-
ja a térnek, az időnek és az írásnak a problematikáját. A kötet egé-
sze ezen összefüggésrendszer miatt válik egy kalandos utazás tár-
gyává.”3 A madár, mint jelkép, az elérhetetlent szimbolizálja. Főleg 
a néphagyományban, de áttételesen az irodalomban is fellelhető. Ian-
cu Laura esetében — ha szülőföldjét és néprajzi kutatásait veszem 
figyelembe — jó példa erre egy régi csángó népdal:  

 
E kertemben egy madár, 
Keringetem, de nem vár 
Jaj, estenem, de nagy kár, 
Hogy ez engem meg nem vár 
 
Várj meg engem te madár 
Mert magadra maradál 
Csirip-csirip, te madár 
Mert magadra maradál. 
 
Találunk erre párhuzamot a Karmaiból kihullajt ciklusaiban: „már csak 

a madarak szállnak / tenyerünkben férgek motoszkálnak” (Özön lét 
után) — az élet elmúlása áll itt szemben szimbolikusan az elérhetet-
len örök életet is jelképező madarakkal; „gólyák araszolnak időnkben” 
(Most ülj le); „elrepültek a madarak / atyám kihűlt mielőtt / megkeltem 
volna” (Átmenet előtt) — itt is az idő múlását jelenítik meg az elrepü-
lő madarak, megelevenítve a születés és a halál kettősségét a szülő-
gyermek párhuzammal. 

A repülés és az idő összekapcsolása nem új az irodalomban, de eb-
ben a kötetben egy harmadik fogalommal, az írással alkotnak tema-
tikus rendszert a kezdet–vég, emlékezés–feledés jelentésű szimbólu-
mok: „a végben nincsenek irányok (…) apadnak már a sorok” 
(irányok); „ellenségeim a szavak (…) elöl már semmi, de utolér az idő 
(…) karmain a szent holló / átöleli a homályt/nem szó ez, és nem is 
álom” (frázis) — mindkét vers az írás elégtelenségét fogalmazza meg 
azáltal, hogy kimondja: a szó nem fejezhet ki mindent. Ezért homá-
lyos a jövő, a halál, ami csak az idő múlásával érzékelhető. Ez a gon-
dolatmenet határozza meg az összegző jellegű Aztán megszoktuk című 
verset is: 

 
Megemlékszünk az idő nagy tetteiről 
nyelvbotló szerkezetek 
keretei között, nyakkendős mondatokban 
súgjuk reklámosan: megszoktuk az újat, 
szimatolni a múltat, 
lám, dús jelenünk megválaszolja-e 
az örök jövő kérdéseit 
 

3Kovács Flóra: 
„Kicsi madár, miért 

keseregsz az ágon?” 
(Iancu Laura: 

Karmaiból kihullajt). 
A Hét, http://ahet.ro/ 

content/view/3510/84/ 
(2020.12.03.) 
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Létösszegzés, korkritika, az írás (a megszólalás) feladatának meg-
kérdőjelezése, de egyben meghatározása is a vers: a múlt megidézése 
és a jelen nagyvonalúsága, sokszínűsége nem elegendő ahhoz, hogy 
minden kérdést megválaszoljon. 

A Karmaiból kihullajt című kötet egészét az utazás szóval lehetne 
jellemezni. A tér és az idő végpontjait az írás köti össze megidézve 
költőelődöket is (Nagy László — Élet a hajnalban; Pilinszky János — 
Mozdulat, Pilinszky; Ady Endre — Átmenet előtt). De ezek a végpontok 
megnyugvást még nem adnak, mert az identitás kérdéseire nem vá-
laszolnak. A lehetséges válaszok azonban Iancu Laura harmadik ver-
seskötetében már sejthetőek. 
 
A névtelen nap (Kortárs, 2009) című kötetben a személyiség és ön -
azonosság, létezés–elmúlás, hitvallás fogalmakkal jellemezhetőek a 
versek. A tematikus sokszínűség helyett az elmélyülés érzékenysé-
ge jellemzi. Gondoljunk a zongora billentyűire: ugyanazt a hangot 
hányféle intenzitással lehet prezentálni attól függően, mennyire erő-
teljesen nyomjuk le a billentyűt. Mély és erős intonációval szólnak 
ezek az alkotások, olyan tartalommal, amely ugyan nem új a költé-
szetben, de nem róható fel hibaként, hogy Iancu Laura kötődik a ha-
gyományokhoz. És itt elsősorban nem az erdélyi-moldvai hagyo-
mányokra gondolok, melyhez eredete köti, hanem arra az attitűdre, 
amely Pilinszky János vagy Simone Weil munkásságát jellemzi. Olyan 
erővel önmarcangoló és mégis annyira humánusan hívő, amely már-
már elbizonytalanító hatású — éppúgy, mint Pilinszky verseiben. „Sö-
tét fények között tájékozódik költemény és olvasója; a létezés itt sza-
kadatlan drámaként, a kiszolgáltatottság kiváltságos alkalmaként 
tűnik föl: Iancu Lauránál nem lelni példát a hézagtalan idillre”4 — 
fogalmaz Halmai Tamás. Ezért is vonzódik az elégiához, de nem cél 
nélküli szomorúság ez, hanem egy identitását kereső létezés katar-
zis nélküli, viszonylag szenvtelen leírása: 

 
gyöngyszemeken lépked aki bujkál 
akiben meghúzza magát a lét 
 
megválik ékes tollától 
a sorsszagú fák közt a veréb 
 
nincs egyedül akit magára hagy az ég 
körötte lopódzó kígyó az idegen 
még boldog is lehetne — azt hiszem 
 
Minden a születéssel kezdődik, és a halálba tart. A két végpont kö-

zött az evilági létezés mentális és materiális elemeit veszi számba a 
kötet első fele: „éhes ki csak a földet eszi / és éhen hal az is akit / az 
ég etet”; „felhúzom egyszer / anyagból gyúrt arcom / virág nyílik majd 
rajta // sáros talppal szállok / fügefalevélbe”. A transzcendenssel való 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Halmai Tamás: 
Az ég utolsó szava. 

Bárka, 2009/6. 
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közvetlen kapcsolat leírásai keverednek öniróniával ezekben a so-
rokban azzal a célzattal, hogy önmagában a vallás nem kielégítő, az 
átélt hit pedig gyakran könyörtelen — mint maga az ember, mikor 
már „minden galamb felszállt / hatalmas hordalék a világ”. A léte-
zés megfelelő szinonimájává válik tehát az agónia: „Isten néz olykor 
/ hiába gyújtunk néki fényt / nem zavarja agóniánk”. 

A kötet második fele sem oldozza fel ezt az agóniát, csak szemé-
lyesebbé válik a hangnem, mintha a belső én társalogna Istennel: „nem 
játszom én veled, amikor / rád ijesztek, / te csuktad sötét ajtód rám, 
így / kerestelek”; „foldozz, ha átlukassza / kegyelmed kőszívem”. 

A kötet utolsó fejezetében az önmaga identitását és Isten megér-
tését kereső én abban az emberi közösségben talál önazonosságra, 
amely szülőföldjén él. Olyan fogalmak szövik át e verseket, mint a 
nemzet, szülőföld (igaz, sötét iróniával a szünőföld fogalommal társítva), 
hazafelé, csángó, magyar, gyermekkor. Az individuum küzdelmei helyett 
tehát a sorsközösség felvállalása kap nyomatékot. 

Iancu Laura harmadik kötete nem mérsékelt, de mégis kimért ha-
tározottságú. A sokszor szenvtelen hangnem mögött drámai fe-
szültség lappang, mégsem hagyva, hogy az olvasó csupán befoga-
dója legyen a végkifejletnek. Mint ahogy Pilinszkyt vagy Simone Weilt 
sem lehet önátértékelés vagy a létezésen való eltöprengés nélkül ol-
vasni, ez a kötet is olyan kérdéseket feszeget, melyek az olvasót sze-
mélyes, átélt válaszokra késztetik. 
 
A krisztusi korba lépett költő negyedik verseskötete, a Kinek a sem-
mi a mindene (Magyar Napló, 2012), mondhatjuk, poétikai folytatá-
sa az előzőnek, a névtelen napnak, de az ön-közlés technikáját tekintve 
e kötetben felfedezhető Iancu Laura szépprózájának hatása is lírá-
jára. Immár két prózai művel is jelentkezett a szerző verses kötetei 
mellett (Élet[fogytiglan], Universitas Szeged, 2010; Szeretföld, Magyar 
Napló, 2011), és úgy tűnik, hogy művészetében az epika és a líra szer-
ves, egymást inspiráló és egybejátszó jelentéshorizontokat létrehozó 
egységet alkot. 

A névtelen nap reményt és reményvesztettséget is magában hor-
dozó derűs melankóliája válik kifinomultabbá, letisztultabbá, és ezért 
talán érthetőbbé is a Kinek a semmi a mindene című kötetben. Míg azt 
a szófukar titokzatosság jellemezte, merész, önfeltáró vizsgálatra biz-
tatva az olvasót, emez színtiszta vallomás az emberi élet örök titkairól: 
hitről és halálról. Aki e titkokat szavakkal tárja fel, maga is mély utat 
jár be, olyan utat, melyen pokolszagot hoz az éjjel (Nyomjelzők), de 
oltó igéket hoz a fagy (Fagy). Ilyen ellentétekre épül tehát az út messze 
túl a szón. Túl minden kilúgozott hiten (Fátyol). A könyv első két fe-
jezetét jellemzi ez a pokolbéli lélek-út, és ezt az utazást fejezik ki a 
fejezetcímek is: Aki van, az fél; Mintha mit sem értene. Az elmúlás régi-
új szimbólumai: az éjszaka és a fagy éppen ezért nagyon markáns 
építőelemei e lírai világnak, melyben sötét az ég /és sötét a hold (Stá-
ciók). De hiába a tél, a sötét, az embernek élni kell úgyis, ha 
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nem/muszáj (Hideggel ver). Hitvallása tudatában, kétség és re-
mény között konstatálja tehát a lírai én, hogy az emberin kívül nincs 
több út (Téboly). Az első két fejezet nem ad válaszokat, inkább fel-
kavar, zavarba hoz — jó kerete ez egy küzdő hitvallást ábrázoló köl-
tői világnak. 

A könyv harmadik, Fogódzik füst a lánggal című fejezetében ha ki-
ragadunk néhány releváns verscímet (Passió, Ó- és Újszövetség, Mi-
atyánk, Mennyből az angyal), nyilvánvaló a biblikus indíttatás, de ter-
mészetesen a poétikai tartalom árnyaltabb, ellentmondásosabb, 
mert hiába az ajándék ígérete, ha az ember az elmúlással szembe-
sül, egekbe néz, nincs ott senki (Passió) — felidézi ezzel Iancu Laura 
József Attila Eszméletének meglett emberét, kinek lelkében nem 
lakik háziúr. És ebben a fejezetben felenged a kötet első részének 
jege, olvadni kezd a télre fagyott szó (Huzatban), bár a válaszok nél-
küli kérdések sora nem szűnik: „mi dolgod velünk, törtbádog Krisz-
 tus?” (Dizmász fohásza), „hírét hozod a megváltásnak?” (Mennyből az 
angyal). 

Súlyos, dermesztő kérdések ezek, melyekre a válaszokat az em-
bernek — kinek a minden sem lenne elég (Perlekedés) — saját lelké-
ben kell keresnie, és megtalálnia. És kiviláglik, hogy a hiányállapot 
nyomasztó érzésétől sem kímélt én ön- és útkeresése mennyi kétséget, 
indulást és vélt megérkezést rejt, hogy igaz embert mutasson (Ád-
ventutó 2.), és irányt faltól-falig (Huzatban). Akaratlanul is eszébe jut-
hat itt az értő olvasónak Kányádi Sándor Fától fáig című verse, és ter-
mészetesen nem csak a szószerkezetek hasonlósága miatt. Ugyanazt 
a küzdelemmel, félelemmel és kétségekkel kirakott utat járja be a klasz-
szikus vers lovait kereső kisfiúja, mint Iancu Laura lírai énje a kötet 
versvilágában. És mindkét költő ugyanazt a kapaszkodót véli-sejti 
az út során: a megtartó irgalmat. 

Az ember végül készen áll — a visszavonhatatlan dekrétumot meg-
fogalmazó gondolat Az ember című vers első sorából kiemelt negyedik 
fejezetcímként jelzi, hogy talán a kétségek felett győzött a megtar-
tó irgalom, és a kereső lélek — „kinek hazára szükség nincsen / vi-
lá ga senkiföldje” (Az ember), — ha békére nem is lel, de tudata leg-
alább erőt meríthet az emlékezetből: a tisztelt elődök, Petrás Incze 
János (Ki Istent el nem altatta), Lakatos Demeter (Lakatos Demeter), Do-
mokos Pál Péter (Az éjszaka), a szülőföld és a gyermekkor felidézé-
séből (Képek; A félkegyelmű 2.). 

A kötet zárófejezete (Vályogfalak között az ég…) idézi fel leginkább 
a gyökereket, jelezve, hogy a meglett ember lelkének (is) legfőbb tá-
masza a szülőföld, annak tudata, hogy valahonnan jövünk, ahová 
mindig visszatérhetünk, mert odatartozunk — ezt nevezhetjük iden-
titástudatnak. És ráeszmél a tékozló lélek, hogy nincs utolsó út. Nincs 
végtelen (Határok), mert aki útra kél, egyszer biztosan meg is érke-
zik, és végül már „befele sem fáj / az út mi elvezetett idáig” (Kozár). 
A könyv utolsó két hosszabb verse (Este a faluban 1–2.) változó hang-
nemű perlekedés Istennel az emberi sorsról és hitről. Valójában nincs 
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zárása, nincs megnyugtató válasz a kérdésekre, hiszen e válaszokat 
mindenki csak saját személyes hitében találhatja meg. 

„Nincs bennük tanulság — csak titok és kétely” — jegyzi meg 
Szentmártoni János a versekről a kötet előszavában. És valóban, 
a levonható konzekvencia annyira sokirányú lehet, hogy ezt már az 
olvasó lelkére kell bíznia Iancu Laurának, hiszen az ő kétségei aka-
ratlanul is válaszokat, bizonyosságot jelenthetnek másoknak. Az út 
— az elindulásba rejtett megérkezés — bizonyosságát. 
 
Iancu Laura írásművészetében a fogalmak („többek között a tél, a 
hold, a fekete, az este, a szél, a halál, az árnyék, a háború, a hó, a haza, 
az angyal és a félelem”5) ontológiai értelemben alkotnak olyan ko-
héziót, melyben alkotói és befogadói szubjektum által együttesen te-
remtődik meg a lélektani mondanivaló. Jól kivehető mindez a köl-
tő ötödik, Míg kabátot cserél Isten (Magyar Napló, 2014) című 
verseskötetében is. 

Verseiben a női hangnem, a szakralitás és a személyesség elegye 
„szinte egyedülálló (…). Költeményei apró kincsekhez hasonló imád-
ságok. Megmutatja, mit jelent hitvallást tenni az irodalomban.”6 
A versnyelv zaklatottsága jellemzi a szerző ötödik verseskötetét, de 
ahogy Halmai Tamás találóan megjegyzi, Iancu Laura költői hang-
nemében „a tovább teljesedő teopoétikától idegen volna a nyelvi har-
mónia, a verstani idill”.7 Ilyen dermedt valóságot — a harmonia cae-
 lestis távlatosságát —, egyben „felemás imát” (Talán föl sem állok már) 
közölnek Iancu sorai, ahogy a kötet cikluscímei is jól mintázzák ezt: 
I. Éjszakáink, mint téli temetők, II. Árnyéktalan fájdalom, III. Míg kabá-
tot cserél Isten, IV. Estére a fák is hazamennek, V. Szélbe épített ország, VI. 
Este a faluban. Talán az záró ciklust leszámítva a mennyei és az em-
beri idő és tér közötti legyőzhetetlen távolságot, végső soron a Te-
remtés emberi magányát tükrözik a címek, másképp fogalmazva „idő 
és öröklét értelmezi egymást a versekben”.8 Ilyen értelemben válik 
a verseket át-átszövő emberi léptékű idő és tér, a napszakok és év-
szakok hálózata az öröklét perspektívájának metaforájává: „Visz-
szavonult végül az égbolt. / Ekkora éjszaka soha nem volt” (Éjsza-
ka); „Kit őrzök? — kérdik. Azt felelem: / Hogy megvirradjon, az 
éjszakát” (Újabban); „Kertemben tavalyi tavasz” (Diófa). Ez a szak-
rális képes beszéd azáltal teljesedik még nagyobb erejű versnyelv-
vé, hogy a költői én által folyamatosan megfogalmazódik a Menny–
örökkévalóság–otthon–idegenség feloldhatatlan krízis-valósága: 
„Magyarország messze van —, / magam is afféle távolból jöttem” 
(Erőtlenül). A kötet címét is adó Otthon című költemény tükrözi mind-
ezt leginkább, érdemes hosszabban idéznünk: 

 
Az ég magason, a föld kemény.  
 
Haza kéne menni a kikövezett sötétségbe. 
Haza a villafarkú fecskével, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Bartusz-Dobosi László: 
Mezítláb (Iancu Laura: 

Míg kabátot cserél Isten). 
Bárka, 2015/3. 

 

 

6Szabó P. Katalin: 
Iancu Laura: 

Míg kabátot cserél Isten. 
Vigilia, 2016/1. 

 

7Halmai Tamás: 
Isten peremén. 

Iancu Laura költői világa. 
Magyar Napló, 

Budapest, 2019, 37. 
 

 

 

8Uo. 
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kit nem ér utol a tél. 
Haza kéne menni, míg kabátot cserél Isten. 
 
Ez a mitikus, az emberi és az isteni időt magában foglaló szem-

lélet nem idegen Iancu Laura korábbi köteteitől sem, de a Míg kabátot 
cserél Istenben a költői én versnyelve „az öröklött szorongásé, a ha-
gyománnyá lett fájdalomé”.9 Vagyis míg a korábbi könyvekben fel-
sejlik valamiféle gondolati háttere a kegyelem, a megérkezés meg-
fogalmazására tett kísérletnek, itt marad a dermedtség magánya, mint 
leküzdhetetlen perspektíva a nyelvétől, otthonától és az örökkéva-
lóság reményétől magát megfosztottnak érző egyén számára: „Mond-
ják, nyelved a szív szava, / Téged érteni nem kell, elég a bizalom, / 
de ilyenkor, nagyhét árnyékában, / kétkedőn hullok térdre s meg-
vallom: / rettegek, hogy mese volt a nyelvhaza” (Este a faluban 8). 
 
A versnyelvi kísérletek és az új műfajok kipróbálásának terepe Ian-
cu Laura hatodik, Éjszaka a gyermek (Magyar Napló, 2017) című ver-
seskötete, melynek a versek szimbolizmusát hűen mintázó könyv-
borítójáról így ír Simon Adri: egy „lépcsőházbelső a szürke sejtelmes 
árnyalataiban dereng, amelyek úgy váltakoznak, ahogy játszik a fény 
a helyiségben. Lentről felfelé néző perspektívából látunk csigalépcsőt 
és korlátot, amelyekre fentről süt be a nap egy furcsa dőlésszögű — 
avagy szokatlan perspektívából fotózott — ablakon át, és különös fény-
árny játékot űz velünk.”10 És valóban furcsa — a sötétségbe folyton 
fel-felderengő fény látszatát sejtető — játékot űznek az olvasóval a 
könyv versei. Ráadásul leginkább a lentről a magasba irányuló né-
zőpont érvényesül a kötet versnyelvében, amely szintén összhang-
ban áll a jól eltalált borítóképpel. Csakúgy, mint korábbi könyveiben, 
Iancu Laura itt is a bensőben megélt Isten-keresésre helyezte a hang-
súlyt, de verseiben mintha „egy megváltás előtti Isten lépne színre a 
fohászos szcenikában; oly sötétlő a versvilág, s oly kétségbeesett a vers-
beszéd alanya”.11 Ebben a nyelvi közegben bármennyire szakrális, vi-
lágvége színezetűvé válik a tapasztalt idő és tér (Fél, idő): 

 
Este van. A sötét pusztulásban 
Istent szólítom, hogy meg ne hallja: 
magamban. 
Üresen érkezik a vonat, 
felszálló nincsen. 
A hold csecsemőfényben. 
Ilyen lehet a világvége. 
 
Egy ilyen magányba dermedt közegben a szavakat formáló 

nyelv válik a legnagyobb kinccsé, nagyobbá az otthonnál, ponto-
sabban a versbe szőtt nyelv azonosul az otthonnal: „Tanulnom kell 
ott lenni, ahol vagyok, / és tanulnom kell a szavakat, / melyek se-
gítenek megszökni” (Szavak). 

 

 

 

 

 

 

9Halmai Tamás: i. m. 43. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Simon Adri: 
Verset venni levegő 

helyett. Irodalmi Jelen, 
2017/8. 

 

 

 

 

11Halmai Tamás: i. m. 46. 
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Új elem az Éjszaka a gyermek kötetben a versek intertextuális vo-
natkozása. A fentebb idézett alkotások közül a Fél, idő Dsida Jenő 
Nagycsütörtökével áll szövegközi párbeszédben (Iancu: „Üresen ér-
kezik a vonat, / felszálló nincsen. (…) Ilyen lehet a világvége”; Dsi-
da: „hat órát üldögéltem a kocsárdi / váróteremben, nagycsütörtö-
kön. (…) Körülnéztem: szerettem volna néhány / szót váltani jó, 
meghitt emberekkel, / de nyirkos éj volt és hideg sötét volt”). Mind-
két vers a megváltás előtti végtelen magányt helyezi az éjszakába süp-
pedő üres váróterem keretébe, melyben csak a kiszolgáltatott ember 
virraszt egyedül. A Szavak című vers Nemes Nagy Ágnes Fák című 
versével hozható párhuzamba (Iancu: „Tanulnom kell ott lenni, ahol 
vagyok, / és tanulnom kell a szavakat, / melyek segítenek meg-
szökni”; Nemes Nagy: „Tanulni kell. A téli fákat. (…) Meg kell ta-
nulni azt a sávot, / hol a kristály már füstölög, / és ködbe úszik át 
a fa, / akár a test emlékezetbe. (…) meg kell tanulni itt a fák / ki-
mondhatatlan tetteit.”). Az itt összecsengő verssorok azt a kérdést 
fogalmazzák meg, hogy a nyelv milyen mértékben alkalmas a fo-
galmak (tárgyak, szakrális tartalmak, pszichés állapot stb.) pontos 
megnevezésére, illetve képes-e az alkotó „költőien lakozni” a 
nyelvben? És végül a kötet Sárga kankalin című verse Kányádi Sán-
dor azonos című költeményének gondolataival rokonítható (Iancu: 
„Történhet jobb a kankalinlétnél? / A mezőt lakja, eső itatja, ég ru-
házza, / nem tudja magáról, hogy él, / sárga minden napja”; Kányádi: 
„Fekete pohárban / sárga kankalin. / Sokasodnak / a halottaim”). 
E két vers esetében áttételes jellegű a szövegközi kapcsolat: Iancu 
Laura alkotásában az antropomorf tulajdonságokkal felruházott vi-
rág egy egyszerűbb, de nemesebb lét jelképévé válik, Kányádi Sán-
dor Sárga kankalinja pedig a jobb létre szenderült állapot szimbóluma. 
Végeredményben azonban mindkét költői képben a megváltott lét 
szakralitása áll a középpontban. 
 
A görög eredetű ‘férfi, férfias’ jelentésű András nevet állította Ian-
cu Laura András érkezésére (Magyar Napló, 2019) című kötetének fó-
kuszába. A név jelentésének a versekre vonatkoztatott értelmezésén 
túl érdemes rávilágítani arra is, hogy az Újszövetség egyik aposto-
lának is András a neve, amely tény azt is sugallja számunkra, hogy 
a szerzőnek ebben a kötetében is a szakrális versbeszéd és az oly-
kor megrendítő, olykor pedig megragadó jelleggel könnyed sze-
mélyesség hangneme az uralkodó. Bár a cím második szavának ha-
tározói ragja az alkalmi költészet sajátossága, ebben az esetben inkább 
lelki motivációt sejtet, mintsem valamely alkalom ihlette lírai hát-
teret. Kipke Ágnes jegyzi meg, hogy mindezek mellett „Iancu Lau-
ra hetedik verseskötetének címe kétszeres, mondattani és András-
hiányban jelöli meg szövegei közös nevezőjét, az András érkezésére 
való készülődés léthelyzetében”.12 

Ebben a kötetben is kivehető a Iancu-líra védjegyévé vált néhány 
jellemző. Ilyenek a központozás nélküli szövegek, a népies nyelvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Kipke Ágnes: 
Iancu Laura: 

András érkezésére. 
Vigilia, 2019/10. 791. 
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réteg és attitűd beemelése a versekbe, a szabadverses formanyelv és 
a meghökkentő — már-már avantgard szóösszetételek használata. 
Elegendő itt a kötet egyetlen versének teljes idézése példaként, hi-
szen benne minden versnyelvi jellemzőre találhatunk példát, kezd-
ve a központozás elhagyásától a meghökkentő szókapcsolatokig:  

 
DOLGAIM 
 
mindennap 

lerajzolom szép testedet 
s talán lesz idő 

megvarrni vőlegényingedet 
vadonnőt szederből záporgallérú csillagokkal 

három kezed lesz három és 
szíved helyére 

szívemet horgolom 
 
A mindössze nyolc soros költemény amellett, hogy jó példa a fen-

tebb leírt jellemzőkre („megvarrni vőlegényingedet”; „záporgallé-
rú csillagokkal” stb.), azt a tényt is jól mutatja, hogy a szakrális tar-
talom mellett új témaként jelennek meg a Iancu-lírában a nőiség 
szimbolikus jelentésrétegei: „mindennap / lerajzolom szép testedet”; 
„három kezed lesz három és / szíved helyére / szívemet horgolom”). 
„Az örök nő szólongatja itt az örök férfit. A földi szerelem ambíció-
 ja fűti, de égi szenvedélyeket céloz a versbeszéd. A gyalogos lét küz-
delmes praxisa és az amor sanctus szíves eszménye dialogizál e la-
pokon.”13 Gondoljunk csak ezzel a megállapítással összhangban az 
Újszövetség Jézusra vonatkoztatott vőlegény toposzára. 

Elmondható, hogy Iancu Laura hetedik verseskötetében is egy 
olyan világ tárul elénk, melyben a kontúrok által nem határolt, ár-
nyékszerű szubjektum a feltámadást megelőző keresztre feszülés kín-
jait ugyanúgy evidenciaként éli meg, mint ahogy evidencia számá-
ra a kegyelem jelenvalósága is. 

 
Iancu Laura versei bármennyire is individuálisak, mégis értelmez-
hetők közösségi líraként: a bensőben megélt fájdalom érvényesül 
világunkban kollektív élményként — ezt tükrözik mélyen hívő mo-
ralitással; egy egyetemes érvényű identitást fogalmaznak meg: a 
hitvallás adta összetartozást. Ahogy maga a költő fogalmaz: „Itt 
a földön ember s ember közt a leghalkabb, de legértékesebb kapocs: 
egymás életének a csendes helyeslése.” 
 
 
(A tanulmány megírása óta Iancu Laurának újabb verseskötete jelent 
meg Oratórium címmel, amelyről a közeljövőben közlünk ismertetést. — 
A Szerk.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Halmai Tamás: i. m. 56.
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Csupán hiányzik 
keresi de nem leli örömét sehol 
talán nem is volt soha 
ha volt is elveszett a tolakodó  
hétköznapok forgatagában 
elbújt szikár tények palánkja mögé 
eltévedt agya meddőjárataiban 
pohár aljára néz onnét vár 
segítséget hogy megtalálja 
ami nincs is csupán hiányzik 
 
 

A híd 
szerelmes könnyű léptek 
a nyöszörgő kis hídon át 
amikor még minden nap 
ünnep önfeláldozás  
és mosolyog a szív 
fölvillan előttem a kép 
a nyár és az ősz találkozása 
a Szinva fölött falevelek 
tapsikolnak játszi árnyékot 
rajzol a nap a vízre amely 
mint az idő gyorsan elfutott — 
míg a híd azóta is lassan  
ráérősen rozsdásodik 
 
 

Egyetlen egy 
elmúlt hát ez a nap is 
minden további nélkül 
csöndesen beesteledett 
elintéztem ezt-azt 
és nem amit nem 
továbbgondoltam félbehagytam 
máskor jön el a rá való idő 
szerda volt olyan mint 
a többi nap mint a hétfő a kedd 

 
 

FECSKE CSABA 
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ugyanazt mondja a húgom 
a telefonba de másképp mondja 
vagy én értem másképp 
valahogy minden másképpen 
olyan mint a többi ezért hát 
azt mondom egyetlen ilyen 
nap van az életben  
egyetlen egy 
 
 
 
 

Anzelm testvérrel 
Álarcok alá rejtették magukat az ösvények, amikor meglátták, hogy 
beléptünk az erdőbe. Hol ázott avarnak, hol meg vadcsapásnak 
mutatták magukat, hogy miközben lépéseink zajába belefeledkezve 
történeteink bogait oldoztuk egymásnak, azt higgyük, velünk ha-
ladnak. Amikor bölcsarcúvá fehéredett szakállad mögött néha meg-
ráncoltad homlokod, talán kuncogva nevettek is egy kicsit, mert azt 
hitték, eltévedőst játszunk velük, de mi tudtuk, merre megyünk. 
Az istenidőben előre… ott, ahol a múltak és a jövők találkoznak a 
jelenben. Élveztük életcsemegeszemeink zamatát. Jólesően beszél-
tünk róluk. Egyszerre értettem mindent. Értettem, hogy a Minde-
neket-megálmodó már évmilliókkal előttünk idehívott minket a te-
remtés szövedékébe suttogott szavával, és nem a véletlen sodort 
össze a bakonybéli erdőben. Útitársakká teremtett minket. Életke-
resőkké. Akik mosolyogni tudnak, amikor a megkopott kövületek-
ben, a csendescsorgású patak vizében, vagy éppen a fákhoz simuló 
taplók színjátékában felfedezik az Örök-éltető keze nyomát. Akik 
tudják jól, hogy az ösvények sokfélék lehetnek, az út azonban egy. 
És az Ő és Hozzá vezet. 
 
 
 

Legyen áldott! 
Csendesen vetettem a keresztet magamra. Így hívtam vendégségbe 
az édes Jézust. Kértem az áldását arra, amit tőlekapottként vehetek 
magamhoz. Szétszedtem az éthordót. Komótosan. Most megen-
gedtem magamnak, hogy legyen rá időm. Uborkák bukkantak elő, 
aztán pörkölt tarhonyával, legvégül a brokkolikrémleves mutatta 
meg magát. Minden a dolgok csendességében volt. Én adtam nekik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORNYAI GÁBOR 
 
1974-ben született Szé-
kesfehérváron. 1999-ben 
szentelték pappá, Székes-
fehérvár–Öreghegy plébá-
nosa. 
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hangot, ahogy a kanalam a tányérhoz ért, ahogy rágtam, nyeltem a 
falatot. Aztán rájöttem, hogy nem csak ételt eszek a maga termé-
szetes ételségében. Az áldásommal szenteltté tettem ebédem. Azzal, 
hogy Jézust vendégségbe hívtam, kiemeltem azt a dolgok hétköz-
napiságból. Már nem-uborka, nem-pörkölt, nem-leves az, ami a tes-
tem be kerül, ami a részemmé válik. A szám által emeltem ki a pro-
fán ból azt, ami aztán a számon keresztül belém kerülve átalakul és 
átalakít. Nemcsak az Az alakul át, hanem „áldott állapota” miatt Én-
ségem is. Egyfajta falatonkénti megistenülés, sajátos önteózis zajlik 
a megszentelt és megszentelő egyesülésében. Átjáródunk a Szent-
ben. Talán valami ilyesmi az „Isten fiainak megnyilvánulása”, amit 
a „természet sóvárogva vár”. Magától nem képes megszentelődni, 
de az áldás, az ÉN áldásom által átfényesedik. Mint az Eucharisztia: 
a pap szavára — az áldásmondás által — lényegileg változik át a 
kenyér nem-kenyérré és a bor nem-borrá. Kiemelkedik, átfényese-
dik. A szó legnemesebb értelmében istenivé válik. És az áldozás-
ban átfényesít, átfényesülök, átistenülök én is. Az én uborkám, a 
pörkölt tarhonyával, a sült kolbászkarikás brokkolikrémlevesem 
a szenttel való találkozás eszközeivé lényegülnek át áldásom által. 
„Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek min-
dent Isten dicsőségére.” 
 
