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Komálovics Zoltán

Firka

Keserü Ilona Nagy zománc firka 2 című képéről

Az összes tragédiánk és szen-
vedésünk úgy feszül a világra, mint egy felemelhetetlen háló, 
amely a szellemünk terével együtt nehezedik és tágul . Minél tá-
gabb, annál sűrűbb szövésű .

Mint a test, elágazik, és nem tér vissza többé . Időleges ben-
ne öröm és szenvedés . A bőr, akár egy pulzáló, puha háló né-
mán átereszti, de az erő, amely mindezt létrehozta, mégis kint 
marad, s keresi az útját, hogy az égtájak szerint közeledjen és 
bebocsájtást nyerjen . A világ bőre alatt, a mozdulatlan csönd-
ben mégis készül a végső rajzolat . Kezdetben olyan, mint egy 
firka, amit egy gyerek vet papírra szinte öntudatlan . Vonalak 
egymásra torlódó halmaza . Követhetetlen kuszaság . Aztán 
lassan kirajzolódik a lapra gyűrődő tér egy csomója, amely 
hirtelen, mint egy köldök, befelé kezd nyílni . A végtelen háló 
egy csomója, köldöke úgy rajzolódik, mint egy firka, mely-
nek szálai szétereznek, s látszólag lefelé folynak egy nagy erő 
ijesztő vonzásában . Valakinek a keze mégis rajta van a csomó-
kon, a nagy zománc firkán, s mint egy ütőeret, tartja a hálót . 
Áll, mint egy ködbe szúrt kapitány, üzenet nélkül, hullámra-
jok sűrűjében . S mi félünk, hogy az Isten egyszer már meglá-
togatott bennünket, s nem tér vissza többé .

Keserü Ilona munkája lapunk belső borítóján látható .



Gerhard Lohfink

A szentírás-magyarázat problémája  
Isten országának jézusi meghirdetésével 

Egy búcsúelőadás a teológi-
ai mondanivaló megfogalmazásán kívül arra is alkalmat kínál, 
hogy sok mindenért köszönetet mondjunk . Köszönetet mondok 
először is a Katolikus Teológiai Fakultásnak azért, hogy 14 éve 
meghívott Tübingenbe, egy olyan egyetemi karra, amely nélkül 
nem gondolható el a katolikus teológia története . Legyen még-
oly körülményes és körültekintő a tanszékvezető kiválasztásá-
nak folyamata, ennek végén mégis elkerülhetetlen a kar olda-
láról a bizalom radikális aktusa . Ilyen bizalomba fogadás várt 
itt engem . E bizalom hangja volt ismét hallható számomra Pe-
ter Hünermann dékán bevezető szavaiból . Tágas teret találtam 
itt arra, hogy szabadon, anyagi gondoktól mentesen kutathas-
sak, taníthassak és publikálhassak – ez utóbbi lehetőségét a vi-
lág legrégebb óta folyamatosan működő teológiai folyóirata, a 
Theologische Quartalschrift biztosította . A kutatás, a tanítás és a 
publikálás szabadsága magától értetődőnek látszik . Ha azonban 
körülnézünk a világban és a történelemben, azonnal láthatjuk, 
hogy mégis milyen kevéssé az . A Katolikus Teológiai Fakultás 
az állandó eszmecsere lehetőségét is biztosította számomra oly 
kedves és nagyrabecsült kollégáimmal, akiktől mindig tanulhat-
tam . A legtöbbjük kedvéért legszívesebben újra beültem volna a 
hallgatók közé . De nem volt bátorságom hozzá . 

1987 téli szemeszterének a végén lemondtam a tübingeni professzori állásomról, 
hogy életemet teljesen az „integrált gyülekezetben” élhessem, és ott is dolgoz-
hassam . Itt az 1987 . július 6-án megtartott búcsúelőadásom szövege olvasható, 
melyet szándékosan nem dolgoztam át, ki sem bővítettem . Csupán azt szükséges 
megemlítenem, hogy a III . részben kifejtett téziseim megfogalmazásához fontos 
ösztönzést jelentett Ludwig Weimer Die Lust an Gott und seiner Sache, oder: Lassen 
sich Gnade und Freiheit, Glaube und Vernunft, Erlösung und Befreiung vereinbaren? 
(Herder, Freiburg i . Br ., 21982) című munkája .



Köszönetet mondok az Evangélikus Teológiai Fakultáson 
dolgozó ismerőseimnek és barátaimnak is . Nemcsak teológiám 
világát tágították ki, hanem alkalmat adtak újra meg újra arra 
is, hogy a Bibliából kiinduló, egészen személyes, sőt spirituális 
beszélgetéseket folytassak velük, amelyek megerősítették a hi-
temet . Noha az egyház mély sebének, jelesül a hasadásának a 
reálszimbóluma a két teológiai fakultás egymás melletti léte, ez 
az egymásmellettiség mégis a lelki gazdagodás forrását jelentette 
nekem, és állandó szellemi ösztönzést is adott . 

Köszönetet mondok a sok-sok hallgatómnak is, akik az el-
múlt tizennégy évben részt vettek itt, a Kupferbauban tartott elő-
adásaimon . Az első években mindig félelemmel és reszketéssel 
jöttem az előadásokra: meghallgat-e egyáltalán valaki? Kedves 
hallgatóim, Hölgyek és Urak: hogy valóban meghallgattak, hogy 
mindig, újra meg újra eljöttek, hogy tanulhattam az Önök nyílt-
ságából és igazságszeretetéből, s hogy a fiatalságuk életet lehelt 
belém: micsoda ajándék! 

Sok mindent mondhatnék még, sok mindent kellene még meg-
köszönnöm, ám mondanivalóm döntő többségének kimondatla-
nul kell maradnia . Egyet azonban nyugodtan kimondhatok: egy 
német teológiai fakultás nem csupán állami intézmény . Az egyház 
megbízásából is tanít . E helyen mondok köszönetet kifejezetten 
azért a bizalomért, amellyel Georg Moser püspök, az ő lelkipász-
tori munkatársai és az egész Rottenburg püspökség folyamatosan 
megajándékoztak engem . Az elmúlt tizennégy évben sohasem 
kényszerített senki semmire . Találtam ellenben közösséget a hit-
ben, az evangéliumért érzett aggodalmat, sváb észjárást és olyan 
emberséget, amely újra meg újra semmivé foszlatta az egyházat 
fenyegető félelmetes veszélyt, hogy az őt körülvevő társadalom-
hoz hasonlóan bürokratikus rendszerré válik .

Ha tehát most távozom, nem azért teszem, mert ezt a helyi 
egyházat nem éreztem otthonomnak, nem azért, mert nem bír-
tam tovább az egyetemi üzemet, s nem is azért, mert – ahogyan 
egy kollégám aggódóan írta – midlife-crisis kapott el, hanem 
azért, mert olyasmire bukkantam, ami erősebb és lenyűgözőbb, 
mint amit eddig valaha átélhettem . Most a legszívesebben erről 
beszélnék . Mivel azonban az ember a szeretete tárgyáról nehe-
zen tud előadást tartani, ezért ennek az objektív alapzatáról fo-
gok beszélni: Isten országáról .

I. Az Isten országára vonatkozó mai 
exegétikai beszédmód egyoldalúságai

Isten országa nagy kihívást jelent a szentírás-magyarázatnak, s 
ennek jelei korán meg is mutatkoztak . Már annak el kell gon-
dolkoztatnia bennünket, hogy az „Isten országa” fogalom olyan 
gyorsan a háttérbe szorult a kora keresztény teológiában . Pál-
nak és a János-evangélium szerzőjének még sikerült más fogalmi 
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nyelvbe transzformálnia azt, amit a foglom jelöl . Isten országa 
náluk az Isten igazságosságában, illetve az élet fogalmában fejező-
dik ki . De milyen gyorsan semmivé foszlott e két fogalom helyes 
értelmezése is! Hosszú exegétikai felfedezéstörténetre volt szük-
ség ahhoz, hogy egyáltalán újra világossá váljék, mit is értettek 
eredetileg azon, hogy ζωή, δικαιοσύνη θεοῦ – azaz amit erede-
tileg a βασιλεία θεοῦ jelentett . Hát mi? Mi tudjuk, hogy mit je-
lentenek? 

Bizonyosan jóval többet tudunk róla, mint a korábbi évszá-
zadok . Azóta ismerjük az „Isten királysága”fogalom Jézus kora 
előtti komplex hagyománytörténetét . Határozottan el tudjuk kü-
löníteni továbbá az egyház húsvét utáni igehirdetésétől azt, amit 
a történeti Jézus hirdetett . Mindenekelőtt azonban: Johannes Weiß 
és Albert Schweitzer munkássága óta nagyon világosan szemünk 
elé tárultak Jézus üzenetének eszkatológikus körvonalai . 

A történetkritikai szentírás-magyarázat tehát olyan képet tud 
alkotni Isten országának Jézus által hirdetett felfogásáról, amely 
a korábbi évszázadok által alkotott képekénél jóval élesebb, és 
összehasonlíthatatlanul több részletet tesz láthatóvá . A fotográ-
fia kategóriáiban fogalmazva: a régebbi felvételekkel összeha-
sonlítva az a kép, amelyet a modern szentírás-magyarázat Isten 
országának jézusi meghirdetéséről készített, mélységélesség, 
színfokozat és felbontás szempontjából sokkal jobb minőségű . A 
szentírás-magyarázat ma rendelkezésünkre álló technikája jóval 
fölülmúlja a korábbi évszázadokét . 

Csak az a kérdés, sikerül-e egyszersmind a helyes látószö-
get is kiválasztanunk a nagyteljesítményű szentírás-magyará-
zatunkkal, amely a természettudományok egzaktságáról álmo-
dozik . Ugyanis minden egyes tárgy leképezéséhez létezik egy 
optimális pozíció . Előfordulhat, hogy a szentírás-magyarázat 
egyáltalán nem találta még meg a helyes pozíciót, s ezért olyan 
képet hoz létre, amely a jobb mélységélesség és a nagyobb rész-
letgazdagság ellenére sem jobb, hanem egyenesen rosszabb mi-
nőségű képet alkot Jézus Isten országáról hirdetett felfogásáról, 
mint a korábbi évszázadok? Akárhogy is, véleményem szerint 
az a kép, amelyet a mai exegézis Isten országának jézusi meg-
hirdetéséről alkotott, technikai kvalitásai ellenére három súlyos 
egyoldalúságot is felmutat .

1. Isten országának időpontja

Az első egyoldalúság Isten országának az idejével kapcsolatos . 
Az újabb szentírás-magyarázat ugyan szüntelenül azt hangsú-
lyozza, hogy az Isten országával kapcsolatos jézusi szövegek ér-
telmezésénél a jelen és a jövő feszültségét egyik irányban sem 
szabad feloldani, ám sok szentírás-magyarázó mégsem tartja 
magát ehhez a helyes belátáshoz . Az Isten országának jelen- és 
jövőaspektusa közti feszültség kidomborítása után rögtön neki-

6 gerhard lohfink 
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látnak elbagatellizálni a jelenaspektus fontosságát . Például a kö-
vetkezőket mondják: Isten országa csak Jézusnak a személyében 
van jelen; csak Jézus jelképes cselekedeteiben van jelen; csak Jé-
zus szavában van jelen; dinamikusan, proleptikusan, anticipatív 
módon, pontszerűen-szituatíve van jelen; illetve egy egészen ki-
finomult változat szerint: meghirdetése móduszában van jelen . 

Nem tehetek róla, így kell fogalmaznom: az efféle utólagos 
megszorításokkal Isten országa megfullad, hiszen ténylegesen 
ismét visszaszorul a jövőbe . Ha viszont hűek akarunk lenni Jézus 
üzenetéhez és gyakorlatához, a baszileia általa hangsúlyozott je-
lenét kell mindennél jobban kidomborítanunk . Hiszen azt, hogy 
Isten a jövőben létrehozza majd királyi uralmát, Jézus idejében 
mindenki hitte Izráelben, aki egyáltalán a végső idők reményé-
ben élt . Épp abban rejlik Jézus összetéveszthetetlen különleges-
sége, hogy rémisztő beteljesüléstudattal jelentette ki: Isten orszá-
ga most van jelen . S nemcsak hírül adta megérkezését, hanem a 
gyakorlatban, Messiásként meg is valósította azt .

De miért nem sikerül a szentírás-magyarázóknak tudatosíta-
niuk az egyházban Isten országának ezt a jelenaspektusát? Német-
országban 1848 óta megrendezik a Katolikus Napot . Az adott 
rendezvény programja többnyire egy gondosan kiválasztott 
mottó köré szerveződik . E mottók között még nem akadt olyan, 
amelyik azt hirdette volna: Isten országa jelen van . Az 1986-os 
aacheni Katolikus Nap mottója így hangzott: „Jöjjön el a te orszá-
god .” Milyen megdöbbenést váltott volna ki, ha a Lk 11,2 helyett 
a Lk 11,20 lett volna a mottó: „ . . .akkor eljött hozzátok az Isten or-
szága”! Ám nyugalom: központi rendezőbizottságok nem hisz-
nek és vallanak semmi ilyesmit . S ez már csak azért sem várható 
el egy ilyen központi bizottságtól, mert még a szentírás-magya-
rázók sem hiszik el valójában, hogy már eljött az Isten országa . 
Éppen ez mutatja ínségüket . 

2. Isten országának cselekvő előidézői

Az Isten országával kapcsolatos mai exegétikai beszédmód má-
sodik egyoldalúsága abban érhető tetten, hogy az embert nem te-
kinti a baszileia cselekvő előidézőjének . Az újabb szentírás-ma-
gyarázatban minduntalan felbukkan az alábbi állítás: a baszileia 
egyedül és kizárólag Isten tette . Ezt az állítást többnyire az alábbi 
módon fejtik ki: az embernek imádkoznia kell azért, hogy eljöj-
jön a baszileia, fel kell készülnie rá, készen kell állnia a baszileia 
eljövetelére, tájékozódásában hozzá kell igazodnia, aszimptoti-
kusan felé kell közelednie, ám abszolúte semmit sem tehet sem 
megjelenésének előidézéséért vagy eljövetele meggyorsításáért, 
sem a feltartóztatásáért, főleg nem a megakadályozásáért . Isten 
országának létrejöttét csakis Isten maga idézi elő . 

Ezek az állítások már régen mind toposszá szilárdultak a mai 
bibliatudományban . Annyira közkeletűvé váltak, hogy normatív 



szófordulatok egész rendszere fakadt belőlük . Helyesnek számí-
tanak például az alábbi megfogalmazások: „Isten országa betör 
a világba”, „Isten uralma érvényre jut” . Rossznak számít ellen-
ben például a „felnövekszik Isten országa” . Kifejezetten tilosak 
viszont az efféle megfogalmazások: „Isten országán munkálkod-
ni”, „Isten országát felépíteni”, noha ezek a pietizmusban, a né-
met közösségi mozgalomban és a katolikus ifjúsági mozgalom-
ban még maguktól értetődők voltak . 

Az említett egyezményes megfogalmazásmódok mind az 
alábbi premisszából fakadnak: a baszileia egyedül és kizárólag 
Isten tette, s az ember bárminemű közreműködése nélkül jön el . 
Itt természetesen egy pillanatig sem szándékozom vitatni, hogy 
a baszileia Isten tette . De mindent elmondtunk már ezzel? Nem 
kellene-e Jézus felől kiegészítenünk ekképp: a baszileia eljöve-
tele az ember tette is? Nem kellene-e azt mondanunk: ahogyan 
a baszileia eljövetele „teljes egészében és maradéktalanul” Isten 
műve, pontosan ugyanígy „teljes egészében és maradéktalanul” 
az ember műve? Véleményem szerint ezzel a megfogalmazással 
adjuk vissza a leghűbben az ezzel kapcsolatos bibliai szöveghe-
lyek értelmét is . A baszileia eljövetele a Biblia szerint is Isten sza-
badsága és az ember szabadsága között lejátszódó történet .

3. Isten országának társadalmi aspektusa

Az Isten országára vonatkozó mai exegétikai beszédmód harma-
dik egyoldalúsága abban rejlik, hogy nem esik szó Isten országá-
nak társadalmi aspektusáról . Ha a baszileia jelenlétére irányuló 
kérdés fölvetődésekor sor kerül is legalább a probléma közép-
pontjának a taglalására, e harmadik pontot még mindig egészen 
periférikusan érintik a viták . Léteznek – legalábbis a német nyel-
vű folyóiratokban és lexikonokban – az Isten országáról szóló 
hosszú cikkek, amelyek egyetlen szót sem vesztegetnek annak 
társadalmi aspektusára – vegyük csak szemügyre például a 
Theologische Realenzyklopädie XV . kötetében található „Herrschaft 
Gottes” szócikk újszövetségi részét . A baszileia az efféle szócik-
kekben különös lebegésben van . Nincs helye a világban . Jézus-
ban rövid időre kézzelfogható lett . Most pedig újra lóg a levegő-
ben, mint távoli ködfolt . 

Észre sem veszi az újszövetségi szentírás-magyarázat, meny-
nyire erőszakot tesz a fogalom teljes ószövetségi történetén 
azzal, hogy Isten uralmát elkülöníti a társadalmi szférától . Az 
Ószövetség mindig társadalmi értelemben érti a „királyt” és a 
„királyságot” . Aki király akar lenni, annak szüksége van népre, 
különben nem király . Az uralom az uralom konkrét terét követe-
li meg, olyan helyet, ahol láthatóvá válik . Ezért nem létezik Isten 
világban gyakorolt uralma az ezt elismerő nép nélkül .

Az Újszövetségben sehol sem kérdőjeleződött meg az Isten 
uralmának ez az ószövetségi alapvető állandója . Jézus felfogásá-
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ban Isten országának nemcsak a maga ideje van meg – ez az idő 
most köszöntött be –, hanem a helye is, ahol láthatóvá és megra-
gadhatóvá válik . Ez a hely Izráel . Ahogyan van καιρός-a, Isten 
országának ugyanúgy van τοπός-a is: Isten országa nem utópia . 
Megragadhatóvá és szemlélhetővé válik – először magában Jé-
zusban, majd pedig szükségképpen Isten népében is, amelyet 
Jézus mint új társadalmat maga köré gyűjt . Hogyan is beszélhet-
nénk a tárgyhoz hűen Isten országáról, ha nem beszélünk min-
dig Istennek erről az utolsó időbeli népéről is? 

4. Időközi mérleg 

Ennyit elsőre a mai szentírás-magyarázat Isten országával kap-
csolatos beszédmódjának súlyos egyoldalúságairól . A követke-
zőképpen foglalhatnánk össze őket:

(1) a mai exegézis világosan látja, de nem veszi komolyan Is-
ten országának jelenaspektusát;

(2) nem veszi számításba az embert mint Isten országa eljöve-
telének cselekvő előidézőjét;

(3) végül – legalábbis az európai – szentírás-magyarázat szin-
te egyáltalán nem érzékeli Isten országának társadalmi aspektu-
sát . 

E három egyoldalúság természetesen szorosan összefügg 
egymással: mindegyik esetben Isten országának áthelyezéséről-
elfojtásáról van szó . Isten országa a jelenből a jövőbe kényszerül, 
az egymással összefonódó isteni és emberi cselekvés helyett tisz-
tán isteni cselekvés lesz belőle, valamint a népében megragad-
ható konkrét helyéről valamiféle lebegő helynélküliségbe kerül .

A részleteket illető bámulatos ismeretgazdagság dacára a 
szentírás-magyarázat mindezzel megdöbbentően messze eltávo-
lodott Isten országának tényleges jézusi hirdetésétől . Azt, hogy 
ez valóban így van, a ma este rendelkezésemre álló időkeretben 
csak néhány kiválasztott példa segítségével világíthatom meg . 
Előadásom második felében három szöveget próbálok meg ér-
telmezni: az Isten országa eljövetelének időpontjával kapcsolat-
ban a szántóföldbe rejtett kincsről és az értékes igazgyöngyről 
szóló kettős példabeszédet (Mt 13,44-46), az ember mint Isten 
országának cselekvő előidézője problematikával kapcsolatban a 
talentumokról szóló példabeszédet (Mt 25, 14-30), s végül Isten 
országa társadalmi aspektusának problematikájával kapcsolat-
ban a magvetőről szóló példabeszédet (Mk 4,3-8) . Az, hogy kizá-
rólag példabeszédeket választottam ki az exegétikai magyarázat 
szemléltetése céljából, természetesen azzal függ össze, hogy itt a 
jézusi hagyomány különösen biztos talaján állunk . 
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II. Exegétikai szúrópróbák 

1. A szántóföldben elrejtett kincsről szóló  
példabeszéd, avagy Isten országának ideje

A szentírás-magyarázatban eddig öt különböző álláspont rajzo-
lódott ki a Mt 13,44-46 témájának a pontosabb meghatározására . 
Mondhatjuk azt, hogy a példázat Isten országának mérhetetle-
nül értékes voltát akarja kidomborítani: a baszileia olyan értékes, 
mint a ragyogó kincs és a csillogó igazgyöngy . 

Mondhatjuk azt is, hogy a korlátlan áldozatkészségről szól a 
példabeszéd: a baszileia kedvéért mindenünket oda kell adnunk . 

Egy harmadik értelmezési pozíció az alkalom egyszeriségét 
hangsúlyozza: ilyen kincset, ilyen igazgyöngyöt csak egyszer ta-
lálunk életünkben . S így van ez a baszileiával is: az órát, amely-
ben rábukkanunk Isten országára, azonnal ki kell használnunk, 
hiszen nem tér vissza többé . 

Egy negyedik értelmezési pozíció a megtaláló rosszhiszemű 
cselfogására hegyezte ki a szántóföldben elrejtett kincsről szóló 
példázatot: a föld megvásárlásakor nem lett volna szabad elhall-
gatnia a kincs létét, ám célratörően és kíméletlenül pontosan ezt 
tette, hogy magának szerezze meg a kincset . 

Egy ötödik értelmezési pozíció a kincs megtalálójára gyako-
rolt lenyűgöző hatásra futtat ki mindent . Örömtől eltelve fogja 
magát, eladja mindenét, s megszerzi a kincset . Így van ez Isten 
országával is: aki rábukkan a baszileiára, akár a vakszerencsének 
köszönhetően, mint a napszámos, akár hosszas keresgélés után, 
mint a kereskedő, annak nem kell többé hosszasan töprengenie . 
A meglelt kincs ragyogása kimondhatatlan örömmel tölti el . Szí-
vesen eladja mindenét, hiszen ezzel élete üzletét csinálja meg . 

Melyik értelmezési pozíciónak van igaza? Az egyik mellett dön-
teni a másik négy ellenében a parabola elbeszélésszerkezetének 
figyelmen kívül hagyását jelentené . Egy parabolát megérteni 
ugyanis nem azt jelenti, hogy az elbeszélés friss húsát lefejtve fel-
mutatjuk a tertium comparationis csontvázát, hanem azt, hogy 
engedjük, csábítson el, s magával ragadva vezessen el bennünket 
a dologhoz, amelyről szó van . Ennélfogva parabolánkban nem 
egyszerűen a „kincs”, a „mindent eladás”, „az alkalom egysze-
risége”, a „megtaláló rosszhiszemű cselfogása” vagy a „meglelt 
kincs lenyűgöző hatása” a tertium comparationis, hanem a para-
bola ezt mondja: Isten országával úgy áll a helyzet, mint a törté-
net egészével, amelyben mindez megtörténik . Ahogyan egyszer 
valaki a vakszerencsének köszönhetően kincsre bukkant, amely-
nek ragyogása lenyűgözte őt, mindenét eladta érte, és a kincset 
kíméletlenül megszerezte magának, ugyanígy jön el Isten orszá-
ga is . S ahogyan másvalaki egy szép napon megtalálta és min-
denét pénzzé téve megvásárolta az álmaiban régóta megjelenő 
igazgyöngyöt, pontosan így jön el Isten országa is . Isten országa: 
történet . 
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Az általunk tárgyalt összefüggésben az alábbi mozzanat a dön-
tő: ez a történet nem valamilyen, még ránk váró jövő valamikorjában 
történik meg, hanem Jézus igehirdetésének az órájában, és nem 
is valamiféle homályos mindenütt-és-sehol valaholjában, hanem 
ott, ahol Jézus van, és ahol egybegyűjti Izráelt . Isten országát most 
találjuk meg, most vásároljuk meg . A kincset és az igazgyöngyöt 
nem proleptikusan, nem anticipatorikusan és nem is dinamiku-
san, hanem reálisan szerezzük meg . A példabeszéd éppenséggel 
nem azt mondja, hogy Isten országával pontosan úgy vagyunk, 
mint a kereskedő az igazgyönggyel, amelyet megszerzett ugyan, 
ám az egyelőre még nem került a birtokába . 

Sőt, még egy lépéssel tovább kell mennünk: a kettős példa-
beszéd jórészt a praeteritum idejében szól . Ezt a fajta múltat 
azonban nem szabad túlértékelnünk . A parabolák elbeszélése 
többnyire egy megszabott mintát követ: „Volt egy gazdag em-
ber, akinek volt egy sáfára”, „Valakinek volt két fia”, „Az egyik 
városban volt egy bíró” . Szerintem azonban a példabeszédben 
használt múlt időnek van még egy további, nagyon pontos jelen-
tése . Jézus nemcsak azt beszéli el, hogy most mi történik körülöt-
te, hanem azt is, hogy mi történt ővele . Ő maga találta meg Isten 
országát . Isten országa teljes lenyűgöző erejével beragyogta őt, s 
így ő nem is tehetett mást, attól kezdve csak ennek az országnak 
élt, és hozzáférhetővé tette azt Izráel számára .

A szántóföldben elrejtett kincs és az értékes igazgyöngy pél-
dázata olyan történetként beszél Isten országáról, amely Jézussal 
már megtörtént, és amely most vele a középpontban folytatódik 
tovább . A példabeszéd előfeltételezi Isten országa jelenlétét, és-
pedig minden megszorítás nélkül . 

2. A talentumok példázata,  
avagy az ember Isten országának cselekvő előidézője

Itt is az Isten országáról szóló példázattal van dolgunk, mint az 
a kontextusból egyértelműen kiderül . Szervesen kapcsolódik 
ugyanis a tíz szűzről szóló példabeszédhez, amelyet maga Jézus 
határozott meg a mennyek országáról szóló példabeszédként . 

Ám még ilyen támpont hiányában is posztulálhattuk volna, 
hogy Isten országáról szóló példabeszéddel van dolgunk . Hi-
szen eredetileg alighanem minden Jézus-példabeszéd Isten or-
szágának eljöveteléről szólt . Jézus azonban mindig új, egymással 
gyakran ellentétes szempontok szerint tematizálja ezt az eljöve-
telt . Míg a magától szárba szökkenő mag példabeszéde (Mk 4,26-
29) azt domborítja ki, hogy az embernek nem áll hatalmában Is-
ten országa eljövetelét előmozdítani – vagyis Isten országának a 
csodáját hangsúlyozza –, addig a talentumok példabeszédének 
elbeszélése szerint csak akkor jöhet el Isten országa, ha az ember 
a végső erőfeszítéssel és a legnagyobb kockázatot is vállalva dol-
gozik a baszileia ügyének előmozdításán . 
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A talentumokat szétosztó „úr” alakjából kiindulva léphetünk 
be legkönnyebben e példabeszéd képi világába . Itt a Jézus példa-
beszédeiben viszonylag gyakran felbukkanó erkölcstelen alakok 
egyikéről van szó . Az illető rettentően gazdag, hiszen nagy pénz-
összegeket oszt szét alkalmazottai között: egy talentum körül-
belül 40 kg ezüstpénz . Ezenkívül hencegő is, hiszen azt mondja 
200 kg ezüstről, hogy ὀλίγα, azaz csekélység . Ez természete-
sen kifejezetten understatement, az antik rhétorika fogalmával: 
εἰρωνεία . Azt pedig, hogy erkölcstelenül űzi üzelmeit, kifeje-
zetten megfogalmazza a harmadik alkalmazottjának: „…tudtad, 
hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnét is gyűjtök, ahova 
nem szórtam?” (Mt 25,26, vö . Lk 19,22) . Vagyis hitvány üzleti 
módszerekhez folyamodik; kizsákmányol másokat; uzsoraka-
matra kölcsönöz; behajtja az adósságot; harácsol; magas kocká-
zatot vállalva spekulál . 

Az első és a második alkalmazott szakasztott mása a főnöké-
nek . Míg ő idegenben intézi az üzleti ügyeit, ők 100–100%-kal 
gyarapítják a rájuk bízott tőkét . Ezt tiszta módszerekkel termé-
szetesen nem tudták volna megtenni, a jogszerűség határain túl-
lépve, azaz pontosan az uruk cselekedeteihez hasonló tetteket 
végrehajtva sikerülhetett csak nekik .

A harmadik alkalmazottat viszont egyenesen úgy jellemzi 
a példabeszéd, mint aki fél az ilyen módszerektől és az effajta 
kockázattól . Nem vállalkozik semmire, még arra sem, hogy egy 
bankba befizesse a neki megőrzésre átadott pénzt . Hiszen még 
egy bank is csődbe mehet . Elássa a főnök pénzét, amivel nem 
veszít semmit, de nem is nyer egyetlen fillért sem . Ám épp ez-
zel veszített el mindent . Hiszen olyan cég alkalmazottja, amely 
fontosnak tartja a villámgyors cselekvés képességét, a kockázat-
vállalási hajlandóságot és a magas hozamot . A harmadik alkal-
mazott nagy ívben repül, szakmai egzisztenciája megsemmisült . 

Ahogyan a szántóföldben elrejtett kincs példabeszéde eseté-
ben, úgy itt sem szabad a történet egy tetszőleges részletét Isten 
országával azonosítani . Nem, a történet egésze beszéli el, hogy 
nyerhetjük el Isten országát . Nem nyerhetjük el Isten országát, 
ha a félelemtől mozdulatlanságba vagyunk dermedve, ha a pol-
gári korrektséget tartjuk szem előtt, és gondosan bebiztosítjuk 
magunkat: csakis akkor nyerhetjük el, ha készen állunk kockáz-
tatni, ha a végsőkig elszántak vagyunk, ha abszolút megfontolás 
nélkül is hajlandóak vagyunk cselekedni . Hasonló gondolatme-
netet vázol a jövőjét kíméletlenül bebiztosító, hűtlen intézőről 
(Lk 16,1-8), csakúgy, mint a merénylőről szóló példabeszéd, aki 
rendkívül elszántan készült fel egy előkelő megölésére (Tamás 
ev . 98) .

Jézus nyugodtan mondhatja a példabeszédeiben, hogy a 
baszileia mint tiszta isteni csoda magától jön el; azt is ugyanilyen 
nyugodtan mondhatja azonban, hogy a lehető legnagyobb erőbe-
vetéssel kell megpróbálnunk megragadni ahhoz, hogy el tudjon 
jönni . Mindkettőt egyszerre kell nyíltan állítani, ha a tárgyhoz 
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hűen akarunk Isten országáról beszélni . E két aspektus egyikét 
sem szabad kihagyni – ugyanúgy, ahogyan a baszileia jelen- és 
jövőaspektusa feszültségét sem szabad feloldani . 

3. A magvető példázata,  
avagy Isten országának társadalmi aspektusa

Ez a példabeszéd is a baszileia eljövetelét ecseteli, s itt is érvé-
nyes, hogy nem szabad egyetlen elemét kiragadnunk, hanem a 
példabeszédet a maga egészében kell összefüggésbe hoznunk a 
baszileiával . Tökéletesen hamis volna tehát azt mondani, hogy 
csakis a végül a száron kifejlődő bőséges termés Isten országa . 
Nem, az egész példabeszéd az eljövetelét ecseteli, az elejétől a 
végéig . Az ország eljöveteléhez szükséges elemek közé tartozik 
a mag elszórásának az órája, közéjük tartoznak a kiszórt magban 
súlyos kárt okozó ellenfelek csakúgy, mint az ellenségek mester-
kedései dacára beérő bőséges termés . 

A magvető példabeszédének értelmezésénél azonban még 
egy másik fajta szűkítés is elutasítandó . Gyakran hallani azt a 
felfogást, hogy a mag az Ige, s Isten országa ezért mindmáig 
csakis az Ige révén van jelen a világban . Csak az idők végén lépi 
át az ország az Ige dimenzióját, s lép elő teljes valóságában . Mint 
mondtam, ez is a szöveg súlyosan szűkítő értelmezését jelenti . 
E példabeszéd legrégibb, rendelkezésünkre álló kommentárja 
szerint (Mk 4,13-20) a mag természetesen Isten igéjére utal, ez 
a kommentár azonban – s ez gyakran elkerüli az értelmezők fi-
gyelmét – a „mag”-ot ugyanakkor az emberekre is vonatkoztatja, 
akikkel bevettetik a föld . 

A Mk 4,13-20 szerint vannak, akik köves talajra, vannak má-
sok, akik tövisek közé, s végül olyanok is vannak, akik jó földbe 
hullanak . A német nyelvterületen használt egységes bibliafordí-
tás igyekszik kiiktatni ezt az ellentmondást . Egyszerűen így for-
dítja a mondatot: „Vannak olyanok, akiknek az esetében köves 
talajra hullik az ige” stb . Nem ez áll azonban az eredetiben . A 
Mk 4,13-20 szakaszban oszcillál a jelentés: az ige és az ember is 
értelmezhető elvetett magként . 

Az akkori hallgatók számára nem is volt ez ellentmondás . 
Egyfelől ugyanis a görög kultúrtérből közismert volt az a kép-
zet, hogy a nagy ember képes a szavait mint magokat hallgatói 
szívébe plántálni . Másfelől pedig a keleti kultúrtérből ismerős 
volt az az elképzelés, hogy egy egész nép magként vettetik el . 
A Jer 31,27 így fogalmaz: „Íme, jönnek napok – mondja az Úr 
–, amikor bevetem Izráel házát és Júda házát emberek magvá-
val .” A próféta arra utal, hogy az utolsó időben ismét növekedni 
fog Isten népe . Az Oz 2,25 még radikálisabban fogalmaz . Itt Isten 
újra beveti népével a földet . Új kezdetet hirdet a népével, amely 
végtelen bőséghez és termékenységhez vezet . 
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Rossz hermeneutikát művelnénk, ha figyelmen kívül hagy-
nánk a magvetőről szóló példabeszédnek ezt az ószövetségi hát-
terét, az őskeresztény értelmezésből pedig átvennénk ugyan az 
ige elvetésének a motívumát, az emberét viszont nem . A kettő 
között tárgyszerűen nincs is semmiféle ellentmondás . Jézus azt 
akarta mondani: az evangélium magva elvettetett, és most ez az 
evangélium hozza létre újrateremtő Igeként az igaz Izráelt . Isten 
utolsó időbeli népe már mindenképpen megérik, bármekkora le-
gyen is ellenségeinek romboló hatalma . 

Jézusnál tehát a baszileia eljöveteléhez nemcsak az igét szük-
séges hirdetni, hanem Isten végidőbeli népét is meg kell alkotni . 
Rémisztő jelenség, hogy milyen sok szentírásértelmezőnek sike-
rült teljesen kiiktatnia – akárha részleges vakságtól sújtva – az Is-
ten országáról szóló fejtegetéseiből ezt a társadalmi aspektust, és 
légüres térben kijelölni Isten országnak a helyét . Szándékomban 
áll beszélni még arról, hogy miért van ez így . Előbb azonban itt 
az ideje szisztematikusan összefoglalni azt, ami a három szúró-
próbánk során láthatóvá vált, és egy kicsit tovább is gondolni azt . 

III. Szisztematikus megfontolások

1. Még egyszer: Isten országa eljövetelének időpontja

Jézus volt az Izráelben, aki elemi erővel megértette: a próféták 
által megígért jövő itt van . Csak ezzel érthető meg rendíthetetlen 
beteljesítéstudata . Csak így érthető meg, miért nevezte boldog-
nak tanítványait: „Boldog az a szem, amelyik látja, amit ti láttok . 
Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, 
amit ti láttok, de nem látták meg” (Lk 10,23-24) .

Ha viszont itt van a próféták által megígért jövő, akkor sem-
mi egyéb nem hiányzik már . Ezért nem szabad a baszileia jelen 
idejét még egyszer felosztani, mondván: Isten országa Jézusban 
kezdeményszerűen megérkezett már ugyan, de az, hogy a továb-
biakban mi történik, Isten emberi döntéssel nem befolyásolható 
rendelkezéseitől függ . Jóllehet jámbornak hat ez az állítás, való-
jában azonban az a közkeletű felfogás, hogy nem tudunk hat-
ni Isten országára, veszélyes és hamis . Csak akkor nem tudunk 
dönteni valamely ajándékról, ha az merőben az ajándékozó ke-
gyéből fakad . Ám mihelyt megkaptuk, rendelkezhetünk is vele, 
sőt akkor kifejezetten az a rendeltetése, hogy birtokunkba ve-
gyük és használjuk . 

Ezért mondja Jézus a Lk 17,21 szerint az izráelieknek, akik azt 
gondolták, hogy a baszileia eljövetele előtt még a legkülönfélébb 
előjeleknek kellene beteljesülniük: ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς 
ὑμῶν ἐστιν, azaz: „Isten országa ugyanis közöttetek van .” 

Egyszerűen nem értjük megfelelően Jézus üzenetét, ha úgy 
fogalmazunk, hogy Isten ajándékozza ugyan az országát, de 
pillanatnyilag még nem teljesen; engedi elérkezni – de csak ap-
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ránként; kinyilatkoztatja azt – de csak proleptikusan . Pontosan 
ugyanannyira nem mondhatjuk mindezt, mint azt sem, hogy Jé-
zus igaz Isten ugyan, de csak kezdeményszerűen; benne Isten 
emberré lett, de csak apránként; benne Isten kinyilatkoztatta 
ugyan magát, de csak anticipatorikusan .

Ha valóban megkaptuk ajándékba Isten országát, akkor Isten 
nem tart vissza semmit belőle . Ebben az esetben rendelkezhe-
tünk róla, ekkor felőle nézvést minden, maradéktalanul minden 
jelen van . Ha Isten országa még sincs teljesen, megszorítások 
nélkül jelen, ennek nem az az oka, hogy Isten visszatart még va-
lamit, hanem csakis az, hogy mi nem ragadtuk meg még teljesen . 
Csak ebből az okból volt kénytelen Jézus Isten országának jelen-
létéről és jövőjéről, illetve közelségéről beszélni .

Mivel már birtokunkba került ez az ország, ezért beszélhet 
Jézus a jelenlétéről . Ahol hisznek Isten országában és ahol meg-
hátrálnak a démonok, ott már eljött Isten országa . Mivel azonban 
az országot még nem mindenütt vettük a birtokunkba, ezért il-
leti meg a jövő dimenziója, s ezért kell így imádkozni: „Jöjjön el 
a te országod .” Végül pedig a feszültséget, hogy Isten országa 
mindenkor a birtokunkba keríthető, de éppenséggel még nem 
kerítettük birtokunkba, nyelvileg a „közelség” fogalma fejezi ki . 
Isten országa karnyújtásnyira van, de még nincs, s nem is lesz 
jelen mindaddig, amíg Izráel meg nem tér . 

Ha így nézzük a dolgokat, akkor nincs többé ellentmondás 
a baszileia jelenlétéről, illetve a jövőbeli eljöveteléről szóló szö-
vegek között . Jézus igehirdetésének a Mk 1,14-ben olvasható 
summáriuma pedig hirtelen meghökkentően konzisztens lesz . 
Isten felől nézvést most kapjuk ajándékba a megígért jövőt . Itt 
a pillanat: πεπλήρωται ὁ καιρὸς . Ám Isten országa ettől még 
nincs egyszerűen jelen, hiszen Isten erőszakkal nem juttathatja 
érvényre . Isten felkínálta az országot Izráelnek . Lehetőségként a 
közvetlen közelben van: ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ - „Közel 
van az Isten országa!” Tehát csak egyetlen dolog hiányzik még: 
nem a baszileia, hanem Izráel bűnbánata és hite . Ezért: e felszó-
lítás: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ – „Tartsatok 
bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”

Ahol tehát birtokba vették Isten országát, ahol bűnbánatot 
gyakorolnak, ott Isten országa a jelen lesz, s ha a jelen lesz, akkor 
Isten felől nézvést semmi sem hiányzik már . Azonban egy meg-
szorítás érvényes marad erre a jelenre: a baszileia még nem min-
denütt van jelen a világban . Komolyan kell venni, hogy minden 
történet elemei szorosan összefüggenek egymással . Nemcsak a 
saját bűnbánat félszívűsége, hanem a bűnbánat elutasítása a köz-
vetlen közelünkben is homályba burkolja Isten országa jelenlé-
tét . Teljességgel jelen van, de üldözések közt .
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2. Még egyszer: az ember mint  
Isten országának cselekvő előidézője

Ha úgy fogalmazunk, hogy Istentől mindent megkaptunk aján-
dékba, s csak az ember tartóztatja még fel hitetlensége révén a 
baszileia eljövetelét, az azt jelenti, hogy minden olyan szöveget 
komolyan vettünk, amely azt követeli meg, hogy az ember ma-
radéktalanul vesse latba minden erejét az Isten országáért . Ez 
a Jézus által oly drasztikusan leírt erőbevetés nemcsak az Isten 
országához szükséges diszpozíciót teremti meg, hanem valóra 
is váltja Isten országát . Ebből a szempontból teológiailag nem 
lehetnek eleve hamisak az olyan megfogalmazások, mint „Isten 
országát építeni” vagy „együtt munkálkodni Isten országán” . 
Ám félreérthetők . Hiszen lehetne szinergetikusan értelmezni 
őket: a munka egyik részét végzi Isten, a másikat végzi az ember 
– márpedig ez csakugyan alapvetően hamis volna . 

Vannak azonban más nyelvi lehetőségek is, melyeket már az 
Újszövetség elkezd kibontani . Ilyen lehetőségre példa az, aho-
gyan a János-evangélium szerzője érzékenyen átalakítja Jézus 
Isten országával kapcsolatos üzenetét . Ez a transzformáció egé-
szen rendkívüli teológiai teljesítmény . Nemcsak arról van szó, 
hogy János radikálisan megragadta a baszileia jelenaspektusát, 
hanem arról is, hogy csodálatra méltó világossággal dolgozza ki, 
hogyan fonódik egybe Isten és a hívők munkája . Isten végzi a 
maga művét, de Jézus is ugyanezt a művet végzi, a hívők pedig 
még Jézusnál is nagyobb tetteket fognak végbevinni (Jn 14,12) . 
Az ilyen merész kijelentések teológiailag korrekt voltát azzal tá-
masztja alá az evangélista, hogy hangsúlyozza: „a Fiú önmagától 
semmit sem tehet, hacsak nem látja, hogy mit tesz az Atya; mert 
amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, ugyanúgy, mint ő” (Jn 5,19) . Hason-
ló érvényes a hívekre .

Ezért – a János-evangélium szóhasználatával összhangban – 
Isten országával kapcsolatban is teljes joggal beszélhetünk Isten 
művéről és az ember művéről . A baszileia eljövetele teljes egé-
szében és maradéktalanul Isten műve, és teljesen és maradék-
talanul az ember műve . Ez a nyelvi modell persze csak azzal a 
kikötéssel tartható, hogy benne Isten műve és az ember műve 
nem egymástól elkülönítve áll egymás mellett, hogy az ember 
teljes egészében Isten tettét viszi végbe, s megfordítva, ha Isten 
teljes egészében az ember révén viszi végbe az Ő művét . Ekkor 
– a khalkédóni zsinat krisztológiai modelljének analógiájára – 
vegyítetlen egységről beszélhetnénk . Az ország eljövetele ösz-
szevegyítetlenül és mégis szétválaszthatatlanul Isten műve és az 
ember műve . 

E megközelítésmód biztosítaná Isten országa abszo-
lút kegyelmi jellegének megőrzését, de az emberi szabadság 
komolyanvételét is . Ugyanakkor azt is megakadályoznánk, 
hogy az ember munkálkodását a baszileia létrehozásán mora-
lizmusként és egyedül az ember hatalmába tartozókén ragadjuk 
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meg fogalmilag . Hiszen ebben az esetben pontosan azt jelenti a 
baszileia létrehozásán munkálkodni, hogy az ember engedi Is-
tent cselekedni azáltal, hogy meghal saját tervei és életpályái szá-
mára, s egyedül Isten tervére és akaratára bízza magát . 

3. Még egyszer: Isten országának társadalmi aspektusa

Az a kérdés, hogy az ember képes-e egyáltalán erre . Nem az tör-
ténik-e, hogy minden fennkölt öncsalással, amelyre képes, újra 
és újra a saját akaratát nyilvánítja Isten akaratává, és Isten mű-
veinek adja ki azokat a tetteket, amelyekben önmagát ünnepli? 
Csak egyetlen orvosság létezik ez ellen az épp a hívő embert 
érintő, nagyon szörnyű kísértés ellen: az, hogy az egyes ember 
gondolkodásával és cselekedeteivel beilleszkedik Isten népének 
a közösségébe, amely nemcsak a testvéri és nővéri correctiót 
biztosítja, hanem felkínálja Izráel felvilágosodástörténetének az 
Írásban mértékadóan megőrzött összegyűlt tapasztalatát is . Az 
egyes ember mint egyes ember hagyománytalan, s így felvilágo-
sulatlan is . Naiv módon minden hibát újra és újra elkövet, amit 
ember valaha elkövetett . Isten országának létrehozása ezért nem 
is történhet meg az elkülönült egyén révén: ez csakis az egyház 
eleven közösségébe szervesen beleilleszkedő egyén révén lehet-
séges . Isten országának szüksége van népre . 

Isten országának természetesen azért is van szüksége népre, 
mert Isten uralma az egészre, nemcsak részterületekre irányul . 
Isten uralma az embernek nemcsak a szívét akarja átváltoztatni, 
hanem a testét, a környező világát, a társadalmat is, amelyben él . 
Ha Isten uralma csak a mindenkor egyes ember átváltoztatását 
célozná, a társadalomét azonban nem, akkor az semmiképp sem 
királyság, baszileia volna . Csak akkor jött létre a világban Isten 
országa, ha az egész társadalom minden életterületén Isten tár-
sadalmi rendje szerint él . Pontosan ez Isten népének az értelme . 

Ebből a szempontból fölöttébb kérdéses az a megfogalmazás, 
hogy Isten országa elérkezett már ugyan, de csak Jézus szemé-
lyében . Egyes emberben semmiképp sem jöhet el Isten országa . 
Vagy társadalmi alakban jelenik meg, vagy egyáltalán nem je-
lenik meg . Ezért is próbálta meg Jézus fellépése első órájától az 
utolsóig Izráelt Isten utolsó időbeli népévé összegyűjteni . Mar-
kión oly sok teológust lenyűgöző kijelentését, hogy maga Krisz-
tus Isten országa, csak akkor látom elfogadhatónak, ha Krisztust 
Ádámhoz és Ábrahámhoz hasonlóan korporatív személyként 
vagy testének, azaz az egyháznak a fejeként gondoljuk el . Ám 
hívők nélkül, akik az egyház új társadalmában elfogadják a 
baszileiát, nincs Isten országa . 
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4. A halál mint az Ország eljövetelének a feltétele

Az Isten országának hirdetésével kapcsolatos bizonyos exegé tikai 
tények szisztematikus számbavételére irányuló kísérletemet nem 
zárhatom le anélkül, hogy felhoznék egy ellenvetést a saját gon-
dolatmenetemmel szemben . Ez alighanem az Isten országának itt 
kifejtett felfogásával szemben felhozható legsúlyosabb ellenvetés . 
A következőképpen fogalmaznám meg: nem Jézus történelmi sor-
sa révén vált-e véglegesen egyértelművé, nem e révén nyerte-e 
el végérvényes értelmezését a baszileia Jézus által hirdetett és a 
baszileiával kapcsolatos gyakorlati tetteiben megvalósított formá-
ja? Nem kellett-e meghalnia Jézusnak, s műve bevégzésének nem 
kellett-e a feltámadásnak, tehát minden történelem felülmúlásá-
nak a formáját ölteni? Nem kell-e ezért a mi húsvét utáni szituáci-
ónkra az alábbi teológiai szabályt megfogalmaznunk: itt, a törté-
nelemben Isten országa csakis a meghalás formájában lehetséges, 
a baszileia voltaképpeni formája pedig történelemtranszcendens, 
azaz helye a halál túlvilágában jelölhető ki? 

Ezt a felfogást akkoriban dolgoztam ki, amikor tizennégy év-
vel ezelőtt tanítani kezdtem Tübingenben, és többször ki is fejtet-
tem előadásaim során . Úgy hittem akkoriban, a közeli parúszia 
várásának a problémája is megoldható a segítségével: Krisztus 
parúsziájának és a baszileia bevégzett alakjának a helye az em-
ber halálában jelölhető ki, ott, ahol a megdicsőült időben min-
den történelem transzcendáltatik és egybe is gyűjtetik . S mivel 
a halál minden emberhez közel van, a halál révén éppenséggel 
Jézus parúsziája és az Ország végérvényes eljövetele is közel . Ez 
az egész az én exegétikai problémámat jelezte Isten országának 
jézusi hirdetésével . 

Azóta nem tudnám már így megfogalmazni a dolgokat . Nem 
azért, mintha hamisnak tartanám az akkoriban mondottakat . De 
a baszileia halálban tetten érhető közelségéről alkotott modellem 
grandiózus egyoldalúságban szenvedett, és éppen emiatt nem 
volt teljesen méltányos a Bibliával . 

A Biblia makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy Isten országa 
már itt, ezen a földön alakot ölt . Az Újszövetség éppenséggel 
nem azt állítja, mint amit Ezdrás negyedik könyvének a szerzője, 
hogy ez a korszak nem képes meghozni, amit Isten ígért (4Ezdr 
4,26sk) . Az idő beteljesedett, mondja Jézus, a megígért idő bekö-
szönt: itt, ebben a történelemben . 

Természetesen igaz, hogy a Jézus által hirdetett baszileia csak 
az ő halálával és feltámadásával kapta meg végső, konkrét for-
máját . Isten országa attól kezdve valóban csakis a halál révén, a 
halálon át létezik . Csak egyszer végre komolyan végig kellene 
gondolnunk, hogy az újszövetségi teológia szerint a hívő számá-
ra a voltaképpeni halál nem az élet végén következik be, hanem 
már a keresztségben megtörténik . A keresztelendő itt meghal 
a régi élete számára, hogy Isten színe előtt kezdjen új életet; itt 
meghal a régi társadalom számára, hogy Isten népének új társa-
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dalmában éljen; itt meghal addigi élete istenei és démonai szá-
mára, hogy csak az egyetlen, igaz Istent szolgálja . Ettől kezdve 
Jézus kínszenvedését hordozza a testében (2Kor 4,10), üldözte-
tést szenved, ahogyan Jézus üldöztetett, s mégis olyan, mint aki 
már életre kelt a halálból (Róm 6,13) . Eljutni a hithez Pál szerint 
annyit tesz, mint uralomváltást végrehajtani . Ha számolunk az-
zal, hogy Isten Krisztusban képessé tesz bennünket erre az ura-
lomváltásra, akkor azzal is számolnunk kell, hogy Isten uralma 
az egyházban haladéktalanul megkezdődhet . 

IV. Kitekintés 

Végezetül marad a kérdés: miből fakad a szentírás-magyarázat 
ínsége Isten országának jézusi meghirdetésével kapcsolatban? 
Miért okoz a szentírás-magyarázatnak akkora nehézséget helye-
sen meghatározni Isten országa eljövetelének időpontját? Miért 
okoz neki akkora nehézséget komolyan venni az embert mint az 
ország cselekvő előidézőjét? S miért okoz neki akkora nehézsé-
get érzékelni, hogy az ország társadalmi alakot ölt? Vajon távol 
akarják tartani maguktól a szentírás-magyarázók Isten országát 
az elfojtással, vagyis azzal, hogy a távoli jövőbe helyezik, hogy 
azt állítják, csakis Isten rendelkezhet róla, hogy a tiszta helynél-
küliségbe száműzik? 

Ezt feltételezni nemcsak igazságtalan volna, hanem naiv is . 
A gondos történeti elemzésből, amely azt vizsgálná, hogyan 
alakult ki a mai szentírás-magyarázat Isten országának jézusi 
hirdetéséről alkotott képe, nagyon gyorsan kitűnnék, mekkora 
szerepet játszottak ebben a régebbi exegétikai pozíciók ellenében 
kialakított álláspontok, valamint a társadalomban és az egyház-
ban szerzett igen konkrét tapasztalatokra adott reakciók . 

Így például a baszileia társadalmi aspektusának az elfojtása 
nem más, mint az Isten országának az egyházzal vagy a társa-
dalommal, netán az állammal való azonosítására adott reakció . 

A baszileia eszkhatológikus betörésének erőteljes hangsúlyo-
zása arra a 19 . századi filozófiai és teológiai felfogásra adott vá-
lasz, amely az emberi erkölcsiség egyre előrehaladó tökéletese-
dési folyamataként fogta fel Isten országát . 

Az a veszedelmes álláspont, amely szerint nem játszhatunk 
cselekvő szerepet Isten országa létrehozásában, az Újszövetség 
szótériológiájától messze eltávolodott keresztény moralizmusra 
adott reakció . 

Végül eszkhatológikus fenntartás túlhangsúlyozása az olyan 
egyháztapasztalatra adott válasz, amely az egyházban nem ké-
pes már semmit sem látni a szeretett hitves szépségéből .

