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Tóth Sára A hétköznapi, a rendkívüli és a szent 
című tanulmánya ritka műfajba tartozó írás: 
igazi teológia. Hiszen mint jobbára minden 
más tudományterületen, úgy az ún. teoló-
giában is a megjelenő írások óriási többsége 
körülbelül „a hivatalnak igazolnia kell önnön 
létjogosultságát” logika alapján születik meg: 
tényleges tartalmi mondanivalója nincs, in-
kább csak szociológiai, karrierépítési funk-
ciója. Tóth Sára írása igazi kérdésekre keres 
választ, megélt tapasztalatra épít és szenvedé-
lyesen törekszik a megértésre: fides quaerens 
intellectum. Ezért érdemes mellé szegődni az 
úton, együtt gondolkodni, hol bólogatni, vagy 
éppen homlokunkhoz kapni: „Hát persze, 
pontosan ezt szerettem volna már régóta meg-
fogalmazni, de nem tudtam!” Hol kérdéseket 
tenni fel, kérdésen értve természetesen ugyan-
annak más összefüggésbe helyezését is. Ilyen 
dialogizálás szándékával fogalmazódtak meg 
az alábbi gondolatok. 

Kiindulópontom az a megállapítás, mely 
szerint a téma különböző történelmi-társa-
dalmi kontextusokba és ezeket többé-kevésbé 
jól tükröző reflexiós rendszereket megalapozó 
fogalmi paradigmákba  illeszkedik. Természe-
tesen ezek a paradigmák összefüggenek, mégis 
érdemes külön tárgyalni őket. Ennek megfe-
lelően veszek sorba öt különböző aspektust, 
melyek közül

– az első egy általános vallástörténeti, val-
lásfenomenológiai;

– a második sajátosan bibliai, ahol a 
hangsúly a történetiség megszületésén van, 
amelyet az ószövetségi hitvilág döntő voná-
sának tekintek;

– a harmadik egy individualista vagy in-
kább individuumközpontú világfelfogás, mely 
megjelenik már a Bibliában is, de a nyugati 
keresztyénségben, illetve kultúrkörben lesz 
meghatározó;
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– a negyedik kifejezetten a protestantizmus felől tekint a témára; 
– az ötödik központjában pedig a szekularizációra adott keresztyén válaszlehető-

ségek vannak.

1)  Az általános vallástudományi szint
A vallástudomány 19. századi megszületése óta törekszik arra, hogy univerzálisan 
használható fogalmak alapján elemezze a vallási jelenségeket. (Természetesen dia- 
lektikus viszonyról van szó: az, hogy mi minősül vallási jelenségnek, függ a javasolt 
alapfogalmaktól – és fordítva.) Általában elmondható, hogy a modernkori tudomá-
nyosság előttről megörökölt vagy egyszerűen csak naiv szemléletet – mely szerint a 
vallás az „istenekkel kapcsolatos dolgokat” jelenti – leváltja az, amelyikben a központi 
fogalom a szent(séges) lesz. Csakhogy e fogalomnak egységes definíciója nem születik 
meg. Ez tükröződik abban, hogy különböző szavakat fognak használni e legfonto-
sabb fogalomra és az ahhoz tartozó dolgokra. (Figyelemre méltó, hogy ennek során 
a bibliai és antik kulturális örökségből származó héber, görög és latin kifejezéseket 
szinte kiszorítják a természeti népek vallásának tanulmányozása során megismert, 
illetve annak során új terminus technikusként megalkotott kifejezések, mint a mana, 
tabu, illetve numinózum, tremendum. Ez jól jelzi azt a szemléletmódot, mely szerint 
a vallás lényege az emberi létezésnek olyan aspektusaihoz kapcsolódik, amelyekben 
a magas kultúra megjelenése nem annyira valami látensen meglévő emberi képesség 
kibomlásával, „ténylegesülésével” jár, hanem inkább a lényeg elhomályosodásával!). 