 
 

Isten nálunk 
reggelizett 
Ködfényes reggelszeletet tett ma reggeli asztalára a Jóisten. Előtte 
nagyot nyújtózott, madárfüttyösen nyögött is egy vidámat — amo-
lyan ébredősen —, aztán földre lépett. Jól indult ez a napja is itt ná-
lunk. Felhőredőnyeit feljebb húzta, hogy jobban jöjjön be hozzánk 
a ragyogás, és hunyorogva bámulta kicsit az utca nyüzsgő forgal-
mát. Csosszantott egyet papucsában, és miközben belemosolygott 
fehér szakállába, vénemberséget játszva kuncogott magán egy jót. 
Tavaszillatot árasztó bögréjét fogva megmelengette kicsit tenyerét, 
ahogy asztalhoz ült, aztán áldást mondva mindenre, bekapott pár 
falatot. Jót reggelizett minálunk. Aztán szép napot kívánva nekünk, 
magára vette rügymintás munkaruháját és elindult, hiszen dolga 
van — mondta — nem kevés. Ma újabb színekkel akarja díszesebbé 
tenni a teremtés szépszövésű szőnyegét.
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Hans Joasszal 
Hans Joas (1948) társadalomfilozófus, szociológus, vallásfilozófus, a chica-
gói egyetem és a berlini Humboldt Egyetem professzora. Számos megjelent 
könyve főként cselekvéselméleti, erőszak- és háborúszociológiai, társada-
lomelméleti kérdésekkel és a kereszténység globális helyzetével foglalkozik. 
2012-ben elsőként töltötte be a Joseph Ratzinger/XVI. Benedek vendég-
professzúrát a regensburgi egyetemen. 2015-ben a Vigilia kiadónál megjelent 
A hit választása című könyve. Die Macht des Heiligen [A szent hatalma] 
című könyvéről a Vigilia 2018. szeptemberi számában olvasható beszélge-
tés. 2020 decemberében jelent meg Im Bannkreis der Freiheit. Religions -
theorie nach Hegel und Nietzsche [A szabadság bűvkörében. A vallás-
elmélet Hegel és Nietzsche után] című könyve. Az alábbi beszélgetés erről a 
műről szól. 

Először is talán azt emelném ki, hogy új könyvem mindenképpen 
csak akkor érthető, ha az olvasó összefüggésben látja előző (Die Macht 
des Heiligen című) könyvemmel. Ha egészen egyszerűen próbálom 
megfogalmazni a célkitűzésemet, akkor a következőt mondhatom: 
előző könyvemben azzal az elgondolással vetettem számot, mely sze-
rint a vallás arra van ítélve, hogy eltűnjön. Más szóval az úgynevezett 
szekularizálódási tételnek szenteltem figyelmet, és azt igyekeztem ki-
mutatni, hogy nem állja meg a helyét az a felfogás, amely a modern 
európai szekularizálódást egy átfogó világtörténelmi folyamat alap-
ján kívánja megmagyarázni. Egészen leegyszerűsítve tehát azt az el-
gondolást bíráltam, mely szerint a vallás el fog tűnni, és az rendjén is 
van. Új könyvemben (és megint csak nagyon egyszerűen fogalma-
zok) azt az elgondolást illetem kritikával, mely szerint a vallás nem 
fog eltűnni, és az, hogy nem tűnik el, súlyos problémát jelent a de-
mokráciára és a politikai szabadságra nézve, ám ebből a szempontból 
van egy kivétel, tudniillik a protestáns kereszténység. E nézet szerint 
a protestáns kereszténység az egyetlen olyan vallás, amely nem jelent 
veszélyt a politikai szabadságra és a demokráciára nézve, sőt törté-
nelmi szempontból mindkettő diadalmenetében fontos szerepet ját-
szott. Azt állítom, hogy Hegel gondolkodása (sematikusan összefog-
lalva) a következő meggyőződéssel egyenértékű: története során a 
vallás elérte legmagasabb rendű formáját, tudniillik eljutott a keresz-
ténységhez. A kereszténység története a kereszténység legmagasabb 
rendű formáját eredményezte, tudniillik a protestáns kereszténysé-
get, amely pedig elvezetett a politikai berendezkedés legmagasabb 
rendű formájához, a 19. század elejének porosz jogállamához, amely 
bizonyos szempontból megtestesíti a francia forradalom vívmányait, 
ám a forradalmi terror és zűrzavar nélkül. 
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Új könyvében alter-
natívát kíván nyújta-
ni Hegel történelem- 
és vallásfilozófiájához 
képest. Felvázolná, mi-
ben látja Hegel telje-
sítményét ezen a két 
területen, hiszen csak 
így érthető, mihez ké-
pest kíván alternatívát 
megfogalmazni? 

358

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE



Úgy vélem, hogy ez a hegeli elgondolás nem csupán egyetlen 
konkrét gondolkodó meggyőződése, de általában is mérhetetlen 
hatással volt a német gondolkodás történetére, sőt bizonyos átala-
kulásokkal az amerikai gondolkodásra is. Ez a gondolkodásforma 
egészen napjainkig elevenen hat, Jürgen Habermas legutóbbi mo-
numentális művében is megfigyelhetők a nyomai. Az egész némi-
leg bonyolulttá válik attól, hogy véleményem szerint Marx is ettől 
a hegeli narratívától függ, csakhogy egy korszakkal továbblépteti: 
Marx szerint a világtörténelem tetőpontja nem a porosz jogállam-
ban valósul meg, hanem a szocializmusban, a szocializmus pedig 
majd leszámol a vallással, és feleslegessé teszi. 

Ez tehát az a gondolati háttér, amelyet szemügyre veszek a köny-
vemben. Négy alapproblémára tagolom ezt a hegeli alapproblémát, 
és mind a négyet tömören meg is nevezem, bár persze magában a 
könyvben részletesen megvizsgálom aztán. A négy alapprobléma 
tömör összefoglalása így hangzik: 1. Hegel intellektualista felfogást 
képvisel a vallással kapcsolatban; 2. a politikai szabadságról alko-
tott hegeli felfogást (természetesen másként nem is lehet) még nem 
itatják át a 20. századi történelmi tapasztalatok, vagyis nincs jelen 
benne a politikai szabadságot szavatoló berendezkedések össze-
omlása; 3. a szabadságról alkotott hegeli felfogás elmarad attól a 
keresztény felismeréstől, hogy a szabadságunkért hálával tarto-
zunk; 4. Hegel történelemről és vallástörténetről rajzolt képe ne-
vetségesen Európa-központú. Ez a négy tétel belsőleg összefügg 
egymással, és a könyv négy része valóban ezeknek feleltethető meg. 

E törés mind német, mind amerikai formájában oly módon követ-
kezik be, hogy mind a hermeneutikai gondolkodás, mind a prag-
matizmus túllép a magányos szubjektum és a világra irányuló meg-
ismerése közötti viszonyon, és megnyitja szubjektumok olyan 
közösségére, amely elsősorban nem a megismerés módján viszo-
nyul a világhoz, hanem közös cselekvés formájában. Ez tehát a szó-
ban forgó törés alapvető sajátossága: a cselekvés és a tapasztalat, 
mégpedig az interszubjektív, kollektív, társadalmi cselekvés és ta-
pasztalat kidomborítása. Ami az érzés fogalmát illeti: Hegel vallás-
ról alkotott felfogásának bírálatára nézve rendkívül fontos, hogy 
Hegel szerint az érzésnek nincs eleve kognitív tartalma (ezért is be-
csülte kevésre az érzésnek nagy jelentőséget tulajdonító Schleierma-
chert). Hegel szerint tehát az érzésnek nincs köze a megismerés hez, 
s ezért teljesen önkényes. Csakhogy a hermeneutikai hagyományban 
(már Schleiermachernél is, de főként később) az érzés és a tapasz-
talat nagyon is rendelkezik rejtett kognitív tartalommal, amelyet ki 
tudunk fejezni, s ezen artikuláció révén mások számára is hozzá-
férhetővé tudunk tenni. 

Ez természetesen rendkívül fontos a relativizmus problémájával 
kapcsolatban. Filozófiatörténeti szempontból véleményem szerint 
egyértelműen kijelenthető, hogy az amerikai pragmatizmus leg-
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fontosabb képviselői semmiképpen sem voltak relativisták (ez a ha-
gyomány jelentős szerepet játszott az én intellektuális fejlődésem-
ben, több könyvet is írtam róla). Charles Peirce a legkevésbé sem 
volt relativista, és kétségkívül John Dewey és George Herbert Mead 
sem. William James az egyetlen olyan pragmatista gondolkodó, aki-
nél nem ilyen egyértelmű a helyzet, de szerintem ő sem volt relati-
vista, de annak tűnhet, mert az igazságot elsősorban nem kognitív 
és tudományos igazságként fogja fel, hanem egzisztenciális igaz-
ságként, amely pedig elsődlegesen nyilván egy meghatározott 
ember számára mérvadó. A hermeneutikai és a historista hagyo-
mányban is egyenként meg kellene vizsgálnunk az alkotókat. Ön 
Dilthey-t említi, aki tényleg küszködött az igazság kérdésével, de 
nem küszködött volna, ha relativista. 

Számomra ebből a szempontból Ernst Troeltsch a legfontosabb 
szerző, aki kétségkívül nem volt relativista, hanem azt a gondola-
tot helyezte előtérbe, hogy univerzalista igazságigények történeti 
és kontingens kialakulásával állunk szemben. Ha a vallást egyelőre 
zárójelbe is tesszük, még a tudomány története során is olyan 
módon születnek új felismerések, hogy előzményeik nem determi-
nálják őket, de aztán igaz felismeréseknek bizonyulnak. Igazságuk 
ellen nem hozható fel, hogy kontingens módon születtek meg a tu-
domány története során. Én azt állítom, hogy ez a fajta gondolko-
dásmód kifejezetten keresztény jellegű, mivel a kereszténység olyan 
vallás, amely történelmileg lokalizálható kinyilatkoztatásból indul 
ki. A kereszténység arról beszél, hogy a történelem egy bizonyos 
pontján „fiú született nekünk”, aki felnőtt és Poncius Pilátus alatt 
kivégezték. A kereszténység nem egyszerűen valamilyen történe-
lemtől független igazságot hirdet, hanem történelmi eseményekről 
beszél, amelyekben az igazság úgyszólván belép a világba. És ezért 
véleményem szerint a kereszténység közelebb áll az igazság törté-
nelmi megszületésének gondolatához, mint ahhoz a platóni felfo-
gáshoz, mely szerint az igazság eleve létezik és a történelemtől füg-
getlenül megismerhető. 

A második rész bevezetésében bemutatom annak alapvető típusait, 
hogy miként lehet gondolkodni a vallás és a politikai szabadság 
kapcsolatáról. De nem az a legfontosabb számomra, hogy ezek a 
szerzők relativizálják a protestáns kereszténység és a politikai sza-
badság közötti folytonosságot. Az a legfontosabb, és személyesen 
nekem is a legfontosabb, hogy a 20. században Németország átélte: 
eltűnhet és összeomolhat a politikai szabadság történelmileg már 
elért formája. Gyakorlatilag az 1933-as év német tapasztalatáról van 
szó. Kiderült, hogy a politikai szabadság irányába mutató törté-
nelmi vívmányok is kontingensek, s ez a felismerés, ez a nagyfokú 
érzelmi töltettel is rendelkező tapasztalat arra kényszerít minket, 
hogy visszatekintve is felismerjük ezeket a veszélyforrásokat, vagy 
éppen radikálisabban elgondolkodjunk azon, hogy milyen belső 
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veszélyforrásai vannak a demokráciának, vagyis azon, milyen belső 
jelenségek vezethetnek a demokrácia összeomlásához. Az idevágó 
viták véleményem szerint sokáig visszásak voltak, mert német kü-
lönutassággal számoltak: miért volt annyira más Németország, 
mint a többi ország, s miért pont Németországban következett be a 
demokrácia összeomlása? E téren sok minden megváltozott, úgy 
vélem, főként az elmúlt négy évben az Egyesült Államokban, ahol 
sok értelmiségi arra jutott, hogy az ország helyzete nagyban ha-
sonlít a Weimari Köztársaság állapotára. 

Ha tehát van szemünk ezekre a jelenségekre, akkor azt is jobban 
észrevesszük, hogy egy sor gondolkodó (Tocqueville-től Émile 
Durkheimig) sokat töprengett már azon, mi veszélyeztetheti belül-
ről a demokráciát. A könyv második részében olyan gondolkodó-
kat vizsgálok meg, akik számára meghatározóan fontos volt ez a 
probléma. Ilyen először is a pragmatista John Dewey, aki a nagy 
gazdasági világválság idején az amerikai demokrácia jövőbeli sta-
bilitásáról gondolkodott, és paradox módon arra a következtetésre 
jutott, hogy a stabil demokráciához vallási alapra van szükség. 
Csakhogy Dewey ateista volt. És akkor mégis hogyan festhet egy 
olyan vallási alap, amelyet egy nem hívő ember tart kívánatosnak? 
A második szerző, akivel foglalkozom, Alfred Döblin, aki sok szem-
pontból nagyon fontos nekem. Úgy vélem, Döblin pontosan azért 
jutott el a kereszténységhez, mert szembesült a totalitarizmussal. 
Ezért alkotom meg a „poszttotalitárius kereszténység” fogalmát: ez 
a kereszténység nemcsak egyszerűen azt folytatja, ami a modern 
totalitarizmusok kialakulása előtt volt, hanem önértelmezésébe 
alapvetően beépül a totalitarizmus veszélye és létrejötte. A harma-
dik szerzőm Reinhart Koselleck, aki véleményem szerint a nem te-
leologikus történelemfilozófia meghatározó alakja, és végül Charles 
Taylorral foglalkozom, akihez számos szempontból közel állok, de 
azt hiszem, történelemfilozófiai szempontból túlságosan is egyenes 
vonalú folyamattal számol. Tudom, hogy Taylor részletes és összetett 
gondolatmenetek formájában eltávolodott Hegeltől, de nem teljesen. 

Legyen szabad szubjektív választ adnom erre a kérdésre. Én erőtel-
jesen katolikus színezetű miliőben nőttem fel, de olyanban, amely 
már maga mögött tudta a Harmadik Birodalmat, azt a berendezke-
dést, amelyben sok-sok katolikus lelkes nemzetiszocialista lett. Gye-
rek- és fiatalkoromban az volt a kérdés, hogy a katolikus miliő újjá-
szerveződhet-e csak úgy minden további nélkül, abban a hiszemben, 
hogy az elmúlt tizenkét évnek vége, felejtsük el az egészet, ne is be-
széljünk arról, mennyire megkísérthetők voltunk, hanem folytas-
suk egyszerűen azt, ami korábban volt. Én akkoriban úgy véltem, 
hogy ennek semmiképpen sem szabad megtörténnie, hanem radi-
kális önvizsgálatra van szükség. A könyvemet megjelenés előtt a 
legalaposabban egyébként éppen Wolfgang Huber, a protestáns teo-
 lógus és püspök olvasta el (egy külön fejezetben foglalkozom is 
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vele), akinek apja vezető nemzetiszocialista jogelméleti szerző volt 
(Ernst Rudolf Huber). Hozzám hasonlóan Huber számára is alap-
vető kérdés volt, hogy miként szervezheti újjá magát a protestantiz -
mus. Ez azt a követelményt támasztja, hogy beható figyelmet kell 
szentelnünk annak, mi az a protestáns (és a katolikus) hagyomány -
ban, ami miatt vonzódni tudtunk a nemzetiszocializmushoz vagy 
másféle totalitárius berendezkedésekhez, és egyidejűleg más val-
lási hagyományokban meg kell tudnunk látni azt, ami ellenállásra 
tudta késztetni őket a totalitarizmusokkal szemben. Ezért törek-
szem arra, hogy a kereszténységben és más vallásokban egyaránt 
megvizsgáljam a morális univerzalizmus és a partikularizmus fe-
szültségét. Így önkritikus módon tudunk viszonyulni a saját ke-
resztény hagyományunkhoz, és készek leszünk tanulni más vallási 
hagyományoktól. 

Megpróbálok röviden válaszolni erre a felvetésre. Az én szemem-
ben a könyvnek a negyedik a legfontosabb része, de persze az ol-
vasó beállítottságától függ, hogy éppen mit tart fontosnak. Az Ön 
véleménye talán azzal függ össze, hogy a harmadik rész inkább fi-
lozófiai és teológiai színezetű, míg a negyedik főként szociológiai 
irányultságú. A harmadik rész kulcsgondolatának megint csak na-
gyon messzire visszanyúló története van a kereszténységben. Idé-
zem például Pál apostol Galata-levelét, amely szerint Krisztus sza-
badságra tett szabaddá minket, és azt próbálom átgondolni, hogy 
ez mégis mit jelent, mit jelent az, hogy szabadságra vagyunk fel-
szabadítva. Alapvető meggyőződésem ezzel kapcsolatban, hogy a 
saját szabadságunkhoz fűződő viszonyunk megváltozik, ha meg-
fontoljuk, hogy másoknak köszönhetjük a szabadságunkat. Ebből a 
hálából ugyanis szabadságunk mintegy szabad és önkéntes korlá-
tozottsága következik, amelyet azonban nem leszűkítő jellegűnek 
élünk meg, hanem olyan kölcsönösségnek, amely szervesen együtt 
jár azzal, hogy hálával tartozunk a szabadságunkért. 

Első lépésben nem vallási horizonton taglalom ezt a hálát és köl-
csönösséget. Gondoljunk csak például a szüleinkhez fűződő kap-
csolatunkra, vagy azokra az emberekre, akikről azt gondoljuk, segí-
tettek nekünk felismerni, hogy egyáltalán cselekvésre képes lények 
vagyunk (ilyenek lehetnek például a tanáraink), azaz nem pusztán 
a körülmények áldozatai vagyunk, hanem változtatni tudunk a dol-
gokon. Ezért pedig csak hálásak lehetünk. Azt állítom, hogy min-
den emberben jelen van ez a fajta hála, aki cselekvésre kész létező-
nek tudja magát. Erről már Ernst Troeltsch is gondolkodott, de Paul 
Tillich gondolta át a legkövetkezetesebben. Tillich oly módon gon-
dolta át ezt a kérdést, hogy ezt a hagyományosan keresztény el-
gondolást belehelyezte a klasszikus német filozófia (Kant, Fichte, 
Hegel) gondolati mezőjébe, s ezzel túl tudott lépni az emberi auto-
nómia és az emberi heteronómia bevett szembeállításán. Szüksége 
van egy harmadik tényezőre, amely más, mint az autonómia és a 
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heteronómia, és ezt a harmadikat találja meg a teonómiában. A fo-
galom talán nem igazán ideális, mivel úgy tűnhet, hogy a véglete-
kig fokozza a heteronómiát, úgy tűnhet, hogy az embert megfosztja 
a szabadságától, ahelyett, hogy lehetővé teszi. Valójában azonban a 
teonómia elmélyíti az autonómiát, és eljuttatja arra a pontra, ahol 
túlmutat önmagán. 

Úgy vélem, ez az egész kérdés rendkívül aktuális napjainkban, 
főként sok-sok ember szabadságról alkotott felfogása miatt: nem 
gyakori az a hála, amelyről beszéltem. Sokan úgy érzik, hogy ter-
mészettől fogva rendelkeznek szabadsággal, s úgy látják, hogy a 
társadalmi élet a szabadságukat korlátozó tényezőkből áll. Nem ve-
szik észre, hogy sokan szerepet játszottak a szabadságuk létrejötté-
ben. Micsoda magatehetetlen lények lennénk, ha nem gondoskod-
tak volna rólunk a szüleink sokáig és áldozatkészen. 

Legyen szabad konkrét példát említenem ezzel kapcsolatban. Ma 
Németországban főként protestáns teológusok között élénk vita zaj-
lik az asszisztált öngyilkosságról (katolikus részről persze másként 
fest a helyzet). A vitának meghatározó pontja, hogy szabad-e a saját 
halálunkat szabad önrendelkezésünk eredményeként felfognunk. 
Véleményem szerint nem. Még azt sem tartom az egyén szabad ön-
rendelkezésének körébe tartozó kérdésnek, hogy miként temetnek el 
valakit: mindenkinek számot kell vetnie például azzal, nem fosztja-e 
meg hozzátartozóit a gyász lehetőségétől, ha azt akarja, hogy ne 
legyen név szerinti sírja. 

Megítélésem szerint a kereszténység napjainkban zajló globalizáló-
dása rendkívül fontos világtörténelmi fejlemény — erről már A hit 
választása című könyvemben is beszéltem, amely a Vigilia kiadónál 
magyarul is megjelent. E folyamat során a kereszténység a koráb-
biaknál szorosabb kapcsolatba kerül más hagyományokkal, Ázsiá-
ban például a buddhista és a konfuciánus hagyománnyal. Különösen 
érdekes, hogy a kelet-ázsiai keresztények nem tekintenek megve-
téssel a korábbi hagyományokra, s nem alakítanak ki negatív képet 
Buddháról vagy Konfuciusról. Megítélésem szerint ez a helyzet ha-
sonlít arra, ahogyan európai és észak-amerikai keresztények is tisz-
telettel tudnak tekinteni bizonyos szekuláris hagyományokra és 
szellemiségekre. Ebből két kérdés következik: miként tudjuk ma 
megfogalmazni a kereszténységet úgy, hogy közben tiszteletet ta-
nú sítunk egyrészt a szekuláris gondolkodásformák, másrészt az 
ázsiai hagyományok iránt. 

Ez a háttere tehát annak, hogy engem nagyon foglalkoztatnak a 
kereszténység Európán kívüli folyamatai és a nem európai vallási 
hagyományok. A könyv negyedik részében tárgyalt szerzők ennek 
az érdeklődésnek különböző szeleteit képviselik. Fontos számomra 
H. Richard Niebuhr, aki Európán túl az Egyesült Államok keresz-
tény ségének sajátosságait is elénk tárja, ahogyan Werner Stark és José 
Casanova a latin-amerikai kereszténység vonásait. A legfontosabb 
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szerzőm mégis Robert Bellah, akinek meghatározó jelentősége van 
a gondolkodásomban. Bellah vallástörténeti és valláselméleti mun-
kájának történeti szála (a szerző halála miatt) Kr. e. 200 körül sajnos 
megszakadt, de fennmaradtak töredékek tőle, amelyekben későbbi 
vallási folyamatokat is áttekint. 

De hogy a kérdésére válaszoljak: az egész jelenségkörnek abban 
áll a jelentősége, hogy elénk tárja annak nem európai formáit, amit 
én morális univerzalizmusnak nevezek. Olyan etikát értek ezen, 
amely minden ember javát állítja előtérbe, nemcsak egy meghatá-
rozott nép vagy akár egy meghatározott vallási csoport javát. Ha 
megvizsgáljuk az idevágó ázsiai hagyományokat, úgy vélem, vilá-
gosan megmutatkozik, hogy nem az az egyetlen kérdés, amelyhez 
Európában hozzá vagyunk szokva, tudniillik hogy a monoteizmus 
szükségszerű feltétele-e a morális univerzalizmusnak, vagy csak az 
univerzális ész egyik értelmezési formája. A daó eszméje például 
olyan tartalommal telítődhet meg a morális univerzalizmus intuí-
ciója nyomán, hogy maga is a morális univerzalizmus egyik jele, 
rejtett megnyilvánulása lesz. Jelenleg egy olyan könyvön dolgo-
zom, amely pontosan ezekről a kérdésekről szól. 

Azt hiszem, egyértelműen kiderül a könyvemből, hogy a 20. század 
folyamán és a 21. század elején kidolgozott valláselméleti elgon-
dolások nem helyezhetők el kivétel nélkül a Hegel–Marx és a He-
idegger–Nietzsche tengelyen. Másféle gondolkodásformák is van-
nak, s nem helyezhetők el egyszerűen egy önmagát továbbszövő 
katolikus vagy protestáns hagyomány keretében. Ezek a szerzők 
azonban, akiket önálló alakoknak szokás tartani, meglepő módon 
szoros és személyes szálakkal kapcsolódnak is egymáshoz. Ezt fő-
ként Paul Tillich kapcsán mutatom be: szerintem elképesztő, bár 
senki nem veszi észre, hogy Tillich Ernst Troeltsch tanítványának 
tartja magát, Robert Bellah pontosan Tillichet tartja legfontosabb 
egyetemi tanárának (Talcott Parsons mellett), Paul Ricoeur pedig 
nagyban támaszkodik Tillichre. Szintén fontos számomra H. Ri-
chard Niebuhr, aki természetesen kapcsolatban volt Tillichhel, így 
valóban kimutatható egy Troeltschtől Bellah-ig ívelő szellemi szál. 

Azok a katolikus szerzők, akikkel foglalkozom, igen összetett vi-
szonyban állnak ezzel a gondolati hagyománnyal. Például Max Sche-
ler, akit minden kaotikussága ellenére rendkívül izgalmas gondolko-
dónak tartok, igen érdekes kapcsolatban áll Troeltschcsel. A többiek 
(Charles Taylor vagy José Casanova) valóban teljesen önállóak, ezért 
egységes hagyományról, ahogyan a kérdése is sugallja, nem beszélhe -
tünk. Ugyanakkor hiba lenne, ha egymástól teljesen elkülönülő alakok -
nak látnánk őket. Inkább azt mondanám, hogy megvan bennük egy 
egységes hagyomány felvázolásának lehetősége. Pontosan arra törek -
szem, hogy felmutassam ezeket az összefűzhető alkotóelemeket. 

Az egyik közös pontjukat már érintettük is: meggyőződésük, 
hogy az ember nem önmagától szabad, hanem hálával tartozik a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azok a gondolkodók, 
akikkel Ön foglalko-
zik, nem éppen a leg-
gyakrabban kerülnek 
elő az autonómia és a 
szabadság problema-
tikájánál. Képviselnek 
egyáltalán egységes 
hagyományt, vagy csu-
 pán mesterségesen fűz-
 hetők fel egyetlen ha-
gyomány szálára? És 
nyújtanak-e módot egy 
alternatív, de egysé-
ges szabadságfelfogás 
kidolgozására? 
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szabadságáért. Azt állítom, hogy ez a meggyőződés mindannyiuk-
nál jelen van, és a teonómia fogalmával is jelölhető. Bár nem kép-
viselnek egységes szabadságfelfogást, tudják, hogy az ember más 
embereknek és társadalmi-politikai struktúráknak köszönheti a sza-
badságát, végső soron pedig Istennek, aki azt akarja, hogy az ember 
szabad legyen. 

A meghatározáshoz először is azt jegyezném meg, hogy természe-
tüknél fogva az emberek meghatározott részleges közösségek ke-
retein belül ítélik meg, mi a jó. Attól jó valami, hogy nekünk jó (az 
már, hogy nekem jó, sokkal későbbi jelenség). Ennek a mi-nek a ha-
tárai nagyon sokfélék lehetnek, de mindig partikuláris közössé-
gekről van szó, eleinte akár vallási közösségekről is. Én azonban 
azt állítom, hogy a kereszténység olyan vallás, amely kezdettől 
fogva megpróbált túllépni a részleges közösségek határain, bár nem 
törölte el őket. A zsidóságnak is van univerzalista irányultsága, de 
a zsidóság esetében kevésbé nyílik meg az etnicitás és a vallás szo-
ros összetartozása. Éppen Thomas Söding Apostolok cselekedetei-
ről szóló könyvét olvasom, amely nagyszerűen kimutatja, hogy a 
keresztények Istene kezdettől fogva minden ember Istenének szá-
mított, azaz a kereszténység kezdettől univerzalista irányultságú 
volt (ezt jelenítik meg a pünkösdi események is). Nem azt akarom 
persze mondani, hogy története során a kereszténység mindig meg-
őrizte ezt az univerzalista irányultságot, a zsidóság pedig mindig 
partikularista volt. Mindenesetre arra törekszem, hogy a különböző 
vallási hagyományokban kimutassam az univerzalista irányultság 
nyomait, akárcsak az univerzalizmus visszavonásának (a reparti-
kularizálódásnak) az állandó veszélyét is. 

És hogy miként viszonyul ez a liberális szabadságfelfogás ha-
gyományához? Első pillantásra valóban nincs hatalmas különbség 
közöttük. Eltérésük főként ahhoz a meggyőződéshez kapcsolódik, 
mely szerint a szabadságunkat másoknak köszönhetjük. A klasszi-
kus (és persze egyáltalán nem egységes) liberális gondolkodás sok-
kal inkább individualista jellegű, bár ezt is konkrétan meg kellene 
vizsgálnunk e hagyomány egyes gondolkodóinál. Könyvemnek 
mindenesetre nem azért adtam A szabadság bűvkörében címet, mert 
számomra a szabadság kérdése lenne a legfontosabb, hanem azért, 
mert a 18. századtól kezdve ténylegesen a szabadság értékének 
bűvkörébe került a vallásról folyó gondolkodás. Engem személye-
sen inkább a morális univerzalizmus foglalkoztat, és annyiban el-
térek a liberális hagyománytól, hogy ezt a jelenséget sokkal átfo-
góbb történeti kontextusban próbálom vizsgálni: nem Hobbes-szal 
és Locke-kal kezdődik az áttekintésem, hanem a Kr. e. 8. század-
ban kezdődő tengelykorral. Az érdekel, hogyan alakult ki a morá-
lis univerzalizmus, a kultúrák minden ellenkezésének ellenére. 

Elsősorban formai kritériumról van szó, arról, hogy erkölcsi dön-
téseimben figyelembe veszem-e valamennyi ember javát. Az már 

 
 
 
 
 
 
 
Hogyan tudná meg-
határozni a morális 
univerzalizmus tartal-
mát? Egyrészt ugyan-
is nagyon sokféle el-
képzelés van az ember 
javáról, másrészt lehet, 
hogy egyesek nem lát-
ják, miben különbözik 
a klasszikus liberális 
egyenlőség- és igazsá-
gosságeszménytől. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És mi lenne a tartalma?
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más kérdés, hogy milyen tartalommal töltik meg az egyes hagyo-
mányok ezt az univerzalizmust. Annak a belátásnak is hozzá kell 
tartoznia, hogy a többi embernek és a többi kultúrának jogában áll 
szabadon meghatároznia, mit ért az ember javán. A kritérium min-
denekelőtt az én saját cselekvésemmel és a mi saját cselekvésünk-
kel kapcsolatban érvényes: készek vagyunk-e számot vetni azzal, 
milyen következményei vannak cselekvésünknek más, nem a saját 
közösségünkhöz tartozó emberekre nézve? 

Már az eddigiek során is tettem idevágó megjegyzéseket, de ha egé-
szen hangsúlyosan meg kellene fogalmaznom, miért tartom fon-
tosnak mindazt, amiről beszéltem, azt mondanám: sem a protes-
táns, sem a katolikus kereszténység nem lehet ma intellektuális 
szempontból elfogadható, ha nem járja be az ilyen jellegű intellek-
tuális kerülőutakat. Ha a protestáns és a katolikus kereszténység 
nem akar ma saját szűkebb miliőire korlátozódni, akkor úgy kell 
megfogalmaznia a legalapvetőbb keresztény meggyőződéseket, 
hogy komolyan lehessen venni abban a világban, amelyet a szeku-
láris gondolkodás határoz meg, és abban a szellemi környezetben 
is érthető legyen, amelyben nem a zsidó-keresztény univerzaliz-
mus a meghatározó. Ehhez, mint már A hit választása című köny-
vemben is említettem, fontosnak tartom, hogy mások számára is 
érthetően megvilágítsuk a keresztény szeretetfogalmat, a személy-
ről alkotott keresztény felfogást, a transzcendencia keresztény esz-
méjét és azt a fajta spiritualitást, amely nem pusztán individuális 
jellegű. Ez a négy tényező persze nem független egymástól, hanem 
szervesen összefügg. Ezért úgy vélem, hogy amikor a morális uni-
verzalizmus és a transzcendencia összefüggését próbálom megér-
teni, akkor nem eltávolodom a katolikus kereszténység érthető ön-
kifejeződésétől, hanem éppen hogy lehetővé teszem korunkban. 
Nagyon örülök, hogy katolikus részről is találkozom pozi tív vissz-
hanggal, számos püspök is bátorít a munka folytatására, bár van-
nak, akik úgy vélik, feleslegesen töröm magam, hiszen a termé-
szetjogi hagyomány minden kérdést megold. Erre én csak azt 
tudom mondani: rendben, ha úgy tapasztalják, hogy azokat, akik-
hez beszélnek, teljes elégedettséggel tölti el ez a hagyomány, hát le-
gyen. Nekem azonban más tapasztalataim vannak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy elkötelezetten val-
lásos ember számára 
vagy a kereszténység 
jelenlegi alapkérdései-
 re nézve milyen nye-
reség adódhat ebből a 
valláselméleti kérdés-
körből? 
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A PÁPAI TÉVEDHETETLENSÉG 
DOGMÁJA ÉS A PÁPAI HATALOM 
RIVÁLIS ÉRTELMEZÉSEI 

A 19. században tapasztalt, nem egyszer feszült -
séggel terhelt, időnként pedig szorongó, a pápa 
hivatalának teológiai, filozófiai és történeti értel -
mezésére vonatkozó keresés nemcsak az egyház 
belső köreit foglalkoztatta. A társadalom és az aka-
démiai élet kiemelkedő szereplői is javaslatokat 
tettek és elvárásokat fogalmaztak meg a pápaság 
szerepének és jellegének értelmezésére vonatko -
zóan. Az egész folyamat fontos állomása volt, ami-
kor az egyház egy belső önértelmezési út végén 
dogmaként fogalmazta meg a pápai tévedhetet-
lenséget az I. Vatikáni zsinaton. Három fontos, a 
pápaságról szóló monográfia jelent meg a vizs-
gált korban a katolikus teológia berkein kívül vagy 
annak peremvidékén, melyek ismeretében össze 
tudjuk foglalni a pápaság és a pápai hatalom ér-
telmezésére vonatkozó külső elvárásokat és rivális 
magyarázatokat. 