A mai szentírás-magyarázatnak az Isten országa jézusi meg-
hirdetéséről alkotott képét sokkal erőteljesebben és átfogóbban 
meghatározzák a társadalomról és az egyházról szerzett saját ta-
pasztalatai, mint az egzegézis maga gondolja . 
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A szentírás-magyarázatnak ennélfogva nem elsősorban a 
módszerek további finomítására és a részletismeretek további 
gyarapítására van szüksége, hanem mindenekelőtt arra, hogy 
újra megtalálja a megfelelő helyet az értelmezéshez . Ennek a 
helynek azonban az egyháznak kell lennie, éspedig olyan egy-
háznak, amelynek tapasztalatai egybevágnak az egykor az új-
szövetségi egyház által szerzett tapasztalatokkal . 

A szentírás-magyarázatnak az Isten országa jézusi meghirde-
tésével kapcsolatos ínsége ezért olyan egyházban fog megszűnni, 
amelyben újra megtörténik a kezdet csodája, olyan egyházban, 
amelyben csonkítatlanul hirdettetik az evangélium, amelyben 
megvigasztaltatnak a gyászolók, amelyben meggyógyíttatnak a 
betegek, amelyből kiűzetnek a társadalom démonai, amelyben 
nincsenek többé szegények, amelyben egyetértésre jutnak a gyü-
lekezetek, amelyben mindig kiengesztelődés történik, amelyben 
a felix culpa nem szóvirág csupán . 

Az ilyen egyházban nem jelentene többé problémát Isten or-
szága jézusi meghirdetésének a megértése . Az ilyen egyházban 
végül a mindig szkeptikus teológusok is mondhatnák: „Igen, 
valóban elérkezett hozzánk Isten országa!” Mindez naiv álom 
és képtelen teológiai agyszülemény volna? Vagy pedig éppen-
séggel az igazgyöngy, melyet máris megvásárolhatunk? Vagy a 
szántóföldben elásott kincs, amelyet már régóta megtalálhatunk?

Ég Önökkel!
(Ábrahám Zoltán fordítása)

20 gerhard lohfink 



Petrás Éva 

Egyház, szabadkőművesek,  
kommunisták és tovább

Nagy Töhötöm játszmái az állambiztonsággal

„Most íme itt van évtizedek óta a nagy marxista-szocialista forradalom.  
Bármennyire is a sötétség hatalmában van ennek motívumvilága és célvilága,  

világosan látom évek óta, hogy Istennek nagy tervei vannak vele. Éspedig az egyház 
 megtisztítása és szociális kibontakoztatása irányában. […] Itt van azonban az Ön lélektani 
helyzete. Mintegy arra destinálva, hogy közéjük elegyedve hatalmas tisztító és szocializáló 
mozgalmat indítson, hogy segítsen az egyházi bajok és szennyek, meg antiszociális dolgok 

tisztogatásában. Persze nem hamis és becstelen, hanem igaz és becsületes alapon. […] A 
jelszót így láttam a szentpáli fogalmak szerint: Factus sum anathema pro fratribus…”1

1.

Nagy Töhötöm (1908–1979) jezsuita szerzetes, később szabad-
kőműves fordulatokban és hajtűkanyarokban gazdag élete a 
20 . századi történelem kortanújává tette őt . Nevét leginkább a 
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, 
a KALOT története okán említi a történettudomány, hiszen P . 
Kerkai Jenő mellett egy időszakban Nagy Töhötöm is irányító-
ja volt a múlt század egyik legsikeresebb katolikus hivatásrendi 
mozgalmának . Szélesebb körben is ismertté vált azonban ma-
gyarul 1965-ben megjelent, visszaemlékezésein alapuló Jezsuiták 
és szabadkőművesek című művével . Nagy Töhötöm történelmi sze-
repe ugyanis nem állt meg a KALOT-nál: 1944 végén átszökött a 
frontvonalon, hogy a szovjetekkel tárgyalva biztosítsa a mozga-
lom túlélését; majd 1945–1946-ban többször is határokon átszök-
ve vitt és hozott híreket Róma és Magyarország, a Vatikán és a 
magyar katolikus egyház számára; XII . Piusz pápa megbízásával 
pedig titkos tapogatódzó tárgyalásokat folytatott a szovjetekkel 

1 Hunya Dániel S. J. levele Nagy Töhötömhöz, Szeged, 1948 . március 29 . Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban: OSZK Kt .), 216 . f . 348 . ő . e . 
2 . levél . P . Hunya (1900–1957) még Magyarországon Nagy Töhötöm gyón-
tatója volt . E levelében Nagy kilépése idejében játszik el azzal a gondolattal, 
lelki gyermekét milyen módon tudná mégis a jezsuita rend spirituális közös-
ségében megtartani . A latin idézet Szent Pál Rómaiakhoz írt leveléből való: 
„Inkább azt kívánnám testvéreimért, hogy magam legyek átkozottként távol 
Krisztustól .” (Róm 9,3) Hunya életéről lásd: Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták 
történeti névtára, 1853–2003, METEM, Budapest, 2007, 98–99 .

Részlet a szerző Nagy Töhötömről szóló, megjelenés előtt álló monográfiájából .



a Szentszék és a szovjetek közötti kapcsolatok esetleges rendezé-
séről . Szerepe tehát túlnyúlt a társadalomszervező, szociális kül-
detéssel dolgozó jezsuitáén: egyházi diplomáciai szerepvállalá-
sa Mindszenty József érseki kinevezése kapcsán jelentékenynek 
mondható . Azonban éppen Mindszentyvel vált kapcsolata prob-
lematikussá, amely miatt – Mindszenty hathatós közbeavatkozá-
sa következében – a jezsuita rend vezetése 1946 végén nem en-
gedte Rómából hazatérni, hanem Dél-Amerikába helyezte, ahol 
szociális munkáját folytatta ugyan, de helyzetét száműzetésnek 
értékelte . Nehézségei katalizálták régebbi hivatásválságát, így 
rendjét 1948-ban elhagyta, majd Argentínában megnősült, s 
1952-ben belépett a szabadkőművesek közé . Nem volt azonban 
maradéktalanul elégedett új életformájával, ezért úgy döntött, 
családjával együtt hazatelepül Magyarországra . Hazatelepülésé-
nek lehetőségéért azonban nagy árat fizetett: Nagy Töhötömöt a 
magyar állambiztonság 1966-ban beszervezte, és 1979-ben bekö-
vetkezett haláláig ügynökként, majd titkos megbízottként foglal-
koztatta .

2.

Nagy Töhötöm szabadkőművesektől való fokozatos távolodását, 
majd elhidegülését és végül szakítását könyvének további sorsa 
és az életében emiatt bekövetkező változások sorozata okozta . 
A Jezsuiták és szabadkőművesek egy példányával ugyanis Nagy je-
lentkezett a Buenos Aires-i magyar követségen és ezzel felhívta 
magára a Magyar Népköztársaság belügyi szerveinek figyelmét . 
„Könyvem Mindszentyre vonatkozó része, a jobboldalról ért 
sok erős támadások odasodortak a buenosi magyar követségre” 
– emlékezett vissza a magyar külképviselet diplomatáival való 
megismerkedésében könyve szerepére, és utalt egyúttal a bíbo-
rossal való régi, megterhelt kapcsolatára, illetve arra, hogy ettől 
nem teljesen függetlenül a Jezsuiták és szabadkőművesek az argen-
tínai magyar emigráció kritikáját is kiváltotta .2 

A Buenos Aires-i kirendeltség, majd 1950-től követség a Ma-
gyar Népköztársaság politikáját képviselte Argentínában, bele-
értve a magyar emigráció irányába végzett tevékenységet is . Az 
anyaországi politikával szemben az argentínai diaszpóra azon-
ban kezdettől egységesen gyanakvó volt .3 „A magyarországi 
kommunizmus évtizedeiben az argentínai magyar vezetők és 
szervezetek a hazai szervezetekkel és intézményekkel minden 
kapcsolatot elutasítottak” – világított rá az argentínai magyar 

2 Jelentés, Budapest, 1966. augusztus 16. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltára (a továbbiakban: ÁBTL) 3.2.3. Mt-975/1. 24. és 86–102.

3 Anderle Ádám: Magyar kormányok és Latin-Amerika, 1945–1989, in uő: Spanyol 
mozaik. Tanulmányok a hispanista kutatások történetéből, Kronosz, Pécs, 2016, 13–
22.
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közösség egyik sajátosságára Borbándi Gyula .4 Főként Páger 
Antal 1956-os hazatelepítése tette nyilvánvalóvá, hogy idővel 
számítani lehetett a nyílt konfrontációt és ideológiai harcot kifi-
nomultabb módszerekkel, kulturális kapcsolatépítéssel vagy ha-
zacsalogatással felváltó akciókra is .5 Ez a stílusváltás az 1960-as 
években vált egyértelművé, miután az MSZMP KB Politikai Bi-
zottsága felmérte a magyar emigráció általános helyzetét,6 és ki-
jelölte az Argentína irányban folytatandó tevékenység fő irány-
elveit, új stratégiáját:

– Fő feladat továbbra is az argentínai haladó, lojális mozgalom akti-
vizálása, szervezeti megerősítése. […]

– A haladó és lojális mozgalom szervezeti munkájának aktívabbá té-
telével párhuzamosan állandóan kísérjék figyelemmel a reakciós magyar 
emigráns szervezeteket és sajtóikat. Irányított hazalátogatások és haza-
telepítések szervezésével növeljék belső személyi ellentéteiket és megfe-
lelő propagandamunkával állandóan csökkentsék befolyásukat az emig-
ráción belül. […] 

– A reakciós emigráns szervezeteken belül személyi ellentétek foko-
zása és általában bomlásuk elősegítése érdekében az erre alkalmas sze-
mélyek hazalátogatásainak, vagy végleges hazatelepüléseinek megszer-
vezése.7

Nagy nyilvánvalóan ugyanúgy tisztában volt a Buenos Ai-
res-i követség szerepével és tevékenységével, mint az argentí-
nai magyar emigráció bármely más, Magyarország politikájával 
kapcsolatban tájékozódó tagja . Ő azonban az emigráció fősodrá-
val ellentétben nem elutasító volt, hanem a továbblépés esélyét 
pillantotta meg egy esetleges kapcsolatfelvételben . Amikor tehát 
Pesti József jezsuita páteren8 keresztül, aki bejáratos volt a követ-
ségre, felvetődött annak lehetősége, hogy a követség munkatár-
saival megismerkedjék, azt nem utasította el, sőt egy Buenos Ai-
res-i követségről Budapestre küldött jelentés szerint „egy ilyen 

4 Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változások éve-
iben, 1958–1995, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, München, 1996, 
196 .

5 Némethy Kesserű Judit: „Szabadságom lett a börtönöm.” Az argentínai magyar 
emigráció története, 1948–1968, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Tár-
sasága, Budapest, 2003, 67–69 .

6 1958 és 1964 között a Politikai Bizottság hat alkalommal tárgyalta az emigrá-
cióval kapcsolatos teendőket, elsősorban a propagandatevékenység lehetősé-
geit . Szabó Juliet: Fellazítási politika . Az MSZMP propagandatevékenysége 
1958 és 1963 között . Múltunk, 2009/2 . 188 .

7 A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumának, illetve a KÜM Külföl-
di Magyarok Önálló Referatúrájának levelezése a Buenos Aires-i követség-
gel . Budapest, 1961 . december 15 . Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tára (a továbbiakban MNL OL) XIX-J-1-j 006036/1961 . Argentína 20/g . 10 . d . 
Közli: Némethy Kesserű, i . m . 322–323 .

8 Pesti József (1919–1997), jezsuita szerzetes, misszionárius . 1947–1955 között 
Rómában tanult, majd 1957-től Argentínában telepedett le, ahol a Buenos Ai-
res-i magyar katolikus misszió központ lelkésze lett és ugyanott a Salvador 
Egyetemen filozófiát tanított . Életéről lásd: Bikfalvi, i . m . 178 .



találkozás iránt melegen érdeklődött” .9 A létrejött találkozás és 
könyve átadása után a magyar követségen azután rendszeresen 
megfordult . A Buenos Aires-i követség pedig kiszámítható mó-
don továbbra is Budapestre továbbította a Nagy felbukkanásai-
ról szóló jelentéseket,10 ahol komoly háttérmunka indult be, hogy 
a horogra akadt halat saját céljaiknak megfelelően fogják ki .11 
Ügyével Bárdos Gusztáv rendőr százados foglalkozott a Belügy-
minisztérium III/I-5 . Osztály (Operatív Értékelő és Tájékoztató 
Osztály) K alosztályán (aktív intézkedések) .12

Bejelentkezése és könyve átadása Nagy részéről nem naiv, 
hanem saját szándékait tekintve jól megfontolt cselekedet volt, 
amelyet a követség számára készített új kötetterve is tanúsít . 
Ezzel a tervvel Nagy gyakorlatilag tálcán kínálta, szinte maga 
ajánlotta az együttműködést . Az 1965 . április 10-én beadott terv 
szerint ezúttal nem a jezsuiták és szabadkőművesek viszonyá-
ról tervezett értekezni, hanem nagyobb merítéssel az egyház és 
a kommunizmus kapcsolatának feltárását ígérte . A kötet célja:

[k]imutatni, hogy az egyház helye nem a feudalizmus vagy kapita-
lizmus oldalán van, ahová őt a történelmi tények és helyzeti adottságok 
sodorták, hanem az evangéliumok és az első szentatyák szellemében a 
kommunizmus oldalán. […] MÓD, AHOGY EZ MEGÍRANDÓ: hi-
degen és tökéletes tudományossággal, a legkisebb érzelmi ide- vagy oda-
hajlás nélkül, idézetek és adatok teológiai stílusban való felsorolásával 
és logikai érvekkel, a scholasztikus [sic!] logika kicsiszolt fegyverei szel-
lemében. Tipikus esete lesz a „saját fegyvere” felhasználásának. […] 
MEGÍRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐ: 3–4 hónap, ha függetleníteni 
tudom magamat néhány rendszeres munkámtól. Igen jó lenne, ha a II. 
vatikáni zsinat befejezése előtt megjelenhetne és ezt a magam részéről 
lehetségesnek is tartom, mert a témát jól ismerem. JÓ LENNE, HA VA-
LAKI ÖSSZESZEDNÉ számomra a Magyarországon eddig megjelent 
ilyen irányú műveket és pamfleteket tájékozódás céljából. A KÖNYV 
CÍMÉT ráér később megállapítani. Talán lehetne ilyesféle: Evangélium 
és kommunizmus. A megújuló egyház és kommunizmus. Egyház a tör-
ténelem politikai harcaiban stb.13

A Jezsuiták és szabadkőművesek, valamint az új könyv terve, de 
még inkább maga Nagy Töhötöm felkeltette a belügyi szervek 

 9 Másolat a Buenos Aires-i követség jelentéséből, Budapest, 1964 . január 27 . ÁBTL 
3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 82 .

10 Protokollnaptárak, 1965 . június 8 ., 1966 . szeptember 23 . és 1966 . november 18 . 
MNL OL XIX-J-1-k 1965 . Arg . 10 .d ., MNL OL XIX J-1-k Arg . 4/j . 3 .d . és MNL 
OL XIX J-1-k Arg . 4/j . 3 .d .

11 Összegyűjtötték a Nagy Töhötöm személyéről és tevékenységéről szóló ál-
lambiztonság számára rendelkezésre álló információkat . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-
1584/1 . 77–86 .

12 Bárdos Gusztáv (1928–1990), 1961–1966 között r . százados, 1966–1968-ig r . 
őrnagy (ÁBTL 2 .8 .2 .1 . [BM III/I . Csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos 
állományú beosztottainak iratai] 476 .) .

13 Tervezet egy könyv témájáról, Buenos Aires, 1965 . április 10 . OSZK Kt ., 216 . f . 
245 . ő . e .
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érdeklődését: nem csupán egy újabb lehetséges hazatelepítés 
propagandahasznát látták meg vele kapcsolatban, hanem egy 
olyan személyt, akinek egyházpolitikai területen való esetleges 
ügynöki foglalkoztatása sokoldalú felhasználási lehetőséget kí-
nálhatott . Ezt erősítik meg a Nagy későbbi beszervezési javasla-
tában foglaltak is:

[a] jelölt a könyv megjelenésével került látókörünkbe. […] A könyv 
kiadása és a jelölt további tervei részét képezik a római katolikus egyház 
reakciós, konzervatív szárnya leleplezésére irányuló aktív intézkedése-
inknek. E tervekről tájékoztattuk a szovjet elvtársakat, akik válaszukban 
nemzetközi szempontból jelentősnek ítélték meg azokat.14

Ezek után Bárdos Gusztáv Fodor Zoltánnal, a Külügyminisz-
térium Latin-amerikai Osztályának vezetőjével együtt egy több 
helyszínt érintő futárút keretében Buenos Aires-be utazott, az-
zal a kifejezett céllal, hogy Nagy Töhötömmel megismerkedjék, 
és a vele való kapcsolatot új szintre emelje .15 Első találkozásukra 
1965 . október 19-én került sor a Buenos Aires-i magyar követ-
ségen . A megbeszélés során a tervezett új könyvre térve Bárdos 
megkérdezte, ebben ők mit segíthetnének .

Legnagyobb segítséget azzal nyújthatnánk – számolt be találko-
zásukról írt jelentésében Bárdos –, ha lehetővé tennénk, hogy felesé-
gével és leányával egy hónapra hazalátogasson és itthon személyes ta-
pasztalatokat, benyomásokat szerezhessen. Hazalátogatni azonban csak 
akkor tudna, ha az útiköltséget fedeznénk, mert ezt ő nem tudja előte-
remteni. Itthoni tartózkodásuk, ellátásuk már nem jelentene problémát, 
mert sógora, Bihari Lajos, törökszentmiklósi iskolaigazgató szívesen 
vendégül látná őket. Ő magyarországi tartózkodásuk alatt lényegében 
elkészítené kiadandó könyvét, velünk való állandó konzultálás mellett. 
[…] Távolabbi terveit illetően elmondotta, hogy szeretne véglegesen is 
hazatérni…16

Nagy a találkozón ezek szerint már nem csupán általános-
ságban kérte, hogy új könyvéhez „valaki” gyűjtsön neki anya-
got Magyarországon, hanem konkrétan önmagát ajánlotta, és 
a hazalátogatáson kívül a hazatelepülést is bevonta az együtt-
működés perspektívái közé . Ugyan egy ennyire nyílt felkínál-
kozás felkeltette a magyar szervek gyanakvását, s kezdetben 
provokatőrre gyanakodtak,17 de Bárdos Naggyal folytatott sze-
mélyes megbeszélése után úgy ítélte meg, erről szó sincs, Nagy 
saját nevében beszél, és valóban akarja az együttműködést . Mo-
tivációinak feltárását azután Bárdos, aki a szakmailag immár jól 
képzett állambiztonsági tisztek új generációjának egyik képvise-

14 Javaslat, 1966 . szeptember 7 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 41–42 .
15 Az útra 1965 . október 11 . és 29-e között került sor (Jelentés, Budapest, 1965 . 

november 10 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 96–102 .) .
16 Uo . 99–100 . (Aláhúzás az eredetiben – PÉ .)
17 Feljegyzés, Budapest, 1965 . június 21 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 89–91 .
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lője volt – például pszichológia szakot is végzett az ELTÉ-n –, 
jelentésben foglalta össze:

Dr. Nagy Töhötöm igen nagy műveltségű és nagy ambícióktól 
fűtött, becsvágyó ember. A jezsuita rendben nagy karriert futott be, 
amelyet Mindszentyvel való összeütközése kettétört. Úgy látom, hogy 
jelenlegi magatartásának, hozzánk való közeledésének legfőbb mozgató-
rugója az egzisztenciális törés miatt Mindszentyvel szemben kialakult 
gyűlölete és az a vágya, hogy valamilyen módon fontos személyiség ma-
radhasson. […] Már könyvében kifejtette nagy vonzalmát a misztiku-
mok18 iránt, és azt hiszem, ezzel függ össze a konspiratív munka iránt 
való szeretete is. Előszeretettel hangsúlyozza könyvében, hogy milyen 
jelentős szerepet töltött be a Vatikán titkos diplomáciájában. Úgy lá-
tom, hogy egocentrikus szemlélete, egzisztenciális törése, érvényesülési 
és bosszúvágya, a misztikumok iránti vonzalma, a konzervatív egyházi 
körökével ellentétes „szociális” nézetei együttesen indítják a velünk való 
együttműködésre.19

A fenti összegzés alapján Bárdos végül javaslatot tett Nagy 
Töhötöm kérésének teljesítésére . Nagy saját sikerének tudta be 
a követséggel és az állambiztonsággal folytatott játszmáján elért 
eredményt .

A könyvemmel kapcsolatban felkerestem a Buenos Aires-i magyar 
követséget és ott egy-két példányt osztottam szét a követségi urak között, 
mert bíztam abban, hogy a Mindszentyvel kapcsolatos írásaim miatt 
nekik bizonyos értelemben olyan szolgálatot tettem, hogy a továbbiak-
ban is hajlandók velem tárgyalni és folytatni a 18 évvel ezelőtt félbe-
szakadt modus vivendi keresést. Felkínáltam, hogy folytathatjuk rajtam 
keresztül ezeket a tárgyalásokat, amire ők bizonyos hosszabb idő után 
azt a választ adták, hogy szívesen meghívnak engem és fedezik az úti-
költségemet. Erre én azt kértem, hogy én csak családommal együtt sze-
retnék menni, mivel az volt a gondolatom, hogy vajon megér-e az ügy 
számukra háromszoros kiadást. És megért.20

Ezek után Nagy már saját értéke tudatában írt köszönő levelet 
a „Magyar Kormány számára”, amiért hazalátogatását lehetővé 
teszik . Egyúttal tovább ütötte a vasat, megemlítve, ő Argentíná-
ban már így is kommunista-gyanús, s magyarországi útja után 
még inkább az lesz, de ő ezt vállalja, hiszen „[h]a majd kivizsgá-
lásoknak leszek kitéve és valószínűleg letartóztatásoknak, ezek 
a [tervezett] könyv hitelét és őszinteségét óriási módon növelni 
fogják” .21 Ezen az alapon pedig a könyv jövőbeni honoráriuma 
terhére némi előleget is kért .

18 Ezen valószínűleg egyszerűen a titokzatosságot értette . – PÉ .
19 Jelentés, Budapest, 1965 . november 10 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 101 .
20 Kivonat, Budapest, 1966 . augusztus 30 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 48–49 .
21 Nagy Töhötöm levele a magyar kormány számára, Buenos Aires, 1966 . április 25 . 
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3.

A magyar szervek ezek után állták szavukat, és 1966 nyarán a 
„Magyarok Világszövetsége vendégeiként”22 két hónapra ha-
zautaztatták őt és családját . Ráadásul az útiköltségét is fizették, 
és az előleget is megkapta, ámbár Nagy oda- és visszafelé me-
net is megállt Rómában, ahol régi kapcsolatainak feleleveníté-
se közben a Rómában élő magyar jezsuiták adományait sem 
utasította vissza .23 Így az utazásból bő három hónap lett, és 
a protokollon kívül belefért még egy kis európai körutazás is . 
Magyarországon Nagyék rokonokat látogattak, közben ő felele-
venítette egyházi kapcsolatait, meglátogatta egykori rendtársait, 
több püspökkel találkozott, bement az Új Ember szerkesztősé-
gébe .24 Benyomásait az állambiztonsági szerveknek később így 
összegezte:„Magyarországon láttam egy közelmúlt hibáin okult 
nyugodt, egyenletes fejlődést és Rómában láttam egy veszekedő, 
vitatkozó kapkodást egy olyan fejlődés érdekében, amely nem a 
közelmúlt kis és súlyos hibáit igyekszik kikorrigálni, hanem év-
százados elmaradást hónapok alatt behozni . Róma megerősített 
Magyarországhoz [értsd: a Magyar Népköztársasághoz – PÉ] 
való hűségemben” – vonta le következtetését .25

Magyarországi tartózkodása közben több ízben találkozott 
Bárdossal és kollégáival is, míg végül fenti megnyilatkozásai 
alapján 1966 . szeptember 15-én együttműködési megállapodást 
íratott alá vele az állambiztonság . Ettől kezdve 1972-ig ügynök-
ként („Franz Kirchenbauer” fedőnéven), utána haláláig titkos 
megbízottként („Kőműves Sándor”) foglalkoztatta őt a III/I-5-K, 
majd 1972-től a III/II-1/b Alosztály,26 illetve 1974 novemberétől 
kettős tartásban a III/I-4 . Osztály is .27 Beszervezésére „hazafias 
alapon”, egy ez idáig nem azonosított titkos lakásban – a „Buda-
vár” fedőnevű K-lakásban – került sor Budapesten, ahol azután 

22 A Magyarok Világszövetségét eredetileg 1938-ban hozták létre . A világhábo-
rú után sem szüntették meg, bár szervezete és kapcsolatrendszere átalakult . 
Többször átszervezték, Nagy Töhötöm hazalátogatása előtt legutóbb 1959-
ben . A Kádár-rendszer proaktív, emigrációval kapcsolatban offenzív politi-
kája idején egyre sokoldalúbban használták ki a külföldi magyarok körében 
hagyományosan ismert szervezetben rejlő lehetőségeket . Elnökségét a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa választotta meg, de állami felügyeletét a 
Külügyminisztérium látta el . A KÜM-ön belül a Külföldi Magyarok Önálló 
Referatúrája hangolta össze az MVSZ, a külügy és a magyar külképviseletek 
munkáját . (Szabó, i . m . 189–191 .)

23 Javaslat, Budapest, 1966 . szeptember 7 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 44 .
24 Jelentés, Budapest, 1966 . augusztus 27 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 33–43 ., és Jelen-

tés, Budapest, 1966 . augusztus 29 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 44–59 .
25 Hálózati jelentés, Róma, 1966 . szeptember 19 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 22 .
26 Ez az alosztály foglalkozott a dél-amerikai országokkal kapcsolatos elhárító 

feladatokkal .
27 Ez az osztály foglalkozott a Vatikán, Izrael és az egyházi emigráció elleni hír-

szerzéssel . Kettős tartásáról az állambiztonsági szervek megállapodtak . (Ja-
vaslat, Budapest, 1974 . október 16 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/6 . 154 . Lásd még: Tóth 
Eszter: A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945–1990 . Betekintő, 
2011/2 .)
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jelentéseket adni később sokszor megfordult .28 Beszervezése al-
kalmával a szervekkel való együttműködéséről mint egy már 
lényegében kialakult konspiratív együttműködés írásbeli meg-
erősítéséről ejtettek szót beszervezői . Nagyot az, hogy nyilatko-
zatát saját kezűleg kellett leírnia és aláírnia, „szemmel látható-
an zavarta és kényelmetlen érzést váltott ki benne . Kijelentette, 
hajlandó ilyen nyilatkozatot adni, de úgy érzi, hogy ez a kérés 
a vele szembeni bizalmatlanság megnyilatkozása . […] Hangoz-
tatta, hogy részünkre szívesen vállal egy »intelligence«-munkát, 
nem szeretné azonban, ha lehetőségeit meghaladó kémfeladatok 
(pl . objektumok lefényképezése) végrehajtását követelnénk tőle . 
Utóbbi aggályát könnyűszerrel eloszlattuk…”29 Ez az általa han-
goztatott érv főként kitűnő fényképészi rutinját tekintve inkább 
kifogásnak tűnik, ám Bárdosék tarsolyában is volt még muníció, 
hiszen Nagyék hazalátogatásába már elég nagy összeget fektet-
tek ahhoz, hogy ezt felemlítve úgy állítsák be, van alapjuk arra, 
hogy cserébe kérjenek is valamit . Nagy azt sem feledhette, hogy 
hazatelepülésük csupán egy terv, amelyet a belügyi szervek 
könnyűszerrel meg tudtak volna hiúsítani . Mindezeket mérle-
gelve Nagy végül megadta a szükséges írásbeli nyilatkozatot .30 
Meglátásuk szerint Nagy tisztában volt az együttműködés jel-
legével, ezért a vele íratott és aláíratott együttműködési nyilat-
kozatban, úgymond, nem tartották szükségesnek a szerv meg-
nevezését . Ott csak mint a Magyar Népköztársaság „illetékes 
szerveire” történt utalás . Tartótisztje elsőként Bárdos Gusztáv 
lett, beszervezésében és „kiképzésében” pedig Fürjes János rend-
őr őrnagy31 vett még részt .32 Közvetlen munkakapcsolat azonban 
Bárdoshoz fűzte, akit Nagy, aki emberekkel való kapcsolataiban 
a szubjektív kommunikációt elengedhetetlennek tartotta, ezután 
hozzá címzett írásaiban „Guszti barátom”-ként szólított meg,33 
és neve, telefonszáma évről-évre bekerült Nagy határidőnaplói-
ba, a „baleset esetén értesítendő” rovatba .34 

Bár a beszervezési nyilatkozatához csatolt kérdőív szerint fel-
adatköréhez közvetlenül nem elsősorban bizonyos emberekről 
való jelentés tartozott, hanem „bomlasztó tevékenység a katoli-
kus világegyházban (irodalmi és publicisztikai tevékenység út-

28 Jelentés, Budapest, 1966 . szeptember 20 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 54 . Erről ld . 
Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában, 1945–1989, Jaffa, Buda-
pest, 2015, 174–176 .

29 Jelentés, Budapest, 1966 . szeptember 20 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 54–55 .
30 Nyilatkozat, Budapest, 1966 . szeptember 15 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 57/1 . 
31 Fürjes János (1920–?), 1962–1967-ig r . őrnagy, 1967-től alezredes, ekkor a BM 

III/I-5-K alosztály alosztályvezetője (ÁBTL 2 .8 .2 .1 . [BM III/I . Csoportfőnök-
ség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai] 39 .) . 

32 Javaslat, Budapest, 1966 . szeptember 20 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 55 .
33 Bárdos „Guszti barátom”, „Kedves jó Guszti” stb . megszólítására sok példa 

hozható Nagy állambiztonsági anyagából . Néhány: ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 
47 ., 53 ., 78 ., 79 . stb . 

34 Naptárak, noteszek, OSZK Kt ., 216 . f . 11 . ő . e .
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ján)”,35 1966-os magyarországi tartózkodása során Nagy mégis 
szinte elkápráztatta a szerveket egyházi kapcsolatainak részle-
tezésével .36 Mesélt az argentin jezsuitákról, majd magyarországi 
látogatásain szerzett információit és benyomásait is megosztotta 
tartótisztjével . Római találkozásai közül kiemelte P . Varga An-
dorét37, aki ekkor a jezsuita rend generálisának helyetteseként 
működött . Nagy beszámolója szerint Varga őt a régi barátsággal 
fogadta, nem kételkedett a rendhez való hűségében, és megerősí-
tette, rá a jezsuiták általában véve is úgy tekintenek, mint aki „al-
kalmas lehet arra, hogy Magyarországon az egyház pozícióit ja-
vítsa” . Ahogy Nagy fogalmazott, Rómában „úgy tekintik őt mint 
egy dárdát, amelyik be tud hatolni és a rést tágítani tudja” .38 A 
XXXI . Általános Rendgyűlés éppen küszöbön álló második for-
dulója előtt Nagy és Varga a jezsuita rend belső ügyeit és törés-
vonalait, a Janssens halála után új általános rendfőnökként ekkor 
megválasztott Pedro Arrupe39 kvalitásait és kilátásait, valamint a 
rend előtt álló globális és regionális, Kelet-Közép-Európát és ben-
ne Magyarországot érintő feladatokat is végigbeszélte .40 Nagy ez 
utóbbi kapcsán ajánlotta önmagát Vargának közvetítőként, erről 
a lehetőségről pedig a magyar szerveket is tájékoztatta .41 Nagy 
Augustin Bea bíborossal42 is levelet váltott, neki is felkínálva sze-
mélyét egy Magyarország és a Vatikán közti tárgyalás esetére, s 
bár Bea válaszában Franz König bíboroshoz43 utalta, Nagy mind-
azonáltal azzal a reménnyel számolt be a fejleményekről tartó-
tisztjének, hogy legközelebbi útján Königgel minden bizonnyal 
érdemben fog tudni tárgyalni .44 A magyar szervek mindezek 
ismeretében beszervezését már nem csupán irodalmi és publi-
cisztikai tevékenységének haszna miatt látták megalapozottnak, 
hanem azért is, mert rajta keresztül a Vatikánba és a jezsuita rend 
római központjába is behatolhattak, és a Naggyal szembeni ró-

35 Kérdőív hálózati személyről, ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 32 . Nagy később a hírszer-
zésnek és az elhárításnak egyaránt dolgozott . 

36 Ld . a vele készült hanganyagokat és azok leiratait . ÁBTL 4 .9 . H-6/15 .; ÁBTL 
3 .2 .3 . Mt-975/1 . 60–73 ., 74–75 ., 76–85 . és 86–102 .

37 Varga Andor S . J . (1917–1994), jezsuita szerzetes, egyetemi tanár, Varga Bélá-
nak, a nemzetgyűlés elnökének öccse . Rómában, a Gregoriana Egyetemen fi-
lozófiából doktorált . 1952-től különböző észak-amerikai főiskolákon és egye-
temeken oktatott . 1966 és 1971 között generális-asszisztens volt Rómában . 
Életéről ld . Bikfalvi, i . m . 238 .

38 Javaslat, Budapest, 1966 . szeptember 7 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 43 .
39 Pedro Arrupe S . J . (1907–1991), baszk származású jezsuita szerzetes, 1965 és 

1983 között a jezsuita rend generálisa .
40 William V . Bangert: A jezsuiták története, Osiris Kiadó – JTMR, Budapest, 

2002, 443–444 .
41 Jelentés, Budapest, 1966 . augusztus 31 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 66 .
42 Augustin Bea S . J . (1881–1968), német jezsuita szerzetes, biblikus teológus, 

1960-tól haláláig a Pápai Keresztény Egységtitkárság elnöke .
43 Franz König (1905–2004), osztrák bíboros, az ökumené elkötelezett híve . 

1965-től 1980-ig a vatikáni Nemhívők Titkárságának elnöke .
44 Jelentés, Budapest, 1966 . augusztus 31 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 65 .
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mai bizalom erejéig az egyházi köröket folyamatosan és tervsze-
rűen dezinformálni próbálhatták .45

Első feladatként Argentínába történő hazautazása közben 
Bécsben és Rómában megállva kellett kapcsolatait továbbépíte-
nie, nem titkolva tárgyalópartnerei előtt, hogy Magyarországra 
hazatelepülni szándékozik . Követendő taktikáját, az ún . maga-
tartási vonalát az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztá-
lyának helyettes vezetőjével, Balló Józseffel és Miklós Imrével, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettesével előzetesen egyez-
tették .46 Nagy ez alapján pozitívan nyilatkozott magyarországi 
tapasztalatairól a jezsuita rend római központjában folytatott 
megbeszélésein .47

A Nagy római kapcsolataiban rejlő potenciált az állambiz-
tonság annyira fontosnak tartotta, hogy két külföldi titkos ta-
lálkozót is megbeszéltek vele, amelyeken személyesen kellett 
beszámolnia megbeszéléseiről . Az előzetes egyeztetésnek meg-
felelően Nagy „virágnyelven” fogalmazott levelezőlapon értesí-
tette Bárdost, hogy meg tud jelenni Bécsben, a Weltspiegel Kino 
előtt az 1966 . október 17-ére tervezett találkozón .48 Erre Bárdos 
kollégáival Bécsbe utazott, majd megfelelő önellenőrzés és biz-
tosítás után találkozójuk komplikációk nélkül lezajlott, ám Nagy 
érdemi beszámolójára csak egy további titkos találkozón, három 
nappal később, október 20-án Zágrábban került sor . A Nagy által 
ekkor adott információk annyira meggyőzték az időközben őr-
naggyá előléptetett Bárdost ügynöke egyházi elfogadottságáról, 
hogy végképp Nagyék hazaköltöztetése mellett tette le voksát . 
Nagyot pedig értesítették, hogy az „Elnöki Tanács pozitívan bí-
rálta el hazatelepülési kérvényét…”49

Így Nagy Buenos Aires-be visszatérve már abban a tudatban 
írhatott köszönő levelet Beöthy Ottónak50 és Komornik Zoltán-
nak, a Magyarok Világszövetsége főtitkárának és helyettesének, 
hogy a maga elé kitűzött célt, a hazautazást, majd hazatelepülést 
sikerült sínre tennie .51 Ekkor még sem a csereüzlet ára nem za-
varta, sem az, hogy ezzel családja életének is önhatalmúlag új 
irányt szabott .

4.

Nagyot ezek után hivatalosan is felkérték, hogy a hazatelepülé-
sükig hátralévő időszakban eredeti beadványának megfelelően 

45 ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 44 .
46 Uo . 46 .
47 Dezinformáció a jezsuita generalíciához, [h . n .], 1966 . szeptember . ÁBTL 3 .2 .3 . 

Mt-975/1 . 112–127 . 
48 Jelentés, Budapest, 1966 . október 12 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 27 .
49 Jelentés, Budapest, 1966 . október 26 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 34–40 .
50 Beöthy Ottó 1959-től 1967-ig állt a Magyarok Világszövetsége élén .
51 Nagy Töhötöm levelei Komornik Zoltánnak és Beöthy Ottónak, Buenos Aires, 1966 . 
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írja meg az egyház és a kommunizmus kapcsolatáról tervezett 
új művét, majd a Jezsuiták és szabadkőműveseket szintén a magyar 
állami igényeknek megfelelően dolgozza át, továbbá írjon cik-
keket, tanulmányokat az egyház és a kereszténység történetéről 
és a szocializmushoz való kapcsolódásának lehetőségeiről .52 Mi-
előtt direktívákat adott Nagynak a kötetek elvi irányvonalával 
kapcsolatban, Bárdos Gusztáv ekkor is Miklós Imrével és ezúttal 
Lukács Józseffel, a Világosság főszerkesztőjével konzultált . Ezek 
alapján és Bárdos várakozásai szerint Nagy új könyve „balolda-
li katolikus színezetben fogja leleplezni a római katolikus egy-
háznak a történelemben játszott reakciós szerepét, a jelenkori 
konzervatív erőket, és azt a végső konklúziót szűri le, hogy az 
egyház csak akkor biztosíthatja fennmaradását, ha elismeri a 
szocialista társadalmi rendszert és a társadalmi haladás szolgá-
latába áll” .53 Így született meg ebben a még Dél-Amerikában töl-
tött köztes időben Nagy Töhötöm Iglesia y Comunismo (Egyház és 
kommunizmus) című műve, amely végül spanyol nyelven 1968-
ban Chilében jelent meg .54

Az írás nehezen meghatározható műfajú és tartalmú mű: tu-
lajdonképpen kompendium, furcsa gondolati játék, avagy utó-
pia . Olvasása közben az embernek minduntalan Bibó István 
ugyanekkor keletkezett Uchróniája jut az eszébe .55 Ugyanis az 
Egyház és kommunizmusban Nagy szintúgy egy képzeletbeli zsi-
natot jelenített meg: gondolatban lejátszotta a II . vatikáni zsinat 
sosem volt, ötödik ülésszakát .56 Ennek Nagy radikális világké-
pének megfelelően egyetlen témája a szociális kérdés, amelyet 
a kereszténység és a kommunizmus közös nevezőjeként hatá-
rozott meg olyan konkrét társadalmi valóságként, amellyel kap-
csolatban mindkét világnézetnek lényegbe vágó üzenete van, s 
amelynek megoldásában Nagy szerint egymás partnerei kellene 
hogy legyenek . Nagy önközlési lehetőséget látott minden zsinati 
résztvevő képzeletbeli felszólalásának végigírásában: munkájá-
ban megjelenik brazil, észak-amerikai, spanyol, belga, holland, 
német, afrikai stb . püspök, akik megtestesítői országuknak és 
országuk szociális kérdésről vélelmezhetően vallott nézeteik-
nek . Nagy számára a világi eszkatológiát megtestesítő kommu-
nizmus és a transzcendens eszkatológiát hirdető kereszténység 
párbeszédének kimunkálása valós filozófiai és teológiai felada-
tot jelentett, nem csupán történeti és politikai nézőpontok és ér-

52 Jelentés, Budapest, 1966 . október 26 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 40 .
53 ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 41–42 .
54 Santiago de Chile, Chile-Excelsior, 1968 .
55 Bibó István: Ha a zsinati mozgalom a 15 . században győzött volna… Bibó 

István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával, Ravasz László bíboros 
érsekkel a római katolikus egyház újkori történetéről, különös tekintettel a 
lutheránus és kálvinista kongregációkra . Egyház-, kultúr- és politikatörténeti 
uchrónia, in uő: Válogatott tanulmányok, IV. kötet 1935–1979. Magvető, Buda-
pest, 1990, 267–282 . 

56 A mű magyar nyelvű kézirata megtalálható: OSZK Kt ., 216 . f . 182 . és 184 . ő . 
e . és Magyar Elektronikus könyvtár, www .mek .oszk .hu 
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dekek egyeztetését . Saját, közvetítőnek szánt pozíciója azonban 
nemcsak elfogadottá, hanem adott esetben kétessé és kétségessé 
is tehette őt és vállalkozását .

A köztes idő ezért végül is zaklatott időszaknak bizonyult 
Nagy és családja életében . Ahogyan számított rá, Buenos Ai-
resbe való visszatérése valóban gyanússá tette őt, és nem csu-
pán magyar emigráns körökben . „Egy új és jobboldali diktatú-
rát találtunk itt teljes kivirágzásban” – írta az argentin politikai 
helyzetről Vida Istvánnak, az egykori kalocsai tanítványnak és 
hivatásszervezeti titkárnak, akivel magyarországi útján feleleve-
nítette barátságát . „Én szép csendben szivárogtam haza…”57

A magyarországi szervek számára is evidencia volt, hogy 
Nagy új művét az uralomra jutó Onganía tábornok jobbolda-
li, markánsan antikommunista kormányzatának szeme elől, 
amennyire lehet, titokban kell tartani . Úgy vélték, Nagy Argen-
tínában nincs biztonságban, bár egymás között arról beszéltek, 
mindegy Nagy melyik dél-amerikai ország területén tartózko-
dik, mert esetleges lebukása esetén akár Paraguay, akár Bolívia, 
amelyek szintén szóba kerültek mint ideiglenes tartózkodási 
helyek, kiadná őt Argentínának .58 Ezért úgy döntöttek, Nagy in-
kább Chilébe utazzon, és ott dolgozzon kéziratán . Elképzelhető, 
hogy Chilét maga Nagy ajánlotta, mert számára ez több szem-
pontból természetes kapcsolódási pontul szolgált . Egy szociális 
munkáját bemutató Pro memoriájában 1967 . január 12-én ugyan-
is megemlítette, hogy a chilei egyetemre meghívták a Jezsuiták 
és szabadkőművesek kapcsán előadásokat tartani .59 A szervekkel 
egyeztetve tehát elfogadta a meghívást, és úgy tűnik, ottléte alatt 
a chilei jezsuitákkal való korábbi kapcsolatait is felelevenítette . 
Amint arról egy hozzá írt levél említést tesz, a levél írója Santia-
go de Chilében, a jezsuiták által fenntartott Centro Bellarminóban 
találkozott vele egy vacsorán . Eszerint nem kizárt, hogy Nagy 
egyetemi előadásai idején a chilei jezsuiták körében időzött és ott 
dolgozott készülő kötetén .60 Nagy később egy Bárdos Gusztáv-
hoz írt levélben is említette a Centro Bellarminót és a chilei jezsu-
itákat, akiket egy tévériportban – úgymond – megvédett azoktól 
a támadásoktól, amelyek felhánytorgatták, hogy a földreform 
pártján állnak .61 Kapcsolata velük tehát mindenképp élő és aktív 

57 Nagy Töhötöm levele Vida Istvánnak, Buenos Aires, 1966 . november 14 . OSZK 
Kt ., 216 . f . 443 . ő . e . 2 . levél, 2 .

58 Jelentés, Buenos Aires, 1967 . március 26 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 52.
59 Pro memoria de una posible incorporación del Alejandro Töhötöm Nagy Varga en la 

colonisación de las familias bolivianas erradicadas de la Argentina. Spanyol nyelvű 
irat, Buenos Aires, 1967 . január 12 . OSZK Kt ., 216 . f . 91/27 . ő . e . 2 . Az ajánlat-
ról: Nagy Töhötöm levele Bárdos Gusztávhoz . [h .n .], [é .n .] ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-
1584/2 . 53/a .

60 Eugene K. Culhane S. J. levele Nagy Töhötömhöz, New York, 1967 . január 3 . 
OSZK Kt ., 216 . f . 329 . ő .e . 1 . levél .

61 Ez azonban csak az eleven kapcsolatot és nem Nagy köztük való tartózkodá-
sát bizonyítja (Nagy Töhötöm levele Bárdos Gusztávhoz. [h .n .], [é .n .] ÁBTL 3 .2 .1 . 
Bt-1584/2 . 55 .) .
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kellett legyen . A fentiek alapján azonban nem egyértelmű, csu-
pán valószínűsíthető, hogy az Egyház és kommunizmus megírásá-
ra a chilei jezsuiták körében, kapcsolati és védőhálója igénybe-
vételével került sor . Annyi mindenesetre adatolható, hogy Nagy 
1967 februárjától kezdődően többször hosszabb időre Santiago 
de Chilébe utazott, ahonnan vissza-visszatért Buenos Airesbe 
családjához, illetve a könyv készülő fejezeteit a magyar követ-
ségre leadni és újabb instrukciókat felvenni .62 A megíráshoz a 
magyar állam havi száz dolláros honoráriummal is hozzájárult,63 
amelyet idővel – tekintettel Nagy szerény anyagi körülményeire 
(a szervek úgy tudták, Nagy Santiagóban tűzkőárusítással egé-
szíti ki jövedelmét) – százötven dollárra emeltek .64

Nagy azonban így is felkeltette az argentin titkosszolgálat, a 
SIDE figyelmét .65 Elmondása szerint még a villa miseriákon vég-
zett munkája közben kezdték el őt figyelni, s európai útjáról visz-
szatérve már személyesen keresték meg és beszélgettek el vele .66 
Mivel a SIDÉ-ben Nagy információi szerint szabadkőművesek 
is voltak, így az európai útja keltette gyanú Nagyot akár kom-
munistának, akár a Vatikán vagy a jezsuita rend emberének té-
telezte, árnyat vetett a szabadkőművesekkel való további kap-
csolatára is, és egy okkal többet szolgáltatott Argentína végleges 
elhagyásához .67 

Az Egyház és kommunizmusnak már a témája is túlmutatott a 
szabadkőművességen, miközben Nagy ekkor még formálisan a 
szabadkőművesekhez tartozott . Ezért a Kossuth Páholyban tilta-
koztak ellene .68 Európából való hazatérése után az anyapáholy, 
az Estrella del Oriente Legfelsőbb Tanácsa (Consejo Superior) a 
Kossuth Páholy tiltakozása alapján fegyelmi eljárást indított el-
lene . Nagy egy beadványban tisztázta magát, ezért el sem ma-
rasztalták, viszont a Kossuth Páholy ebbe nem nyugodott bele, 
továbblépett, és tagdíjfizetés elmaradására hivatkozva vonta 
kétségbe tagságának érvényességét .69 Horváth Tamás főmester 
több levélben kért tájékoztatást Nagy Töhötömtől mind magyar-
országi, európai, mind chilei útjairól, ezek anyagi fedezetének 

62 Jelentés, Buenos Aires, 1967 . február 3 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 45 . és Jelentés, 
Buenos Aires, 1967 . március 26 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 51–52 .

63 Jelentés, Buenos Aires, 1967 . március 26 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 51 . 
64 Jelentés, Buenos Aires, 1967 . július 3 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 75 .
65 SIDE = Secretaría de Inteligencia del Estado, elődszervezete Perón alatt: CIDE 

= Coordinación de Informaciones de Estado . Nagy és a szervek konzultáció-
jában felváltva szerepel a név, de 1956-tól a szerv hivatalos elnevezése SIDE 
volt . Megfigyeléséről: Jelentés, Budapest, 1966 . szeptember 29 . ÁBTL 3 .2 .3 . 
Mt-975/1 . 88–90 .

66 Összefoglalás, Buenos Aires, 1967 . április 30 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 57–62 .
67 Nagy Töhötöm levele Bárdos Gusztávhoz, [h .n .], [é .n .] ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 53–

56 .
68 Erről Grósz Tamás szabadkőműves-társának írt levelében számol be (Buenos 

Aires, 1966 . december 28 . OSZK Kt ., 216 . f . 226 . ő . e .) .
69 Nagy Töhötöm levele párizsi és kanadai szabadkőművesekhez, Buenos Aires, 1967 . 

június 23 . OSZK Kt ., 216 . f . 261 . ő . e . 1 .
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eredetéről és Nagy tárgyalásairól .70 A számonkérés alapja Nagy 
engedelmességének hiánya, a meggondolatlanság, hogy szabad-
kőművesként ebbe a vállalkozásba fogott, és az, hogy szabadkő-
műves társai úgy tudták, 1966-ban Nagy „kommunista pénzen” 
utazott Magyarországra . Ezt Nagy nem cáfolta, csak annyiban 
módosította, hogy „[a] tény az, hogy kommunista ÉS [kiemelés: 
Nagy Töhötöm] vatikáni pénzen, mert a kettő között közvetítet-
tem, és ez így már egészen más!”71 Éppen ez azonban közel sem 
volt olyan érv, amely megnyugtathatta volna a szabadkőmű-
veseket . A vita végül odáig fajult, hogy a páholy főmesteréhez, 
Horváth Tamáshoz 1966 . december 29-én írt levelében Nagy be-
jelentette, kilép a Kossuth Páholyból . Egyúttal jelezte, hogy nem 
a szabadkőművességgel szakít, anyapáholyának, az Estrella del 
Orientének tagja marad .72 Az ügy viszont nem zárult le, és Nagy 
végül 1967-ben arra az elhatározásra jutott, hogy teljesen kilép, 
és maga mögött hagyja a szabadkőművességet . „Nem vagyok 
többé tagja a szabadkőművességnek” – írta .73 Kilépését összeha-
sonlította a jezsuita rendből való húsz évvel korábbi távozásával . 
Az összevetésből a szabadkőművesek kerültek ki vesztesként:

Ott és akkor nemzetközi méretekben ment a küzdelem: egy felfordult 
Európában történelmi személyiségek kerestek új tájékozódást; velük ér-
demes volt vitatkozni; nagyszerű volt kivárni, hogy húsz év után ma 
szórul-szóra azt valósítják meg, amiért én akkor ott küzdöttem. De most 
itt egy torzsalkodásban összeomlott, kis Kossuth Páholy keretén belül 
kellene nem is harcolnom, hanem csak civakodnom…74

Horváth Tamás főmester később úgy magyarázta a Nagy el-
leni eljárást, hogy arra azért volt szükség, mivel az argentínai 
szabadkőművességet a betiltás veszélye fenyegette Onganía tá-
bornok hatalomra kerülése után . Ebben a belpolitikailag inga-
tag időben pedig nagyon rossz fényt vetett az egész argentínai 
szabadkőművességre, hogy Nagy Töhötöm Chilében az egyház 
és a kommunizmus lehetséges együttműködéséről írt és adott ki 
könyvet . Horváth beszámolója szerint Carlos Wilson nagymes-
ter ebben veszélyt érezve kérte fel őt, hogy alkalmazza Nagy el-
len a 207 . paragrafust, és tagdíjtartozás, valamint munkalátoga-
tás hiánya miatt zárja ki a Kossuth Páholyból .75

Nagy Töhötömnek is volt tudomása a szabadkőművesek fé-
lelméről, mint egy levelében egy kanadai szabadkőműves test-
vérének írta: „Úgy látszott, komoly a veszély . A Nagypáholy 
70 Horváth Tamás levelei Nagy Töhötömhöz, Buenos Aires, 1966 . december 6 . és 

december 16 . OSZK Kt ., 216 . f . 347 . ő . e . 2 . és 3 . levél
71 OSZK Kt ., 216 . f . 261 . ő . e . 2 .
72 Nagy Töhötöm levele Horváth Tamáshoz, Buenos Aires, 1966 . december 29 . 

OSZK Kt ., 216 . f . 228 . ő . e . 2 . levél
73 Nagy Töhötöm levele az Argentín Nagypáholyhoz tartozó loggiákhoz, Buenos Ai-

res, 1967 . november 4 . OSZK Kt ., 216 . f . 127 . ő . e . 1 .
74 Uo . 4 .
75 Dr . Horváth Tamás: Emlékezés Nagy Töhötömre, Kelet, 2003/1–2 . 71–72 .
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el is tüntette az összes aktákat és névsorokat és felkészült egy 
üldözésre .”76 Arról viszont, hogy ennek köze lenne saját tény-
kedéséhez, hallgatott . Vélhetően már nem foglalkoztatta az ar-
gentínai szabadkőművesség helyzetének alakulása, mert éppen 
az új kötet és a hazatelepülésük körüli bonyodalmak kötötték le 
figyelmét .

5.