A „szent” megragadására irányuló különböző megközelítésmódokat összevetve 
egy alapvető kettősségre figyelhetünk föl. Ennek egyik kifejeződése a Tóth Sára által 
címnek is választott „rendkívüli és hétköznapi” fogalompár. Nagyon különböző – a 
szerző által idézett – elemzések paradigmái rendezhetők el e fogalompár segítségé-
vel: analogikus és dialektikus, manifesztáció és proklamáció, papi és prófétai stb. 
A „metatudományi kérdés” az, hogy ezek a fogalmi keretek valóban egy lényegi bi-
polaritás különböző megnyilvánulási formái, eltérő történelmi-kulturális közegben, 
illetve szövegösszefüggésben jelentkező megmutatkozásai-e vagy sem. Nem inkább 
arról van-e szó, hogy lényegileg különböző összefüggéseket bizonyos másodlagos je-
lentőségű hasonlóság alapján összemosunk, amikor mindent egy alapvető kettőségre 
akarunk visszavezetni? Sőt, nem lehet-e, hogy a „bűnös” az emberi tudat természeté-
ből fakadó erős hajlamunk fogalompárok alkotására, hogy azok segítségével tudjunk 
azután nagy, átfogó jelenségcsoportokat értelmezni? 

Nem tudok egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Valószínűleg mindegyik vá-
lasznak van részbeni jogosultsága; a feladat pedig talán éppen az lenne, hogy ezeket a 
részigazságokat minél pontosabb meghatározzuk, egymástól elhatároljuk. 

Az bizonyos, hogy – maradva a tanulmány alapfogalmainál – már az elindulásnál 
két út nyílik. Kezdhetjük azzal, hogy megpróbáljuk definiálni a szentet, tehát elhatá-
rolni a nem szenttől, a profántól. Másik lehetőségként azt próbálhatjuk felmutatni, 
hogy a szent milyen paradox módon mutatkozik meg hol mint rendkívüli, hol pedig 
mint hétköznapi. Az első esetben a „szent” – ha nem is pontosan definiált, de lénye-
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gében evidens – kiindulópont, amely felől egy hatalmas jelenséganyagra tekintünk.  
A másik esetben a szent a vallásnak olyan rejtélyes lényege, amelynek megragadása 
felé mindig csak törekszünk, amely mégis mintegy a végpont felől szervezi meg utun-
kat. A tanulmány dinamikája ebbe az irányba mutat. Lehetne akár az is címe, hogy 
A szent mint rendkívüli és mint hétköznapi.

A klasszikus vallástudományi művek e tekintetben vegyes képet nyújtanak, s ez jó-
részt megközelítésmódbeli különbségből fakad. A vallásfenomenológia egyik vonulata 
nem csekély mértékben valláspszichológiai ihletettségű: a vallási élmény jellemzőiről 
beszél (numinózum, fascinans, tremendum vagy akár maga a mana fogalma). A szent 
alapvetően a rendkívüli, a megrendítő élmény. A klasszikusabb példa itt Rudolf Otto, 
illetve közvetlenül a pszichológia felől közelítve a valláshoz Carl Gustav Jung.

A másik megközelítésmód számára – inkább erre példa Tóth Sára másik kiinduló-
pontja, Mircea Eliade – a szent mindennek az alapjában, mélyén van („minden tele van 
istenekkel”, ahogyan állítólag már Thalész tanította). Ennek hátterében az a megköze-
lítés áll, amely a vallási képzetek, jelenségek és nyelvezet kimeríthetetlen gazdagságára 
koncentrál. Így tekintve a szent szinte minden hétköznapira is vonatkoztatható. (Kicsit 
félrevezető is azt mondani, hogy a szent „nagyon sok mindenben” van jelen. Nem, 
hanem kifejezetten mindennek az alapjában ott van.) A tradicionális világban, külö-
nösen is a természeti népek esetében ez a szent jelleg magától értetődő. Szükségtelen is 
rákérdezni. Tudjuk, és e tudás birtokában cselekszünk, s csak rendkívül esetben adunk 
számot e tudásunkról. (Ahogyan mi „tudjuk” a villany felkapcsolásakor, hogy bármikor 
fellapozhatnánk a szakkönyvet, mely leírja az elektromosság jelenségét, úgy „tudja” a 
régi vallásos ember, hogy valamilyen isteni erő van minden jelenség mögött.)