1. Joseph de Maistre politikai metafizikája 

1819-ben, mintegy a pápai tévedhetetlenségről 
szóló teológiai viták politikafilozófiai előzmé-
nyeként jelent meg az egyházban is nagy meg-
becsülésnek örvendő1 savoyai-piemonti nemes, 
a katolikus Joseph de Maistre (1753–1821) Du Pape 
(A pápáról) című műve, a pápai tekintély védel-
mé ben. A szerző a pápai hatalmat elsősorban a 
szuverenitás politikai fogalmának szempontjából 
értelmezte.2 A szöveget a Pesti Növendékpapság 
Magyar Egyházirodalmi Iskolája a Munkálatokban 
1867-ben magyarul is kiadta. A magyar szöveg ki-
adá sának szükségességét a fordítók az állam és 
egyház szerves egységét megbontó politikai kö-
rülmények, illetve az uralkodók tekintélyét meg-
ingató általános mozgalmak megerősödésével 
indokolták, céljuk pedig a rendet fenntartó el-
vekhez való vissza térés volt, mely folyamatot e 
szöveg is hivatott volt elősegíteni.3 

De Maistre az ellenforradalom teoretikusa, egy 
olyan politikaelmélet kidolgozója, amely hatással 
volt a Carl Schmitt-féle politikai teológia kialaku-
lására, gondolkodásában pedig fontos szerepe 
van a pápai hatalom értelmezésének is.4 A francia 
forradalom után a politikum metafizikai, sőt szak-
rális legitimációja érdekében emelt szót. Számolt 
a történelem önmagát korrigáló dialektikájának 
érvényesülésével: hitt abban, hogy a forradalom 
túlkapásait mint egy meghaladva, erőszakos el-
lenforradalom közbejötte nélkül tér majd vissza 

a rend, a sértetlen szuve renitás uralma. Ennek oka 
pedig az, hogy a legitim alkotmány forrása maga 
a teremtés és az isteni értelem, és jóllehet a szu-
verenitás miben létének meghatározásakor alap-
vetően Bodintől és Hobbes-tól merített, az általa 
leírt szuverenitás Istentől adott, a Teremtő aka-
ratból közvetlenül ered, ez pedig már túlmutat az 
említett szerzők nézetein.5 De Maistre szerint nem-
csak a politikai közös ség, de maga a kormányzat 
sem csupán egy társadalmi szerződés másodla-
gos következménye, hanem elsődleges, az ember 
közösségi természetéből eredő, hiszen — ahogy 
fogalmazott — „a politika és az erkölcs világában 
— ahogy a fizikai világban is — létezik egy közös 
rend”.6 Ebben az összefüggésben az ember közös -
ségi való ságának sértetlen épségét a hatalom is-
te ni erede tének hiánytalan erejében a politikai fő-
hatalom maradék talan érvényesülése garantálja. 
De Maistre megközelítésében a kormányzás az is-
teni szféra megmutatkozása, a „Gondviselés je-
lenléte (…), amikor a magasabb rendű cselekvés 
az emberi tettek helyébe áll”, olyan „isteni tör-
vény” érvé nyesülése, amely „éppoly kézzelfog-
ható, mint a mozgás törvényei”.7 Ezért egy olyan 
politikai meta fizikát8 képviselt, melynek keretein 
belül a szuverenitás értelmezhető úgy, mint amely 
természeténél fogva tévedhetetlen, és megőriz 
minden neki alárendelt hatalmat a legjobb for-
májában.9 

Ez a politikai hatalom filozófiai elmélete, me-
lyet komolyan véve hamar eljutunk arra a követ-
 keztetésre, hogy ezeknek a kritériumoknak hiány -
talanul az isteni legitimációt, illetve ezen auktoritás 
reprezentációjának képességét leginkább magáé-
nak tudó pápai hatalom felel meg.10 Egy 1814-ben 
írt levelében de Maistre így fogalmazott: „Tartsd 
ezt az oksági láncot mindig észben. Nincs köz-
erkölcs vagy nemzeti jelleg vallás nélkül; nincs eu-
rópai vallás kereszténység nélkül; nincs keresz-
ténység katolicizmus nélkül; nincs katolicizmus 
pápa nélkül, és nincs pápa az őt megillető szuve -
renitás nélkül.” Illetve: „Nem lehetséges emberi 
társadalom kormányzat nélkül, és kormányzat 
szuverenitás nélkül, és szuverenitás sem csalha-
tatlanság nélkül”.11 E csalhatatlanság természetesen 
nemcsak a pápai tévedhetetlenséget jelenti, de a 
pápaság mint a szuverenitás helye a politikai szu-
verén csalhatatlan jellegének legtisztább meg-
mutatkozása. A csalhatatlanság a szellemi dolgok 
területén ugyanazt jelenti, mint a szuverenitás az 
evilági dolgokban. Mindkettő valamilyen na-
gyobb hatalmat reprezentál. Az egyházi csalha-
tatlanság állítása ezért nem valamilyen kiváltság 
igénylését jelenti, hanem csupán kinyilvánítása 
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a meglévő legnagyobbnak, melynek tükrében pél-
dául a pápától az egyetemes zsinathoz való fel-
lebbezés esztelenségnek tűnt számára, hiszen az 
éppen az egység lerombolása volna. A pápa ezért, 
amennyiben az egyházhoz szabadon és minden 
kényszer nélkül szólt, a hit dolgában soha nem 
csalatkozott és soha nem is fog csalatkozni.12 De 
Maistre tekintélyelvű gondolkodásmódja egyfajta 
filozófiai ultramontanizmus, amely története-
sen a nagypolitika törekvéseihez, az 1814–15-ös 
bécsi kongresszus utáni időszak gondolkodásá-
hoz is illeszkedett, amikor a nagyhatalmak Szent 
Szövetségről beszéltek, amelynek célja Európá-
ban a liberalizmus és a szekularizmus vissza szo-
rítása volt.13 Úgy gondolom, hogy bármennyire 
népszerű volt is a korabeli katolikusok között de 
Maistre feszes hatalom-metafizikája, az elmélet 
teológiai értéke megkérdőjelezhető, ez pedig an-
nak a kérdését is felveti, hogy egyáltalán mi az 
egész — elsősorban a Carl Schmitt által megal-
kotott — politikai teológia haszna a keresztény 
teo lógia számára. 

2. A német történeti iskola 

A történeti iskola célkitűzése a forrásokkal alátá-
masztható, szigorúan tárgyilagos történetírás 
megteremtése volt, egyfajta empirikus filozófiai ér-
telemben vett nominalizmus vagy inkább filozó-
fiai realizmus kialakítása, amely arra törekedett, 
hogy a történelmi megismerésből kizárja a szub-
jektív előítéleteket. Ezzel a módszerrel a pápaság 
intézményének hiteles történeti értékelésére is 
javaslatokat tettek, mellyel kapcsolatban most Leo-
 pold von Ranke (1795–1886) kutatásaival szeret -
nék röviden foglalkozni. Őt sokan az elméletmentes 
és politikailag semleges történész prototípusának 
tekintették, aki a történelmet az egyes eseménye-
 ket szemlélve, önmagában próbálta értelmez ni, a 
források kritikai vizsgálatán keresztül. Követke-
zetesen ragaszkodott az objektivitás érvényesíté-
séhez, ugyanakkor elvetett minden, a konkrét tör-
téneti eseményeket meghaladó egyetemes és 
elvont szempontot: objektivitáskövetelése éppen 
a konkrét események feltárására vonatkozott, 
melyeket úgy próbált leírni, ahogy azok megtör-
téntek. A történeti források alapján kutatta az ese-
ményeket, amennyire csak lehetséges, objektí-
ven; e némiképpen technikai igény mentén pedig 
egyedül annak alapján törekedett megítélni a tör-
téneti műveket, hogy azok mennyire adják vissza 
az úgymond meztelen igazságot.14 „A tények szi-
gorú bemutatása, bármennyire feltétele sek vagy 
nem szépek legyenek azok, kétségkívül a legma-
gasabb törvény”15 — vélekedett Ranke. A történész 
hivatásáról így írt: „A történelemmel kapcsolatos 
feladatunk az, hogy a múltat megítéljük, és a mai 

világot az elkövetkező évek javára tanítsuk, hoz-
zátéve, hogy ilyen magas feladatra a jelen kísérlet 
nem vállalkozik: csak meg akarja mutatni a dol-
gokat úgy, ahogy azok történtek.”16 

1834 és 1836 között jelent meg Die römischen 
Päpste in den letzten vier Jahrhunderten (A római pá-
pák története a legutóbbi négy évszázadban) című há-
romkötetes könyve, amelyben a szerző a pápák 
történetét már a kritikai történetírás módszerével 
igyekezett feldolgozni, elismerve, de a protestáns 
racionalizmus szemszögéből hideg távolságtar-
tással értékelve a pápaság intézményét. Ranke 
evangélikus volt, és A pápák történetében — amely 
az objektív történész eposzi jelzőjét is meghozta 
számára — elsősorban a nemzetközi politika 
szem pontjából elemezte a pápaság intézmé nyét, 
de ebben a szövegben ő alkotta meg például az 
„ellenreformáció” kifejezést is. Az első magyar for-
dítás már 1886-ban megjelent a Tudományos Aka-
démia gondozásában. Mivel protestáns volt, így 
nem lehetett rálátása a vatikáni archív doku men-
tumokra, a pápaság történetét magániratok isme -
retében írta meg. Érdekes, hogy miközben tárgyi -
lagosságra törekedett, Róma ellenségesnek találta 
a kötetet, a protestánsok pedig többnyire túlzott 
semlegességgel vádolták azt. A vatikáni archívu -
mok megnyitója, a fiatal Augustin Theiner még 
tá madta Rankét, míg a következő generáció kép-
viselője, a pápaság monumentális történetét meg-
 író Ludwig Pastor a történetírás nagy öreg tekin -
télyeként emlegette őt. Pastor egy lelki tapasztalat 
hatására döntött úgy, hogy megírja a pápaság tör-
ténetét katolikus nézőpontból, a történetírás ob-
jektív kritériumait teljes mértékben érvényesítve, 
részben éppen Ranke könyvére adott válaszként.17 
Pastor tizenhat kötetes magnum opusa pedig a ka-
tolikus anti-Ranke szerepbe emelte őt. Kétségkí-
vül észreveszi a katolikus olvasó, hogy Ranke hi-
deg tárgyilagossággal tekintett a pápára, és úgy 
mutatta be őt, mint aki ódivatú érvekkel fogalmaz 
meg politikai követeléseket a modern világ ban. 
„A pápa igényt támaszt rá, hogy minden keresz -
tény atyját és tanítóját, az egyetemes egyház fő-
pásztorát lássák benne, és a térítések szórványos 
esetekben nem is maradnak el, de a többi nagy 
vallásközösségek eltérő formáin kísérletei mégis 
csődöt mondanak” — fogalmazott.18 Az alapve-
tően konzervatív Ranke hangot adott a kortár sak 
elvárásainak, vagyis kiállt a liberális szabadság-
jogok, illetve az állam és az egyház szétválasztása 
és a népszuverenitás elfogadásának igénye mel-
lett, de tárgyilagosan megjegyezte, hogy a pápa 
továbbra is vindikálja magának a nemzetek és a 
fejedelmek feletti felsőbbséget, illet ve a pápai trón 
elsőbbségét a zsinatokkal szemben. Ranke köny-
ve mérlegre tette a pápai hatalmat, és az egyház 
jövőjét e hatalom gyakorlásának lehe tőségétől 
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tette függővé. A kötetet olvasva megjelenik előt-
tünk a kép, melyen a pápa mint politikai szereplő 
harcol a változó világ elemeivel, és bár esélyei ép-
pen nem túl jók, de a római egyház mindig is 
megdöbbentően szívósan alkal mazkodott a vál-
tozó körülményekhez, így nagy túlélőnek mu-
tatkozhat a jelen helyzetben is. 

3. Dogmatörténeti érvek a pápai 
tévedhetetlenséggel szemben 

A történeti érveket mély katolikus meggyőződés -
sel és alapos egyház- és dogmatörténeti ismere-
tekkel felvértezve képviselte az egyháztörté nész 
és teológus Ignaz von Döllinger (1799–1890). Tör-
téneti érdeklődése elsősorban teológiai kérdés-
feltevéseiből fakadt, és a pápaságról szóló kö-
vetkeztetéseit a tévedhetetlenség dogmatizálása 
körül kialakult viták tükrében érthetjük meg 
he lyesen. 1848-tól a Frankfurti Országgyűlés vá-
 lasztott tagjaként Johann Joseph Görresszel együtt 
vezette a Katolikus vagy Ultramontán Pártot, a 
né met parlamentáris demokrácia első éveiben 
olyan témák mellett emelve szót, mint a tolerancia, 
a katolikus autonómia, a katolikusok, a zsidók és 
a lengyelek alapvető jogai, illetve a vallás szabadság. 

Korai munkái, beleértve a háromkötetes Refor -
máció (Die Reformation: ihre innere Entwicklung und 
ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Be-
kenntnisses, 1846–1848) című művét, ultramontán 
szellemben íródtak. Ezekben Döllinger az erős pá-
paság mellett éppen az egyház szuverenitásának 
és politikai szabadságának megőrzése érdekében 
érvelt. Idővel azonban erősödött benne a német 
egyetemeken protestáns hatásra kibontakozó tör-
 téneti-kritikai megközelítés, és eltávolodott a pá-
 paság evilági hatalmát védő érvelésmódtól. Törté -
neti kutatásai során ugyan figyelembe vette az 
egyház szuverenitásának kérdését, ezzel együtt 
mindinkább arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a pápaság evilági hatalma nem lényeges eleme a 
pápa hivatalának, sőt hatalma helyes gyakorlá-
sát nem egyszer hátráltatja is. E kérdéskörhöz szo-
rosan kapcsolódott a pápai tévedhetetlenség ta-
nításának bírálata, amely egyre inkább pusztán 
politikai törekvésnek, illetve történetileg meg-
alapozatlannak tűnt számára. 1861-ben két nagy-
szabású előadást tartott a Müncheni Egyetemen, 
melyeket a Kirche und Kirchen, Papsttum und Kir-
chenstaat című kötetben tett közzé.19 Ezekben el-
lenérzéseinek adott hangot azzal kapcsolatban, 
hogy az infallibilitás eszméje IX. Piusz pápa egész 
tevékeny sége során folyamatosan erősödött a Qui 
pluribus (1846) kezdetű, a hitről és a vallásról szó-
ló első enciklikától, a nevéhez köthető szentté ava-
tások hosszú során át a Szűzanya Szeplőtelen Fo-
gantatását dogmává emelő Ineffabilis Deus (1854) 

kezdetű enciklikán keresztül egészen a Quanta 
cura (1864) körlevélig. Döllinger aggódva figyel -
te az elsősorban jezsuiták által dominált római teo-
 lógia irányát, melytől a német teológia történeti 
kutatása egyre távolabb sodródott. 

1864 után tudatosan törekedett az ókori egyházi 
írások és a pápai primátus első évezredben meg-
fogalmazott értelmezéseire támaszkodó történeti 
érvek szisztematikus összegyűjtésére és bemuta-
tására annak érdekében, hogy a római skolasztikus 
teológia pápai tévedhetetlenséget és centralizált pá-
pai hatalmat alátámasztó érveit gyengítse és cáfolja. 
Döllinger és köre úgy vélte, hogy a pápai téved-
hetetlenség nem vezethető le egyszerűen a pápai 
primátus értelmezésének ókori hagyományából. 
A témában írt legfontosabb tanulmányát A pápa és 
az egyetemes zsinat címmel az I. Vatikáni zsinat előtt 
Janus álnéven tette közzé 1869 júliusában. A könyv 
magyarul már 1870-ben megjelent, jóllehet a fordító 
megjelölése nélkül. A kötetben törekedett világo-
san elválasztani a péteri elsőség ókori tanítását a mo-
dern pápaságtól. A pápai tévedhetetlenség kapcsán 
megfogalmazott félelmeiről így írt: „Az ultramon-
 tanizmus tehát lényegében papalizmus, és azon fel-
fogásból indul ki, hogy a pápa minden tankérdés 
eldöntésében, de nemcsak hit kérdésekben, hanem 
egyszersmind etikai téren, a vallás és társadalom, 
valamint az egyház és állam közti viszonyt ille tőleg, 
sőt még tisztán állami intézkedésekben is csalha-
 tatlan, és hogy minden e kérdésekre vonatkozó 
határozata minden katolikus hívő részéről szóval 
és tettel feltétlen, tartaléktalan hódolást igényel. 
Azért a pápának az egyház feletti hatalmát tisztán 
monarchikusnak ismerik, ami semmiféle kor lá tot 
sem nem ismer, sem nem tűr. A pápának korlátlan 
egyeduralkodónak kell lennie, kívüle minden ki 
csak megbízott szolgája, tulajdonképpen, közvet-
 ve vagy közvetlenül, csak parancsai nak végrehaj-
 tója, kinek hatalmát ő kénye és kedve szerint kor-
lá tozhatja, vagy vissza is veheti.”20 Döllinger az 
egyház szabadságát féltette a pápai hatalomtól, és 
attól tartott, hogy a pápaság további működésé nek 
érdekében olyan torzulások is bekövetkeznek majd 
az egyház felépítésében, amelyek orvosolhatatla nul 
eltávolítják eredeti küldetésétől, hiszen ahogy fo-
galmazott, az elsődleges szempont az, hogy „Ró -
mának léteznie és működnie kell, mint valami óri-
á si közigazgatási gépnek”.21 A katolikus hívők 
lelki ismereti szabad ságát éppúgy sérülni látta az új 
dogma kihirdeté sével, mint a katolikus teoló gusok 
kutatási és tanítási szabadságát. Történeti érvei az 
első évezred, az ókeresztény kor írásainak isme re-
tében fogalmazódtak meg, és miközben valóban ér-
tékes ismereteket gyűjtött össze a források átte-
kintése által, olyan elfogult és indulatos vádakat 
fogalmazott meg a pápaság szerepére vonatkozó-
an, amelyek hátterében nem lehet nem észreven-
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nünk a római és a német teológia között feszülő in-
dulatokat és személyes ellenérzéseket. 

4. Következtetések 

A pápai tévedhetetlenséget az I. Vatikáni zsinat 
így határozta meg: „Amikor a római püspök ‘ex 
cathedra’ (tanítói székéből) beszél, azaz amikor 
minden keresztények tanítójának és pásztorának 
feladatát teljesítve legfelsőbb apostoli akaratának 
nyilvánításával meghatározza, hogy egy-egy hit-
beli vagy erkölcsi tanítás az egyetemes egyház 
számára kötelező, akkor (…) tévedhetetlenséggel 
bír” (DH 3074). Ennek a megnyilatkozásnak 
nincs politikai jellege és politikai célja sem, és mint 
pontos teológiai meghatározás, finoman jelölte ki 
a pápai hatalomról szóló további gondolkodás le-
hetőségének útját. Néhány hónappal a tévedhe-
tetlenséget meghatározó Pastor Aeternus konsti-
túció (1870. július 18.) kihirdetése után az olasz 
hadsereg bevonult az Örök Városba, ezzel pedig 
hosszú, 1929-ig tartó, politikai értelemben ren-
dezetlen időszak vette kezdetét, ami a pápa evi-
lági hatalmának törékeny voltára is ráirányítja a 
figyelmet. A tévedhetetlenség kihirdetése után ta-
lán úgy tűnhetett sokak számára, hogy — Lafont 
szavaival — „a pápai primátus teológusai az il-
letékes kollégium megválasztotta személy köz-
vetlenül (vagyis mindenfajta közvetítés nélkül) Is-
tentől származó tekintélye mellett emeltek szót, 
a közvetlenül adományozott hatalom misztiká-
ja pedig tökéletesen illeszkedett az abszolút jog-
hatóságról vallott felfogáshoz”.22 A pápai téved-
hetetlenség megfogalmazásának meghatározó 
pillanatát azonban árnyalt elmélet és kiegyensú -
lyozott gyakorlat követte, a pápák pedig kellő ön-
mérséklettel éltek a tévedhetetlenség gyakorlása -
kor. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az elmúlt 
évszázadban érvényesült a pápai főhatalom olyan 
értelmezése, mint ami annak a jele, hogy Isten Or-
szága csíráiban ugyan, de jelen van az egyházban, 
ami konkrét döntésekben is megmutatkozik. Az 
I. Vatikáni zsinat után a pápaság termé szetét érin-
 tő nagy viták az addigi formájukban mintha el-
csendesedtek volna, a most bemutatott szerzők 
munkáiban megfogalmazott elvárások pedig nagy-
részt okafogyottá váltak. 
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A FRATELLI TUTTI ENCIKLIKA  
ÉS A BELSŐ EGYHÁZI PÁRBESZÉD 
Néhány kánonjogi szempont 

Ad extra és ad intra 

Ferenc pápa 2020. október 3-án adta ki Fratelli tut-
ti kezdetű dokumentumát. Írása a XIII. Leó Rerum 
novarumával (1891) kezdődő „szociális enciklikák” 
sorába illeszkedik, melyekben a pápák a katolikus 
egyház társadalmi tanításának egyes dimenzióit ki-
bontva igyekeznek reagálni az emberiség számá-
ra sürgető kihívásokra. 

Az igen terjedelmes (287 pontból álló) doku-
mentum harmonizál a pápa megnyilatkozásainak 
eddigi teológiai irányelveivel, melyek kapcsán most 
a szolidaritás, párbeszéd és testvériesség dimen-
zióinak minden emberi határon átívelő fontossá-
gára hívja fel a figyelmet. Ahogyan az 1963-ban 
megjelent Pacem in terris enciklika esetében, úgy 
az írás e ponton sem pusztán a katolikus egyház -
hoz tartozó megkeresztelt híveket, vagy akár csak 
a keresztényeket szólítja meg, hanem az encikliká -
ban tárgyalt értékek egyetemes jellege miatt min den 
jószándékú embert meg szeretne hívni a párbe-
szédre (FT 6). 

Ferenc pápa több helyen hangsúlyozza (FT 1–
3, 6), hogy olyan dialógust kíván kezdeményez-
ni, amelynek résztvevői minden politikai, társa-
dalmi, vallási (és így egyházi) vagy akár térbeli 
határon felülemelkednek. Joggal merülhet fel a 
kérdés, hogy ha ez valóban így van, hogyan je-
lennek meg a Fratelli tuttiban megfogalmazott 
alapelvek az egyház belső életében? Miként ér-
telmezhető az egyház közösségében a „találko-
zás kultúrája” (FT 30), az „egymás mellett futó 
párhuzamos monológok” helyetti őszinte pár-
beszédre való felhívás (FT 200) vagy az a ferenci 
„életmód”, mely „figyelem odaajándékozásá-
val” „legyőzve a nárcizmust” (FT 48) igyekszik 
meghallgatni a vele szemben állót?1 

Bár az egyház által megfogalmazott társadal-
mi tanítás elsődleges célja, hogy „hirdesse és a tár-
sadalmi viszonyok komplex hálózatába illessze 
az Evangéliumot”,2 azonban több érv szól amel-
lett, hogy megfordítsuk a kérdésfelvetés irányát. 
Először is maga Ferenc pápa hívja olvasóit az en-
ciklikájában foglaltak továbbgondolására, s ez alól 
aligha lehet kivétel pont az egyház saját valósá-
ga. Továbbá a dokumentumhoz számos szálon 
kapcsolódó Assisi Szent Ferenc is rámutatott ar -
ra, hogy a hitben történő újjáéledés az egyház éle -
té nek belső megújítási szándékát is jelenti. Ugyan-
csak az enciklika kapcsán meggondolás tárgyává 
tehető a dialógus helyes folytatásához elenged-
hetetlen tekintély és a hitelesség kérdése, mely jog-
gal helyezkedik el napjaink teológiai gondolko-

dásának középpontjában.3 Végezetül pedig az 
egyház maga is sokkal inkább szolgálhatja a szö-
vegben foglaltak tiszteletben tartását, ha azokat 
saját teológiai valóságának fényében újragondol -
va, tanúságtevő módon zsinórmértékké teszi 
sa ját belső élete és cselekvése számára is. 

Jelen írás természetesen nem vállalkozhat a 
fenti kérdésfelvetés megannyi szeletének részle-
tes kibontására. Éppen ezért — főként a „ius sequi -
tur doctrinam” (a jog követi a tanítást) elv alapján 
— arra teszek rövid kísérletet, hogy felvázoljam 
az egyházjog által kínálkozó (talán sokszor fi-
gyelmen kívül hagyott) lehetőségeket és reform -
javaslatokat, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy az enciklikában szorgalmazott dialógus fo-
lyamata és annak előfeltételei mindinkább meg-
valósuljanak az egyház belső életében is. 

Egy előzetes megjegyzés 

Minden bizonnyal sokakban felmerül a kérdés, 
hogy a Fratelli tutti enciklikában található alap-
elvek az egyház belső valóságára történő vonat-
koztatásakor mi szükség van a kánonjog intéz-
ményére? A II. Vatikáni zsinat alatt és után is 
számos, a krisztusi közösség ügyéért aggódó gon-
dolkodó juthatott arra a következtetésre, hogy a 
jog valósága idegen az egyháztól, és ha egyszer-
egyszer találkoznak is útjuk során, előbbi inkább 
csak a lelkipásztori munka akadályozója, mintsem 
előmozdítója. „Felix culpa”, hogy a 19. század jog-
pozitivizmusából — egyébként nem minden ok 
nélkül — kiábrándult hangok épp ahhoz segítet-
ték hozzá a kánonjogtudomány művelőit, hogy a 
20. század második felére komolyan számot ves-
senek feladatukkal és annak teológiai relevan-
 ciá jával.4 A kánonjog teológiai megalapozásának 
elvitathatatlan eredményei rávilágítottak arra, 
hogy az egyház és a jog nem két külön entitás. 
A krisztusi közösség sajátos jellegéből fakadóan 
a normatív szabályokban megfogalmazott cse-
lekvési rend ugyanis olyan természetes adottság, 
mely segíti mind az egyes hívőt, mind pedig a kö-
zösséget az Isten felé vezető úton. „Joggal” kon-
gatja a vészharangot Heribert Hallermann,5 ami-
kor a törvényi rend figyelmen kívül hagyásának 
(ignorantia iuris) kapcsán annak az egyház kül-
detését is veszélyeztető súlyos veszé lyére hívja fel 
a figyelmet. „Ahhoz, hogy azok jogait valóban vé-
delemben tudjuk részesíteni, akik ezeket nem tud-
ják maguk érvényre juttatni, nem elégséges pusz-
ta lelkipásztori buzdítások, általános kívánságok 
vagy épp jogilag nem kötelező érvényű ajánlások 
megfogalmazása. (…) Az előbbi említett kíván-
ságok és ajánlások jogi meghatározatlansága a ha-
talom azon birtokosainak pozícióját erősítik, akik 
a gyengéket (…) bizony talanságban hagyják és a 
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szükség helyzetében pedig védtelenül kiszolgál-
tatják”.6 E ponton pedig levonható jelen írás első 
következtetése: nem lehetséges úgy teológiai erő-
feszítéseket tenni a Fratelli tuttiban megjelenő ér-
tékek egyházon belüli meggyökereztetésére, ha 
azok nem kapnak jogilag számon kérhető és ki-
számítható megfogalmazást is. 

Ferenc pápa enciklikájában a közösségi lét és 
egymásra utaltság számos dimenzióját tárja ol-
vasói elé, így az ebből való bármilyen kiemelés 
szükségszerűen egyszerre leszűkítés is. Elenged -
hetetlen azonban, hogy a „türelmes és megér tő 
párbeszédre” (FT 134) való nyitottságot és az en-
nek folytatására való felhívást állítsuk előtérbe. 

Kommunikáció a törvényalkotás 
folyamatában 

Az Egyházi Törvénykönyv 7. kánonja kijelenti, 
hogy a törvény annak kihirdetésekor jön létre. Az-
zal, hogy a törvényhozó a rábízott közösség ér-
dekeit szem előtt tartva úgy dönt, hogy bizonyos 
kérdéseket a jog kötelező eszközével kíván sza bá-
lyozni, végső soron a sacra potestasból (szent ha-
talom) eredő törvényhozói hatalmát gyakorolja. 
Amennyiben a jog rendszerében megfogalmazott 
imperatív kijelentés szabályos kihirdetést nyer, úgy 
létrejön a törvény, mely bizonyos idő elteltével már 
kötelező erővel fog bírni. E folyamatban látszólag 
semmi helye nincs a kommunikációnak. Ha azon-
ban e jogintézményre nagyobb távlatból tekintünk, 
úgy termékenyítő új szempontokra lehetünk fi-
gyelmesek. 

Bár a szabályszerűen kihirdetett egyházi törvény 
a vacatio legis letelte után kötelező erőre emelke-
dik, ebből azonban a gyakorlatban megmutatkozó 
hatékonysága nem feltétlenül következik. Ahhoz, 
hogy az egyházi hatóság elérje azon szándékát, 
amely cél érdekében törvényt is alkotott, az is 
szükséges, hogy a rábízott krisztusi közösség fel-
ismerje a kötelező erővel bíró törvény értelmét, 
értelmességét és a communio javát szolgáló ter-
mészetét. Ebből logikusan következik, hogy cse-
lekvésük vezérfonalává is teszik a jogilag meg-
fogalmazott imperatívuszt. Idegen kifejezéssel 
élve a törvény recipiálásra kerül. Bár a törvény ér-
vényessége és hatásossága fogalmilag különbö-
zik, azonban e dimenziók mégis elválaszthatat-
lanok egymástól. A krisztusi közösségnek és 
cselekvésének, vagy akár e cselekvés elmaradá-
sának — amennyiben valamilyen oknál fogva az 
adott törvény nem talál recepcióra — ilyen kie-
melkedő fontossága végső soron teológiailag a 
sensus fidei fideliumban nyugszik. A kánonjogi tra-
díció is megerősíti a közösség ilyen téren jelentős 
karizmáját, amikor a jogszokások tekintetében el-
ismeri annak lehetőségét, hogy krisztushívők egy 

bizo nyos csoportja hosszú időn keresztül gya-
korolt praxisa során akár a kánoni törvényekkel 
ellentétes szokást is kialakítani képes.7 

Világos tehát, hogy a törvényhozónak és az 
egyház közösségének együttes érdeke, hogy 
olyan törvények születhessenek, melyek alkal-
masak a törvényhozó hatalommal rendelkező 
egyházi hatóság szándékának megvalósítására 
úgy, hogy azok az adott közösség tagjainak lel-
kiismeretében is valódi elfogadásra találjanak, és 
így cselekvésükben is megmutatkozzanak. E cél 
eléréséhez a törvényalkotási folyamatot megelőző 
(!) párbeszéd nélkülözhetetlen lehet. 