Az Egyház és kommunizmus előrehaladott munkálatai és Nagyék 
hazatelepítése miatt Bárdos Gusztáv 1967 . május 19 . és júni-
us 10-e között futárúton ismét Buenos Airesbe utazott, azzal a 
céllal, hogy Naggyal átbeszélje „a könyv kéziratának eddig el-
készült részével kapcsolatos kritikai észrevételeinket, illetőleg 
megértetni és elfogadtatni azokat az igényeket és szempontokat, 
amelyeket a készülő könyvben érvényre kívánunk juttatni” .77 
Bárdos első találkozójára Naggyal 1967 . május 22-én került sor 
a Buenos Aires-i magyar követségen . Ekkor azonban a korábbi 
gyakorlathoz hasonlóan csupán megállapodtak, hogy az érdemi 
megbeszélést biztonsági okokból másutt és máskor tartják, ezút-
tal Chilében, ahol Bárdos két nappal később a santiagói magyar 
követségen várta őt . A találkozó kivitelezéséhez repülőjegyet és 
költőpénzt is biztosítottak számára . A santiagói találkozó május 
24–25-én, két napon át, több fordulóban zajlott . Ennek lefolyásá-
ról Bárdos így számolt be jelentésében:

[i]smertettem a készülő könyv egész vonalát és mondanivalóját és 
részletekbe menően az egyes konkrét megfogalmazásokat illető kritikai 
észrevételeinket. Ezek elsősorban az imperializmus, neo-kolonializmus 
frappánsabb leleplezésére, az USA és a Vatikán kapcsolatának lazításá-
ra, a vatikáni konzervatív és progresszív erők közötti ellentétek elmélyí-
tésére, a konzervatív álláspontok lejáratására, a kommunisták egyház-
zal és vallással kapcsolatos álláspontjának megértetésére irányulnak.78

Úgy nyilatkozott, találkozójuk eredményes volt, mert „[a]z 
ügynök valamennyi észrevételt elfogadta és vállalta, hogy a kéz-
iratot azoknak megfelelően átjavítja, illetőleg a további néhány 
kisebb fejezet megírásánál figyelembe veszi .”79

Hosszan beszéltek Nagy további terveiről is, mivel ő pár hó-
nappal korábban konkrét elképzeléseket juttatott el tartótisztje 
számára Budapestre . Tervei mögött az a szándék állt, hogy az új 
könyv írásával párhuzamosan mozgassa a Jezsuiták és szabadkő-
művesek újabb kiadásainak szálait is, és most, személyes találko-
zójukon alkalom kínálkozott ennek megbeszélésére . Nagy amel-

76 Nagy Töhötöm levele Patzauer Dezsőhöz, Buenos Aires, 1966 . november 9 . OSZK 
Kt ., 216 . f . 262 . ő . e . 17 . levél, 2 .

77 Jelentés, Budapest, 1967 . július 3 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 73 .
78 Uo . 75 .
79 Uo .
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lett érvelt, hogy a Jezsuiták és szabadkőművesek további és mielőbbi 
kiadásai fontosak lennének az új könyv számára, mert „növelné 
a súlyát, befolyását és értékét a zsinatról írt könyvemnek”, utalt 
ezzel az Egyház és kommunizmus ügyére is .80 

Fejlődésem és beérésem nyilvánvalóvá lenne. Alapot adna az új 
könyv számára. Mint „folytatás” sokkal érdekesebb, és kiadói siker 
szempontjából is nyernénk vele. Egy ilyen könyv szerzőjének több sza-
va és szavainak nagyobb súlya van, mint ha a magyar közönség először 
a zsinatról szóló könyvet kapná kézhez.81 

Azt javasolta tehát, hogy a Jezsuiták és szabadkőművesek előbb 
jelenjen meg Magyarországon és külföldön, mint az Egyház és 
kommunizmus, valamint láthatóan számított arra is, hogy az Egy-
ház és kommunizmus a spanyol kiadás (Iglesia y Comunismo) után 
magyarul szintén megjelenik majd . A Jezsuiták és szabadkőműve-
sek újabb magyar kiadása mellett szóba került annak francia és 
német nyelvű, átdolgozott kiadása is . Bárdos nem zárkózott el 
Nagy könyveinek megjelentetésétől, sőt támogatta azokat, hi-
szen a Jezsuiták és szabadkőművesek már Nagy ügynöki beszerve-
zésében is sokat nyomott a latban, és az állambiztonság a továb-
biakban azzal mint a Magyar Népköztársaság érdekeit szolgáló 
kiadvánnyal számolt .82 A mű további kiadásai, azok ütemezése 
tehát santiagói megbeszélésükön mint közös cél tematizálódott, 
amelynek megvalósítása az Egyház és kommunizmus megjelente-
tésével és Nagyék hazatelepítésével ezek után párhuzamosan 
futott .

Nagy ajánlata ekkor tehát még teljes mértékben egybeesett a 
magyar állambiztonsági szervek érdekeivel, mondhatni, publi-
kálási terveivel nyitott kapukat döngetett . Tartótiszt és ügynöke 
tehát teljes egyetértésben váltak el egymástól Santiagóban .

„A megbeszéléseken azt állapítottam meg, hogy »Kirchen-
bauer« irántunk tanúsított készsége változatlan” – kommentálta 
Bárdos Nagy magatartását . 

Hazatérési szándéka őszinte. A találkozást láthatólag nagy örömmel 
fogadta. Hangoztatta, hogy az őszinte beszélgetés feloldotta a benne lévő 
feszültségeket. Megerősödött bennem az újabb találkozás tapasztalatai 
alapján, hogy személyét, törekvéseit és céljait helyesen ítéltük meg, a 
róla alkotott képünk nem szorul revízióra. Szociális, „népbarát” beál-
lítódása romantikus, rajongó, paranoid személyiséggel párosul, amely 
állandó szereplésre, önmutogatásra, érvényesülés-keresésre készteti. 
Megfelelő irányítással mindezek a személyi tulajdonságai javunkra ka-
matoztathatók.83

80 Jezsuiták és szabadkőművesek francia kiadásával kapcsolatos megjegyzések, Buenos 
Aires, 1967 . május 22 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 68 .

81 Uo .
82 Javaslat, Budapest, 1966 . szeptember 7 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/1 . 41 .
83 Jelentés, Budapest, 1967 . július 3 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 75 .
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Ennek megfelelően Bárdos összegző jelentésében a követke-
zőképpen határozta meg állambiztonsági részről való teendői-
ket:

1. Meg kell vizsgálnunk Jezsuiták és szabadkőművesek c. könyve 
nyugat-európai kiadásának célszerűségét és lehetőségeit. 2. A teljes kéz-
irat beérkezte után a megfelelő párt- és állami szervekkel együtt gondos-
kodnunk kell a végleges, gondos lektorálásról és elő kell készítenünk a 
kiadást (csehszlovák barátaink útján, akik ezt vállalták). 3. El kell készí-
tenünk hazai foglalkoztatásának perspektivikus tervét és ennek megfe-
lelően megszerveznünk hazatelepítésüket.84

A kapott ígéretek birtokában a következő hónapokban a 
maga részéről Nagy is eredményesen dolgozott, és az Egyház 
és kommunizmus készülő fejezeteit sorban küldözgette „Guszti-
nak” .85 Leveleiben biztosította őt:

[a] megjegyzéseket tekintetbe vettem és a jegyzéket mellékelem is. 
[…] Ezennel írásban felhatalmazlak, Kedves Guszti, hogy minden to-
vábbi javítást, kihagyást, betoldást végezzél el Te teljes felelősséggel és 
az én teljes beleegyezésemmel. Úgy érzem, annyira egyet gondolunk 
az alapokban, hogy nyugodtan alakíts a könyvön, ahogy akarsz. Ezzel 
meg is akarlak tisztelni és kérlek, éljél ezzel, mert az ügy érdeke is így 
kívánja.86

Ez utóbbi mondat azonban Nagy részéről viszonyuk félre-
értését tükrözi: esetében állambiztonsági foglalkoztatás zajlott, 
nem pedig egy kollegiális kapcsolat fejlődött barátsággá . Így ter-
mészetesen a kézirattal nem, illetve nem csak Bárdos foglalko-
zott, és külön felhatalmazás nélkül is beleszóltak annak tartal-
mába . A végeredménnyel Budapesten elégedettek voltak, amint 
azt a Buenos Aires-i követség kapcsolattartója számára meg is 
erősítették:

[a] Kirchenbauer által készített kéziratot áttanulmányoztuk, s az-
zal teljes mértékben meg vagyunk elégedve. Kirchenbauer megértette 
és helyesen érvényesítette mindazokat a szempontokat, amelyek a kiad-
ványt számunkra célszerűvé és igen hasznossá teszik. Néhány apróbb, 
de szükséges változtatásra, bővítésre vonatkozó igényünket a melléklet-
ben ismertetjük.87

84 Uo . 75–76 .
85 Nagy Töhötöm levelei Bárdos Gusztávhoz, Buenos Aires, 1967 . július 29 . és szep-

tember 17 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 78-78/a . és 79–81 . és Jelentés, Buenos Aires, 
1967 . október 7 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 86–88 .

86 Nagy Töhötöm levele Bárdos Gusztávhoz, Buenos Aires, 1967 . szeptember 17 . 
ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 79 .

87 Franz Kirchenbauer ügye, Budapest, 1967 . november 21 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 
89 .
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Miközben azonban Nagy a kért újabb módosításokon dolgo-
zott, véget ért az 1967-es év is . A megjelenés elhúzódása pedig 
hazatelepülésüket is késleltette, mivel a szervek úgy nyilatkoz-
tak, Nagyék a könyv megjelenéséig ne térjenek haza .88

Nagy kicsit csalódott volt, mert a karácsonyt már „otthon”, 
Budapesten szerették volna tölteni .89 Nem tudhatta, hogy a hát-
térben hazatelepítésük és a könyvei ügyei miatt egy egyeztetett, 
nemzetközi titkosszolgálati aktív intézkedés, a Könyv-akció (AO 
Kniha) van kibontakozóban magyar, csehszlovák és szovjet rész-
vétellel . Az ő munkálkodásával párhuzamosan ugyanis Bárdos 
őrnagy és Fürjes alezredes egyeztetéseket folytatott csehszlovák 
és szovjet kollégáikkal .90 Az első megbeszélésre Prágában, 1967 
decemberének elején, a másodikra 1968 . február 19 . és 24-e kö-
zött Budapesten került sor, majd az akciót közvetlenül megelőzte 
egy utolsó, pozsonyi egyeztetés .91 A budapesti találkozón cseh-
szlovák részről Jiři Borecky, a csehszlovák állambiztonság (StB) 
8 . főosztályának őrnagya és egy szovjet tanácsadó voltak jelen, 
míg magyar részről Bárdos és Fürjes mellett részt vett a BM III/I . 
Csoportfőnökség, a hírszerzés vezetője, Rajnai Sándor ezredes 
is .92 A találkozón megegyeztek, hogy Nagyék egy chilei turistaút 
látszatával, Santiagón keresztül kell hogy elhagyják Dél-Ame-
rikát, ahonnan a család London és Párizs érintésével Rómába 
utazzon, és használva Nagy római kapcsolatait, ideiglenesen ott 
tartózkodjék . A tervek szerint ott – biztonsági okokból – Nagy 
úgymond váljon le családjáról, maradjon Rómában, míg felesége 
és lánya Bécs érintésével a szlovákiai Pöstyénbe (Piešťany) utaz-
zon tovább, ahonnan néhány csendes hét után érkezzenek meg 
Nagy Töhötömtől függetlenül Budapestre . A csehszlovák állam-
biztonság két ponton vállalt az akcióban feladatot: egyrészt Ka-
rel Beran („Košek”), Bécsben rezidens StB-ügynökük révén, aki 
újságíróként dolgozott és épült be a Frick Verlag könyvkiadóba . 
A Jezsuiták és szabadkőművesek és az Egyház és kommunizmus né-
met nyelvű megjelentetésének intézése rá hárult . Csehszlovák 
részről a Nagy család biztosítása jelentkezett még mint feladat, 
amelyet a Csehszlovákia bécsi nagykövetségén felvett vízum-
tól a Pöstyénben való tartózkodásuk végéig vállaltak Bárdosék 

88 Uo . 89–90 .
89 Jelentés, Buenos Aires, 1967 . december 4 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 99 .
90 Könyv-akció (AO Kniha) . Cseh nyelvű irat, Prága, 1967 . december 5 . Ar-

chív Bezpečnostních Složek (a továbbiakban: ABS), f . I . správa MV ., reg . č . 
81067/102 . 3 .3 .4 . 187 . (Ford . Végh László . Köszönöm cseh kollégámnak, Vla-
dimír Petrilaknak, hogy a dokumentumra felhívta a figyelmemet . – PÉ .)

91 A csehszlovák szervek budapesti tárgyalásáról: Feljegyzés . Cseh nyelvű irat, 
Prága, 1968 . február 27 . ABS, f . l . správa MV ., 4 .1 .2 . 59-63 . (Ford . Végh László)

92 Rajnai Sándor (1922–1994), 1961-től r . ezredes, később, 1968-tól r . vezérőr-
nagy, 1967–1976-ig a BM III/I . Csoportfőnökség csoportfőnöke, egyben fő-
csoportfőnök-helyettes (ÁBTL 2 .8 .2 .1 . [BM III/I . Csoportfőnökség titkos és 
szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai] 1037 . Részletes pályaképét 
ld . Gyarmati György – Palasik Mária [szerk .]: Trójai faló a Belügyminisztérium-
ban. Az ÁVH szervezete és vezérkara, 1953 –1956. Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára – L’Harmattan, Budapest, 2013, 386–388 .
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csehszlovák kollégái .93 Bárdos tehát optimistán írhatott Naggyal 
kapcsolatos terveikről:

[i]ntézkedésünkre ez évben Nyugat-Európában megjelenik német 
nyelven Mindszentyt és követőit leleplező „Jezsuiták és szabadkőműve-
sek” című könyve. […] Spanyol nyelven Dél-Amerikában, majd német 
és esetleg más nyugati nyelveken Európában kiadás alatt áll megbízá-
sunkból és irányításunkkal megírt „Egyház és kommunizmus” című 
újabb könyve, amely a vatikáni konzervatív erők leleplezésében ígér 
nagy sikert és jelentősen hozzájárulhat az egyházon belüli progresszív 
irányzat erősödéséhez és a szocializmus eszméjének a katolikus közvé-
lemény előtti népszerűsítéséhez. Hazatérése után irodalmi tevékeny-
ségével igen hasznos szolgálatokat fog tenni az egyházi reakció elleni 
harcban és a differenciált, hatásos és szakszerű ateista propagandatevé-
kenységben.94

 
A konspirált akcióra az argentin titkosszolgálat Nagy körül 

egyre erősödő jelenléte miatt volt szükség . A SIDE különböző 
ügynökei Nagy előtt nem is titkolták kilétüket, Nagy vélelmezett 
vatikáni küldetése miatt akár egy lehetséges munkakapcsolatot 
is próbáltak vele kialakítani, amelyet Nagy nem utasított el radi-
kálisan, inkább érdeklődéssel figyelt . Követségi jelentés szerint a 
magyar szerveknek többször el kellett magyarázniuk neki, hogy 
SIDÉ-s kapcsolatai veszélyt jelentenek rá és közös ügyükre néz-
ve is . Amint egy követségi munkatárs írta, Nagy

[t]öbbszöri beszélgetés után végül rájött, illetve most már megér-
tette, milyen veszélyt rejthet magába a SIDÉ-vel való kapcsolata. Ez a 
fontos, az mellékkörülmény, hogy most arra irányítja a fő hangsúlyt, 
hogy ne ő kezdeményezze a kapcsolatot. E tekintetben nagy segítséget 
jelentett az a tény, hogy a Központ ebben a kérdésben Kirchenbauer 
felé megerősített. Véleményem szerint ugyanis ez ügyben Kirchenbauer 
kissé romantikus volt és a SIDÉ-t is meggyőzni akarta a kommunizmus 
előnyeiről.95

A helyzet tisztázására és a hazatelepülés végső programjá-
nak rögzítése végett végül Bárdos ismételten Buenos Airesbe 
utazott .96 Találkozójukra a magyar követségen 1968 . január 30-án 
került sor . Bárdos itt mondta el Nagynak hazatelepítésük részle-
tes tervét . Az útiköltségre, valamint támogatásként 1600 és 900, 
tehát összesen 2500 dollárt adott át Nagynak, illetve jelezte még, 
hogy a Jezsuiták és szabadkőművesek német nyelvű kiadásáért a 
Frick Verlagtól 18 000 schillinget fog majd cseh koronában meg-

93 Jelentés, Budapest, 1968 . március 18 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 105 .
94 Jelentés, Budapest, 1968 . április 26 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 117–118 .
95 Jelentés, Buenos Aires, 1967 . december 4 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 98–99 .
96 Futárútjára 1968 . január 26 . és február 17 . között került sor (Jelentés, Buda-

pest, 1968 . március 18 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 101–107 .) .
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kapni . Ennek átvételéről Nagy később elismervényt is adott .97 
Pár nappal később egy Buenos Aires-közeli kirándulóhelyen, 
Tigrében Bárdos Nagy Töhötöm családjával is találkozott . Tisz-
tázták, hogy Nagy, felesége és lánya Bécsbe érkezésüktől kezdve 
kizárólag Bárdoson keresztül tarthatják majd egymással a kap-
csolatot, akinek személyes feladata Pölöskey Paulina és Nagy 
Krisztina védelme . Ők ketten pedig Nagy sógorán, Bihari La-
joson keresztül leveleznek majd, miközben a Rómában maradó 
Nagy a jezsuita generalícián és a Vatikánban újabb megbízásokat 
teljesít .

A terveknek megfelelően Nagy és családja tehát 1968 . február 
15-én Chilébe utazott, ahonnan Londonba repültek, végül pedig 
1968 . április 8-án feleségével és lányával együtt Nagy gond nél-
kül megérkezett Rómába .98 Római tartózkodási költségeiket ez-
úttal is a jezsuiták fedezték . Ezután felesége és lánya kompliká-
ciók nélkül tovább utazott Pöstyénbe, ahol május elejéig élvezték 
csehszlovák vendéglátóik vendégszeretetét .99 Budapestre érke-
zésük után végül néhány napot a Budavár fedőnevű K-lakásban 
töltöttek,100 mielőtt Nagy is Budapestre ért, hogy azután együtt 
foglalják el azt a Pusztaszeri úti három szobás lakást, amelyet 
a belügyi szervek utaltak ki számukra lakhelyül . A következő 
időszakban Nagyot az Akadémiai Kiadó szerkesztőségében jut-
tatták álláshoz,101 emellett az állambiztonságtól havi 3 000 forin-
tot kapott szolgálataiért, amelynek átvételét évről évre, hónapról 
hónapra aláírásával igazolta .

A Könyv-akció hazatelepítésükkel kapcsolatos része ezzel si-
keresen véget ért, Nagy pedig később, már a szervekkel való vi-
tái idején így idézte vissza az eseményeket: 

Persze legjobb lett volna, ha én ott maradtam volna, fenntartva az 
itthoniakkal a legbizalmasabb kapcsolatot. De féltettétek a szabadságo-
mat. Én nem féltem. Akkor arról volt szó, hogy itthon többet tudok ten-
ni az országért.102 

Másutt a hazaút részleteiről és hazatelepedésük körülménye-
iről osztott meg részleteket:

[a] könyv miatt engem agyongyaláztak az emigráns magyarok és 
kommunistának bélyegeztek, s feljelentettek a SIDÉ-nél, amelyik há-
romszor ki is hallgatott, és én repülőjegyemet Chilében váltottam meg 

 97 ABS, f . l . správa MV ., reg . č . 81067/102 . 3 .3 .4 . 95 . és Jelentés, 1968 . március 18 . 
ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 102 .

 98 Jelentés, Budapest, 1968 . május 9 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 128 .
 99 Uo . 131 .
100 1968 . május 3 . és május 5-e között laktak a „Budavár” fn . K-lakásban (Szolgá-

lati jegy, Budapest, 1968 . április 29 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/2 . 121 .)
101 Határidőnaplójában való bejegyzése szerint 1969 . január 3-tól dolgozott az 

Akadémiai Kiadóban (Naptárak, noteszek, OSZK Kt ., 216 . f . 11 . ő . e .) . 
102 Latin-amerikai kapcsolatok kiépítése és fejlesztése, Budapest, 1970 . április 20 . 

ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 196 .
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és nem Buenosban, s Chilébe is személyazonosságival utaztam ki, s nem 
útlevéllel, amelybe már benne volt a magyar vízum, s az összes cso-
magot egy speditőr raktárában hagytam, hogy majd két hónap múlva 
küldjék el az egészet a római jezsuiták címére. Így kellett valósággal ki-
szöknöm, nehogy útlevelestől és csomagostól letartóztassanak. Az volt a 
vád, könyvem alapján, főleg annak Mindszentyről szóló kemény bírála-
ta miatt, hogy kommunistává lettem. Ez a felfogás minden józan ésszel 
rendelkező ember számára meg lett erősítve és aláhúzva azzal a ténnyel, 
hogy én nem másfelé vándoroltam el, hanem hazajöttem Magyarország-
ra, s itt mindjárt, közel félmillió lakásigénylő előtt a Rózsadombon lu-
xuslakást kaptam és rangos állást az Akadémián. Ezzel végleg eldőlt 
a nyugati magyar emigráció számára – amely mindezt természetesen 
megtudta –, hogy én kommunista vagyok. Egyszer sem tiltakoztam el-
lene…103

Nagy Töhötöm többször és sokhelyütt deklarálta elkötelezett-
ségét a szocialista Magyarország és annak vezető ideológiája, a 
marxizmus iránt .

Kijelentem és íme írásba is adom, hogy én ma már ateista vagyok, az 
egyházról az a véleményem, hogy összes nagyszerű alapelvei, az úgy-
nevezett evangéliumi igazságok, semmivel sem többek egy tiszta, ideális 
és egyetemes humanizmusnál, ellenben ami kétezer év alatt rárakódott 
és amit ma gyakorol, az ennek a humanizmusnak a legteljesebb eláru-
lása. S mégis hiszek abban, hogy sokan az egyház vezetői közül őszin-
tén vissza akarnak térni erre az alap-humanizmusra (ők evangéliumnak 
nevezik). Meggyőződésem, hogy ezek az emberek, akik az evangélium-
ban hisznek, őszintén akarják ugyanazt a humanizmust megvalósítani, 
amit mi nem evangéliumnak, hanem marxizmusnak nevezünk.104

Ezeket és ehhez hasonló kijelentéseit azonban szinte kivétel 
nélkül az állambiztonságnak tette kvázi hűségnyilatkozatok gya-
nánt .105 Mindazonáltal nem állíthatjuk azt sem, hogy különböző 
előnyökért, egyáltalán a hazatelepedés lehetőségéért pusztán ha-
zudott vagy kompromisszumokat kötött volna, hiszen amint az 
imént idézett visszaemlékezése végén is írta: „Nem akarok fél-
emberként tartozni egy ügyhöz, amelyet igen nagyra tartok .”106 
Küldetésével tehát, miként eddig is minden életszakaszában, ez-
úttal is teljes mértékben azonosult . Legfeljebb más is, több is volt 
az elképzeléseiben, mint amit hallgatóival megosztott .

Új feladatai felé fordulva kérdés volt persze, hogy mennyire 
érzékelte pontosan, hova is érkezik haza, és azok a motívumok, 
amelyek döntését befolyásolták, milyen mértékben játszottak 
közre abban, hogy az elkövetkező bő tíz évben, 1979 februárjá-

103 Megjegyzések, Budapest, 1978 . augusztus 31 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/8 . 4–6 .
104 Jelentés, Budapest, 1970 . április 20 . ÁBTL 3 .2 .3 . Mt-975/1 . 185 .
105 Hasonlóképpen például: Jelentés, Budapest, 1966 . augusztus 31 . ÁBTL 3 .2 .3 . 

Mt-975/1 . 71–72 .
106 Megjegyzések, Budapest, 1978 . augusztus 31 . ÁBTL 3 .2 .1 . Bt-1584/8 . 6 .
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ban bekövetkezett haláláig vállalta szerepét . Amint régi rendtár-
sai töprengtek sorsán: „Töhi fantaszta elég nagy adagban . Áb-
rándokat oly élesen színez ki, hogy szinte neki már valóság is 
lesz belőle és él-hal érte… Ez a természete, ami sok jónak, de még 
több rossznak lehet az alapja .”107

107 Töhi és a szabadkőműves probléma, Budapest, 1966 . június 8 . ÁBTL 3 .1 .2 . 
M-40009 . 55 . 
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Brys Zoltán – Krész Miklós – Pluhár András

Él, csomópont, reflexió

Egy most induló tudományterületről 

Bevezetés

A hálózatelemzés divat . A medicina területén például a legna-
gyobb biomedikális cikkeket indexáló adatbázis, a PubMed 
adatai szerint 1989 óta exponenciálisan növekedik a „network 
analysis” kifejezést tartalmazó közlemények száma . Kritikusai 
szerint ez csak hype, amely szükségszerűen idővel alábbhagy, 
míg a másik oldal szerint a tudományos forradalom és paradig-
maváltás egyértelmű jele .

A hálózatelemzés egyik ismert alakja, Barabási Albert Lász-
ló a forradalmi vélekedést képviseli, 2011-ben már „network 
takeover”-ről beszélt a tekintélyes Nature Physics folyóiratban .1 
Barabási szerint a redukcionizmus hasznos, de immáron nem 
elégséges a komplexitás kezelésére, ám a tudományos életbe 
„viharként érkező” hálózattudomány túllép a redukcionista 
szemléleten és „éles eszközeivel” valódi forradalmat visz vég-
hez, „legyőzi a komplexitást” . Az ismert fizikus optimista írása 
a nagyhatású – hálózatkutatásban elért – eredményei miatt min-
denképpen továbbgondolást igényel . Barabási a széles nagykö-
zönségnek szóló, rendkívül izgalmasan megírt könyvei hatására 
az értelmiségi közbeszéd egyik bevett hivatkozásává vált a há-
lózatelemzés . Sok esetben sajnos pontatlanul használva, a kuta-
tásokat tévesen idézve, és egyfajta „theory of everything”-ként, 
vagy mindent megoldó bölcsek köveként emlegetve . A rendszer-
elméletben az entitások folyamatos és sokrétű kölcsönhatása rég-
óta tárgyalt jelenség, a hálózatelemzés valóban segíthet ezek jobb 
megértésében, ám a hálózatelemzés nem fog megoldani minden 
problémát . A hype pedig nem szerencsés a módszer egészséges 
fejlődése szempontjából . 

1 Barabási, A . L .: The network takeover, Nature Physics 8(1), 2011, 14 .



Minden út Euleron keresztül vezet

A gráfelmélet kezdete, mint oly sok tudományágé, Leonhard Eu-
ler (1707–1783) nevéhez fűzhető . Ő konkrétan azt mutatta meg 
vele, nem lehet körsétát tenni az akkori Königsbergben úgy, 
hogy minden hídon pontosan egyszer haladunk át .2 A követke-
ző jelentősebb problémát Francis Guthrie (1831–1899) vetette fel . 
Ő azt sejtette meg, minden térkép kiszínezhető négy színnel úgy, 
hogy két ország különböző színt kap, ha pozitív hosszúságú kö-
zös határuk van . Ez nagyon nehéznek bizonyult, csak 1976-ban 
adott megoldást (számítógép segítségével) Kenneth Appel és 
Wolfgang Haken .3 A gép használata miatt sokáig vitatott volt, 
vajon tekinthető-e ez az eredmény matematikai tételnek .

Az első gráfokról szóló könyvet Kőnig Dénes (1884–1944) 
publikálta 1936-ban .4 Megjegyezzük, hogy néhány nagyon szép 
és alapvető tétel is fűződik a nevéhez . Mondhatjuk, iskolát terem-
tett; hazai követői puszta felsorolása is nehéz volna . Itt most csak 
Erdős Pál, Turán Pál, Rényi Alfréd, Szemerédi Endre, Bollobás 
Béla és Lovász László nevét említjük, akik rengeteg érdekes és 
mély gondolattal gazdagították a területet . 

Világszerte továbbra is az egyik legnépszerűbb kutatási te-
rülete a matematikának a gráfelmélet . Ennek oka, hogy a gráf 
fogalma nagyon szemléletes, megragadja az emberek fantáziá-
ját, tele van megoldásra váró problémákkal – mindez elég is egy 
matematikusnak . Másrészről viszont rengeteg alkalmazása van, 
kitűnő modellezési eszköz, amely a gyakorlatban vagy más tu-
dományterületeken is kiválóan alkalmazható . 

A legegyszerűbb esetben gondolhatunk úgy egy gráfra, mint 
néhány pontra a síkon, amelyet élekkel kötünk össze . Gondol-
hatunk itt városokra és köztük lévő utakra, az idegrendszer 
hálózataira, egy számítógépprogram folyamatábrájára, egy fa 
elágazásaira stb . Néha az élek metszhetik is egymást, továbbá 
természetes kérdés, hogyan rajzoljunk le egy gráfot, illetve mikor 
tudjuk ezt megtenni az élek metszése nélkül .5 Hány diszjunkt út 
létezik két város között, ha a gráfunk térképet ábrázol?6 Ha az 
élek felépíthető utakat jelölnek, milyen minimális költséggel tud-
juk összekötni az összes várost?7 

2 Euler L .: Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis Commentarii 
academiae scientiarum, Petropolitanae 8 (1741) 128–140 .

3 Appel K . – Haken W .: Every Planar Map is Four Colorable . I . Discharging, 
Illinois Journal of Mathematics 21 (3), 1977, 429–490, MR 0543792

4 Kőnig, D: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen, Leipzig, 1936 .
5 Kuratowski, C .: Sur le probleme des courbes gauches en topologie, 

Fundamenta mathematicae 15(1), 1930, 271–283 .
6 Menger, K .: Zur allgemeinen kurventheorie, Fundamenta Mathematicae 10(1), 

1927, 96–115 .
7 Borůvka, O .: O jistém problému minimálním, Práce Moravské přírodovědecké 

společnosti, 3 (3): 57–58, 1926 .
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Mark Newman, a hálózatkutatás egyik kiemelkedő kutatója, 
a valós (életben létező) hálózatokat négy csoportba osztja:8 társas 
hálózatok (házasságok, üzleti kapcsolatok, különböző humán 
kommunikációs formák, szexuális stb .), információs hálózatok 
(citációs, szabadalmi, szóasszociációs, internet stb .), technológiai 
hálózatok (utak, energiaszállító, folyadékszállító, távközlési stb .) 
és biológiai (fehérje–fehérje-interakciós, metabolikus, táplálék, 
idegrendszer, ér stb .) . Rendkívül meglepő felfedezés volt, hogy 
számos valós jelenség adataiból egyértelműen, logikusan szár-
maztatott hálózat kisvilág-gráf (Small World Graphs) . Bár a pon-
tos definícióban még nem állapodott meg a gráfelmélet, a legfon-
tosabb tulajdonságai az alábbi négy pontban foglalhatók össze:9 

A gráfnak viszonylag kevés éle van az összes lehetséges élhez 
képest (ritka gráf) .

A gráfban jelentős sűrűsödések találhatóak . 
A gráfban található csomópontok között viszonylag alacso-

nyak az átlagos távolságok (könnyen bejárható) .
A fokszámok eloszlása hatványtörvénnyel írható le . 
Valamelyest külön világot képez a mérnöki tudományokban 

a technológiai hálózatok (energia, távközlési, folyadék, út stb .) 
tervezésekor és ezen technológiai hálózatokban folyó áramlás 
szabályozásában használt áram vagy flow-network modellek és 
problémák . 

Mit számíthatunk ki a hálózatokból?

A hálózatok csúcspontjaihoz, éleihez számokat, értékeket (leíró 
tulajdonságokat) rendelhetünk; ilyen lehet például egy közössé-
gi oldalon az életkor, lakhely, hobbik, különböző meggyőződé-
sek, aktivitás stb . Tudnunk kell, ha valaki nem ad is meg adatot, 
pusztán a ismerősei (gráfelméleti értelemben a szomszédsága) 
adataiból az ő megosztani nem kívánt egyes adatai szintén ki-
következtethetők (szomszédsága adataitól függően bizonyos 
megbízhatósággal10) . De például gráfokkal jellemezhetők az éte-
lekben előforduló aromák, így értelmezve a létező recepteket és 
ötleteket nyerve újakhoz .11 Az országok gazdaságának szerke-
zetének leírását, a fejlődési lehetőségeik feltárását célozza a ti-

 8 Newman, M . E .: The structure and function of complex networks, SIAM 
Review, 45(2), 2003, 167–256 .

 9 Brys, Z . – Buda, B . – Pluhár, A .: Hálózatkutatás a medicinában és határterü-
letein . Lege Artis Med 22(6-7), 2012, 445–449 .

10 Backstrom, L . – Kleinberg, J .: Romantic partnerships and the dispersion 
of social ties: a network analysis of relationship status on facebook, in 
Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported cooperative 
work & social computing, ACM, 2014, 831–841 . és https://videotorium .hu/hu/
contributors/2695/dr-pluhar-andras (Utolsó letöltés: 2019 . 05 . 14 .)

11 Ahn, Y . Y . – Ahnert, S . E . – Bagrow, J . P . – Barabási, A . L .: Flavor network and 
the principles of food pairing, Scientific reports 1, 2011, 196 .



pikusan együtt exportált javak közti gráf vizsgálata .12 A banki 
tranzakciók megfelelő modellje pedig a hitelképesség becslésé-
hez járul hozzá .13 Ezeken felül még rengeteg kutatás említhető 
egészen változatos területekről: fizika, biológia, kémia, szocio-
lógia, optimalizálás, de még a számelmélet is . Barabási Albert 
Lászlóval abban mindenképpen egyet lehet érteni, hogy több ku-
tatási terület számára lendületet adott a gráfelmélet alkalmazá-
sa . A hálózatkutatás multidiszciplináris jellege miatt lehetetlen 
volna még a vázlatos ismertetése is, de egy lényeges motívumot 
megfigyelhetünk: az épp aktuális kutatások irányát erősen befo-
lyásolta, hogy milyen gráfok (adathalmazok) álltak rendelkezés-
re . A múlt században a kilencvenes évektől kezdve következett 
be jelentős változás: a digitalizáció . Az adattárolás olcsóbbá és 
tömegessé vált, elterjedt az internet, megjelentek a szociális há-
lózatok, s a technológiai eszközökkel rohamosan növekedett a 
tudásunk a biológiai hálózatokról, és az informatikával támoga-
tott adminisztráció által a gazdasági és politikai világban is nagy 
mennyiségben keletkeztek adatok . Ezek megértéséhez, haszno-
sításához újfajta gondolatok és módszerek váltak szükségessé, s 
ebben hasznosnak bizonyult a gráfelmélet . A feltárt lehetőségek 
egyszerre biztatók és félelmetesek; meg kell tanulnunk etikusan 
használni őket . 

Mit számíthatnak ki a hálózatok?

Mivel a hálózatok egy része önszerveződéssel jön létre, így a 
létrejöttüket tekinthetjük egyfajta számításnak . A weblapok és 
a köztük lévő kapcsolatok, a www-gráf, többé-kevésbé spontán 
alakul, mégis sok hasznos információt rejt . A fehérjék interakciós 
hálózata, az immunrendszer hálózatai vagy a mozgást koordi-
náló gerincvelő/kisagy, az érzelmeket vezérlő „hüllőagy” nem 
pusztán információt hordoz, hanem tevékenyen reagál a rend-
szert érő hatásokra . Ezek a természetes intelligencia egy-egy 
formájának tekinthetők, hiba lenne azt pusztán a logikus gon-
dolkodásra és az azért felelősnek tartott homloklebenyre korlá-
tozni . (Itt megemlíthető az előrejelző agy koncepciója is, mely 
szerint az agy nem passzív, reagáló aktor, hanem folyamatosan 
komplex előrejelzéseket készít .) Ugyanakkor nehéz lenne defini-
álni, mi a mesterséges intelligencia, hiszen a természetes intelli-
genciát, sőt a tudatosságot sem tudjuk pontosan meghatározni . 
Kézenfekvő viszont, hogy a mesterséges intelligenciát is hálóza-
tokon keresztül próbáljuk megközelíteni . Ennek egy régi, félig 

12 Hidalgo, C . A . – Klinger, B . – Barabási, A . L . – Hausmann, R .: The product 
space conditions the development of nations . Science 317(5837), 2007, 482–
487 .

13 Bóta, A . – Csernenszky, A . – Győrffy, L . – Kovács, G . – Krész, M . – Pluhár, A .: 
Applications of the inverse infection problem on bank transaction networks, 
Central European Journal of Operations Research 23(2), 2015, 345–356 .
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autonóm, modellje a mesterséges neurális hálózat .14 Itt az élek 
irányítottak, súlyozottak, és egyes „neuronjai” akkor bocsáta-
nak ki jelet, ha elegendő súlyú inger fut be . A mélytanulás (deep 
learning) során eldöntendő példák sorát értékelik ki a hálón, és 
módosítják a súlyokat a döntés helyességétől függően . Ha van 
elég tanuló példa, akkor a folyamat olyan hálózatot ad, amely 
nagy biztonsággal dönt helyesen . Az utóbbi időkben elképesztő 
sikerei voltak ennek a módszernek – az egyik ok a számítógépek 
fejlődése . A másik ok viszont a tanításra felhasználható adatok 
nagy mennyisége (big data) és rendszerezettsége . Ez jórészt a vi-
lághálónak, a digitalizációnak, a keresőmotoroknak és az ezek-
kel létrehozott óriás adattárházaknak köszönhető .  

És hát a fertőzések

A fertőzés terjedésének kezelése (pl . karantén) jóval megelőzi 
a fertőző ágensek felfedezését . A fertőzés kifejezést persze nem 
pusztán a kórokozók átadására használjuk, érthetjük ezalatt in-
formációk, technológiák, szokások stb . terjedését is . Érdemes 
közös nyelvet, modelleket használni tehát rájuk . Természete-
sen vannak jelentős különbségek is, amelyeket a konkrét eset-
ben figyelembe kell venni . John Snow az 1854-es londoni kole-
rajárványt egyetlen közkútra vezette vissza, amely a Temzéből 
nyert szennyezett vizet . A mobiltelefonok elterjedését az segítet-
te, hogy egy potenciális vásárló sok ismerősénél láthatta a hasz-
nálatukat, a használók száma pedig növelte a hasznosságot és 
csökkentette a költségeket (hálózatos hatás) . A másik különbség, 
hogy van-e felgyógyulás, esetleg immunitás egy „betegség” után 
(SIS illetve SIR modell), avagy az végzetes (SI modell) . 

A gráfok, főleg a kisvilág gráfok vizsgálata sok új és megle-
pő felismerést hozott a korábbi tanulmányokhoz képest . A szo-
ciálpszichológiában már világossá vált, hogy az emberek ultra-
társas lények, és jóval közelebb állnak egymáshoz, könnyebben 
befolyásolhatók, mint eddig gondoltuk . A kisvilág gráfok jellege 
miatt pár lépésnyi távolságra lehetnek a „betegek” bárkitől . Ez, 
valamint a későbbi eredmények felülírták az orvostudomány hi-
potéziseinek egy részét . Granovetter súlyozott fertőzésmodellt 
definiált: ebben az egyén akkor betegszik meg, ha a közvetlen 
ismerősei közül is elég sokan (figyelembe véve a kapcsolat szo-
rosságát és a véletlent is) . Már ő felhívta a figyelmet arra, hogy 
paradox módon a kisebb súlyú, „gyenge kapcsolatok” felelősek 
a járványok vagy éppen az információ terjedéséért is .15 

14 Zurada, J . M .: Introduction to artificial neural systems (Vol . 8), West Publishing 
Company, St . Paul, 1992 .

15 Granovetter, M .: The strength of weak ties: A network theory revisited, Sociological 
Theory, 1983 .
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Nagy jelentőségű volt Albert Réka és munkatársainak ta-
nulmánya a hálózatok összefüggőségéről .16 Eszerint a kisvilág 
gráfok roppant masszívak, nem érzékenyek a csomópontjaik 
véletlen elvesztésére, gyakorlatilag a teljes pusztulásukig ösz-
szefüggők maradnak . Viszont ha célzottan töröljük a pontjaikat, 
nagyon hamar szétesnek . Tehát az internet eredeti célja nem va-
lósult meg, a célzott támadásra nagyon is sérülékeny . Ha orvosi 
interpretációját vesszük az eredménynek, azt a biztató képet lát-
juk, hogy viszonylag kevés ember immunizálásával vagy elszi-
getelésével megfékezhetünk bizonyos járványokat . (A véletlen, 
a fertőzésnek nem kitett emberek oltása viszont nem tűnik túl 
eredményes stratégiának .)   

A fertőzéshez hasonló a statisztikus fizikában kedvelt ún . 
perkoláció . Itt főleg a különböző rácsokból törölnek véletlen éle-
ket, és a maradékból következtethetünk egy adott test átnedve-
sedésére, szilárdságára stb . Az itt fellépő gráfokban ún . küszöb 
tulajdonságot tapasztalhatunk, azaz bizonyos valószínűségű tör-
lés mellett majdnem biztosan összefüggő a gráf, míg egy picit 
növelve majdnem biztosan szétesik . Ez magyarázhatja a fizika 
fázisátmeneteit (fagyás, olvadás, elpárolgás), úgy általában pe-
dig a hirtelen bekövetkező nagy változásokat . A kisvilág gráfok-
nál viszont nem jelenik meg a küszöb tulajdonság .17 Ezzel fel-
oldottunk egy a fertőző betegségekre vonatkozó paradoxont . A 
szokásos differenciálegyenleteket használó modellek szerint egy 
betegség vagy eltűnik, vagy megfertőzi a teljes populációt, attól 
függően, mekkora a fertőző képessége (virulenciája), azaz ennek 
függvényében fázisátmenetnek kellene lennie . A valóságban ez 
nem következik be, egy-egy betegség csak a populáció egy részét 
fertőzi, visszaszorul, ugyanakkor nagyon nehéz megszabadulni 
tőle . A kisvilág gráfok szerkezete ezt lehetővé teszi, nem fertő-
ződik meg a teljes populáció, ugyanakkor folyton visszatér a be-
tegség, mert mindig talál egy nagyfokú pontot, amin keresztül 
ismét képes sok pontot fertőzni . 

A fertőzés felfogható matematikai műveletként is, amellyel 
egy részben ismert függvényt terjesztünk ki ismeretlen tarto-
mányra . Erre egy lehetőség Domingos és Richardson független 
kaszkád modellje,18 amelyről kiderült, hogy ekvivalens lehet 
Granovetter modelljével, és általa a fertőzés, valamint a fertőzés 
maximalizálása is jó közelítéssel kiszámolható .19 Van arra is lehe-

16 Albert, R . – Jeong, H . – Barabási, A . L .: Error and attack tolerance of complex 
networks, Nature 406(6794), 2000, 378 .

17 Boguná, M . – Pastor-Satorras, R . – Vespignani, A .: Absence of epidemic 
threshold in scale-free networks with degree correlations, Physical review 
letters 90(2), 2003, 028701 .

18 Domingos, P . – Richardson, M .: Mining the Network Value of Costumers, in 
Proceedings of the 7th International Conference on Knowledge Discovery and Data 
Mining, ACM, 2001, 57–66 .

19 Kempe, D . – Kleinberg, J . – Tardos, É .: Maximizing the spread of influence 
through a social network, in Proceedings of the 9th ACM SIGKDD international 
conference on Knowledge discovery and data mining, ACM, 2003, 137–146 .
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tőség, hogy tényleges fertőzési adatokból az egyes élek aktivitá-
sát vagy éppen ennek az egyéb paraméterektől való függőségét 
becsüljük meg . Így összességében komplex modelleket tudunk 
felállítani például vállalatok csődbe jutási valószínűségére, il-
letve meghatározhatjuk, melyek a döntő faktorok ebben a mo-
dellben .20 A fenti példákból látható, hogy a fertőzésszimuláció a 
gráfelmélet egy jelentős potenciállal bíró részterülete .

Társadalomtudomány?

Sajátos helyzetük miatt külön említést igényelnek a társadalom-
tudományok területén alkalmazott gráfelméleti módszerek . A 
társadalomtudományban, így például Radcliffe-Brown Alfred 
(1881–1955), Georg Simmel (1858–1918), Gabriel Tarde (1843–
1904) és mások munkásságban régi idea, hogy egyes társadalmi 
hatások hálózatosan érvényesülnek . A társadalmi rétegződés és 
struktúra kutatása területén ma már önálló aldiszciplína a társa-
dalmi kapcsolathálózatok elemzése . 

A széles körben ismert szociometria (Mérei Ferenc, Jacob 
Moreno) kezdetileg kisközösségeket vizsgált . Érdekes módon 
ma már kettéválasztják a negatív (szimpátia) és pozitív (antipá-
tia) hálózatokat a kis közösségek elemzésekor, mivel kiderült, 
másfajta törvényszerűségek érvényesek ezekben . A pozitív, ba-
ráti hálózatok lassan alakulnak ki, a kölcsönösség, hasonlóság, 
vonzódás és közelség játszik bennük szerepet, idővel újraérté-
kelődnek . Míg a negatív kapcsolatok kialakulása és fenntartása 
nem igényel feltétlen hosszú időt, költséget és közelséget sem, 
érdekes módon a negatív kapcsolatok stabilabbak, ritkán kerül-
nek újraértékelésre .21 

A digitalizációval, a technológia fejlődésével, az adatok bővü-
lésével és a szociális média megjelenésével itt is adódott a lehe-
tőség jelentősen nagyobb társas, gazdasági és politikai adathal-
mazokból származtatott gráfok vizsgálatára . Sajátos – a mérnöki 
tudományokban ismert – jelenség kezd sajnos kibontakozni: az 
IT-óriások és titkosszolgálatok alkalmazzák a társadalomtudo-
mányi hálózatkutatást, de nem érdekük az eredményeket publi-
kálni, ezért a kutatás élvonala itt is az iparhoz és a titkosszolgá-
latokhoz kerülhet át . Bár a matematikai, gráfelméleti modellek 
kutatása biztosan igényli a nemzetközi matematikus közösség 
hozzájárulását, de egyes „mérnökibb” részmegoldások és az 
eredmények valószínűleg titkosak maradnak .

20 Bóta, A . – Csernenszky, A . – Győrffy, L . – Kovács, G . – Krész, M . – Pluhár, A .: 
Applications of the inverse infection problem on bank transaction networks, 
Central European Journal of Operations Research 23(2), 2015, 345–356 .

21 Csaba, Z . –Pál, J .: How negative networks are forming and changing in time? 
Theoretical overview and empirical analysis in two high-school classes, 
Review of Sociology 20(2), 2010, 69–95 .
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Emblematikus egy amerikai kutatópáros, Christakis és Fowler 
három publikációjának története . A kutatók az epidemiológia 
egyik legismertebb és legrégebb óta tartó kohorszvizsgálatának, 
a Framingham Heart Studynak az adatait elemezték újra a gráf-
elmélet segítségével . A dohányzás, az elhízás és a boldogság ter-
jedését vizsgálták .22 Újraelemzésükben a csomópontok egyének 
voltak, az élek pedig a társas (családi, munkatársi, szomszédsá-
gi és baráti) kapcsolatok . Mindhárom területen megállapították, 
hogy egy adott szociális kapcsolat mennyiben változtatja meg az 
egyén esélyét a vizsgált jellemzőre . (Pl . ha a házastárs felhagy 
a dohányzással, az kb . 67%-kal csökkenti az egyén dohányzá-
sának esélyét .) A közleménycsoportot erős módszertani kritika 
érte statisztikusok és epidemiológusok részéről . Egy rendkívül 
szellemes kritikus például megegyező módszertannal kimutatta, 
hogy a pattanások, a fejfájás és a testmagasság is hálózatos úton 
terjednek .23 Mivel ez nyilvánvalóan hamis eredmény, felvetette, 
hogy a módszertan, illetve az értelmezés lehet hibás . Mások erős 
statisztikai kételyeket fogalmaztak meg .24 Az elméleti szakembe-
rek pedig hamar felhívták a figyelmet arra, hogy a kutatók nem 
vették figyelembe, hogy a jelenség mögött feltehetően nem fertő-
zés áll, hanem a homofília jelensége . Ezen kritikák rámutattak, 
hogy még nincsenek széles körben elfogadott gráfelméleti és sta-
tisztikai eljárások és „könnyű” értelmezések a társadalomtudo-
mány területén .

A társadalomtudományi kapcsolathálózat elemzésben kez-
detileg a kutatók megelégedtek azzal, ha ábrázolták az adott há-
lózatokat, s azokat vizuálisan értelmezték . Később különféle, a 
gráfelméletben kidolgozott mutatószámokat kezdtek használni 
a csomópontokra és az élekre (pl . fokszám, közelség-központi-
ság, közöttiség-központiság stb .), és ezeket heurisztikusan ér-
telmezték . Napjainkban már megjelent a klaszterelemzés és a 
fertőzésszimuláció eszköze is . 

Jelenleg nincsenek széles körben elfogadott eljárások például 
arra sem, hogyan vehetnénk mintát egy ritka hálózatból, illetve 
arra sincs, hogy egy részgráfban kimutatott eredmény mennyi-
re általánosítható . Felvethető, hogy egy növekvő (csomópontok 
és élek száma) hálózatban kimutatott törvényszerűség már nem 
igaz egy stagnáló vagy csökkenő hálózatban . Jelenleg például 
legalább 10 megalapozott módon lehet véleményvezéreket de-

22 Christakis, N . A . – Fowler, J . H .: The spread of obesity in a large social 
network over 32 years, New England Journal of Medicine 357(4), 2007, 370–379 .; 
Fowler, J . H . – Christakis, N . A .: Dynamic spread of happiness in a large 
social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart 
Study, Bmj 337, 2008, a2338 .; Christakis, N . A . – Fowler, J . H .: The collective 
dynamics of smoking in a large social network, New England Journal of 
Medicine 358(21), 2008, 2249–2258 .

23 Cohen-Cole, E . – Fletcher, J . M .: Detecting implausible social network effects 
in acne, height, and headaches: longitudinal analysis, BMJ 337, 2008, a2533 .

24 Lyons, R .: The spread of evidence-poor medicine via flawed social-network 
analysis . Statistics, Politics, and Policy, 2011, 2(1) .
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tektálni szociális hálózatokban .25 Egy adott adathalmazból sokfé-
leképpen lehet gráfot származtatni . Ugyanazon emberi közösség 
esetében teljesen más topológiájú gráfot kapunk, ha mást defini-
álunk élnek (pl . kézfogást, név-ismerést, nagyobb összegű pénz 
kölcsönadását, szexuális együttlétet, egy éven belül 100 kölcsö-
nös emailváltást stb .) . A természettudományban viszonylag job-
ban pontosítható egy interakció, ám a társadalomtudományban 
ez már több megfontolást és kritikai érzéket kíván . Mivel ez je-
lenleg kutatói döntés, és a kutatók publikációs kényszer alatt áll-
nak, könnyen kialakulhat itt is egyfajta „p-hacking”: úgy választ-
ják meg az éldefiníciót, hogy egy adott klaszterezési eljárással 
kijöjjön a várt eredmény . Megjegyezzük, hogy ezen feladatok (az 
élek definíciója) egy részét mesterséges intelligencia programok 
végzik . A kapott eredmény jól használható és helyes is lehet, de 
az ok-okozati összefüggések esetleg nem derülnek ki belőle . A 
folyóiratoknak pedig nehéz lektorokat találni, mert bár rohamo-
san fejlődik a terület, viszonylag kevés a szakember, s a módsze-
rek validálási „metaelmélete” is kidolgozásra vár . A frekventista 
statisztikában lassan kialakult, de mára széles körben elfogadott 
módszerek megszületésére valószínűleg évtizedekre és sok nyi-
tott vitára és beszélgetésre van szükség . Barabási Albert László 
e tekintetben is említhető, hiszen Network Science címmel online 
is elérhetővé tett tankönyvet adott ki .26 A statisztikához hasonló, 
széles körben alkalmazható, hálózatkutatás ilyen szempontból 
még csak most születik . 

Szilícium-völgy könnyed világa

A szociális médiában keletkező kapcsolathálózatokat kutatva 
nem kerülhető ki az annak társadalmi vetületére adott reflexió 
sem . A szociális média és az elektronikus eszközök térnyerése 
számos társadalomtudós szerint aggodalomra ad okot: úgy tű-
nik, az okostelefonok, a szociális média a kapcsolati élményfor-
mákat káros irányba befolyásolhatják, addikciót okozhatnak . 
Maslow normatív elképzeléseit az ember szükségleteiről sokszor 
és joggal bírálták már . A piramis legalja (a légzés, hőmérsékleti 
homeosztázis, tápanyag, folyadék stb .) többnyire nem tudatos, 
a felsőbb szintek pedig nem esnek egybe a tapasztalattal . Nehéz 
volna mondjuk megmagyarázni, miért éhezik valaki, hogy egy új 
mobiltelefont vehessen . Az ember még a primátákhoz hasonlítva 
is ultratársas lény,27 részben ez magyarázhatja a szociális médi-
ák döbbenetes gyors térnyerését . Heidegger gondolatai, a világba 

25 Valente TW . – Pumpuang P: Identifyng Opinion Leaders To Promote 
Behavior Change . Health Educ Behav 34(6), 2007, 881–896 .

