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Aludni a templomban -- prédikáció, unalom és küzdelem 
a figyelemért a középkori és kora újkori Európában

Ki	gondolná,	hogy	az	unalomról	is	lehet	tanulmányt	írni.	Nem	lesz	
az unalmas? Az Amerikai  Történeti	Társaság	elnöke,	William	Cro-
non	 kijelentette:	 „Más	 foglalkozású	 emberek	 talán	megengedhetik	
maguknak,	hogy	unalmasak	 legyenek	–,	mi	nem!”	Az	unalom	ko-
runknak	is	egyre	nagyobb	gondja.	Jelen	tanulmányt	Daniel Jütte, a 
New	Yorki	Egyetem	történész	docense	írta,	aki	kora	újkori	európai	
történelmet	tanít,	a	kultúra	és	a	tudomány	története	érdekli.	Megje-
lent kötetei: The Age of Secrecy: Jews, Christians, and the Economy 
of Secrets, 1400-1800	 (2015),	 és	The Strait Gate: Thresholds and 
Power in Western History	(2015).

Az	unalom	története	eddig	kevés	figyelmet	kapott,	és	az	sem	ter-
jedt	 ki	 a	modern	 időknél	 korábbra.	 Sokan	 az	 unalmat	 kifejezetten	
modern	 jelenségnek	 tartják.	 Peter Conrad	 orvos-szociológus	 úgy	
találta,	hogy	a	tizennyolcadik	században	sokasodtak	meg	az	unalom-
történeti	írások.	„Úgy	tűnik,	hogy	a	szabadidő	és	jómód	megnöve-
kedése	előtt	nem	számított,	hogy	az	élet	érdekes-e	vagy	unalmas.”	
Többen	rámutattak,	hogy	az	angol	nyelvben	az	„unalom”	szó	nem	
szerepelt	az	1760-as	évek	előtt,	azóta	viszont	gyakorivá	vált.	

Ez	azt	jelentené,	hogy	a	tizennyolcadik	század	előtt	nem	ismerték	
az	emberek	az	unalmat?	Vagy	az	ő	tapasztalatuk	más	volt,	mint	a	mi-
énk?	Szerzőnk	a	választ	a	templomban	alvó	emberek	eseteinek	vizs-
gálatában	keresi.	E	kutatás	segítségével	korrigálni	lehet	az	elterjedt	
felfogást,	miszerint		az	unalom	pusztán	tudományos	probléma;	nem,	
az	unalom	fogalmával	együtt	 járt	 az	aggodalom,	hogy	betegségről	
van	szó,	és	keresték	rá	az	orvosságot.	Továbbá	az	unalom	történe-
tének	feltárása	árnyalatokkal	gazdagítja	a	modern	kor	előtti	kultúrát	
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és	mentalitást	illető	tudásunkat;	azt	hinnénk	ugyanis,	hogy	a	régiek	
kevesebb	 valószínűséggel	 unatkoztak,	 mivel	 sokkal	 vallásosabbak	
voltak.	Ha	így	lett	volna,	a	források	nem	figyelmeztetnének	bennün-
ket	folytonosan,	hogy	a	hívek	gyakran	alszanak	a	templomban.