Ahhoz, hogy meggyőződhessünk e kijelentés 
gyakorlati következményeiről, elegendő egy pél-
dát említeni. Az 1983-ban kiadott új Egyházi Tör-
vénykönyv feladata (többek között) a II. Vatikáni 
zsinat tanításának a jog nyelvére történő lefordí -
tása volt.8 II. János Pál pápa maga is hangsúlyozta, 
hogy a CIC kapcsán „a munkálatok kiemelkedően 
kollegiális szellemben folytak”,9 ami a gyakor-
latban a világegyházzal és annak megannyi hi-
vatalával, egészen a legalsó szintekig történő nyil-
vános és áttekinthető konzultációt jelentette. A sok 
fáradozás eredménye bőséggel megmutatkozott 
a törvénykönyv recepciója során. 

Nyitott kérdés, hogy miként fogja változásra 
bírni a törvényhozás során eddig tapasztalt atti-
tűdöt Ferenc pápa legújabb szociális enciklikája. 
„Az igazságot kereshetjük közösen párbeszéd, 
nyu godt beszélgetés, akár pedig heves eszmecsere 
formájában. A közös keresés ezen útja azonban ki-
tartást igényel, és a hallgatás és szenvedés is rá-
nyomhatja a bélyegét” (FT 50). 

Az intézményes kommunikáció megannyi 
formája 

Ludger Müller rámutatott az elsősorban nem bel-
ső egyházi kontextusban megfogalmazott tanítás 
egyháztannal való összevetésének lehetőségére 
és némely esetben akár ennek jogos feladatára. 
II. János Pál a püspöki hivatalról szóló, Pastores 
gregis kezdetű apostoli buzdításában a párbeszéd 
fogalmát a szent rend teljességével rendelkező 
szolgálattevők cselekvési princípiumai között 
említi: „Mint a figyelmes odahallgatás mintaké-
pe, a püspöknek az imádságban és a józan gon-
dolkodásban fel kell fognia Isten akaratát, ahogyan 
azt a Lélek elmondja az egyháznak. Hatalmát evan-
géliumi módon gyakorolva folytasson dialógust 
munkatársaival és a hívekkel, hogy hatásosan 
gyarapítsa a kölcsönös megértést.” 

Az egyház hierarchikusan strukturált termé-
szetében szinte alig találunk olyan egyházi hi-
vatalt, amelyet szolgálata során ne segítene egy 
vagy több, egy-egy személyből vagy testületből 
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álló szerv. A törvénykönyv 127. kánonja általá-
nosságban is megfogalmazza, hogy bizonyos 
kér désekben az egyházi elöljárók csak úgy cse-
lekedhetnek érvényesen, ha a jog által meghatá-
rozott személyek vagy csoportok beleegyezését, 
máskor pedig véleményét kikérik. A törvényho-
zó szándéka világos e téren, hiszen e kérdések 
kapcsán olyan fontosságú ügyek merülnek fel, 
melyek természetüknél fogva a krisztusi közös-
ség számos tagját is érintik.10 Bőséggel akad tehát 
olyan kérdés, amikor maga a jog írja elő, hogy 
azok eldöntése előtt az érintettek lépjenek a pár-
beszéd útjára. 

Nem csodálkozhatunk azon sem, ha egyes ká-
nonjogászok (például Thomas Schüller) ugyan-
csak időszerűnek tartják némely jogintézmény 
profiljának újragondolását a II. Vatikáni zsinat teo-
 lógiája fényében és Ferenc pápa „üdvös decent-
ralizációs” törekvései mentén (vö. püspöki szi-
nódus, püspöki konferencia mint a kollegiális 
cselekvés egy helye,11 a szomorú módon még min-
dig csak fakultatív egyházmegyei és plébániai 
pasztorális tanácsok12). E hivatalok már eddig is 
elvitathatatlan érdemeket szereztek az építő dia-
 lógus szorgalmazásában. 

De nem csak az egyes intézmények kapcsán je-
lenik meg a konzultáció és a dialógus szüksé-
gessége. Az értő és figyelő párbeszéd folytatása 
elengedhetetlen az egyházban jelenlevő hatalom 
gyakorlása során is, mely utóbbiról, illetve annak 
a communio-teológa fényében történő helyes 
meg valósulásáról igen heves diskurzus folyik ma 
is a teológia megannyi ágában.13 A kormányzati 
hatalom törvényhozói, végrehajtói és bírói funk-
ciója kapcsán az utóbbi kettő esetében a CIC vi-
lágosan előírja a hatalom gyakorlója számára, hogy 
az intézkedése mögött meghúzódó érveket és kon-
cepciót hozza az érintettek tudomására indoklás 
formájában. Míg a végrehajtói jellegű közigaz-
gatási intézkedés esetében „legalább röviden meg 
kell jelölni benne az indokokat is” (CIC 51. k.), ad-
dig a hatalom birtokosának a bírósági döntések 
kapcsán (vö. CIC 1611. k. 3°) igen szigorú indok -
lási kötelezettségnek kell eleget tenni. Szomorú-
an konstatálhatjuk azonban, hogy a törvényho-
zó hatalom gyakorlása előtti konzultációs, vagy 
a már meghozott törvényekhez kötődő indoklá-
si kötelezettséget nem találunk a hatályos egyház -
jogban.14 Minden bizonnyal segítené a „türel mes 
és bizalomteljes párbeszéden” (FT 134) nyugvó 
recepció folyamatát az ilyen irányban történő egy-
 ségesítés. 

Természetesen azonban számos, a jog valósá-
gán kívül álló, azonban attól el nem határolható 
bíztató jel is okot adhat reményre azok számára, 
akik az egyház közösségében folyó dialógus fon-
 tosságát hangsúlyozzák. Ilyen volt az a kérdőív, 

melyet Ferenc pápa adott ki a 2015-ös családszi-
nódust megelőzően meghívva arra, hogy e komp-
lex témához a krisztusi közösség minél több tagja 
szólhasson hozzá. Bár ez követlenül nem érint egy 
olyan jogi normát sem, mely az egyház közössé-
gében megjelenő hatalom gyakorlására vonat-
kozna, mégis az „idők jeleit” figyelő és a hatalom -
mal bíró bármilyen hatóság számára példaként 
szolgálhat saját cselekvésüket illetően. 

E néhány gondolatban kívántam rávilágítani, 
hogy a Fratelli tutti enciklikában megjelenő dia-
lógus, és annak egyházon belüli megvalósulásá-
nak az egyházjog semmiképpen nem lehet aka-
dálya, sokkal inkább előfeltétele és szorgalmazója. 
Az egyházjog eszközrendszerével képes koordi-
nálni az egyház életét, hogy az megfeleljen saját 
hierarchikus természetének oly módon, hogy az 
egyház tagjainak joga eközben sértetlen marad-
jon. Ehhez azonban a jog alkalmazásának minden 
szintjén ellen kell állni az „ignorantia iuris” sok-
szor csábító kisértésének, mely nemcsak a jog — 
és így az igazságosság, szolidaritás és egyenlőség 
— csorbulásához vezet, de minden őszinte dia-
lógust is ellehetetlenít. Éppen ezért Ferenc pápa 
felhívása a kánonjog alkalmazóinak is szól: „Egy-
más felé menni, magunkat kifejezni, egymást meg-
 hallgatni, eszmét cserélni, megismerni, megpró-
bálni a másikat megérteni, kapcsolódási pontokat 
keresni — mindezeket a dialógus kifejezésben fog-
lalhatjuk össze. Ahhoz, hogy egymásra találhas-
sunk, és így segíthessünk, először is kommuni-
kálnunk kell. Magától értetődő módon erre szolgál 
a párbeszéd” (FT 198). 
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„VÉGIG A FÖLDÖN SZÁRNYAL  
A SZAVUK” 
A katolikus egyház és a rádiózás 
kezdetei Magyarországon 

A 20. század elején a rádiós műsorszórás megje-
lenése új lehetőségeket és kihívásokat hozott a ka-
tolikus egyház számára. A hanghullámok segít-
ségével a lelkipásztorok immár elérhették azokat 
az embereket, akik személyesen nem vettek részt 
a templomi szertartásokon; ugyanakkor a rádió -
zás az ateista nézetek terjesztői számára is ha té-
kony propagandaeszközt nyújtott. Az egyház 
ve zetői világszerte megkísérelték a gyorsan nép-
szerűvé váló új kommunikációs eszközt az ige-
hirdetés szolgálatába állítani, a kockázatokat pe-
dig a lehető legkisebbre szorítani. Jelen tanulmány 
azt vizsgálja, hogy a magyar katolicizmus hogyan 
viszonyult a kérdéshez a rádiózás hőskorában. 

Az 1920-as évek kezdetén a rádióhallgatás még 
csak az Amerikai Egyesült Államokban vált a min-
dennapok részévé, de a magyar katolikus sajtó 
már ekkor figyelemmel kísérte a fejleményeket, 
amelyeket többnyire igen kedvezőnek értékelt a 
katolicizmus szempontjából. A Bangha Béla je-
zsuita szerzetes nevéhez köthető Magyar Kultúra 
című folyóirat például már 1922-ben hírt adott az 
úgynevezett „rádió-templomok” megjelenésé-
ről, vagyis arról, hogy az Újvilágban a „dróttalan 
telefon” segítségével bekapcsolódhatnak a temp-
lomi szertartásokba „a kórházak betegei, vesztegzár 
alatt levők, tengerészek az óceán közepén, szóval 
mindazok, akik nem jelenhetnek meg személye-
sen az istentiszteleteken”.1 1925-ben a folyóirat ar-
ról számolt be, hogy a Saint Louis-i jezsuiták a hit-
igazságok ismertetésére rádiós előadássorozatot 
kezdtek, amely roppant népszerű nek bizonyult: 
„Már az első beszédek után a kérdések egész özö-
ne érkezett be írásban. Zsidók, protestánsok, sem-
 miféle valláshoz sem tartozók lesik du. 14 órakor 

a St. Louis-i hithirdetési előadást. Már megtéré-
sek is voltak.”2 A Katholikus Szemle a New York-i 
paulista szerzetesek példáját méltatta, akik úgy 
tartották, hogy „ha Szent Pál apostol ma élne, már 
nem is újságíró lenne, hanem a rádiót használná 
fel a prédikálásra”. A paulisták ezért saját adó-
állomást létesítettek, amelyen előadásokat, pré-
dikációkat, templomi hangversenyeket közvetí-
tettek. A cikkíró szerint a módszer rendkívül 
hasznosnak bizonyult, hiszen a segítségével szá-
mos nem katolikus hallgatót sikerült megszólítani, 
sőt elvezetni a megtérésig.3 Kisvártatva már ar-
ról is tudósíthattak, hogy egyes amerikai igehir-
detők a rádiónak köszönhetően országos ismert -
ségre és befolyásra tettek szert. 

A budapesti rádió rendszeres adásai 1925. de -
cember 1-jén kezdődtek meg, és a programban ha-
marosan egyházi közvetítések is helyet kaptak: 
karácsonykor a belvárosi plébániatemplom zenés 
miséje mellett református és evangélikus isten-
tiszteletek szerepeltek a műsorban, majd ezután he-
tente váltakozva adtak katolikus és protestáns köz-
vetítéseket.4 A műsorszórás hazai megindulásával 
kapcsolatban két markáns vélemény jelentkezett 
a katolikus nyilvánosságon belül. A kon zervatív 
felfogás azt hangsúlyozta, hogy a szentmise 
közvetítése elvi szempontból helytelen, hiszen a 
szentmiseáldozat feltétlenül megköveteli a sze-
mélyes jelenlétet. A szentbeszéd közvetítését pe-
dig arra hivatkozva kárhoztatta, hogy az elvonja 
a „lanyha lelkeket” a templomba járástól, továbbá 
árt a felekezeti békének is, mert a protestáns szó-
no kok beszédeikben többnyire a katolikusok kri-
tikájával foglalkoznak. Erre való tekintettel azt 
is kiemelte, hogy a katolikus hívek a rádióban sem 
hallgathatnak protestáns prédikációkat, hiszen 
nem elég képzettek a teológiai tévelygések felis-
meréséhez.5 A másik álláspont hívei számára vi-
szont kétség sem fért ahhoz, hogy az egyház ér-
dekében feltétlenül szükségesek a rendszeres 
templomi közvetítések, ám a megvalósítást, a bu-
dapesti rádió műsorpolitikáját ők is erőteljes 
kritikával szemlélték. A Magyar Kultúra szerzői sze-
rint például a rádió vezetői aránytalanul nagy fi-
gyelmet fordítottak a protestánsok érdekeire, és 
különösen azt nehezményezték, hogy néhány hó-
nappal korábban, 1925 szeptemberében az ille-
tékesek a protestánsok érzékenységére hivatkoz -
va visszautasították Bangha Béla javaslatát, aki 
templomi konferenciabeszédeinek közvetítését 
szerette volna elérni.6 

A kérdés megítélése tehát nem volt egyértel-
mű, ezért Mészáros János, az esztergomi érsek bu-
dapesti helynöke megbeszélésre hívta az egyhá-
zi szaktekintélyeket. Itt egy későbbi beszámoló 
szerint „egyesek még vonakodtak a rádiónak 
helyt adni a mi katolikus igehirdetésünk terén, de 
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a többség határozottan a rádió mellett nyilatko-
zott”. 7 A probléma szerepelt a püspöki kar 1926. 
márciusi ülésének napirendjén is: a testület Cser-
noch János hercegprímás kérésére megállapítot-
 ta, hogy a szentbeszédek és istentiszteletek rádiós 
közvetítése nem ad okot aggodalomra, azonban 
azt szükségesnek ítélte, hogy „a rádiókészülék 
előtt kiváló egyházi szónokok beszéljenek, akik-
nek kötelessége a híveket figyelmeztetni, hogy a 
szentmisehallgatás kötelességének a rádióhall-
gatás által nem tesznek eleget”.8 A közvetítések 
tehát zöld utat kaptak, azonban az egyház to-
vábbra is fontos feladatnak találta a hívek meg-
felelő tájékoztatását. 1926 májusában helyezték ki 
a budapesti templomok kapujára Mészáros János 
felhívását, amely arra figyelmeztetett, hogy a 
szentbeszédek és az egyházzene szabadon hall-
gathatók rádión, de a híveknek személyesen is 
meg kell jelenniük a szentmisén, „hacsak ebben 
betegség vagy egyéb komoly ok őket meg nem 
akadályozza”. Arra is emlékeztetett, hogy „mivel 
az Anyaszentegyház a hit tisztaságának megőr-
zése céljából a más vallású istentiszteleteken va -
ló részvételt tiltja, a katolikus hívőknek más 
vallású istentiszteleteket (prédikációkat, imá-
kat) rádión sem szabad hallgatniuk”.9 

A közvetítések a rádió műsorának állandó ré-
szeivé váltak, ami idővel a helyszínek számának 
növelését is magával hozta. A hallgatók egy ré-
sze már a kezdetektől panaszkodott, hogy a bel-
városi plébániatemplom nem a legideálisabb „a 
boltívek visszhangos zúgása” miatt.10 A rádió 
ugyan ragaszkodott a helyszínhez, de idővel bő-
vítette kínálatát: 1927 elején az egyetemi temp-
lomban, 1928 nyarán pedig a Mátyás-templom-
ban szereltek fel adóberendezést.11 Görögkatolikus 
szertartásról első alkalommal 1929 februárjában 
közvetítettek a Rózsák teréről. 12 

A közvetítések országszerte hamar népszerűvé 
váltak: Diósd község plébánosa például már 
1926 januárjában arról értesítette püspökét, hogy 
„rádió után bolondul az egész község”,13 1930-ban 
pedig Zichy Gyula kalocsai érsek körlevelében di-
csérte a rádióprédikációk jótékony hatásait.14 
Ahogyan Amerikában, úgy hamarosan nálunk is 
kiemelkedett néhány népszerű rádióprédikátor, 
például Tóth Tihamér, aki 1932-ben hosszú nyi-
latkozatot adott a műfaj sajátosságairól. A legfőbb 
kihívást abban látta, hogy a rádiós szónoknak fo-
galma sem lehet hallgatósága összetételéről, 
ezért minden megszólalás különösen alapos fel-
készülést igényel. Azt a tényezőt viszont hatalmas 
lehetőségnek ítélte, hogy a rádiózók és a lelkész 
között az átlagosnál „sokkal közvetlenebb, nyíl-
tabb és őszintébb” viszony alakul ki, a hallgatóktól 
levélben érkező megkeresések hangja például 
mindig bizalmasabb, mint személyes kapcsolat 

esetén. Arról a tapasztalatáról is örömmel számolt 
be, hogy a templomok látogatottsága nem csök-
kent a rádióprédikációk következtében, hiszen a 
hívek megértették, hogy a személyes megjelenés 
továbbra is kötelességük.15 

A kezdeti aggodalmak eloszlása után a kato-
likus közvélemény figyelmét új kérdések kötöt-
ték le, például hogy a technikai eszközök segít-
ségével létrehozott közvetítés hogyan befolyásolja 
a templomi szertartásoknak a hallgatókra gya-
korolt hatását. 1927-ben a Magyar Kultúra közöl-
te egy bizonyos Dr. Destek Jenő olvasói levelét, 
aki szerint ezen a téren a protestánsok óriási fö-
lényt élveztek. A belvárosi plébániatemplom ze-
nés miséje ugyan valóságos művészeti élményt 
nyújt, „képtelen azonban előidézni azt a szent-
séges áhítatot a hívők lelkében, mint az ájtatosko-
dóknak orgonabúgástól kísért, egyszerű és még is 
mindennél magasztosabb éneke”. A le vél író sze-
rint a mise természetesen gyönyörűbb, megrázóbb 
élmény, mint a protestáns szertartás, azonban a 
rádióközvetítés miatt a zenés mise még is sokszor 
egyszerű hangversennyé fokozódik le a hallga-
tók számára. Úgy vélte, hogy a hanghullámokon 
a népének és bizonyos fokig a szent beszéd is hát-
térbe szorul, és mintegy a hallgatók nevében hang-
súlyozta, hogy „mi első sorban magát a szentmi-
sét, az áldozópap misemondását akarjuk hallani, 
a lelkiatya ajkáról Isten igéjét sóvárogjuk, s a hí-
vők egyszerű, régi szép magyar egyházi énekei 
(…) mellett szeretnénk felemelkedni”. A szerkesz -
tőség sok vonatkozásban egyetértett a levélíróval, 
és a szentbeszédek fontosságát hangsúlyozva fel-
vetette annak lehetőségét, hogy a közvetítések fel-
ügyeletére és a megfelelő szónokok kiválasztására 
hivatalos bizottságot kellene létrehozni, esetleg 
a budapesti érseki helynök veze tésével. Az ötle-
tet azzal támasztotta alá, hogy ebben az ügyben 
a „magyar katolicizmus becsü letéről [van szó], 
minthogy a rádiós szentbeszédek az egész or-
szágnak szólnak, sőt a megszállt területeknek is”.16 

A probléma két évvel később sem veszített idő-
szerűségéből: a Magyar Kultúra szerzője 1929-ben 
is úgy látta, hogy a szentbeszédek továbbra sem 
érvényesülnek megfelelően, a fennálló rendszer -
ben az ötletszerűen felkért szónokokkal sajnos 
„egységes, tervszerű eszmefűzést, a katolikus hit-
igazságok rendszeres kifejtését szinte lehetetlen 
várni”. Ezért a probléma intézményes megoldá-
sát sürgette, amelynek részeként a rádió val lási 
műsorkínálatának színesítését is ajánlotta, és — 
német mintára — javasolta a szentbeszédből, 
énekdarabokból és imából álló reggeli ájtatossá-
gok bevezetését. Úgy vélte, hogy ilyen módon 
rendszeres hitvédelmi előadásokat is lehetne 
tartani, ami szentmiséhez tartozó prédikációkkal 
aligha volna lehetséges.17 
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A katolikus közvélemény figyelmét nem ke-
rülték el a rádió általános társadalmi hatásai sem. 
Egy új technikai eszköz elterjedése gyakran vált-
ja ki azt a félelmet, hogy az erkölcsök süllyedé-
séhez fog vezetni, és ezek a fenntartások a rádió -
val kapcsolatban is megjelentek. A Magyar Kultúra 
hasábjain például 1927-ben aggodalommal ál la-
pították meg, hogy a rádió immár a sajtót is túl-
szárnyalva a legfontosabb népnevelő és szóra-
koztató tényező lett, amelyet ezért szükséges 
gondosan ellenőrizni, nehogy rossz irányba be-
folyásolja a közgondolkodást. „Tessék csak elkép -
zelni: micsoda erkölcsi leégést, micsoda rombo-
lást és népmérgezést jelenthet, ha a rádió ré vén 
a modern fővárosok romlott erkölcsi levegője, a 
Lipótváros bohózatíróinak s mulatóhelyeinek 
ope rett- és kuplékultúrája ömlik szét általa a ma-
gyar vidékre. A romlatlan falura, eddig ilyen ké-
tes értékű szellemi termékektől érintetlen csalá-
dokba, fiatal lányok, serdülő fiúk lelki világába!”18 
A kérdést rendszeresen napirenden tartotta a kor-
szak egyik legnépszerűbb hitbuzgalmi hetilapja, 
A Szív is, amely arra kérte olvasóit, hogy minden 
olyan esetben, ha erkölcs- vagy vallásellenes meg-
 nyilvánulásokat hallanak a rádióban, azonnal ér-
tesítsék a vállalat vezetőségét, hiszen a rendsze-
res és tömeges tiltakozásnak bizonyára meglesz 
a hatása.19 A rádió hatását sokan a felekezeti ön-
tudat szempontjából is gyanakodva szemlélték: 
a Görögkatolikus Szemle szerzője például attól 
tartott, hogy a falusi népre és a fiatalságra nézve 
„a másvallású prédikációk hallgatása esetleg 
lelki komplikációkat, elneveléseket is eredményez -
het”.20 A problémát egyesek a hívek szervezett ösz-
szefogásával vélték megoldhatónak: a Magyar Kul-
túra egy katolikus rádióklub létrehozását javasolta, 
amelynek az lett volna a feladata, hogy minden 
egyes sérelmes esetben tiltakozzon a rádió ve-
zetőinél.21A kérdéssel alkalmanként egyházi tes-
tületek is foglalkoztak: a váci egyházmegyéhez 
tartozó galgavölgyi alsó esperesi kerület példá-
ul határozatban tiltakozott „a Rádiónak a jóízlést 
és nem egyszer a katolikus világnézetet és ke-
resztény erkölcsöt is sértő leadásai ellen”.22 

A téma napirenden tartásával a kezdeménye-
 zők elérték céljukat, hiszen felkeltették a döntés-
 hozók figyelmét. Serédi Jusztinián hercegprí-
más a püspöki kar 1929. októberi ülésén számolt 
be arról a döntéséről, hogy rádióbizottságot állít 
fel, amelynek „feladata lesz a budapesti rádió-
szolgálatnak istentiszteleti részét a legéberebb fi-
gyelemmel kísérni, hogy az a kat[olikus] elvek-
nek, követelményeknek és jogos igényeknek 
mindenben teljesen megfeleljen, megállapítja to-
vábbá a rádión leadandó istentiszteletek helyét 
és programját”.23 

A hercegprímás 1929. november 21-én kelt 
döntésével alakította meg hivatalosan a Katolikus 
Istentiszteleti Rádióbizottságot, amelynek elnö-
kévé Mészáros János budapesti helynököt nevezte 
ki. A rendelkezés feljogosította a testületet, hogy 
szükség esetén eljárjon a rádió vezetőségénél, va-
lamint hogy kijelölje a templomokat, ahonnan 
szentbeszédet, egyházi zenét, illetve istentiszteletet 
közvetíthetnek. A bizottságnak az illető temp lomok 
plébánosaival és templomigazgatói val egyet értés-
ben kellett meghatároznia a közvetítendő prog-
ramokat, ideértve a szónokok és énekkarok meg-
választását is.24 A bizottságnak emellett érvényt 
kellett szereznie a Szentszék rendelkezésének, 
amely megtiltotta a liturgikus énekek közvetíté-
sét;25 így arról értesítette a közvéleményt, hogy 
„miután szentmisét rádión hallgatni nem lehet, 
ezért a rádión közvetített katolikus istentisztele-
tek a szentbeszédből és egyházi zeneszámokból 
fognak állani”.26 

A testület megalakulása után azonnal érint-
kezésbe lépett a rádió vezetőivel, és elérte, hogy 
minden hétre biztosítsák a katolikus templomi 
közvetítést. Kisebb végrehajtó bizottságot is fel-
állítottak, amely hónapról hónapra kidolgozta a 
részletes programot. Ezután — hangsúlyozva, 
hogy nagy súlyt helyeznek a nem fővárosi klérus 
bevonására27 — a megyéspüspökökhöz és rend-
főnökökhöz fordultak, kérve tőlük legjobb, rádiós 
megszólalásra alkalmas szónokaik megnevezését. 
A testület igyekezett kihasználni a lehetőséget, 
hogy a rádió vezetőinek figyelme a korábban el-
hanyagolt vidék felé fordult, és egyre több nem 
fővárosi helyszínt is bevontak a programokba, el-
sőként Esztergomot és Szegedet kapcsolva be a 
templomi közvetítésekbe. Mészáros János emel-
lett fontosnak tartotta, hogy munkájukat a kato-
likus közvélemény is figyelemmel és építő kriti-
kával kövesse, de nem hallgatta el azt sem, hogy 
„elegen vannak a mindent kifogásolók és a kákán 
csomót keresők. Az ilyenek ne vegyék rosszné-
ven, ha véleményüket figyelembe nem vehetjük.” 
Arra is utalt, hogy a bizottság távlati tervei között 
szerepel az átfogó kritika megfogalmazása a rá-
dió teljes műsorpolitikája felett, természetesen el-
sősorban a hit és erkölcs szempontjából. Felfogása 
szerint ugyanis a bizottságnak az is feladatát ké-
pezte, „hogy nemcsak a templomi leadások által 
gazdagítsa a magyar rádiónak műsorát, hanem 
hogy azon kívül is belevigye a Stúdióban tartandó 
előadásokba a katolikus világszemléletet”.28 

A bizottság létrehozása és tevékenysége azt jel-
zi tehát, hogy a katolicizmus egyre tudatosabban 
igyekezett felhasználni az új médium által nyúj-
tott lehetőségeket. Ez közvetve a korábbi gyakorlat 
kritikáját jelentette: a bizottság részéről elismer-
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ték, hogy azelőtt sok hallgatói panasz jelentkezett 
a katolikus templomi közvetítésekre, amelyek 
azonban nagyrészt nem a rádión múltak, „hanem 
egyes emberek túlbuzgóságán, egyes emberek 
hiúságán és hozzá nem értésének következtében 
történtek”. 29 

A tudatosság fokozódásában a világegyház irá-
nyából érkező hatások is közrejátszottak. 1929-ben 
például Münchenben nemzetközi katolikus kong-
resszust tartottak a rádiózásról, ahol az előadók 
sürgették, hogy az egyház tagjai a világ minden 
országában akadályozzák meg a kormányokat a 
rádió közvetlen állami irányítás alá vételében, hi-
szen az ebben az esetben „eszközzé fajulna az egy-
mást váltogató politikai pártok agitációjára”. 
Emellett természetesen kiemelt követelménynek 
tartották az erkölcsi elvekkel ellentétes műsorok 
sugárzásának megakadályozását. A kongresszus 
határozatában felhívta „a világ katolikusainak fi-
gyelmét arra a nagy jelentőségre, amelyet a rádió 
a népek vallási, kulturális és szociális életében 
képvisel. Kifejezetten hangsúlyozza azt az aka-
ratát, hogy a rádiótársaságoknak a katolikusok áll-
janak rendelkezésükre. Felhívja a rádióért felelős 
tényezőket, hogy a vallási tárgyú leadások sza-
badságát biztosítsák. Különösen kívánja, hogy a 
rádió a keresztény család szellemét védje és elő-
mozdítsa.” Ezek a törekevések elindultak az in-
tézményesedés útján, hiszen a kongresszus a meg-
hirdetett program végrehajtására megalakította 
a Nemzetközi Katolikus Rádióirodát.30 

Még nagyobb jelentősége volt a vatikáni rádió 
1931-es megindításának, amely lehetővé tette, 
hogy — a technikai újdonságok iránt egyébként is 
élénken érdeklődő31 — XI. Piusz pápa személye-
sen szólítsa meg a világ katolikusait, ezáltal is erő-
sítve az összetartozás érzését. Az eseményt számos 
kortárs a Szentírás jövendöléseinek valóra válása -
ként értelmezte. Giuseppe Gianfranceschi jezsui-
ta atya, a vatikáni rádió igazgatója a pápa legelső 
rádióbeszédét hallva úgy érezte, hogy beteljesül-
tek Szent Pál szavai: „Végig a földön szár nyal a sza-
vuk, a világ végéig elhat szózatuk” (Róm 10,18);32 
Mészáros János pedig Jézus paran csának — „Te-
gyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) — 
modern beteljesülését látta az eseményben. 33 

A nemzetközi fejlemények érzékelhetően nö-
velték a hazai katolikusok rádiótudatosságát, a 
téma egyre gyakrabban bukkant fel az egyházi 
közvélemény fórumain. A Magyar Kultúra egyik 
szerzője például 1929-ben úgy vélekedett, hogy 
a fennálló helyzet — amelyben az állam saját mo-
nopóliumaként kezeli a műsorszórást — hama-
rosan megváltozik majd, és a jövőben Magyar-
ország az amerikai mintát fogja követni, ahol „a 
broadcasting-adást is szabad üzleti vállalkozás-
nak” tekintik. A szerző attól tartott, hogy ennek 

következtében a jövendő új rádióadókat a kato-
licizmus világnézeti ellenfelei fogják megszerezni 
maguknak, ami beláthatatlan következmények-
kel járhat: „hacsak meg nem előzzük őket, máris 
lemaradtunk, az ő könyörületükre pedig ne szá-
mítsunk”.34 Néhány évvel később a Katholikus 
Szemlében Aradi Zsolt érezte aktuális feladatnak 
az európai rádióviszonyok tanulmányozását. 
Cikkének kiindulópontja szerint a katolicizmus-
nak olyan adókra van szüksége, „ahonnan csak 
az ő szelleme sugárzik az éterbe”. Örömmel ál-
lapította meg, hogy ekkoriban sok európai állo-
máson lehetett vallásos műsorokat hallgatni, de 
hangsúlyozta: „nagy harcokba és sok tárgyalás-
ba került, míg ennyit el tudott érni Európa kato-
likus társadalma”. Negatív példaként Francia-
országot említette, ahol a kormány a fennálló 
magánállomások államosítását vette tervbe, és a 
laicizmus elvére hivatkozva azonnal beszüntet-
te a vallásos adásokat a frissen állami kézbe vett 
párizsi adón. A döntés viszont jelentős társadal-
mi felháborodást váltott ki, felmerült egy hallgatói 
„rádiósztrájk” ötlete, a katolikus előfizetőket a díj-
fizetés megtagadására akarták rávenni. Erre 
azonban végül nem volt szükség, mivel az állam 
a tiltakozás hatására meghátrált. Ezzel szemben 
a jó példát Hollandia jelentette, ahol 1925-ben egy 
dominikánus atya közakadozásból megalapí-
totta a katolikus rádiószervezetet, a nagyjából 125 
ezer taggal rendelkező KRO-t, amely az adomá-
nyokból állandó műsoridőt bérelt a magánadó-
kon. Aradi elismerően konstatálta: a KRO számára 
fontos, hogy „ne csak a fővárost helyezzék elő-
térbe, de járják körül az országot”, továbbá hogy 
a szerkesztőség „mindig kontaktusban marad az 
élettel, és unalmas, giccses előadásokat mellőz”. 
Személyes tapasztalatai alapján úgy ítélte meg, 
hogy „Amsterdamban — a mikrofon szinte oltárrá 
válik, ha tudomásul vesszük, hogy rajta keresz-
tül kapcsolatba lépünk az emberileg elképzelhe-
tő »végtelennel«”. Aradi szerint a világkatoliciz -
mus számára a jövő a holland példa utánzása, 
azaz a saját rádiótársaságok alapítása lesz.35 