Az Otto-féle megközelítés szerint amikor bármely módon megmutatkozik a 
szentséges, akkor az szentté avatja az érintett helyet, tárgyat, embert stb. Ezáltal a 
világ „tele lesz pöttyözve” szent dolgokkal. A másik megközelítés számára viszont az 
egész világ, a leghétköznapibb dolgok is a szentbe gyökereznek. Ha e két szemlélet-
módot mégis csak el akarjuk helyezni valamiképpen egy tágabb összefüggésrendszer-
ben, talán úgy fogalmazhatunk, hogy az egyik megközelítés a szent születését igyek-
szik dokumentálni, a másik a szentre mint már kész, átfogó rendszerre koncentrál. 
Az egyik inkább hajlik a diakronikus, a másik a szinkronikus megközelítésre. Az 
egyiknek fontosabb a parole, a másiknak a langue.

Beszélhetünk tehát két különböző szemléletmódról. De nemcsak a mi lehetséges 
szemléletmódjainkról van szó. Sokszor a jelenségek szintjén világosan megmutatko-
zik a szent kétféle megnyilvánulási módja, létformája, s ezek óhatatlanul bizonyos 
feszültségben állnak egymással: más a szent mint rendkívüli és más mint hétköznapi. 
Sőt, mintha a kettő együttese, feszültsége tartaná egybe a világot. Vagyis nem pusztán 
rivális világmagyarázatokról van szó, hanem ellentétes, de egymást kiegészítő erők-
ről. A számunkra ismerős, plasztikus formája ennek az antik görög világ apollói és 
dionysosi kettőssége.1 

1  Nagyon szépen mutatkozik meg ez a kettőség teológiatörténetileg a racionalista theologia naturalis-
ban. Miután az újkori természettudomány kezdi egyre sikeresebben összerakni az univerzumnak mint 
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Nem azonos, de érintkezik e kettőséggel vallás és kultúra viszonyának nagy nar- 
ratívája, mely szerint egy sajátos vallási alapélményből, a legintenzívebben megélt 
religiozitásból egy egész kultúra sarjad ki a maga alapvető szemléletmódjával, világér-
telmező történeteivel, fogalmaival, szimbólumaival, magatartástípusaival. Ez a „val-
lási alap – kulturális felépítmény” paradigma különösen is érvényesül a világvallások-
nál, ahol – viszonylag – jól ismert a vallásalapító spirituális valósága, ereje, és nyomon 
követhető annak kibomlása, kultúrává válása. Erre utal a Tóth Sára által hivatkozott 
Tillich-idézet: „Az eksztatikust felváltja a dogmatikai és erkölcsi szerkezet” – bár ez 
kiegészítendő a vallás ehhez kapcsolódó intézményszervező erejével is.

Érthető, ha hajlunk arra, hogy e paradigma szerint értsük a Bibliában oly hang-
súlyos papi-prófétai kettősséget. És beleilleszthető ebbe a tanulmányban szereplő 
több más fogalmi paradigma is mint manifesztáció és proklamáció, analogikus és di-
alektikus stb. Ez a hasonlóság részben jogos, mégis csalóka. Ugyanis a Bibliában egy 
radikálisan új szempont jelenik meg.

2)  A történetiség megszületése a Bibliában
Jó okkal tekinthetjük az Ószövetség talán legsajátosabb jelenségének a prófétaságot. 
Annak felmérhetetlen jelentőségű novumot jelentő lényege azonban már korábban 
felismerhető. Az a gondolat, hogy a „normálissal” szemben a vallás lényege – és ez 
egyre inkább azt jelenti, hogy Isten jelenléte, cselekvése és annak következményei 
– elsősorban nem a természetben lelhető fel, hanem a történés(ek)ben; sőt, második 
ehhez kapcsolódó lépésben, azon belül is, nem annyira a múltban, mint inkább a 
jelenben és a jövőben. Isten nem az, aki egyszer megalkotta a világ szilárd szerkezetét 
– amelyet megfelelő módon ünnepelni vagy akár újra aktualizálnia kellene a vallási 
gyakorlatnak – hanem: „Vagyok, aki vagyok/Leszek, aki leszek”; elsősorban (ki)sza-
badító Isten, akire a mitikus múltban  visszatekinteni is legfőképp azért kell,  hogy 
előre nézhessünk rá az úton – hiszen Ő füst- vagy tűzoszlopként vezeti népét.