A	templomi	alvás	nem	csupán	zavaró	látvány.	Az	maga	a	bűn.	A	
jelenséget	elsősorban	a	klerikusok	bírálták,	de	a	művészek	sem	hagy-
ták	szó	nélkül.	Nézzük	meg	William Hogarth-nak	Az	alvó	gyüleke-
zet	című	metszetét	(1736).	Mialatt	a	gyülekezet	alszik,	a	küszködő	
prédikátor,	nagyítóval	a	kezében	felolvassa	szentbeszéde részeként a 
Máté	11:28.	verset:	„Jöjjetek	hozzám	mindnyájan,	akik	megfáradta-
tok	és	megterheltettetek,	és	én	megnyugvást	adok	nektek”.	A	néhány	
még	ébren	lévő	hívő	közül	egyikük	a	mellette	ülő	nő	keblét	nézege-
ti. Jonathan Swift,	aki	maga	anglikán	esperesként	szolgált	a	dublini	
Szent	 Patrick	 Katedrálisban,	 szintén	 elítélte	 a	 templomban	 alvást.	
Súlyos,	 terjedő	 bűnnek	 tartotta.	 „Egyetlen	 illetlen	 viselkedés	 sem	
hasonlítható	azokéhoz,	akik	aludni	jönnek	ide”	–	írta.	Joris van Eij-
natten	rámutatott,	hogy	tele	volt	a	XVIII.	századi	Britannia	panasszal	
a	templomba	aludni	járók	miatt.	Eijnatten	felteszi	a	kérdést:	vajon	el-
szigetelt	probléma	volt	a	közös	nagy	alvászat	a	templomokban,	vagy	
Európa	is	osztozott	ebben	a	csúnya	szokásban?

Jütte	megállapítja,	hogy	nagy	tömegű,	részben	elfeledett	XVIII.	
század	 előtti	 és	 kora	 újkori	 szöveg	 foglakozik	 a	 templomi	 álmos-
ság	problémájával.	Ezekből	bőségesen	idéz	is.	Szerzőnk	emellett	a	
vallás	szempontjából	nem	egységes	német	földekre	is	kiterjesztette	
a	figyelmét,	bevonva	a	reformáció	utáni	időszakot	is	a	kutatásba.	Ki-
derül,	hogy	a	szundikálás	nem	az	egyetlen	jelzése	volt	az	unalomnak:	
a	hívek	fecsegtek	egymás	között,	vagy	olvasgattak.	

A	legrégebbi	keresztény	beszámoló	a	szundikáló	hívekről	az	Új	
Testamentumban,	az	Apostolok	Cselekedetei	20.	fejezetében	olvas-
ható.	Pál	Troasz	városában	prédikált.	Már	késő	este	volt,	s	az	egyik	
ablakban	egy	Eutikhosz	nevű	fiatalember	olyan	mélyen	elaludt,	hogy	
lezuhant	a	harmadik	emeletről	és	halálra	zúzta	magát.	Pál	a	karjába	
vette	a	fiatalt,	s	megvigasztalta	a	híveket,	hogy	a	fiú	él.	Ebben	a	vi-
lágban	az	alvás	a	bajok	forrása	volt,	nem	pedig	a	lelki	megújulásáé.	
Jézus	a	Gethsemané	kertben	 így	szólongatta	a	 tanítványait:	„Miért	
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alszotok?	Keljetek	 fel	 és	 imádkozzatok,	 hogy	 ne	 essetek	 kísértés-
be!”	A	 jó	kereszténynek	 tehát	ébernek	kellett	 lennie.	A	 teológusok	
elismerték,	hogy	az	alvás	biológiai	szükségesség,	de	hangsúlyozták,	
hogy	a	hívőket	az	alvás	fizikai	és	lelki	sérüléseknek	teszi	ki.	Az	al-
vás	isteni	büntetés	a	bűneink	miatt:	megfoszt	az	életünk	egyharmad	
részétől.