A katolikusok számára az 1930-as évek elején 
más tényezők is hozzájárultak a rádiózás jelentő-
ségének felértékelődéséhez. Egyrészt sokan felis-
merték, hogy az ellenséges szellemi irányzatok ha-
tékony propagandát folytatnak a hanghullámok 
segítségével: az Osservatore Romano például rend-
szeresen figyelmeztetett arra, hogy a szovjet rádió -
szolgálat milyen hatékonyan használja a rádiót a 
hitetlenség terjesztésére.36 A magyar jezsuita Csá-
vossy Elemér ezért már 1932-ben szükségesnek 
tartotta volna egy nemzetközi katolikus szervezet 
létrehozását az ellenpropaganda megszervezésére, 
és arra intett, hogy „a rádió lesz a jövő sajtója, a 
film pedig már ma is a legkiválóbb propagan-
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daeszköz. A bolsevizmus már rájött erre, a kato-
licizmus még nem. Az idő sürget, különben tény-
leg és hosszú időre késő lesz.”37A hazai belpoliti-
ka alakulása szintén aggodalmakat váltott ki: 
1932-ben számos katolikus fogadta fenntartá-
sokkal Gömbös Gyula miniszterelnöki kineve-
zését, mivel úgy találták, hogy a volt fajvédő po-
litikus az „újpogányság” hitleri eszmevilágában 
él, és nem hű a kereszténység elveihez.38 

A téma előtérbe kerülését jelzi, hogy 1933 ok-
tóberében a katolikus írókat és hírlapírókat tö mö-
 rítő Országos Pázmány Egyesület vitaestet ren-
de zett Mit kíván a katolikus közönség és a sajtó a 
magyar rádiótól címmel. A hozzászólások egyér-
telműen a meglevő lehetőségek jobb kihaszná-
lásának igé nyét tükrözik: Mészáros János például 
beszá molt arról a tapasztalatáról, miszerint „a ze-
nés misék leadása nem eléggé alkalmas a hívek 
vallásos érzelmeinek felkeltésére”, ezért a nép-
énekek előtérbe helyezését szorgalmazta. Ban gha 
Béla pedig arra utalt, hogy a szónokok kiválasz-
tása még mindig kívánni valót hagy maga után: 
„A hall gató közönség ugyanazt kívánja a mik-
rofon előtt állótól, mint a paptól a szószéken. 
Egyiktől sem azt igényli, hogy megfizetett alta-
tószer legyen.”39 A Katholikus Szemle hasábjain Gás-
pár Jenő lapszerkesztő hosszú cikkben sürgette 
a reformokat. Úgy vélte, hogy a katolicizmus hát-
rányban van a protestánsokkal szemben, mivel 
a szentmiseáldozat „természeténél fogva mikro-
fonon keresz tül nem érzékelhető”, míg az imád-
ságból, énekből és tanításból álló protestáns is-
tentiszteletek lényege „a mikrofonon át is eljuthat 
a lelkekig”. Ezért a katolikus istentiszteleteket úgy 
kellene közvetíteni, hogy „mikrofonszerűek le-
gyenek, illetve azt kell csak belőlük közvetíteni, 
ami mikrofonszerű: tehát ami tanítás, ami ének, 
ami oku lás és elmélyülést okozó”. Hangsúlyoz-
ta, hogy a hallgatók részéről jelentkező átlagigé-
nyekre kell figyelni, ezért a zenei kínálatból csak 
a népének és a gregorián jöhet szóba, hiszen ezek 
képesek igazi áhítatot kelteni. Bangha véleményét 
elfogadva ő is arról írt, hogy a rádiószónoklatok 
sokszor túlzottan magas nívójúak, noha ezek „a 
nagyközönségnek szólnak, tehát átlagközön-
ségnek, és nem szabad a szónokoknak a konfe-
renciabeszédek birodalmába átsiklaniok”. Annak 
fontosságát is kiemelte, hogy a szónok „hangja le-
gyen mikrofonszerű. Lehet valaki elsőrendű szó-
nok a templomban, nem biztos, hogy hangja és 
stílusa megfelelő-e a mikrofonban.” Végül java-
solta, hogy a katolikusok minél több műsoridőt 
szerezzenek meg maguknak, kihasználva a má-
sodik budapesti rádióadó megindulását, többek 
között tudományos, szociális és művészeti kér-
déseket tárgyaló előadások közvetítése céljából, 
de „természetesen mindezt úgy, hogy sohase le-

gyen támadás, polémia, hanem annak a katolikus 
öntudatnak hangoztatása, amelynek propagálá-
sából nem hagyható ki, mint hathatós segédesz-
köz, a rádió sem”.40 

A megújulás szükségességét talán az ifjúkato-
likus mozgalom orgánuma, a Korunk Szava szerzői 
hangoztatták a leghatározottabban. 1933 január-
jában például felvetették annak szükségességét, 
hogy az Istentiszteleti Rádióbizottságba vonjanak 
be több világi személyt, akik segíthetnek az egyház 
érdekeinek képviseletében a rádióműsor össze-
állítása során. Ha pedig a rádió vezetése nem fo-
gadja el a jogos igényeket, akkor el kell kezdeni 
a céltudatos szervezőmunkát egy önálló katoli-
kus rádióadó felállítása érdekében — vélekedtek.41 
Novemberben a Korunk Szava publicistája azt tar-
totta volna szükségesnek, hogy az egyház a bu-
dapesti rádió új adójának műsoridejéből minél 
többet biztosítson a maga számára a „katolikus 
tömegnevelés nagyvonalú megvalósítására”, 
amelynek feladatául tűzte ki többek között a fa-
sizmussal és hitlerizmussal szembeni katolikus 
értékítélet ismertetését. Javaslata indoklásában 
hangsúlyosan utalt arra, hogy a közeljövőben vá-
ratlan politikai fordulatok következhetnek be, 
amelyek szükségessé teszik az elővigyázatosságot: 
„Nevelődjék öntudatra a közönség úgy, hogy ha 
közös vállalati alapon a rádió bármily okból fenn-
tartható nem lenne, nehézség nélkül lehessen kü-
lönválasztani a katolikus rádióüzemet közönsé-
gével együtt. Úgy hisszük, hogy bölcs előrelátás 
az, amely nem számol mindig békés egyetértés-
sel, velünk harmonikus kormányzattal, amint jó 
időre sem lehet mindig számítani.”42 Az egyház-
ban a konzervatív irányzatokon belül szintén meg-
 jelentek hasonló elképzelések: Zadravecz István volt 
tábori püspök például 1933 végén a Debrecenben 
rendezett sajtóestély közönsége előtt vetette fel egy 
katolikus rádióadó indításának lehetőségét, hogy 
ezzel is ellensúlyozzák „a néhanapján előforduló 
egyházellenes elszólásokat”.43 

Mint láthattuk tehát, a magyar katolikus egy-
ház az 1920-as években gyorsan megkezdte az al-
kalmazkodást a rádió megjelenése és népszerű-
vé válása révén átalakuló médiakörnyezethez. 
A kezdeti időszakban jelentkező rövid habozás 
után az illetékesek egyértelmű döntésre jutottak 
arról, hogy a templomi szentbeszédek közvetítése 
nemcsak nem káros, hanem kifejezetten hasznos 
az egyház szempontjából, majd 1929-ben az Isten -
tiszteleti Rádióbizottság felállításával intézményes 
felügyelet alá helyezték a közvetítések megszer-
vezését. Az 1930-as évek elején az egyházi nyil-
vános ságban — amely felismerte a rádió zásban 
mint propagandaeszközben rejlő lehetőségeket és 
veszély forrásokat — egyre gyakrabban jelent 
meg az önálló katolikus rádióadó megteremtésé -
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nek gondolata, amely azonban, a történelem vi-
ha rainak következtében, végül csak a 21. század 
elején valósulhatott meg. 
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MINDENHATÓSÁG: A HATALOM 
KÉRDÉSEI A VILÁGHÁLÓN 

2021. február 18-án reggel, amikor az ausztrál 
Facebook-felhasználók megnyitották közösségi 
médiafelületüket, a hírfolyamuk üres volt. Pon-
tosabban egy hivatalos üzenetet1 találtak a Face-
booktól, melyben a cég értesítette őket, hogy le-
tiltotta a hírtartalmak megjelenítését egy ausztrál 
törvénytervezet miatt. Arról már nem esett szó a 
bejegyzésben, hogy az ausztrál kormány a Face-
book hírtartalmaihoz kapcsolt hirdetési bevéte-
leket szeretné megadóztatni.2 Ám a cég nemhogy 
fizetni nem akar, de öt napra elérhetetlenné tet-
te a felhasználók hírfolyamait. A Facebook eljá-
rása nemcsak azért problematikus, mert nem akar 
adót fizetni az ausztrál államnak, hanem azért is, 
mert visszaél a társadalmi kommunikációban be-
töltött megkerülhetetlen szerepével. Hiába ér-
velnek ugyanis azzal, hogy ha a Facebook lezár, 
akkor más felületekről elérhetőek a hírek, mivel 
2020-ban az ausztrálok majdnem kétharmada a 
Facebookról tájékozódott. Ez az arány a magyar 
lakosság esetében tavaly 61 százalék volt.3 Vagyis 
a Facebook mint vezető közösségi médiaplatform 
először elérte, hogy a felhasználók jó része már 
nem a klasszikus tömegkommunikációs eszközök 
(nyomtatott sajtó, rádió, televízió) hírtartalmát fo-
gyasztja, sőt még csak nem is a web 1-es honla-
pokét (magyarhirlap.hu, nepszava.hu, hír24 stb.), 
hanem azokat, amelyeket a web 2-es felületre — 
elsősorban a Facebookra — felkerülnek. Majd ezt 
követően egy, a cég számára gazdaságilag előny-
telen állami beavatkozás miatt blokkolta a hí-
rekhez, a társadalmi kommunikáció legfontosabb 
elemeihez való hozzáférést. A Facebook ezen ha-
talma ellen nemcsak az ausztrál kormány lépett 
fel, de az Egyesült Államokban 2021. február 5-
én Joe Biden, és három demokrata szenátor — 
Warner, Hirono és Klobuchar — is beterjesztette 
a törvényhozás elé a Biztonságos Tech (SAFE 
Tech) munkanevű javaslatát.4 Az Európai Unió pe-
dig 2021 tavaszán fogja tárgyalni a digitális szol-
gáltatásokról szóló, a nagy technológiai cégeket 
szorosabb ellenőrzés alá vonó javaslatot, a Digi-
tal Services Act-et.5 Kinek a kezében van tehát a 
hálózati hatalom? Az internethasználatban vezető 
helyen lévő platformok (Google, Facebook, Ama-
zon) vagy az őket kívülről szabályozó nemzeti 
vagy szupranacionális törvényhozói aktorok ke-
zében? Esetleg a felhasználókéban, akik a kö-
zösségi média segítségével olyan társadalmi vál-
tozásokat, mozgalmakat tudtak elindítani, mint 
például 2011-ben az Arab Tavasz volt? A tanul-

mány célja a hálózati felületekkel kapcsolatba hoz-
ható autoritás típusok bemutatása. 

A hálózati kommunikáció hatalmi kérdései 

A klasszikus médiaelméletek számos oldalról 
mutatják be és elemzik a médiumok és a hatalom 
viszonyát. Külön tudományág foglalkozik a mé-
dia és a politika integratív modelljeivel, a politikai 
kommunikáció történeti átalakulásaival és jelen 
perspektíváival, valamint a médiumokat szabá-
lyozó hatalom mibenlétével, legitimációjával és cél-
jaival. Jelen tanulmány kizárólag a hálózati média 
hatalmi viszonyainak, mintegy autoritás-térké-
pének felvázolására vállalkozik. Annak áttekintése 
a cél, hogy milyen hatalmi típusokkal jellemezhető 
egy-egy konkrét hálózat, az offline intézmények 
miként tudják kiterjeszteni a hatalmukat a virtuá-
 lis térre, az internetre, miként tudnak a „tömegek” 
alulról szerveződve hatalmat gyakorolni, miként 
tudjuk konceptualizálni a vernakuláris autoritást. 
Ugyanakkor az autoritás kérdésének tárgyalásakor 
nemcsak annak szerveződése, multidimenzio-
 nálissá válása, iránya (fentről lefelé, lentről felfelé 
a hierarchiában, hálózatosan kiterjedve), ötvöződése 
(hibridizációja), kiterjedése, de tartalma is érdekes 
lehet számunkra. 

A hálózati kommunikáció legtöbbet idézett 
szerzője a kétezres évek elején a spanyol társa-
dalomtudós, Manuel Castells volt, aki Az infor-
máció kora című háromkötetes művében a hatalom 
kérdéseire is kitért. A hatalom számára a visel-
kedés kikényszerítésének képességét jelenti, s en-
nek már nem a politikai rendszer az elsődleges 
letéteményese. Vagyis már nem a jogrend, az ál-
lamhatalom tudja — a közérdeket szem előtt tart-
va — a polgárait bizonyos cselekvésekre rávenni 
és más cselekvésektől eltántorítani. „A kulturá-
lis harcok az információ korának hatalmi harcai. 
Elsősorban a médiában és a médián keresztül vív-
ják őket. De nem a média a hatalom birtokosa. 
A hatalom, vagyis a viselkedés kikényszerítésének 
képessége az információcsere és a szimbólu-
mokkal való manipuláció hálózataiban rejlik” — 
írja a kutató.6 Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
hatalom fogalma a hálózati társadalomban csa-
kis a hálózat fogalmán keresztül ragadható meg. 
Pár évvel később megjelent tanulmányában dif-
ferenciáltabban közelít a hálózaton azonosítható 
hatalmi formákhoz, s négy eltérő típust azonosít. 
A megkülönböztetés a hálózati társadalom társas 
és technológiai viszonyainak figyelembevételével 
történt. A négy hatalmi forma a globális hatalmi 
hálózat (networking power), hálózat belső műkö-
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dését szabályozó hatalom (network power), háló-
zat csomópontjai között létrejövő hatalom (net-
worked power), a hálózat létrehozásának és akti-
válásának hatalma (network-making power).7 

Elsőként a globális hatalmi hálózatot (network -
ing power) említi, ide sorolván azon cégeket és 
szervezeteket, amelyek a globális hálózati társa-
dalom magját alkotják. A bevezetőben látott példa 
alapján ide sorolhatjuk a Google-t, a Facebook ot 
vagy akár az Amazont is. A hatalomnak ez a for-
mája a bevonás–kizárás kettősségével működik, 
s annál erősebb a kizárás, minél nagyobb ha-
szonnal jár a bevonódás. A hálózatok összekap-
csolhatósága tekintetében kiemelt szerepük lesz 
a hálózati kapuőröknek, akik egy-egy hálózatba 
való belépés lehetősége felett őrködnek. Lát-
nunk kell, hogy a kapuőrzés fogalmát — mely ere-
detileg kizárólag információk szűrésére, illetve a 
médiarendszerbe való beengedésükre vonatko-
zott — Castells kiterjesztette a hálózati csomó-
pontokként megjelenő aktorokra is. 

Második típusként a hálózat belső működését 
szabályozó hatalmat (network power) emeli ki. Ez 
a forma a hálózaton történő társas interakciók ko-
ordinálásához szükséges szabályok eredménye-
képpen jön létre. Ebben az esetben a hatalmat nem 
a hálózatból való kizárással lehet gyakorolni, ha-
nem éppen ellenkezőleg, a bevonással (a hatálya 
alá vonással). 

A hálózat csomópontjai között létrejövő ha-
talmat (networked power) említi harmadikként a 
spanyol kutató. Ez azon társas szereplők hatalma 
a hálózaton belül, akik a többi társas szereplő fe-
lett befolyással rendelkeznek. Ennek korábbi 
formáját nevezte a médiakutatás Lazarsfeld nyo-
mán véleményvezérnek, a hálózati kommunikáció 
vonatkozásában influenszerekről beszélnek. Bár 
ez utóbbiak befolyásoló ereje csak szűk kontex-
tusokban mutatható ki. Vagyis a harmadik for-
májában a hatalomnak Castells a jelenség kap-
csolati oldalát hangsúlyozza. A hálózatos hatalom 
formái és folyamatai minden egyes hálózat te-
kintetében egyediek, a többitől eltérőek. 

A negyedik a hálózat létrehozásának és akti-
válásának hatalma (network-making power), az a ha-
talom, mely egy szereplő vagy szervezet általa de-
finiált cél, program vagy mozgalom vonatkozásában 
aktiválni tud egy hálózatot. S a domináns szerep-
lők és hálózatok stratégiai szövetségének érdekei 
mentén át tud váltani ezek között az aktiválható há-
lózatok között, illetve képes akár össze is kapcsol-
ni ezeket. Két komponenst is azonosít tehát Castells, 
az egyik a hálózatok létrehozásának a képessége, a 
másik a létrehozott hálózatok stratégiai célú ösz-
szekapcsolásainak időleges megteremtése. A két-
féle hatalom birtokosait programozóknak, illet-
ve kapcsolóknak nevezi. A programozó határozza 

meg a hálózat célját, s adott esetben képes azt akár 
újraprogramozni, míg a kapcsoló aktivizálja a cél-
nak leginkább megfelelő hálózatot. 

A Castells által felvázolt típusokat érdemes ki-
egészíteni, illetve továbbgondolni. A kiegészítés 
egyrészt azt jelenti, hogy nem tekinthetünk el a há-
lózat külső, jogi szabályozottságától, mely meg-
valósulhat nemzeti és szupranacionális szinten is. 
Ahogy a bevezetőben láttuk, ez igen konfliktusos 
terület. Sőt a szimbolikus hatalmi küzdelmek in-
tenzitása éppen azt jelzi, mennyire stratégiai kér-
désről van szó, amikor az internetre vonatkozó jogi 
szabályozás kimunkálódik, akár az Európai Uni-
óban, akár az Egyesült Államokban vagy éppen 
Ausztráliában. 

A hatalomról alkotott fenti elgondolást ki kell 
még egészítenünk az adatosítás (datafication) fo-
galmával, s az adatosítás lehetőségéből fakadó ha-
talommal. Definíciója szerint az adatosítás kifeje-
zések, helyek és társas interakciók átváltása online 
mérhető valós idejű adatokba, melyekkel nemcsak 
leírható a társas viselkedés és annak kontextusa, 
de előrejelzésére is alkalmas. Vagyis az emberi vi-
selkedéshez való újfajta hozzáférést és megértést 
biztosítanak. S nemcsak a viselkedés monitorozá-
sának értelmében, hanem az erre épülő tervezés vo-
natkozásában is.8 A felhasználókra, médiahaszná-
latukra, digitális eszközhasz nálatukra vonatkozó 
adatok birtoklása, ezen ada tok felhasználása (ér-
tékesítése, manipulálása) a 21. század egyik leg-
meghatározóbb hatalmi ereje. S ezt a fajta hatalmat 
nem lehet egyértelműen Castells egyik vagy má-
sik hatalmi formájához kötni a négy általa említett 
közül. Inkább azt mondhatjuk, hogy mind a négy 
forma profitálhat az adatosításból. 

A vernakuláris autoritás 

Az internet polgári felhasználásának időszakához 
kötjük a web 1.0 és a web 2.0 kifejezéseket. A web 
1.0-n a világháló Tim Berners-Lee által kidolgozott 
World Wide Web területét értjük, melyet 1993-tól 
használunk, s főként a weblapok, az e-mailek, a 
szinkron és aszinkron csevegés lehetőségét biz-
tosították. Az ezredforduló után jelentek meg azok 
a platformok, melyeket a felhasználók töltöttek 
(User-Generated Content) meg tartalommal, ilyen 
például a Facebook, a Twitter, az Instagram. Eze-
ken a felületeken a felhasználók esetében is azo-
nosíthatunk, afféle alulról szerveződő hatalmi erőt, 
dinamikát. Ezt használták ki például 2011-ben az 
Arab Tavasz idején az egyiptomi tüntetők, akik 
megdöntötték Mubarak elnök hatalmát.9 

Az interneten felhasználóként jelenlévők ha-
talmi dimenziójának lehetséges kutatási hátterét 
az etnográfia adja, mely a vernakuláris autoritás 
kifejezéssel írja le a jelenséget. A kifejezést a folk-
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lórkutatásban korábban „népi” jelentéssel fordí-
tották magyarra, s használják a köznép, a laikusok, 
az amatőrök által létrehozott szöveges vagy képi 
tartalmakkal kapcsolatban is. Majd miután az ez-
redfordulót követően a folklórkutatás is nyitott a 
hálózati kommunikáció irányába, kutatási kerete 
kibővült az internet felhasználói által létrehozott 
tartalmakkal. A vernakuláris kultúra klasszikus 
megjelenési felületeiről a hálózatra való átkerülés 
kutatási következményeiről írja Glózer Rita az 
Apertúra című folyóiratban megjelent cikkében: „Az 
útkeresés során a »népi kultúra« digitális változatát 
egyre inkább úgy határozták meg, mint az ama-
tőr, intézményektől független (de azokhoz mégis 
kötődő, hibrid), laikus médiaszövegek és média-
beli részvételi formák sokaságát.”10 

Hogy nem csupán tartalomformák változá-
sáról, hanem új típusú cselekvésformákról van 
szó, az különösen jelentős a továbblépés szem-
pontjából. Ugyanis a tartalommal való cselekvés 
lehetősége alapozta meg az elmúlt tíz évben azt 
a tendenciát, amely során a vernakuláris kifeje-
zés jelentésbővülésen ment át. A felhasználók ál-
tal létrehozott tartalmak mellett a hatalmi formák 
eme újszerű — alulról szerveződő — változatá-
val kapcsolatban is használni kezdték a kifejezést, 
vernakuláris autoritásként utalva rá. Elsőként Ro-
bert Glenn Howard használta etnográfiai írása-
iban a hagyomány fogalmának értelmezésekor. 
Az amerikai kutató úgy tekint a hagyományára, 
mint autoritás forrására. Maga a hagyomány is 
diszkurzív módon formálódik, s ennek legfon-
tosabb módja az általa vernakuláris autoritásnak 
nevezett jelenség.11 A vernakuláris vagy népi, köz-
népi autoritás a formális intézményeken kívüli ha-
gyományra támaszkodik. Olyan hagyományra, 
melynek alapja a hétköznapi emberek egyéni ta-
pasztalata, melyet az intézmény alulértékel, eset-
leg lekezel. Az ugyancsak amerikai elemző, Eri-
ka Brody kapcsolati autoritásként (relational 
authority) írja le, Howard maga pedig korábbi mű-
veiben mint aggregált autoritás utalt rá. A ver-
nakuláris autoritás egyik jellegzetes „felbukkanási 
helye” a blog, melyből Howard többet is elemez.12  

Az amerikai kutató vizsgálatait a vallási auto-
ritás területére is kiterjesztette. Az foglalkoztatta, 
hogy a vallásos hit miként fejeződik, miként fe-
jezhető ki online, ennek milyen példái, mintázatai 
vannak. A személyes vallásosság, a mindennapi val-
lási tapasztalat megjelenési formáit érdemes ebben 
az elméleti keretben vizsgálni. Ezeken a megnyil-
vánulásokon nincsenek ott az egyház, a vallási in-
tézmény hitelesítő jelzései. Ennek persze több oka 
is van, mivel a valláshoz való tartozás nemcsak in-
dividualizálódott, de a hálózati felületeken meg-
lehetősen cseppfolyóssá is vált a 21. században, s 

mindeközben az egyházak szolgálata kilépett a fi-
zikailag lokalizált egyházközségek köréből. A má-
sik oldalon viszont, az alulról szerveződő közös-
ségek esetében azt vehetjük észre, hogy mivel a 
virtuális vallási csoportok tagjainak gyakran 
nincs fizikai értelemben egyházi közösségük, 
ezért a virtuális térben gyakran maga a közösség-
szervezés válik az elsődleges céllá, feladattá a 
vallási tapasz talat megosztásához. Hiszen a vallási 
gyakorlatok célja a digitális szférában már nem a 
„végső rend magától értetődő tudása”, ahogy 
Beckford fogalmazott, hanem sokkal inkább egyfajta 
transzcendens átélés élmény, személyes, erősen per-
szonalizált átélés élmény megmutatása.13 A verna-
kuláris autoritás vizsgálata tehát túllépett a folk-
lórkutatás területén a hálózat világában. Howard 
hangsúlyozza, hogy a vernakuláris részvétel nem-
csak a tartalmak — legyenek azok akár vallási akár 
más típusú kulturális posztok — megosztását ké-
pes elősegíteni, de számos esetben dokumentáltak 
olyan stratégiát, mely éppen a szűrés, a kontroll 
vagy a diverzitás reduk cióját célozta.14 

A vernakuláris autoritás elgondolható Steven 
Lukes tipológiája szerint is, aki három változatot 
különböztet meg, az egyik a döntéshozatali ha-
talom, a másik a nem döntéshozatali hatalom és 
a harmadik az ideológiai hatalom. A döntésho-
zatali hatalom értelmezhető akként is egy kö-
zösségben, vallási közösségben, hogy a tagok el-
dönthetik, mikor és kit tesznek meg csomóponttá, 
mikor és kire irányítják a közösség figyelmét, amely 
lehet pozitív támogató figyelem, de negatív fi-
gyelem is. A nem döntéshozatali hatalmat a klasz-
szikus politológia elméletekben, elemzésekben az 
értelmiségi elithez, a mindenkori agendát meg-
határozó „megmondó emberek”-hez kötötték. Ám 
a hálózati világban ez a hatalomtípus nem az off-
line világ értelmiségi elitjéhez köthető, hanem a tár-
sas horizontokat széles körben lefedő influen-
szerekhez, illetve az őket követő, befolyásukat 
diverzifikáló vernakuláris jelenléthez. S a háló-
zatnak magának nyilván van — hangsúlyozottan 
változó tartalmú — ideo lógiai hatalma. 

A vernakuláris autoritás jelensége szorosan ösz-
szekapcsolódik a vallási kontextus átalakulását jel-
ző egyéb folyamatokkal. Ilyen az individualizá-
ció, a közvallás (public religion) alulról építkező 
jelensége és a valláshoz kapcsolódó opciók, illet-
ve opcionális választások multiplikálódásának 
kérdése. Összességében elmondhatjuk, hogy a há-
lózaton a vernakuláris hatalom könnyebben ér-
zékelhető, mint a hagyományos, intézményekhez 
kötött autoritás, de nem biztos, hogy tartósabb is. 
Mert bár könnyebben, rövidebb idő alatt épül ki, 
hamarabb is fog lebomlani, mint a klasszikus, 
offline autoritásformák. 

382



Összegzés 

A vallásszociológia klasszikusainál, például Ber-
gernél, azt láthatjuk, hogy az autoritás fogalma hie-
rarchikusan ábrázolva a (társadalmi) rend és az ér-
telem fogalma alatt jelenik meg. A hálózati 
kommunikációban az autoritás fogalma a tech-
nológiának van alávetve, vagy, ahogy Castells fo-
galmaz, a hatalom csak a hálózat logikájával ér-
telmezhető. Természetesen a technológiai hálózat 
és annak tartalmai külső (jogi) ellenőrzés alatt 
áll(hat)nak, ám éppen az itt zajló szimbolikus küz-
delmek ereje mutatja, mekkora tétje van ennek a 
kérdésnek a 21. században. A technológia alá so-
rolt autoritás fogalma már nem a rendhez vagy az 
értelemhez fog kötődni, hanem a kontroll, az 
adatosítás és a figyelemirányítás folyamataihoz a 
platformok tulajdonosai részéről. Míg a felhasz-
nálók oldaláról olyan fogalmakhoz, mint az iden-
titás, a hitelesség, a választhatóság és az önkén-
tesség. Határai képlékenyek lesznek, s maga a 
jelenség is multiplikálódik. Az internet azonban 
nemcsak multiplikálta, de a felhasználó szem-
pontjából perszonalizálta, személyre szabhatóvá és 
választhatóvá tette az autoritást. A jelenséget He-
elas és Woodhead a szubjektív fordulat kifejezéssel 
illette, mely azt jelenti, hogy az emberek az egyé-
ni autonómia szubjektív döntési körébe tartozónak 
gondolják annak eldöntését, hogy alávetik-e ma-
gukat bizonyos autoritásoknak vagy sem?15 A vá-
lasztás ereje azt jelenti, hogy a digitális szférában 
a felhasználó dönt arról, hogy mikor, milyen há-
lózati autoritásformának fogja magát alávetni, 
mennyi ideig és miért teszi ezt. Bármikor dönthet 
úgy, hogy kilép egy csoportból, nem fogadja el az 
iránymutatást, nem követi a csoport normáit, 
egyszerűen kilép a közösségből. Hiszen mind a be-
, mind a kilépés önkéntes aktus, nem (vagy ne-
hezen) kikényszeríthető a hálózati felületeken. Ösz-
szegezve azt mondhatjuk, hogy online autoritásról 
nem, csakis autoritásokról beszélhetünk, melyek 
lehetnek a hálózat világához képest külső autori-
tások, míg a hálózaton belül megkülönböztethe-
tünk felülről és alulról szerveződő formákat, me-
lyek folyamatosan, diszkurzív módon változnak, 
esetenként hibridizálódnak is. 
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AZ EGYHÁZ BŐ TÖRTÉNETI 
KÖNTÖSE 

Tímár Ágnes apátnő emlékére 
 
Hatvan évvel ezelőtt büntetőeljárások sorozatát 
folytatták le Magyarországon olyan katolikusok 
ellen, akiknek közösségi életét a kommunista ha-
talom illegálisnak minősítette. Az 1961 nyarán sza-
badságvesztésre ítéltek között volt Halász Piusz 
ciszterci szerzetes, papi lelkigyakorlatok püspö-
kök által is nagyra becsült vezetője. E „legális” — 
állami engedéllyel, ellenőrzés mellett tartott — lel-
kigyakorlatokon azonban olyasmi is elhangzott, 
ami akadályt gördíthetett a kommunista egy-
házpolitika aktuális célkitűzésének, az egyház-
szervezet instrumentalizálásának útjába (Piusz 
atya írásait ebből a szempontból úgy értelmezték, 
mint „szolgálati szabályzatot az ellenálló papok 
számára”). Az egyik fennmaradt lelkigyakorlatos 
anyagban olvasható: „Figyeljük csak meg: egyre 
gyakrabban teszünk ünnepélyes hitvallást ke-
resztény hitünk mellett, s ugyanakkor hitünk el-
lenségeit szolgáljuk ki. Nemzetközi összejövete-
leken az egyház hierarchikus díszeivel fölékesítve, 
ugyanakkor a fehér galamb-rend jelvényeit is hor-
dozva ünnepi pátosszal kijelentjük, hogy Róma 
hű fiai vagyunk és azok is akarunk maradni, s 
köz ben olyan szerepet játszunk, amit Krisztus so-
hasem játszott volna, s olyan szavakat mondunk, 
amit a Szentlélek sohasem adott volna ajkunkra. 
Nem lehet Krisztus misztikus testéhez hűnek ma-
radni, ha Krisztus titokzatos Lelkét megtagadjuk! 
Eretnekségünk ma nem a tanban, hanem a ma-
gatartásunkban van. Elsősorban nem az egy-
házhoz, hanem Krisztushoz kell hűnek marad-
nunk! Félreérthető kifejezés ez. De ki kell sarkítani 
az igazságot, mert még vezető egyháziak is ki-
sajátítják az egyházat a »reálpolitika«, a jog és az 
intézmény számára. Krisztus alakja azonban 
olyan egyértelmű, hogy Őt nem lehet kisajátíta-
ni. Ezért Krisztus elítélő tekintete elől az »egyház« 
bő történeti köntöse mögé rejtőzünk.”1 Az 1959/60 
táján fennálló viszonyoknak ez a radikális érté-
kelése a lelkigyakorlat „műfajának” megfelelően 
azt a célt szolgálta, hogy megingassa a hallgatók 
önelégültségét, s ezáltal felfogásuk, magatartásuk 
megváltoztatására, a hagyományos katolikus ér-
 telmezés szerinti megtérésre sarkallja őket. A kor-
társak persze könnyen dekódolhatták az utalá-
sokat, amelyek az állammal kollaboráló békepapi 
mozgalom újjászervezésére, a püspöki kar asz-
szisztálására, a cserébe hullatott kitüntetés-eső-
re vonatkoztak. A prófétai beszédek stílusát idé-

ző szöveg azonban egy alapvetőbb kérdésre is rá-
irányítja a figyelmet: az „egyház bő történeti kön-
tösére”, vagyis az egyház kétezer éves története 
alatt felgyülemlett tapasztalatokra hivatkozás 
valóban elárulása az evangéliumi eszményeknek? 
Hogyan látták ezt azok, akik az 1960-as évek Ma-
gyarországán börtönbe kerültek hitükért, s ho-
gyan azok, akik az egyház túlélése érdekében 
kompromisszumos megoldásokat kerestek? 