26 Barabási A . L .: Network Science, 2018, http://networksciencebook .com/ 
(Utolsó letöltés: 2019 . 05 . 14 .)

27 Tomasello, M .: The ultra-social animal, European Journal of Social Psychology 
44(3), 2014, 187–194 .
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vetettség és az ember kiszolgáltatottsága talán közelebb visz bizo-
nyos jelenségek megértéséhez . (1) Megérteni, esetleg uralni sze-
retnénk a világ jelenségeit, (2) egy közösségbe akarunk tartozni, 
amely megvéd . Ha egy eszme, eszköz, alkalmazás segít ezekben, 
akkor könnyen elterjedhet . Korunk két hálózatokon alapuló si-
kertörténete talán pontosan ezeket ragadja meg . A Google azt 
ígéri, általa megtudhatunk mindent, ami ma tudható, és nyitott a 
jövőben keletkező tudásra . A Facebook mintegy a „globális falu” 
megvalósításaként a közösség álélményét nyújtja, akár valós kö-
zösségek nélkül, kontrollálható határokkal . Sokak számára úgy 
tűnik, ezen technológiai óriások nem vállalnak felelősséget az ál-
taluk okozott társadalmi hatásokért, amelyek sok esetben tovább 
erősíthetik az elszigetelődést . 

Konklúzió

Összefoglalva tehát a hálózatelmélet azt ígéri, hogy a páronkénti 
kölcsönhatások megértése után átsegít a következő szerveződé-
si szintre, és jobb jóslatokat ad egy komplex rendszer egészére . 
Ebben jelentős potenciál van . Régi tapasztalat persze, hogy egy 
új tudomány csak a várakozások egy részét teljesíti . A hálózatok 
képződése során megfigyelt, illetve a modellek alapján létrejövő 
hatványtörvényes eloszlások nagyon biztatók, legalábbis a leírás 
szempontjából . Ezek mindenképpen arra utalnak, hogy a vélet-
len folyamatok várható értékétől való eltérések sokkal nagyobb 
valószínűséggel következnek be, mint azt a normál eloszlásra 
„szocializálódott” kutatók gondolják . Ha ezek a váratlan esemé-
nyek egyben nagy hatásúak is, akkor hívjuk őket Taleb nyomán 
„fekete hattyúnak” .28 Ő már klasszikus írásaiban felvetette, hogy 
bizonyos „fekete hattyúk” okát a hálózati jelenségekben kell ke-
resnünk . Itt viszont mindig gondolni kell arra, hogy a model-
lezni kívánt jelenségnek lehetnek olyan tulajdonságai, amelyet 
nem ismerünk . Utalhatunk a gének hálózatára, ahol sokáig az 
„egy tulajdonság, egy gén” paradigmát követték a kutatók . Ám 
nagyon valószínű, hogy egész géncsoportok együttes léte és ha-
tása az oka az öröklött tulajdonságok jelentős részének . Ezeket 
a kölcsönhatásokat nem ismerjük, a hálózatok páros kölcsönha-
tásokat feltételező módszere pedig nem is volna elégséges a le-
írásukhoz . Továbbá hálózatokon alapuló döntések visszahatnak 
magukra a jelenségekre is . Egy kifinomult csalásdetektáló esz-
köz „szupercsalókhoz” vezethet,29 amely tanulásra kényszeríti a 
csalásdetektálót . Az evolúció már csak ilyen…

28 Taleb, N . N .: The black swan: The impact of the highly improbable (Vol . 2), Ran-
dom House, 2007 .

29 Bereczkei T .: A megtévesztés pszichológiája. Machiavellizmus, Typotex, Buda-
pest, 2016 .
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Szemelyácz János

Internetaddikció

Az addiktív online-működés (AOM)

Az internet jelentősen átalakí-
totta életünket . 50 évvel ezelőtt még el sem tudtuk képzelni . Az 
1960–70-es évek sci-fi-irodalma attól különös, hogy abban a vi-
lágháló még nem kötött össze mindent és mindenkit . Egészen 
más információszerzési módok léteztek, egészen máshogy kom-
munikáltak . Manapság is láthatunk persze olyan akciófilmet, 
amiben szétlövik a monitort – még az egeret is –, és ettől meg-
semmisül a rajta tárolt információ . S Krasznahorkai László Hábo-
rú és háború című könyvének főhőse is New Yorkba utazik, hogy 
ott, a „világ közepén” írja bele az internetbe a világ legfontosabb 
szövegét, mert az akkor juthat el a legtöbb emberhez .

Még a mai ember számára – legyen akár y, z, vagy alfa ge-
nerációs – sem világos minden ezen a színtéren, számos titok 
és kuszaság övezi az internetet . Vannak a hétköznapi felhasz-
nálók számára már teljesen átláthatatlan rendszerek, például a 
dark web kihámozhatatlan portáljai, a tiltott tőzsdék, tiltott áruk 
webshopjai, a crypto-valuták szabályozatlan pénzügyi rendsze-
rei, a hackerek kasztjai, de mindennaposakká váltak az interne-
ten elkövetett bűncselekmények is, az álhírek tömegei, a manipu-
lációk, csalások, hogy országok politikai, gazdasági rendszereit 
lehet megbénítani, tönkretenni, befolyásolni az interneten ke-
resztül, akár a világ másik végéről . Tudunk már internetes had-
viselésről, internetes drogokról, cyber-szexről stb .

E szinte felfoghatatlan rendszert az okostelefonok – amikor 
szinte mindenki egy mini számítógépet cipel a zsebében – még 
készségszintűbbé, gyakorlatilag nélkülözhetetlenné alakították . 
Ébredéskor – mielőtt elhúznánk a függönyt vagy kinyitnánk az 
ablakot – itt nézzük meg az időjárást, itt olvassuk el a reggeli 
híreket, vagy kattintunk megtekinteni néhány korán kelő exhibi-



cionista ismerősünk reggelijét, de ennek segítségével palástoljuk 
feledékenységünket, műveletlenségünket vagy tájékozatlansá-
gunkat is . A telefonunk segítségével rendelünk ételt, taxit, ve-
szünk mozijegyet, keresünk partnert, kapcsolódunk ki, mérjük 
az elhasznált kalóriát és így tovább .

Számos olyan, évtizedek óta használt szórakozási, kommuni-
kációs eszközzel rendelkezünk (telefon, autó, televízió, játékok), 
amely az utóbbi években az internetnek köszönhetően „okossá” 
vált és megváltozott . Mondhatni élet költözött beléjük! Megszó-
líthatóak, válaszolnak, adatot gyűjtenek rólunk – természetesen 
csak a mi érdekünkben –, figyelik szabadidős szokásainkat, pró-
bálják kifürkészni vágyainkat . És ha még ezt sokszor csak gye-
rekes automatizmusokkal teszik is, látszólag többet törődnek 
velünk, több figyelmet és gondoskodást kapunk tőlük, mint ba-
rátainktól – ha vannak még ilyenek –, családtagjainktól . Az em-
ber alapvető igénye a kapcsolatban levés . Az e-kapcsolat pedig 
kényelmes, általunk szabályozható (látszólag), számos alternatí-
vát ígér, azaz változatos, nincsenek fizikai korlátai, nem fárad el, 
„nem kel bal lábbal” .

Ránk, magyarokra nézve különösen aggasztó, hogy egy hazai 
kutatásban megkérdezettek 24%-ának egyáltalán nincs olyan tár-
sa, akivel megosztaná legféltettebb titkait, és ahogy öregszünk, 
ez egyre rosszabb lesz . De az is beszédes adat, hogy 2011-ben 
még 17%-uk mondta, hogy 10-nél több barátja van, ez mostan-
ra 4%-ra apadt . (Albert–Dávid 2017) Az online barátságok pedig 
soha nem lehetnek olyan mélyek, mint a „hús-vér” kapcsolatok, 
így inkább csak a társas magányt erősítik . Az élővé vált haszná-
lati eszközök viszont egyre szaporodnak körülöttünk, egyre nél-
külözhetetlenebbé teszik magukat . Beleszokunk a jóba, elkényel-
mesedünk, a kanapén heverve néhány kattintással szeretnénk 
megoldani vágyaink kielégítését, aktuális konfliktusainkat . Ha 
pedig ráununk valamire vagy valakire, csak „klikk”, és jöhet egy 
új „mozi” . Ha nem kapunk észbe időben, valóban csapdába ejt 
minket, függővé válunk, vágyaink könnyű és kényelmes kielégí-
tésének rabjaivá . Ha van internetaddikció, akkor valójában ez az . 

Néhány jellemző adat . A magyar fiatalok internetezési szo-
kásait felmérő Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei alapján 
a 15–29 éves korosztályról elmondható, hogy az internetnek a 
fiatalok életében már jelentősebb szerep jut, mint a televíziónak 
(Kitta 2013) – ennek persze akár örülhetnénk is –, 2016-ra pedig a 
naponta internetezők aránya 88%-ra emelkedett, míg a naponta 
televíziót nézők aránya 63%-ra csökkent . Az internetezés mér-
tékét illetően a 20–24 évesek hétköznap napi 120, hétvégén 192 
percet töltenek online . (Livingstone és mtsai 2011) A 15–19 éve-
sek hétközbeni internethasználata időtartamában nem tér el idő-
sebb társaikétól, a hétvégén azonban mintegy 210 percre emelke-
dik a napi online töltött idő .

Az okostelefonok elterjedtségére vonatkozó adatok szerint 
2012-ben a lakosság 31%-a rendelkezett ilyen készülékkel, amely 
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2016-ra 85%-ra emelkedett, és 24%-uk mondta, hogy folyamato-
san online van . A megkérdezett 2000 fiatal 53%-a vallotta, hogy 
egy napnál tovább nem tudná nélkülözni okostelefonját, 51% az 
internetet és 45% kedvenc közösségi oldalát . Egy másik vizsgálat 
szerint a tizenévesek internethasználata tovább növekedett, hét-
köznapokon 150 percre, hétvégeken 180–300 percre . (Zumárová 
2015)

Nem egyszerű eldönteni azt sem, hogy az internethasználat 
milyen mértékben normális, vagy meddig normális és mikortól 
kóros, főleg, hogy mikortól nevezzük függőségnek . Bizonyos 
szintig – és minél „civilizáltabb” egy társadalom, annál nagyobb 
mértékig – normálisnak tarthatjuk; olyan tevékenységnek, amely 
már egyértelműen a konvencionális élet része . Az a fura, ha va-
lakit vagy valamit nem találunk meg a neten, ha egy személynek 
nincs elérhető profilja, fotói, korábbi felvételei .

Látjuk, az online lét egyértelműen addiktív, azaz hozzá-
szokást okoz . Abban persze megoszlanak a vélemények, hogy 
létezik-e „igazi” internetaddikció, vagy az internet csak a 
közvetítő eszköz, és valójában információéhség-, pornó-, já-
ték- és szerencsejáték-addikcióról stb ., azaz addiktív-online-
működésről beszélhetünk-e csupán, vagy maga az online létre 
alakul ki vágy, sóvárgás, s ez alakít ki addikciót .

Eszembe jutnak Márai Sándor Füveskönyvében A nikotinról 
írott sorai, amelyben hamar áttér a nikotin kárairól a dohányfüst-
ről zengett „ódára”: „Nem lehet semmit tenni ellene . A dohány-
füst valamilyen jótékony ködfátylat borít a világra; a pillanatok 
köznapi mámora ez a keserű boldogság és feledkezés – ki olyan 
erős, hogy lemondjon róla, vagy egy pillanattal előbb mondjon 
le, mint feltétlenül szükséges?”

Ugyanakkor füstölni sem csak a nikotint lehet . És akkor a füst 
az addiktív, vagy amit elfüstölünk? Úgy tűnik, valahogy ez a 
helyzet az internettel is . Ugyanakkor kicsit más is, hiszen az in-
ternet képes behozni a világot a szobánkba, vagy okostelefonunk 
segítségével bárhová a világba, ahol épp vagyunk . De nem úgy, 
mint a tévé . Ez interaktív, itt én választhatok; nem kényszeríthe-
ti rám az akaratát valamiféle központ . Látszólag bármit elérek . 
Azért csak látszólag, mert az elérhető lehetőségek, információk 
tömege lehetetlenné teszi a „minden” elérését . És mivel állandó-
an velem van és bármi elérhető általa, én is elérhetővé válok bár-
mi és bárki számára . Valójában bármikor tehetem off-line-ra is a 
készülékemet, de akkor meg lehet, hogy én maradok ki valami 
fontos eseményből . Szóval úgy tűnik, csapdába kerültem .

Szokták úgy is differenciálni az addikciót, hogy aki profesz-
szionális módon használja, mondjuk ez a foglalkozása vagy pén-
zért ül a képernyő előtt, ott az interneten töltött időnek kisebb a 
jelentősége . De itt is tudunk ellenpéldákat hozni más területről: 
pusher az a drogfüggő, aki egyben dealer is, tehát pénzért csi-
nálja az addikcióját; vagy a gép előtt „napi 30 órát” ülő hacker 
lehetne akár workaholic is; vagy milyen kategóriába tegyük az 



egészségügyi álhíreket kényszeresen gyártó vidéki biztonsági 
őrt . Internetfüggő, Münchhausen-szindrómás, vagy szimplán 
csaló, csak az internet segítségével könnyen megtalálja hiszé-
keny hallgatóságát?

Magyarországon Demetrovics Zsolt és munkatársai (2008) 
három-faktoros elméletükben a problémás internethasználat al-
skáláinak a következőket emelik ki: kényszeresség (obszesszió), 
elhanyagolás (neglekt) és kontrollzavar . A kényszeresség alap-
ja az internet excesszív használata, amely kognitív feltűnőségbe 
torkollik, azaz az egyén életében dominánssá válik az online je-
lenlét, folyamatos kényszert érez az internettel való foglalkozás-
ra, kényszeresen fantáziál, álmodozik róla, és amikor nincs on-
line, akkor is azt tervezgeti, hogy mit fog csinálni az interneten . 
Ezzel összefügg az is, hogy elhanyagolja mindennapi tevekény-
ségeit . A problémás internethasználó például kevesebbet alszik, 
eszik, mozog, nem készíti el a házi feladatát, elhanyagolja a házi 
munkát, társas kapcsolatait, munkahelyi kötelezettségeit . A 
kontrollzavar pedig az interneten eltöltött idő szabályozásának 
a nehézségét jelzi . A személy ebben az esetben az eltervezettnél 
sokkal több időt tölt online . A legutóbbi modell esetében megje-
lenik a problémás használat jellemzőjeként a fokozott használat 
és a kontrollvesztés .

Annak eldöntése tehát, hogy az internetaddikción egy 
maladaptív coping mechanizmust, illetve az addikciót kiváltó 
és fenntartó „szubsztanciát” (mint alkoholistának az alkoholt 
vagy társfüggőnek az alkoholistát) vagy csak közvetítő elemet 
értünk-e (mint a fecskendőt, amibe bármit felszívhatunk, vagy 
a mindent beborító „jótékony” füstöt, ami bármilyen anyagból 
gomolyoghat), nem teljesen egyértelmű . Amúgy személy szerint 
inkább az utóbbira hajlok, azzal a nyilvánvaló ténnyel együtt, 
hogy vannak olyan tevékenységek (információéhség, szerencse-
játék, pornó, hálózati játék stb .), amelyek jelentősen módosul-
tak – valójában addiktívabbak lettek – azáltal, hogy az internetre 
„költöztek” .

Igazat adok R . A . Davisnek, aki két típusra osztja a problé-
más internethasználatot: specifikusra (bizonyos tevékenységek 
addiktív használata: játék, szerencsejáték, pornó, hírek stb .), il-
letve generalizáltra (multidimenzionális használat, amely magá-
ban foglal szorongást, depressziót, másfajta addikciókat, szociá-
lis izolációt és/vagy a szociális támogatás hiányát, kognitív vagy 
viselkedésbeli diszkomfortot, csökkenő impulzuskontrollt) . 

Az ún . specifikus problémás jelenségek bemutatása, addiktív 
mibenlétük és következményeik kibontása talán közelebb vihet 
egy tisztább, komplexebb látásmód kialakításához:

online kommunikáció: legaddiktívabb formája a chat, mert azon-
nali „jutalommal”, azaz válasszal jár, de idetartozik a levelezés 
vagy a közösségi oldalak kommentjei, like-jai, online közvetíté-
sek saját magunkról vagy másokról, akár extrém helyzetekről . Itt 
is megjelenhetnek legális és illegális tartalmak (pl . christchurch-i 
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terrortámadás élő közvetítése) . Szintén az online-kommunikáció 
egyik területe annak szociális aspektusa, a kapcsolatban levés . 
Érdekes felismerése volt a kutatásoknak, mely szerint sokkal 
addiktívabb az új kapcsolatok gyűjtése, mint a régiek ápolása . 
A közösségi oldalakon végzett tevékenységeknek van tehát egy 
„ártatlan” oldala, a kattintgatások, like-olások egyszerű nézelő-
dős terepe, amelyekben a használó voyeur-sége nyilvánul meg, 
mások intim szférájába való bekukucskálás, leskelődés, illetve 
ezek árnyoldala is, mint amilyen a közösségi bántalmazás, zak-
latás (bullying) .

FoMo (Fear of Missing Out): azaz Félünk, hogy Lemaradunk 
Valamiről addikciója . Hírek vagy a közösségi média adta lehe-
tőségek általi folytonos jelenlét és összehasonlítgatás mások és 
saját életünk vonatkozásában . Az állandó „készenlétbenlevés” 
állapota, melynek tünete pl . a fantomrezgés szindróma, amikor azt 
érzem, hogy telefonom jelez, de valójában nem történik semmi, 
vagy a nomofóbia (no mobile phone phobia), amely telefonunk el-
vesztésétől, távollététől vagy lemerülésétől való erős szorongás . 
„Az azonnali információs és kommunikációs lehetőségek által az 
okoskészülékek sokkal inkább a mai ember digitális társai, mint-
sem technológiai eszközök .” (Jens Binder)

cyber-szex: főként chat-elnek, webkamera segítségével cyber-
szexelnek, videókat vagy képeket töltenek le . Egyharmaduk de-
pressziós, egyharmaduk szorong, feszült és egyharmaduk köze-
pes vagy súlyos mértékű stressznek volt kitéve . Ezek az emberek 
nem személyesen, hanem az interneten élnek társadalmi életet . 
Jellemzőik: túlzottan férfiasak, magasan képzettek, 18–80 év kö-
zöttiek, átlagban hetente több mint 12 órát töltenek net-szex-szel, 
rejtőzködők, antiszociálisak, magányosak .

online játék: a játékok egyre élethűbb grafikákkal, egyre rész-
letgazdagabb megjelenéssel, egyre komplexebb köntösben kel-
letik magukat . Főleg a kamaszok fogékonyak, de sok felnőtt is 
addiktív módon játszik . A játékokra addiktívakká váló felhasz-
nálók egyre inkább ezt a fajta kikapcsolódást érzik egyedül el-
fogadhatónak . Keveset járnak közösségekbe, barátaikat, család-
tagjaikat, feladataikat elhanyagolják . Magányosak, soha nem 
érezték korábban, hogy valami társadalmi csoportba, közös-
ségbe tartoznának . A játéktól egyfajta „odatartozás-élményt” 
kapnak, és szinte az egyedüli barátokat az ugyancsak játékos 
szerepbe, álruhába öltözött társaik jelentik (pszeudo-szociális 
kapcsolatok) . Szélsőséges esetben agresszívvá válhatnak, példá-
ul ha kontrollálni vagy akadályozni akarják őket szenvedélyük 
gyakorlásában . Egyes vizsgálatok szerint a rendszeres játékosok 
10–15%-a lesz függő . Rájuk igaz a BNO (betegségek nemzetközi 
osztályozása) szerinti tünetegyüttes, a felsoroltak közül legalább 
3 megléte folyamatosan, 12 hónapon keresztül: hiányállapotban 
elvonási tünetek; tolerancia – növekvő időtartam és intenzitás; 
folyamatos vágy a játékra; a tervezettnél hosszabb időtartamú 
és intenzívebb játék; sikertelen leállási kísérletek; szerepelégte-
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lenség az élet más területein; testi, pszichés és szociális károk 
megjelenése, és ezek ellenére is kudarcba fulladó abbahagyási 
kísérletek . Az internetes játékzavart (Internet Gaming Disorder 
– IGD) „további vizsgálatot igénylő állapot” kategóriába sorolta 
az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) a DSM-V . összeállítása 
során . Az internetes játék specialitása – amit más (nem interne-
tes) játék nem tud – a szimultán játék különböző szerepekben, 
más és más csoportokkal . Az ember megvalósíthatja azt, ami ko-
rábban lehetetlennek tűnt: azonnali kapcsolatban lenni a világ 
különböző pontjain lévő játékos társakkal (a legtöbb játék lehető-
séget ad a szereplők közötti chat-elésre) . Egymásra tolódhat va-
lóság és fantázia . Ennek legjobb terepei az MMOG-k (Massively 
Multiplayer Online Role Playing Game), az online szerepjátékok, 
ahol a játék során sok játékos lép kapcsolatba egymással online .

szerencsejáték: casino-k (rulett, póker, balck jack stb .), fogadó-
irodák (leginkább sportfogadás) .

vásárlás: legális és illegális áruk tömege, folyamatos „sze-
mélyre szabott” óriási kedvezmények a nap 24 órájában . 

filmsorozatok: ezekhez – azon túl, hogy nézzük a sorozatok 
végtelenjét, ahol egyik rész úgy húzza maga után a másikat, mint 
ahogy cigipapír a következőt – kapcsolódhatnak játékok, a sze-
replőkről szóló pornográf novellák, online rajongói közösségek . 
Miközben azt látjuk, hogy egyes emberek a sorozatok kapcsán 
élik meg „életük érzelmeit” . Közvetlen hozzátartozóikért nem 
aggódnak úgy, mint egy-egy esendő sorozatszereplőért . 

A fentiekből látjuk, hogy életünk számos területére hatással 
van az internet, és nagyon kevés embernek van lehetősége kima-
radni ebből a nagy „társasjátékból”, ennek minden előnyével és 
hátrányával együtt . Vannak viszont olyanok, akikre fokozottan 
veszélyeztetőnek gondoljuk az online teret, mivel kevésbé tudják 
megvédeni magukat, kevésbé ismerik határaikat, így a világháló 
mint valami nagy pók ragacsos fonala ejti rabul őket .

Veszélyeztető jegyek

A veszélyeztető jegyek tekintetében egyrészről létezik korosz-
tályi veszélyeztetettség . A kiskamaszok – bizonytalan iden-
titással, sokváltozós jövőképpel, gátlásokkal, hiányos coping 
mechanizmusokkal – a legveszélyeztetettebbek, de a fiatalok 
általában fogékonyak, ezért a marketing is elsősorban őket ve-
szi célba . A kortárs életszakasz elsődleges feladata az élmény-
keresés, kortárs szocializáció és identitáskeresés . Saját számukra 
fontos visszajelzéseket a kortárs közösségből várnak és kapnak . 
Ugyanakkor neurobiológiai szempontból az online kapott örö-
mökre is jellemző a prediktív hiba koncepció . Azaz a serkentő 
neurotranszmitterek (dopamin, glutamát) felszabadulása várat-
lan pozitív élmények kapcsán a legmagasabb, ezért mennek bele 
a kamaszok ismeretlen, kockázatos helyzetekbe is . Valójában a 
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kortársak visszajelzései által a kudarc is kaphat pozitív megerő-
sítést .

Kifejezett kockázati tényező a szorongás, depresszióra való 
hajlam, kitettség tartós stressz állapotoknak, valóságos magány, 
szociális izoláció, szociális fóbia (kommunikációs nehézségek, 
„gombóc a torokban” állapotok), unalom, alacsony önértéke-
lés és önismeret, rossz hatásfokú önreflexív működés, alacsony 
szintű érzelmi intelligencia, ellenségesség, impulzuskontroll za-
varok, alacsony frusztráció-tolerancia képesség, kommunikációs 
nehézségek, elégtelen megküzdő mechanizmusok, életvezeté-
si készségek hiánya, egyéb addikciók megléte (jellemzően ser-
kentők, de valójában bármilyen típusú pszichoaktív szer hasz-
nálata megjelenhet) . Láthatjuk, hogy számos interperszonális és 
intrapszichés jegy felsorolható . 

Összességében elmondható, hogy az online-élmények köny-
nyebben ejtik rabul azokat az internetezőket, akik közösségi él-
ményre vágynak, de a valóságos rendszerekben erre nem talál-
nak lehetőséget, így a csoporthoz tartozás illúziója is kielégítő 
számukra . Rejtőzködőkként szívesebben bújnak hamis online-
self álarca mögé . Az interneten kapott visszajelzések alapján 
vagányabbnak, humorosabbnak, érdekesebbnek, azaz „jobb fej-
nek” tartják magukat . Igen befolyásolhatók, sodorhatók . Önér-
tékelésük hullámzó, stabil énképpel nem rendelkeznek . Ezek a 
torzulások igazak testképükre/testsémájukra is . Értékrendsze-
rük bizonytalan, gyakran zavaros családi háttérrel rendelkeznek, 
mely nem adott elég útmutatót az önálló életben történő eligazo-
dáshoz . Monotónia-tűrésük rossz, nem igazán kitartók, inkább 
a változatosságot kedvelik, mint az elmélyülést, inkább a roha-
nást, mint a lassúságot . Számukra a kikapcsolódás gyors és vál-
tozatos, már hosszabb írást (két oldal) sem olvasnak el, inkább 
a képi kifejezést kedvelik, mint az írásost . Ugyanakkor érdekes 
módon jellemző rájuk a lustaság: elsődleges szempont számukra 
a kényelem, a komfort-zóna . Alacsony szinten mozog önkont-
roll-funkciójuk, alapvetően örömelvűek, időhorizontjuk rövid-
távú, nem rendelkeznek egészséges énvédő mechanizmusokkal .

Járulékos problémák

A társfüggőség ennek kapcsán is megjelenik, hozva annak min-
den tünetét, az önbizalomhiányt, a megfelelési kényszert, a sa-
ját igények háttérbe szorítását, a depressziót stb . Ugyanakkor az 
Egyesült Királyságban a válások kb . 5%-ánál indokolják – több-
nyire a nők – az elhidegülést a túlzott internethasználattal .

Internetaddiktok mellett felnövő gyermekek, illetve 
internetaddiktok felnőtt gyermekei: hasonlóan az alkoholos 
családokhoz (lásd ACA) – szorongók, kisebbrendűségi-érzés-
sel küzdenek, perfekcionisták, bevonódásra hajlamosak . Zavart 
okozhat az alvásban és a tanulásban, fenyegetettséget élnek meg 
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valamilyen erőszaktól (verbális, fizikai bántalmazás), veszekedé-
sek közepette nőnek fel . Négy jellemző érzelem fokozza a fenti 
problémák kialakulását: (1) a reménytelenség érzése, (2) a szo-
rongás, (3) a szenzációhajhászás és (4) az impulzivitás . 

Ugyanakkor számos pszichopatológiai probléma komorbid 
jelensége lehet az internetaddikció – főleg hangulati zavarok, 
szorongásos kórképek: kényszer, phobia, akut stressz-zavar . 
De gyakran járhat együtt más addiktív problémákkal, például 
serkentő-addikcióval vagy alkohol-dependenciával .

Az internet speciális veszélyei

Az internetnek számos előnye van másfajta kommunikációs csa-
tornához viszonyítva, vagy egy-egy tevékenység elvégzése kap-
csán . Ugyanakkor pszichés zavarok rövidtávú, tüneti javulását is 
hozhatják . Sokan tapasztalják, hogy kezdetben az internethasz-
nálat oldja a depressziót, azt az érzetet kelti, mintha nem lenné-
nek magányosak, nem lennének izolálódva, képesek lennének új 
kapcsolatok teremtésére, olyan információk beszerzésére, ame-
lyek egyébként szinte leküzdhetetlen akadályokba ütköznének 
számukra, vagy legalábbis sokkal több időt, energiát vennének 
igénybe .

Aztán csak későn veszik észre, hogy az „ajtó rájuk csukódott” 
és egyedül maradtak – „az internet meg én…” – egy „sem nem 
magány, sem nem társaság” állapotban, ahol egyre kevesebb 
időt töltenek a nem online kapcsolataikkal (család, off-line, azaz 
hús-vér barátok, hagyományos közösségek), ahol ugyanakkor 
úgy működnek, mintha egyedül lennének, ahova nem lát senki, 
ahol nincs valóságos kontroll . Névtelenség van és láthatatlanság, 
vagy csak valami hamis kép, közvetlen visszacsatolás nélkül . 
Ezért vagyunk a neten agresszívebbek (nyilván többnyire verbá-
lis vagy képi módon), gátlástalanabbak . Hiányoznak a fékek és 
ellensúlyok, és az emberi természet már csak ilyen…

A depresszív, szorongó emberek amúgy is esendőbbek . 
Számukra kezdetben megváltásnak tűnhet az internet adta rej-
tőzködő működés . De az idő előrehaladtával izolálódásuk nő, 
interakcióik csökkennek, magányosságuk érzése fokozódik, ön-
értékelésük csökken, félelmeik, üresség-érzésük erősödik . Ösz-
szességében depresszívebbé, szorongóbbá, kényszeresebbé, pa-
ranoidabbá válnak .

Kezelés

Az internetaddikció folyamatára is igaz a „buli van – baj van – 
végem van” felosztás .

A felépülés szemszögéből is tagolhatjuk a folyamatot külön-
böző szakaszokra a Prochaska-DiClemete-féle felépülési ciklus 
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szerint (pre-kontempláció, kontempláció, felkészülés, akció, 
fenntartás, relapszus-prevenció) . Ebben fontos szerepet tulajdo-
nítunk a család bevonásának is, vagy legalábbis delegálásukat 
hozzátartozói csoportba, mely segít számukra a következetes tá-
mogatói működés elérésében, hogy ne megmenteni akarják hoz-
zátartozójukat, hanem állítsák őket saját, valódi döntések elé, és 
a döntés következményeit – még ha negatív is – hagyják megva-
lósulni .

Az elszánás előtti időszakban (pre-kontempláció) kicsi az esé-
lye, hogy tényleges kezelésbe kerüljön valaki . Itt inkább az el-
érés (internetes marketing lehetőségek) és az ártalomcsökkentés 
játszhat fontosabb szerepet, illetve az educatio a mértékletesség 
kialakítására, amelyben a család, a barátok is kaphatnak infor-
mációt a kockázati és figyelmeztető jelek észrevételére . 

Az elszánás időszaka a motiválásról szól, ahol, az empatikus 
hozzáállás és a vitatkozás elkerülése mellett, olyan belső ellent-
mondásokat keresünk (diszkrepancia), amely hozzásegíti klien-
sünket a helyzet reális megítéléséhez egy olyan döntés megho-
zatalában, mely jelentős életmódváltást tesz szükségessé . Sokat 
kell dolgoznunk a kliens ellenállásával, és érzékeltetni kell vele, 
hogy a folyamat sikeressége valójában az ő felelőssége .

A felkészülés fázisában alapvető szempont a terápiás illesz-
kedés kialakítása – mely szerint a zavar súlyosságát kell össze-
hangolni a kezelés/szolgáltatás intenzitásával –, tehát megtalálni 
az elégséges és célravezető kezelési formát . 

Az akció a kiválasztott tényleges terápiás forma és módszer . 
Ez lehet ambulanter vagy osztályos szint, egyéni vagy csoportos, 
kognitív és viselkedéses vagy dinamikus, verbális vagy non-ver-
bális stb . 

Kifejezetten hatékonynak mutatkoznak a kognitív és visel-
kedésterápiák: ezek segítik re-strukturálni a kliens személyiség-
szerkezetét, élményeinek szubjektív interpretációját . Fókuszba a 
kliens negatív önértékelése, illetve az ennek hátterében lévő ne-
gatív, maladaptív gondolkodása kerül . Ezen munka során klien-
sünk felismerheti, tudatosíthatja, hogy az online-lét különböző 
formáit egyébként kényelmetlen szituációk és érzelmek elkerü-
lésére használja, így ezután képes lesz felhagyni ezzel a „pótcse-
lekvéssel” .

Dinamikus terápiák során a fókusz az „itt és most” térbe te-
vődik, és a terapeutával megélt fejlődni képes terápiás kapcsolat 
teszi lehetővé a negatív önértékelés, a szerepek-mögé-bújás álcá-
jának erodálódását, stabil, teherbíró kapcsolatok létrejöttét, reális 
énkép kialakítását . 

Rehabilitációs intézetekben általában hosszabb időtartamban 
(3–15 hónap) kerül kialakításra egy új személyiségszerkezet, az 
átstrukturált életmód és átstrukturált idő mentén, ahol a krízi-
sek átkereteződnek, ahol létrejöhet egy kölcsönös bizalmon ala-
puló felelősségvállalás . Itt fontos a hierarchia és a szerepmodell 
„intézménye” . Átrendeződnek a korábbi prioritások, új értékek 
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jelennek meg, a korábbi életfilozófiák devalválódnak . Végső so-
ron egy olyan új életforma kerül kialakításra, mely racionálisabb, 
kontrolláltabb, a váratlan helyzeteket, kríziseket megoldani ké-
pes állapotba helyezi a korábbi kontrollvesztő, egoista internet-
használó addiktot .

A fenti tevékenységek már az utolsó fázist, a relapszus-
prevenciót (visszaesés-megelőzést) is jelentik egyben . Ez végbe-
mehet utógondozás vagy önsegítő csoport formájában, de akár 
„autodidakta” módon is . Ennek lényege a visszaesésekre való 
felkészülés – például a magas kockázatú helyzetek azonosítása 
és az ezekre történő válasz-stratégiák kialakítása –, amelynek 
következtében a visszaesésekből (relapszus) botlások (lapsus) 
lehetnek . A botlás egy rövid időtartamú, végső soron a felépü-
lés szolgálatában álló, ezáltal pozitív esemény: kijelöli a kliens 
határait, erőtartalékjait, stabilizálja a pozitív irányú fejlődés fo-
lyamatát .

A kezelés formája lehet családterápiás megközelítés is, hisz az 
addikciók többnyire családi rendszerben kialakuló maladaptív 
megküzdési folyamatok eredményei . A családterápiának szá-
mos előnye van: rendszerben látja a működési zavart, így nem 
csak a tünethordozó „megregulázása” a cél, hanem az egész csa-
lád átdolgozása . Ennek komoly a jelentősége az esetleges vissza-
esés megelőzése szempontjából, ugyanakkor többnyire a valódi 
okokra fókuszáló terápiás formáról van szó .

Sokkal pragmatikusabb módszer az önsegítő csoportok rend-
szere, ahol többnyire a 12 lépéses felépülési folyamat adja a fejlő-
dés keretét . A csoportokon nincs ún . szakember, és nincs a tagok 
közötti interakció sem . A 12 lépés mellett a 12 hagyomány írja le 
a csoportok működésének alapelveit, követendő szemléleti kere-
tét . Előnye, hogy olcsó – mivel a minimális költségeket a tagok 
adományaiból biztosítják –, és gyakorlatilag bárki számára – az 
aktuálisan nem absztinens személyeknek is – elérhető . 

A kezelések kapcsán fontos kiemelni, hogy online-addikt 
személyeknél az internet mértékletes használatának kialakítása 
lehet a reális cél, illetve a legaddiktívabb online-eszközökre vo-
natkozó absztinencia . 

Záró gondolat

Az emberi lét egyik lényege a kapcsolatban levés, ennek hatására 
fejlődünk, alkalmazkodunk, valójában emiatt vagyunk képesek 
életben maradni . Online is lehet kapcsolatban lenni, de az em-
ber – jelenlegi tudásunk szerint – a valódi kapcsolatokban képes 
leginkább a tartós, pozitív irányú fejlődésre . Csakhogy az iga-
zi kapcsolatok sok idővel, energiával, akár lemondással járnak . 
Ezek működtetése viszont létszükséglet . Fontos szerepet tulaj-
donítunk ugyanakkor a mély kapcsolatok mellett működtetett 
ún . gyenge kötéseknek is, mint amilyenek a munkatársi kapcso-

62 szemelyácz jános 



latok, haverok, klubtársak . Életünk mindennapjaiban ezek a laza 
kapcsolatok segítik a problémák egyszerűbb megoldását, adnak 
visszajelzéseket működésünkre, tudjuk gyakorolni mi is empati-
kus, segítőkész készségeinket .

Ha hisszük azt, amit a szociálpszichológusok már rég leírtak, 
hogy „a csoport több, mint az egyének összessége”, akkor az in-
ternet a sok individuális tudás összekapcsolása által megvalósult 
csodálatos közösségi tudás megteremtője . Olyan érték, amely a 
fejlődés motorja, ugyanakkor felfoghatatlanságából és ismeret-
lenségéből kifolyólag sokszor kiszámíthatatlan és veszélyes . Még 
nem tudjuk jól felmérni ennek személyes életünkre való hatását . 
Kezeljük tehát kellő alázattal, óvatossággal és tudatossággal! 
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Kövesdi Veronika

És mondá az Úr:  
kövess engem – az Instagramon 

A poszt-szekuláris világ istenei 

Ha az ember képes megölni is-
tent, akkor fel is tudja támasztani . Isten a saját képére teremtette 
az embert, az ember pedig a saját képére teremti meg isteneit – a 
digitális média platformjain pedig korábban sosem tapasztalt le-
hetőség nyílik erre . 

A szorongás kora

Soha nem volt ekkora a szabadság – mondják . Az óriásira nyitott 
nyugati világ, roskadozó polcaival, szélessávú internetével és az 
önmegvalósítás ígéretével egyedülálló miliő . A globális piac a di-
gitális média lenyűgöző eszközei és kreativitása révén végtelen 
vágyakat generál és közvetít, az igények kielégítése pedig azon-
nal, egyetlen kattintásra, személyre szabottan megvalósul . Min-
den az egyéni vágyak beteljesítésére sarkall, a lehető leggyor-
sabban és legegyszerűbben, néhány szavas Google kereséssel . 
Az internetnek köszönhetően karnyújtásnyira a világpiac összes 
árucikke, de a brazil fair trade kávéval együtt valami más is az 
asztalra kerül: a kikerülhetetlen és ellenőrizhetetlen információ-
tömeg a friss trendekről, az új normákról és devianciákról .

Lemaradni egyenlő a megsemmisüléssel, így a szüntelenül 
változó trendek nyomán eladható új termékek a boldogság mo-
dern formájával kecsegtetnek: helyet ígérnek a változó világban, 
és ezáltal pillanatnyi megnyugvást, hogy a fogyasztó képes tar-
tani a lépést . A modern kapitalizmus embere maga mögött hagy-
ta a béklyókat, megszabadult az oly sokáig kínzóan határoló tra-
dícióktól, már nem börtönzik be az ezekből fakadó szociális és 



morális keretek, és végre egyedülálló mértékben élhet a válasz-
tás szabadságával .1 

Azonban csalfa kép ez, hiszen a választás szabadsága egyál-
talán nem jelenti a választás kényszere alóli felmentést . Az ön-
megvalósítás végtelen opciói a bukás végtelen lehetőségeit imp-
likálják . A fejlődés már nem a reményteljes holnapot idézi, hanem 
egy verejtékes rémálmot arról, hogy képtelenek vagyunk lépést 
tartani, elavulttá válunk, jelentéktelenné . Az inadekvátságtól 
való félelem viszont csak az egyik csapás, ami modern társadal-
mat átszövő egzisztenciális szorongáshoz vezet .2 

A fentebb említett információtömegben nemcsak az új ter-
mékek kikerülhetetlenek, hanem a folyamatos tájékoztatás a 
bolygón zajló eseményekről, amelyek a média sajátosságának 
köszönhetően dominánsan negatívak . A globális felmelegedés, 
a terrorizmus, a migráció így még akkor is a mindennapjaink 
részévé válik, ha a média platformjain kívül nem találkozunk 
egyikkel sem . Az éhezés, a balesetek, a betegségek folyama-
tos közvetítése a nappalinkba hozza a világ nyomorúságát, és 
megteremti a modern ember mindennapjainak labilis valóságát . 
Ahogy Zygmunt Bauman érvel,3 ezen a bolygón senki nem érez-
heti magát teljes biztonságban addig, amíg valaki veszélyben 
van . 

A váratlan csapások megelőzésére nincs lehetőségünk, tehe-
tetlenül állunk szemben a sorssal: bizonytalan a megélhetésünk, 
ingatag a pozíciónk a szociális hálóban a fellazult emberi köte-
lékek nyomán, a folyamatosan változó normáknak és devianci-
áknak köszönhetően pedig az önértékelésünk, az identitásunk is 
teljesen labilissá válik . Nincs kire számítanunk, hiszen a globa-
lizációval járó globális problémákra a lokális politika aligha tud 
megoldást kínálni .4 

A képtelenség, hogy beleszóljunk a világ működésébe, le-
lassítsuk a változást, a félelem, hogy nem tudunk lépést tarta-
ni, képtelenek vagyunk kontrollálni az eseményeket, arra vezet, 
hogy azokra a veszélyekre vagy problémákra figyeljünk, ame-
lyekről tudjuk vagy hisszük, meg tudjuk előzni őket . A hétköz-
napokban a környezetünkben bujkáló rengeteg apró veszélyre, 
a szennyezett városi levegőre, a cukortartalomra a túlságosan 
feldolgozott élelmiszereinkben . A félelem helye eltolódik: az 
egzisztencia biztosságának (security) hiánya okozta szorongás a 
biztonság (safety) elvesztésétől való félelemben realizálódik, amit 
napjaink politikája és a kapitalizmus is termőtalajának használ .5 

Más szóval, az egzisztenciális szorongás valódi okát elfojt-
va, menekülési mechanizmusként alkalmat keresünk arra, hogy 

1 Fromm, Erich: Menekülés a szabadság elől, Napvilág, Budapest, 2002, 36 . 
2 Bauman, Zygmunt: Liquid Modern Life and its Fears, in uő: Liquid Times. 

Living in an Age of Uncertainity, Polity Press, Cambridge, 2007 .
3 Uo .
4 Uo . 10–12, 25 .
5 Uo . 11–14 .
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olyan tárgyakon ventilálhassuk ki félelmeinket, amiket megfe-
lelő elővigyázatossággal eltávolíthatunk magunktól, így a több-
órás online binge-reading után messzire elkerüljük a tejtermékek 
fogyasztását, hiszen tele van hormonokkal, megveregetjük a sa-
ját vállunk, hogy az óceáni műanyagból készült telefontokunk-
kal megmentjük a sósvízi halállományt, és a körbekamerázott la-
kóparkunk teremtette biztonság illúziójában nyugodtan hajtjuk 
álomra a fejünket, hiszen semmilyen idegen nem kerülhet a köze-
lünkbe . Ez a biztonság azonban visszás, hiszen a reggeli napfény 
csak a rácson keresztül jut be az ablakainkon, azonnal megidéz-
ve a veszélyt és a fenyegetettséget, az ajtón kilépve a szembejö-
vők arcának idegensége szorongást kelt, és máris kezdődik elöl-
ről az ördögi kör, hogy megtaláljuk azt, ami látszólag valódi okot 
ad a régóta elfojtani próbált feltörő szorongásnak . 

Az exkluzív humanizmus és a poszt-ateisták

A félelmek korábban említett kivetítése persze nem szünteti meg 
a folyamatos tehetetlenség, jelentéktelenség és bizonytalanság 
érzését . Mindannyiunknak szüksége van valamire, ami értelmet 
ad a mindennapok folyamatos harcának, amitől jobb lesz . Da-
niel Hervieu-Léger szerint6 a modernitás emberét a társadalom 
arra buzdítja, hogy válaszokat keressen, megoldásokat találjon, 
haladjon és előrelépjen . Csakhogy e törekvések valóra váltása 
problematikus, a cél egyre távolabb kerül, s ez hívja elő a vallási 
szükségletet, viszont annak immár a modernitással, a modern 
élettel összeegyeztethető formáit .7 

Olyan formák ezek, amelyekkel a létezés maga több lesz, nyu-
godtabb vagy elégedettebb; amelyek súlyt és jelentőséget adnak, 
a teljesség élményeit . Ezekben a pillanatokban az aggodalom, a 
szorongás, a szomorúság megszűnni látszik, az egyén egésznek 
érzi magát, energiával teljesnek; valakinek, aki képes előrehalad-
ni az útján . Peter Berger ezeket a pillanatokat a megszokott való-
ság megszűnéseként írja le: szerinte ez valami lehengerlően más, 
egy másik tudatállapot .8 Lehet, hogy csak egy pillanatig része-
sülünk belőle, mindenesetre erős benyomásunk van arról, mi-
lyen lenne, hogyan élnénk át, béke és önfeledtség jellemzi . Ezek 
a megkönnyebbüléssel járó élmények segítenek meghatározni az 
irányt az individuum életében, miszerint az morálisan vagy spi-
rituálisan orientálódik . 

De hogyan lehet elérni a kiteljesedést a modern nyugati világ-
ban? A mai globalizált, likvid és rétegzett társadalmak többségé-
ben fellelhető valamilyen koncepció arról, mit jelent a teljesség 

6 Idézi: Davie, Grace: A vallás szociológiája, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2010, 
91–92 .

7 Uo . 91–92 .
8 Idézi: Taylor, Charles: A secular age, Harvard University Press, Cambridge, 

2007, 5–6 . 
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világi vagy transzcendes értelemben, s merre van a hozzá vezető 
út . Ezek az akár filozófiai, akár morális vagy vallásos alapokon 
nyugvó konstrukciók meghatározzák, hogyan élünk, hogyan 
viselkedünk, mik a céljaink .9 Alfred Schütz is úgy véli, a vallás 
része annak a folyamatnak, amelynek segítségével az egyének 
igyekeznek elboldogulni az emberi létezés viszontagságaival, ér-
telmet tulajdonítanak az életüknek, vagyis a vallást olyan forrás-
ként használják, amelyből merítve megalkotják életük szükséges 
kereteit . Ebből a konstrukcióból emelkedik ki a „szent sátor”, 
amely megvédi az egyént attól a szorongató gondolattól, hogy 
az élet és ő maga jelentéktelen és céltalan .10

Viszont a kései modern korszakban – érvel Steve Bruce – a 
vallás beolvadt a választható lehetőségek, életstílusok és prefe-
renciák világába, a vallási intézmények helyébe a felekezet és a 
kultusz (tehát a vallási élet fokozódó individualizmusát tükrö-
ző vallási szerveződések) lépnek, ebből fakadóan pedig hiány-
zik a fölénk boruló „szent sátor”, a mindent átfogó vallási keret, 
amelyet például az egyetemes egyház testesített meg .11 Utóbbi 
a szekularizációs folyamatokból fakadóan szorult egyre inkább 
háttérbe Európában, az Egyesült Államokban viszont a vallási 
pluralizmusból fakadóan eredendően más képet öltött . 

A sokat vitatott szekularizáció alatt a fent említett európai 
kontextusban a vallás csökkenő társadalmi jelentőségét hangsú-
lyozó elméleteket értem . José Casanova a világi és egyházi intéz-
mények a modernségre jellemző szétválasztódásaként értelmezi, 
továbbá Bryan Wilson is hasonlóan érvel: a szekularizáció nem 
a vallás eltűnését jelenti, hanem azt a folyamatot, amely során 
a vallási gondolkodás, gyakorlat és intézmények elvesztik jelen-
tőségüket a társadalmi rendszer működésében . A politikai ha-
talom megszabadul a vallás szentesítésétől, megteremti saját le-
gitimitását, és a modern társadalmakban dolgozók életvitelének 
racionális elvekhez igazodását követeli meg .12

Ez utóbbiból következtethető az a tendencia is, hogy a tel-
jesség elérése és a transzcendes célok szétválasztódnak, az em-
beri élet evilági maximalizálásán túl minden más elhanyagolha-
tó, nincs végső cél . Ez a jelenség, amit Charles Taylor exkluzív 
humanizmusnak nevez, először bukkan fel opcióként ilyen nagy 
mértékben a történelemben,13 a lehetőségét pedig a wilsoni érte-
lemben vett szekularizáció teremtette meg .

A modernitás morális rendjében az individuum kiteljesedése 
sok esetben a piaci értékétől függ . Mindennap megmérettetik a 
kor szelleme által maximálisan támogatott versenyben, az online 
és az offline térben egyaránt, ahol a zsigerekig ivódott vulgár-
darwinizmus nyomán a kiesett „gyengéket” egyszerű vállrándí-

 9 Uo . 16 .
10 Davie, i . m . 82 . 
11 Uo . 87 .
12 Uo . 84 .
13 Taylor, i . m . 18–20 .



tással az evolúció számlájára írjuk . Abban élünk, amit Bauman 
csak úgy jellemez: „escape is the new word in town” . A mér-
hetetlen fogyasztás, az öncélúság és Taylor szerint a kor egész 
szellemisége is bebörtönöz, amiből muszáj kitörni . Az a jelenség, 
hogy egyre többen és többen csalódnak a modern morális rend-
ben, a fogyasztói társadalom hideg öncélúságában, arra sarkall, 
hogy keressenek valamit, ami ennél több . Az Egyesült Államok-
ban számos felekezet áll a különféle vallási igény kielégítésére, 
azonban Európa országaiban más képpel találkozunk . Bár a sze-
kularizációs folyamat nyomán a történelmi egyházak már nem 
tudják megszabni az európaiak többségének hitrendszerét vagy 
viselkedését, továbbra is fontos – sok esetben valódi hit nélküli – 
identitást jelző szerepet játszanak .

Ugyanakkor David Martin úgy véli, mivel veszítettek erejük-
ből azok a tényezők, amelyek Kelet- és Közép-Európában a vallás 
történeti formájának hanyatlásához vezettek, szabaddá váltak a 
vallásellenzők (például a kommunista uralom) által eddig sza-
bályozott terek . Ezzel párhuzamosan új vallási formák – keresz-
tények és nem keresztények egyaránt – árasztják el Európát .14 
Grace Davie szerint pedig a mai európai történésekben is megfi-
gyelhetjük a választás és a vallás közti kapcsolat néhány elemét, 
s kialakulóban van a választás jellegzetesen európai kultúrája is, 
amelyet az amerikai esetben a racionális döntés elmélet (RDE) 
tárgyal .15 Ez utóbbi az Egyesült Államok virágzó vallási piacát 
jellemző elmélet . Teoretikusai, Stark és Brainbridge a szekulari-
zációt egy minden vallási ökonómiában jelen lévő hullámzó je-
lenségként értelmezik, amely felerősödő szakaszában beindítja a 
vallási megújulást, s az új vallási formák kialakulását . A fent em-
lített modern amerikai vallási helyzetet leíró elméletük, az RDE 
azon a feltevésen alapul, hogy az egyének természetüknél fogva 
vallásosak, és vallási döntéseiket – mint minden más döntésüket 
– arra törekedve hozzák meg, hogy maximalizálják a nyereségü-
ket és minimalizálják a veszteségüket . Az elmélet szerint a piac 
analógiáját alkalmazva a vallási tevékenység erősödik, ha bősé-
ges a kínálat . Finke és Stark foglalkozik az európai helyzettel is, 
amely szerintük a korlátozott kínálatnak, nem pedig a kereslet 
visszaesésének tulajdonítható . Azt állítják, a vallás nem tűnik el 
a modern társadalmakban, csak hullámzó erősséggel van jelen: 
„a vallás forrásai folytonosan változnak a társadalomban, meny-
nyisége viszont állandó” .16

A „vallás” folyamatosan változó definíciója annak köszön-
hető, hogy nincs konszenzus a normáról . A szekularizáció előtt 
a tradicionális, hierarchikus felépítésű egyházak jelentették ezt, 
amivel a modern kor új vallásai strukturális szempontból nehe-

14 Davie, i . m . 95–96 .
15 Uo . 127 .
16 Uo . 104–108 .
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zen összehasonlítható .17 A „norma” egyszerűen tarthatatlan eb-
ben a Bauman által cseppfolyósként jellemzett korban, így meg-
állapíthatatlan az is, mi a deviáns, hiszen nincs, amivel szemben 
megmérettetne . Gondoljunk például a mára stigmatizálódott ke-
resztény dogmarendszer korábbi fundamentális szerepére . 

Sokan a vallásuk gyakorlása nélkül még mindig hisznek is-
tenben vagy egy személytelen felsőbb erőben, elfordulva az orto-
dox kereszténységtől . Vannak, akik szekuláris környezetben ne-
velkedve mégis magukévá tesznek valamilyen vallási formát; e 
csoportokra kölcsönözhetjük az epsteini poszt-ateista jelzőt, ami 
definíció szerint a minden vallási lehetőséget tagadó miliőben 
nevelkedett egyénekre utal, akik valamilyen módon mégis meg-
érezték egyfajta Isten jelenlétét .18 

A nem keresztény vallások száma nő, kialakulnak a huma-
nizmust a spiritualitással vagy a spiritualitást a terápiával társí-
tó vallások . Ezenfelül sokan összebarkácsolják a vallásukat akár 
úgy, hogy katolikusnak vallják magukat, de tagadnak bizonyos 
keresztény dogmákat, vagy a kereszténységet a buddhizmussal 
kombinálják . Ennek hatására a kereszténység is újradefiniálja és 
újraalkotja önmagát,19 s alkalmazkodik az új vallási fogyasztók 
igényeihez . 

E folyamat következményének tekinthető a 2013-ban megvá-
lasztott Ferenc pápa újító hozzáállása, ami alatt nemcsak a pro-
fesszionálisan kialakított digitális kommunikációt értem, hanem 
az egyház fennállása óta alapvetőnek tekintett értékek újradefi-
niálását is . A modern nyugati világ embere számára értelmez-
hetetlen tanokat hirdetőnek bélyegzett egyház ugyanis a köztér-
ben forgó témák liberális feldolgozásával immár lépéseket tesz 
a jelen társadalom fogyasztója felé . Utóbbira jó példák a katoli-
kus egyházfő a melegházassággal és válással kapcsolatos enge-
dékeny megszólalásai, vagy azok a határozott lépések, amiket 
a nyugati kereszténység Mária Magdolnáról alkotott évezredes 
képének újraalkotása érdekében tett .