Az	 álmosság	 a	 korai	 kereszténység	 értelmezésében	 a	 fő	 bűnök	
egyike	volt,	és	 leginkább	a	szerzetesekre	és	remetékre	volt	 jellem-
ző.	A	tunyaság,	az	acedia a	legagresszívabb	kísértés	volt:	nem	akart	
az	 ember	 templomba	menni,	 elhanyagolta	 vallási	 kötelességeit,	 és	
elaludt	 a	 szertartás	 alatt.	Ellenszere	 az	 állhatatosság	 és	 lelkierő.	A	
szigorú	teológusok	szerint	a	templomi	szundikálás	tiszteletlenség	Is-
ten	szava	iránt.	Alvás	idején	a	gonosz	könnyebben	tud	ténykedni.	Ezt	
a	hiedelmet	a	reformáció	sem	törölte	el.	Valaki	megjegyezte,	hogy	
ha	Isten	ugyanolyan	szigorú	lenne,	mint	Eutikhosz	esetében,	akkor	
„gyakran	 több	 halottat	 találnánk,	 mint	 élőt,	 a	 templomainkban”. 
Ezek	a	jelzések	azt	jelentik	a	történész	számára,	hogy	a	templomban	
való	alvás	példátlan	méreteket	öltött	a	kora	újkorban;	már	egész	gyü-
lekezetek	estek	ebbe	a	bűnbe.	És	a	probléma	mindenütt	 jelen	volt:	
városban,	vidéken	egyaránt;	gyakran	száznál	is	többen	horkoltak	egy	
szertartás	során.	Minden	társadalmi	csoportot	magával	sodort	a	bó-
biskolás:	mestert	és	szolgát,	matrónát	és	szolgálóleányt,	anyát,	gyer-
mekét,	 tanárt	 és	 tanítványt.	A	művészek	 fametszeteken	örökítették	
meg	ezt	az	általános	problémát.	Híresek	és	kifejezőek	a	már	említett	
Hogarth	metszetei,	Sebastian	Brant	A	Bolondok	hajója	(1494),	vagy	
Hans Holbein	A	prédikátor	 (1520-as	évek)	és	Leyden Szent Antal 
elhívása	(kb.	1530)	című	művei.	Egy	XVII.	századi	német	pap	szo-
morúan	állapította	meg,	hogy	a	szokásos	alvók	az	első	pillanatokban	
elalszanak,	és	a	szertartás	végén	a	társaiknak	kell	meglökniük	őket.

Felvetődik	 a	kérdés:	 vajon	ezek	a	 leírások	a	valóságot	 ábrázol-
ják,	vagy	túloznak?	Daniel	Jütte	ezért	olyan	szövegeket	választott,	
amelyek	az	átlagember	szemszögéből	nézték	a	problémát.	A	francia	
és	olasz	közmondás	szerint	„a	hosszú	prédikációk	rosszabbak,	mint	
az	 esős	 idő”.	Boccaccio	Dekameronjában	 szerepel	 egy	 férj,	 aki	 el	
akarja	 altatni	 a	 feleségét,	 ezért	 „Nastagio	 testvér	 prédikációját	 ol-
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vassa fel neki”. Rabelais	Gargantua	és	Pantagruel	című	munkájában	
a	főszereplő	csak	a	prédikáción	tud	elaludni.	Nem	tudott	ellenállni	
a	templomi	szundikálásnak	Samuel Pepys,	a	XVII.	századi	londoni	
naplóíró	sem.	Emiatt	bűntudata	volt,	de	a	prédikátort	 is	hibáztatta.	
James Boswell	is	leírta,	hogy	„a	szertartás	unalma	valóban	kimerítő	
volt”.

A	probléma	nemcsak	 a	 nép,	 hanem	a	 főnemesség	körében	 és	 a	
pápai	 udvarban	 is	 felmerült.	 A	 papi	 ceremónia-mester,	 Johannes 
Burckard	szintén	megemlít	egy-egy	különösen	unalmas	prédikátort.	
Elisabeth	Charlotte	hercegnő,	XIV.	Lajos	sógornője	egyenesen	azért	
ment	a	templomba,	mert	kínzó	köhögése	miatt	már	három	éjjel	nem	
tudott	aludni.	Nos,	a	hercegnő	végre	pótolta	alváshiányát.