Az ’56-os forradalom leverése után a régi 
ÁVH-s gárdával újjászerveződő politikai rendőr-
ség 1958-tól gyűjtötte szisztematikusan az infor-
mációkat az iskolai hitoktatáson kívüli ifjúsági lel-
kipásztorkodást folytató csoportokról, ennek a 
nyomozásnak lett a fedőneve „Fekete Hollók”. 
A koncepció szerint, amelyre az 1961-es persoro-
 zatot felépítették, e csoportok egy esetleges rend-
szerváltozásra készültek elő, céljuk egy „keresztény -
szocialista burzsoá demokratikus államrendszer” 
létrehozása volt, amihez az ifjúság konspiratív 
mó don zajló nevelésével akartak új elitet képez-
ni. A különféle lelkiségi irányzatokhoz kötődő, 
egymással laza, vagy éppen semmilyen kapcso-
latban nem álló csoportok között az állambiz-
tonsági szervek konstruáltak összefüggést, s eh-
hez igazították a perek struktúráját. Az eltiport 
forradalomhoz kapcsolódást és a pártalapítást a 
Keresztény Front nevű szervezet rövid működése 
biztosította, az ellenséges hatalmaknak történő 
kémkedést Tabódy Istvánnak a Központi Sze-
mináriumból 1959-ben eltávolított papnöven-
dékek felszentelése érdekében tett erőfeszítései bi-
zonyították. A főperben a „vezérkart” ítélték el, 
amelynek élére a csanádi püspökség számvevő-
jét állították, ezzel csatlakoztatva a szervezkedést 
a püspöki karhoz; a mellékperek a „vezérkar” tag-
jaihoz kötődő közösségekre sújtottak le (Regnum 
Marianum, budai és egri ciszterci ifjúsági csopor -
tok, Mária Légió, Katolikus Ifjúmunkások Egye-
sülete, pécsi katakomba-cserkészet, szegedi ifjú-
sági közösség, ciszterci rendi utánpótlás, a későbbi 
kismarosi nővérek). A keresztény jellegű bélyegek 
gyűjtésére — állami engedély nélkül — alakult 
klub és további, aktív lelkipásztori tevékenységet 
folytató papok eljárás alá vonása még szélesebbé 
tette a rendszerellenesség fogalmi körét. A letar-
tóztatások 1960 novemberében kezdődtek, a leg -
átfogóbb és legnagyobb belügyi apparátust meg-
mozgató rajtaütésre 1961. február 6-ról 7-re virradó 
éjszaka került sor. Az 1961 nyarán-őszén, majd a 
következő év elején zajló 17 perben 86 személyt 
ítéltek 1–12 év szabadságvesztésre „a népi de-
mokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedés” vádjával, ehhez egyes esetekben 
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a Magyar Népköztársasággal szembeni hűtlenség, 
sajtóvétség, természet elleni fajtalanság vádja járult. 
Az elítéltek közül 46-an papok és szerzetesnők vol-
tak, 40-en laikusok. További 120 személlyel — na-
gyobbrészt világiakkal — szemben alkalmaztak 
egyéb retorziót: papok esetében a mű ködési en-
gedély megvonását, amely maga után vonta az 
egyházi elöljárók által foganatosított szankciókat, 
a többnyire fiatal hívek esetében pedig munka-
helyükről történő elbocsátást vagy kizárásukat az 
egyetemekről. Több százra tehető azok száma, 
akiket az államhatalom házkutatással, terheltté 
nyilvánítással, megalázó tanúkihallgatással fél-
említett meg, vagy a munkahelyen, iskolában érte 
őket presszió.2 

A „Fekete Hollók”-ügy és az 1961-es perhul-
lám értelmezhető a Kádár-rendszer első éveinek, 
a szovjet-típusú diktatúra ezen „második beren-
dezkedésének” politikai mozgásai felől, amint a 
kommunista hatalomnak „a társadalmi autonó-
mia felszámolására” irányuló általános törekvé-
se felől is. Az állampárt legfelsőbb döntéshozó 
szerve (MSZMP KB PB) 1960 nyarán emelte „a 
belső reakció elleni harc” fő csapásirányai közé 
a leszámolást „az illegalitásban dolgozó klerikális 
erőkkel”, ezáltal a politikai rendőrség megerősí-
tést kapott az ifjúsági csoportok megfigyelésére, 
bomlasztására nemcsak katolikus, hanem refor-
mátus, evangélikus és izraelita „vonalon” is. Az 
sem elhanyagolható szempont, hogy a széleskö-
rű nyomozással az állambiztonsági tisztek bizo-
nyítani akartak: az ’56-os forradalmat követő meg-
torlások után továbbra is szükség van rájuk. 
Egyházpolitikai téren — miután az 1958-as párt-
határozatok különbséget tettek az ellenőrzött 
keretek között tolerálandó „vallásos világnézet” 
és az ellenségesnek tekintett „klerikális reakció” 
között — a pártvezetés szerint 1960-ra sikerült a 
katolikus püspöki kart, ha nem is teljes mérték-
ben lojálissá, de kezelhetővé tenni, ami betudható 
a testület elöregedésének, a több mint egy évti-
zede tartó megfélemlítésnek, de a korábbinál si-
keresebb ügynöki behálózásnak is. A megtörés si-
kerességét igazolta a püspöki karnak nem sokkal 
az 1961. februári letartóztatások után, állami 
nyomásra kiadott és minden katolikus plébáni-
ára eljuttatott nyilatkozata, amely — mintegy 
megelőlegezve a várható bírósági ítéleteket — sú-
lyos szavakkal marasztalta el azokat az egyházi 
személyeket, akik „nem elsődleges feladatukat, 
a lelkek krisztusi szolgálatát teljesítik”, s így „bű-
nös tevékenységükkel a katolikus egyház kárá-
ra is cselekszenek”. Egyúttal a püspökök elhatá-
rolták úgy magukat, mint „a hazáját becsületesen 
szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus 
papságot (…) az ilyen felelőtlen egyházi szemé-
lyek cselekményeitől”, bízva abban, hogy „a jö-

vőben ki-ki a maga területén elő fogja mozdíta-
ni a magyar állam és a katolikus egyház között 
kialakult jó viszonyt”. 

Az állam ellenségeivé nyilvánított egyházi sze-
mélyek és laikusok számára, akiknek egy része 
már megjárta a Rákosi-rendszer börtöneit, vagy 
feloszlatott szerzetesrend tagjaként több mint egy 
évtizede élt hátrányosan megkülönböztetve, az 
államhatalom részéről tapasztalt retorzió nem je-
lentett meglepetést, az egyházi vezetés megbé-
lyegző nyilatkozata és elhatárolódása annál in-
kább. Egyszerre megkérdőjeleződött az a séma, 
hogy a vallás ellenségei, a kommunisták üldözik 
az egyházat, a katolikusok pedig — élükön a püs-
pökökkel — hősiesen vagy türelmes szenvedés-
sel ellenállnak a diktatúra nyomásának (kivéve a 
kevés kollaboránst, akik félelemből vagy elő-
nyöket remélve a kiközösítést kockáztatták). A le-
tartóztatottak későbbi visszaemlékezései arról 
tanúskodnak, hogy a püspöki kar nyilatkozata za-
vart keltett (az állami szervek várakozásának meg-
felelően), a főpásztorok szavai, amelyek az egyház 
ellenségeként is elítélték őket, évtizedek távlatá-
ból is fájó sebeket ejtettek. „Mi mindannyian az-
zal a meggyőződéssel cselekedtünk — emlékezett 
Tabódy István —, hogy a Szentszék akaratát tel-
jesítjük, és a püspökeink egyetértenek velünk”.3 
„Ott, azon a széken, a maga helyén a püspököknek 
kellene ülni — idézte fel a kihallgató tiszt szavait 
Tímár Ágnes, egy apácaközösség vezetője —, és 
maga elviszi helyettük a balhét… Maga ott rohad 
meg a börtönben, ők a kisujjukat sem mozdítják 
meg magukért.”4 

Az egyházi perekben szabadságvesztésre ítél-
tek többsége az 1963. márciusi amnesztiával sza-
badult a börtönökből. Nem sokkal később magyar 
állami kezdeményezésre kezdődött az a — köz-
vélemény előtt leplezett — tárgyalássorozat a Ró-
mai Szentszékkel, amelynek gyümölcse az 1964. 
szeptember 15-én aláírt „részleges megállapodás” 
lett. A vatikáni diplomácia valódi szándékai és 
erőfeszítései felől tájékozatlan magyar katoliku-
sok körében a megállapodás híre újabb zavart kel-
tett, s különösen igaz ez azokra, akik meg voltak 
győződve arról, hogy hitükért szenvedtek fog-
ságot, megaláztatást (és akikre esetleg még újabb 
perek, büntetések vártak). Az ő számukra kevés-
sé voltak érdekesek a várható eredmények, a ró-
mai pápa képviselőjének megegyezése a kom-
munista hatalommal identitásukat, egyházképüket 
tette próbára. Így idézte fel a benne kavargó ér-
zelmeket a jezsuita Pálos Antal: „Hallatlanul tra-
gikusnak tűnt (azt hiszem, életem egyik mély-
pontjának lehet tekinteni) az 1964. szeptember 
közepén kötött megállapodás… Úgy éreztem, 
hogy a Szentszék elárult bennünket, ellenfele-
inknek adott igazat, a mi egész helytállásunk és 
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küzdelmünk a tisztességért — semmivé vált. Ilyen 
gondolatok kavarogtak bennem, és ez rettenete-
sen megviselt idegileg. Kijártam az erdőbe és na-
gyokat sírtam… Persze így utólag nem olyan nagy 
dolog ez: az egyházban mindig volt politika is. Ak-
kor azonban hosszú éveket vett igénybe, amíg a 
levertségből meggyógyultam.”5 

Az egyház és az állam közötti újfajta, s immár 
legmagasabb szinten jóváhagyott kapcsolatot a va-
tikáni illetékesek szemében a gyakorlati megfon-
tolások mellett egyháztörténeti érvek is igazolták. 
A szentszéki diplomácia akkori főtárgyalójának, ké-
sőbbi vezetőjének, Agostino Casarolinak a hagya -
tékából — az úgynevezett Ostpolitik hitelesnek 
szánt narratíváját alátámasztandó — kiadott, nyil-
vánvalóan válogatott iratok között olvasható a 
Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációjá-
nak 1963. július 16-i üléséről készült jegyzőkönyv. 
A hozzászóló bíborosok közül Fernando Cento fő-
penitenciárius azt az álláspontot képviselte, hogy 
a Magyarország és Csehszlovákia kormányaival 
kilátásba helyezett tárgyalás „megfelel a vatikáni 
politika évszázados hagyományainak, méltó az el-
ismerésre és hasznos szolgálatot tesz”. Gustavo 
Testa, a Keleti Egyházak Kongregációjának titká-
ra „emlékeztetett arra, ahogy a Szentszék a francia 
forradalom után, a Kulturkampf alkalmával, az 
Olaszországgal történt kiegyezéskor, Franciaor-
szágban a Vichy-kormány összeomlását követően 
cselekedett. Ezeket [a megegyezéseket] csak a lel-
kek javának szempontja engedte létrejönni, még 
ha olykor a presztízsszempontok mást javalltak vol-
na is.” Más bíborosok kellő óvatosságra és körül-
tekintésre intettek, Alfredo Ottaviani, a Szent Of-
fi cium titkára pedig arra figyelmeztetett, hogy a 
tárgyalás „kellő okossággal és megfelelő módon le-
gyen vezetve, nehogy gyengítse vagy elbátortala-
nítsa a két ország katolikusainak belső frontját”.6 

A Szentszéket képviselő Casaroli prelátus ab-
ban a jelentésében, melyet a magyar féllel 1964 
márciusában folytatott tárgyalásairól készített, 
nem táplált ugyan illúziókat egy radikális vallás -
politikai változás közeli bekövetkezését illetően, 
a kapcsolat fenntartását mégis előnyösnek látta, 
különös tekintettel arra, hogy a magyar kormány 
hajlandónak mutatkozott a Szentszék illetékes-
ségének elismerésére az addig belügynek tekin-
tett egyházi kérdésekben.7 Egy 1965. évi, csehszlo-
vák vonatkozású jelentésében aztán számot vetett 
a belső megosztottság bekövetkeztével. „Ezeknél 
a tárgyalásoknál — írja — a mind megalapozot-
tabb tapasztalat ezt mutatja: hatalmas nehézségek, 
szegényes eredmények, és ezek is mindig bizony -
talanok és kockázatosak; olykor negatív reakciók 
éppen azok részéről, akiknek a Szentszék segít-
séget szeretne nyújtani, még ha a helyzet szo-
morúságához és a többet elérés lehetetlenségéhez 

képest mérsékeltet is, és akik felé szeretné meg-
mutatni szívbéli együttérzését; alaptalan talál-
gatások azok részéről — katolikusok részéről is 
—, akik képtelenek megérteni, hogy a legkemé-
nyebb és jogtalan kommunista iga alatt nyögő 
egyházi élet jogainak és lehetőségeinek törvényes 
védelmére indított akció nem jelenti az elfogadását 
vagy egyenesen jóváhagyását ennek az igának, 
sem lemondást ezen még érvényre nem juttatott 
elvek és jogok elismeréséről és tiszteletben tar-
tásáról.”8 

Visszaemlékezéseiben, amelyeket már bíbo-
rosként írt a keleti tömb országaiban folytatott tár-
gyalásairól, Agostino Casaroli bíboros felidézi a 
magyar megállapodás után szinte azonnal jelent -
kező nehézséget, amely abból fakadt, hogy a kom-
munisták továbbra sem vették le a napirend ről a 
„klerikális reakció elleni harcot”, és újabb letar-
tóztatásokra került sor (ezúttal a jezsuiták kerültek 
célkeresztbe az úgynevezett Világszolidarizmus-
ügyben). „A budapesti dokumentum aláírásáról 
szóló hírt — olvashatjuk a memoárban — ter-
mészetesen különböző érzelmekkel fogadták… 
Felkészültünk a kritikákra és a tiltakozásokra, s 
azok nem is várattak magukra. Főleg mert a Bu-
dapesten született megállapodás nemcsak hogy 
nem hozott semmi javulást a magyar egyháznak, 
de aláírása után — talán az ügy egyenes követ-
kezményeként — több szempontból tovább rom-
lott a helyzet. Ennek legfontosabb jelei voltak, hogy 
újabb papokat tartóztattak le és ítéltek el.”9 A Szent-
 szék mégsem szakított látványosan a magyar tár-
gyalóféllel, sőt javaslatot tett a munkakapcsolat 
rendszeressé tételére, a bíboros szerint azért, mert 
a kezdeményezés „kudarca kioltotta volna a re-
ményt azokból, akik azt gondolták, hogy némi pis-
lákoló fényt látnak az oly sokáig elviselhetetlen-
nek tűnő sötétségben”.10 

Úgy az 1964-es, mint a későbbi tárgyalások 
jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy a Szent-
szék valóban folyamatosan napirenden tartotta 
a bebörtönzött és hivatásuk gyakorlásától eltiltott 
papok és szerzetesek ügyét. De a magyar katoli-
kusok, közöttük azok, akiket a Szentszék tárgya -
lókészsége a kommunistákkal egzisztenciálisan 
érintett, erről mit sem tudhattak. Olvashatták vi-
szont a „részleges megállapodás” nyomán püs-
pökké szentelt Cserháti József ekkor megjelent egy-
háztani művét, amely az egyház és az állam 
viszonyának katolikus megközelítésével is fog-
lalkozik.11 A könyv a II. Vatikáni zsinat idején je-
lent meg, Cserháti a témát már a zsinat új kon-
textusában („párbeszéd a világgal”), mindazonáltal 
a hagyományos katolikus tanításra támaszkod-
va fejtette ki. Konklúziója szerint „az egyház és 
az állam Isten akaratából szolgálják az emberi-
séget. Mind a két megbízatás és hatalmi kör az 
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Istentől ered. Isten jelölte ki az egyház és az ál-
lam külön feladatkörét, de ezzel egymáshoz is ren-
delte őket. (…) Az állam az egyház részéről 
mindenkor elvárhatja saját tekintélyének alátá-
masztását, de az egyház is rászorul saját érde-
kében mindenkor az állammal való rendezett kap-
csolatra. (…) Az egyház az állam nagy feladatai 
és különösen közösségi célkitűzése elől sohasem 
zárhatja el magát, viszont joggal kívánja meg az 
államtól üdvösségi feladatának teljesítésére a 
szükséges szabadságot, az állampolgárok részé-
re a szabad vallásgyakorlást és belső rendjében 
a természettörvények, valamint a reá bízott po-
zitív isteni törvényeknek tiszteletben tartását.”12 
Mindennek alátámasztására Cserháti felidézi a 
bibliai alapokon és a természetjogi érvelésen 
nyugvó katolikus államtan főbb tételeit. Az egy-
ház és az állam viszonyát a „sajáttörvényszerű-
ség elvéből” vezeti le, s hivatkozik Krisztus sza-
vaira: adjátok meg a császárnak, ami a császáré” 
(Mt 22,21); az én országom nem ebből a világból 
való (Jn 18,36); ember, ki tett engem bíróvá vagy 
végrehajtóvá köztetek (Lk 12,14).13 Hivatkozik az 
ókorból I. Gelasius pápa dekrétumára, a közép-
korból Aquinói Szent Tamásra, az újkorból pedig 
XIII. Leó pápa enciklikáira, s ezek alapján azt ál-
lapítja meg, hogy „politikai, szociális és kulturális 
programot az egyház nem kapott Krisztustól”.14 
Mindezzel a szerző azt a benyomást kelti, hogy 
az egyház számára elvileg problémamentes a ko-
ronként változó államalakulatokkal való együtt-
működés, s ez magától értetődően érvényes 
1964 Magyarországára is. 

Az 1961-ben elítéltek közül Lénárd Ödön pi-
arista szerzetesnek (akit ekkor már másodszor zár-
tak börtönbe, harmadik fogságából pedig 1977-
ben szabadult) megadatott, hogy nemcsak egyéni 
tapasztalat-történetét hagyhatta örökül, hanem a 
rendszerváltás után hozzáférhetett a saját magára 
és sorstársaira vonatkozó levéltári forrásokhoz, 
amelyeket az egyre bővülő ismeretek birtokában 
többször feldolgozott. A perhullám harmincadik 
évfordulóján jelent meg tanulmánya az 1961-es 
perhullámról,15 amelyben egyrészt a szemtanú 
szólalt meg „a maga forró élményanyagával”, 
másrészt a történész végzettségű szerző („a ben-
nem élő historikus”) próbálta „Klió mérlegére ten-
ni az emlékező áthevült szavait”. De nemcsak ez 
adja értékét ennek a reflexiónak, hanem az is, hogy 
a források feldolgozása során nem azok szóhasz -
nálatát veszi át, azaz önmagukra nézve nem tart-
ja érvényesnek a kommunista hatalom által kre-
ált frazeológiát. „Ez a perhullám — írja — az ún. 
»hallgató egyház« egészét rohamozta meg, tehát 
egy csapással fel akarta számolni mindazokat a 
hívő egyéneket és gócokat, akik az eddig való ül-
döztetésekkel nem törődve, csendben és feltűnés 

nélkül, de lankadatlanul szolgálták az Isten Or-
szága ügyét”.16 Az „Isten Országa” evangéliumi 
kifejezés, s ennek beemelése az események ér-
telmezésébe más összefüggést teremt, mint amit 
az állambiztonsági és bírósági iratokban használt 
terminológia sugall. Lénárd Ödön e kifejezés se-
gítségével egyúttal hatálytalanítja a rájuk alkal-
mazott államellenesség-egyházellenesség para-
digmát: „Magatartásunk (…) nem kerülhetett 
szembe az egyházéval, mikor az elvileg nem for-
dul semmilyen államrend ellen sem, amint kie-
melten sem kezeli egyiket sem. Viszont szükség 
esetén bármelyikkel szemben is védi az Isten Or-
szága jogait, valamint az emberét, az Isten gyer-
mekéét is, számolva az adott történeti helyzettel. 
De az esetek súlyával növekvően, akár vértanúi 
készséggel is fordul szembe bármelyikkel, ha eze-
ket lényeges sérelem éri.”17 Ezt a készséget, amely 
a kommunista diktatúra vallásellenességével 
szembeszálló keresztényeket jellemezte, a ta-
nul mány visszatérően a jézusi tanításból vezeti 
le: ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak 
(Jn 15,20); aki meg akarja menteni életét, elvesz-
ti azt (Mk 8,35); terhemre vagy, mert emberi mó-
don, s nem Isten tervei szerint gondolkodsz (Mt 
16,23). A tanulmány, miközben emléket állít a 
kommunista diktatúra üldözöttjeinek, a perifé-
riára szorított közösségek és a „legális keretek” 
között működő egyházszervezet „csendes több-
ségének” egysége mellett is érvel, szintén bibliai 
megalapozással: „A történelem számos helyzetére, 
alakulatára gondolva pedig egyenesen bebizto-
sítása a csődnek, ha valaki a minden esetre érvé -
nyes, egyetlen hiteles megoldást keresi. Az Isten 
Országában például egyszerre és egymás mellett 
létezhetik a prófétáló hűség és a csöndes szol-
gálat” (vö. Iz 42,1-4; Iz 58,1).18 A kommunizmus 
bukása által biztosított távlatból szemlélve az ese-
ményeket, miközben látja maga körül a tertulli-
anusi mondás beteljesülését („a vértanúk vére a 
keresztények magvetése”), az egyház és az állam 
közötti, 1964-es megállapodás is más fényben tű-
nik fel a szerző számára: „Hogy az 1950-es Meg-
egyezést Róma elutasította, míg a következő évti-
zedben a Vatikán kezdte el a maga »keleti politikáját« 
— ezen a múltban sokan értetlenkedtek, de napja-
 ink eseményei igazolják azokat, akik meghallot-
ták a fű növekedését is”.19 

Amíg fizikai állapota engedte, Lénárd Ödön 
atya újabb és újabb levéltári forrásokat tárt fel an-
nak érdekében, hogy a magyar katolikusok kom-
munizmus alatti történetét a maga összetettsé-
gében tudja bemutatni, értelmezni.20 De nem állt 
meg itt, a személyes tapasztalatok rögzítésén és 
az immanens történelmi ok-okozatiság megér-
tésén túl az ember által alakított és átélt (egyház) -
történelem transzcendens összefüggéseinek ma-
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gyarázatára is vállalkozott Történelemszemlélet 
című könyvében.21 E műben a keresztények dik-
tatúrával szembeni ellenállása teológiai síkon ér-
telmeződik, mivel a 20. századi totalitárius álla-
mokra a történelmi Rossz manifesztálódásaként 
tekint a szerző.22 A totalitárius állam nemcsak azért 
nem érdemli meg a fölöttes hatalomnak kijáró en-
gedelmességet (vö. Róm 13,1–2), mert istenelle-
nes és Isten helyett magának követeli az abszo-
lút hatalmat, hanem azért sem, mert emberellenes: 
ideológiája révén az egyén szabadságára tör, és 
bűnös struktúrákat hoz létre. A vallási alapon 
nyugvó ellenállás azonban más, mint a politikai 
jellegű („humán”), amely a hatalom átvételére irá-
nyul: „az ellenállásnak legsajátosabban keresztény 
formája a tanúságtétel, ami a legegyszerűbb hét-
köznapi helytállásoknál kezdve egészen a vérta -
núságig nyúlhat.(…) A humán eredmény-cent-
rikus, a transzcendentális keresztény viszont 
hűség-centrikus. A keresztény ellenállás lényege, 
hogy minden sürgetéssel, fenyegetéssel, hátrá-
nyokkal szemben rendületlenül éli a maga ke-
resztény életét, ha kell, a vértanúságig.”23 

A történelmi folyamatok és az egész történe-
lem teológiai értelmezése csakis akkor juthat el 
a mélyebb megértésig, ha — Lénárd Ödön kife-
jezésével — beletorkollik a történelemmisztikába, 
a történelemben kibontakozó Istenarc látványá-
nak szemlélésébe, amely „lenyűgözi a történelem 
misztikusát”. Ezen a szinten a saját élmény-
anya gát egyháztörténeti tapasztalattá formáló te-
ológus, immár mint szemlélődő „felfogja, hogy 
az Isten (…) nemcsak az egyedi embert hordoz-
za, mint annak teremtője, hanem át is dereng a 
maga valóságában az emberiség álmain és ka val-
 kádjain, anélkül, hogy azt egy az egyben, mint va-
lami bábjátékot, mozgatná”. Aki idáig eljut, 
nem csak Isten hatalmára, gazdagságára és elő-
relátására csodálkozik rá, hanem elképesztő sze-
rénységére, amivel „háttérben marad, és engedi 
falnak futni az egocentrikus ember primitivitását 
és brutalitását”; és türelmére, amivel „mindig be-
várja akár a gyümölcsfák beérését, akár a füge-
fák kiszáradását”. „Mindez a történelem szemlé -
lőjéből kiváltja az Istennel szemben az áradó 
bizalmat, konkrétan ráébreszti saját maga isten-
gyermekségére, és mélyen tudatosítja benne Is-
ten irgalmát, ami egyébként a történelemszem-
léletnek átfogó, végső és megnyugtató megoldása. 
(…) Látásai nyomán a történelmi jelenségek las-
san kezdik a szeme előtt felvenni azokat az 
alapjában véve teljesen egyszerű és magától ér-
tetődő formációkat, amikkel más síkon például 
a Hegyi Beszédben találkozhatunk.”24 
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A CSÍKSOMLYÓI SZÍNJÁTÉKOK 
HATÁSA A 20. SZÁZADI MAGYAR 
IRODALOMRA ÉS SZÍNHÁZRA 

A csíksomlyói színjátékok jelentőségére a 19. 
század végén figyeltek fel a kutatók, s a folyama -
tos híradások és a szövegkiadások nyomán mind 
a magyar drámairodalomban, mind a magyar 
színházi életben új folyamatok indultak el a 
csík somlyói hagyomány hatására. Ez a hagyo-
mány ugyan kényszerűen megszakadt a második 
világháború után, mára azonban újra folyamatos 
az érdeklődés az egyedülálló csíksomlyói anyag 
iránt. 

A csíksomlyói színjátszás különleges helyet 
foglal el a magyar színháztörténetben: bár az elő-
adókat és a drámaszerzőket-rendezőket tekintve 
az iskolai színjátszás körébe tartozik (a színjáté-
kokat a csíksomlyói ferences gimnázium tanárai 
írták és a gimnázium növendékei — 10–18 éves 
fiúk — adták elő), a színjátszás célja és hatása még-
is eltért az iskolákban szokásos (pedagógiai) cé-
loktól. Mivel Csíksomlyó ekkor már búcsújáróhely 
és az erdélyi katolikusok egyik szellemi központja, 
az előadások célja elsődlegesen az, hogy a nagy-
péntekre és a pünkösdi búcsúra érkező zarán-
dokoknak lelki megerősítést, vallásos élményt 
nyújtsanak, ugyanúgy, ahogy a középkori misz-
tériumjátékok. 

A csíksomlyói színjátszás talán már a 17. szá-
zadban elkezdődött, de erre nincsenek bizonyí-
tékaink. Az azonban bizonyos, hogy az iskola öt 
osztályos nagygimnáziummá való kibővítése 
után, 1721-től már folyamatosan vannak Csík-
somlyón színielőadások, akár évente több alka-
lommal is. Ez a folyamatosság csak 1782-ig do-
ku mentálható, de a Mária Társulat feloszlatása 
után is voltak még előadások a gimnáziumban: 
1821-ben például a Stilico című jezsuita iskolai 
színjáték változatát játszották el a diákok, 1841-
ben pedig egy betlehemes-játékról van adatunk. 
A ferences zárda könyvtára 64 magyar, 12 latin és 
12 magyar–latin nyelvű 18. századi drámaszö-
veget őrzött meg az utókor számára. Az Európá -
ban is egyedülálló szöveg-együttes egy nagyon 
gazdag színjátszóhagyomány emléke. A ránk ma-
 radt szövegek többsége misztériumjáték, vagyis 
olyan vallásos színjáték, amelynek témája fel öleli 
a bűnbeeséstől az utolsó ítéletig tartó üdvtörté-
netet, s a Bibliából, az apokrif könyvekből, a szen-
tek csodáiból és halálából, a túlvilág és az evilá-
gi élet megjelenítéséből veszi az egyes jeleneteket. 
A csíksomlyói misztériumjátékok nagyrészt pas-
siójátékok (41 passió maradt ránk), a többi úrnapi 

játék, mártírdráma, ószövetségi dráma, moralitás 
(vagyis allegorikus játék). A misztériumjátékok 
mellett van néhány történelmi és társadalmi drá-
 ma és vígjáték is a szövegek között. 

A csíksomlyói kéziratokról elsőként Fülöp 
Ár pád (Nyárádszentbenedek, 1863 — Ungvár, 
1953), a gimnázium fiatal tanára adott hírt a csík-
somlyói gimnázium értesítőjében, 1892-ben. Fü-
löp Árpád, aki Kolozsváron szerzett 1888-ban la-
tin–magyar szakos tanári diplomát, megérezte a 
szövegekben rejlő költőiséget, s bár áthelyezték 
Ungvárra, már a következő évben kiadta az első 
(1758-ban íródott) csíksomlyói passiójáték szö-
vegét, s híradása nyomán a millennium idején 
újabb összefoglalók és értékelések jelentek meg 
az anyagról, sőt a kéziratokat még az 1896. évi mil-
lenniumi kiállításon is bemutatták. Bándi Vazul, 
a gimnázium igazgatója megírta az iskola törté-
netét, s egy külön fejezetben felsorolta az összes 
színjáték-szöveget is. Amikor megindult a Régi 
Magyar Könyvtár sorozat, a szerkesztő, Heinrich 
Gusztáv, az elsők között kérte fel Fülöp Árpádot 
egy csíksomlyói antológia összeállítására, ami a so-
rozat 3. darabjaként 1897-ben meg is jelent.1 A kö-
tetben 4 passiójáték kapott helyet az 1751-es, 
1752-es, 1759-es és az 1766-os évből, s a részletes 
bevezető jelentőségét növeli, hogy az akkor hasz-
nált iratok egy része azóta elkallódott, így ma ez 
a mű az egyik legfontosabb forrásunk. Fülöp Ár-
pád maga sem tudta kivonni magát a csíksomlyói 
misztériumjátékok hatása alól: A megváltó címmel 
6 felvonásos drámai költeményt, Hit, remény, sze-
retet címmel drámai allegóriát, majd több színjá-
tékot is írt az ungvári amatőr színjátszók számára. 

1906-ban került Csíksomlyóra Szlávik Ferenc 
(Abrudbánya, 1876 — Székelyudvarhely, 1931), 
akit Fülöp Árpádhoz hasonlóan megérintett a kéz-
iratos hagyaték gazdagsága. Szlávik magyar–latin 
szakos tanárként végzett Kolozsvárott, Maros-
vásárhely után érkezett Csíksomlyóra, ahol csak 
néhány évet töltött, majd Brassóban, Marosvá-
sárhelyen volt tanár, illetve az ottani gimnázium 
igazgatója. Már ottléte első évében megjelentetett 
egy összefoglaló írást a gimnázium értesítőjében, 
egy év múlva pedig egy magyar történelmi drá-
mával gazdagította a nyomtatásban megjelent 
csíksomlyói színjátékok számát, amikor kiadta 
ugyanott Szentes Regináld Zápolya János és Bebek 
Imre című darabját. Ezután még néhány kisebb 
szöveget is megjelentetett, s ezek nyomán került 
kapcsolatba Alszeghy Zsolttal, ami egy következő, 
közös antológia elkészítéséhez vezetett, ugyan-
csak a Régi Magyar Könyvtár sorozatában. Al-
szeghy Zsoltnak (Nagyszombat, 1888 — Budapest, 
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1970) ebben az évben jelent meg Illei Jánosról, a 
jezsuita drámaíróról szóló kismonográfiája, s ér-
 deklődése egyre inkább az iskolai színjátszás felé 
fordult. 1910-ben szerzett magyar–latin szakos 
diplomájával a gyöngyösi (volt jezsuita majd fe-
rences) gimnáziumba került tanárnak, később a 
budapesti egyetem tanára lett. A könyv 1913-ban 
jelent meg Csíksomlyói iskoladrámák címmel, a cím-
választással is jelezve, hogy a kiadók szélesebb te-
matikából válogattak: a kötetben egy késői, 1776-
os passiójáték, egy vígjáték-fordítás, egy magyar 
történelmi dráma (a már Szlávik által kiadott Zá-
polya és Bebecus) és egy Heraclius császárról szó-
ló történelmi dráma kapott helyet.2 A következő 
évben jelent meg Alszeghy saját (máig nagy je-
lentőségű) antológiája, Magyar drámai emlékek a kö-
zépkortól Bessenyeiig címmel, ebbe is átemelt egy 
szöveget közös antológiájukból, Szentes Regináld 
Rusticus Imperans című vígjáték-fordítását. A csík-
 somlyói passiók közül nem illesztett be egyet sem 
az antológiába, de közölte a minorita Juhász Máté 
1761-ből való passiójátékának egy részletét.3 

A 20. század fordulóján több helyen is felele-
venítették a misztériumjátszás szokását Európá-
ban, a nagy szabadtéri rendezvényeken több 
ezer ember nézte végig az előadásokat. Magyar-
országon is megnőtt az érdeklődés a nemzetkö-
zi passióhagyomány iránt: 1900-ban a Városligeti 
Színkörben a bajor Oberammergau falu lakosai 
vendégszerepeltek saját — európai hírű — pas-
siójátékuk átdolgozott változatával. (Oberam-
mergauban 1634-től rendeztek passió-előadásokat 
a 30 éves háborúban kitört pestisjárvány emlékére. 
1680-tól kezdve 10 évente került sor az egész falut 
mozgósító népi játékra.) 