A 2000-es évek feminista forradalmaira reagálva megkérdője-
leződött Mária Magdolna prostituált mivolta, s egyre inkább elő-
térbe kerültek azok a vélemények, miszerint csak egy női apos-
tol létét elfogadni képtelen közösség bélyegezte őt bűnösnek . A 
popkultúra pedig közvetít: a 2018-ban bemutatott Mária Magdol-
na című filmmel a prostituált mítoszt teljesen feledésbe merítve 
az egyetlen olyan tanítványként ábrázolja, aki valóban megérti 
Isten fiának szándékait . A film végi szövegből megtudjuk, hogy 
a sokszor – főként Nagy Szent Gergely pápa nyomására – téve-
sen prostituáltként identifikált Mária Magdolnát Ferenc pápa 
2016-ban az „Apostolok apostola” névvel illette . 

17 In Kirby, Danielle: Fantasy and belief. Alternative religions and popular beliefs in 
the digital age, Routledge, New York, 2014, 7–8 . 

18 Taylor i . m . 533–534 .
19 Uo . 513 .
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A digitális vallási piac és az új spirituális fogyasztó

Az individualizmuson alapuló kultúránk új vallási piacán is az 
egyénre helyeződik a hangsúly . A szabadság, amellyel kialakít-
ja saját identitását, ugyanaz a szabadság, mellyel megválasztja a 
hitét is, és a hite nyomán a csoportot, ahová integrálódik, aminek 
morális normáit követi, aminek szentjeit ő is tiszteli, s a profán-
nak kijelölt fogalmait ő is elítéli . Peter L . Berger szerint a mo-
dernitást nem Isten hiánya jellemzi, hanem sokféle isten jelenlé-
te .20 Ugyanazon a társadalmon belül különböző hitek, értékek, 
világnézetek sokasága jön létre, és kialakul egy szabad vallási 
piac, ahol ki-ki rengeteg isten közül választhat . A digitális mé-
dia pedig tökéletes felület arra, hogy az identitás és azon belül a 
vallási piac termékeit kínálja, ahonnan a fogyasztó ízlése szerint 
válogathat . 

A digitális média páratlan lehetőséget kínál, hogy a szabadon 
választott identitáshoz illeszkedve az egyén személyre szabottan 
alakíthassa ki a vallási képzetek és gyakorlatok tetszés szerint új-
rastrukturált rendszerét . Másrészt pedig a hívők számára nem-
csak a már meglévő vallások váltak elérhetővé a digitális médi-
umok elterjedésével, hanem lehetővé vált az is, hogy különböző 
hitrendszerekből kiválogassák a számukra megfelelő vallási ter-
mékeket, azokat, amelyekkel személyiségük azonosulni tud, és 
elhagyják belőle azt, amihez képtelenek vagy nem akarnak al-
kalmazkodni . Kialakíthatják a kényelmes hitüket, a saját rítusa-
ikkal, saját prófétákkal és saját bálványaikkal . 

Ez egyrészt azt vonja maga után, hogy a keleti s nyugati val-
lások és filozófiák végtelen keveredése jön létre, amelyek struk-
túrája a fogyasztó ízlése szerint szelektál a régi hagyományok 
és a modern találmányok között, terjedésüket pedig a digitális 
kommunikációs platformok biztosítják . Például a katolikus egy-
ház által évszázadokig stigmatizált latin-amerikai gyökerű bruja 
közösség a social media platformjain keresztül ismét gyakorol-
ja az erősen modernizált vallását .21 Sutcliffe az „alternatív vallá-
sok” definíciója alá rendez mindent, ami kívül esik az egyház/
szekta/kultusz kategóriáin, s hozzáteszi azokat a rendszereket is, 
amelyek túlmennek a nyugati és keleti filozófiák és vallási irá-
nyok szabad keveredésén, tartalmuk tekintetében pedig – ahogy 
Robbins is értekezik róla  – a mítoszokat a popkultúrával és az 
alapító atyák ősinek titulált, újonnan kreált gondolataival vegyí-
tik .22 

Egy pillanat alatt jönnek létre ezek a csoportok, és ugyanilyen 
gyorsan képesek megváltoztatni a struktúrájukat, a „hívek” ki-
válhatnak, új iskolát alapíthatnak, vagy elfordulhatnak, s egy 

20 Berger, Peter L .: Secularization Falsified, 2008 . https://www .firstthings .com/
article/2008/02/secularization-falsified (Utolsó hozzáférés: 2019 . 01 . 12 .)

21 https://broadly .vice .com/en_us/article/qvwe3x/the-young-brujas-
reclaiming-the-power-of-their-ancestors (Utolsó hozzáférés: 2019 . 01 . 12 .)

22 Kirby, i . m . 9–11 .
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teljesen új istent vagy eszmét követhetnek . Az internettel meg-
szűnik a vallási opciót gátló lokális korlát, és az individuum a 
szobája falain belül képes részesévé válni egy tőle kontinensnyi 
és/vagy kulturális értelemben jelentős távolságra lévő vallási kö-
zösségnek . 

Minden az egyénen múlik, akinek saját magának kell megta-
lálnia az utat a teljesség és a spirituális mélységek felé, a hang-
súly pedig az individuális élményeken van . A vallással szemben, 
ahol intézményesült szabályok szerint kell hinni és élni, a spiri-
tualitás az a szubjektivitás, ahol az egyénen van a fókusz, ami az 
érzést emeli ki, az új küldetés pedig rátalálni a saját mélységek-
re .23 A tradicionális hit töredékekben marad fent, a poszt-szeku-
láris hit pedig az egyén intuícióin alapszik . 

A poszt-szekuláris mező

Ez az új, poszt-szekuláris mező nemcsak teljesen fragmentált, 
hanem folyamatosan változik . Új vallások bukkannak fel és tűn-
nek el; nincs rá esély, hogy bármely rendszer is fennmaradjon 
a népszerűsége nyomán, hiszen minél közelebb kerül egy-egy 
ilyen jelenség a populáris kultúrához, annál inkább kiveszik be-
lőle a vélt vagy valós autentikusság . Továbbá a fentebb említett 
lemaradástól való félelem ebben a szegmensben is visszaköszön, 
s a népszerű vallási irányzatok a divat szerint változnak, amivel 
lépést kell tartani . 

A mezőt az individualista hitek jellemzik, mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy megszűnne az igény vagy a jelenség a tradi-
cionális vallás mint egységet, közösséget alkotó intézmény sze-
repének betöltésére . Az emberek még mindig keresik az egyesü-
lés lehetőségét, s ez nem csak abban merül ki, hogy még mindig 
hajlamosak hívő közösségekhez csatlakozni . Az ünnepek, a kö-
zösségi rítusok töretlen jelenléte a bizonyíték erre .24 

Ezek az események nemcsak azért jelentősek, mert kiszakíta-
nak a hétköznapokból, hanem azért is, mert kapcsolatot terem-
tenek valamivel, ami több nálunk . Legyen szó arról, hogy vala-
ki végig zarándokol az El Caminón, vagy a hétvégét egy rave 
buliban tölti . Az előbbi és a vallásosság kapcsolata egészen evi-
dens, de egy koncert vagy focimeccs esetében is felfedezhető az, 
ami valamilyen módon mégis a transzcendenst idézi: ez egyrészt 
a már korábban említett hétköznapokból való kiszakadás, ami 
akár a kultúrák karneváljaihoz is hasonlítható; másrészt a közös-
ségbe olvadás, amely megteremti az univerzális testvériség, az 
együtt cselekvés érzését . Mindez erőteljesen generálja az érzést, 
miszerint valami nagyobbnak, jelentőségteljesebbnek vagyunk a 
részei, kapcsolódhatunk valamihez, ami nálunk több . 

23 Taylor, i . m . 510 .
24 Uo . 516–518 .
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Nem a zsákmány, a vadászat maga

Szinte magától értetődő a felvetés, hogy ily módon a vallás ter-
mékké válik, s ugyanolyan kiegészítője lett az identitásalkotás-
nak, mint a legújabb elektronikai eszközök . Bauman hosszasan 
ír arról, hogy ez a poszt-utópia kora, amely felé már nem hala-
dunk, hanem benne élünk .25 Az identitás folyamatos újraterem-
tése a modernség keresztényi értelemben vett megváltása, a le 
nem maradásért folyó harc pedig maga a vadászat, amiért élünk, 
és hiába van meg a zsákmány, újra és újra elindulunk érte . Ösz-
szevetve a taylori teljesség elérésének útjaival: a poszt-szekuláris 
hitkeresés célja nem az, hogy az individuum a saját intuitív spiri-
tualitásának megtalálásával a kiteljesedés felé vezető útra lépjen, 
hanem a keresés maga .

A „szent sátor” korában elérhető határozott morális érték-
rend elhomályosodni látszik . Egyrészt azért, mert a tradicionális 
egyházak felülvizsgálják azt, másrészt pedig azért mert lehető-
ség van az individuális spiritualitás széles körű, keretek nélkü-
li kiteljesedésére . Az értékek viszonylagossá válnak, a nyugat 
egyetemesnek tekintett morális kódjai a szubjektivitás előtérbe 
helyezésével elavulnak . A modernség embere nem az életmódját 
igazítja vallásához, hanem a hitrendszerének alapfeltételeit mó-
dosítja a céljai, a viselkedése igazolása érdekében . Amint meg-
szegi a maga alkotta kereteit, újraalkotja spirituális identitását, s 
így elkerüli a bűntudattal járó szorongást, az inadekvátság újabb 
megnyilvánulását . A bűnbocsánat kérésének helyét – ahogy a 
fentebb említett megváltásét is – az új én kialakítása veszi át . Így 
válik az a fogyasztói társadalom szennyes ruhájává, amit mosás 
helyett újra cserélnek . Kérdés, hogy a szekuláris Európa tradici-
onális egyházai képesek-e előnyt formálni ebből a folyamatból, s 
úgy megújulni, hogy a modern vallási szükséglet kielégítése és a 
határozott morális keretek biztosítása egyszerre valósuljon meg .

25 Bauman, i . m . 108–109 .
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Puchard Zoltán

Találkozás, kapcsolat, közösség

Jegyzetek a Háló mozgalomról 

Jelen tanulmány megírásában, szerkesztésében közreműködött Thuróczy 
György, a Háló mozgalom egyik alapítója . Az írásban szerepelnek Aszalós János 
és Sebestyén Ottó gondolatai, akikre a dokumentumban külön is hivatkozom . A 
Háló mozgalom teljes nevén Katolikus Közösségek Hálózata (később Kárpát-me-
dencei Katolikus Közösségek Hálózata) . Ennek magyarországi egyesületi formá-
ja a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület . www .halo .hu (Utolsó letöltés: 
2019 . 05 . 20 .)

„Sok mindenre van szüksége a XXI. század társadalmának, de leginkább  
igazi közösségekre (…), ahol az emberek ismerik, megbecsülik egymást, örülnek  

egymás létének, beszélgetnek egymással, tanulni igyekeznek egymástól, jól érzik  
magukat együtt, és főképpen Jézus módjára szeretik egymást.  

Ezért a II. vatikáni zsinat nyomán a katolikus egyházban sokfelé mutatkozó  
legígéretesebb jelenségek egyike a sok-sok kisebb-nagyobb 

keresztény közösség megszületése és felvirágzása.”

(Nemeshegyi Péter SJ: Egy teológus gondolatai a Hálóról)

Sokszor idézzük Tamási Áront: 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne .” 
Számomra a közösség valahol az otthont jelenti . Ahol hasonló ér-
tékek mellett gondolkodnak, ahol mindenki megtarthatja egyé-
niségét, de tudják, közösen is van számadásuk Isten felé . 1972 
óta tagja vagyok a Szürkebarát közösségnek . A közösségemben 
ismernek és szeretnek . Mellém állnak, ha terhem roskadozva vi-
szem, tudunk együtt nevetni a világon és főleg önmagunkon . A 
közösségek közössége a Szentháromság, amelynek végtelen sze-
retete kiárad az egész világra . A keresztény közösségnek szent-
háromságos közösségnek kell lennie, mely nem tarthatja meg 
talentumait és idejét (!) önmagának: küldetése van a többi közös-
ség, a haza és a világ felé . Amikor barátaimmal megálmodtuk a 
Hálót, hittük és hisszük – Aszalós János szavaival – az „Otthon 
Egyházban” gondolatát . Ennek (egyik) előszobája a Háló, ahol 
a belépőket nem erkölcsi normatívák és szabályrendszerek fel-
mutatásával, hanem a vendégnek kijáró tisztelettel, ám a család-
tagok között megszokott közvetlenség és szeretet melegségével 
köszöntik .

Ha egy mondatban szeretném a Háló lényegét kifejezni, az 
Polgári László görög katolikus pap megfogalmazásában így 
hangzik:„A Háló katolikus, nyelve magyar, formája közösségi, 



helye a Kárpát-medence, útja Istenhez vezet .” Értelmezésünk-
ben a Hálóba bekapcsolódva egy nagy közösségi utazás ré-
szévé válsz . Az utak és az utazók időnként összefutnak . E ta-
lálkozásokból életre szóló barátságok, új közösségek, időnként 
útvonalmódosítások születnek . Ezek a személyes és közösségi 
együttlétek adják a Háló lényegét . A Háló fenntart, és utat mutat, 
amikor közösséget keresel . Erős szálakkal köt másokhoz, hogy 
ne válj szigetté, magányos vándorrá . Egy gyorsan változó világ 
kihívásaira keres – az egyházi kereteket tisztelve és erősítve – új 
válaszokat, kapaszkodó pontokat .

A Háló az ősegyház példája nyomán a szeretet kisközössé-
geiben segíti megélni a hitünket, megtalálni helyünket és bol-
dogságunkat; vigyázza katolikusságunkat, magyarságunkat, és 
elvezet testvéreinkhez .

A Háló története

A kezdetek és az indulás, ahogyan megéltük

1988 májusában felhívott Blanckenstein Miklós, el tudnám-e kí-
sérni egy megbeszélésre . Utóbb kiderült a Hazafias Népfront 
székházába mentünk . Itt szinte mindenki jelen volt, aki Magyar-
országon az ifjúsággal foglalkozott, a KISZ-től az épp megala-
kult FIDESZ-ig, a vallási mozgalmaktól a NOE-ig (Nagycsaládo-
sok Országos Egyesülete) . Egy ifjúsági parlament megalakításán 
gondolkoztunk, ami a kialakulófélben lévő történelmi helyzet-
ben megoldási javaslatokat fogalmaz meg a társadalom számára . 
Ez lett a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Tanácsa (MISZOT), 
ahol a FIDESZ és a KISZ mellett a harmadik meghatározó erőpó-
lust az akkor megalakult egyházi ifjúsági szervezetek jelentették . 
Mi, Blanckenstein Miklóssal a meghívás nyomán megalakítot-
tuk a Katolikus Ifjúsági Mozgalmat, a KIM-et . A KIM-ben hat 
munkacsoport is támogatta munkánkat . A KIM mellett barátaink 
meghívásával megalakítottuk a Katolikus Koordinációs Tanácsot 
(KKT), ahol valamennyi nagy katolikus mozgalom, illetve a leg-
több vidéki város képviseltette magát . Kevesen tudják, de mi 
kezdeményeztük az alternatív katonai szolgálat magyarországi 
bevezetését, illetve részt vettünk az első civil kezdeményezésre 
létrejött iskolák elfogadtatásában . A gyors politikai változások 
során 1989–90-re eljárt a MISZOT felett az idő . Az Ellenzéki Ke-
rekasztal, majd az első szabad választás után már elérkezett az 
Antall-kormány cseppet sem könnyű korszaka .

Közösségek közössége

A KKT-ben részt vevő 30–40 barátunkkal együtt úgy gondoltuk, 
a közösségeknek először az egyház talaján egymással kellene 
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találkozniuk és ebből a találkozásból fakadhat majd üzenetük a 
világ számára is . Így született meg a Katolikus Közösségek Há-
lózata, a Háló, amelyben lehetőség nyílt egyfajta „katolikus öku-
menét” megélni . Az volt a tapasztalatunk, hogy – Tomka Miklós 
szavaival – a közösségek szigetként élnek és alig tudnak egy-
másról . Úgy gondoltuk, nagyon sok gyümölcs fakadhat abból, 
ha a különféle közösségek megismerik egymást, vannak közös 
céljaik . A Jóisten persze bölcsebb volt nálunk, és úgy gondolta, 
nekünk más a küldetésünk . Nem a magyarországi nagy plébá-
niai és lelkiségi mozgalmaknak van szüksége ránk, hiszen nekik 
úgysincs ilyesmire idejük, hanem a határon túli barátainknak! 
Őket a környező országok zsarnokai nyomorgatták, s kapva kap-
tak azon, hogy egy kárpát-medencei nagy családba hívjuk őket . 
Mondanom sem kell, mi sokkal többet kaptunk tőlünk, mint 
amit mi adhattunk nekik .

Idővel egyenként csatlakoztak hozzánk nagyszerűbbnél, 
nagyszerűbb emberek . „Örökbe fogadott minket” Várszegi Aszt-
rik pannonhalmi főapát, de Hortobágyi Cirill akkori perjel és 
Rábai László is „cinkostársunkká” lett Pannonhalmáról a Háló 
ügyében .

A Háló a meglévő közösségek összefogása mellett új közös-
ségeket is életre hívott . A Kárpát-medence számos helyén a Háló 
révén ismerték meg az egyház új közösségi arculatát, mely nél-
kül alig lennének ma már fiatalok az egyház közelében széles e 
hazában . A Kárpát-medencei terjeszkedés következtében idővel 
60–80 találkozót szerveztünk évente, többségében a határon túl .

Táborok és személyes találkozások

A Háló történetének kiemelkedő eseménye volt az első két Háló 
tábor . A székelyföldi Homoródfürdőre csaknem 700-an, majd 
Zánkára már 1600-an jöttek el a Kárpát-medence szinte minden 
szegletéből . Mindkét tábor a résztvevőknek felejthetetlen él-
mény volt . Miért volt csodaszerű? Egy erdélyi barátom így fogal-
mazott: úgy érezte, nemcsak az egyház egy része van itt, hanem 
az egész egyház! A józsefvárosi cigány fiatalembertől a 60 éves 
budapesti professzorig, a csángó asszonyoktól a pozsonyi egye-
temistákig; lelkiségi mozgalmak, plébániai csoportok, rózsafü-
zér társulatok, egyetemi körök fiataljai nagy családként vettek 
részt a tábor rendezvényein . Idén Tatán rendezzük a Háló 18 . és 
a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom1 első közös táborát, amelynek 
témája a keresztény nagykorúság lesz (Tata, 2019 . július 28 – au-
gusztus 4 .) . Az első homoródfürdői táborunk Csíksomlyó szent 
hegyén Seregély István érsek által bemutatott szentmisével zá-
rult . Az áldás és a magyar himnusz alatt a Csíki Havasok felett 
megjelent – ami már Noénál is, a szövetségkötés jele volt – egy 
hatalmas szivárvány… Megrendítő élmény volt!
1 A Hetvenkét Tanítvány Mozgalomról jelen írás későbbi fejezetében esik szó .



A zánkai tábor új korszakot hozott a Háló történetében . A 
Kárpát-medence számos pontján hálós közösségek alakultak, 
se szeri, se száma nem volt a különféle találkozóknak . Vársze-
gi Asztrik, Hortobágyi Cirill, Nemeshegyi Péter, Jelenits István, 
Szabó Ferenc és még számos kiváló barátunk részvételével meg-
alakult a Háló „Bölcsek Köre”, amely fontos támaszt jelentett a 
Háló szervezőinek, a bogozóknak .

Budapest szívében, a Ferenciek terén 2004-ben közel 300 
négyzetméteren létrehoztuk az első Háló Klubot, amely helyet 
adott többek között az immár több mint 100 fotókiállítást meg-
szervező Kolta Galériának, az ugyancsak 100 koncertnél tartó 
Háló Jazz Klubnak, valamint számos más keresztény és kulturá-
lis programnak, rendezvénynek . Azóta újabb helyszínt találtunk 
a Háló Közösségi és Kulturális Központunknak2 a Semmelweis 
utca 4 . alatt, amely ma már szintén Budapest egyik legfontosabb 
katolikus klubjává, találkozóhelyévé vált .

A Háló lelkisége

Gyakran mondtuk, hogy a Háló nem lelkiségi mozgalom, de van 
saját lelkisége . A közösségeket akkor is és most is arra hívtuk és 
hívjuk, hogy láthatóvá tegyük és beemeljük az egyházba a kisközös-
ségi élet mélységeit . Nevezetesen arra, hogy az egyes ember lelkisége 
az egész egyházat erősíti, de ez csak akkor válik misszióvá, ha látható-
vá tesszük . A Háló próbálkozása éppen az, hogy először egymás 
felé mutassuk meg a bennünk élő lelkiséget, hitet, tanúságot . Ha 
ezt egymás számára láthatóvá tesszük, akkor az egyház közös 
kincsévé válik, és ez misszió lehet a társadalom felé is . A Háló 
a „találkozás szentségével” ezt az utat próbálja járni . Az „idők 
jelei” is erre tanítottak, erre indítottak bennünket . 

A Háló a lelkiségi értékpárok dimenzióiban3

Az egyház testében minden „sejt” – egyén, közösség – többé-ke-
vésbé különböző küldetéssel rendelkezik, az egyház és annak 
tagjai javára . Minden küldetéshez egy sajátos lelkiség tartozik . 
Ez igaz a Hálóra is . A Hálóban azonban egyfajta különös lelkiség 
alakult ki, mert kezdettől fogva a különböző lelkiségű csoportok 
értékeit igyekezett közkinccsé tenni . A Háló lelkiségének leírását 
egymásnak feszülő, poláris érték-párok, dimenziók „terében” ír-
juk le . A dimenziók a missziós küldetés különböző nézőpontjait 
jellemzik .

2 A Háló Közösségi és Kulturális Központot az elhelyezkedése miatt S4-nek is 
nevezzük, www .halo .hu 

3 Ebben a fejezetben csaknem eredeti megfogalmazásban idézzük Aszalós 
János gondolatait, amelyet Néhány szó a Háló lelkiségéről című írásában foglalt 
össze .
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Az egyik legfontosabb dimenziót a küldetés „egyéni–közössé-
gi” jellegzetességek polaritása határozza meg (óriási különbség van 
egy remete és egy regnumi közösség tagja között) . Bár a keresz-
ténység döntő módon közösségi értékrendet hangsúlyoz, egyik 
pólus sem lehet eleven a másik nélkül . A Háló lelkiségének idő-
szerűsége és legkiemelkedőbb értéke abban áll, hogy mindkét 
pólus a másikat erősíti, és egyformán hangsúlyos .

A lelkiségi áramlatok dimenziói között szerepel az „alulról, 
illetve felülről induló lelkiség”. Nagyon sommásan ez azt jelenti, 
hogy egy konkrét lelkiség elsődlegesen a teremtett, természetes 
élettapasztalatból kiindulva, kérdésekkel, kereséssel szaggatott 
úton halad-e, vagy inkább a mások tekintélyével megszentelt 
törvények, tanítások, szertartások stb . betartása, gyakorlása ál-
tal indítja el hordozóját az istenkeresés útján . A keresztényeknél 
mindkét pólusnak érvényesülni kell . – Úgy látjuk, hogy a Háló 
ebben a dimenzióban az alulról induló lelkiség hivatott képviselője.

A fentivel majdnem párhuzamos a „változás–stabilitás” pola-
ritása. A Hálóban inkább a változás és a folyamatos keresés jelensége 
dominál, éppen az alaphivatás megőrzése végett . Így lesz a Háló 
„Isten vándorló népének” reprezentánsa, szemben például a „hegy-
re épített város” modelljével .

Életünknek szinte minden mozzanatában felmerül a „szabad-
ság–engedelmesség” dilemmája . Pál apostol mindkét pólust hang-
súlyozza: a két véglet egymással versengő, de ideális esetben 
egymást kiegészítő „ikrek” . – A Háló életében a szabadság az iker-
testvérénél magasabb hangsúlyt kap; az öntevékenység, kezdemé-
nyező készség, felelősség szerepe erősebben érvényesül .

Egy másik lelkiségi polaritás a „világ felé történő nyitottság, illetve 
a világtól való elvonulás” pólusai között feszül. Itt is két szélsőség 
van . Bizonyos lelkiségekben csak a lélek üdve fontos; az ember 
evilági életének eseményei, vágyai és törekvései csak múló árnyak . 
A másik póluson olyan „evilági” értékek is szerepelnek (pl . mun-
ka, testi egészség, barátság, szerelem, életvidámság), amelyeket 
elválaszthatatlannak tartunk evilági küldetésünktől, Jézus köve-
tésétől . Mindkét pólusnak pótolhatatlan helye van az egyházban, 
de egy-egy személy, közösség vagy mozgalom közelebb állhat az 
egyikhez, mint a másikhoz . A II . vatikáni zsinat szellemiségének 
megfelelően azonban, ma már túlléphetünk ezen a polaritáson: az 
„evilági” életben minden jelenség (a bűnt kivéve) szent, s nincs he-
lye egy külön „csak profán” világ feltételezésének. Idáig azonban nem 
könnyű eljutni, de a Háló lelkisége éppen ehhez készít „gyakorlási 
terepet” . Ennek jellemző bizonyítékául elég (egyfelől) a Háló éle-
tét jellemző istentiszteletek, lelkigyakorlatok sokaságára, és (más-
felől) a kultúra, a sport, a szórakozás és a barátkozás lehetőségeire 
és programjaira hivatkozni .

Minden lelkiség kulcskérdése, hogy a Jézus hirdette „Isten 
Országát” már az evilági életünk során, „már itt” a Földön is je-
lenlévőnek, megtapasztalhatónak tekintjük-e, vagy csak „majd 
ott”, halálunk után válhat számunkra valósággá . – A Háló a „már 
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itt” pólus vonzásában éli életét, s missziós küldetésének ez a legsarkala-
tosabb mozgatórugója.

Más dimenziót vezet be egyfelől a szoros értelemben vett 
katolikus hívek, másfelől a többi keresztény felekezet és más vallások 
híveihez, sőt a közömbösek és az ateisták felé tanúsított magatartás és 
érzület. Az egyik póluson a másoktól szigorúan elzárkózó kato-
likusok állnak, a másik póluson pedig az a felfogás érvényesül, 
hogy Krisztus mindenkihez küldetett, a megváltás mindenkinek 
szól, tehát – legtágabb értelmezésben – az egyház határai min-
denkit körülölelnek . Ebben a dimenzióban a Háló helye határozot-
tan a sokféleségben megvalósuló egység közelében van: talán ki sem 
mondott, de állandó motivációnk, hogy fészkeket építsünk, otthont 
biztosítsunk minden jóakaratú ember számára .

A Háló missziójáról4

Kimondhatjuk, hogy a Háló az elmúlt 30 év magyar egyházá-
nak jelentős közösségi és spirituális katalizátorává vált . Melyek 
azok az új folyamatok, amelyeket a Háló mozgalom erőteljesen 
beemelt a köztudatba? Az egyik legfontosabb, hogy a Kárpát-
medenceiség tudatát összekapcsolta a keresztény lelkiséggel . A kom-
munista rezsim bukása után több szervezet alakult, amely a 
Kárpát-medencei magyarság identitásának az erősödését tűzte 
ki zászlajára . A Háló mélyen belevitte az anyagi-szellemi kom-
munikáció mellett a spirituális kommunikációt . A Háló Kárpát-
medencei táborai és találkozói kiemelkedő részéhez tartozott a 
keresztény lelkiség bemutatása és megélése . A lelkiségi forma, 
amely mozgatta a programokon résztvevőket, sok esetben a je-
zsuita és a bencés lelkiség volt . Mindkét lelkiségi hagyományból 
erőteljesen kiemelte a lelkiség és az önismeret összekapcsolását, 
az alulról induló lelkiséget, valamint a másikra való ítéletmentes 
és tiszteletteljes odafigyelést . Egy ilyenfajta légkörben sok ember 
gyógyult életérzéseiben, valamint Istenről és egyházról alkotott 
képében egyaránt . A magyarságtudat pedig nem a „magyarko-
dásban”, hanem a nemzeti és spirituális összetartozásban ková-
csolódott össze .

A közösségben való gondolkodás, a közösségi tudat ápolá-
sa mindig is lételeme volt a Hálónak . Azt szerette volna, ha a 
szépen virágzó lelkiségeket és mozgalmakat a Háló segítségé-
vel belekapcsolja az egyház vérkeringésébe . A Kárpát-medencei 
táborok számos egyénnek és közösségnek váltak táplálékává és 
erőforrásává egyaránt . A közösségi tudat fejlődését az egyház-
ban sokat segítette a Háló . Be kell vallanunk őszintén, hogy az 
elmúlt évtizedekben a keresztények missziós tudata nagyon 
homályos, erőtlen és eszköztelen volt . Ugyanígy van ez napja-

4 Ebben a fejezetben Sebestyén Ottó szavait idézük, amelyet Gondolatok a Háló 
kapcsán című írásában foglalt össze .
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inkban is . A Háló viszont olyan szabad, ugyanakkor belső tarta-
lommal teljes formákat és rendszereket dolgozott ki programjain 
a missziós tudat felébresztésére, hogy a civil emberek meggyő-
ződéssel szólíthatták meg családtagjaikat, barátaikat, munka-
társaikat, mert a nagy rendezvényeink mindig a lelki-szellemi 
és kommunikációs készségeink fejlődését segítették . Ha a Hálót 
Őrsy László5 kétfajta gondolkodási rendszerébe kellene elhelyez-
nem, mindenképpen a Szent Tamás-i hagyományok alapján álló, 
a világgal együtt érző, emberekhez előítélet nélkül közeledő, a 
kultúra és a szép iránti érzékenységet befogadó, a közösségi, de 
ugyanakkor az egyéni és személyes értékeket erőteljesen fölfe-
dező mozgalomhoz tartozik . A Háló mindig szerette azon témák 
feldolgozását, amelyek komoly kihívást jelentettek kora egyháza 
számára . Sok értelmiségit az vonzott a hálós programokra, hogy 
szerettünk nyíltan, őszintén és lehetőleg szakmai kompetenciá-
val beszélni a bennünket körülvevő jelenségekről . Ezzel a nyitott 
magatartással, a nehéz kérdések igazságos és őszinte feltárásával 
és a megoldások őszinte és szakmai kompetenciával járó keresé-
sével a Háló minden bizonnyal sokat segít az egyháznak, amely 
hatalmas intézménye miatt sokkal nehezebben tud és mer a ne-
héz kérdésekkel kellő nyíltsággal foglalkozni .

A Háló küldetése ma: találkozás, kapcsolat, közösség

Üzenetünk mára inkább az Istent kereső ember felé fordult, an-
nak ellenére, hogy indulásunk idején – harminc évvel ezelőtt 
– elsősorban a közösségeket céloztuk meg . A Háló leginkább a 
nyitott, fejlődni akaró, realitásban élő, igényességre és természe-
tes életközegre vágyó embereket szeretné magába gyűjteni . Az 
elmúlt években három egymásra épülő fogalom kristályosodott 
ki a Háló küldetésnyilatkozatában:6 találkozás, kapcsolat, közösség . 

A Háló sohasem mutatott határozott irányt a közénk érkező-
nek . Inkább azt mondja: menj, lelkileg erősödve, és keresd meg a 
közösséget, ahol a te saját utad világossá válik . Nem utat muta-
tunk számodra, hanem ezen az úton, ugyanúgy bűnös emberként 
elkísérünk . Természetesen van olyan lépcsője a hitünk fejlődésé-

5 Őrsy László S . J . egy írásában kifejtette, hogy az egyházban nincsenek konzer-
vatívok vagy liberálisok . Ezeknek a jelentése rossz irányba visz bennünket . 
Az Egyházban szerinte vannak „bekötött szeműek”, akik nem akarják látni a 
valóságot, és „nyitott szeműek”, akik viszont szembesülnek a realitással, és 
gondolkodásuk nem zárkózik el attól, ami a valóság részéhez hozzátartozik . 
Legmarkánsabb módon a Szent Ágoston-i és Szent Tamás-i szemléletben lát-
ható ez a folyamat . Szent Ágoston a neoplatonizmus hatására sokkal inkább 
egy zárt rendszerben gondolkodik, és pesszimista kritikával elemzi a világot, 
míg szent Tamás, Arisztotelész hatása alatt állva, s nyomában a tomisták és 
sokan mások, a világ folyamatait tisztelettel vizsgálják, és a vele való nyitott 
párbeszédre ösztönöznek .

6 Lásd: https://www .halo .hu/index .php/bemutatkozas/kuldetesnyilatkozat 
(Utolsó letöltés: 2019 . 05 . 20 .)
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nek, amikor határozott irányításra van szükségünk . A Háló ilyen-
kor a már jól működő mozgalmakra, lelket, hitet erősítő szolgá-
latokra mutat rá (pl . Cursillo, Szentlélek Szeminárium, Szt . Ignác 
lelkigyakorlat, Házas Hétvége Mozgalom) . De mindig hangsú-
lyozzuk, hogy az egyénnek önmaga útját járva kell megtalálnia az 
Istenhez, a szolgálathoz, végső soron az üdvösséghez vezető útját . 
Ezt gondoljuk alulról építkező, alulról induló lelkiségnek, és igazá-
ból ennek megmutatása, megélése egyben a missziónk is .

A Háló elsősorban a felnőtteket tudta megszólítani, akik az 
alulról építkező lelkiség szükségét már a maga fájdalmas valóságában 
átélték . Azt a korosztályt, amelyik már egyszer elgondolkozott 
azon, mivel is fog elszámolni a végső nagy találkozás alkalmá-
val . Vajon mit visz majd a kezében? Így az üzenetünk elsősorban 
a felnőtt korosztályt érte el . Mi ugyanis nem tudunk olyan útmu-
tatást adni, amellyel mindenki bemasírozik az örökkévalóságba . 
Félve és remegve keressük Isten számunkra kijelölt útjait, egyé-
nileg és olykor összekapaszkodva egymással . Ezért a Háló talál-
kozóink lényege, hogy egymás előtt tanúságot téve, egymástól 
ellesve találja meg mindenki a saját, Istenhez vezető útját . Ezért 
„szentség” a találkozás . Ez az igazi értelme a találkozóink szer-
vezésének . Ha a találkozóink jól sikerültek, akkor ennek a talál-
kozásnak volt köszönhető . Annak, hogy az egyén, aki részt vett 
a találkozóinkon, elsősorban Istennel való személyes kapcsolatáról 
kapott visszajelzést a másik lelkiségéből, a másik tanúságtételé-
ben, a másik arcában . 

Ami hosszú távon egyértelmű és világosan megfogható 
jellemzőnkké vált, az a Kárpát-medenceiségünk . A Hálót legin-
kább ezzel lehet a legkönnyebben azonosítani . Ezért a Kárpát-
medenceiség a missziónk lényeges elemévé vált . Ám olyan 
értelemben, ahogyan mi gondolkozunk a Kárpát-medencei ma-
gyarságról, kereszténységről, alig található meg máshol . Ennek 
megőrzése és művelése a jelen politikai és társadalmi környe-
zetben hatalmas missziót jelent . Sokan értetlenül csodálkoznak 
ránk, mert a Kárpát-medenceiséget olyan természetesnek fog-
juk fel, mint ahogyan a kő a földre hull . Mi a Hálóban a megélt 
Kárpát-medenceiséget tesszük láthatóvá és érzékelhetővé befelé és kifelé 
egyaránt . Ez is a Háló alulról építkező lelkiségének lenyomata a 
magyarság kérdésében . Úgy gondolom, az ilyen magyarságról 
szóló üzenet sokkal mélyebb és átütőbb lehet, mint a látványos, 
magyarságtudatot sokszor felszínesen feltüzelő akciók . 

Új távlatok: Hetvenkét Tanítvány Mozgalom7

Erdő Péter bíboros úr 2016 nyarán a Háló vezetőit közös gon-
dolkodásra és közös munkára kérte fel, amely a katolikus társa-

7 Ebben a fejezetben Puchard Balázs 72 behálózott tanítvány című írásából idé-
zünk: http://www .magyarkurir .hu/hirek/72-behalozott-tanitvany-kapcsolat-
es-halozatepites-kereszteny-modra (Utolsó letöltés: 2019 . 05 . 20 .)
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dalom szakmai alapú kapcsolat- és hálózatépítését célozta meg . 
Az alapgondolat az volt, hogy induljon el egy szakmák szerinti 
szerveződés az egyházon belül a világi értelmiségre építve . Ezzel 
a meghívással indult el a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom .8

A bíboros úr szándéka az volt, hogy a Magyar Katolikus 
Egyházon belül, a működő mozgalmakban felelős keresztény-
ként munkálkodó szakemberek véleménye jelenjen meg jobban 
a társadalomban, a közbeszédben . Ennek adhatnak keretet azok 
a keresztény szakmai körök, amelyek célja összefogni, segíteni a 
hívő kollégákat, hogy hivatásuk és hitük összefüggéseit felismer-
ve világi kérdésekre keressenek és adjanak keresztény választ . 
Ezt követően a „világba kilépve” jó célokért dolgozva vigyék el 
az evangélium üzenetét, s tetteken és pozitív példákon keresztül 
mutassák meg a keresztény feleletet világi bajokra . 

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja, hogy lehetőséget ad-
jon keresztény szellemiségű szakmai találkozásoknak, de egyút-
tal keresztények és nem hívők, útkeresők találkozásának is . A 
Háló Mozgalommal együttműködve a Háló Közösségi és Kul-
turális Központ Budapest belvárosában ad helyet többségében 
ezeknek a találkozásoknak . Havi rendszerességgel kerül meg-
rendezésre a Részigazság Klub, ahol a társadalmat, a keresztény 
értelmiséget leginkább foglalkoztató kérdésekről beszélgetnek a 
közélet, az egyház témában jártas szakértői . Napirendre kerül-
tek már az egyház, a nemzet vagy Európa jövőjét érintő témák, a 
kibervilág által adott új kihívásoktól a gender kérdéséig, a demo-
gráfiai kihívásoktól a nyomorúságban élőkkel való osztozásig .

A szakmai körök közül elsőként a 72 Tanítvány Mérnökkör 
alakult meg, ma már közel 120 tagja van . Rendszeresen találko-
zik a család és az egészségügyi munkacsoport – Pethesné Dá-
vid Beáta, illetve Jávor András vezetésével . Bontogatja szárnyait 
az oktatási, a teremtésvédelmi, az informatikai, a művészeti, a 
sport, a jogi, közgazdasági, az ifjúsági, a média és a külügyi csa-
pat is .

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom találkozói közül kiemel-
kedett a „Bálna” kulturális központban 400 fő részvételével és 
20 mozgalom és egyesület bevonásával 2017-ben megrendezett 
„Laudato Si” teremtésvédelmi konferencia . Ugyancsak a pápai 
„Laudato Si” enciklika gondolatait követte 2018-ban a „Hála”, 
majd 2019-ben a „Gazdagok hivatása” témakörben szervezett 
konferencia, illetve lelki nap .

A már régóta sikeresen működő keresztény szakmai szerve-
zetek is nyitottak a Hetvenkét Tanítvány Mozgalommal történő 
együttműködésre (pl . Ars Sacra, KÉSZ, Érme Üzleti Hálózat, 
Naphimnusz, KETEG stb .) . A műhelyek keresztény szellem-
ben működnek és egyúttal az evangelizáció, a pre-evangelizáció 
helyszínei is . Hisszük, hogy a közös gondolkodás, a jó célokért 
való együtt dolgozás, a munkába bekapcsolódás lehetősége 

8 https://72tanitvany .hu/ (Utolsó letöltés: 2019 . 05 . 20 .)
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megérintheti a vallásukat nem gyakorló, de jó szívvel megáldott, 
tenni kész embereket is, ezáltal vezetve el őket Jézushoz . 

A csoda, amit megéltünk

Ha visszatekintek a Háló együtt megélt történetére, csak a hála 
és hálaadás juthat eszembe . Még elképzelésünk sem volt arról, 
ami aztán végül történt velünk . Bátran mondhatjuk: maga a cso-
da . Hiszen annak idején melyikünk merte volna gondolni, hogy 
mára évenként több tucat Háló találkozó zajlik majd Kárpát-
medence-szerte? Melyikünk gondolta volna, hogy táborok sorát 
rendezzük majd, vagy lesz egy Háló Központunk Budapest szí-
vében, lesz klubunk, s hogy új mozgalom is születik? És ezek 
csak a kívülről látható, „mérhető” dolgaink . Sokkal fontosabb, 
ami bennünk, sokunkban, akik Háló találkozókon vettek részt, 
lezajlott . Kitapintható az isteni kegyelem, és így visszatekintve 
van miért hálát adnunk . Sokan féltettek minket, nevették „a dur-
vaorrú parasztot, aki trágyásszekerével elindul, hogy kenyérré 
kovászolja a földet” . Hát, így indultunk, egyszerűen, eszközök 
nélkül, csendesen, alulról, hogy mélyszántást végezzünk, és 
megmutassuk az egyház gyönyörű közösségi arcát . Beszéljünk a 
közösségről és tegyünk valamit a közösségekért, amely annyira 
fontos nekünk . Komolyan gondoltuk, hogy a közösség nem csak 
a fiataloké, értelmiségieké, a kiváltságosoké . A közösségbe tar-
tozás nem amolyan „úri huncutság”, hanem mindenkinek „jár” 
alanyi, mondhatni egyházi jogon . A legeldugottabb szórvány 
faluban az időseknek éppúgy, mint a fiataloknak vagy a váro-
siaknak . Hisszük, hogy a közösségben, ahol ketten vagy hárman 
összejönnek az Ő nevében, maga Krisztus van jelen . Nem voltak 
nagy elméleteink vagy nagy ívű stratégiáink a Hálóról, csupán 
közösségbe vágyó embereket kerestünk szakadatlanul, és talál-
tunk, sokszor „lámpással”, nagyon messze, vagy éppen nagyon 
közel . Mert a zsigereinkben éreztük, hogy velük lehet majd ama 
mélyszántást elvégezni . Sokan, akiket megszólítottunk, gyak-
ran jobban bíztak bennünk, mint ahogyan mi magunkban . Ilyen 
barátaink Istenbe vetett hitével tudtunk és tudunk a jövőben is 
bármit elvégezni . Magunk sem mértük fel azt, hogy amibe bele-
fogtunk, sok vagy kevés . Egyesek szerint sok, mások szerint je-
lentéktelen . Nem méricskéltünk, s nem is fogunk soha . Egyetlen 
ember megerősödött hitéért, közösségbe találásáért már bizo-
nyosan megérte . Ugyanakkor amikor a Hálóról beszélünk, szem 
előtt kell tartanunk, hogy a Háló csak egy eszköz, egy mozga-
lom . Kövessük Jézus tanítását, evezzünk a mélyre, majd a bősé-
ges halfogás után hagyjuk el hálót, és kövessük őt!
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Röpke tanári pályafutásom legszebb epizódja
az a jegy volt, amivel felkavartam az iskola
egyhangú életét, ugyanis ötöst adtam
a hírhedten renitens tanuló dolgozatára,
bár büntetnem kellett volna, teljesen figyelmen
kívül hagyta a megadott témát, ráadásul helyesírási
hibák tömegét vétette, az igazgató tekintetén látszott,
legszívesebben szigorú megrovásban részesítene,
szemükkel kolléganőim egyes alakú villámokat
szórtak felém, én meg áradoztam a szöveg finomságáról,
ahogyan kusza betűivel leírta a vékonyka fiú,
tél idején miként vett sapkát, sálat, ment ki újra és újra
az udvarra, feltörni a tálka tetején képződő jeget:
szabadon kortyolhassanak a vízből kedvenc galambjai .

Villányi László

Dolgozat
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„Lehetetlen, hogy anélkül múljon el az élete,
vagyis még egy háború nélkül” – olvasom
az Újvidéken játszódó regényben*, és jött is
a háború, a végén a bombázókkal, én csak
a hátország dermedtségét érzékelhettem,
csak gyaníthattam, fosztogatásokból
meggazdagodott férfiak vonulnak a szabadkai
teraszon, a határon kéretlen tanúként láttam,
miként szorgoskodnak a benzincsempészek,
katonakoromban, az éjszakai riadóra ébredve,
a laktanya udvarán, teljes menetfelszerelésben
futva gondoltam, ilyen lehet a háború,
ami persze érzelgősség, senki nem lőtt senkire,
csak ereimben folyt a vér, szüleim elbeszélései
a bombázásokról, a filmek és regények
köszönhettek vissza, az asztrológusok szerint
újabb világégésre figyelmeztetnek a csillagok,
lehetne élcelődni ezen, de hát mindig is áltatták
magukat az emberek, kikezdhetetlennek vélték
nyugalmukat, az elődeiknél semmivel sem különb
politikusok hazug, hatalomittas tekintetét elnézve
fölrémlik a fényeitől megfosztott város, édesanyám
vissza-visszatérő sóhaja: csak háború ne legyen .

Háború

*Aleksandar Tišma: Blahm könyve (Illés Sándor fordítása)

84 versek 



 versek 85

a betonpárkányon érik a paradicsom . sűrűn összenőtt 
bokrokról esett, téptem, szedtem a nagyját . halvány volt, 
most piroslik, olyan, amilyennek szeretjük . három darab a 
párkányon, a többi száron, egy szakasz a spájzban, rajok a 
hűtőben .

fagyasztott lecsó a ládában, hagymára pirított natúr, 
maradt a földben még, péter-pál után, lassan felszedem . 
várom az esőt, úgy sokkal könnyebb . ha nem lesz, 
öntözök, nincs mese, ásóval, rosszabb esetben csákánnyal-
kapával szedem a jussom . 

a zöld szárak sárgába fonnyadóban, két sort 
elveszítettünk . fut a tök, sietség nélkül, indázik 
kegyetlenül, terem is, időm is látom, amint egyre 
hosszabbra, aztán egyre rövidebbre fordul . 

valaki bezúzta
az égbolt ajtaját

a feje vérzik
vagy a lábán eredt el a vér
sebet sebre tapogat

valaki bezúzta
az égbolt ajtaját

Sütő Csaba András

triptichon



kérges, öreg tenyérben paradicsomgömb . adja magát . 
szalonnázunk öregapámmal, katonázunk, jelentsen 
bármit is, momentán annyit, eszünk ágában nincs 
felállni az asztaltól, a bosszantó légyregiment ellenére 
sem . összehajtott újságpapírral irtjuk őket, öreganyám a 
légypapírt nem szenvedheti, más csillárokról lóg az ízes 
csík, konyha és veranda között az átjáró szabad .

kezünk fürge 
gerincünk egyenes

lábunkban kilométerek 
rovátkák a deszkán az érdes óraszámlapon 
kék ér visszér kicsordul az alkonyatra tapad a nyák

kezünk fürge 
gerincünk egyenes

asztalnál
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az öreg szája csukva, kezében jár a kés . a deszkán 
összeaprítva szalonna, a kenyeret törjük . élesek a kések, 
egy kezébe fogja a világot, éhesen, dermedten nézem, 
amint cikkeket vág, kezéből fogy, gyomromban nő a 
gömb . már megette a tejbe aprított kenyeret, elmúzolta, 
engesztelhetetlenül gyűlöli és nem használja fogsorát, 
fogatlan ínyével péppé őrölte a kenyérkockákat, a meleg 
tejjel hamar megszívja magát bél, héj . 

valaki felverte
éjjel a pékeket

hajnalra kenyeret
zsemlét kiflit sütöttek
szaggatták a tésztát

valaki felverte
éjjel a pékeket

étvágy
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beosztotta a tejet, ritkábban kakaót, a kislábasból deszkán, 
felette mind, most az unoka gyün . csillog a szemem, 
hajam lenyalva, fejbőrömre tapad, szememben csipa, 
kezemen égnek merednek a pihék, diszkréten korog a 
gyomrom . villog a penge, ezüstje piros gömbalakzatba 
merül, körbevágja a kéz a zöld csumát . a kés éléről a 
deszkára teszi, a késhegyet a sóba mártja, végighúzza a 
nedves, magos oldalakon . szalonna, kenyér, paradicsom .

valaki kopogtat kacarász
víg éneke telivér

és eresz hordó dézsa 
fogja fel az ég
ömlő szemetelő vérét

kopogtat kacarász
víg éneke telivér

szalonna, kenyér, paradicsom
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valaki felnyitja az állatok 
szemét hasát oldalát
csoszog a hajnalban 
zörög a fazekakkal

valaki lezárja az évszakos vitát
gyümölcsöt szed létráról
fáról földről hordóba ládába

mossa a barackot almát szilvát
alágyújt a gáznak takaréklángon
lassú tűzön ég összeesik töpped
kavar a szottyosodó állagú 

forrongó masszában

üveget mos tetőket válogat
méretre vágja a celofánt 
a befőtteket takarja pléddel 
tótágast áll üveg világ 

szárazdunszt hidegdunszt

valaki belevág a délelőttbe
éles késsel csirkenyakat nyiszál 
herseg a penge alatt a hagymagömb

könnyet fakaszt az elszabadult 
ammónia kénszaggal robban 
az orrba a megzápult tojás 
jó ha első bosszantó ha harmadik

van ki felitassa a deszkáról
a paradicsom- és húsfoltokat
kezével morzsákat söpör
az abroszt visszaigazítja

évszakos nyomok
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volt aki volt olyan ostoba 
saját kezét metélte el
hipermangánban ázó lavór 
vérző ujjnyom a lavór oldalán

elmossa az idő letörli a víz

van aki leírja valaki mindig is akad 
horgad az árnyék a keze pókokat pöcköl el
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A forrás után az ösvény a 
semmibe vész .
Ritkás erdő, áttetsző fény, 
derengés, pára . Deréktól felfelé .
Alul avar, tört gallyak, alig-zöldellő
tavaszi hajtások .
Lejtő, vízátfolyások, egy-egy
madárhang . Átsuhanó .
Egyszer csak felfelé indulsz . 
A lejtőn .
Mindig felfelé kell elindulni a lejtőn .
Ezt vajon honnan tudod? Honnan
veszed? Tudás? Megérzés?
Vagy valami egészen más? 
Hosszan mész találomra, felérsz .
Előtted keresztben földút . 
Fény . Nap . Delelőn .
A következő jelzés sincs sehol .
Nem tudod, melyik csonk törzsén
lehetett a jel . Előtted friss
erdőirtás az út túloldalán .
Kerek, sárgás, évgyűrűs karikák
rengetege a zöld füvek között .
Erdő-maradványok .
A szeles csendben a tiszta ég üzen .

Dobai Lili

Úttalan
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álltál a hegy lábánál . Vagy inkább
domboldal volt . 
Nem tudtad a számot, de abban bíztál
találsz valakit, aki majd tudja és 
megmondja, amikor kell,
de nem . Mégsem . 
Álltál a keresztnél még egy darabig .
Aztán a fényesre festett piros padra
ültél . Le . 
Mögötted bezárt kisposta vagy kisbolt .
Vagy mindkettő . 
Volt .
Elővetted az egyik szendvicset . Aztán 
a másikat is . Kibontottad a virágos 
szalvétából az egyiket, a kockásból a
másikat is . Egymás mellé tetted őket .
A bort is oda állítottad .
Sehol senki . Még egy hang sem .
Vörös bor piros padon .
Kék ég, fehér kereszt .
Színes szalvéták,
pipitér a zöld fű között .
Gyalog indultál vissza az úton .
Most már minden elereszt .
Folyik le arcodon akár az eső,
mint amikor nem talál
védelmező ereszt .

A keresztnél
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Bölcsebbnek kellene lennem, mint voltam egykor.
De nem tudom, vajon az vagyok-e .

Az emlékezet elrendezi szégyeneim és elragadtatásaim  
                    történetét .

A szégyeneket magamba zártam, de az elragadtatott  
                   pillanatok
napfény-pászmával a falon, rigó-trillával, egy arccal,  
               egy szem íriszével,
egy verseskötettel, egy emberrel – mindez tart és fénylőn  
                     visszatér .

Ez az a pillanat, ami esendőségem fölé emel .
Gyertek közelebb mind, akiket szerettem, bocsássátok meg
bűnömet, azt, hogy elbűvölt engem szépségetek .

Nem voltatok tökéletesek, de nekem annak a  
           szemöldöknek az íve,
az a félrehajtott fej, az a kihívó, de tartózkodó beszéd
nem tartozhatott máshoz, csak tökéletes lényekhez .

Örök szerelmet esküdtem nektek, de aztán
meggyengült eltökéltségem,

Szőttesem gyors pillantásokból szövődött,
nem lehetett volna emlékművet göngyölni beléjük .

Rám maradt nőket és férfiakat dicsérő
megíratlan ódák sokasága .

Czeslaw Milosz

Bölcsebbnek kellene lennem…

Czeslaw Milosz (1911–2004) Nobel-díjas költő verse A másik tér című kötetben 
jelent meg 2002-ben .
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Kivételes bátorságuk, áldozatkészségük, odaadásuk
velük együtt múlt el, nem tud senki se róluk .
Senki se tud, s ez így lesz mindörökre .

Mikor erre gondolok, kell egy halhatatlan Tanu,
hogy egyedül ő tudjon róluk és emlékezzen reájuk .