Orrin E. Klapp szociológus	ezt	írja:	A	történelem	során	az	unalom	
sokáig	a	gazdagok	privilégiuma	volt;	a	tizennyolc-huszadik	század	
folyamán	pedig	már	 a	közemberek	kiváltsága	 lett.	A	 templomi	 ál-
mosság	általános	 jelenség	volt.	Hogyan	 lehetett	ezt	megmagyaráz-
ni?	Daniel	 Jütte	a	 tanulmány	során	 többször	visszatér	a	 lehetséges	
okokra.	A	 szertartások	 hosszúak	 voltak,	 kevés	 részvételt	 engedtek	
a	hívőknek,	 a	prédikációk	 latinul	hangzottak	 el.	A	késő	középkor-
tól	már	a	nép	nyelvén	szóltak,	de	a	bibliai	szöveg	így	is	nehéz	volt.	
Másutt	halkan	beszélt	a	pap.	Mások	arról	panaszkodtak,	hogy	a	hát-
só	helyekről	nem	látják	sem	a	szószéket,	sem	az	oltárt.	Különösen	
sokan	aludtak	ebéd	után.	James Penn	lelkipásztor	meg	is	kérdezte:	
nem	gondolják,	 hogy	 az	 álmosságban	 szerepe	van	 a	pudingnak	 és	
a	barna	sörnek?	A	torkosság	már	magában	is	bűn	volt.	Egy	XVIII.	
századi	katolikus	prédikátor	szerint	„	Manapság	a	legtöbb	ember	job-
ban	szereti	a	rövid	kolbászt,	mint	a	hosszú	ceremóniát”.	A	kritikusok	
elismerték,	hogy	sokan	jó	szándékkal	mennek	a	templomba.	Külö-
nösen	vidéken,	ahol	a	nép	hosszú	utat	is	megtesz	a	nyári	melegben	a	
templomig.	Néhány	óra	szénakaszálás	után	azonban	nem	csoda,	ha	
kimerültek az emberek.

Mindenesetre	a	papságot	 felháborította,	hogy	szinte	csak	aludni	
járnak	a	hívek	a	templomba.	A	prédikátorok	sok	munkával	és	ener-
giával	készülnek	szentbeszédjeikre,	és	nagyon	sérti	őket,	hogy	csak	
egy	alvó	tömeg	előtt	mondhatják	el.	A	dolog	komoly	konfliktushoz	
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is	vezetett	 a	papok	és	a	gyülekezet	között.	1627-ben	például	a	kis	
Mönchsondheim	nevű	városkában	a	népszerűtlen	lutheránus	lelkész	
rátámadt	egy	asszonyra,	mondván,	azért	alszik	a	ceremónia	idején,	
mert	az	éjszakát	a	boszorkányokkal	töltötte.	Az	asszonyt	kihallgat-
ták,	de	elengedték.	Egy	másik	alkalommal	egy	felébresztett	asszony	
kiabált,	átkozódott,	ezért	pellengérre	állították.	Conradin Riola	sváj-
ci	református	prédikátor	kétszáz	oldalas	értekezést	írt	a	templomi	al-
vás	ellen,	és	bár	a	helyi	réto-román	nyelvet	használta,	nem	fogadták	
lelkesedéssel. 

A	fenti	példák	rámutatnak,	hogy	állandó	feszültség	volt	a	klérus	
és	a	hívek	között,	pedig	az	alvás,	az	unalom	nem	az	ateizmus	 jele	
volt.	Azok,	akik	el-elaludtak,	nem	álltak	szemben	Isten	szavával;	in-
kább	az	Írás	magyarázatában	volt	a	hiba.	A	szundikálás	a	papsággal	
szemben	fejezett	ki	elégedetlenséget,	mert	az	elszakadt	a	valóságtól.	
A	frusztrált	klérus	az	íráshoz	folyamodott:	igen	sok	teológiai	szöveg	
született	ekkor	a	témában.	Az	önkritika	viszont	ritka	volt.	Ellenben	
tanácsokat	adtak	a	híveknek,	például,	hogy	rágcsáljanak	fűszereket;	a	
családfő	kérdezze	ki	családja	tagjait,	miről	szólt	a	szentbeszéd;	időn-
ként	ébresszék	fel	egymást	a	hívek.	Volt,	ahol	sétált	valaki	a	padok	
között,	és	egy	pálcával	megbökte	a	szundikálót.	Angliában	a	gyüle-
kezet	 alkalmazott	 valakit,	 aki	 felébresztette	 az	 alvókat:	 a	 férfiakra	
ütést	mért,	a	nőknek	egy	róka	szőrméjével	megcsiklandozta	az	arcát.