1918-ban a Városi Színház (a mai Erkel Színház) 
mutatta be Georg Fuchs (1868–1949) drámaíró 
Christus című passiójátékát. A háború utolsó évé-
ben a téma szimbolikus jelentőségű volt, a szen-
vedés és az áldozathozatal motívuma, a bibliai 
apokalipszishez mérhető pusztulás érthető módon 
kapcsolódott össze Krisztus passiójával. Az elő-
adást a hadiárvák és özvegyek javára rendezték. 

Még aktuálisabb lett a szenvedéstörténet meg-
jelenítése a trianoni döntés után. 1922-ben az Eger-
től 22 kilométerre fekvő kis faluban, Mikófalván 
szervezett színjátékot az oberammergaui passió -
játékok mintájára az Erdélyből menekült Peller 
Imre jegyző, lefordítva németből a 19. század kö-
zepén az ottani plébános által írt passiószöveget.4 
Az előadásról beszámoltak a fővárosi lapok is, és 
az értelmezésekben hamarosan a magyarság pas-
 sió jaként tűnt fel a színjáték. A passió szövege 
azonban nagyon szikár lett, nincsenek benne ör-
dögjelenetek, prefigurák, vagyis ószövetségbeli 
előképek, és nincs benne humor sem, ami a kö-
zépkori passiókból sosem hiányzott, s ami segí-

tett abban, hogy egy univerzális világkép, a hét-
köznapi élet teljessége jelenjen meg az előadá-
sokban. Alszeghy Zsolt az előadásról írt kritiká-
jában ki is emeli, hogy sokkal jobb lett volna egy 
régi csíksomlyói passiószöveget választani az iro-
dalmi értékkel nem rendelkező német szöveg he-
lyett. A nagyszabású szabadtéri előadásban szín-
re kerülő mikófalvi passiót végül is 25 ezer ember 
látta a nyár folyamán, de az anyagi és a szerve-
zési problémák miatt a kezdeményezésnek nem 
lett folytatása.5 

Két év múlva a Nemzeti Színház is bemutatott 
egy passiójátékot: az Arnoul Gréban (1420–1471) 
által írt, 1452 körüli passiót Csathó Kálmán ren-
dezésében játszották olyan nagy sikerrel, hogy ha-
marosan egy kortárs darabot is bemutattak, Max 
Mell (1882–1971) misztériumjátékát Új Passiójá-
ték a mi urunk Jézus Krisztus követéséről címmel.6 

Azonban az Alszeghy Zsolt által felvetett csík-
 somlyói passió-változatra is csak tíz évet kellett 
várni, 1931-ben ugyanis Voinovich Géza Magyar 
passió című misztériumjátéka már beemeli a csík-
 somlyói passióhagyományt saját modern passió-
 ja értelmezési keretébe, felhasználva annak mo-
tívumait, szövegrészleteit és gondolatiságát is. 
Voinovich Géza (Debrecen, 1877 — Budapest, 
1952) ekkor már nagy tekintélyű alakja a magyar 
irodalmi életnek, monográfiát írt Madách Az em-
ber tragédiája című drámájáról, Mohács és Rákó czi 
című történelmi drámáit a Nemzeti Színház mu-
tatta be 1922-ben és 1923-ban. A Magyar passió be-
mutatójára is a Nemzeti Színházban, Hevesi Sán-
 dor rendezésében került sor 1931-ben, s ezután 
további 24 alkalommal játszották. A mi urunk Jé-
zus Krisztus életének, kínszenvedésének és halálának 
üdvösséges emlékezetére testben szem elé ábrázoltatik 
Kassa városában Magyarországi Szent Erzsébet épü-
lő egyháza előtt a kassai venerábilis szerzetesrendek és 
nemes nemzetes tanuló ifjaik által az Úrnak 1465. esz-
tendejében című játék szövege nyomtatásban is 
megjelent.7 A kiadott szöveg bevezetőjének végén 
egy érdekes lábjegyzet olvasható: „Akik itt a pas-
siót rendezik: Gratianus Kézdi, Bonaventura Po-
tyó és Chrysogonus Csergő, misztérium-játékok 
szerzői voltak — A fák királyválasztása motívu-
mának csirája — az eseményekkel való minden 
kapcsolat nélkül — egy régi magyar misztérium-
ban maradt fenn.” Voinovich nem nevezi meg ezt 
a régi magyar misztériumot, de a csíksomlyói pas-
siók ismeretében nem nehéz azonosítani a sze-
replőket és az idézett misztériumjátékot: a Voi-
novich által felidézett szerzetesek mindhárman 
a csíksomlyói ferences gimnázium tanárai, leg-
kiválóbb színjáték-írói voltak. 

Potyó Bonaventura volt a szerzője az 1737-es és 
az 1739-es nagypénteki passiójátéknak, 1742-ben 
pedig pünkösdi játékot írt magyar–latin nyelven, 
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allegorikus szereplőkkel. Csergő Krizogón egy 
nagypénteki passiójáték szerzője volt 1745-ben, 
Kézdi Graciánnak pedig két passiójátékát, egy 
ószövetségi játékát és egy pünkösdi darabját 
mutatták be Csíksomlyón az 1770-es években, de 
neki köszönhetjük a passióskötet összeállítását is 
1774-ben. 

1930 körül, a passiójáték megírásának idején 
összesen 11 szöveget lehetett nyomtatásban ol-
vasni a csíksomlyói kéziratos anyagból, melyek 
közül Voinovich a legkorábbi csíksomlyói kötet-
ben megjelent 1752-es passiót8 választotta saját 
misztériumához, illetve ennek a közjátékát, a fák 
királyválasztásáról szóló jelenetsort. A passió 
szövegében azonban kimutatható a kötet többi da-
rabjának a hatása is, például ószövetségi előké-
pek és allegorikus szereplők alkalmazása, a bű-
neit megbánó ifjú szerepeltetése stb. 

A kerettörténet főszereplői (Gratianus, Bona-
ventura és Chrysogonus néven) nemcsak játékmes-
terként (és a szerző gondolatait közvetítő tanító-
 mesterként, rezonőrként) vannak jelen a színpadon, 
hanem több szerepet (Simeont, Szent Pétert) is el-
játszanak. A mesteremberek jelenete után meg-
érkeznek a domonkos és ferences szerzetesek, 
hogy előadjanak a polgárokkal egy passiójátékot: 
„Jobbfelől fehércsuhás Domonkos-rendiek és 
barna köntösű ferencesek jönnek; elől a ferenc-
rendi Gratianus Kézdi, idős páter; mögötte fráter 
Bonaventura ferencrendi és P. Chrysogonus do-
minikánus barátok”.9 A passióban (akárcsak a 
csíksomlyói darabokban) a közönség által jól is-
mert népénekek (Mennyből az angyal, Hol vagy Ist-
ván király, Boldogasszony anyánk) szólaltak meg, az 
ószövetségi jelenetek közül Káin és Ábel, Dávid 
és Góliát, József eladatása, Ábrahám és Izsák tör-
ténete került bele a szövegbe. Júdás árulásának pil-
lanatában visszatérünk a keretjátékhoz, a temp-
lom teteje megroppan, a játék abbamarad, István 
mester azonban megnyugtatja a kassaiakat: „ne 
féljetek! Ez a templom / Sok száz éve már, hogy 
áll… / Őserő van a kövekben.”10 A templom épü-
letének leomlása, majd újraépítése szimbolikus je-
lentést kap, ahogy Voinovich a bevezetőben írja: 
„történt épp a mondott évben, hogy az épülő 
szent egyház alapjaiban megrendült. István állí-
totta helyre, István magyar architektus. Ez kész 
példázat nekünk. — Így ez magyar passió.”11 Az 
utolsó részben a fák királyválasztásának jelene-
tei váltakoznak a passió jeleneteivel, amíg ki nem 
vágják Krisztus keresztjéhez az olajfát, ezután 
megelevenednek a templom magyar szenteket áb-
rázoló szobrai, és együtt könyörögnek a néppel 
egy győzedelmeskedő nemzetért. Az előadásnak 
nagy visszhangja lett, s amikor néhány hónap 
múlva döntés született a szegedi szabadtéri játé -
kok megindításáról, egyértelmű volt, hogy a 

Nemzeti Színház reprezentatív előadását hívják 
meg a nyitóelőadásra. A szegedi bemutatóra 
1931. június 13-án és 14-én került sor. 

Miközben a hivatásos színházi társulatok is 
egyre több misztériumjátékot mutattak be, tíz év-
vel a mikófalvi passiójáték után megszületett 
egy másik népi játék is: Budaörs lakói rendeztek 
német nyelvű passió-előadást Bató Géza tanító ve-
zetésével, a Kőhegyen levő kis kápolnánál. 1934-
től már két nyelven játszottak — egy körülbelül 
200 fős amatőr társulattal —, mintegy 10 éven ke-
resztül. Krisztus szerepét Bató László, a tanító szí-
ninövendék fia alakította, az előadáshoz szüksé-
ges pénzt a falusi gazdák adták össze. A korabeli 
tudósítások szerint erre az előadásra is érkeztek 
az ország minden részéből nézők, de a politika 
már nem sajátította ki a kezdeményezést, így az 
megmaradhatott annak, aminek indult: egy falu 
vallásos ünnepének. A passiójátszás 1939-ben ab-
bamaradt, de 1941-ben még előadták a játékot Bu-
dapesten, a Városi Színházban is. 

Az eucharisztikus kongresszus idején több he-
lyen is játszottak misztériumjátékokat az ország-
ban, ezek egy része nyomtatásban is megjelent. 
Ebben valószínűleg szerepe lehetett annak is, hogy 
Possonyi László a Vigiliában röviden bemutatta a 
csíksomlyói misztériumjátékokat,12 majd Angyal 
Endre közölt néhány szép passiórészletet ugyanitt.13 

 A Magyar passió néhány év múlva újra színpad -
ra került: 1942-ben a Kolozsvári Nemzeti Színház 
ezzel a darabbal ünnepelte Észak-Erdély vissza-
csatolását. Két évvel korábban Kolozsvárott már 
megjelent egy másik passiójáték, amelyet szintén 
a csíksomlyói szövegek ihlettek: Venczel József 
(Csíkszereda, 1913 — Kolozsvár, 1972) Misztérium -
játék című darabja.14 Venczel József maga is a csík-
somlyói gimnázium növendéke (apja pedig a gim-
názium tanára) volt, így közelről ismerte az ottani 
passióhagyományt. Az Erdélyi iskola című folyó-
irat szerkesztőjeként és a Teleki Pál Intézet taná-
raként és igazgatójaként sokat tett az erdélyi ma-
gyarság önismeretéért, az erdélyi hagyományok 
megőrzéséért. 1950-ben letartóztatták, 12 évet töl-
tött börtönben, csak 1969-től folytathatta tudomá -
nyos pályáját. A kötet előszavában ezt írta a da-
rabról: „Misztérium-játékunk a »Régi Magyar 
Könyvtár« harmadik kötetében közreadott Csík-
somlyói nagypénteki misztériumok elemeit használja 
fel.” Máshol így fogalmaz: „Az egymás után go-
molygó jelenetek legtöbbje… minden átdolgozás 
és pótlás ellenére is a kiadott négy somlyói misz-
térium ajándéka.”15 Eredeti terve az volt, hogy a 
kötet misztériumai közül modernizál egyet, de 
túlságosan bonyolultnak találta a passiók szer-
kezetét, a verselést sem érezte elég jónak. Idejét-
múltnak és kevéssé színszerűnek érezte a pas-
siójátékok középkori szerkesztésmódját is: „e 
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misztériumok nem ismerik a tér és az idő fogal-
mát: mivel akkor nincs a mai értelemben vett szín-
pad s az ezzel járó megkötöttség, könnyedén cse-
rélgethetik az események színterét és időpontját 
is.”16 Végül az 1759-es passiót választotta ki sa-
ját műve alapjául, ebbe illesztette bele a többi pas-
sió néhány részletét, az evangéliumok és a zsol-
tárok, sőt a középkori himnuszok (például Szent 
Bernát himnusza) szövegét, ezekből szerkesztett 
össze egy új misztériumjátékot. A darab (a nép ál-
tal énekelt) kánonnal („Glória szálljon a menny-
be fel”) fejeződik be. Venczel József a bevezető 
után részletes leírást ad a darab színreviteléről, 
az 53 szereplő jelmezéről, a díszletekről, a színészi 
játékról, a színpad szerkezetéről. Jól látszik, 
hogy a szerző (aki a darabot a Népművelési füze-
tek 7. darabjaként jelentette meg) erdélyi iskolá-
sok nak, amatőr színjátszó-csoportoknak szánta a 
szöveget, s egy új korszakot szeretett volna kez-
deni vele a csíksomlyói passiók tekintetében. 

Ez részben sikerült is: színjátékát 1989 után Er-
délyben és Magyarországon is többször bemu-
tatták, főként amatőr előadásban, s 1993-ban He-
 vesen — ahol azóta is rendszeresen előadják a 
Misztériumjátékot — a színjáték új kiadásával és 
egy konferenciával emlékeztek meg róla. 

A második világháború idején a csíksomlyói 
ferencesek a passiókat tartalmazó kéziratos kö-
tetet és a többi kéziratot a templomban a Mária-
szobor talapzatába rejtették el, s a csíksomlyói 
anyag lassan feledésbe merült. A kéziratokra 1980. 
augusztus 22-én bukkantak rá az asztalosok a szo-
bor talapzatának és az oda vezető falépcsőnek a 
javítása közben. 

Muckenhaupt Erzsébet szerint „este 21 órakor 
a talapzat üregéből régi könyvek és leltári iratok ke-
rültek felszínre. Szám szerint: 33 darab nyomtatá-
sos és kéziratos könyv, 2 doboz misztériumdrá-
mákkal, két köteg levéltári irat és egy függőpecsétes 
oklevél.”17 A könyv szerzője maga is jelen volt az 
1980-as és az 1985-ös lelet megtalálásakor, és neki 
köszönhetjük az anyag gondozását és tudományos 
leírását is. Az értékes lelet visszakerült a kolostor 
könyvtárába, és csak a romániai fordulat, 1989 után 
kerülhetett újra az érdeklődés, a tudományos ku-
tatás középpontjába, nem utolsósorban Márk 
József atyának, a rendház könyvtárosának, majd 
házfőnökének köszönhetően. 

Érdekes véletlen, hogy a kéziratok éppen akkor -
tájt kerültek elő, amikor Magyarországon Balogh 
Elemér és Kerényi Imre elkészítette (a kiadott csík-
somlyói passiók alapján) saját költői átiratát, ame-
lyet 1981. november 15-én mutatott be a budapesti 
Várszínház, Kerényi Imre rendezésében.18 A Csík-
somlyói passió emblematikus előadássorozatot 
indított el, a Várszínház több mint 15 évig ját-
szotta, az ország összes színházában bemutatták. 
Külföldön is sikert aratott, és ma is folyamatosan 

a repertoár része. A politikailag is fontos, nagy kö-
zönségsikert hozó előadás hívta fel először a mű-
velt közvélemény figyelmét arra, hogy Erdélyben 
léteztek a 18. században passió-előadások, s a szö-
vegek költőisége és szépsége igazi meglepetés volt 
kritikusoknak és nézőknek egyaránt. Ahogy Ba-
logh Elemér többször is hangsúlyozta, a létrejött 
színjáték-szöveg valóban saját eredeti alkotásuk. 
Ugyanazt a módszert alkalmazták, mint Venczel 
József, de nem az 1759-es, hanem az 1766-os pas-
sió lett a szöveg alapja. A kezdő jelenetek az 1751-
es passiójátékból valóak, az ördögjeleneteket az 
1752-es és az 1766-os passiójátékból emelték át a 
szövegbe. Az 1766-os passióból való az Ádám–Éva 
jelenet és a szenvedéstörténet is. A részleteket Ba-
logh Elemér saját versei kötik össze, s beleillesz-
tett a szövegbe egyéb verseket (például az Óma-
gyar Mária-siralmat) és katolikus népénekeket is. 
A díszletek és a jelmezek nem annyira az egye-
temességet, mint az erdélyi, magyar vonásokat 
hangsúlyozzák (Venczel József is népviseletet írt 
elő a szereplőknek a harmadik színben). A Csík-
somlyói passió tehát ebben az értelemben szuverén 
műalkotás, de hangulata, gondolatisága (sőt szö-
vegrészletei) jól közvetítik a csíksomlyói passiók 
világát. Az átdolgozás megőrizte a passiók hu-
morát (ami a mai nézők számára is megkönnyí-
ti a szövegek befogadását), anakronizmusát, em-
berközeliségét, s a sikerhez hozzájárult az is, hogy 
a darab nem amatőr előadásban, hanem a Nem-
zeti Színház kamaraszínházában, kiváló színé-
szekkel került színpadra. 

2000-ben Budaörsön, a Kőhegyen újra felele-
venítették a passiójátszás szokását, s egy erede-
ti (nem átdolgozott) csíksomlyói passiójátékot ad-
tak elő Dér András rendezésében, teljesen 
szöveghűen a Nemzeti Színház színészei. A szín-
játék alapjául az Iskoladrámák című antológiában 
megjelent, 1765-ből való szöveg szolgált: Nagypén -
teki játék Ábrahám és Izsák áldozatáról.19 2003 óta Bató 
Géza eredeti — szintén az oberammergaui játékra 
visszavezethető — passióját játsszák el pünkösd -
kor, az egyik napon német, a másik napon magyar 
nyelven. 

2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Boldog Özséb Színtársulata (Medgyesy S. Norbert 
vezetésével) az 1767-es passiót mutatta be, majd a 
legjellemzőbb passiójáték-részekből összeállítva ké-
szített nagy hatású előadást,20 melynek a bemuta-
tója 2009-ben volt a csíksomlyói Kegytemplomban. 

Folytatódott a kéziratos szövegek kiadása is: 
2000-ben újabb antológia jelent meg a nagykö-
zönség számára „Nap, hold és csillagok, velem zokog -
jatok” címmel,21 2009-ben pedig elindult a csík som-
lyói passiójátékok kritikai kiadásának sorozata, 
a Ferences iskoladrámák (a Régi Magyar Drámai Em-
lékek 18. századi sorozatának keretében). Az 
első kötetben a legkorábbi, 1721–1739 közötti szö-
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vegek láttak napvilágot,22 az idén megjelenő má-
sodik és harmadik kötetben az 1740–1762 közöt-
ti színjátékok lesznek benne. A sorozat összesen 6 
kötetében minden magyar és magyar–latin nyel-
vű szöveg megjelenik majd, s az angol nyelvű ösz-
szefoglalóknak köszönhetően az anyag még is-
mertebb lehet az európai kutatók számára is. 

Azért, hogy a színjátékok ne csak az irodalom-
történet és a hivatásos színjátszás vérkeringésébe 
kapcsolódjanak be, hanem visszatérhessenek oda, 
ahol születtek, vagyis az iskolai kultúrához, 2016-
ban megjelent egy válogatás a 10–18 éves diákok 
által is előadható, rövid csíksomlyói szövegekből 
a SzínjáTéka sorozatban.23 1988 óta hazai és nem-
 zetközi tudományos konferenciák sora szól a té-
máról, s a monográfiák, magyar és idegen nyel-
vű tanulmánykötetek mellett doktori disszertációk 
is születtek a csíksomlyói szövegekről. 

Az az új korszak, amelyet Venczel József re-
mélt, most végre valóban eljött: a kutatások nyo-
mán már sokkal jobban látjuk ennek az anyagnak 
a jelentőségét, s a csíksomlyói misztériumjátékok -
nak a 20. század magyar irodalmi és színházi éle -
té re gyakorolt hatását is. 
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ÉLET AZ ÉLET KENYERÉBŐL 
Az Eucharisztia teológiája 

Évek óta különböző formákban folyik az előké-
szület a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra. Ennek a világméretű találkozónak — ha 
a vírushelyzet újra közbe nem szól — lesznek lát-
ványos elemei, a legfontosabb célja mégis az Eu-
 charisztiában való hitünk, eucharisztikus éle tünk 
tudatosítása és elmélyítése. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Kara küldetésének megfelelően a 
maga sajátos eszközeivel vette ki részét ebből az 
előkészületből: három egymást követő tanéven 
át, 2018–2019–2020-ban nyolc-nyolc előadásból 
álló, egyetemi szintű kurzust tartott az Eucha-
risztiáról, de ezúttal kifejezetten a nagyközön-
ség számára. Hogy minél szélesebb körben elér-
hetővé tegyék a kurzus anyagát, a Mária Rádió 
és az Apostol TV közvetítette az előadásokat, 
majd beszélgetésre is lehetőség nyílt az előadók -
kal. A teljes kurzus anyagát a szervezők most 
nyomtatásban is közzétették, Élet az Élet kenye-
ré  ből címmel (alcíme: Az Eucharisztia teológiája). 
A kurzust megszervező és a kötetet Laurinyecz 
Mihállyal közösen szerkesztő Puskás Attila az 
Előszóban részletesen leírja annak konkrét lefo-
lyását, és azzal a kívánsággal bocsátja útjára a 
kötetet, hogy segítse az olvasót „az Eucharisztia 
titokzatos mélységeinek fölfedezésében”. 

Több évtizedes hagyománya van annak, hogy 
a Hittudományi Kar szervezésében a magyar teo-
 lógusok évente továbbképző konferencián oszt-
ják meg egymással tapasztalataikat, ismeretei-
ket, mindig más témát választva vezérfonalnak. 
2011-ben a tanulmányi napok témája az Eucha-
risztia volt. A teológia klasszikus felosztása adta 
meg az akkori konferencia és a mostani kurzus 
rendezőelvét is: biblikus, majd patrisztikus té -
mák, ezt követően a szisztematikus részben a 
tanfejlődés történetének főbb állomásai, végül li-
turgikus, morális és egyházjogi tanulmányok 
követték egymást. A 2011-es tanulmányi napo-
kon két — a megszokottól némileg eltérő, sze-
mélyes hangú, eredeti kutatáson alapuló előadás 
hangzott el: Kajtár Edvárd készülő doktori disz-
szertációjából adott ízelítőt, Liszkai Tamás pedig 
a teológián kívülre kalandozva az eucharisztikus 
rítust dramaturgiai-antropológiai szempontból 
vizsgálta. A konferencián elhangzott előadások 
2012-ben nyomtatásban is megjelentek a Varia 
Theologica sorozat 3. köteteként Az élet kenyere. Az 
Eucharisztia ünneplése és teológiája címmel. A mos-
 tani könyv tehát már címében is tudatosan kap-

csolódik ehhez a kötethez. Mindkettőhöz a szer-
kesztőjük írt előszót. 2012-ben annak zárásaként 
idézi Prohászka Ottokár „ihletett szavait” Krisz-
tus „legnagyobb extázisáról”; a mostani kötetet 
pedig ugyanezzel az idézettel vezeti be, így is je-
lezve a folytonosságot a két esemény, illetve a 
két könyv között. A két kötetben közölt írások 
részben (olykor egészen) fedik egymást. 

A NEK-re felkészítő kurzus mind a három 
évben az említett elv szerint épült fel, a kötet elő-
adásainak tematikájában azonban még sincse-
nek jelentős ismétlések. Az előadók-szerzők sze-
mélyében már inkább: akad szerző, aki négy 
tanulmánnyal szerepel, mások csak eggyel vagy 
kettővel, Rózsa Hubának a kurzuson elhangzott 
előadását pedig nem találjuk meg a kötetben. 
Még feltűnőbbek a különbségek, ha a tanulmá-
nyok terjedelmét hasonlítjuk össze, hiszen a leg-
rövidebb tanulmány alig 7 oldal, a leghosszabb 
viszont 28 oldal. A közel 400 oldalas kötetnek 
csaknem több mint harmadát 3 szerző írásai te-
szik ki — ez azonban egyáltalán nem okoz hát-
rányt, sőt, hiszen kitűnő írások kaptak így helyet. 
Ami a tematikát illeti, talán több teret kaphattak 
volna a gyakorlati-lelkipásztori szempontok is, s 
esetleg még külön előadást is lehetett volna szán -
ni az örökimádás napjainkban újra terjedőfélben 
lévő gyakorlatának. 

A kötet a kurzuson elhangzott előadásokat 
közli, három olyan írással egészítve ki, amelyek 
a korábbi konferencia nyomán kiadott Varia Theo-
 logica kötetben már megjelentek. Az előadások-
tanulmányok többsége valóban egy akadémiai 
szemeszterben tartott előadások módszerével 
készült: bemutatja a témával kapcsolatos nemzet -
közi irodalmat, irányzatokat és nézeteket, több-
nyire azonban anélkül, hogy személyesen állást 
foglalna, véleményt formálna, eligazítást nyúj-
tana a különböző teóriák halmazában. 

Elég jelentős eltéréseket találunk a kötetben 
közölt írások formájában. Némelyik szerző meg-
hagyta az élőbeszéd stílusát, mások viszont való-
 ban tanulmánnyá alakították előadásukat. A szer-
 kesztők részéről talán tudatos döntés lehetett, 
hogy nem öntötték egységes formába a tanulmá -
nyokat, hanem meghagyták a szerző által adott 
formában: így éppen ezek az eltérések mutatnak 
rá a kötet sajátos jellegére. 

A könyv első írása a címénél jóval többet ad, 
hiszen Gárdonyi Máté nemcsak az alig száz éve 
létrejött eucharisztikus kongresszusok történe-
tét mutatja be, hanem áttekinti az Eucharisztia 
tiszteletét a kezdetektől napjainkig. A többi ta-
nulmányok sorát Kocsis Imre írása nyitja meg, 
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aki a Kongresszus jelmondatának bibliai hátterét 
világítja meg. A másik két biblikus tanulmány a 
korábbi konferencián elhangzott előadást bővíti 
ki és fejleszti tovább. 

A patrológiai tanulmányok közül hármat is 
Perendy László jegyez. Hogy minden fontos ko-
rabeli iratról szót ejthessen, mindegyik előadá-
sában két-két szerzőt mutat be: Antiochiai Szent 
Ignácot és Szent Polikárpot, Jusztinusz Apológiá-
 ját és Cyprianus 63. levelét, illetve Kürillosz kate-
kézisét és Egeria útinaplóját. A patrisztikus kor 
egyik legjelentősebb alakjának, Hitvalló Maxi-
mosznak teológiáját Baán István ismerteti. A szent 
misztagogikus teológiája az Eucharisztia legmé-
lyebb titkába vezet be. „Az isteni életben is része-
sít bennünket, mert táplálékunkká teszi magát 
olyan módon, amit nem ismer más, csak ő maga, 
illetve akik tőle magától kaptak felfogóképessé-
get erre, hogy ennek az eledelnek megízlelése-
kor valóban tapasztalják meg és lássák, ‘hogy 
milyen jó az Úr’, aki isteni minőségével átala-
kítva átistenülésre juttatja a vele táplálkozót” — 
idézi Orosz Atanáz a korábbi kurzuson Szent 
Maximoszról tartott előadásában. 

A szisztematikus tanulmányok részben törté-
neti sorrendet követnek. Rokay Zoltán a két kö-
zépkori eucharisztikus vitát, Deák Hedvig Aqui-
nói Szent Tamás tanítását mutatja be. (Amint a 
szerkesztő megjegyzi, sajnos hiányzik a kötetből 
Szent Ágoston teológiájának ismertetése.) A ko-
rábbi konferencián elhangzott előadását bővíti 
ki Dolhai Lajos (Az Eucharisztia mint a szentségi 
üdvrend középpontja címmel) és Puskás Attila, aki 
a konferencián csak az Eucharisztia újabb értel-
mezési kísérleteit mutatta be a Trentói zsinat té-
teleinek fényében, most viszont nemcsak a zsi-
nat tanítását mutatja be külön tanulmányban, 
hanem annak további kibontakozását is. Külön 
tanulmány ismerteti II. János Pál tanítását az 
Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklika alapján. 
Az eucharisztikus teológia alaptétele lehet a 
pápa megfogalmazása: „Ahogy az Egyház ‘ké-
szíti el az Eucharisztiát’, úgy az ‘Eucharisztia al-
kotja az Egyházat’”. Az enciklika bemutatását 
követi harmadikként az az előadás, amely a kü-
lönböző újabb értelmezési kísérleteket mutatja 
be — azok értékelésével együtt. 

Az előző konferencián két előadás is foglalko -
zott ökumenikus kérdésekkel, itt csupán egyet-
 len rövid tanulmány kapott helyet, holott éppen 

az utóbbi években örvendetes fejlődésnek indult 
az ökumenikus párbeszéd a különböző keresz-
tény egyházakkal. Akár egy következő tanul-
mányi nap témája is lehetne ez. 

A gyakorlati részhez mintegy átvezetésként 
Fejérdy András Prohászka Ottokár misztikus-ér-
zelmi eucharisztikus elmélkedéseit mutatja be. 
A liturgikus tanulmányok című részben színes 
folt Baán István írása a bizánci liturgiáról és Kaj-
tár Edvárd terjedelmes ismertetése a 9. századi 
eucharisztikus lelkiségről. Liszkai Tamásnak a 
korábbi konferencián elhangzott sajátos drama-
turgiai megközelítése nem került be a kurzus 
előadásai közé, helyet kapott viszont most a kö-
tetben. A jogi vonatkozásokat — akárcsak egy 
évtizede — Szuromi Szabolcs foglalja össze, nem 
találunk viszont elméleti morális tanulmányt az 
írások között. Annál nagyobb örömmel olvastuk 
Laurinyecz Mihály írását, amely az Eucharisztia 
és a karitász összefüggését mutatja be, egy konk-
rét mai kezdeményezéssel együtt: a Remény Kör 
az akadályokkal élők segítését próbálja szolgálni. 

A tanulmányok — elenyésző kivétellel — tu-
dományos színvonalon, mégis közérthetően, a 
nem szakértő olvasókra is számítva fejtik ki té-
májukat. Talán nem lépi túl a recenzióktól elvár -
ható illem határait, ha egyetlen írást mégis külön 
megemlítünk, amely tartalmi mélységében és 
előadásmódjában egyaránt kitűnik a szokványos 
tanulmányok közül. Puskás Attilának Mysterium 
fidei és sacramentum caritatis című írása „a mind-
végig elmenő”, „mindent megújító isteni szeretet” 
útját követi, amely elindítja a „valóság átala kulá-
sá nak folyamatát”. A sodró erejű írás emelkedett 
stílusában, szinte költői megformálásában mintha 
új minőséget teremtene a teológiai tanulmányok 
műfajában: minden prédikáló jámborság nélkül 
magával ragadja olvasóját. (Hasonló szemlélet-
mód ban íródott a Vigilia húsvéti számában meg-
jelent bevezető elmélkedése is Isten hatalma és 
erőtlensége: a Megfeszített címmel.) 