(Gömöri György fordítása)

94 versek 



Forgács Nóra Kinga

A pók és a hálója

A Sátántangó mint regény és film

„Kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony”
(magyar népdal, Vikár Béla gyűjtése)

Új film, új nézés, új néző

Tarr Béla életművének első, alapvetően dokumentarista szaka-
sza (Családi tűzfészek, Panelkapcsolat) után keresni kezdte azt a 
poétikai lehetőséget, amellyel művészetének világképét úgy tá-
gíthatja egyetemessé, hogy közben megőrizheti az ábrázolt vi-
lág konkrétságát is . Ehhez rövid út- és stíluskeresés után (Mac-
beth, Őszi almanach) végül a Sátántangó kézirata (1985) nyújtott 
impulzust, amelyet Balassa Péter adott a rendező kezébe . Noha 
rögtön világos volt, hogy Tarr filmet készít Krasznahorkai első 
regényéből, a produkció csak a rendszerváltás után, a megfelelő 
finanszírozási és gyártási háttér összeállásával tudott elindulni . 
Nem ideológiai kérdések miatt nem vállalta be korábban egyet-
len stúdió sem, hanem a kivételesen nagyszabású projekt miatt . 
Krasznahorkaival így előbb elkészítették a Kárhozatot és Az utolsó 
hajót (az előbbit Krasznahorkaival közösen írt forgatókönyvből, 
az utóbbit Krasznahorkai rövid prózai szövegei alapján), végül 
három év alatt (1991–1993), magyar–német–svájci koprodukció-
ban valósulhatott meg az eredeti terv, s 1994-ben mutatták be a 
hét és fél órás, azaz 450 perces, fekete-fehér filmet, a regénnyel 
megegyező című Sátántangót .1

Nagy élmény volt látni, láthatni a Sátántangót. Még az érdektelen 
külsődlegességek is jók voltak, a tumultuózus jelenetek a vetítés kezde-
tekor, a szorongás, hogy bejutunk-e…

Hét és fél óra az hét és fél óra, kevés dologra áldozunk ennyit. […]

1 Tarr Béla pályaképéről, valamint Tarr és Krasznahorkai László együttműkö-
déséről lásd Kovács András Bálint: Tarr szerint a világ, in uő: A film szerint a 
világ, Új Palatinus Könyvesház Kft ., Budapest, 2002; Kovács András Bálint: A 
kör bezárul. Tarr Béla filmjei, XXI . Század Kiadó, Budapest, 2013 .



Mi a helyzet evvel a hosszúsággal? Mert kétségkívül van helyzet, 
a hét és fél eleve helyzet. (A nyolc és fél nem az – tréfa…) Megkockáz-
tatom, amit kevés film esetében, hogy ebből nem nagyon lehetne vágni. 
Tarr láthatóan sokmindenre fütyül, és szeretjük az ilyen fütyülős embe-
reket. Becsvágya új filmet, új nézést, új nézőt teremteni.2

Így jellemezte Esterházy Péter a Sátántangó élményszerűsé-
gét és Tarr radikális attitűdjét a Filmvilágban, 1994-ben megjelent 
élménybeszámolós kritikájában, mert a szöveg nem úgy kriti-
ka, ahogyan azt egy szakfolyóiratban megszokhattuk . „Ez nem 
úgy film . Tarr addig-addig filmezett, míg majdnem megszün-
tette a filmet” – vetette fel később ugyanott . „Szóval eltekintve 
attól, hogy hét és fél órás film nincsen, ez igen kiváló film . Az 
utóbbi évek egyik legkomolyabb szellemi teljesítménye . Öröm, 
hogy van” – zárta le végül stílszerűen gondolatmenetét .3 Tarr 
opus magnuma tehát szinte kihívta maga ellen a sorsot, hiszen 
a „filmség” határait esztétikailag és a forgalmazhatóság terén is4 
feszegette . A Sátántangó vetítései a mai napig eseményszámba 
mennek .

Tarr látásmódjának ez a mára klasszikussá vált foglalata egy-
úttal radikális kísérlet is, amelynek lényege (még) nem a film 
megszüntetésében, nem is csak az adaptáció kivételes, egy az 
egyben érzést keltő hűségében5 vagy a filmes elbeszélés tempó-
jának szélsőséges lassúságában,6 hanem régi és új viszonyában 
rejlik (lásd új film, új nézés, új néző) . A rendező radikális szerzői 
attitűdjét Kovács András Bálint is a hagyományhoz való kapcso-
lódás vonatkozásában vizsgálta meg a Sátántangóról írva 2001-
ben (az évszám fontos, az idézetben a „mai” szócska az ezred-
forduló éveire utal), azonban nem régi és új, hanem az új és a 
más viszonyában ragadta meg ennek a radikalizmusnak a tétjét 
(ellenpont, kihívás):

Tarr radikális gesztusa kihívás volt az európai filmkultúrát kedvelő 
mozinézőnek. […] A fekete-fehér válasz a mai vizuális kultúra túlszíne-
zett kavalkádjára. A szinte vágás nélküli hosszú beállításos stílus válasz 
a reklámfilmekből és a videoklipekből átszűrődő száguldó tempóra. A hét 
és fél órás hossz válasz a felületes, gyors reakciókra és a szubliminális 
hatásokra épülő mai filmstílusra. A kevés cselekményű történet válasz 
az akciódús, agresszív cselekményszerkesztésre. A Sátántangó minden 
elemében szélsőségig menő ellenpontja annak a fejlődésnek, ami a ki-
lencvenes évek filmkultúrájában elindult, és ma az uralkodó tendenci-
ának tekinthető.7

2 Esterházy Péter: Egy nagyszabású, Filmvilág, 1994/6 . 8–9 .
3 Uo . 9 .
4 Kovács: Tarr szerint a világ, i . m . 329 .
5 Az irodalmi alapanyaghoz való filmes hűség kérdéséről lásd Margócsy  

István: Kinek a szemével? Sátántangó, Filmvilág, 1994/6 . 4–7 .
6 A tempó lassítására szolgáló eszközökről és a cselekvéssor folyamatos ábrá-

zolásáról lásd Kovács: A kör bezárul, i . m . 220–221 .
7 Kovács: Tarr szerint a világ, i. m. 330.
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Ám az, hogy Tarr a Sátántangóban szembefordult kora film-
kultúrájának posztmodern tendenciáival, illetve az európai mű-
vészfilm amerikanizálódásával (midcultos, könnyen befogad-
ható, érzelmes, fogyasztható művészfilmek), még nem jelenti 
egyúttal azt, hogy a Sátántangó modernista vagy későmodern 
alkotás lenne . Sőt, még az sem egyértelmű érv a film moderniz-
musa mellett, hogy a Sátántangó éppen a modernizmus stílusesz-
közeit járatta csúcsra . Hiszen a filmművészeti vagy filmtörténeti 
posztmodern újraegyesítő jellegű, azaz mindez belefér, minden 
belefér . Modernség és posztmodernség kérdése csak az ábrázolt 
világ és a szemléletmód alapján eldönthető, de ebben az esetben 
még így sem egyértelműen . Szilágyi Ákos például egy, a film 
bemutatásának évében megjelent beszélgetésben megjegyzi, 
hogy a szerzőpáros, azaz Krasznahorkai és Tarr „posztmodern 
magátólértetődéssel”8 válogatja össze eszközeit . Ám felhívja a fi-
gyelmet arra is, hogy Kelet-Európában „a modern poklot nem ta-
karják el a fogyasztói mennyország posztmodern stukkói” .9 Bár 
az eszköztárat a posztmodern korszakban lehetséges csak pont 
így összeválogatni, az ábrázolt világ és a világlátás mégis inkább 
(késő)modernista . A Semmit mint egyetlen felsőbbrendű létezőt 
elismerő, és annak kitetten élő modernista egzisztencia mintha 
afféle kelet-közép-európai egzotikum maradt volna az európai 
modernizmus lezárultával .

A Kárhozat elkészítése és a Sátántangó előkészületei (en-
nek a forgatókönyve már a Kárhozaté előtt elkészült) kapcsán 
Krasznahorkai így nyilatkozott:

Mind a ketten tudtuk már, hogy gondolkodásmódunknak jó néhány 
eleme közös. Ez nem jelentett mást, mint hogy – képletesen szólva – 
a világnak ugyanarra a pontjára állítottuk fel kameránkat. Ez nem az 
egyetlen lehetséges nézőpont (elképzelhető olyan is, amelyből a céziu-
mos pacsirtadal még hallható), mindenesetre mi innen nézzük a dol-
gokat.10

De vajon valóban ugyanarra a pontra tették-e le a képletes ka-
merát, és valóban ugyanúgy gondolkodtak-e arról, hogy az volt 
az egyetlen lehetséges nézőpont? Ugyanabban a paradigmában 
értelmezendő-e egyáltalán a közös szerzőségű film és a Kraszna-
horkai-regény? A válaszokat ezekre a feszítő kérdésekre egyfelől 
a regény és a film végén egyaránt tetten érhető önreflexió össze-
vetésével, másfelől, de ehhez kapcsolódóan, a művek nyitottsá-
gának vagy zártságának, hálózatosságának vagy körkörösségé-
nek vizsgálatával keresem .

 8 Az időtől keletre . Balassa Péter, Lengyel László és Szilágyi Ákos beszélgeté-
se, Filmvilág, 1994/10 . 4 .

 9 Uo . 6 .
10 Kovács András Bálint: Monológok a kárhozatról . Filmvilág, 1988/2 . 16 .



Egyetlen, lehetséges, ugyanaz

Gelencsér Gábor a film és a regény időszerkezetét, a szimulta-
neitást és ugyanannak (lásd „ugyanaz”) a történetnek a több né-
zőpontból való elmesélését elemezve, valamint a film és a regény 
lezárását, azaz a doktor szerepét és az elbeszélés viszonyát a tu-
lajdon elbeszéltségéhez, megalkotottságához vizsgálva a követ-
kező megállapítást teszi Késő vagy után (A Sátántangó modernsé-
ge) című tanulmányában:

[A]z „ugyanaz” a film esetében nem került idézőjelbe; itt a filmkép 
konkrétsága miatt valóban ugyanazt látjuk, más elbeszélői és/vagy op-
tikai nézőpontból. Tarr ráadásul ezekben az esetekben nem tesz különb-
séget a képi és az elbeszélői nézőpont fokalizációja között: ha azonosul 
is egy-egy szereplő nézőpontjával, nem rejt el vagy von be ily módon 
a jelenettel kapcsolatosan újabb információt. Vagyis lemond a regény-
ben egyébként jelentős szerepet játszó elbizonytalanító, az események 
valóságtartalmát relativizáló, a „valóság” megragadásának lehetősége 
felett ironizáló hatásról. Krasznahorkai minduntalan kibillenti a fikciós 
keretet (s majd a regény utolsó lapjain radikálisan módosítja), míg Tarr 
mindvégig megőrzi az ugyanannak a teremtettségére vonatkozó illú-
ziót (s ehhez a filmváltozat zárlatában is hű marad).11

Ez alapján a szimultaneizmus és a zárlat a film esetében in-
kább modernista, a regény esetében inkább posztmodern látás-
módot tükröz . A regény zárlata természetesen, ahogyan erre 
Gelencsér is felhívja a figyelmet, trükkös, hiszen egyszerre nyitja 
meg az utat végtelen számú ismétlődés és fikció számára – kö-
zülük egyik sem lesz soha az eredeti, és semelyik sem lesz az 
eredeti ábrázolása vagy másolata –, s egyszerre idézi fel a meg-
alkotottságra való modernista reflexió emlékét vagy illúzióját . A 
perdöntő az, ahogyan az elmozdulás történik a doktor mint le-
hetséges elbeszélő lehetséges elbeszélői szerepében . Ha a doktor 
– ahogyan ez a regény végi újrakezdésből kiderül – története-
sen éppen azt a regényt kezdi el megírni, amelyet olvastunk, ak-
kor mint elbeszélő hirtelen nemcsak a diegétikus világon belüli 
újabb diegézisen kerül kívül, hanem az elsőn is kívül szorul, mi-
közben mint szereplő mindkettőben benne marad . A regény végi 
ismétlődés azonban nem pusztán egy kört nyit meg, hanem egy 
végtelen sort, a végtelen ismétlődésben pedig a doktor végtelen 
sokszor szorul ki és marad bent . Annak a leleplezése, hogy amit 
olvastunk, pusztán fikció volt, nevezetesen a doktor regénye, ön-
magában modernista karakterű reflexió volna . Krasznahorkai 
azonban nem lezárja, hanem végteleníti ezt a kérdést, felhívva a 
figyelmet arra a lehetőségre, hogy kint és bent is fikciók sorakoz-

11 Gelencsér Gábor: Késő vagy után . A Sátántangó modernsége, in uő: Forga-
tott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között, Kijárat 
Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Budapest, 2015, 
475 .
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nak . Ami itt értelmezési lehetőségként jelenik meg, Az ellenállás 
melankóliájában és az azt követő rövid prózai művekben világfel-
fogásként tér majd vissza, amikor a kint és bent helyét már egyér-
telműen átveszi a párhuzamosan vagy mellett .

Ezt a fajta végtelenített szerkezetet a film nem valósítja meg . 
A filmben hallható egy konkrét nondiegétikus narrátorhang, 
amely az első alkalmat leszámítva az egyes fejezetek utolsó ké-
pei alatt szólal meg . Az első megszólalás a bevezető, a regényben 
nem szereplő képsort és az első fejezetet elválasztó elsötétítés 
alatt hangzik el (ez egy fekete blank, a narrátor hangján kívül 
egyéb hangok nem hallatszódnak) . A narrátorhang mindvégig 
nondiegétikus marad . Az utolsó dikció azonban nem ezen a han-
gon, hanem a doktorén szólal meg (a hang fizikailag megválto-
zik), ahogyan lassan mormolja a szavakat, amelyeket éppen ír . 
Az utolsó megszólalás a filmben tartalmilag részben ismétli az 
első megszólalást (a doktoré a nondiegétikus narrátorét), de nem 
teljes egészében, mert míg az első megszólaláskor a narrátorhang 
határozottan és dinamikusan szól, és megszólalása tiszta véget 
ér, addig a doktor motyogása lassan elhalkul és elhallgat, vagy 
inkább beleveszik a többi hangba . A doktor nem mondja végig 
a film első elhangzó sorait . Az utolsó megszólalás helyzete rész-
ben szintén megismétlődik, a doktor a szobája elsötétítése után 
fog bele az írásba, így a hangja szintén a sötét kép alatt hallható, 
ám ez nem egy fekete blank, hanem a doktor által előidézett sö-
tétség, amely tehát a cselekményvilág része . Ennek megfelelően 
egy ideig még hallatszik az eső kopogása, illetve végig a harang 
erősödő hangja (nem reális haranghang, hanem a Tarr-filmekre 
jellemző, nondiegétikus és diegétikus hang között, zene és zö-
rej között, reális és irreális hang között egyensúlyozó összetett 
hangkulissza) . Ez azt az érzetet kelti, mintha a doktor beleme-
rülne az írásba, ám ettől még benne maradna abban a világban, 
ami mindaddig a film diegétikus világát jelentette, amelyen a 
narrátorhang mindig is kívül volt, s amely egyúttal egy hangsú-
lyosan artisztikus, teremtett világ, Tarr Béla filmjének világa . A 
doktor tehát csakis diegézisen belüli narrátor lehet . A két, fizikai 
valóságában és a diegétikus világhoz való viszonyában is eltérő 
hang nem fog azonosulni vagy helyet cserélni .

Ám, ahogyan arra Gelencsér is rámutat, tulajdonképpen ez az 
eltérés mindegy is, mivel a film akkor kezdené magát újra a re-
gényhez hasonlóan, ha a doktor elsötétítése után a film bevezető 
képsorait látnánk, hiszen a film nem úgy kezdődött, mint ahogy 
a regény . Azaz a narrátor első szavainak és a doktor utolsó sza-
vainak egybecsengése a regény elbeszéléspoétikai alakzatára 
utal (de nem idézi pontosan), azonban a film a saját médiumá-
nak megfelelően nem így indítaná újra a kört, hanem a bevezető 
képsorok megismétlésével – amelyek ráadásul nem alkotják a re-
gény részét, hiszen csak a filmben találhatók meg . Tehát igazából 
már a film legelején kiderül, hogy a vége nem jelentheti ugyanazt 
majd, mint a regény vége, még akkor sem, ha a film kezdődik 
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elölről, hiszen, ha a film legeleje megismétlődik, akkor sem válik 
a doktor nondiegétikus narrátorhanggá . Az elbeszélő sem lesz 
azonos a narrátorhanggal . Mert az elbeszélő a Tarr-filmben az 
időfelbontás és a nézőpontváltások ellenére mindvégig ugyanaz 
marad, s ez az elbeszélő a kamera pozíciójában van .

A doktor nem kezdi elölről a filmet – hogyan is kezdhetné, 
hiszen ő egy szereplő, aki ír (és nem forgat) . A regényt a film-
ben meg nincs értelme elölről kezdeni, mivel a filmben addig 
nem szerepelt regény, csak a doktor feljegyzései kerültek elő, 
de a néző kezében sem volt regény, hiszen moziban ült . Regény 
igazából sehol sem volt . A regényben viszont némi próbálkozás, 
többszöri nekifutás után a doktor, azaz a regény író-szereplője 
elkezdi újra magát a regényt, amit elolvastunk . A regény végig 
ott volt, hiszen az olvasó a kezében fogta . Ezt a regény elejének 
hosszabb, változatlan idézése mutatja az írásképben, amely-
ben semmiféle különbség nem lelhető fel az elsőhöz képest, hi-
szen ugyanaz . Pontosabban szó szerint ugyanolyan, egy másik 
„ugyanaz” a regény végén . Csak később, mondanánk véletlenül, 
de ennek a film médiumában van csak így értelme, a regény vége 
viszont valójában nincsen később, mint az eleje . Ugyanakkor 
van . Csak az olvasó olvassa később . Elvileg, ha rendes olvasóról 
van szó .

A regény befejezése annak a felismerését jelenti, hogy az, mi-
szerint ezt Krasznahorkai írta vagy a doktor, tulajdonképpen 
mindegy, a regény logikája szerint felcserélhetők . Krasznahorkai 
is egy szereplő, pont mint a doktor . És kint és bent, a diegézisen 
kívül és belül is fikció van . Azaz nincs kint és bent . Minden 
bent van . Ezt később az író tovább is viszi majd, hiszen Az el-
lenállás melankóliájának szerzője később a saját szereplője lesz 
A Théseus-általánosban: Krasznahorkai ebben a műben az egyik 
és a másik Krasznahorkaira hasad majd szét, aki(k) végtelenül 
hasadhat(nak) tovább . És sosem tud annyira kívül lenni, hogy ne 
legyen bent . Tarr esetében azonban másról van szó . A Sátántan-
góban hallható egy nondiegétikus narrátorhang . A végén pedig 
egy szereplő elsötétít, és sötétben elkezd írni (a filmképet uraló 
tökéletes sötét és a sötétben írás irrealisztikus, de nem fantaszti-
kus mozzanat a film végén) . A Sátántangó című filmet azonban 
egy kamera meséli el, amelyet Tarr irányított, s Tarr pozíciója és 
szerepe a film logikája szerint nem cserélhető fel a doktoréval . 
Az, hogy a doktor elsötétít, és elkezd elmesélni egy történetet, 
még ha azt a történetet is, ami a film története volt, igazából any-
nyit jelent, hogy a doktor lemond a megfigyelésről, a nézésről, 
a látásról, és felhagy az események puszta rögzítésével . A film 
vége számomra azt jelenti, hogy a film átadja a helyét a szöveg-
nek . Az írott vagy a mondott történetnek . A mondásnak vagy az 
írásnak .

Tarr a filmje elején és végén is úgy idézi a regény elejét, hogy 
a „négy kilométerre” helyett „nyolc kilométerre” hangzik el . Ap-
rócska, de tudatos változtatásnak hat ez, ami megkülönbözteti a 
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filmet a regénytől . Tarr megtartja a fejezetcímeket, de nem tart-
ja meg a számozást . Filmjét viszont fekete blankokon megjelenő 
írott fejezetcímekkel, illetve az egyes fejezetek végén felhangzó 
nondiegétikus narrátorhanggal tagolja; ez utóbbi a regényt idé-
zi, részleteket montíroz akusztikailag a filmbe a regényből, de 
nem meséli el . És a végén mintha Tarr azt mondaná, hogy ami 
Krasznahorkai regényében történik, az az ő filmjében nem tud 
megtörténni, mert egyszerűen már nincs ott a filmje, ahol ez meg-
történne . A film véget ér, és a filmes kint van, amikor visszaadja 
a regénynek a szót, mert az még folytatódik . A film egy alkotás 
volt, Krasznahorkai regényének az adaptációja . Tarr kint marad, 
nem akar a filmjével átlépni a posztmodernbe . Krasznahorkai 
akár helyet is cserél a doktorral, Tarr viszont őrzi a kamera egyik 
és másik oldalának értelmét .

Tarr tehát – ezzel a fura topológiai képzavarral élve – a mo-
dernségben marad . A regény azonban a posztmodernbe dezer-
tál/szökik, és nem a végén teszi ezt hirtelen, hanem már közben . 
Mondhatjuk – egy újabb képzavarral élve –, azon az ablakon, 
amelyet Tarr filmjének a végén bedeszkáznak, Krasznahorkai re-
génye már addigra kimászott .

Egy soha nem nyíló zár, egy hasadék, egy rés

Zsadányi Edit Krasznahorkai-monográfiája Sátántangóval foglal-
kozó fejezetében a fokalizáció és a beszédmód elemzése során 
Balassa Péter A csapda koreográfiája című tanulmányára is visz-
szautalva a következő megállapításokra jut: „A hangok így több-
szörös áttétellel egymásba kapcsolódnak, a beszédek kölcsönö-
sen átszövik egymást . […] Nehéz választ adni a »ki beszél?« 
kérdésére, ami már önmagában is előtérbe állítja a megszólalás 
lehetőségének problémáját .” Továbbá: „az elbeszélő mintegy a 
kirekesztettségben élő elnémított szereplők helyett artikulálja vé-
leményüket”, ez egyik oldalról az „azonosulás” és „megértés” 
érzetéhez vezet, a másik oldalról „a rövid szereplői közbeszó-
lások rávilágítanak arra a jelenségre is, hogy mennyire elnyom-
ja a más nevében való beszéd az egyenes beszédet, a szereplői 
közvetlen megnyilatkozást” .12 Több elemzés is rámutat: Irimiás 
az egyetlen figura, aki a nyelvi képességeknek olyan birtokában 
van, hogy teljes egészében alakítani képes a regényt, mindazon-
által „az ő esetében nem találkozunk belső nézőpontú közléssel . 
Néhány megjegyzéstől eltekintve nem ismerjük a gondolatait .”13 
Estike ebből a szempontból a másik különleges szereplő, az ő 
fejezetében majdnem teljesen az eseményeket kívülről szem-
lélő, mindent tudó narrátorral találkozunk . Estike hangját alig 
halljuk, a nézőpontjához tartozó gondolatokkal és érzésekkel vi-
12 Zsadányi Edit: Krasznahorkai László, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1999, 

34–35 .
13 Uo . 39 .
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szont tisztában vagyunk . Sőt, az elbeszélő által közvetített verzió 
mellett éppen Irimiás beszédéből kapunk egy alternatív interp-
retációs lehetőséget, amely a telep lakóinak nyilvánossága előtt 
a hegemón interpretáció lesz, a regény egészét tekintve viszont 
szubverzív interpretáció . Az Estike-fejezet előtt (Felfeslik) A pók 
dolga I. (Elfektetett nyolcas) fejezetben kifejezetten hangsúlyos a re-
gényt jellemző polifónia; arra is akad példa, hogy a regény egy 
szereplője felidézzen és elmeséljen egy, a többiek számára nem 
ismert részt a regényből (Kelemen elbeszélése); és arra is, hogy 
a mindent tudó elbeszélő felvázolja a nyilvánosság különböző 
köreit és az emberi viszonyokat . Az események összerakása és 
megértése ebben a fejezetben kollektív munka eredményeként 
mehet csak végbe, és nincsen kizárólagos nézőpont (ezt beszédes 
módon a telep kollektívájának helyet biztosító kocsmáros fogal-
mazza meg a kocsmáros és a narrátor kettős beszédében): 

Biztos volt benne, hogy még ha akar, sem képes az ember igazat 
mondani, így egy történet első változatának nem tulajdonított különö-
sebb jelentőséget, de ennyit föltétlenül: „Lehet, hogy történt valami…” 
De hogy pontosan mi is ez a történet, az – vélte – közös erőfeszítéssel 
fejthető csak meg, úgy, hogy újabb és újabb változatokat hallgat meg az 
ember, hogy aztán ne is legyen tovább más dolga, mint várni; várni, 
hogy az igazság egyik pillanatról a másikra – egyszer csak – előtűnjön; 
erre már az esemény további részletei is láthatók lesznek, így – vissza-
ható erővel – akár még ellenőrizni is lehet, hogy az eredeti történet egyes 
elemei milyen sorrendben kellett hogy kövessék egymást.14

Egy egészen különös részletben, egy különleges, belső hang-
zású polifóniában, amelyet Halicsné, a kocsmáros, az elbeszélő 
nézőpontja, a telep kocsmába összegyűlt lakóinak közvélemé-
nye, valamint az elbeszélés világának „a bögölyök kitartó zú-
gásában”15 és a különböző élő és holt fákban „feltámadó perce-
gésben”16 megszólaló hangja egyaránt átsző, de amely leginkább 
mégis a kocsmároshoz köthető, tulajdonképpen a posztmodern 
világlátás lényege fogalmazódik meg, az „eredeti történet” és 
az egyes elemek összefüggéseinek a visszakereshetősége pedig 
megkérdőjeleződik: „növekedés és romlás más-más irányba tart: 
mégis: ez az ezernyi visszhangzó dobbanás, ez a zavarosan ka-
limpáló éjszakai zaj látszólag közös iram eleme, hogy elfedje a 
kétségbeesést: a dolgok mögött konokul dolgok bukkannak fel, s 
a szemhatár fölött már nem függnek össze . Így egy örökre nyit-
va felejtett ajtó: egy soha nem nyíló zár . Egy hasadék: egy rés .”17 
Szubverzív és hegemón szólamok ebben a fejezetben végtelen 
egymásmellettiségben jelennek meg, az események nem léteznek 

14 Krasznahorkai László: Sátántangó, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 
2004, 110 .

15 Uo . 100 .
16 Uo . [Kiemelés az eredetiben – F . N . K .]
17 Uo .
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egy valódi, eredeti, visszakereshető formában, csakis különböző 
elbeszélésekben . „A dolgok mögött konokul dolgok bukkannak 
fel” tehát, s ez a Kovács András Bálint által elemzett deleuze-i 
szerialitás gondolatához vezet:

A sorozatokban szereplő dolgok egyediségüket nem annak alapján 
nyerik el, hogy először a sorozat fő fogalmának hierarchikusan aláren-
deljük, majd egyre több és egyre véletlenszerűbb, és lényegtelenebb 
egyedi tulajdonsággal ruházzuk föl őket, hanem annak, hogy egyszerre 
tartoznak végtelen számú sorozathoz, mindegyik sorozatban valame-
lyik aspektusukat mutatják, s egyediségük ezeknek a különböző aspek-
tusoknak ugyancsak végtelen, szinguláris sorozata. […] Így válik a kü-
lönbség, a rés a posztmodern gondolkodás kiindulópontjává.18

Mindeközben a regényben való előrehaladás során kirajzoló-
dik egy különös formájú időrendfelbontásos elbeszélés, amely-
ben az egyes szólamok részben egyidejűleg, részben egymást 
kiegészítve egyszerre alkotnak egy részben többszólamú, szi-
multán, párhuzamos szálakon futó, részben egymást kiegészítő, 
lassan előrehaladó cselekményt . Ennek megfelelően ismétlődé-
sek hálózata alakul ki (a Krasznahorkait nemcsak cselekmény-
mozzanatok, hanem képalkotás terén is jellemző ismétlődésekre 
és az ezek által okozott „már olvastam valahol” érzésre Zsadányi 
is felhívja a figyelmet a Sátántangót említve, továbbá azt is felveti, 
hogy ezek az ismétlődések a „befogadót visszalapozásra, sőt a 
szöveg többszörös átlapozására késztethetik”19) . Az ismétlődés-
helyek a szövegben tehát nem időbeli, hanem topográfiai kér-
désként kezdenek el működni, mind a szöveg nyomtatott fizikai 
valóságában, mind a lapozgató olvasó kezében és befogadásá-
ban egy időben léteznek, csak egy másik konkrét helyen . Ilyen 
módon a zárt struktúra illúzióvá válik, a regény viszont kinyílik .

Az időben nem tud a térben

Ha műfaji történetet keresünk a regényben, illetve a filmben, 
a Sátántangó mindkét esetben egy bűnügyi történetet mesél el, 
méghozzá a bűnügyi műfaji családban a bűn elkövetéséről szóló 
gengsztersztori és a bűn megelőzéséről szóló thriller közé lehet-
ne őket helyezni, így az átverés dramaturgiája és suspense dra-
maturgia támogatja egymást .

Krasznahorkai Sátántangójában metonimikus struktúra épül 
fel, az Estike-történet szerkezete magában hordozza az egész re-
gény szerkezetét, és a regényben megjelenik egy olyan metafori-
kus vagy mágikus realista motívumrendszer (pókok, háló, bögö-
lyök, elfektetett nyolcas, Irimiás, Petrina és a „kölyök” látomása), 
18  Kovács András Bálint: A Semmi eltűnése, in uő: A film szerint a világ, i . m . 

112–113 .
19 Zsadányi, i . m . 47 .
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amely még tágabb körre kiterjeszti a tragikus átverés mintázatát, 
majd a regény végén ez a struktúra kizáródik a regényen kívülre 
is, azaz kint és bent is ugyanazok a struktúrák működnek .

A film szerkezetében követi a regény hangsúlyosan artiszti-
kus fejezetezési és fejezetcím-adási eljárását (A hír, hogy jönnek, 
Feltámadunk, Valamit tudni,  . . .), leszámítva, hogy A pók dolga I. és 
II. fejezeteknél a film elhagyja a zárójeles részeit a fejezetek re-
génybeli címének ((Elfektetett nyolcas), (Ördögcsecs, sátántangó)) . A 
film azonban nem veszi át a fejezetek szintén nagyon tudatosan 
formaalkotó sorszámozását . A regényben Első rész: I . II . III . IV . V . 
VI . – Második rész: VI . V . IV . III . II . I . struktúra épül fel, míg a film 
három részre van osztva . Ezeket SZÜNET választja el egymástól, 
a szünetek a regény III . és IV . fejezete, valamint az Első és Má-
sodik része közé illeszkednek . Azaz a regény teljes Második része 
a film harmadik részére esik, míg a film első két része a regény 
Első részét dolgozza fel . A film a fejezeteket nem számozza a ré-
szeken belül, így a regény térbeliségétől a film elszakad, és a szá-
mozás elhagyásával, egyúttal a számozás visszafordulásának az 
elhagyásával is jelzi, hogy a film időben nem tud a térben körbe 
fordulni . A mediális különbség miatt a két mű nem tudja meg-
tenni ugyanazt a tánclépést . A mediális különbségen túl azonban 
paradigmatikus különbség is rejlik ebben .

A lapozgató olvasó a regényt olvashatja úgy, hogy először 
megnézi a Táncrendet, amely a tartalomjegyzék helyén található 
a könyvben, de úgy is, hogy ezt csak a regény elolvasása után 
vagy soha nem vizsgálja meg . A Táncrend, azaz a tartalomjegy-
zék mint a regény „térképe” felkészítheti az olvasót arra, hogy 
mi vár rá, legalábbis némely tekintetben előrevetítheti számára 
a körkörösség és ismétlődés rendjét, amely a regény egészére 
majd jellemző lesz . Ha az olvasó a Táncrendhez lapoz, az mint-
egy prológusként ráhangolhat a regény világára, de nem han-
gulatilag vezet be ebbe, hanem logikailag vagy topográfiailag . 
Viszont klasszikus befogadói helyzetben (könyvvel a kezében) 
az olvasó szabadságán múlik, hogy odalapoz-e, hiszen egy re-
gény ilyen értelemben nem időben helyezkedik el, hanem tér-
ben . Ma, amikor a regény digitális kiadása már a kánon része 
(Krasznahorkai DIA-tag, így a művei a Petőfi Irodalmi Múzeum 
által üzemeltetett Digitális Irodalmi Akadémia adatbázisában 
hivatalosan a digitális kánon részeként elérhetők), a digitális ki-
adásban20 a Táncrend nem követi, hanem felvezeti a regényt, és 
egyúttal hiperhivatkozásokként is működnek benne a fejezetcí-
mek, a regény pedig hipermediális rendszerként kerül az olvasó 
elé, amely forma amúgy tökéletesen passzol a regény pók dolga és 
pókháló köré szőtt metaforikájához .

20 A Sátántangó digitális kiadása: dia .pool .pim .hu/xhtml/krasznahorkai_laszlo/
Krasznahorkai_Laszlo-Satantango .xhtml (Utolsó letöltés dátuma: 2019 . 04 . 
01 .)
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A film ezzel szemben csakis időben tud kibomlani,21 így a tel-
jes szerkezetére a nézőnek nincs módja már a nézés elején ráte-
kinteni . A filmváltozat viszont egy igazi, szándékolt „prológus-
sal” indul, a fejezetek sorába nem illeszkedő hosszú beállítással, 
amelyen egy soha véget nem érőnek tűnő, meg-megálló oldal 
irányú kocsizásban a néző szarvasmarhákat láthat vonulni . A 
környezet a tanyasi és vidéki városi lét közé tehető telep képét 
vázolja fel, az eső és a sár a hangulatot alapozzák meg, a rész-
letezés (banális dolgok radikálisan folyamatos bemutatása, egy 
„rendes” filmben mindez pár megalapozó totálból álló vágókép 
volna), a hangkulissza és a tempó előrevetíti a filmre jellemző 
hangi, képi és történetvezetési sajátosságokat . Ezzel az előreve-
títéssel kapcsolatban a nézőnek nincsen döntési joga, minden-
képpen ezzel kell kezdenie a filmet . Ráhangolódik arra, ami jön, 
sehogy nem tud azonban előre rálátást nyerni az egész struktú-
rára .22

Az ismétlődések hálózata tehát a regényt és a filmet is jellem-
zi, azonban ezek az ismétlődések a fentiek alapján, főleg a mai 
befogadó számára, másként működnek . A regényben az ismétlő-
dések bizonyos szöveghelyek között alakítanak ki kapcsolatokat . 
A filmben nem hasonló szöveghelyek térbeli hálózata jön létre, 
hanem a filmképen az ismétlődésekkor egy másik időpillanatban 
ugyanaz a konkrét tárgyiasság jelenik, más nézőpontból . Ennek 
van egy fontos hozománya, amit Gelencsér elemez korábban idé-
zett tanulmányában . A regényben észlelhető ismétlődéseknek, 
illetve szimultaneitásnak kettős szerepe van: problematizálja 
magát a narrációt és elbizonytalanítja az elbeszélt eseményeket . 
Az ismétlődések során nem lehet eldönteni, melyik a hiteles ver-
zió; nincs is ilyen, inkább hatalmi vagy szubverzív verzió van, 
de a verziók egyszerre léteznek a regény terében kicsit idébb 
vagy odébb, sőt, azon kívül, ahogyan a zárlat felveti . A filmben 
viszont az ismétlődés az elbeszéltséget problematizálja ugyan, 
ezzel modernista önreflexióval élve leleplezi a diegézis megalko-
tott voltát, ám nem bizonytalanítja el az elbeszélt eseményeket, 
azaz nem az elbeszélhetőséget vagy az eredeti történet létezését 
kérdőjelezi meg . Itt egyrészt „a szöveg fogalmisága” áll szemben 
„a kép konkrétságával”,23 például a regényben a szövegvilágot 
szövögető pókok és a háló a filmben a fogalmiság síkjáról ennek 
megfelelően a konkrét ábrázolt tárgyiasság síkjára transzformá-
lódnak . Másrészt Tarr részéről alkotói döntés eredménye, hogy 
az elbeszélt események elbizonytalanítására nem talál ki adekvát 

21 A Sátántangó multimédiás feldolgozásának lehetőségével mint gondolatkí-
sérlettel kapcsolatban lásd Hirsch Tibor: A szegények pokla . Sátántangó és 
multimédia . Filmvilág, 1998/6 . 13–15 .

22 A filmnek multimédiás kiadása nem készült, egy DVD-menü pedig nem tud 
olyan rálátást biztosítani az egész szerkezetre, mint amilyet a digitális szöveg 
nyújt, amelyben ctrl F paranccsal könnyen megkereshetjük az azonos vagy 
akár hasonló szöveghelyeket .

23 Gelencsér, i . m . 475 .
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filmnyelvi eszközöket, hanem még hangsúlyosabbá teszi a bizo-
nyosságot,24 amikor Estike ablakon beleső arcát a kocsma belsejé-
ből is megmutatja a kamera (ez a regényben nem szerepel) .

Krasznahorkai regénye tehát (különösen ma) már a legelső 
pillanatban az olvasó kezébe adja a lehetőségét annak, hogy rá-
lásson az eredeti történet fellelhetetlenségére és az eredeti tör-
ténet helyén lévő végtelen történetsor pokoli tényére a szöveg 
hálózatossága által . Tarr filmje viszont e tekintetben nem él az 
elbizonytalanítás lehetőségével, hanem azt hangsúlyozza, hogy 
„a nyomorultak élete” valóban „ugyanazt a történetet őrli”25, 
mint a malom a pokolban . Az előbbi a posztmodern, az utóbbi 
a modernizmus sajátja . Krasznahorkai és Tarr pokla tehát nem 
ugyanaz a pokol .

24 Uo . 473–476 .
25 Hirsch, i . m . 13 .
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Szűcs Teri

Költészet sötét és fény korában

Takács Zsuzsa: A Vak Remény. Összegyűjtött és új versek

Takács Zsuzsa minden egyes köte-
tét feszesre szerkeszti – feszes a képek, a dikció logikája, szen-
vedélyes odaadással feltett kérdések köré szerveződnek a kötet-
részek . De pontosabb volna azt mondani, hogy Takács Zsuzsa 
gondozza a köteteit: a könyv létrejötte az életműben egyetlen 
pillanatra sem válik automatizmussá – ebben az alkotói univer-
zumban a líra az egzisztencia tere, megnyilvánulása és megtör-
ténte, s ezért a könyvekre is egzisztenciális kérdések vonatkoz-
nak: felelősséggel vesznek-e részt a párbeszédben azzal, aki felé 
fordulnak – az olvasóval? Tudhatjuk, mert Takács Zsuzsa számos 
alkalommal elmondta: a könyveket a felelősség és a dialógus te-
rében útjukra bocsájtani nehéz döntés . Azon alkotóink egyike, 
teszem hozzá, akik soha, egyetlen szöveget sem engednek tár-
gyiasulni és irodalmi termékké válni .

A Vak Remény is ily módon gondozott könyv, amely az eddigi 
tizennégy verseskötetet fogja egybe, az elején újabb versekkel, az 
utolsó részben pedig a folyamatosan alakuló, íródó India-ciklus-
sal . Egyik kötetből a másikba átlépő vagy épp áthajló kompozíci-
ókat inspiráló szövegeket kellett a szerzőnek és a szerkesztőnek 
rögzítenie, elhelyeznie, így lett egésszé a gyűjteményes kötet . E 
gondozott egység befogadása hatalmas kaland, különösen ak-
kor, ha az olvasó nem a bejáratottnak tűnő értelmezési utakat 
követi, hanem hagyja, hogy a tágas tartományt, a létezés polifó-
niáját egybefogó szövegvilág itt és most meglepje . 



Az újraolvasás kalandjai

Takács Zsuzsa életművét csak 1996-tól követem, vagyis az Utó-
szótól élek együtt a Takács Zsuzsa-versekkel . Amikor olvasni 
kezdtem, megkerestem a korábbi köteteket is, hogy tudjam, mi 
minden után következett el az az epilógus, ami nekem maga volt 
a nyitány . De egészen más élmény és megszólítottság most egy-
ben olvasni az életművet, tudva, hogy ahogyan A Vak Remény 
eleje és vége nyitott és íródik, úgy rendeződhet még át az a sok-
rétű dialógus, amelybe Takács Zsuzsa lírája bevon . El kellett 
szabadulnom saját bevett olvasói-értelmezői reflexeimtől, mint 
ahogyan, úgy vélem, ajánlatos függetlenedni azoktól a befoga-
dói attitűdöktől, amelyeket a Takács Zsuzsa életművét értelmező 
recepció leginkább az utóbbi két évtized lírájára fókuszálva ér-
lelt ki . A visszafelé olvasás helyett az igazán nagy kaland: elölről 
kezdeni . A Vak Remény láthatóvá teszi e költészet elmozdulásait, 
változásait, mégis – s ez válik igazán élményszerűvé, mikor az 
új versek után elkezdjük az 1970-es Némajátéktól olvasni az élet-
művet – mellbevágóan egységes, ugyanazzal az intenzitással és 
összetettséggel szól sok évtizeden és köteten át . 

Ha azt követjük nyomon, milyen szálak futnak felénk és az 
új versek felé a legelső kötettől, akkor – de talán pontosabb lett 
volna egyes szám első személyben mondani ezt – a versekben 
egyszerre izzó és tematizálódó szenvedély az, ami meghatározó; 
a testhez való viszony, és egyáltalán, a viszony szó egész értelme-
zési tartománya, amely az 1992-es Viszonyok könnye-kötet címébe 
is beleíródott . Sokrétűen ironikus szó ez, amit Takács Zsuzsa vá-
ratlan tartományokba is kiterjeszt . A viszony, ha az ember ön-
magához való odafordulásáról van szó, az idegenséget jelzi – ha 
az identitást valamiféle bensőséges önmagaságként értjük, nem 
viszonyulhatunk önmagunkhoz . 

De Takács Zsuzsa lírájának folyamatos vizsgálódása épp erre 
irányul, a távolságra az én-ben, az identitás huzatos és kételyek-
kel teli fogalmára . A viszony, két ember közt: lehet a társiasság 
tere, lehet az együttérzésé, lehet az ellenségességé; azután, ter-
mészetesen, viszony a szerelmi kapcsolat, a futó viszony, a meg-
csalás, a szerelmi szenvedély és a szexualitás . Fontos hangsú-
lyozni: Takács Zsuzsa lírájának alapvető témája az egzisztencia 
feltérképezése a test tapasztalatain és kapcsolatban-létezésén ke-
resztül . A legrégebbi versekben és a legújabbakban is jelen van 
ez a testre irányuló, érzéki és értelmező figyelem; láthatjuk akár 
az éppen alakulóban lévő Kalkuttai Teréz-ciklus kapcsán is: elő-
ször A test imádása-kötetben kapott helyet (a dialógusban) az In-
dia, azután pedig a Tiltott nyelvben már maga vált dialogikussá a 
beékelődő (idézőjelekkel elkülönített), testiséggel, élvezettel, he-
donizmussal és szexualitással foglalkozó ellenpont-versek által, 
hogy végezetül felhívja a figyelmünket arra is, hogy a depresz-
szió, a hittől való megfosztottság, és egyáltalán, a megfosztottság 
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mindennemű állapota alapvetően testi tapasztalat . Testi a szoli-
daritás is, amely akkor valódi, ha testtől létesül testig .

Az idegenségnek mint az én leggyökeresebb léttapasztala-
tának felszabadító dimenziója is a kezdetektől jelen van Takács 
Zsuzsa lírájában – témája és egyben szövegminősége: az autonó-
mia . A radikális függetlenség a viszonyban-lét minden terében 
megnyilvánul és hat . Az autonómia az identitás alapértéke; au-
tonómiájára érzékeny a társadalom és a politika kontextusában 
élni kényszerülő én; autonómiáját a szerelmi és szexuális szen-
vedélyben sem adja fel, s autonóm módon kíván dönteni az ál-
tala elfoglalt szerepekről, a nemi szerepekről is . Takács Zsuzsa 
lírája a kezdeteitől a radikális szabadság álláspontjából vizsgálja 
a kínálkozó identitás- és sorstörténeteket, a szerelmi és szexuá-
lis viszonyban-létet; és igényt tart az autonóm politikai értelme-
zésre . Talán a finomra hangolt dikció, a versnyelv, versmondat 
jellegzetes összetettsége, amely Takács Zsuzsa líráját indulásától 
az Újhold hagyományához kapcsolta, a versek kitartó, de nem 
túlhevülő izzása és intellektualizmusa takarta el egyúttal, hogy 
mennyire radikálisan gondolkodó alkotó jelent meg általa a ma-
gyar irodalmi kánonban, akinek lírájában a szabadság, szemé-
lyesség és politikum összefüggéseit a Petri-életművel állíthatjuk 
párhuzamba .

Petri György ugyanakkor a férfiuralom lírikusa – az autonó-
mia személyes-testi dimenziójában a nőt tárgyiasító férfivágy 
reflexív beszéde hangzik fel . Takács Zsuzsa költészetének újsze-
rűsége abban is áll, hogy létanalízise kiterjed az énnek osztott 
társadalmi szerepre, a társadalmi nemre . Egészen más a jelen-
tősége a radikális autonómia-igénynek akkor, ha női tapaszta-
latrendszerből szólal meg, s így beszél csorbíthatatlan szabad-
sággal férfiakról, nőkről, genderről – amely tudatában van a rá 
irányuló erőhatásoknak, de idegensége/autonómiája szabaddá 
teszi a szemlélő, kritikai távlatra, és a finom iróniára is . Az 1986-
os Eltékozolt esélyem-kötet egyik markáns versindítása: 

Csak az ne legyen velem, hogy vénülő
férfivá válok hirtelen, és gyér
szakállamat igazítva egy fekete zsebfésűvel,
a kis, dagadt lábú asztalok között,
a szendvicsek fölött, az eszpresszó gomolygó
tükrében lányokról kezdek beszélni neked,
lányokról, akiket szerettem, akik már azóta
más férfiak bizonytalan helyzetű,
igyekvő szeretői, és a szürkére kopott
fésűt közben visszateszem a zakóm belső 
zsebébe, mintha a szívembe nyúlnék…

(Véletlen, őszi találkozás)



Huszonhat évet várt a magyar irodalom, hogy ez a merész 
líra, a női pozícióból férfiakra vetett szemlélő, kritikai, hierarchi-
át felforgató pillantás költészete folytatódjon – Turi Tímea 2012-
es, Jönnek az összes férfiak című kötetére gondolok („Mindent el 
akarok mondani, amit tudok / a férfiakról, de nem tudok róluk 
semmit . / A férfiakról, akiknek olyan a látványa, mint egy / seb, 
akiknek a szépsége rést üt a hétköznapok / biztonságos rutinján . 
Férfiakról, akiknek épp úgy / nincs közük a saját szépségükhöz, 
mint a szépségük / által ütött sebekhez . Férfiakról, akiknek nincs 
közük / saját magukhoz . És nőkről, akiknek nincs közük saját 
/ történetükhöz: a férfiak szépsége által életükön / ütött sebek-
hez . . .” – Férfiakról) . 

Turi Tímea lírája mindenekelőtt a szerepelőírásokat vizsgálja 
és értelmezi; s arra a következtetésre jut, hogy a női szerepek-
be nem íródik bele a szabadság . Aki társadalmi szerepei szerint 
szabad lehet, az a férfi . Ugyanakkor a költészet mégiscsak az au-
tonómia tere, hisz a versben lehet szóvá, pontosabban nyelvvé 
tenni a szabadsághiányt . Takács Zsuzsa inkább a viszonyok szer-
kezetét vizsgálja, az alá- és fölérendelődések nüánszait, gesztu-
sokat, találkozások és búcsúzások dinamikáját, érintkezéseket, 
az emlékek struktúráját . Az újraolvasás ajándéka volt most szá-
momra az is, hogy összefüggéseikben találkozhattam azokkal a 
versekkel, amelyekben Takács Zsuzsa a gender mibenlétével fog-
lalkozik: a gender játék, véletlen, folyamat, rizikós kaland – ez a 
szemlélet és tapasztalat is a kezdetektől jelen van költészetében . 
(Hogy ennek a radikális szabadságfelfogásnak ki a folytatója a fi-
atalabbak közül? Az bizonyos, hogy Krusovszky Dénes, aki kriti-
kusként is sokat és érzékenyen foglalkozott Takács Zsuzsa lírájá-
val, lírikusként több szállal kapcsolódik mind a genderszerepek 
hajlásával, mind a metafizikai dilemmákkal foglalkozó versek-
hez; és talán érdemes megemlítenünk a legpoétikusabb, legin-
kább zenei egységekben gondolkodó prózaírónk, Szvoren Edina 
novellisztikáját, amelyben a genderáthajlások fontos részét képe-
zik a sokrétűen megszerkesztett szövegépítményeknek .)

A Véletlen, őszi találkozásban az énhez szinte érzékien közel 
kerül az átváltozás lehetősége . Az átváltozás, a szó minden ér-
telmében, fontos csomópontja Takács Zsuzsa lírájának . Elkép-
zelni az átváltozást mindig érzéki következményekkel jár, az 
átváltozás potenciáljával rendelkezni pedig: az én gyökeres ide-
genségéhez/autonómiájához tartozik . Ilyen – hol ijesztő, hol pe-
dig a különbözőség ígérete miatt felemelő – tapasztalat a gender 
rögzítetlensége . Takács Zsuzsa lírájában a szexualitás nem csak 
heteroszexuális viszonyrendszerben jelenik meg: számos verse 
leszbikus vonzalmat beszél el, szerelmet, mely attól is az egzisz-
tenciális kívülállás intenzív tapasztalatává válik, hogy szembe-
megy a heteroszexuális normákkal . A gender és a szabadság 
megélése közötti kapcsolódást érdekesen foglalja össze a Séta a 
ligetben című vers, amely a Rejtjeles tábori lap (1987) című köte-
tet zárja . Az újraolvasás kalandjának fontos élménye volt rálátni, 
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hogy ez a műfajmegjelölése („kamaszlány versek”) szerint az ifjú-
sági irodalom körébe sorolható kötet milyen szervesen kapcsoló-
dik az életműbe – fontos, összekötő, szinte magyarázó szerepet 
foglal el . Záródarabja a Séta a ligetben:

Nem tudtam, mi legyek:
lány, azaz világos 
– mint egy sakkjáték figuráit,
úgy képzeltem el a nemeket –,
vagy fiú, azaz sötét?
És sajnálkozás fogott el, ha néztem
a nagyokat: csak nők vagy férfiak.
Szoknyába-nadrágba-pulóverbe bújtam,
hol lánynak, hol fiúnak öltöztem, szabadon.
Aztán a tervezgetésnek egy csapásra vége lett.
Álmomban K. I.-vel sétáltam a Ligetben.
Átfogta a derekamat, én vállára
hajtottam fejem, mint aki beteg,
és az is voltam: szerelmes őbele.
Megálltunk a Céllövöldés bódéja
előtt, ott, ahol anyámmal nézelődtem
nemrég. Kezébe vett egy puskát,
a babát tartó hurkapálcát eltalálta,
a baba lezuhant. Lány vagyok azóta,
örökre foglyod, szerelmem.

A nem: fogság, de talán mégsem csak az, ha megelőzi mind-
az, amit a versbéli történet elbeszél – viszonyban, szerelemben, 
performatív módon „dől el”, és egyáltalán nem mentes a játék, a 
véletlen mozzanatától, vagyis a szabadságtól .

Itt és most

A magyar líra elmúlt négy-öt évtizedének egyik lenyűgöző ha-
gyományvonala a negatív teológia költészete . Lenyűgöző, mert 
több életművet fűz össze sűrű dialógusban (és kötőanyaga is 
vita: Pilinszkyvel) . A Takács Zsuzsa lírájához szorosan kapcsoló-
dó két életmű, Beney Zsuzsáé és Székely Magdáé olyan intenzi-
tással teszi fel az Isten nemlétére vonatkozó kérdést, hogy abban, 
a szüntelen odaszántságban, a kétely hevében teremtődik meg 
a hit tere, amely másban, máshol nem talál alapzatot . Avagy: a 
kétely szenvedélyes versbeszéde a hittétel és a tanúság egyetlen 
hiteles módja . Borbély Szilárdot tartom a legfontosabb szerzőnek 
azok közül, akiknek életművében tovább bontakozik és egyre 
sodróbbá válik ez a dinamika, a legmélyrehatóbb tagadáson ke-
resztüli vizsgálata annak, hogy miféle lehetőségei maradhatnak 
a teológiai kérdésfeltevésnek ma . (És ezeket a nevetségességig, 
majd a kétségbeesésig kiélezett kérdéseket sorolja A Vak Remény-
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kötet Vakfolt című, Borbély Szilárd halálára emlékező darabja .) 
Takács Zsuzsa újabb versei a gonoszba belevakult reményről tör-
ténetekbe oldják az ilyen módon értett negatív teológia sűríté-
seit, abszurd átfordításait . Történet-versek beszélnek el képzelt 
találkozásokat, társadalmi igazságtalanságokat, történelmi, kol-
lektív bűntényeket . Hasonlóképpen: az India-ciklus mindezt ver-
ses regénnyé alakítja, a pozitivitást mindenestül kiégető depresz-
sziót megtapasztaló Kalkuttai Teréz alakján keresztül .