Ennek megfelelően a meglévő vallási anyag (a történetek, a liturgia stb.) új és új 
értelmezést kap az aktuális jelen, illetve jövő felől. Ennek a kontinuitásban maradni és 
diszkontinuitást vállalni magatartásnak a csúcsát jelenti a prófétaság. Ezzel pedig meg-
születik a történelem, mint igazi időben létezés, úton létel, amelyben nem nyilvánvaló, 
hogy milyen, illetve hogy milyennek kellene lennie a jövőnek. Ez gyökeresen más 
paradigma, mint az „örök visszatérés mítosza”, amelyben egykor volt aranykorhoz 
kell(ene) mindig visszakanyarodni a – természetesen mindig elhanyatlottnak tekin-
tett – jelenből.

egyetlen hatalmas determinált rendszernek a képét, a teológia, amely előtte egyre kétségbeesettebben 
próbált lakást találni  az Istennek az értelem fénye által még éppen át nem világított zugokban, 
egyetlen hatalmas mozdulattal átlendül az ellenkező irányba. Azt fogja mondani, hogy Isten létét 
nem a csodák bizonyítják, hanem éppen az, hogy a világban semmiféle csoda nincs. Mert nincs rá 
szükség. Mert Ő olyan tökéletes mérnök, akinek alkotása soha semmilyen javítgatásra nem szorul. 
A rendkívüli Istenéből egyszerre a rend(szer), a rendszeres, és ezáltal végső soron a hétköznapi – mö-
göttes – Istene lesz.
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A helyzet azonban bonyolultabb annál, semmint hogy ez a – most már tág érte-
lemben vett – prófétaság, az ezen alapuló történeti lét, a rendkívüli előtérbe kerülését 
jelentené a hétköznapival  szemben. Valóban igaz, hogy a prófétaság hajlik a szent 
kiépült, szilárd korlátainak megkérdőjelezésére. Az ebből fakadó sokszor véresen ko-
moly küzdelmek azonban nem az általános apollói és dionysosi közötti egyensúly 
megbomlását jelentik a mérleg egyik serpenyőjének javára, hanem arról van szó, hogy 
egy addig ismeretlen új dimenzió nyílik meg: a szó igazi értelmében vett idő. Az eh-
hez kapcsolódó kérdések nem válaszolhatók meg egy olyan paradigma alapján, amely 
erről a dimenzióról még nem tud. 

Ha ezt elfogadjuk, akkor a „prófétaság” jelenségét messze kiterjeszthet-
jük hátra és előre is. Akkor mégiscsak jogosult Mózest, a múltból kiszabadító, 
jövő felé vezető Isten eszközét prófétának nevezni, ahogyan azt a Biblia szövege 
teszi – minden tisztességes vallásfenomenológus megrökönyödésére. De még to-
vább tágítva a határokat, akár úgy is láthatjuk, hogy a legnagyobb különbség 
nem zsidóság és keresztyénség között van, hanem egyfelől a prófétaságtól visz-
szarettenő „normális vallásosság”, nevezetesen a katolicizmus, illetve talmudista 
zsidóság, másrészről a történetiségben benne maradó protestantizmus, illetve a 
zsidóság esetében az apokaliptika, majd későbbi, misztikus irányzatok, a kabbala 
és hasonlók között – mely javaslat fölötti megrökönyödéshez még csak vallásfen-
omenológusnak sem kell lenni.

A misztikával és az apokaliptikával azonban újabb határátlépés történik; ismét új 
„létszférába” kerülünk.

3)  Az individuumközpontúság megjelenése a vallásban
A zsidóság a történetiség fölfedezésével együtt – sőt részben amiatt – megmarad nem-
zeti vallásnak, ahogyan az a hinduizmus is mind a mai napig. Mindannak, amiről 
eddig szó volt, alanya a zsidó nép. (Egész megdöbbentő, hogy mennyire nem foglal-
koztatja az ószövetségi kor első felében az embert az egyes ember halálának gondola-
ta. Annak minden általunk ismert gyötrelme, kételye, reménye a népre vonatkozik, 
különösen is akkor, amikor élet és halál mezsgyéjén jár a babiloni fogságban.)