Az Eucharisztiáról szóló ismeretterjesztő kur-
zus most könyv formájában is elérhetővé vált. 
Bízunk benne, hogy így még több érdeklődőt 
vonz majd az Eucharisztia titkához. (Szerk. Pus-
kás Attila – Laurinyecz Mihály; Szent István Tár-
sulat, Budapest, 2021) 

LUKÁCS LÁSZLÓ
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KELEMEN JÁNOS (SZERK.): 
DANTE ALIGHIERI: KOMÉDIA I. 
POKOL. KOMMENTÁR 

Az első Anjou királyunk édesapjával kezdődő 
„Dante és Magyarország” téma rendkívüli gaz-
dagságát jelzi számos szaktanulmány mellett két 
monográfia (Kaposi József, Szabó Tibor) is. A fi-
renzei exul immeritus hatása főleg Olaszországban, 
de gyakran másutt sem maradt meg pusztán az iro-
dalom vagy a kulturális élet határain belül, hanem 
műveinek üzenete politikai erővé vált, különösen 
az olasz egység megteremtésének folyamatában. 
Születése hatszázadik évfordulója az unità d’Italia 
két nagy dátuma közötti félidőre esett. A város eb-
ben az évben (szinte a költő születése napján) lett 
hat évre az Olasz Királyság fővárosa. Arany János 
ekkor küldte el egyik legtalányosabb versét, koráb -
ban írt ódáját a firenzei Dante-ünnepségekre. A bu-
kott forradalom után a magyar szellemi elit az olasz 
költő műveiben talált vigaszt, sőt reményt és ki-
tartást. Arany barátja, Szász Károly, elkészítette a 
Commedia első teljes és rímes magyar fordítását. 

Halála száz évvel ezelőtti évfordulója nem ki-
sebb jelentőségű változásokat hozott. XV. Benedek 
pápa enciklikája (In praeclara summorum) a konf-
liktusos viszony hatszáz éves történetének a végére 
tett pontot azzal, hogy az irodalmat és művésze-
teket szerető tanároknak, tanulóknak és minden-
kinek feladatul tűzte ki a Szentlélek sugallta mű 
tanulmányozását, értelmezését, olvasását. A Dante-
 hatásban is jelentős eredményeket hozó magyar mil-
lenniumi lelkesedés, s a vesztett háború után a köl-
tő az 1920-as évek elején vált ismét patrónusunkká. 
A politikai és kulturális kapcsolatok előmozdítására 
az MTA italianista elnöke, Berzeviczy Albert ve-
zetésével megalakult a Korvin Mátyás Magyar–
Olasz Egyesület, amely meghatározó szerepet ját-
szott Magyarország dip lomáciai karanténból való 
kitörésében. Konferenciákat szerveztek, kötetek lát-
tak napvilágot, s egy felülmúlhatatlan esztétikai ér-
tékkel rendelkező fordítás, Babits Mihályé (1922). 
A születés 1965-ös évfordulóján megjelenő Dante-
összes műveit tartalmazó kötet ezt a fordítást közli. 

A Pokol, Purgatórium és Paradicsom közül legalább 
egy egész canticát tartalmazó magyar fordítások so-
rában ez a tizenharmadik. Hét közülük mind a hár-
mat átültette a nyelvünkre. A mű nagy hozzáértést 
és energiát igénylő fordításának meg-megújuló kí-
sérlete két dolgot biztosan jelez. Először, hogy va-
lamilyen okból egyik korábbi magyar szöveg sem 
(volt) az igazi: a megfelelő fordítás eleve lehetet-
lenségére egyébként maga Dante figyelmeztetett: 
„versben írt költői mű nem ültethető át a saját nyel-

véről más nyelvre anélkül, hogy ne törjön minden 
édessége és harmóniája” (Vendégség, I.7). Másrész-
 ről jele Dante és művei iránt az ezredforduló kör-
nyékén megmutatkozó élénk szakmai és művészeti 
érdeklődésnek Magyarországon. 

A közel két évtizede megalakult Magyar Dan-
tisztikai Társulat legnagyobb vállalkozása a hét-
századik évfordulón ebbe a sorba illeszkedik. El-
nöke, szellemi irányítója egyben a kötet szerkesztője, 
Kelemen János, aki filozófiatörténeti munkássága 
mellett több önálló Dante-monográfia és számos  
-tanulmány szerzője. Szerkesztőtársa Nagy József 
volt. A Pokolt a jelenleg különböző készültségi fok-
ban lévő Komédia II (Purgatórium) és Komédia III (Pa-
radicsom) követi. A kötet műfaji önmeghatározá-
sa: kommentár, amely valójában minden egyes ének 
vonatkozásában három különböző alfejezetet jelöl: 
a parafrázisnak nevezett nyersfor dítást, ennek jegy-
 zetekkel való kiegészítését, illet ve magyarázatot, 
értelmezést. Az elkészült harminc négy ének ilyen 
publikálása hét italianista munkája, névsorban: Be-
rényi Márké, Draskóczy Eszteré, Hoffmann Béláé, 
Kelemen Jánosé, Mátyus Norberté, Nagy Józsefé 
és Tóth Tihaméré. 

A szerkesztők a Giorgio Petrocchi által ajánlott 
antica vulgatát (1966–1967) tekintették a Commedia 
eredeti szövegének. (Vitatott kérdés a Dante-kutatók 
között, mivel nem maradt fenn eredeti kézirat vagy 
kortárs kiadás. Petrocchi a Boccaccio előtti, 1355, 
mintegy harminc fennmaradt kódex szövegéből ál-
lította össze a hitelesnek tekintett corpust.) Az olasz 
mellett tercinánként haladva olvashatjuk a látszatra 
versnek tűnő magyar parafrázist. A szerzők kö-
vetkezetesen ezt a kifejezést használják, tájékoztatva 
az olvasókat, hogy a magyar szöveg csak „közel van 
helyezve” az eredetihez. Hasonlóan a mű címe is: 
Komédia–Comœdìa —, amely a nyelvezet „falusias-
ságára” és a viszontagságos kezdet utáni boldog 
végkifejletre utal, figyelmen kívül hagyva az utó-
kor tól kapott isteni jelzőt. 

A kötet célja: a bőségesen hivatkozott nemzet-
közi szakirodalom alapján minél hitelesebb és ér-
dekesebb történelmi és eszmei összefüggésrend-
szerbe elhelyezni a világ kétségtelenül legnagyobb 
költőjének a művét (Babits). Egészben és sorról 
sorra haladva megteremteni annak a lehetőségét, 
hogy a magyar olvasók tájékozódjanak, amennyi-
re ez lehetséges, a hétszáz évvel ezelőtti utalások 
sűrűjében, s minél mélyebben megértsék a költői 
üzenetet. Hazai viszonyok között így segítve az in-
tentio auctoris: az emberek életének jó irányba, a nyo-
morúságból a boldogságba való terelését. 

A kötet az olasz kódexek és a napjainkban hasz-
nálatos kiadások szerkezetét követi. Minden ének 
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néhány soros bemutatással, részekre osztással 
kezdődik. Majd az ének következik két nyelven. 
A magyarázatok a vers(sorok)hoz fűzött ismeretek 
anyagában a hétszáz éves lectura Dantis hagyo-
mányát követik. A lapok alján található kiegészí-
tő ismeretek az egyes cantók esetében különböző 
hosszúságúak, jellegűek és mélységűek. A filoló-
giai apparátus összeállításakor több modern olasz 
kiadást használtak fel, így állt össze ez a változat, 
amely terjedelmében az olaszokhoz képest átla-
gosnak mondható, viszont bővebb és korszerűbb 
a magyar fordításokhoz fűzött jegyzeteknél. (Sok 
tartalmi hasonlóság és ismétlődés mutatható ki a 
Nádasdy-féle kiadással.) 

A művet mozgató, a mienkétől alapvetően kü-
lönböző világkép, a nagy történelmi távolság mi-
att az egyes toposzok számunkra ambi- vagy po-
livalensek, többféle, egymástól különböző helyes 
vagy olyan interpretációt tesznek lehetővé, amely-
nek a helytelensége nem bizonyítható. 

Az olasz kiadások nagy részét követve a mű első 
sorát (itt: Életutunk felén) az értelmezők arisztote-
lészi alapon határozták meg, azaz a 70 éves élet-
tartam fele Dante esetében 1300-ra esik, amikor fel-
tárulkozott számára a túlvilág. Ez az interpretáció 
nagyvonalúan eltekint az én és a mi közötti kü-
lönbségtől, illetve összekeveri az emberi képessé-
gek kifejlődésének csúcspontját (35) az egyén élet-
idejének felével. A Vendégségből idézett helyen egy 
másik elképzelést is hangsúlyoz Dante, ami szerint 
az öregkorban lelassuló folyamatok miatt a maxi-
mális életkor nyolcvanegy év (ilyen idősen halt meg 
Platón, s ennyit élt volna Krisztus). Ebből viszont 
egy teljesen más számítás jön ki: mi, a korporatív 
ember jutott 1300-ban (1,3: az idő, mint minden te-
remtett vestigium Trinitatis) teljes létideje feléhez. Ha 
az ezt állító szakirodalmat nem is, de a szám-
szimbolikában nagy jelentőségű 81-es (3x3x3x3) 
Dante által részletezett magyarázatára helyes lett 
volna utalni a Komédia legismertebb sorával kap-
csolatban. 

Az egész vállalkozás legproblematikusabb ré-
szének az Értelmezés tekinthető. Énekről énekre ha-
ladva számos kiadás tartalmaz néhány oldalas ösz-
szefoglalásokat. Itt a baj ezek egyenetlenségével van. 
Terjedelmük is nagyon különböző: a tizennegye-
dik és tizenötödik énekre három és fél oldal jutott, 
alig adva több információt, mint ami már a jegy-
zetekben is megvolt, míg a huszonhatodikra (Ulys-
ses) kilenc és fél. Ennél fontosabb, hogy nem látszik 
semmiféle közös szerkesztői elv, amely lehetővé tet-
te volna az énekek nagyjából közös szempontú ér-
telmezését. Néhol viszonylag alapos szakirodalmi 
áttekintést kap az olvasó, máskor a szerzők korábbi 
tanulmányaik egy-egy részletét illesztik bele a szö-
vegbe, eltorzítva az ilyen munkáktól elvárható ará-
nyokat. Alapvető teológiai-poétikai kérdések fel-

vetésének és tárgyalásának az elhelyezése gyakran 
véletlenszerűnek tűnik. Ilyen például az allego-
rizmus, a cím és műfaj, a nyelvezet, a passo-cont-
rapasso téma, amely a hét szerző különböző ér-
deklődésétől és vállalásától függően a Pokol közepe 
táján jön csak elő, jóllehet kezdettől fogva fontos ele-
mei a költői inspirációnak. A természetes haladási 
irány követése és az ismétlődések elkerülése vé-
gett indokolt lett volna egy szerkesztői útmutató 
közlése. Ebben, a két oldalas előszónál sokkal ala-
 posabban, tájékoztatni lehetett volna az olvasót az 
értelmezés alapelveiről, nagy témáiról, módszeréről 
és szerkezetéről, amit, később a maguk helyén, az 
egyes ének-értelmezések során gazdagítani, konk-
retizálni lehetett volna. 

Összességében, hangsúlyozzuk, a Komédia I fon-
 tos állomás a magyar Dante-kiadások történetében. 
Megbízható jegyzetapparátusának, valamint néhány 
új elemzési szempont és tudás bevezetésének kö-
szönhetően a hazai „művelt közönség” (Babits), ha 
megül ezen a padkán, a szükséges (elő)ismeretek 
tekintetében egy szintre kerülhet a kortárs olasz ol-
vasóval. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020) 

PÁL JÓZSEF 

FECSKE CSABA: ÁRNYŰZŐ ÉLET 

Ködtől, avarszagtól terhes őszi tájban járunk, „a szél-
ben Apollinaire kikericse térdepel” (Csak életem mú-
lik). Az ősz után véget nem érő tél következik — 
„olyan éjszaka jön / amit nem követ reggel” (Nem 
követ reggel). Fecske Csaba Árnyűző élet című köte-
tének verseire a halál növekvő árnyéka borul: a köl-
tő eltemette feleségét, s maga is közeledik az élet 
vége felé. E kettős tapasztalatból, a másik beteg-
ségének és halálának végigkíséréséből és a saját ha-
lállal való szembenézésből születtek a kötet két cik-
lusának versei. Az első, hosszabb ciklus (Csak 
életem múlik) tere a már idézett őszi táj. A második 
ciklus (Síron túl) beszélője az emlékezet és a hiány 
hullámzó árapály vidékét járja. Az egész kötet kulcs-
szava az idő, a „halálszagú”, föltartóztathatatlanul 
múló idő. 

A versek élén — mottóként — az Öreg fa című 
kétsoros áll. A címadó metafora, s a vers által ki-
jelölt halál-tematika eszünkbe juttat egy másik kor-
társ kötetet: Oravecz Imre Távozó fáját. De a foly-
tatásban is számos direkt és indirekt szövegközi 
utalás jelzi az Árnyűző élet verseinek intenzív 
kapcsolódását mind az európai, mind a magyar iro-
dalmi hagyományba. Kölcsönvett képek, motívu -
mok, szavak, címek, verssorok szövik át a szöve-
geket. Egy József Attila-töredéket is egésszé ír Fecske 
Csaba; s van két költő, akiknek neve is versbe ke-
rül: Pilinszky és Apollinaire. Utóbbi kikericsei, im-
már Fecske Csaba kikericsei, háromszor „virá-
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goznak” a kötet lapjain, három részre tagolva az 
első ciklust, ugyanakkor egységbe foglalva a te-
ret, melyet a versszövegeket olvasva bejárunk; 
„ezt az őszbe fúlt rétet” (In memoriam Apollinaire), 
„azt a ha tárait / nem lelő mezőt a benső tájat” (A sö-
 tétség leple). 

A kötet mindkét ciklusában uralkodó az egyes 
szám első személyben való megszólalás, de rend-
re felváltja ezt a te megszólítása: míg azonban a má-
sodik ciklusban valódi te, egy másik személy, a ha-
lott feleség a megszólított, addig az első ciklusban 
az én. Az önmegszólító versek dikciója mindig ke-
ményebb hangú, egyenesebb. Mintha vissza akar-
nák rántani a beszélőt a metaforikus tájról a való-
ságba: „elfelejtettél élni”, „nem érdemled meg a 
halálodat” (Élőhalott); „az idő szemétdombján ta-
lálod magad”; „a remény elveszett kulcsát csörgeti 
a reggel / mielőtt elkeveredsz a röggel”, „nem lép-
heted át saját árnyékodat” (Felkel lemegy); „október 
után most a novembert tanulhatod” (Egészen más). 

E vallomásos és megszólító költemények leg-
nehezebb, legnyugtalanítóbb rétege a beteg, az el-
hagyott, „a lét ajtórésébe szorult” testek kiszol-
gál tatottságára reflektáló versek csoportja. Erős, 
naturalisztikus felvételeket villant felénk a költő 
a kórteremben, takaró alatt fekvő és a hajléktalan, 
„padon didergő” létről. És nem ad feloldozást. 

Ennek a poétikának a tere az alkonyati táj, ahol 
már csak „hiányával van jelen a Nap” (Daubigny: 
A Szajna és az Oise találkozása). Rövid derűs meg-
állók lehetségesek csupán, ilyen például a Tört/ének. 
Maga a cím is számos értelmezési lehetőségét rejt, 
s ugyanígy a szöveg, tele áthallásokkal. Egy-egy szó 
olykor nem jelentésével, hanem a pozíciójával, a 
versben elfoglalt helyével képes fölidézni egy 
másik szöveget: így a versindító alszik ige Radnóti 
Éjszakáját. Mert hiába a Fecske-versben a virágzó 
almafa (újra Radnóti, a Virágének), tél van, a virág -
hullás valójában hóesés. Tört/ének: énekel, cselek-
szik a költő, s közben kiszolgáltatva „történik” ő 
maga a létben. A történik egyes szám első szemé-
lyű ragozása erős hangulati és szemantikai hatást 
teremt. A kötet tele van hasonló formai és tartal-
mi szépségekkel, játékos alakzatokkal, az első cik-
lusban nem ritkák a dalszerű megszólalások sem, 
s mindezek, ha már ismerősen járjuk komor tája-
it, mégis oldani képesek a súlyos atmoszférát, rést 
ütve „a sötétség tömör falán” (Nézhetem). 

A poétikai megoldások közül kiemelendő még 
a köteten végigvonuló szerkesztésbeli jellegzetes -
ség: a szintaktikai viszonyok jelöletlensége a vers-
szövegekben. Ez a formai hiány, a központozás 
elmaradása különös kettősséget eredményez: 
egyetlen mondatként olvastatja a ciklusokat, ugyan-
 akkor az értelmező olvasás rendre meg-megtorpan 
és visszatérésre, újraolvasásra kényszerül egy-egy 
szövegen belül. 

A kulcsszavak és -motívumok versről versre ha-
ladva bontakoznak ki, mintha leltárt készítene a köl-
tő a halálra készülő lélek kellékeiből. Vagy mintha 
újra és újra nekifutna a kimondásnak, így szoktatva 
magát az elkerülhetetlenhez. Az olvasó követi ezen 
az úton, s bár ő talán nem adhat támaszt a költő-
nek, a költő neki igen. Mert ennek a halál közeledtét 
mint főtémát közel hetvenszer variáló verseskötet -
nek mégis minden oldalára írva van valami szép 
(vö. A csönd két oldala). 

Verseinek e gyűjteményét meglepetésként ható, 
kérdő modalitást is hordozó kijelentéssel zárja Fecs-
ke Csaba, a nyitóvers párjaként és ellenpontjaiként 
a kötet végére illesztett kétsorosban: „hát hogy me-
hetnék el innen” (Volna még). Kötetnyi, a halált „gya-
korló”, azt megtanulni hivatott vers után a halál 
mégis érthetetlen, mégis elfogadhatatlan. S a ver-
seskönyv címe tulajdonképpen itt nyer értelmet: az 
árny felé lépkedünk, de hiába próbálunk hozzászok -
ni, az élet legalapvetőbb törekvése mégis az árny -
űző igyekezet. (Magyar Napló, Budapest, 2020) 

BORSODI HENRIETTA 

TORNYAI GÁBOR: SZELLŐSÉTA 

Él Székesfehérváron egy népszerű katolikus pap, 
akivel kapcsolatban az első szó, ami eszembe jut, 
az nem más, mint a derű. Igen, így kell hirdetni 
az örömhírt — mondják róla sokan. S hogy a köl-
tészethez is köze van Tornyai Gábornak, az többek 
között az igen példás fehérvári Versünnep Kubik 
Anna vezette zsűrijében vált világossá. „Torony 
atya” érzékeny megjegyzéseivel tűnt ki évek óta, 
bírálatai igazságosak és sosem bántóak. 

Vers- és kisprózaírói képességei pedig első kö-
tetében, a Szellősétában látszanak. Persze eszünk-
be jutnak rögtön a nagy papköltő elődök: Mécs 
László vagy Sík Sándor, hogy csak néhány kato-
likus poétát említsünk. És eszünkbe jut Pilinszky 
János híres önjellemzése is, miszerint ő katolikus 
és költő, vagyis itt a kötőszó, és nem a jelző az el-
sődleges! Ez utóbbit érzem fontosnak Tornyai 
esetében is, jelezvén, hogy ugyan felekezetének szel-
 lemisége egyértelműen kitapintható nála, ám óva-
kodnék mindenféle skatulyától. Magyarul talán 
egyértelműbb, ha azt mondom, hogy az egyetemes 
értékrend felé törekvése a meghatározó. Versei-
ben és kisprózáiban (ahogy ő határozza meg, „sze-
netjeiben”) egyaránt. 

Szellemes előszavában írja: „SZENET, mint új 
irodalmi műfaj. A hivatalosan szószenetként lé-
tező új műfaj megalkotója én vagyok. Akkor ta-
láltam rá, amikor az írásaimat próbáltam besorolni 
valamilyen irodalmi kategóriába. A szösszenet ki-
fejezés vezetett rá e műfaji meghatározásra. A »Mi 
a szösz ez?« — kérdés felvetődésével…” Nos, 

398



némi önirónia is van ebben a szövegben, és ez a 
hozzáállás (meg a szerénység) is jellemzi a szer-
zőt. És a közvetlenség. Ahogy például — akár Jó-
zsef Attila, vagy a maiak közül például Petőcz 
András nyomán — az utunkat velünk együtt járó 
Istent megjeleníti. Többek között Táncolni hívtál 
című versének hangütésével: „Virágmintás bá-
dogbögrédből ittál Istenem, / Amikor arra jártam. 
/ Láttam, amint lassan kortyolgattál valamit / Él-
vezve, hogy íze van az Életnek…” A mindenütt 
jelenvaló Mindenható itt a főszereplő, s persze a 
magunk képére formált Úr sajátosságaival. Ahogy 
a kiadó nevében utószót író Bobory Zoltán meg-
jegyzi: egyszerre „hagyományismerő, tisztelő és 
fiatalosan időszerű” ez a költészet. 

Nem prédikál, hanem vall a lélek belső titkai -
ról. A „nincs bennem félelem” állapotát rögzíti, 
ugyanakkor megjeleníti belső küzdelmeit is. Hi-
szen mindez együtt van jelen egy hívő ember és 
költő esetében. A kétségekkel is küzdő lelkipásztor 
belső drámájában. (Ugyanakkor a kötetet illuszt -
ráló Pesti Ráhel leheletfinom akvarelljei végig a 
harmóniát sugallják.) Úgy is mondhatjuk, hogy 
az ősi zsoltáros világa köszön vissza a 21. száza-
di pap és költő törekvéseiben. „És zsoltárod dal-
lamában fogod a kezem…” — vallja az Angyal-
szárnyon című versben. Közben önvizsgálatról és 
önismeretről tanúskodnak írásai, gyakran a sza-
badvers áradásának segítségével. Hasonlóképpen 
említhetjük lírával átitatott kisprózai műveit, 
melyekben nem idegen tőle az elmélkedés sem, 
de ugyanígy említhetjük az imádságot is. Olyan 
gondolatokat fogalmaz meg kisprózai írásaiban, 
amelyek valószínűleg szétfeszítenék a versek 
ke reteit. 

Világképének összetettségéhez tartozik, hogy 
igen gyakran komor színeket fest, és még a hiá-
bavalóság kimondása sem áll távol tőle. Minden 
hiábavalóság című verse babitsi mélységekre, az 
Esti kérdés filozofikus tartalmaira emlékeztet. 
Ez zel együtt igaz, hogy a papi hivatás mint hát-
tér és „hittér” minden lépésében kíséri. Ugyan-
akkor nem szakad ki a világból, nem fordul vele 
szembe, hiszen rácsodálkozik a teremtés és az em-
beri kapcsolatok csodáira is. Folyton keresi a szép-
séget, a teremtett világ értékeit. A legapróbb rész-
letek épp úgy megragadják, mint a nagy egész. 
A pillanatok épp úgy, mint az örökkévalóság. Ak-
kor is láttatja Isten jelenlétét, ha ki sem mondja 
nevét. Például a Jelenlétedben soraiban: „Jelenlé-
ted ben / Szemsugár paplanmelegbe bujhatok / 
Egy kicsit élvezni a szeretetvalóság / Igazságát. 
/ Jó, hogy létezel és benned / Én is létezhetek.” 
Íme, a teljes azonosulás példája. 

Az isten- és emberkapcsolat mellett meg-
ének li a természetkapcsolat szépségeit is. Egy 
csepp-játék című miniatűrjében így: „A levelek kö-

zül kikukkantó napsugárarcon / ugrándozó eső-
cseppek / játszanak.” A „vagyok–lehetek–élek–
szeretet” négyességének szellemében alkot. Azt 
is mondhatjuk, hogy a félelem nélküliség költő-
je és írója, aki egyértelmű igent mond a létezés-
re. Mindez jól tükröződik a dobogókői sorozat-
ban. Egy olyan helyszínről szól itt, amelyben ott 
rejtőznek a spirituális tartalmak, a teremtő csend 
és az elmélyülés elemei. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy Tornyai Gábor 
gyakran teremt új szóösszetételt, ezzel sűrítvén 
a gondolatokat. Egy verscím ennek igazolására: 
Sóhajtá(r)s. Van, ahol kissé zsúfolt lesz így egy-egy 
leleménye. Többek között így: ezerszeretésarcú, 
önmagambahagyatsz, lélekporpergető stb. S ha 
már itt tartunk, tegyük szóvá, hogy néhány vesz-
szőhiba (főleg a kisprózákban) gondosabb szer-
kesztéssel elkerülhető lett volna. 

A fent említett „szenet” meghatározásával kap-
 csolatban jelezhetjük, hogy pontos önismeretre vall. 
Tornyai tisztában van azzal, hogy ezek a szössze-
netek nem szólnak mindig az örökkévalóságnak, 
erre inkább a versekkel tarthat igényt szerzőnk. Ám 
nem kétséges, hogy itt is, ott is a lé lek titkait kutatja, 
kifinomult érzékenységgel. A kötet méltó befejezése 
az Egyedül című vers. Ennek végkifejlete: „lassan 
haladok / A kiteljesedettség felé. / Ahova az Isten 
hí vott meg valamikor, / Amikor elkezdett össze-
rakódni / Ujjaim közül kipergő világom.” (Vörös-
marty Társaság, Székesfehérvár, 2020) 

BAKONYI ISTVÁN 

ÁMOSZ OZ:  
KEDVES FANATIKUSOK! 
Levelek egy megosztott földről 

Korunkban a legváltozatosabb világboldogító esz-
mék és mozgalmak eddig még soha nem látott 
áradatával találjuk szemben magunkat, ugyan-
akkor lesújtva és reményvesztetten vesszük azt 
is tudomásul, hogy a legjobb szándékkal megin -
duló mozgalmakon belül is szinte törvényszerűen 
elindul egy olyan folyamat, melynek révén saját 
elgondolásukat a világról és az értékekről kizá-
rólagosnak tartják. Ez még az olyan diskurzusok 
esetében is megfigyelhető, melyeknek alapeszméje 
éppen az, hogy vitathatatlan értéket látnak a kü-
lönbözőségben. Ennek a paradox helyzetnek az 
okát próbálja mindenki számára érthető módon 
megragadni Ámosz Oz. 

A kötet három esszét tartalmaz, melyek a fa-
na tizmus témáját boncolgatják. Oz könyvét ol-
vasva nem szabad elfelejtünk, hogy író írta, az -
az olyan valaki, akinek mestersége elsősorban 
nem az, hogy analizál és kimondja a végső igaz-
ságot, hanem éppen az, hogy felmutatja a tárgy 
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sokrétűségét, felfejthetetlenségét, hogy felül-
emel kedve betokosodott diskurzusokon, új és ele-
ven kérdéseket tesz fel, és mintegy felmutatja az 
élet misztériumát. Oz munkásságának egyfajta sű-
rítménye, desztillációja ez a könyv, mely tartal-
mazza írói vesszőparipáit, és csak akkor érthet-
jük meg ezeknek a mondatoknak a súlyát, ha 
számolunk annak az írószemélyiségnek a jelen-
létével, aki szavatolja e meglátások hitelét, és akit 
irodalmi tevékenységéért Nobel-díjra is jelöl-
tek. Tehát a könyvben megfogalmazott gondola -
tok nem arra tartanak igényt, hogy báván elfo-
gadjuk és a zászlónkra tűzzük őket, hanem hogy 
megszívleljük azokat. 

A három esszé az általánostól halad a konkrét 
felé, így az első, melynek címe a kötetével azonos, 
a fanatizmusról magáról gondolkodik. A fana-
tizmus témája nemhogy nem vesztett jelentősé-
géből 2002 óta, amikor Oz ezt a gondolatmene-
tet egy előadássorozatban a nyilvánosság elé tárta, 
hanem éppen hogy talán soha nem volt annyira 
aktuális, mint ma, a közösségi hálók korában. Ta-
lán még soha nem volt olyan kor, melyben a köz-
véleményt ilyen mértékben határozta volna meg 
az, ami csábító és népszerű, ahelyett, ami tény-
szerű, igaz és értékes. 

Az esszé kezdősoraiban Oz arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy az erőszak új hulláma elsősorban 
nem a vagyonbéli különbségekre reagál: „Nem, eb-
ben a harcban egyik oldalon a fanatikusok állnak, 
akik meg vannak róla győződve, hogy a cél szen-
tesít minden eszközt, a másikon pedig mindenki 
más, akik úgy tartják, hogy az élet maga a cél, nem 
pusztán egy eszköz” (12.). Ezután leszögezi azt is, 
hogy nem a radikális iszlám az egyetlen, ahol a fa-
natizmus megnyilvánul, de mindenhol ez üti fel 
a fejét a világ különböző részein, ahol vérengzés 
folyik, és ezek egyike sem válaszadás vagy reak-
ció egy eldöntendő kérdésre, mint például: „A glo-
balizáció áldás vagy átok?”, „A szekularizmus és 
hedonizmus vajon rabság vagy szabadság?”, hi-
szen a fanatikus nem érvel, „Ha valami nem tet-
szik neki, ha számára egyértelmű, hogy valami 
nem tetszik Istennek, akkor az ő kötelessége el-
pusztítani a szentségtörést, még ha ez azt jelenti 
is, hogy mindenkit meg kell ölnie, aki véletlenül 
ott tartózkodik” (13.). Oz azt is megjegyzi, hogy a 
fanatizmus nem köthető egyetlen kultúrához, hi-
szen ennél sokkal általánosabb módon emberi. „Az 
emberi természet szerves része, ha úgy tetszik, egy 
gonosz gén” (14.). Úgy véli, ez a fajta agresszió ab-
ból is adódik, hogy az egyre bonyolódó világunk 
kérdéseire egymondatos válaszokra vágyunk, 
me lyek meghatároznak egy bűnbakot, akit aztán 
hibáztathatunk minden szenvedésünkért. 

Oz szerint a fanatikus legszembetűnőbb is-
mérvei, hogy híján van a fantáziának, azaz nem tud-

ja elképzelni kijelentéseinek életre gyakorolt konk-
rét hatásait, képtelen a humorra, az öniróniára, és 
képtelen az empátiára. Vagy: „nem tudja meg-
gondolni magát, és nem tud témát váltani” — idé-
zi Oz Churchillt (32.). Az esszé zárógondolata a min-
denkori olvasó számára a legmélyebb önvizsgálatra 
hív fel: „…óvatosan bánjunk azzal a kis fanatikussal, 
aki szinte mindnyájunk lelkében ott rejtőzik” (46.). 

Oz felidézi nagymamája egy gondolatmenetét, 
aki úgy érvelt, hogy a kereszténység és a zsidóság 
nagy vitája pusztán abban áll, hogy a keresztények 
szerint a Messiás már eljött, és megváltott minket, 
és majd újra eljön, a zsidók pedig azt gondolják, 
hogy a Messiás majd csak ezután érkezik. „…a 
Messiás eljöveteléig miért nem tudunk mind élni 
és másokat élni hagyni?” (47.) — teszi fel a meg-
válaszolhatatlan kérdést Slomit nagymama. 

A kötet második esszéje (Sok-sok fény, nem egy 
fény) a judaizmusról mint kultúráról gondolkodik, 
és azt a kérdést teszi fel, hogy a demokrácia meny-
nyiben sajátja ennek a kultúrának. Ennek kapcsán 
megállapítja, hogy a zsidóság szerves része az ag-
noszticizmus és az eretnekség, és hogy e tekintet-
ben történelmi távlatokban is lehet vitakultúrának 
tekinteni, és hogy ezek szerint már alapgénjeiben 
is demokratikus. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg: 
„Talán elérkezik a nap, amikor a kiközösített Spi-
noza, vagy Heinrich Heine (…), sőt még az a meg-
kínzott zsidó, az a csodálatos költő és az erkölcs 
példaképe is Názáretből, egy nap majd talán mind 
elnyerik méltó helyüket a zsidó panteonban.” 

A harmadik esszé (Álmok, melyeket Izraelnek ha-
marosan el kell engedni) a palesztin háború részle-
teit taglalja. Oz megkockáztatja a kijelentést, hogy 
két államnak kell lennie Izraelben, máskülönben 
egy állam lesz: „Ha pedig egy állam lesz, az arab 
állam lesz, amely a Földközi-tengertől a Jordán fo-
lyóig húzódik majd” (119.). És ezzel a kijelenté sével 
vállalja, hogy az összes zsidó szemében áruló le-
gyen. Talán itt értjük meg igazán, hogy miért vet-
te fel az Oz nevet, mely héberül „bátorság”-ot je-
lent. Elég bátor ahhoz, hogy a szem benálló feleket 
meghall gassa, komolyan ve gye, megértse, hogy 
mindkét félnek igazat adjon, hogy mindkét felet 
megkérdőjelezze, hogy ne engedjen a többséghez 
tartozás csábításának, annak a nyugalomnak, ami 
azzal jár, hogy egy nagy em beri közösség ereje és 
akarata érvényesítse véleményét. 

Ha mást nem, azt biztosan érdemes eltanulni 
Oztól, hogy az idegenekkel való találkozásunkkor 
az legyen az első kérdésünk, hogy „mi a közös ben-
nünk, és hogyan egészítjük ki egymást?” (Ford. Pék 
Zoltán; Európa, Budapest, 2020) 
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