Az India-ciklus bejárható történetté alakít még egy kérdés-
kört, ami ugyancsak hosszú ideje jelen van Takács Zsuzsa köl-
tészetében, s amely a sajnálat, együttérzés, irgalom viszonyait 
vizsgálja . E három fogalmat végtelen precizitással elemzik a ver-
sek . A sajnálatot többször is gyanúba keveri a mélyén megbúvó 
fizikai távolságtartás, sőt, undor . Az irgalom vágyott dimenziója 
túlesik az emberi felelősségen . Így az együttérzés az, ami létálla-
pottá válhat, a szolidaritás alapjává . Ugyanakkor az együttérzés, 
ha valóban védekező eltávolodás nélküli, együtt marad a szenve-
dővel és a megalázottal, folyamatos kimozdulást, leborulást je-
lent – mint az újabb versek sorában a Body kiállítás meggyalázott 
és kihasznált test-szobrai előtt: 

Mielőtt belépsz a halottak közé,
ereszkedj térdre, hajtsd homlokodat
az előcsarnok vérnedves, fűrészporos
kővére, nagyböjt van, február, kavarog
a hó, a csizmákról leolvad a sár, a veríték,
a köpések nyoma. A pénztár előtt kígyózik
a sor. A Kígyó mosolyog, tekereg, sziszeg:
mindentudók lesztek, akár az Isten.

Ereszkedj térdre, hajtsd homlokodat
a zokogó küszöbre, kérj bocsánatot
a Táncostól, a Sportolótól, a fölmetszett,
föltekert bőr alatt a mellkasból kitüremkedő
Szívtől, a megnyúzott Sakkozótól, aki
tenyerébe ejtett állal töpreng, mint
Rodin Gondolkodója: hol hibázta el?
Mit kellett volna lépnie mi helyett? […]

Takács Zsuzsa legújabb verseiben is a 20 . századi történelem 
gyalázat-történetei mellé kerülnek azok, amik közt itt és most élni 
kényszerülünk: a menekültek, hajléktalanok szüntelen meghur-
colása, és végezetül a mi magunk megszégyenülése, akik megint 
csak egy gyűlölettel teli politikai hatalom színe előtt élünk:

Honnan a Szónok deleje rajtunk? Honnan
a Gonosz ereje? Honnan a révület, ahogyan
föllép a dobogóra, lenéz ránk, és beájulunk
azonnal? A Bajusz, a Csizma fölismer, 
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összeszedi alvilági gondolatait, s mint 
zsákmányt, a lába elé kiterít minket. 

A Taktikai Iskola eminense ő. A mi professzorunk.
Lázasan tapsolunk, mert tapsolnunk kötelesség.
Cikázó, fürkész és lapos tekintete befon,
s mint Laokoónt és fiait a kígyó ölelése, antik 
alakzattá formál minket. Egyedül voltunk?
– Együtt vagyunk ezentúl vele a pusztulásban.
 
Mióta élek, ismerem, Istenem.
Láttam tűnődni, hörögni az emelvényen.
Láttam mászni az összedőlt emelvény alatt.
Láttam tetszhalottnak, hidegnek, tüzesnek.
Könyörülj meg rajtunk, Istenem!
Vesszőparipáját úgy hívják: Gyűlölet.

(Szónok az emelvényen)

Az új versek groteszk világ-modelljében a Vak Remény, a go-
romba hajléktalan, a botladozó, periférikus figura testesíti meg 
és nevesíti a mindenek ellenére való hitet . Utcán tengődő clown, 
akinek nyomorúságos a produkciója . Másik arca kafkai, sőt, 
Kafka-arc, a végsőkig vitt abszurditás és törékenység: „Ő volt a 
testet öltött Vak Remény” (Negyvenhárom szeptemberében) . A tör-
vény hatalma előtt eltörpülő embert agyonzúzó kafkai „add föl, 
add föl” Takács Zsuzsa univerzumában: „Fogadd el! Fogadd el!” 
Képtelen felszólítás a legteljesebb elgyengülésre – így értve az 
ön-föladást, az eggyé válást a szenvedővel és megalázottal, va-
kon bízva a „jó kimenetelben” (Kimenetel) . E képtelenséget járják 
körül számtalan irányból a versek, s hol groteszk fordulataikkal 
tisztázzák, hogy minderről (ön)irónia nélkül még gondolkodni is 
lehetetlen, hol pedig megalkotják annak a radikálisan intim létál-
lapotnak a nyelvét, amit irgalomra-szorultságnak nevezhetünk . 
S amiről még tudnak, beszélnek és nevén nevezik: a gonosz . 
Amely ott van a történelmi bűnben, a populista manipulációban, 
a gyűlöletpolitikában, a társadalmi ridegségben, közönyben . 
Amit világosan kellene látnunk, s amelyre ugyanakkor vakká 
kellene lennünk, hogy reményünk lehessen .

A líra tisztánlátása az, amit Takács Zsuzsa életműve évtize-
dek óta elénk tár és felkínál . Sötét időkben felfénylik e pontos 
és izzó költészet, hamis fényforrások idején a sötétet kínálja, a 
hitelest, és engedi, hogy belenézzünk . (Magvető, Budapest, 2018)
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A vadon szavai

Peter Wohlleben: A fák titkos 
élete

Avatar…, A Gyűrűk Ura…, Grimm 
testvérek… hatásvadász antropo-
morfizálás…, misztikum, bűvé-
szet, mágia… olcsó dolog ráfogni 
a fákra emberi érzelmeket… na 
persze, gondolkodnak…, gyöke-
reikkel kommunikálnak, ugyan 
már, hiszen csak fák, a fák nem 
emberek, a fák nem olyanok, mint 
az emberek . Sőt, hát voltaképp 
semmi teremtmény sem olyan, 
mint mi, nem ér fel az emberhez 
semmi a világon . Ezeket gon-
doltam dacosan, amikor Peter 
Wohlleben A fák titkos élete című 
munkáját forgatni kezdtem . Pedig 
úgy tűnik, a szerző ért a szakmá-
jához: a szakkifejezések pontos 
használata, a gazdag irodalom-
jegyzék rögtön feltűnő .

Ahogy olvastam, lassan fo-
gyatkozott a dac bennem . Tény-
leg nem ér fel az emberhez semmi 
a világon? Pedig a szerző ért a 
szakmájához . Nincs pedig . Nincs 
de . Fontos könyvet olvasunk . Ösz-
szezavarodunk – aztán a káoszból 
új szemlélet születik .

Rövid fejezetekben, lényeg-
re törő mondatokkal dolgozik a 
szerző, aki civilben hivatásos er-
dész, vagyis nem civilben, hanem 
minden tekintetben . Odaadása az 
olvasót is magával sodorja – nem 
csoda, hogy sikerkönyvről van 
szó, olvassák laikusok, de szere-
pelnek belőle részletek a biológia 
érettségi feladatsorokban is . Talán 
nem árt neki . 

Van egy jó fordító, Balázs Ist-
ván, és Iványi Ákos szaklektor is 
értőn átnézte az anyagot, komoly 
bakit nem találtam, kivéve talán 
egyet-egyet: a fák fotoszintézisük 
során nem szénhidrogént, hanem 
szénhidrátot termelnek (86), vala-
mint a kör területe nem r2π, ha-
nem r2π (90) .

Ha csak egy-két mondatban 
foglalnám össze a könyvet, köz-
helyeket tudnék sorolni . Nem 
vagyunk egyedül a bolygón, a 
bolygó nem a miénk, nem hajt-
hatjuk igába, nem használhatjuk 
gátlástalanul, hiszen nem tudunk 
nélküle életben maradni . Vajon 
utópia harmóniában élni a termé-
szettel?

Ha ez a könyv csak rácsodál-
kozást vagy a természet iránti 
romantikus vágyakozást ébreszt, 
miközben autóban erdők mellett 
vagy repülőn erdők felett suha-
nunk el, már megérte . És ennyit a 
kötet biztosan tud . Többet is .

Noha itt-ott furcsa . Találtam 
ilyeneket: „Ez az oka, hogy a fák 
egyeztetnek egymással” (24) – 
mármint az, hogy a vadállatok ne 
falják fel az összes magot . Úgy ér-
zem, a szerző felcseréli az okot az 
okozattal, engedményt tesz, áldoz 
a befogadhatóság oltárán, miköz-
ben számos más esetben kiderül, 
pontosan tisztában van az evo-
lúció, a szelekció működésével . 
Hiszen később mesteri kézzel, 
virtuóz tudással sodorja egybe a 
klasszikus evolúciós elmélet és a 
csoportszelekció szálait, feloldja 
az ellentmondást, ami az egyéni 
és a közösségi érdek között feszül . 
Ha ezt továbbgondoljuk, kiderül-
het, másokkal jót tenni (nemcsak 



a fáknak) nem pusztán etikus és 
morális kényszer, hanem biológi-
ai parancs, ami evolúciós haszon-
nal jár . Lehet, hogy morál nem is 
létezik, azazhogy létezik, csak bi-
ológiának hívják .

Sokszor az erdő, a fák szeretett 
barátokként, részvétet, empátiát 
keltve jelennek meg a lapokon: 
„fájdalmas folyamatokról, szen-
vedő fákról” olvashatunk (45) . 
Mégis, ez a megközelítés inkább 
tűnik őszintének, mint olcsó pro-
pagandafogásnak . A fák nyilván 
nem tartanak konferencia-beszél-
getéseket, kifinomult „viselkedé-
sük” mögött célszerűség sincs, de 
ettől oka és következménye mégis 
mindennek van . Következmény a 
természet, a körülöttünk zsizsegő 
élővilág, ok pedig a látszólag egy-
másnak ellentmondó, ám még-
is kéz a kézben járó, együtt ható 
verseny és kooperáció az élőlé-
nyek között, valamint fajtársak 
és nem fajtársak között egyaránt . 
Ráadásul a különböző fajhoz 
tartozó lények kapcsolati hálója 
olyan gazdag, hogy talán egész 
ökoszisztémákat is tekinthetnénk 
élőlényeknek . Vagy akár az egész 
bolygót is? Igazuk lehet azoknak, 
akik nemcsak a hozzájuk közel 
álló embertársaikat segítik, ha-
nem szükség esetén másokat is, 
más színűeket, másképp beszélő-
ket, másképp viselkedőket, állato-
kat, növényeket… Tudom, nem új 
az ötlet . Csak épp egyre hihetőbb . 

A fák „kommunikálnak”, a 
fák „szerelmesek” (24) . „Feltétele-
zem, hogy a fákban […] kellemes 
érzéseket vált ki” (50) – írja egy 
helyen a szerző . Vajon csakugyan 
éreznek a fák? Úgy, mint mi, 
biztosan nem . De vajon csak úgy 
lehet? Csak az az érzés érvényes, 
ami emberi? A fák kémiai úton 
kommunikálnak egymással . Ha 
a zsiráf megrág egy akáciát, a 
többi fa kémiai védekezésbe 
kezd . Valószínűleg a gyökereket 
összekötő gombafonal-hálóza-

tokat is használják . Egyesek 
esetleg elektromos jeleket adnak 
(bár a vezetés lassabb), sőt, 
bizonyos kísérletek szerint han-
gokra is reagálnak; olyanokra, 
amelyeket fatársaik adnak ki . Az 
együttműködés nemcsak fajtársak 
között valósul meg; legismertebb 
a rengetegféle gombával, rova-
rokkal, talajlakókkal, madarakkal 
fennálló kapcsolat . Számos más 
fajnak a fák élőhelyet, táplálékot 
jelentenek . Az erdő, ha így szem-
léljük: él . Telepített növények, 
kultúrnövények között a kommu-
nikáció, a segítség nem működik .

A fák gyökereiken keresztül 
képesek egymást segíteni, család-
ként, rokonokként viselkednek . 
A számukra fontos stabil, jelleg-
zetes erdei mikroklímát maguk 
teremtik meg maguknak . Nem jó, 
ha egy fa elpusztul, lyuk keletke-
zik a zöld takarón, megváltozik 
a páratartalom, a hőmérséklet . 
Érdemes hát megsegíteni még a 
gyengébbeket is . Alkalmazkod-
nak, kooperálnak, néhány kísérlet 
alapján úgy tűnik, talán még egy-
szerű tanulásra is képesek . Együtt 
erősebbek, közösen jobban megy, 
legalábbis a fáknak . Talán mi is 
megpróbálhatnánk .

Kellenek a rácsodálkozások . 
Meggyőző olvasni, miért előnyös 
erdei fáknál a szélmegporzás a 
rovarmegporzás helyett, hogyan 
kerülik el a beltenyészet kiala-
kulását, tartják fenn genetikai 
változékonyságukat ezek a nagyon 
lassan növő, sokáig élő, igencsak 
ráérős jószágok, biztosítva 
maguknak és az egész társulásnak 
a diverzitást, az evolúció, 
a szelekció, a fejlődés és az 
alkalmazkodás lehetőségét . Példák 
sora igazolja, hogy a sokféleség a 
túlélés záloga, valamint, hogy az 
éles verseny miatt minden egyed, 
amely életben van, megérdemelten 
győztes, minden talpalatnyi 
föld a dobogó legmagasabb 
foka az ott élő szervezetnek . 
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Megkérdőjelezhetetlen fontos ságú 
elvek ezek . Biztosan nemcsak a 
fákra érvényesek .

Nincs minden jelenség mellett 
részletes magyarázat, sokszor hi-
ányzik a miért mellől a hogyan, 
s az is belátható, hogy még sok 
mindent alaposabban ki kell derí-
teni . Szimpatikus annak a tanács-
talanságnak a tálalása például, 
amit a fatestben történő vízmoz-
gások mechanizmusával kapcso-
latban láthatunk: hogyan is kú-
szik fel a vízoszlop 80–100 méter 
magasságba . Ám ha egy jelenség 
okát nem ismerjük, attól még a je-
lenség létezik .

Lenyűgöz, milyen erős és ke-
gyetlen a verseny, ha figyelembe 
vesszük: egy fának élete során 
több tízmillió magot kell létrehoz-
nia, hogy élete végén egy utódja 
átvegye helyét az erdőben . Ehhez 
milyen alaposan összehangolt 
ciklusokban kell szaporodniuk . 
Hogy ez a verseny hogyan teszi 
győztessé a rengeteg különböző 
fafajt, nyárfát, tölgyet, bükköt, fe-
nyőket, attól függően, hogy egy-
egy élőhely környezeti feltételei 
(a lakótársakat is beleértve) miben 
különböznek .

Alapkérdéseket is feszeget az 
író . Mi teszi fává a fát? Fa-e egy 
pár centiméter magas, méteres 
ágait vízszintesen növesztő tör-
pefűz? Egy csemete? Egy még élő 
tuskó? A sarjerdő hány fa? Az ere-
deti tő miatt egy, vagy az új hajtá-
sok miatt akár több ezer? Ha csak 
egy, milyen idős? Az eredeti tő 
alapján lehet akár több ezer éves 
is? Mi teszi ellenállóvá a sokszor 
évtizedeken, évszázadokon át az 
árnyékban lassan-lassan fejlődő 
csemetéket, és mivel jár, ha va-
lami miatt túl gyors fejlődés lesz 
osztályrészük? Milyen hátrány 
éri az „utcakölyköket”, az ext-
rém körülmények között növekvő 
városi fákat?

Ha végzünk a kötettel, ismerni 
is jobban fogjuk a fákat . Olvasni 

tudunk kérgükről, törzsük alak-
járól, ágaikról, lombkoronájuk-
ról; látni fogjuk, melyik bír télen 
több havat, zivatarban több esőt, 
nagyobb szelet . Hogy miképp 
alkalmazkodnak erdőtüzekhez, 
kell-e, megéri-e alkalmazkodni, 
és hogyan alkalmazkodnak az 
emberhez, lehet-e alkalmazkodni 
hozzá, beleértve akár a fény-
szennyezést is . Látni fogjuk, miért 
szokott a villámcsapás nyomot 
hagyni a tölgyön, a bükkön meg 
szinte sosem (nem árulom el, de 
ítéletidőben bükkfa alá sem érde-
mes állni) . Kiderül, miképp dől 
el, mikor rügyezzenek, hozzanak 
leveleket, hullassák le azokat, 
hogy télen pont elegendő ideig 
tudjanak pihenni . Kiderül, ho-
gyan védekeznek a falánk rovarok 
ellen, hogyan szűrik ki a légszeny-
nyező anyagokat, és termelnek 
fitoncidokat, vagyis antibiotikus 
hatású anyagokat, amik miatt kü-
lönösen üdítő dolog a diófa alatt 
üldögélni . Lám, milyen nehéz le-
mondani a fák mikroklíma-szabá-
lyozó hatásáról .

Becsülni fogjuk a fákat, ha 
megtudjuk, mit tesznek a szén-
dioxiddal, hogyan tárolják a sze-
net, hogyan vesznek részt a kő-
szén-keletkezés folyamatában, 
megzavarhatjuk-e ezt azzal, ha 
biomassza-fűtőanyagnak – vagy 
épp folyóirat-papírnak – használ-
juk őket . Ha megtudjuk, jó-e ne-
kik napjaink növekvő szén-dioxid 
koncentrációja, vagy mit tesznek 
a fák a vízzel, hogyan befolyásol-
ják az éghajlatot .

Érteni fogjuk, mit jelent egy 
jövevényfaj, egy behurcolt faj, 
érteni fogjuk a változást . Érteni 
fogjuk, hogyan vándorolnak év-
százados léptékben a fák észak-
déli irányban, követve a változó 
klímát; tudni fogjuk, hogy a vál-
tozás nem ördögtől való, a mi-
nősítés nem a mi hatáskörünk, a 
szelekció dönti el, mi jó, mi rossz . 
Ha nem félünk a változástól, rájö-
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hetünk, hogy a régi konzerválása 
sokszor meddő küzdelem, hiszen 
az evolúció sem más, mint folyto-
nos változás .

És el fogjuk hinni, hogy van 
még esély . „Megszabadulva a 
láncoktól”, a magára hagyott 
területeken idővel mindig elkezd 
kialakulni az őshonos erdő . Az 
igazi őserdő rendezett, nem kaoti-
kus . Több tisztelet jár a növények-
nek, hátha lesz még alkalmunk 
hálával tartozni nekik .

Minden kérdés, összefüggés 
újabb kérdéseket vet fel, és a ki-
rajzolódó képen semmi sem fe-
kete-fehér, a rossz jó, a jó rossz, a 
gyilkos verseny valójában odaadó 
együttműködés, az együttműkö-
dés pedig önzésből fakad . 

Nem, a fák tényleg nem olya-
nok, mint az emberek . De mire 
végére érünk a kötetnek, mi em-
berek helyünkre kerülünk, hiszen 
valójában mi vagyunk olyanok, 
mint a fák . Szerencsére . (Park 
Könyvkiadó, Budapest, 2016)

Szalay Dénes

Az utolsó utáni pillanat 
reménye

Martin Werlen: Már késő 
(Van-e remény?)

Carl Friedrich Weizsäcker, a vi-
lághírű fizikus és keresztény pa-
cifista gondolkodó jelentetett meg 
egy könyvet 1986-ban, amelynek 
az volt a felrázónak szánt címe, 
hogy Az idő sürget (Die Zeit drängt, 
Hanser, München, 1988) . Nincs 
idő várakozni, mert a teremtett 
világ, az igazságosság és a béke 
problémái azonnali megoldást 
követelnek . Különösen a kereszté-
nyektől, az egyházaktól és a poli-
tikától, amely kereszténységre hi-

vatkozik . Nehéz lenne kiegyensú-
lyozott választ adni ma, több mint 
harminc évvel a kötet megjelenése 
és a hozzá kapcsolódó keresztény 
világmozgalom naggyűlései után, 
arra a kérdésre, hogy sikerült-e 
legalább valamelyest orvosolni a 
természet, az igazságosság és a 
béke fenyegetettségét és sebzettsé-
gét . Mindenesetre a könyv alcíme 
(Das Ende der Geduld) azt sugallja, 
még éppen nem késő, de a türe-
lemnek vége kell legyen, azonnali 
cselekvésre van szükség, amely a 
megszokott felfogások gyökeres 
megváltoztatását igényli .

A türelem vége után

Martin Werlen OSB újabb köny-
vének címe a weizsäckeri felszólí-
tás után harminc évvel azt sugall-
ja, a történelemnek már vége, az 
idő már nem sürget, mert valamit 
végleg elszalasztottunk . Már késő, 
a vonat elment, hiába törölget-
jük az izzadtságot homlokunkról, 
csak bámulhatjuk az elszalasztott 
lehetőséget . S bár a kötet alcíme 
kérdésként tekint a reményre, 
összességében mégis attól szo-
ronghatunk, hogy eljött a valóban 
végső pillanat, a megmásíthatat-
lanul utolsó, ami nem más, mint 
a remény halála . Nincs remény, 
mai korunk visszavonhatatlanul 
a reménytelenségé . Fukuyama 
még remélhette a Történelem vége 
és az utolsó ember című könyvében 
(Európa, Budapest, 2014), hogy az 
emberiség és a politikai modellek 
elérték a lehetséges optimumot, 
s amit a fejlődés hosszú ívének 
tekinthetünk, annak már vége, 
célba ért, s az a feladat immár 
a vívmányok megóvása . Amire 
az emberiség leginkább vágyott, 
elkövetkezett . Fukuyama állíthat-
ta, hogy a reménynek vége, mert 
amit reméltünk, azzal már ren-
delkezünk . Werlen ezzel szemben 
azzal a drámai kérdéssel próbál 
szembenézni, hogy a reménynek 



azért lett vége, mert az összes 
esély elszalasztódott, s az embe-
riség, a kereszténység, az egyház 
üdvtörténeti projektje csúfos ku-
darccal ér véget .

Utolsó utáni pillanat

Az einsiedelni bencés szerző 
azonban a remény és reményte-
lenség feszültségében, a már késő 
drámájában a keresztény örömhír 
forrásához hajol, az isteni üzenet-
hez, s benne találja meg az utol-
só utáni pillanat tágasságát és re-
ménnyel teljességét . Ahol az em-
beri erőfeszítések kifáradnak, ott 
érhet meg az ember az isteni pers-
pektíva megsejtésére . Az utolsó 
pillanat, a türelem vége kapko-
dáshoz vezeti az embert . Akik így 
viszonyulnak egymáshoz és az 
egyházhoz, azok sok mindent fel-
adnak . Mint Jónás: inkább mene-
külnek Ninivétől . „Aki az egyház-
ban és különösen a lelkipásztori 
szolgálatban még megpróbálja 
menteni a menthetőt, az kutyába 
sem veszi Ninivét .” (143)

Igen, egy megdöbbentő éjsza-
kai élmény hatására Jónás köny-
ve lett a szerző számára a kalauz 
az utolsó utáni pillanat, a remény 
utáni remény feltárására . El az 
utolsó pillanat stresszétől, oda az 
utolsó utáni pillanat szabadságá-
hoz . El a kudarcok és veszteségek 
mindenképpeni kijavítási és meg-
őrzési görcsétől, oda az isteni ihlet 
kínálta megajándékozottsághoz . 
„Ha az utolsó utáni pillanatban 
vagyunk, megtapasztalhatjuk, 
hogy mennyire igaz a kijelentés: 
embernek mindez lehetetlen, de 
nem úgy az Istennek!” (148) A 
szerzőt magával ragadja az utolsó 
utáni pillanat távlata és mélysé-
ge, ennek a felvetésnek mentén új 
módon nyílik ki számára a Biblia 
számos könyve, Sára történetével, 
Jónáséval és Jézuséval .

Egyház: van még remény

Werlen korábbi műveiben is be-
hatóan elemez és elmélkedik az 
egyház jelenéről, s ha nem is kí-
méletlenül, de őszintén érinti a 
kortárs egyház nehézségeit . A li-
turgia nyelvezetének fahangját, 
az egyházi grémiumok rideg me-
chanizmusait, az egyházi önkriti-
ka eleve felmentő alapállását, és a 
fel-felhullámzó botrányokat nem 
különben . Úgy érzékeli, hogy az 
egyház sokat veszített hitelessé-
géből, és emiatt sokakat veszített 
el . Nem csak arról van szó, hogy 
az egyház a rábízott hitletéte-
mény továbbadásában hiteltelen, 
hanem magának a hit titkainak 
újra és újra felfedezésében is el-
fáradt . Nehéz és gyakran nem is 
sikerül az egyházban ellenállni 
a mennyiségi szemlélet kísérté-
sének . Pedig, írja a szerző, nem 
a mennyiség a mérvadó: egy ki-
csiny és idős tagokból álló szer-
zetesközösség lehet hitelesebb és 
hatékonyabb is egy nagy létszá-
múnál, amelyik pusztán a szoká-
sok pontos folytatásában jeleske-
dik . A tradicionalista közösségek 
gyakorta dicsekszenek a belépők 
nagy számával, holott az egyház 
és a szerzetesség története inkább 
azt tanítja, hogy a kicsiny és nem-
ritkán peremhelyzetben lévő kö-
zösségek fogékonyabban reagál-
nak az isteni inspirációra . Van-e 
reménye az egyháznak? Werlen 
válasza egyértelmű: csak az Isten-
re koncentráló, önmagáról meg-
feledkezni képes egyház képes a 
reményről hitelesen tanúskodni . 
„A nagybetűs Hagyomány és a 
hagyományok okos megkülön-
böztetése életet visz az egyházba . 
A tradicionalisták a (megváltoz-
tatható) hagyományokat tartják 
a (nem megváltoztatható) Ha-
gyománynak . A hagyományok 
fontosak . Nem szabad őket tet-
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szés szerint megváltoztatni . Ha 
azonban a Hagyomány útjában 
állnak, akkor meg kell változtatni 
vagy egyenesen fel kell adni őket . 
A tradíciókhoz való makacs ra-
gaszkodás képes arra, hogy tor-
laszként elállja az utat az egyház 
előtt .” (27) 

Miközben Werlen számos 
egyházi felfogással és gyakorlat-
tal kapcsolatban kritikus, nem 
lehet írását a haladó–konzervatív 
sémában elhelyezni . A fenti idé-
zet is mutatja, hogy a nagybetűs 
hagyományhoz való ragaszkodás 
a haladás feltétele, miközben a 
kisbetűsökhöz való görcsös ra-
gaszkodás inkább akadályozza az 
egyházat küldetése teljesítésében .

A naplóbejegyzés jellegű szö-
vegek plasztikus egyszerűséggel 
mutatják be – az egyház életének 
számos területét érintve – azt, 
hogy a szemléletben és a gyakor-
latban hogyan lehet különbséget 
tenni e kétféle hagyomány között . 
Miközben a tradicionalistákkal 
szembeni határozott megfogalma-
zásokat olvassuk, felmerül, hogy 
a magyar egyházi kommunikáci-
óból fájón hiányzik a különböző 
irányzatok érzékeny és elemző 
kritikája . Bár Werlen egészen más 
(elsősorban a svájci) társadalmi és 
egyházi kontextus élményvilágára 
alapoz, az a mód, ahogyan elemez 
és értékel, más kontextusokban 
is modellértékű lehet . (Pannon-
halmi Főapátság Bencés Kiadó, 
Pannonhalma, 2018)

Máté-Tóth András

Ki rejtőzik a maszk mögött? 

Önarckép álarcokban  
(Arany János emlékkiállítás)

 
Mit és hogyan lehet még elmon-
dani Arany Jánosról? Mit rejthet 

az életmű az irodalomszerető, de 
azzal csak laikus szinten foglalko-
zó érdeklődő számára? Arannyal 
foglalkozni nem „túl iskolás” ma-
napság? Hiszen minden magyar 
gyermek tanulta legalább a Tol-
dit, egy-egy sora mára szállóigé-
vé vált, Petőfivel való barátsága 
pedig már-már legendás – csak 
hogy néhányat említsek a számos 
Arany-kép kapcsán, amelyeket a 
látogató, akarva-akaratlanul, ma-
gával hoz . 

A kiállításba belépve először 
a hihetetlen élénkzöld falfelület 
tűnik fel, jelezve, hogy valami új 
kezdődik a kastély egymásból 
nyíló teremsorában . De ez a szín-
választás számomra nem csupán 
azt jelezte, hogy új téma indul, ha-
nem frissességével, múzeumi te-
rekben szokatlan jellegével azt is 
üzente, hogy Arany Jánosról nem 
hagyományos értelemben vett 
életműkiállítást láthatunk majd . 
Ez az előzetes elképzelés pedig 
a termek végigjárása során be is 
igazolódott számomra .

Azonnal a bevezető falon, a 
szokásos életrajzi áttekintés he-
lyett egy „útmutató” kapott he-
lyet, amely segítséget nyújt a lá-
togató számára a kiállítási terek 
és egységek értelmezéséhez . A 
már említett zöld falszín jelzi a 
szokatlanabb megközelítésmódot 
– Arany János alakját, jellemét, 
tulajdonságait az általa teremtett, 
mára ikonikussá vált alakjain ke-
resztül bemutatva . A klassziku-
sabb, múzeumi közegben hagyo-
mányosnak ható bordó falszín pe-
dig Arany korát, a fontos helyszí-
neket, eseményeket, személyeket 
bemutató egységeket jelzi, kerete-
zi . Átkötésként – hiszen a Petőfi-
kiállítás utolsó szobájából gyakor-
latilag átlépünk az Arany-tárlat 
első szobájába – a két költőfeje-
delem barátságára reflektál két 
kisebb falfelület . Az egyetlen igazi 
csalódás a kiállítás során itt, az 
első teremben érheti a látogatót: 
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még a bevezető szövegben is 
kiemelik, hogy mindenképpen 
a 3D-s eszközzel kezdjünk, mert 
ez ad áttekintést Arany életéről, 
a fontos eseményekről . További 
használati utasítás nélkül azon-
ban nem jöttem rá, hogyan is mű-
ködik, így csalódottan hamar ott 
is hagytam . 

A második teremtől nyer va-
lódi értelmet a zöld-bordó falszín 
párosítása . A két különböző kon-
cepciót azonban nemcsak a színek 
különítik el, hanem az elhelyezés 
is: bal oldalon a karakterek köré 
rendezett, jobb oldalon pedig a 
kort bemutató tárgyegyüttesek 
szerepelnek . Emellett a – nevez-
zük így – zöld egységek magasab-
ban, egy emelvényre fellépve néz-
hetők meg . Apróságnak tűnnek 
ezek, mégis magamon mérhettem 
le, mennyit számít, hogy egy-egy 
lépcsőt le vagy fel kell lépnem – 
tudat alatt segítenek a befogadás 
közbeni váltásban .

A zöld területek négy nagy 
egységben, nyolc szereplőn ke-
resztül mutatják be Arany költői 
hivatástudatát, a karakterein ke-
resztül megfogalmazott életlátá-
sát, korkritikáját, történelmi fel-
fogását . Rövid, könnyen befogad-
ható, hangsúlyos helyen szereplő 
falszövegek kerültek minden egy-
ség közepére . Itt meg kell jegyez-
nem, hogy habár a fal zöldje és 
a szövegek arany párosítása na-
gyon dekoratív, a világítás miatt 
azonban gyakran nehezen olvas-
ható – bár kétségtelen, hogy más 
színt választva nem lenne egyér-
telmű a költő és figurái közti át-
hallás . 

A tereket, a már említett emel-
vényeken túl, a többször megtört 
falak teszik izgalmasabbá . Ezek 
egyrészt nagyobb és izgalmasabb 
falfelületet biztosítanak, másrészt 
lehetőséget teremtenek a besüly-
lyesztett, kisméretű tárlókra is, 
ahol egy-egy emblematikus tárgy, 
kézirat, valamint a művekhez 

kapcsolódó képzőművészeti al-
kotás kapott helyet . A tárgyakon 
és az említett falszövegeken túl, 
számos audiovizuális anyag, a 
balladai homályt megidéző élet-
nagyságú grafika, valamint jóval 
szemmagasság fölött versidézetek 
találhatók – ezek izgalmasan térí-
tik ki a látogatót a megszokott be-
fogadói módból . Mindezt kiegé-
szíthetik az elvehető telefonok-
kal vagy letölthető applikációval 
meghallgatható anyagok (ezt saj-
nos nem tudtam kipróbálni, mert 
a látogatásom idején nem talál-
koztam egyetlen teremőrrel sem, 
a jegyemet belépéskor nem ellen-
őrizték, további kiírt információt 
pedig nem találtam) . 

A bordó területek első ráné-
zésre klasszikusabb múzeumi 
megoldást képviselnek: Arany 
János korát tematikus egységekre 
bontva festményeken, korabeli fo-
lyóiratokon, használati tárgyakon 
keresztül mutatják be . Az érdek-
lődők hosszú időt tölthetnek ezek 
tanulmányozásával, hiszen ren-
geteg információ került bemuta-
tásra igen kis helyen – különösen 
a zöld szekció szellős, egy-egy da-
rabra fókuszáló rendezési elvéhez 
képest . Az egyes darabok nem 
kaptak külön tárgytáblát, az ada-
tokat falfelületenként összegyűjt-
ve találjuk meg . Ez lehetővé teszi, 
hogy csak a látvány és a források 
olvasásával szerezzünk informá-
ciót, de szükség esetén megtalál-
hatjuk ezeket is a táblákon .

Alaposabban, egyben áttekint-
ve ezen falszakaszokat végtelenül 
izgalmas installálási megoldást 
láthatunk a klasszikus(nak ható) 
bemutatás mögött, amely maga 
is tanít a kor kulturális szokásai-
ról . Már a bordó falszín megidé-
zi a 19 . század szalonjait, ahogy a 
sűrűn elhelyezett, szinte mozaik-
hatást keltő tárgyegyütteseket is . 
Ha azonban jobban szemügyre 
vesszük, láthatóvá válik, hogy va-
lójában egy-egy szalonbéli tér ki-
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terített, 90 fokkal elforgatott meg-
oldását láthatjuk . 

A beépített interaktív eszkö-
zökről érdemes külön néhány 
szót ejteni . Minden teremben ta-
lálunk ilyet, nagyon gondosan, 
a zöld és bordó terek határán, a 
közlekedő folyosók mentén el-
helyezve – mintegy jelezve, hogy 
az eszközök nem képezik a kiál-
lítás történeti anyagát, a bejárás 
során mégis segítséget nyújthat-
nak a befogadásban . Üdvözlendő, 
hogy az eszközök körül megfe-
lelő tér van arra, hogy akár töb-
ben körülállják, együtt élvezzék 
azokat (gondoljunk a számos is-
kolásra, akik így együtt játszhat-
nak) . Az utolsó, záró teremben 
több eszközzel is találkozhatunk . 
Számomra ezek nem működtek 
egyformán hatékonyan: a Szó 
örökbefogadó lényegét, funkcióját 
sajnos nem sikerült megfejtenem, 
ugyanakkor az Aranyról beszé-
lő és valló irodalomtörténészek, 
színészek, nyelvészek kisfilmjei 
hosszú időre leköthetik a látogató 
figyelmét . Érdekes és szokatlan a 
„kis kuckóban” – amely az utolsó 
témaként felvillantott, az eddig 
szinte ismeretlen zeneszerző 
Arany-témához köthető – 
elhelyezett megzenésített versek 
befogadási formája: el tudom 
képzelni, ahogy a tizenéves 
látogatók fejükön a fülessel ké-
nyelmesen befészkelik magukat 
az otthonos babzsákokra, ugyan-
akkor a mennyezeti mozgó man-
dalákat semmihez nem tudtam 
kötni, számomra teljesen idege-
nül hatott az egész kiállítás végén 
(hacsak nem a következő terem-
ből nyíló bábos tárlat vizualitását 
akarták a kiállítás készítői meg-
idézni) . 

Azzal az érzéssel távoztam, 
hogy mindaz, amit annak idején 
Arany Jánosról tanultam, illetve 
ami abból megmaradt, új értelmet 
nyert . Már nem csupán azt az ala-
kot látom, akiről iskolásként ol-

vastunk, hanem ezentúl minden 
versében őt keresem majd – és a 
kiállítás címére visszautalva azt 
hiszem, ez lehetett a kurátorok 
elsődleges célja . (Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Budapest, 2017, https://
pim .hu/hu/kiallitas/onarckep-
alarcokban)

Zászkaliczky Anna Eszter

„A lehetséges világok nem 
éppen legjobbikában létező 
ember”

Bazsányi Sándor:  
Nádas Péter (A Bibliától  
a Világló részletekig)

Következetesség, ami nem lefo-
kozás – Bazsányi Sándor nemrég 
megjelent Nádas Péter című mo-
nográfiájának ez egyik legfőbb 
tulajdonsága . A következetesség 
nemcsak annak fokmérője, hogy 
a szerző milyen elgondolást ér-
vényesít az életművel, illetve 
annak elbeszélhetőségével kap-
csolatosan, de legalább ennyire 
lényeges, hogy miként viszonyul 
a Nádas-szövegek recepciójá-
hoz, ami egy sajátos belső közeg, 
bizonyos értelemben önállósult 
nyelv . Tekintsük kiindulópont-
nak, hogy Bazsányi vizsgálódá-
sa itt (szemben a témában íródó 
korábbi tanulmányaival) lénye-
gében irodalomtörténeti indítta-
tású, referenciális (a monográfia 
műfaja körüli elméleti vitákat 
Balassa Péter Nádas Péter című 
munkájának megjelenésekor 
„végigkövethettük” .1) Ez azt je-
lenti, hogy az irodalmi szöveg 
interpretációjában rehabilitálja a 
szerzőt . A szerző itt nem pusztán 
igazodási pont, mögöttes feno-
mén, hanem jelenlétét több for-
mában pozicionáló személyiség . 
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A kezdeti epikusi önértelmezés 
és szabadságigény (95), vagy ál-
talánosan, a személyes válságok-
kal terhelt lét felsejlik az írások 
motivikus mintázatában, nyo-
mot hagy a prózapoétikában; az 
„alkati beágyazottság” vissza-
köszön a mondatszerkezetben . 
Bazsányi ebből kiindulóan rész-
letesen elemzi, hogyan működik 
a Nádas-mondat (ami Bagi Zsolt 
A körülírás2 című munkájának 
legfőbb kérdése volt) . Ebben az 
összefüggésben az egyediség 
valami tartósan sajátos poétikai 
és alkati jellemvonás együttha-
tásából fakad (ezzel magyarázza 
többek közt, hogy az Emlékiratok 
könyvét és a Párhuzamos története-
ket műfajokon átívelő alaphang 
jellemzi) . Merész ambíció elmen-
ni az énig, s főként ezzel párhu-
zamosan olvasni a sokrétű szö-
vegvilágot, annak elméleti, kriti-
kai hátterét, történelemszemléleti 
aspektusait, ami szintén nagy 
hangsúllyal jelenik meg . Bazsányi 
a műveket mint a történetiség és 
tapasztalat kisajátított egybefo-
nódásait kordokumentumokként 
olvassa (miként a monográfiaírást 
is értelmezhetjük sajátos történet-
írásként [976]) . 

Az alapkoncepció szerint Ná-
das munkássága valamiféle tota-
litás (amit Bagi Zsolt a leírással 
kapcsolatban, a körülírás moda-
litásában emleget),3 a képek, szö-
vegek témahálózatot alkotnak 
és nagy elbeszéléssé állnak ösz-
sze . Nem véletlen, hogy a művek 
egységbe rendezését tűzte ki fel-
adatául, alapelvként pedig, igen 
tetszetősen, az arányosság mellett 
döntött (a rendteremtés és a káosz 
a Nádas-életmű egyik tematikus 
elemeként is rögzül) . Ez azt jelen-
ti, hogy egyforma mélységgel és 
terjedelemben szól a kisepikai szö-
vegekről éppúgy, mint a nagyre-
gényekről . Mivel minden írás egy 
átfogó rendhez kapcsolódik, sem-
mit sem tekint „lényegtelennek” . 

Ez stratégiai lépés is, amihez ra-
gaszkodik, s módszeres olvasóként4 
következetesen szem előtt tartja 
célkitűzését . Itt nincs helye az ér-
telmezői önkénynek, részletezés-
nek (a test szerelmének témakörét, 
a testi tapasztalás nyelvi közvetíté-
sét – ami a recepcióban szintén a 
legnagyobb figyelmet kapta – mint 
egyfajta „tematikus csúcspontot” 
viszont végigvezeti) . 

A megközelítésmódnak persze 
megvannak a gyökerei: emléke-
zetes a Balassa Péter által készí-
tett, 1997-ben megjelent Nádas-
monográfia, amit az Emlékiratok 
könyvének nagy ívű elemzése ke-
retez . Első lépésként Bazsányi 
tiszteleg Balassa emléke előtt, 
elődjének ajánlja könyvét, aki 
ugyancsak egységben látta a Ná-
das-szövegkorpuszt (ugyanakkor 
a szintetizálás Nádastól sem ide-
gen), de ott máshol voltak a hang-
súlyok: „a centrálás mint sajátos 
konstrukciós gyakorlat, vagyis az 
identifikáció tendenciája mellett 
csaknem ugyanolyan erőteljesnek 
érzékelem a decentrálás leépítő, 
ironikus szólamát” .5 Bagi Zsolt 
Szakmai problémák. Magyaráza-
tok a „Világló részletek”-hez6 című 
írásában emlékeztet rá, hogy az 
első monográfia keltezése óta az 
életmű majdhogynem megkét-
szereződött, az új monográfia 
szerzőjének ezzel a mennyiségi 
változással szintén számolnia kel-
lett (tesszük hozzá mi) . Nézzük 
Bazsányi könyvének fő szerkezeti 
elemeit . Az alkati komponensre 
történő reflexió láncolatot alkot a 
mottókban, a tartalomjegyzékben, 
az előhangban, majd a művek 
értelmezésében . Érdekes csavar, 
hogy a tartalom fejezetcímei 
fölött szereplő zárójeles fogalmak 
(a korszakoláskor időrendi 
sorrendben halad, ezen belül 
műfajok szerint csoportosít) 
lényegében irodalmi toposzok: 
család, írás, test, szerelem, természet, 
szabadság, halál . Ezeket visszahe-
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lyezi a diskurzusba, mintha arra 
összpontosítana, hogy a klasszikus 
irodalmi témákat miként írja meg/
át Nádas . De olvasáskor is vissza-
fele halad, már a Kisepika. Az 1960-
as évek elbeszélései című fejezetbe 
beépíti a Világló részletekből vett 
releváns kiegészítéseket, miköz-
ben vizsgálja, hogyan tér át Nádas 
figyelme a rövidprózáról (részben 
Mészöly Miklós hatására) a re-
gényre, milyen koncepció és for-
mai jegyek előzték meg a váltást, 
hogyan vette át a vezető szerepet 
a nagyforma stb . Olvasási vagy 
értelmezési stratégiájával közelíti 
a tárgyat az olvasóhoz (érdemes 
lenne vizsgálni, milyen befogadót 
előfeltételez a könyv) . A hatástör-
ténetet figyelve is kiemeli a Világló 
részleteket, mert ez hozta meg Ná-
das számára a széles körű olva-
sottságot, ugyanakkor a munkát 
az életmű nagy ívű lezárásaként 
tartja számon . Míg tehát a Balas-
sa-monográfia második kiadásáról 
írva László Emese Az értelmezés le-
zárhatatlanságáról beszélt,7 Szolláth 
Dávid pedig Halász a hálóban8 című 
szövegében a formálódást emelte 
ki, Bazsányi a lezártságot hangsú-
lyozza . A visszafogott belátás ha-
tárok közé zárja az életműben zajló 
folyamatokat .

Ehhez kötődik Bazsányi kiin-
dulópontja, miszerint a Nádas-al-
kotások ugyanazt az „alkati pe-
csétet” viselik magukon . A kifeje-
zésből kihallunk egyfajta negatív 
konnotációt, amit a szöveg vállal . 
Az Előhangban ez alapozza meg 
a tragikus írói alkat képzetének 
gondolati és persze retorikai 
feltételeit . A szerzőt ért negatív 
hatásösszefüggések vezetnek el az 
írói életpálya alakulástörténetének 
elemzéséhez, így a világháború, a 
zsidó-polgári származás, illetve 
az árvasága mint őstörténet . 
Világosan látja, hogy a terhelt 
múlt, a családi kötődések, a szo-
ciális és történelmi tényezők ho-
gyan hálózzák be az életrajzot, 

illetve „a szintúgy nyilvános 
életművet” (16) . Az egész adta 
kohézió pedig rálátást ad Ná-
das önértelmezéstörténetére .9 
Bazsányi többször állítja, hogy 
az életmű legfőbb jellemzője a 
tragikum és az irónia (talán ez 
lenne a világlátás, módszer), 
tárgya pedig a test-lélek törekvései 
és – legfőképp – kudarcai . Ezt 
tükrözi a fogalmi gondolkodás, 
illetve történetmondás „önkín-
zó vallomásosság”-a (18), amit a 
saját sors krízise, az „élethosszig 
tartó személyes kín” teljesít ki, de 
a viszony meg is fordítható (19) . 
Így lehet koherens például az Egy 
családregény vége a Világló részletek-
kel: „Nádas Péter első regényének 
egyetlen szóból álló zárómondata 
– „Nem .” (CsV, 160 .) – és regény-
szerű önéletírásának legutolsó 
mondata – „Nagyon sajnálom .” 
– mintegy a tagadás zárójelébe 
helyezik az életművet” (629) . A 
meggyőződés esztétikai-filozófiai 
probléma elé állítja önmagát, az 
opust lényegében egy adott vi-
lágnézetre redukálja . Mindezek 
fölött áll a kérdés, amit Nádas a 
Párhuzamos történetekkel kapcsola-
tosan összegez: „a regény anyaga 
[…] inkább arra a kérdésre vála-
szol, ha éppen akar, hogy milyen 
lény az ember” . (414) 

A fenti szempontok megis-
merése a jelentésképzés egyik, de 
nem egyetlen alapja, érvényessé-
ge pedig a tágabb szövegtérre is 
kihat . Bazsányi nem bonyolódik 
bele a külső valóság távoli és ke-
vésbé feltárt aspektusainak elem-
zésébe, noha a „lényegkeresés” 
szempontjából ezek az életösz-
szefüggések revelatívak lehet-
nének . A következőképpen sze-
lektál: „Könyvem egyes fejeze-
tei időrendben tárgyalják a fenti 
műfajok életműbeli változatait, 
esetenkénti utalásokkal az egyéb 
fajtájú szövegekre, például rövid 
könyvismertetőkre, alkalmi 
írásokra, közöttük beszédekre, 
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köszöntőkre és búcsúztatókra, 
valamint interjúkra […] nem vagy 
legalábbis nagyon ritkán hozom 
szóba a huszonéves író Nők Lap-
jában és Pest Megyei Hírlapban 
megjelent tudósításait, tárcáit, 
jegyzeteit és kulturális témájú 
beszélgetéseit .” (16) A tényleges 
pályakezdés idézett színterei-
nek szinte figyelmen kívül ha-
gyása a monográfia leggyengébb 
láncszeme – még az életműben 
alárendelt szerepet betöltő 
színházi pályafutás is összetettebb 
értelmezést kapott (amit Balassa 
egyenesen mellékmunkálatoknak 
minősített [157]) . 

Nádas Péter művészeti tevé-
kenységét ugyanakkor nem lehet 
különválasztani fényképészi múlt-
jától . A monográfia első oldalán 
Önarckép Linhof-technikával című 
Nádas-fényképpel találkozunk . 
Az írót itt a fényképezőgép 
határozza meg . Persze, a kép ideje 
(1959) függvényében ez nem ad 
jelentéstöbbletet, mivel megelőzi 
Nádas rövidprózai alkotásainak 
keletkezési idejét, esetleg azokkal 
egybeesik . Bazsányi viszont ki-
vételezett helyzetbe hozza a ké-
pet, ami így az önéletírás vizu-
ális megfelelője is lehet . Az első 
oldalon látható Nádas-önarckép 
fényképezőgéppel láttatja a szer-
zőt, mint – Balassa kifejezésével – 
„klasszikus írót” . De a klasszikus 
írók (ön)arcképei általában más-
fajta beállításban készülnek, itt 
az elhelyezkedés ad egy prekon-
cepciót . Terítékre kerül a fényké-
pészi pálya, ami nagyon fontos 
elem, mert újfajta szemponttal 
egészíti ki az opust, mégsem egy-
értelmű a kép–szöveg viszonyá-
nak tematizálása . A medialitás 
témaköre megjelenik ugyan az I. 
Függelékben, de leginkább külön-
választja a fotográfusi életművet 
az irodalmitól (634) . Helyénva-
ló ez a meglátás, mégis a fülszö-
veget olvasva támadhat egy kis 
hiányérzetünk . A fülszövegben 

ugyanis ez áll: „Könyvét gaz-
dag képanyag kíséri, és számos 
melléklet teszi kézikönyvszerű-
en használhatóvá .” Ehhez képest 
meglepően kevés kép szerepel a 
monográfiában, ezek közül is alig 
van néhány, amivel ne találkozott 
volna korábban az olvasó .

Még ha interpretációiban 
Bazsányi gyakran hivatkozik is 
a fényképészi látásmód hatásá-
ra (mivel a képi világ mint refe-
rencia vitathatatlanul átszövi az 
opust), ezek többnyire funkcio-
nális társulások . Ez alól biztos ki-
vétel a Saját halálban szereplő le-
gendás vadkörtefa fotósorozata, 
aminek gazdag tematikája önma-
gában is elégséges alapja lehetne 
egy kiegészítésnek . Például az 
Andrea Mantegna Halott Krisztus 
(1490 körül) című festményének 
ekphrasisa a Saját halálban di-
alogizálhat más ikonográfai is-
meretekkel, illetve Halott Krisz-
tus-narrációkkal . Utalhatunk 
Julia Kristeva Hans Holbein Ha-
lott Krisztusát10 elemző szövegé-
re, ami éppen a melankólia képi 
narrációja felől értelmezi Holbein 
műalkotását (de a testábrázolás 
felől szintén olvasható a kép11) . 
Ugyanígy, a vadkörtefa-sorozatba 
bekerülhettek volna olyan alkotá-
sok, amelyek megelőzték a mun-
kát vagy éppen annak folytatásai, 
s ismereteinkhez képest többletet 
mutatnak fel . Az olvasó akarat-
lanul is kíváncsi rá, hogy példá-
ul milyen pozícióból szemléli a 
vadkörtefát most (?) a szerző, to-
vábbmenve, módosul-e a kép ide-
jéhez való viszonya . Ha a Világló 
részletek lényegi aspektusa a múlt, 
illetve az emlékezés, érdemes len-
ne megnézni, hogy a monográfia 
képi mellékletei hogyan viszo-
nyulnak ehhez a szemlélethez, 
mit emelnek ki az életesemények-
ből, vagy mit hitelesítenek a szer-
ző, illetve elbeszélő történeteiből . 
Ilyen szempontból nem mindig 
tűnik legitimnek az adott szöveg-

124 figyelő 



részlethez választott képi mellék-
let – persze lehet, hogy a válasz-
tás éppen a szöveg és kép külön-
állóságát akarta hangsúlyozni . 
Ezek nyilvánvalóan részletprob-
lémák; alapos elemzésük túlmu-
tatott volna még Bazsányi Sándor 
nagyszabású monográfiájának a 
hatókörén is . (Jelenkor, Pécs, 2018)

Pál-Lukács Zsófia

Jegyzetek

1 Lásd Dávidházi Péter és Balassa 
Péter beszélgetése a Holmiban Be-
szélgetés az életrajzi műértelmezés ta-
bujáról címmel (http://www .c3 .hu/
scripta/holmi/00/08/12david .
htm, Utolsó letöltés: 2019 . 03 . 
15 .) 2 Bagi Zsolt: A körülírás. Ná-
das Péter: Emlékiratok könyve, Jelen-
kor, Pécs, 2005 . 3 Idézi: Dánél 
Mónika: Én-te-ő . Saját és idegen 
viszonyában, Kalligram, 2002, ok-
tóber, http://www .kalligramoz .
eu/Kalligram/Archivum/2002/XI .-
evf .-2002 .-oktober-Nadas-Peter-
60-eves/En-Te-O .-Sajat-es-idegen-
viszonyaban (Utolsó letöltés: 2019 . 
03 . 15 .) 4 Bagi Zsolt: Szakmai 
problémák . Magyarázatok a „Világ-
ló részletek”-hez, http://www .muut .
hu/archivum/25959 (Utolsó letöl-
tés: 2019 . 03 . 15 .) 5 Dávidházi–
Balassa, i . m . 6 Bagi: Szakmai 
problémák, i . m . http://www .
muut .hu/archivum/25959 (Utol-
só letöltés: 2019 . 03 . 15 .) 7 Je-
lenkor, 2007/10 . http://www .je-
lenkor .net/archivum/cikk/1331/
az-ertelmezes-lezarhatatlansaga 
(Utolsó letöltés: 2019 . 03 . 
15 .) 8 Kalligram, 2002/10 . 
http:/ /www .kall igramoz .eu/
Kalligram/Archivum/2002/XI .-
evf .-2002 .-oktober-Nadas-Peter-
60-eves (Utolsó letöltés: 2019 . 
03 . 15 .) 9 Vö . A lét maga a 
tragédia Nádas Péter szerint – 
mondja monográfusa, Bazsányi 
Sándor, Népszava, 2009/2 ., https://
nepszava .hu/3024572_a-let-maga-
a-tragedia-nadas-peter-szerint-

mondja-monografusa-bazsanyi-
sandor (Utolsó letöltés: 2019 . 03 . 
15 .) 10 Vö . Kristeva, Julia: A 
melankolikus képzelet, Thalassa, 
2007/2–3 29–50 . 11 Vö . Széplaky 
Gerda: A megsebzett test . Meg-
jegyzések az európai művészet 
testábrázolási narratívájához, Ko-
runk, 2018/11 . 18–27 .