Lassan azonban kezd megszületni az individuum mint valódi, önálló entitás.  
A történetiség felfedezésével szemben ezen a téren nem feltétlenül úttörő a bibliai 
vallás. Másutt korábbról ismert formái vannak az individuumközpontú vallási fel-
fogásnak, de leginkább Indiában. (Az eredeti – az ószövetségi, fogság utáni, áldozat-
központú papi vallásra meglepően sok mindenben hasonlító – védikus vallásnak már 
a Kr. e. 1. évezredben megjelennek individualista transzformációi az indiai miszti-
kus filozófiában és a jógában. Mi is lehetne individuálisabb, mint a szó legközvetle-
nebb értelmében véve a testünk? A jóga pedig gyakorlatilag a vallás teljes „anyagát” 
reprodukálhatóvá, vagy ha tetszik, modellezhetővé teszi fiziológiai folyamatokban is.)  
A nagy prófétákkal egyidőben azután a buddhizmusban és a dzsáinizmusban már 
színtiszta individuális üdvút nyílik bármely ember, nemcsak a hindu számára. (Amit 
is a különben rendkívül toleráns hinduk egy idő után ugyanolyan dühödt felhábo-
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rodással fognak elutasítani, ahogyan anno a zsidók egy sajátos csoportja azt az őrült 
gondolatot, hogy valaki keresztyénné válhatna körülmetélkedés nélkül.)

Számunkra a leglényegesebb most az, hogy amikor a zsidóságon belül egyre erő-
teljesebben kezd megjelenni az individuumközpontúság felé eltolódó vallásosság, 
akkor annak legfontosabb formája az apokaliptika lesz (és nem, mondjuk, a böl-
csességirodalomban megfogalmazódó szemléletmód). Nem véletlenül, hiszen abban 
ötvöződni tud a radikális újítás, tehát az, hogy a vallás alapvető alanya az egyes ember, 
aki végső soron saját sorsának kovácsa, azzal a már rég meggyökerezett szemlélettel, 
amely Isten valóságát elsősorban a jövőben, a történelmi eseményekhez kapcsolódó-
an látja: ez esetben konkrétan a világ mostani ábrázatának eltörlésében, új világkor-
szak, új ég és föld teremtésében.

Ez fogja lehetővé tenni az Ószövetségnek azt a hiper-prófétai, ugyanakkor az in-
dividualizmust az univerzalizmus felé megnyitó értelmezését, amely döntő jellemzője 
Jézus tanításának, majd azután a Jézust – elsősorban kereszthalálát és feltámadását 
– eszkhatologikusan, individualistán és univerzálisan értelmező újszövetségi teológiá-
nak. Így születhet meg a keresztyénség – rengeteg csatározás és kínlódás után – mint 
új, sajátos vallás. Mert az ember zsidónak születik, keresztyén(né) pedig lesz. (És ha 
tetszik: a zsidóságnak ugyanolyan „exportterméke” lesz ez az új vallás, amilyen a hin-
duizmusnak a buddhizmus volt.)

4)  Reformáció és a protestáns aspektus
Az új vallás történetét, annak dinamikáját meghatározó egyik, ha nem legfontosabb 
jellemző a re-formációk sorozata. Az, hogy a religiózus alapélményből, az intenzív 
élményből, az eksztázisból, a rendkívüliből kiépül egy teljes teológiai, intézményi, 
kultikus, jogi szerkezet, amely azonban „a világban letelepedve” egyre jobban meg-
erőtlenedik, elveszíti eredeti lényegét, asszimilálódik környezetéhez. Ezért az ilyen 
hosszabb extenzív szakaszok után mindig jönnek a re-formtörekvések, amelyek vissza 
akarják vezetni az egyházat az eredetihez, a lényeghez.

A vallás intenzív és extenzív időszakainak ez a váltakozása nem csak a keresz-
tyénségre igaz. Történetileg van hasonmása más vallások történetében, és ez érthető 
is, hisz alapja az a kettősség, amely a szent természetének vázolni próbált általános 
vallásfenomenológiai lényegéhez tartozik. De érthető, hogy különösen is jellemzője 
ez a keresztyénség történetének.  

A re-formoknak „csak” a legjelentősebbike a 16 századi reformáció. A külön-
legessége nem csak mennyiségi jellegű, vagyis az, hogy különböző tényezők össze-
játszása következtében minden téren óriási jelentőségű történelemformáló valósággá 
vált. Mert mindennek gyökerében ott van az a sajátosság, amely megkülönbözteti a 
legtöbb korábbi „kis re-formációtól”; az, hogy az egyház megtisztítása, re-formálása 
egyúttal jelentette a vázolt kettőségen alapuló szerkezet elvetését. (Azért „legtöbb”, 
mert erre törekedtek a középkori „eretnek-mozgalmak” és az előreformátorok is – 
csakhogy nem sikerült életben maradniuk.)
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A reformációnak ez a – legalábbis tendenciájában – a kettős szerkezetet felbo-
rítani akaró mozgása természetesen különböző mértékben és módokon jelent meg 
az egyes irányzatoknál. Sokat mondó azonban, hogy minden irányzata eltörölte a 
hagyományos szerkezet egyik fő „termékét”: a világi, papi és szerzetesi életrend hár-
masságát. Mert a cél az volt, hogy a kolostor falainak ledőlésével a szentség az egész 
világot áthassa: minden embert és minden életszférát. 