Az	már	régen	felmerült,	hogy	megoldás	lenne-e,	ha	a	gyülekezet	
állna	a	szertartás	idején.	Valójában	a	kora	kereszténység	idején	a	kö-
zösség	állt,	míg	a	prédikátor	ülve	beszélt.	Az	üldögélés	privilégiuma	
néhol	a	magas	rangúaké	volt.	Szent	Ágoston	élesen	bírálta	azokat,	
akik	a	kocsijukban	fekve	vettek	részt	az	istentiszteleteken.	A	közép-
kori	szerzők	azt	javasolták,	hogy	a	hívek	térdeljenek	vagy	álljanak	a	
ceremóniák	idején.	A	klérus	tagjai	a	kórus	helyéről	figyelték	a	szer-
tartást,	s	a	padokat	támasztó	polcok	(misericordia)	azt	a	látszatot	kel-
tették,	hogy	használóik	állnak.	A	világi	közönségnek	állnia	kellett,	a	
középkori templomokban nem voltak padok.

Mindez	 megváltozott	 a	 reformáció	 idején:	 Luther	 és	 követői	 a	
protestáns	liturgia	központi	részévé	tették	az	írást:	sola scriptura. El-
utasították	a	katolikus	papok	igehirdetését,	ehelyett	csak	Isten	szavá-
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ra	kellett	a	híveknek	figyelniük.	E	bírálatra	a	katolikusok	kiegészítet-
ték	a	tridenti	tanács	javaslatait	azzal,	hogy	a	szertartásnak rövidnek, 
az	előadásnak	egyszerűnek	kell	lennie.	A	vasárnapi	prédikáció	álta-
lában	tizenöt-harminc	perces	volt.	A	protestánsoknál	nem	volt	egy-
séges	szabályozás,	többnyire	egy	óra	volt	a	felső	időhatár.	Rudolph 
és Conrad Meyer	XVII.	századi	„haláltánc”-ábrázolásán	még	óra	is	
figyelmezteti	a	prédikátort,	hogy	letelt	az	ideje.	

Ennél	rövidebb	papi	szónoklat	nem	jöhetett	számításba,	de	továb-
bi	könnyítésként	bevezették	a	protestáns	templomokban	a	padokat.	
Ezt	a	katolikusok	is	átvették,	de	az	álmosság	legkisebb	jelére	felállí-
tották	a	híveket.	A	két	nagy	egyház	között	versengés	folyt	az	embe-
rek	ébrentartásáért.	A	kora	újkori	prédikátoroknak	meg	kellett	küz-
deniük	a	világi	kihívásokkal	is,	a	színház	és	az	opera	vonzerejével.	
Elizabeth	Charlotte	francia	hercegnő	bevallotta	egy	levelében,	hogy	
a	templomi	szertartás	idején	nem	tud	ébren	maradni,	de	a	komédiá-
kon	soha	nem	alszik	el.	Swift	azon	háborog,	hogy	az	emberek	négy	
órán	át	nézik	az	erkölcstelen	színdarabokat,	de	nem	képesek	egy	fél	
óráig	odafigyelni,	amikor	az	erkölcs	és	a	vallás	védelméről	van	szó.	
Igaz,	Swift	elismeri,	hogy	a	prédikációk	gyakran	unalmasak.