Rokon lelkek

Abbado rediscovered 
(Schubert: 8. és 5. szimfónia, 
Bécsi Filharmonikusok, 
vezényel Claudio Abbado)

Claudio Abbado a 20 . század 
második felének egyik meghatá-
rozó karmester-egyénisége volt 
– olyan muzsikus, akiről okkal 
mondhatjuk egyrészt, hogy sze-
mélye, művészi magatartásfor-
mája és munkássága jelenséggé 
avatta, másrészt, hogy ez a jelen-
ség túlmutatott önmagán, és va-
lami eszmeit, általános érvényűt 
is képviselt . 1933-as születési éve 
azt jelentette, hogy a legsötétebb 
korban, a fasizmus idején kellett 
eszmélnie . Gyermekkorát meg-
határozta szülei bátor kiállása az 
üldözöttek mellett . Édesanyját 
bebörtönözték, amiért egy zsidó 
gyermeket bújtatott, a kisfiú Ab-
bado pedig, átvéve szülei harcos 
antifasizmusát, egy alkalommal a 
„Viva Bartók” feliratot írta a mi-
lánói Gestapo irodájának falára . 
Keresni kezdték a tettest, s csak a 
szerencsén múlott, hogy a későb-
bi karmester ép bőrrel megúszta a 
történetet .

Abbado fiatalon hallotta ve-
zényelni a kor nagy bálványát, 
Toscaninit, és az élmény megha-
tározóvá vált későbbi munkájára 
nézve – de nem úgy, ahogy gon-
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dolnánk . Tanújaként a karmester 
legendás dühkitöréseinek, a fia-
tal muzsikus (akit később a vele 
együttműködők a „maestro” he-
lyett csak Claudiónak szólítottak) 
elhatározta, hogy ő másképp fog 
dolgozni a zenészekkel . A vissza-
emlékezések szerint művészi ma-
gatartásának alapjává vált a köz-
vetlenség, a természetesség, a hu-
mánum és a demokratizmus – sok 
dirigens számára ez még ma sem 
természetes . Nem csoda, hogy 
amikor 1989-ben a Berlini Filhar-
monikusok Herbert von Karajan 
utódaként őt választották a zene-
kar művészeti vezetőjének (ven-
dégként már 1966 óta vezényelte 
a zenekart, amelynek élén 1989 
előtt harminchárom alkalommal 
lépett fel), új korszak kezdődött 
az együttes életében . Karajan szo-
borszerű jelenség volt, muzsikálá-
sa zártságot és arisztokratizmust, 
megfellebbezhetetlenséget és szi-
gort árasztott – Abbado minden 
irányban és mindenfajta értelem-
ben a nyitás, a párbeszéd gesztu-
sát képviselte, amit utóda, Simon 
Rattle tovább folytatott .

Abbado művészi személyisé-
gének kialakulásában döntő sze-
repet játszott, hogy tanulmányait 
a zenetörténet legfontosabb vá-
rosában, Bécsben végezte, a ze-
neakadémián, Hans Swarowsky 
(1899–1975) osztályában . A bu-
dapesti születésű Swarowsky a 
kor egyik legfontosabb karmes-
ter-pedagógusa volt, növendé-
kei közé tartozott Abbado mel-
lett Zubin Mehta, Jesús López-
Cobos, Miltiades Caridis, Giusep-
pe Sinopoli, Gianluigi Gelmetti, 
Fischer Ádám és Fischer Iván . 
Swarowskytól a múlt nagy ha-
gyományát sajátította el Abbado, 
de nemcsak ő és a bécsi zeneaka-
démia gyakorolt meghatározó 
hatást művészi formálódására, 
hanem az immár felnőtt, tanulmá-
nyait befejező művész is rendkí-
vül fontos kapcsolatot alakított ki 

Bécs zeneéletével, elsősorban két 
nagy együttessel: a Staatsoperrel, 
amelynek számtalan előadását 
vezényelte, és a Bécsi Filharmoni-
kusokkal .

Felmerül a kérdés: ha Abbado 
modern szellemű karmester volt, 
miért volt számára oly fontos a 
Bécsi Filharmonikusokkal való 
művészi kapcsolat, hiszen ez az 
együttes mindmáig Európa egyik 
legkonzervatívabb zenekara . Erre 
a kérdésre a választ nem a mo-
dern stílusfelfogás és a hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás, illetve 
azok ellentéte területén érdemes 
keresnünk, hanem a zenélés mö-
gött meghúzódó szemléletben . 
Abbado is, a Bécsi Filharmonikus 
Zenekar is tartózkodott attól a hi-
deg perfekcionizmustól, amely a 
20 . század második felében sok 
nemzetközi hírű zenekar számá-
ra vált meghatározóvá, különösen 
az Amerikai Egyesült Államok-
ban, de Nyugat-Európában is . A 
Bécsi Filharmonikusok is, Abbado 
is a spontán, közlékeny, ember-
léptékű muzsikálásban hitt, s en-
nek érdekében mind a karmester, 
mind a zenekar hajlandó volt oly-
kor feláldozni az óramű pontos-
ságú technikai kidolgozást . Ilyen 
értelemben voltak ők, karmester 
és zenekar, rokon lelkek .

Amikor egy nagy művész el-
távozik az élők sorából – Abbado 
nyolcvanévesen, 2013-ban halt 
meg –, az utókor igyekszik meg-
őrizni, közkinccsé tenni életmű-
vének minden fellelhető darabját . 
Egy karmester esetében először 
csak a már korábban is napvi-
lágot látott lemezek jelennek 
meg új kiadásban, idővel azon-
ban megkezdődik az a folyamat, 
amelynek során az arra hivatot-
tak megpróbálnak felkutatni min-
den olyan hang- és képfelvételt, 
amely valaha is készült az adott 
művésszel, beleértve azokat is, 
amelyek létrejöttek, de valamely 
okból nem kerültek kereskedel-
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mi forgalomba . Úgy látszik, Ab-
bado esetében a művészpálya 
utóélete mostanra eljutott ebbe 
a fázisba, s ennek eredménye-
képpen ismerhetjük meg most 
egy negyvennyolc évvel ezelőtti, 
bécsi hangverseny felvételét . A 
harmincnyolc esztendős Claudio 
Abbado 1971 Pünkösd hétfőjén 
vezényelte a Bécsi Filharmoniku-
sokat a Musikvereinsaalban . A 
műsoron Schubert két szimfóni-
ája, a 8. (h-moll, „Befejezetlen”, D 
759) és az 5. (B-dúr, D 485) szere-
pelt . A két szimfonikus mű között 
Bartók 2. zongoraversenye hang-
zott el, az Abbadóval élethosszig 
szoros művészi együttműködés-
ben álló barát és szellemi szövet-
séges, Maurizio Pollini szólójával . 
E koncert hangfelvételéből jelent 
meg most lemezen – első alkalom-
mal – a két szimfónia .

A CD minden szempontból 
becses múltidézés . A múltat idé-
zi természetesen a régi esemény 
felelevenítése, a koncertfelvétel, 
amely soha nem válik olyan sze-
mélytelenné és időtlenné, mint 
egy hanglemez . De más értelem-
ben is a múlt idézése történik meg 
a felvételeken . Például azáltal, 
ahogyan Abbado a két szimfónia 
közül a lemezt nyitó Befejezetlent 
vezényli . A tempóvétel figyelem-
reméltón lassú és méltóságteljes, a 
vonóshangzás dús, sötét, a hang-
súlyok nagyon erőteljesek, a tétel 
mindkét zenei magatartásformá-
ja, a drámai és a lírai megszóla-
lásmód egyaránt nagyon inten-
zív . Mindez együtt nem egy fia-
tal, harmincnyolc éves karmester 
új esztétikáját érvényesíti, hanem 
sokkal inkább a korábbi generá-
ciókét . Más szavakkal: olyan ez a 
romantikus szellemben értelme-
zett Befejezetlen, mintha nem Ab-
bado, hanem Furtwängler vezé-
nyelné . Abbadót később sokszor 
láttuk-hallottuk, idősen, nagybe-
tegen is, és mindig érezhető volt 
az egyéniségéből áradó fiatalos 

karakter . Itt, ezen a korai koncer-
ten feltűnően idős.

Ez a megállapítás csak első 
olvasatra tűnik paradoxonnak . 
Hogy is ne lenne idős, hogy is ne 
közvetítené a korábbi generáció 
nagyjainak esztétikáját, amikor 
azok a bizonyos „korábbiak” még 
karnyújtásnyira vannak tőlünk . 
Ne feledjük: 1971-ben vagyunk . 
A régi nagy karmesterek közül 
Klemperer még él, Furtwängler 
pedig, akinek árnyéka leginkább 
rávetül a Befejezetlen előadásának 
élményére (és aki szintén sokat 
vezényelte a Bécsi Filharmoniku-
sokat) tizenhét évvel korábban 
halt meg . Abbado zenei nevelő-
désének idején azonban, a negy-
venes években és a negyvenes-öt-
venes esztendők fordulóján a régi 
nagyok – Toscanini, Erich Kleiber, 
Bruno Walter, Klemperer, Furt-
wängler – még mind aktívak vol-
tak, produkcióik meghatározták 
a kor zeneszemléletét, és befolyá-
solták az akkoriban eszmélő fiatal 
muzsikusok gondolkodásmódját 
is . Ezt a hatást érhetjük tetten a 
Befejezetlen szimfónia vonzón „ré-
gimódi” felvételén, a fiatal létére 
„az öregek stílusában” vezénylő 
Abbado muzsikálásában .

A másik Schubert-felvétel 
is a múlt megidézésének jegyé-
ben szólal meg – de itt másféle 
múltidézésről, Bécs szellemének 
egységéről van szó . Köztudott, 
hogy Schubert 5. szimfóniája va-
lamennyi tételében (de legkivált 
talán az Andante con moto máso-
dik tételben) igen erős Mozart-
hatást mutat . A dallamok lejtése, 
könnyedsége, a zenei szókincs, a 
hangsúlyok, a tagolás – mindent 
Mozarttól tanul Schubert ebben a 
műben („Micsoda víziót adtál ne-
künk egy jobb világról, Mozart!” 
– írta elődjéről) . Ám ez a hatás 
nem teszi epigon-alkotássá az 5. 
szimfóniát – hiszen az remekmű –, 
inkább a darab vonzerejét növe-
li; zenetörténeti találkozásnak, az 
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előd és az utód szellemi kézfogá-
sának lehetünk tanúi . Karmestere 
válogatja, ki milyen mértékben 
érvényesíti ezt a Mozart-hatást . 
Abbado itt és most nagyon erő-
teljesen: olykor akár Mozartként 
is hallgathatnánk a zenét . Mo-
zarti lesz Abbado keze alatt a mű 
energiája – a hangzás a Befejezetlen 
szimfónia sötétjéről feltűnően vilá-

gosra vált –, mozarti az Andante 
lágysága, a menüett dacos indu-
lata és a saroktételek előrefúródó 
lendülete . Az olasz Abbado, az 
osztrák főváros zenei neveltje egy 
darab „Bécs-esszenciát” nyújt át a 
zenehallgatónak ebben a mozarti 
Schubert-tolmácsolásban . (Deu-
tsche Grammophon)

Csengery Kristóf

128 figyelő 

Néhány szerzőnkről
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Szemelyácz János – 1991-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem általános orvosi karán . 1995-ben pszichiátriából, 2000-ben 
addiktológiából, 2004-ben pszichoterápiából tett szakvizsgát . 1995-
től a Baranya Megyei Drogambulancia főorvosa, majd az ezt magába 
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a regula ösvényén

Miért vagyok bencésként európai? 

A történelmi érv

Bencésként valójában „született” európai vagyok . Ennek tör-
ténelmi oka van . Nursziai Szent Benedek nevéhez páratlan és 
tartós hatástörténet fűződik, amely több mint 1500 éve mit sem 
vesztett aktualitásából; amely mind a mai napig tart és világszer-
te elterjedt . A bencések fejlődéstörténete több évszázadon keresz-
tül együtt halad az európai kultúr- és civilizációtörténettel, azok 
egyház- és politikatörténetével . A Benedek-rend, illetve a bencé-
sek az európai aktorok . Alapítója nem sejtette, hogy XII . Pius Eu-
rópa atyjának, VI . Pál 1964 . október 24-én Montecassinóban Eu-
rópa védőszentjének fogja nevezni . Ennek meghirdetésekor VI . 
Pál külön kiemelte a közös alapon nyugvó, keresztény hitű né-
pek egyesülését . Az európai talajvíz bencés módon impregnált . 

Regulája a 6 . század közepétől Európa gyökereire is hatás-
sal volt, kolostorai formálták a keresztény Nyugatot . Átmeneti 
időszakban jött létre, majd terjedt el a későantik helyszínektől 
és kultúráktól egészen addig, amit ma kora középkornak neve-
zünk, mígnem a Karoling-birodalomban meg nem szilárdult . Ez 
az a korszak, amelyben a pogány törzsek régen elfoglalták pozí-
cióikat és meghonosodtak . Benedek egy olyan, évszázadokban 
mérhető hatástörténetet indított útjára, mint kultúra, művelődés, 
spiritualitás, gondoskodás és Isten békéjének végtelen fejlődése, 



s ezzel éppúgy osztozik Európa hanyatlásában és alkonyában, 
mint ahogy új szerzetesrendeket életre hívó reformokban is ala-
kul . Érvénye európai szintű, később világméretű . Regulája teljes-
séggel mentes a politikától, és mégis a Nyugat egyik legbefolyá-
sosabb okiratává válik . 

Ha az ember megnézi a Benedek-rend kiterjedését, megmu-
tatkozik annak európai formátuma . A közép-itáliai Montecassino 
szerzetesrendje igen korán észak felé talált utat magának: noha 
Ágoston Nagy Szent Gergely általi küldetése az angolszászok 
földjére nem a Regulával ment végbe, a 7 . század elejére kizáró-
lagos érvényességre tett szert, s az ország egyházi és kulturális 
központjait képviselő nagy kolostorok életnormájává válik . Ván-
dorútjairól alig tudni valamit . 

Előbb más regulákkal kötelékben, elsőül a kolumbán rend-
szabállyal egyik kolostort a másik után „hódítja meg” Galliában . 
624-ben vezették be a Regulát Alta Ripa kolostorában . Már 620 
előtt Luxeuilben, a szárazföldi ír szerzetesség fellegvárában is-
merniük kellett . Donatus, Besançon püspöke, maga is luxeuili 
szerzetes, 625-ös kolostoralapításához apácarendszabályába át-
veszi Benedek Regulájának nagy részét . 742-ben aztán Szent Bo-
nifác aláírásával az első ausztráziai szinóduson, az úgynevezett 
„germán zsinaton” minden szerzetes- és apácakolostorban köte-
lező érvénnyel bevezetik . 

Angliába társaival együtt nem csupán missziózásra érkezik a 
bencés Winfrid-Bonifatius (672/73–754), hanem újraevangelizá-
lás céljából is . Az általa alapított apátságok a benedeki Regula 
szerint élnek . A vele érkezett nők, mint például Lioba, magasan 
képzettek, kolostoraikban a korszak szellemi, kulturális és civili-
zációs arculatát formálják . 

Néhány évtizeddel később az aacheni zsinat (817) I . (Jámbor) 
Lajos révén a Karoling-birodalomban végérvényesen kizáróla-
gos érvényre jut . Nagy Károly pedig egyre keletebbre terjeszti ki 
bővítési politikáját, amelyben mintegy rohamosztagokként ben-
cés kolostorokat alapít . Ezek már korábban elterjedtek Itáliában, 
és meghódították az egész európai szárazföldet Portugáliától a 
Baltikumig, az Atlanti-óceántól a közép- és kelet-európai térsé-
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gig . Az európai szerzetesség évszázadokra azonossá válik a ben-
césséggel . 

A Nyugat térségét apátságok hálózatai szelik át, amelyek a 
kolostori-szellemi élet helyei, az evangelizáció alapjai és a kul-
turális, gazdasági és civilizációs tevékenységek központjai . Így 
a még osztatlan kereszténység Európája és ezzel a benedeki Re-
gula nem csupán felekezetek előtti, hanem egyúttal felekezetek 
feletti irat is . Benedek a szétvált keresztények egyik atyja . Ezzel 
egyszersmind feltárult az európai ökuméné aspektusa, amikor is 
a mai közösségek a reformáció templomaiban Benedek Reguláját 
bevonják életformájukba, mint ahogy ezt látjuk Franciaország-
ban, Svédországban, Angliában és Németországban . 

Mindezek egyikét sem tartalmazza a benedeki Regula . Itt 
azonban beigazolódik egy alapelv, amelyet Benedek követke-
zetesen képviselt: az átalakuló adottságok észlelése, a változó 
hely- és időviszonyok figyelembevétele és az ezekre reagálni 
kész rugalmasság . A konstruktív és kritikai bánásmód a jelennel, 
ahogyan azt Benedek előirányozza, éppen ma állítja kihívás elé 
a bencés szerzetességet, de ez egyben minden társadalom jövő-
beli kérdése is . Ezért adódik a maradandóra és a feladhatatlanra 
vonatkozó kérdés, mint ahogyan a szükséges alkalmazkodásé is . 
A benedeki Regula olyan kvalitásokkal rendelkezik, amelyeknek 
nincsen közük kicsinyes szabályozásokhoz . 

A személyes tapasztalat 

Létezik még egy második, egészen személyes vonal: kolostori 
életemben sokszor és sokoldalúan jártam be Európát . Természe-
tesen nem bárhová és nem akármilyen okból, hanem mindig a 
Benedek-rend összefüggésében és bencésként . 

Az apátságokban, kolostorokban, közösségekben, amelyek a 
Benedek-rendszabály szerint élnek, mindig vendég voltam . Eb-
ben nem játszott szerepet a nemzetiség: ha a rendi küldöttség-
gel Ausztriában, Svájcban, Dél-Tirolban vagy Németországban 
voltunk, nem németként, svájciként, osztrákként vagy dél-tiroli-



ként érzékeltek minket, hanem egy nagy bencés-európai család 
tagjaiként, a nemességhez hasonlatosan, ahol valahogy minden-
ki mindenkivel rokon, bármilyen távoli legyen is az – legalábbis 
Montecassinótól . 

Amikor tanulmányi napokra vagy munkahetekre, előadá-
sokra vagy ehhez hasonlókra voltam hivatalos, nem a nemze-
tiség számított . A helyek megoszlanak Olaszország (Róma és 
Bolzano), Svájc, Ausztria és Csehország, Svédország, Németor-
szág és Bajorország között . Még a kolostori patronátus is, ame-
lyet kolostorunk az ombergi nővérek fölött vállalt Svédország-
ban, egy ilyenfajta európai kezdeményezés része . 

Hasonlóan intenzív európai tapasztalatok alakultak ki az 
Institut für Benediktinische Studien tanfolyamok vagy novícius 
kurzusok során Salzburgban . Nővérek és testvérek, oblátusok 
és érdeklődő laikusok már számos európai országból jártak ott: 
Svédországból és Dániából, Hollandiából és Lengyelországból, 
Svájcból, Ausztriából és Dél-Tirolból, Csehországból és Romá-
niából, egészen a missziós bencéseken át afrikai testvérekig és 
nővérekig . 

Ezzel el is érkeztünk a bencésekhez mint globális szereplők-
höz . Mindig egy nagyobb bencés család tapasztalata jelenik meg, 
mert az a spiritualitás az alap, szókincs, amellyel megértetjük 
magunkat, legalábbis követhető . A valahová tartozás és az ösz-
szetartozás átvétele döntő elem, s teljes mértékben független a 
nemzetiségtől . 

Michaele Puzicha
(Tillmann Ármin fordítása)
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A FUGA Budapesti Építészeti Központban március 6-án ren-
dezett sajtótájékoztatón mutatták be a Pannonhalmi Főapát-
ság 2019-es kulturális és spirituális évadát, aminek a hívószava 
a csend . Cirill főapát úr és Dejcsics Konrád atya, kulturális 
igazgató mondták el a nyitó gondolatokat: A csendnek sokféle 
dimenziója van… Létezik a szemlélődés csendje, a megnyugvásé, a 
letisztulásé. A dolgok összerendeződésének csendje. Van cinikus, el-
hallgató, megalkuvó csend, a prófétai hang elnémulása. De létezik a 
szolidaritás csendje is, amikor szavak nélkül ott állok a másik mel-
lett, osztozva gyászában, bajában. Szavak nélkül, de tettre készen, ha 
a helyzet úgy kívánja .

A gimnázium Dísztermében 8-án Raffai Péter asztrofizikus, 
egyetemi adjunktus (ELTE Fizikai Intézet) tartott előadást 
Csillagászat gravitációs hullámokkal címmel . Olyan kérdésekre 
adott választ, mint: Mik azok a gravitációs hullámok? Hogyan 
sikerült megtalálni őket? Mit tudhatunk meg segítségükkel a 
világegyetemről és mindarról, ami benne van? Albert Einstein 
több mint száz éve következtetett a gravitációs hullámok létezésére. 
Az emberiség mégis csupán az elmúlt néhány évben volt képes elő-
ször észlelni ezeket a hullámokat, a világűr távoli hullámforrásai-
ból. A gravitációs hullámok első észlelései a csillagászat egy telje-
sen új ágának megszületését jelentik . Az előadás a terület eddigi, 
az előadó kutatócsoportjának hozzájárulásával megvalósuló 
eredményeit tekintette át .

Ugyancsak a gimnázium Dísztermében 12-én Takátsy Péter, 
gimnáziumunk egykori diákja, a budapesti Katona József 
Színház színművésze Dosztojevszkij A félkegyelmű című re-
génye alapján készült Miskin herceg című monodrámáját adta 
elő, amelyet ő írt át egyszemélyes darabbá Ascher Tamás köz-



reműködésével . A darabról így vall: Miskin herceg az, aki mi-
att senki sem lesz elítélt. Ő nem ítélkezik senki fölött, és mindenki, 
aki kapcsolatba kerül vele, megváltozik. A nézők talán félteni fogják, 
mert úgy látják, veszélyben van, és nem értik, miért nem menekül, 
vagy miért nem védekezik. Az előadást követően beszélgetésre 
került sor az előadóval . 

A Főapátság az idei kulturális és spirituális évadát a csendnek 
szenteli . Nagyböjt időszakában, a Szent Márton-bazilikában 
felcsendülő zene- és kórusművek megnyitják a csend dimen-
zióit, közelebb viszik a hallgatóságot saját elcsendesedésük 
útján . Ennek a sorozatnak az első alkalma 15-én volt . Az életfa 
és Krisztus keresztje témájával a kereszténység örök misztériu-
mát járta körül a Wiener Choralschola koncertje Daniel Mair 
vezényletével . A nemzetközi hírű kórus gregorián énekeket 
szólaltatott meg a Karoling-kortól a késő középkorig . A zenei 
szemlélődést szerzetestestvérek (Hirka Antal, Borián Elréd és 
Hegedüs Odó) elmélkedései tették teljesebbé .

Nagyböjt második vasárnapján, 17-én ünnepi szentmisére gyűlt 
össze a Győr kertvárosi részében található kismegyeri Szent 
Anna Lelkészség hívőközössége . Elkészült ugyanis a temp-
lom orgonája, amelyet a szentmise keretében Cirill főapát úr 
áldott meg . A lelkészség és a templom a Pannonhalmi Terü-
leti Apátsághoz tartozik, a lelkipásztori szolgálatot több mint 
két évszázada bencések látják el . A templomot Balázs Mihály 
és Somogyi-Soma Katalin építészek tervezték, 2011-ben szen-
telték fel . 

Szent Benedek Atyánk tavaszi ünnepén, 21-én (amikor alapítónk 
mennyei születésnapjára emlékezünk) idén Michael Au-
gust Blume apostoli nuncius volt a vendégünk, aki először 
a Díszteremben diákjainknak mutatkozott be, és válaszolt a 
felvetett kérdéseikre . Az eucharisztia ünneplésének elején Ci-
rill főapát úr köszöntötte a megjelenteket (munkatársainkat, 
diákjainkat, vendégeket) . A nuncius úr homíliájában többek 
között a következőket mondta: Mindenekelőtt jó, ha tudatosít-
juk, hogy mind a szerzetesi életben, mind a házaséletben olyan tar-
tós elkötelezettségre van szükség, amit a szerzetesek és a házastársak 
egyaránt komolyan vesznek. A monasztikus szerzetesi életet Szent 
Benedek mindig az evangélium fényében, valamint az elöljárók ve-
zetése alatt megélt, egymás iránti engedelmességben, kölcsönös tisz-
teletében, egymás elfogadásának kultúrájában látta megvalósulni. 
Hasonlóképpen cselekszenek a házastársak, amikor Isten akaratát 
keresve egyéni törekvéseiket és akaratukat a másikénak rendelik alá 
– ami annyit jelent, hogy egymást meghallgatva, egymás szempont-
jait figyelembe véve együtt hozzák meg döntéseiket. Ez az egymás 
felé megélt engedelmesség – ahogyan a szerzetesi engedelmesség is – 
hosszú tanulási folyamat, és rengeteg gyakorlás által érik be és válik 
életre szóló tapasztalattá… Az Isten szeretete, amely Krisztusban 
van, örömhír számunkra és mindazok számára, akikkel azt megoszt-
juk, legyenek azok a barátaink, családtagjaink, vagy akár azok, akik 
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az evangélium örömhírét, az isteni szeretet és irgalom valódi tapasz-
talatát szomjazzák. Te és én, mi vagyunk azok, akiket Isten arra hív, 
hogy elmondjuk nekik és mindenkinek, Isten mennyire szereti őket. 
Ennek az irgalomnak és szeretetnek vagyunk a küldöttei, misszioná-
riusai . A szentmise után a Főapátsági Könyvtárban került sor 
az időszaki kiállítás megnyitására . Cirill főapát úr köszöntő 
szavaival emlékeztetett arra, hogy a következő óra a csend jegyében 
zajlik, mivel a Csend című kiállítás megnyitójára vagyunk hiva-
talosak. Életünkben túl sok a közlés és túl kevés a figyelem; üzenet 
és zaj összemosódik, bizonytalanná válnak értéktelen és értékes ha-
tárai, ám a növekedés garanciája a csend, amely hozzásegít, hogy 
mélyebbre hatolhassunk önmagunkban. A csend sokféle lehet, és sok 
mindent jelenthet. Lehet a természet „hangos” csendje, az alkotásé, 
szereteté, a figyelemé, a döbbeneté és a halálé is . A csönd külső keret, 
lehetőséget teremt egy belső figyelemre, egy belső hallásra, ahol a 
Szentlélek működik. Dejcsics Konrád kulturális igazgató szá-
mára a kiállítás a közösségről, a közösségvállalásról megfogalmazott 
üzenetei miatt vált fontossá. A felismerés miatt, hogy legfőképpen 
a közösségre kell figyelnünk . Tompa Andrea író mesével ké-
szült az alkalomra (amely lapunk előző számában olvasható) . 
Erőss Nikolett szerint a kiállításon – a felkért művészek (Trapp 
Dominika, Sculler Judit, Pálinkás Bence György, Ember Sári és 
Kristóf Krisztián) segítségével – a kiindulópont Pannonhalma kü-
lönböző csendértelmezéseinek vizsgálata lett, s a saját csend szemé-
lyes történetei felé fordult a figyelem. De a műalkotásoknak költői 
és társadalmi olvasatai is lehetnek . Ezután a felkért művészek 
mutatták be alkotásaikat .

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Galériájában 22-én Szűcs 
Attila Rajzok című kiállítását nyitotta meg Máthé Andrea esz-
téta: Szűcs Attila rajzainak különös világában a líraiság és a tár-
gyilagos hűvösség, a közelről megmutatás és a távol(ság)ban tartás 
összeszövődve – „összerajzol(ód)va” – jelenik meg . 

Iskolánk bekapcsolódott a Frankofónia Filmnapok és Fesztivál 
programjaiba . Az Életem értelmei és a Szabadúszók című filmek 
megtekintése után egy francia színdarab, az Oulipo társulat 
Oulipolisson című színielőadására került sor .

Március 22-én volt az új (labdarúgó) nagypálya felavatása egy 
tanár–diák meccsel . A pályát 2014 óta, a tornacsarnok építé-
sekor idehordott homok miatt nem tudtuk használni . A pálya 
vadonatúj gyeppel, kis és nagy kapukkal és automata öntőző-
rendszerrel rendelkezik . Az idei tanévben iskolánk diákjai a 
sport területén is sikeresen szerepeltek . Pécsett kosárlabda-
csapatunk a Diákolimpia Országos Döntőjében a tavalyi baj-
noki cím után ismét felállhatott a dobogóra: második helye-
zést ért el, edzőjük Erdőssy István . A mezei futó Diákolimpia 
országos döntőjén a IV . és az V . korcsoport bronzérmet szer-
zett, míg a VI . korcsoport csapata országos bajnok lett, edző-
jük Török Loránd . A Vívó Diákolimpia döntőjén diákjaink 6 
arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet hoztak el, felkészítőik: Polgár 



Pál, Dejcsics Konrád atya és Sellei András . Nem sportered-
mény, mégis jelentős: Török Kristóf Áron a XIII . Országos 
Orgonaversenyen a 11–12 . évfolyamos konzervatóriumba 
járó diákok között második helyezést ért el, tanára Kiss Zsolt .

A Nagyböjti Koncertsorozat keretében került sor Balázs János és 
Váradi László zongoraestjére a Bazilikában 29-én . Az est 
során Liszt-darabok hangzottak el (Mária eljegyzése, A Villa 
d’Este szökőkútja, A molnár és a patak, Dante-szonáta, Petrarca-
szonettek, Szent Ferenc a hullámokon jár) .

Ugyanezen a napon a Díszteremben Sulyok Tamás, az Alkot-
mánybíróság elnöke tartott előadást Az alapjogok védelmében 
(A magyar alkotmánybíráskodás trendjei) címmel .

Április 5-én délután a Bazilikában a Napközi imaóra keretében a 
gimnáziumunk öregdiákjaiból álló Szent Márton Kamarakó-
rus énekelte Palestrina Miserere című művét . 

A Költészet Napja kapcsán itt tartották Pannonhalmán a Berzse-
nyi Dániel Szavalóverseny megyei döntőjét . Délután az Aszt-
rik-teremben diákjaink Fehér Renátóval, fiatal Zelk Zoltán-
díjas költővel beszélgettek verseiről, amelyekből tavaly már 
a második kötet jelent meg a Magvető Kiadónál . Este pedig a 
Díszteremben IMPOETRY, azaz Import Impró & Slam poetry 
előadásra került sor a győri Improvizációs Színház előadó-
művészeinek közreműködésével . 

A holokauszt emléknapján idén Cirill főapát úr és a 11–12 .-es 
történelem fakultációs csoport tagjai tartották a megemlé-
kezést . Az emléknap több helyszínen, vegyes korosztályú 
csoportokban követte végig a pannonhalmi embermentés 
eseményeit . Délután Németh Tamás, gimnáziumunk taná-
ra tartott előadást Vakáció a táborban (Az ismert és az ismeretlen 
Kertész Imre) címmel.

Az Apátsági Galériában 12-én délelőtt nyílt meg Lucien Hervé Az 
építészet csendje című időszaki kiállítás . A magyar származású 
fotóművész (Elkán László) fekete-fehér épületfotói kerültek 
fel a falakra, amelyek az 1950–60-as évek legnevesebb építé-
szeinek munkáit mutatják be Brazíliavárostól Lesencefaluig, 
Franciaországtól Szíriáig . A kiállítás végigkalauzol kétezer 
év szakrális építészetén . A tárlata dialógust kezdeményez 
formák és korok, ismerős és ismeretlen helyszínek között . A 
kiállítás szervezői a művész archívumában őrzött negatívok 
közül az ismert felvételek mellett olyanokat is kiválasztottak, 
amelyek soha nem jelentek meg nagyításban, ezen a kiállí-
táson láthatók először . Dejcsics Konrád, a főapátság kultu-
rális igazgatója köszöntő beszédében emlékeztetett, hogy a 
pannonhalmi bencés közösség modern kori történetét végigkíséri a 
fotográfiával való magas szintű foglalkozás. Palatin Gergely, Rados 
Tamás, Vass Alberik bencés szerzetesek munkásságát, vagy a főapát-
ság több mint százezer felvételt őrző fotótárát is lehet említeni. Az 
előző évek fotókiállításai (Regula Oculorum, Osztás 10x10, Kö-
zös ház) után most újabb fórumot nyújt a közösség a fotográfiával 
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történő találkozásra . A fotótárlat képeinek nagyítását Philippe 
Brame végezte, aki barátként és kutatóként is végigkísérte 
Lucien Hervé utolsó éveit . A kiállításon elmondott emlékei 
szerint hosszú heteket töltöttek együtt Luciennel és feleségé-
vel, Judith Hervével, hogy kiválogassák a kiállítás anyagát . A 
megkapott negatívokkal aztán ő dolgozott tovább . És hogy 
mitől különlegesek ezek a fotók? Brame magyarázata szerint: 
Az első dolog, amit meglátunk Hervé negatívján, nem a fekete-fehér 
szokásos homályossága, hanem az áttetszőség. A nagy üresség, ami 
a képkockát elfoglalja, és ami a papíron harmonikusan elhelyezett 
formák teljességét alkotja majd . Gebauer Imola, szintén Hervé 
művészetének kutatója és a kiállítás kurátora a következőkre 
irányította rá a figyelmet: Lucien Hervé, aki elsősorban építészeti 
fotósként járta a világot, minden ember alkotta épített műre – legyen 
az szakrális vagy profán – érdeklődéssel tekintett. Az emberi teremtő 
szellemet kereste, mert hitt, ugyan nem Istenben, de az emberben. 
Hervé fotográfiája teljes személyiségét tárja fel: e szakrális terek az 
emberiségbe vetett hitét mélyítik el, titkaikra, az őket átjáró fényre 
szeme, intellektusa és szíve lencséje élességével rezonál. Ebben rejlik 
az ő misztériuma .

Ugyanezen a napon este került sor a Nagyböjti Koncertsorozat ke-
retében a Budapesti Fesztiválzenekar barokk együttesének 
(vezető: Lesták Bedő Eszter) előadására a Bazilikában . Az est 
során két Bach-kantáta hangzott el .

Búcsúlátogatásra érkezett 16-án Andrej Kiska szlovák államfő, 
akinek megbízatása júniusban jár le: Áder János társaságá-
ban tekintette meg Pannonhalma nevezetességeit .

Idén virágvasárnap is itt voltak diákjaink, ezért kivételesen a 
tornacsarnokban tartottuk a szentmisét a passióval különbö-
ző zarándok-csoportok és híveink részvételével . A liturgia 
a bejárati kapu előtti nagy feszületnél a tavaszi zöld ágak és 
virágzó lombok megáldásával kezdődött, majd innen vonul-
tunk a szemerkélő esőben a tornacsarnokba Cirill főapát úr 
vezetésével . A krizmaszentelési misét idén is nagyszerdán 
este tartottuk, hogy azon a Főapátsághoz tartozó plébániák 
hívei minél nagyobb számban vehessenek részt . A húsvéti 
Szent Háromnapot – a hagyományoknak megfelelően – ven-
dégeinkkel együtt ünnepeltük . Nagypénteken Asztrik eme-
ritus főapát úr Mit jelent és miért nehéz ma Jézus tanítványának 
lenni? címmel, Borián Elréd atya Illés Izrael prófétája és Jézus 
az Ország meghirdetője címmel tartott előadást, Szabó Márton 
testvér pedig Búza és szőlő – Az alapanyagoktól a kész termékig 
címmel mutatta be a liturgiában szereplő növényeket . Nagy-
szombaton Dr. Palotai Gabriella Elcsendesülés a hétköznapok-
ban címmel tartott előadást, Hegedüs Odó atya A Szépség út-
ján címmel osztotta meg gondolatait, Binzberger Ákos atya 
Jézus engedelmessége, a szerzetes engedelmessége, valamint a mi 
engedelmességünk címmel dolgozta fel Szent Benedek Regu-
lájának 68 . fejezetét . Délután Hardi Titusz A szombat csendes 
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nyugalma – Isten ideje címmel, Hirka Antal pedig Tavasz – Hús-
vét - Éjszaka (A keresztény húsvét kozmikus vonatkozásai) címmel 
készítette elő a jelenlévőket a húsvéti vigília ünneplésére . A 
közös liturgia után Kiss Zsolt orgona-meditációit hallgathat-
tuk . Húsvéthétfőn a bazilikában Friedler Magdolna orgona-
művész adott húsvéti koncertet .

Bakonybél és Pannonhalma néhány bencés szerzetese és bará-
taik a két monostor közötti 50 km-es távolságot (néhányan a 
távolság egy részét) a „szerzetesfutás” alkalmával 27-én fut-
va tették meg .

Május 3-án a Díszteremben Rucz Péter (volt diákunk) villamos-
mérnök tartott előadást Az orgonasípok fizikája címmel . A követ-
kező kérdésekre kereste a választ: Hogyan működik az orgo-
na és szólal meg egy síp? Mit nevezünk élhangnak? Milyen 
hosszú valójában egy orgonasíp? Miért orgonafémből készül-
nek a sípok? Milyen módszerekkel elemezhetők a megszólaló 
hangok, és mire következtethetünk a hangelemzésből? Ho-
gyan segíthetik a kutatások az orgonaépítőket?

Az Asztrik-teremben Francis X. Clooney, a Harvard Egyetem 
jezsuita teológusa tartott előadást Tanulhatnak-e egymástól a 
vallások? címmel 10-én délután . Az előadó úgy véli, hogy a hívő 
embereknek nem az a feladatuk, hogy rangsorolják a vallásokat, ha-
nem türelmesen és figyelmesen más hagyományok megismerésére 
kell törekedniük, abban a reményben, hogy tanulhatnak tőlük, mi-
közben semmit sem adnak fel hívő identitásukból.

A Díszteremben aznap este dr. Szalárdy Levente (volt diákunk, 
az utóbbi év junior príma-díjasa) neurológus, idegtudományi 
kutató tartott előadást Egéragytól betegágyig (Transzlációs me-
dicina az idegrendszeri betegségekben) címmel . Az elmúlt évti-
zedek korábban elképzelhetetlen technikai fejlődést hoztak 
az idegtudományban . Ismereteink jelentős része azonban ál-
latkísérleteken alapul, amelyek „transzlálása”, tehát humán 
kontextusba helyezése és felhasználása nagy kihívást jelent a 
jelen kor orvostudománya számára .

Ugyancsak a Díszteremben Tüske László arabista (az OSzK 
igazgatója) tartott előadást A zarándoklat az iszlám világában 
címmel 17-én . Az előadó könyvtár–arab szakosként végzett, 
kutatásai középpontjában a középkori arab irodalomkritika, 
az arab stilisztika története és a modern Korán-interpretációs 
irányzatok állnak . Előadásában bemutatta az iszlám kezdeti 
évszázadait, irányzatait és a legfontosabb zarándoklatokat .

Jurinka Szilveszter bencés és Horváth János premontrei szer-
zetest szentelte pappá Várszegi Asztrik püspök, emeritus 
pannonhalmi főapát 18-án, a Szent Márton-bazilikában . A 
papszentelésen részt vettek a bencés közösség tagjai, a kü-
lönböző premontrei apátságok apátjai és szerzetesei, bencés 
nővérek, szociális testvérek, bencés oblátusok . Jelen voltak a 
szentelendők tanárai, hallgatótársai és diákjai, valamint szá-
mos zarándok . A liturgia kezdetén Hortobágyi Cirill főapát 
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úr köszöntötte a vendégeket és a mintegy hetven szerzetest 
és papot . A papszentelési liturgiát olyan ünnepi pillanatnak 
nevezte, amelyben Isten felfedi arcát egy szempillantásnyira, és 
világosságot gyújt a szívünkben, hogy megerősítsen a küldetésére 
minden keresztényt . Asztrik püspök úr homíliájában a húsvéti 
öröm továbbáradásáról beszélt . Minden liturgia – így a pap-
szentelés is – ugyanannak a húsvéti titoknak az ünneplése és 
a szolgálata: Ha a valóságot nézzük, mintha nem lenne valós ez a 
húsvéti öröm, hiszen mennyi aggodalomra, félelemre van okunk – 
mind a bennünket körülvevő világban, mind Jézus közösségében. 
Mert kereszténynek is nehéz lenni. Lassan annyi egyház, belső egy-
házi vonulat van már, ahány ember magát kereszténynek mondja. 
Az önösség egyetemes korának nagy kísértése az, hogy nem befogad-
juk a feltámadott Urat, hanem őt formáljuk a magunk szegényes és 
töredékes képére. Ezzel szemben mégis Krisztus valósága az, amely 
felülírja a töredékességet. Főleg akkor, ha nem szavakból, hanem a 
keresztények tetteiből ismerik meg az emberek: „Őrizzétek szívetek-
ben Jézus Krisztus fönséges ismeretét” – egyszerű, mégis meggyő-
ző szavakkal, szolgálatkész szeretettel ezt mondjátok el embertársa-
itoknak, hogy megnyerjétek őket Istennek. Tudnotok kell, hogy az 
embereknek, testvéreiteknek nem elméleti, nem teológiai gondjaik 
vannak, hanem az élet megoldása és kihívásai az ő megoldandó és 
gyötrő kérdésük. A választ szívetek jóságából, önzetlen szeretetetek-
ből közvetítsétek, hiszen ezt ti is úgy kaptátok.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium a Hintalovon Gyermekjo-
gi Alapítvánnyal együttműködésben (Gyurkó Szilvia veze-
tésével) részt vesz a Biztonságos Iskola programban . Ennek 
célja az, hogy rögzítsünk az iskolában olyan, mindenki által 
ismert és elfogadott gyermekvédelmi irányelveket, amelyek 
biztonságos kereteket adnak az iskolai élet minden résztve-
vőjének . Látogatásuk alkalmával diákjaink szülei is részt ve-
hettek a megbeszéléseken .

Hirka Antal

 napló 139



RÉSUMÉ

net

Zoltán Komálovics: Scribble (On Painter Ilona Keserü’s Big Enamel Scribble 2)

Gerhard Lohfink: Exegetical Difficulties Around the Messianic Announcement of 
the Kingdom of God

Éva Petrás: Church, Free-masonry, Communists and More (The Games of Töhö-
töm Nagy with Hungarian State Security)
Töhötöm Nagy (1908–1979) was a Hungarian Jesuit, who lived an extraor-
dinary and legendary life, which included several stages first in the Jesuit 
order, later, after leaving the Catholic church, as a freemason in Argentina, 
and, finally in Hungary again as a secret agent of the Communist political 
police . The present study is a sample chapter from the on-going publication 
of the biography of Töhötöm Nagy, which analyses the circumstances of his 
repatriation to Hungary . 

Zoltán Brys– Miklós Krész– András Pluhár: Edge, Node, Reflexion (About a New 
Field of Science)
There is a tangible hype around network science . Some intellectuals implic-
itly refer to it as a „magic bullet” or as a „theory of everything” . The authors 
argue that while the discovery of Small World Graphs and many other re-
sults of network science – especially in combinatorics, physics, biology and 
sociology - are clearly breathtaking and promising, network science will not 
solve all problems of science . In system theory the continuous interaction of 
actors is and old and well known phenomena . Network science is likely to 
bring new methods to quantify these complex effects . However as usually 
young sciences it is overpromising, its methods have to be developed, vali-
dated and critically assessed, especially in social sciences .

János Szemelyácz: Internet Addiction
The use of internet and smartphones has become an indispensable part of 
our lives in recent years . Beside the many advantages, one of the gravest 
disadvantages of this new phenomenon is online addiction . The article re-
views different approaches to online addiction arguing that the only ‘real’ 
addiction is the one characterized by addictive relationship between the user 
and his smart devices . The author lists the characteristics of individuals most 
vulnerable to addiction, describes the negative effects of internet addiction, 
and surveys therapeutic options .

Veronika Kövesdi: And the Lord Says: Follow Me – on Instagram (The Gods of 
the Post-secular World)
The article deals with one’s escape mechanisms from anxiety in consumer 
society in the context of religious demand . The endless possibilities of self-re-
alization in today’s world imply the endless possibilities of failure . Progress 
no longer evokes a hopeful tomorrow, but a sweaty nightmare suggesting 
that we might be unable to keep up, and become obsolete, irrelevant or re-
placeable . The goods of the global market are everywhere, and consumption 
creates the illusion of being up-to-date, but the identity itself needs to be 
updated, as well . Social media platforms give almost everybody the oppor-
tunity to create and re-create the self without limits . There is a new kind of 
spirituality coming up in consumer society complemented by a new kind 
of religious syncretism, for which the digital media platforms are offering 
a unique opportunity to grow . The inhabitants of modernity do not adjust 
themselves to the rules of their religion, but modify the basic conditions of 
their belief system in order to verify their behavior . The essay argues that the 



search for forgiveness is replaced by the design of the new self, and becomes 
the laundry of consumer society, which instead of cleansing, is constantly 
replaced for a new one .

Zoltán Puchard: Encounter, Relationship, Community (Sketches on the Háló-
Movement)
The paper offers a brief history on the Háló community from its beginnings 
until the present form and work of this vivacious religious movement . The 
basis and the model of the Háló community is the early Christian commu-
nity, where faith and charity was lived out in the microcosm of a family of 
believers, who – living in strong connection with each other – helped to mu-
tually keep their faith, strengthen their commitment, and live in peace .

Nóra Kinga Forgács: The Spider and the Web – Satantango, the Novel and the 
Film
The subject of the essay is Satantango – the novel by László Krasznahorkai 
and the film directed by Béla Tarr (credited as a work of joint authorship) . 
The analysis is mainly organized around certain aspects of their collabora-
tion (narrator and narration, point of view and style, genre and self-reflec-
tion, monophonic or polyphonic structures, the infiniteness of the diegesis, 
the seriality, the pluralism and the multiplication of the fictional spaces) and 
the ’symptoms’ of their discrepancies . Based on the discrepancies of Satanta-
ngo and Satantango, the novel and the film, the author argues that there is a 
substantial difference between Tarr and Krasznahorkai, interpreting Tarr as 
part of the modernist paradigm and Krasznahorkai as part of the postmod-
ernist paradigm .

Teri Szűcs: Poetry of Darkness and Light (On Zsuzsa Takács’s Collected Poems 
A Vak Remény)
Zsuzsa Takács’s latest book, A Vak Remény (The Blind Hope) contains her col-
lected poems, and it also includes her newest works . The book invites us to 
the adventure of re-reading and rediscovering the oeuvre of Zsuzsa Takács . 
From her early works to the present, the claim for radical autonomy domi-
nates her poetry - a demand for individual freedom that defines her views 
on the body, on gender and sexuality, on intimacy, as well as her attitude 
towards society and politics . Zsuzsa Takács’s poetry relentlessly seeks for 
the real meaning of solidarity and empathy – the genuine ways of turning 
towards the suffering ones . Through continuous questioning, this poetry be-
comes the witness of deprivation and the deepest need for mercy .

Michaele Puzicha: As a Benedictine – Why Am I Also a European?

Poems by László Villányi, Csaba Sütő, Lili Dobai, and Czeslaw Milosz



Csend 

Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban

A Pannonhalmi Főapátság kortárs művészeket hívott meg arra, hogy az 
idei apátsági év témájának, a csendnek különböző értelmezéseit adják 
kifejezetten erre a kiállításra készült műalkotások által . A felkért mű-
vészek a Pannonhalmán megtapasztaltakból indultak ki, a szerzetesek-
kel és a diákokkal folytatott beszélgetésekből, saját csend-képük és az 
itt találtak összevetéséből, olykor ezek radikálisnak tűnő eltéréseiből, a 
csend jelenlétéből és hiányából .

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Pannonhalmán a csend 
adottság: olyan szorosan hozzátartozik az apátság életéhez, hogy köny-
nyű elfelejtkezni róla, mennyi minden kell ahhoz, hogy ilyen magától 
értetődő módon legyen jelen . Mennyi figyelem, elkötelezettség, munka, 
mennyi hang és hallgatás . Ezek megismerésének lehetőségét nyújtják a 
kiállított művek miközben elmélyült, kényszerű, magányos vagy má-
sokkal megosztható csendeken vezetnek keresztül .

Kiállító művészek: Ember Sári, Kristóf Krisztián, Pálinkás Bence 
György, Schuller Judit Flóra, Trapp Dominika

Kurátor: Erőss Nikolett
A kiállítás ingyenesen megtekinthető a Főmonostori Kiállítótérben 

2019 . november 11-ig .

* * *

Lucien Hervé – Az építészet csendje 

Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Apátsági Galériában

Jelen kiállítás Lucien Hervé, a világhírű magyar származású fotós egy-
kori kiállításterveit gondolja tovább, ismert és eddig soha be nem mu-
tatott fotóiból is válogat, végigkalauzol kétezer év szakrális építészetén . 
Tematikus és életmű kiállítás is egyben, mert a művész legfontosabb té-
máinak java végigvonul ezeken a felvételeken . „Hervé nem hitt az ég-
ben, de szerette fényét .” Emberközpontú fotográfusnak vallotta magát, 
szakrális fotóin az égi fény és az emberi tekintet leheletfinoman keresz-
teződik .

Kurátorok: Gebauer Imola és Judith Hervé
A tárlat ingyenesen látogatható a Pannonhalmi Apátsági Galériában 

(9090 Pannonhalma, Mátyás király u . 1-3 .) 2019 . november 11-ig .



Arcus Temporum XV – 
Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

2019. augusztus 23–25.

Az Arcus Temporum XV kortárs művészeti fesztivál a Pan-
nonhalmi Főapátság kulturális és spirituális kínálatának a 
zászlóshajója . A háromnapos összeművészeti fesztivál prog-
ramja a szerzetesi imádságok ritmusa köré épül, mert a ben-
cés szerzetesközösség szeretné mindenkinek felkínálni a le-
hetőséget, hogy bekapcsolódjon és belemerüljön abba, amit 
nap mint nap végez . A Főapátság 2019-es kulturális évadá-
nak „Csend” tematikája a fesztivál ívében is kiemelt szerep-
hez jut . A klasszikus és kortárs zeneművek kalauzolásában 
a mélység és a csend felé indulunk el: John Cage, Johann 
Sebastian Bach, Dimitrij Sosztakovics, Steve Reich, Claude 
Vivier, Olivier Messiaen, Arvo Pärt, Torú Takemitsu, Jehan 
Alain vezetésével . 

Az Arcus Temporum Fesztiválon fellépnek fiatal hazai te-
hetségek – Ránki Fülöp, Zemlényi Eszter –, és igazi kuriózu-
mot képvisel a Hungarian Quartet, a méltán elismert Ligeti 
Ensemble, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, Vashegyi 
György, Keller András, Rácz Zoltán, Balog József mellett 
a fellépők sorában . A fesztivál nemzetközi díszvendége: 
Gidon Kremer, hegedűművész . 

A zenei fókusz mellett 2019-ben is az irodalom, kép-
zőművészet és spiritualitás egysége alkotja a műsor-
struktúrát, amelyhez a főapátság különleges terei terem-
tik meg az egyedi és megismételhetetlen atmoszférát .  
Az idei fesztivál házigazdája: Gálffi László Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színész, díszvendége: Takács Zsuzsa Kossuth 
díjas író, költő, műfordító .

Részletes program a www.arcustemporum.com webolda-
lon .



A csendtől a szóig. 
Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium

Pannonhalmi Főapátság, 2019. október 15.

A Csendtől a szóig – Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpó-
zium hazánk első nagyszabású gyermekjogi konferenciája 
lesz . A szimpózium célja, hogy világossá tegyük: a gyermek-
védelem az egyházi és a világi szféra közös ügye . Az ese-
ményen egyházi és világi fenntartású iskolák vezetői, tanárai 
és munkatársai, valamint gyermekvédelemmel foglalkozó 
szakemberek találkoznak annak érdekében, hogy közös erő-
feszítéseket tegyenek, és állást foglaljanak a biztonságos is-
kolák fontossága mellett .

A szimpózium fővédnöke Áder János köztársasági elnök .
Az elmúlt években egyre több iskolai zaklatás és tanárok, 

edzők, nevelők által elkövetett gyermekbántalmazási ügy 
került napvilágra Magyarországon is . Az iskolai zaklatás, az 
erőszak, bármilyen bántalmazás nem marad nyom nélkül: 
akárhogyan is kötődik egy szervezet a gyerekekhez, ezeknek 
a konfliktusoknak komoly következményei lehetnek . A meg-
felelő reagálás óriási kihívást és félelmet jelenthet egy szerve-
zetnek, miközben elengedhetetlenül fontos .

Hogyan tud egy intézményi kultúra, egy iskola belső klí-
mája úgy megváltozni, hogy kevesebb legyen a rossz titok, 
és eltűnjön a rossz csend? Ehhez szavak kellenek . Nyíltan 
felvállalt, őszintén kimondott szavak, vállalások, felelősség 
és átláthatóság . Konferenciánkon olyan egyházi és világi elő-
adók szólalnak meg, akik elkötelezettek a feltárás, a transz-
parencia és a biztonságos keretek megteremtése mellett .

A szimpózium nyitó előadását követően megszólal egy-
kori áldozat, beszámolnak a gyermekvédelemben tett elő-
rehaladásukról iskolaigazgatók, és maguk a gyerekek is 
bemutathatják, miként élik meg a saját iskolájukban a gyer-
mekvédelem és gyermekjogok helyzetét . Célunk, hogy a 
Biztonságos Iskolák program segítségével a konferencián és 
azon túl is hatékony segítséget és reményt nyújtsunk az is-
koláknak .

Részletes program és regisztrációs lehetőség a https://
pannonhalmifoapatsag .hu/gyermekjogi_szimpozium/ olda-
lon .
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