Református vonalon, magánál Kálvinnál, majd különösen is a puritánoknál na-
gyon határozottan érvényesült ez a törekvés. A falak leomlását követte a függönyök 
eltávolítása az ablakokról, a „hétköznapok istentiszteletének” ígéretes gondolatát a de 
jure vagy sokszor annál is kíméletlenebbül működő de facto vallási rendőrség dikta-
túrája váltotta föl. A heroikus-szörnyűséges törekvés célja az volt, hogy megszűnjenek 
a hétköznapok, csak a rendkívüli maradjon. A végletekig spannolt lelki erőfeszítések 
egyrészt rendkívüli teljesítményeket tettek lehetővé – másrészt egy roppant kímé-
letlen ethoszt hoztak létre, melyet egyszerre jellemez a folyamatos önmarcangolás, 
a bűntudatnak az egész vallási élet középpontjába kerülése és ugyanakkor a másik 
ember szemébe fúródó, engesztelhetetlenül vádló tekintet.

A 16. században azonban nemcsak protestáns reformáció történt. Jórészt éppen 
ellene és részben ihletésére, de volt egy erőteljes katolikus reform is. Nekünk most 
ebből nem a történelmileg legfontosabb, a Tridenti Zsinat érdekes, hanem a jezsu-
itizmus megszületése, Loyola Ignác spiritualitása, amely sok tekintetben hasonlított 
a protestáns reformációra. (Egyaránt gyümölcsöző lehet Loyolának a közvetlen kor-
társsal, Lutherrel és a személyiségalkatát tekintve hozzá közelebb álló Kálvinnal való 
összehasonlítása.) A jezsuita lelkiségben is megvan a re-form, a vallás intenzív megé-
lésének szenvedélyes vágya, és egy sajátos, erős individualizmus, elsősorban mint az 
akarat heroikus szintig, önmagunk legyőzését lehetővé tevő maximumig növelésének 
programja.  De nincs meg benne a történetiség, az idő mint alapkategória, az egyház 
mint Isten népe folyamatos, sokszor ismeretlen tájakra vezető vándorlásának gondola-
ta. Nincs ecclesia semper reformanda. Az egyes ember rászorulhat, az egyház maga nem.

A protestáns kísérlet útja két irányba visz. Egyrészről a profán felszámolására 
irányuló szenvedély néhány nemzedék után unalmas protestáns skolasztikának, szür-
ke orthodoxiának adja át a helyét. A világ egésze nem válik templommá. De van, 
ahol tovább él, illetve újra és újra feltámad az eredeti program: a bizonyos tekintet-
ben máig folyamatos puritán hagyományban, illetőleg a különböző pietista ébredési 
mozgalmakban. Ezekben a világ teljes áthatásának, templommá tételének vágya él 
tovább. Az tesz képessé számtalan területen bámulatos teljesítményekre, az kínál lelki 
otthont az igazi hívőnek, és fenyeget a pusztába való kiűzéssel a legkisebb függelem-
sértés esetén.

5)  A keresztyénség és teológiája a szekularizált világban
Az az útkeresés, amelyet vázolni igyekeztem mint olyan összefüggésrendszert, amely-
ben Tóth Sára gondolatmenete elhelyezhető, évezredek óta egyik legfontosabb jel-
lemzője a keresztyénségnek és bizonyos tekintetben általában a vallásnak; egyúttal 
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meghatározza az újkori vallástudomány mozgásterét, szemléleti lehetőségeit is. Ezen 
az úton fordulópontot jelent a szekularizáció. Az a folyamat, amelynek eredménye-
ként a vallás elveszíti azt a funkcióját, amellyel magától értetődő módon bírt évezre-
dek óta. A modern (és posztmodern) társadalomban nem vagy nemcsak, de legalább-
is nem minden tekintetben a vallás határozza meg az adott társadalom kulturális 
kódrendszerét, értékrendjét, magatartási szabályait. 