A	 papok,	 lelkészek	 világi	 utalásokkal,	 történetekkel	 próbálták	
élénkíteni	prédikációikat.	A	XIII.	 században	egy	frusztrált	apát	azt	
kezdte	mondani,	 hogy	egyszer	volt	 egy	király,	 úgy	hívták,	Arthur.	
Az	apát	szomorúan	jegyezte	meg,	amikor	Istenről	beszél,	mindenki	
alszik,	amikor	egy	világi	történetbe	kezd,	mindenki	éberen	figyelni	
kezd.	Ugyanezt	Luther Márton	is	megállapította.	Még	olyan	protes-
táns	papról	is	szól	a	fáma,	aki	el	kezdett	kiabálni:	„Tűz,	tűz!”,	hogy	
felébressze	alvó	híveit.	

Utólag	úgy	tűnhet,	mintha	a	XIX.	századra	a	papság	győzött	volna	
ebben	a	küzdelemben.	A	templomi	ceremóniákon	viszonylag	meg-
szokottá	vált,	hogy	a	beszélgetőkre	rosszallóan	néztek,	de	az	alvás	
sem	volt	már	annyira	nyomasztó	probléma.	Ez	nem	a	papok	sikere,	
éppen	ellenkezőleg:	az	erősödő	szekularizáció	hatása	volt.	A	vallás-
tól	eltávolodás	korszakában	azok	 látogatták	a	 templomokat,	akiket	
őszinte	 lelki	 vágy	 késztetett	 erre.	A	 híreket	 máshol	 is	 fel	 lehetett	
szedni,	a	kávéházakban,	klubokban	vagy	az	újságokból	is.	A	temp-
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lombéli	alvás	még	beszédtéma	volt,	de	a	probléma	jelentékteleneb-
bé	vált,	a	prédikátorok	ritkábban	feddték	meg	híveiket	a	szószékről.	
Amit	korábban	gonosz	bűnnek	tartottak,	azon	már	inkább	csak	mo-
solyogtak.	John Everett Millais	giccsbe	hajó	festményén	a	művész	
kislánya	édesdeden	alszik	a	 templomi	padban.	E	viktoriánus	ábrá-
zoláson	már	nyoma	sincs	annak,	hogy	a	templomi	szundikálás	bűn	
lehet.	Az	egész	már	a	múlt	problémája.

A	szerző	három	konklúziót	szűr	 le.	Először	 is,	a	fenti	kijelenté-
sek	cáfolják	azt	az	állítást,	hogy	a	kora	újkori	ember	nem	unatkozott	
volna,	vagy	hogy	képtelen	lett	volna	ennek	értelmét	felfogni.	Másod-
szor:	az	unatkozás	okai	sokfélék	voltak.	Harmadszor	pedig	az	alvás	
a	kielégítetlen	vallási	várakozások	bírálata	volt.

A	kora	újkori	szundikálás	hasonló	volt	ahhoz,	amit	ma	„szituációs	
unalomnak”	hívunk,	vagyis	az	unalom	ideiglenes,	és	bizonyos	kelle-
metlen	helyzethez	kötődött.	Ezzel	megkülönböztetjük	az	„egziszten-
ciális	unalomtól”,	amely	a	modern	világ	jelensége.	Ez	utóbbi	az	az	
elkerülhetetlen	ár,	amit	egy	kiábrándító,	hiperracionalizált	világbeli	
életért	kell	fizetnünk.