A teológiát – ahogyan a filozófiát is – nem a lineáris ismeretnövekedés jellemzi, ha-
nem az, hogy korszakonként vagy akár nemzedékekként újra meg kell harcolnia azért, 
hogy orientációs pontokat lehessen találni, hogy értelmes és kezelhető egésszé álljon 
össze a világ. A különböző korszakokban megszülető válaszok azonban – különösen is 
ugyanazon kultúra történetének során – sok tekintetben hasonló mintázatot követnek, 
hasonló szemléleti lehetőségek, alapállások körvonalazódnak. Sokszor nagyon külön-
böző körülmények között és nagyon más nyelven jelentkezik lényegileg ugyanaz. 

Érvényes ez a szekularizáció utáni keresztyénségre is. Ebben az esetben azon-
ban olyan jelentős fordulatról van szó, hogy az ugyanaz önazonosságának lehetősége 
megkérdőjeleződik, illetve félrevezetővé válik az épp az előző mondatokban vázolt 
paradigma. Erre igyekszem koncentrálni reflexióm utolsó részében. 

A felvilágosodás európai győzelmét követően előbb a protestáns, majd legújabban 
egyre inkább a katolikus mainstream teológia is a szekularizációval próbál szembenéz-
ni. Igyekszik újra fogalmazni magát egy olyan sosem volt helyzetben, amikor a saját 
világa, kultúrája mögül kezd kiesni az a vallási alap, amelyre épült, amely létrehozta. 

Furcsa, kettős helyzetet eredményez ez: egyrészt még sokszor úgy tűnik, hogy a 
nyugati világnak – amely egyre inkább az egyetlenként marad meg a kultúrák létért 
való küzdelmében, még akkor is, ha regionálisan korábban nem keresztyén régiók 
kerülnek domináns gazdasági-politikai helyzetbe – még mindig „családfője” a ke-
resztyénség. Sokszor még ma is – (ön)tudatosan vagy inkább gravitációs erőnek kö-
szönhetően? – úgy próbál megszólalni, mint aki saját gyermekeiről és gyermekeihez 
beszél; olyan pozícióból, amelyből senki más nem szólalhat meg.  Másrészt viszont a 
szociológiai-kulturális valóság az, hogy egyre elenyészőbb kisebbségre támaszkodhat 
az egyház, egyre inkább olyan közegben kell megszólalnia, ahol már nem érthető a 
keresztyénség nyelve, bármely vonatkozásban értett nyelvezete. 

Ebben a sajátos helyzetben egyre gyakoribb a sui generis saját üzenet feladása, 
valami mással való pótlása. A világhoz való asszimilációnak két típusa figyelhető meg. 
Az egyik – a még mindig valamelyest életjelt mutató – típus csatlakozni igyekszik 
valamilyen aktuális nagy, világot átformálni akaró mozgalomhoz. Legtöbbször ezek 
sem valamilyen sajátos, az adott világhelyzetben különösen aktuálissá vált keresz-
tyén mondanivalóval állnak elő, inkább csak megpróbálnak teológiai kapcsolópontot 
találni a mainstreamhez, nagyobb ívű kísérletek esetében a túlnyomó többségben 
lévő nem-keresztyén párt- és harcostársaikat nemes egyszerűséggel en bloc anonim 
keresztyénné nyilvánítva.

A másik típus végképp önálló szándék nélkül sodródik egyik táborból a másikba; 
teljesen esetlegesen kap fel ilyen-olyan éppen divatos – még gyakrabban egy kicsit ko-
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rábban divatos, de már avítt – eszméket, programokat, hogy darabka létjogosultságot 
nyerjen valamilyen „hozzájárulásával”.