Daniel	Jütte	megállapítása	szerint	nem	sok	értelme	van	kategori-
kus	különbséget	tennünk	kora	újkori	és	újkori	unalom	között.	Ered-
ményesebb	 volna	 azt	 a	 kérdést	 feltenni:	 egyetemes	 jelenség-e	 az	
unalom?	Az	unalom	tapasztalatának	hosszú	története	van	a	nyugati	
kultúrában,	mint	ahogy	az	unalmat	illető	erkölcsi	és	vallási	kritiká-
nak	 is.	Az	 egyház	 elejétől	 kezdve	 súlyos	 problémának,	 egyenesen	
bűnnek	tekintette	a	szundikálást.	A	jó	kereszténynek	példát	kell	mu-
tatnia	éberségből	és	lelkierőből.	Vannak	vallási	közösségek,	amelyek	
megengedik	híveiknek,	hogy	a	világi	gondolatoktól,	természeti	szük-
ségletektől	elvonuljanak,	például	a	haszid	judaizmus	bizonyos	válto-
zatai,	a	kelet-ázsiai	vallások,	a	zen	buddhizmus.	Sőt,	ezek	az	elvonu-
lások	az	alapjai	a	meditálásnak.	Az	Asclepius-kultúrában	a	híveket,	
akiknek	gyógyulásra	volt	szükségük,	arra	biztatták,	hogy	aludjanak	
el a szentélyben.

A	vallás	területén	kívül	más	élethelyzetekben	is	jelen	volt	az	una-
lom.	Az	udvari	élet	különösen	kiugró	példa	erre.	Az	olasz	Giovanni 
della Casa írja	a	Galateoban,	hogy	„számos	udvarban	a	formalitások	
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komoly	 akadályai	 a	 tevékenységeknek,	 és	 nagyon	 unalmasak”.	A	
francia Rochefoucauld arról	panaszkodik,	hogy	az	udvarban	sok	időt	
töltenek	mélységes	unalomban.	Elisabeth	Charlotte	hercegnő	így	ír	
a	 versailles-i	 életről:	 „Ha	 azt	 gondolod,	 itt	minden	 rózsás,	 nagyot	
csalódsz;	legfőképpen	az	unalom	ural	itt	mindent	úgy,	ahogy	sehol	
a	világon”.	Másutt	arról	panaszkodik,	hogy	az	udvarban	„az	unalom	
és	az	állandó	kötelességek	jobban	megöregítenek	egy	év	alatt,	mint	
másutt	más	embereket	tíz	év”.	A	kora	újkorban	az	unalom	nem	csak	
„a	gazdagok	kiváltsága	volt”;	a	templomokban	a	társadalom	minden	
rétegét	 érintette.	Más	 helyzetekben	 is	minden	 réteg	 unatkozhatott,	
például	a	 lábadozás	vagy	a	hosszú	utazások	alkalmával.	Mozart	 is	
panaszkodott	a	Mannheimből	Párizsig	tartó	utazás	majdnem	tíz nap-
ja	miatt	(ma	három	óra	vonattal).

Az	unatkozást	ma	már	nem	tekintjük	a	gonosz	kísértésének,	sem	
Isten	büntetésének.	(Nietzsche	gúnyos	megjegyzése	szerint	még	Isten	
is	unatkozott,	ezért	teremtette	meg	az	embert.)	A	tudósok	szerint	az	
unalom pszichobiológiai	 reakció	 a	 társadalmi	 környezetünk	 bizo-
nyos	helyzeteire.	Az	unalmat	sokan	ma	is	kóros	jelenségnek	tekintik,	
„figyelem-deficitnek”,	amely	egyre	jobban	terjed.	De	vajon	a	figyel-
münk	elégtelen,	vagy	a	hiba	a	témákban	van,	amelyek	nem	képesek	
megragadni	 a	figyelmünket?	A	 templomokban	ez	volt	 a	helyzet:	 a	
hívek	mélységesen	elégedetlenek	voltak	az	egyházzal,	amelyet	távo-
linak,	leereszkedőnek	találtak.	Az	unalom	reakció	volt,	amely	kriti-
kát	fejezett	ki.	Valóban,	az	unalomban	benne	volt	a	lehetőség,	hogy	
megsértse	a	szembenálló	felet,	és	kérdésessé	tegye	a	fennálló	rendet.	
Az	 unalom	 bizonyosan	 emberi	 reakció.	Valószínűleg	 erre	 gondolt	
Goethe,	amikor	megjegyezte:	„Ha	a	majmok	meg	tudnának	tanulni	
unatkozni,	emberekké	válhatnának”.
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