Tóth Sára alapvető intenciója, javaslata nem ezek közé tartozik. Félreérthetetlen 
szándéka a protestáns princípium megőrzése, a primér hitbeli élmény primátusának 
fenntartása; de egyúttal kiszabadítása abból a maga által – talán mégsem szükség-
szerűségnek engedve – teremtett gettóból, amely a rendkívülit a maga eredeti for-
májában akarja hétköznapivá avatni, hogy e lehetetlen vállalkozás során vagy egyre 
jobban elembertelenedjen (és elistentelenedjen), vagy fokozatosan föladja eredeti 
programját és elsüllyedjen a mocsárban. Tóth Sára kérdése az, hogy nem tud-e a 
szent mint rendkívüli hitelesen áttranszformálódni szent mint hétköznapivá, avagy 
nem válhat-e a szent hétköznapit áthatóvá? Nincs-e szerves kapcsolatban egymással 
a törés és folytonosság? A „hétköznapok istentiszteletének” borzasztóan lejáratódott, 
kiürült cégérének felmutatása helyett Tóth Sára három területet azonosít be, ahol, il-
letve amelyek segítségével megtörténhet – sőt bizonyos értelemben eleve történik – a 
szent két aspektusának ez az összekapcsolódása; ezek a kontemplatív imádság, az ünnep 
és a művészet. Részletesebben az utóbbival kapcsolatos, rendkívül figyelemre méltó 
gondolatait fejti ki.

A félig értő, sok szempontból más kontextusban gondolkodó recenzens ezeket 
a gondolatokat nagy respektussal, néha maga is fellelkesedve olvassa – ugyanakkor 
egy kis aggodalommal is. Nem válhatnak-e ezek a nagy intellektuális tisztességgel 
kiharcolt gondolatok sanda szándékú hivatkozás tárgyává? Nem lehet-e azokkal visz-
szaélni oly módon, hogy hitelességet kölcsönözzenek annak, ami alapvetően hitel-
telen: a szekularizációt „savanyú a szőlő” attitűddel lelkesen üdvözlő, valójában a 
világhoz enerváltan asszimilálódó keresztyén programnak? Pontosabban: mi óvhatja 
meg ezt a nemes törekvést az ilyen visszaéléstől? A megfontolásra javasolt válasz: a 
nagy narratíva. Az, hogyha ezek a szent két aspektusát összekapcsoló gondolatok, 
élmények, liturgiai és művészi kísérletek nem maradnak meg pont- (még rosszabb 
esetben ötlet-)szerűnek, hanem legalábbis elindulnak egy átfogó keresztyén narra-
tívává való összenövés irányába. Csak az biztosíthatja, hogy soha nem a keresztyén 
hittől távoli gondolatokra, érzésekre kenjünk fel egy kis keresztyén mázat, halálosan 
rettegve attól, hogy az éppen létező világtól különbözzünk, hanem valóságos megra-
gadottságunk megélésének és kifejezésének tereként tudjunk tekinteni, bármerre is 
nézzünk körül a világban. Ezért érdemes, nagy, méltó kihívás továbbmenni azon az 
úton, melyen Tóth Sára elindult.

A félreértések elkerülése végett: a keresztyén hitnek az útkeresése ma (sem) lehet 
öncélú. Az az egész világért történik. E konkrét esetben: ha sikerül utat találni, a világ 
eszközelvű szemléletétől visszatalálni a szentségi szemléletéhez, az az egész emberiség 
talán legalapvetőbb 21. századi problémájára jelent választ. 

És természetesen ennek a „nagy projektnek” számtalan leágazása van az élet és 
hitmegélés legkülönbözőbb területei felé. Példának okáért új szempontokat adhat 
annak a nagyon komoly teológiai kérdésnek az átgondolásához, hogy lehetséges-e 
olyan, a református tradícióban gyökerező istentiszteleti élet, amely úgy képes ismét 
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liturgiává válni, hogy egyúttal – ne pusztán megőrizze, hanem – újjászülje az igehir-
detést mint alapvetően prófétai cselekvést.

ABSTRACT

Reflection on Sára Tóth’s Paper

The response to Sára Tóth’s paper situates the question and main thesis of the paper 
in a system of concentric circles, starting from the history of religion, continuing 
with biblical theology, then specifically Protestant spirituality, and ending with one 
of the central themes of 20th century Christianity: the confrontation with secu-
larization. In an age when Christianity no longer dominates the central cultural 
discourses, the church is in danger of incorporating alien contents and making them 
Christian by renaming them. Sára Tóth’s proposal is different. She inquires whether 
the characteristically intensive and extraordinary spiritual experience elicited by the 
powerful address of the Word has the potential be translated into everyday life. She 
discusses in what ways the presence of the holy can sacralize our ordinary lives as well 
as transform them. The response, meanwhile welcoming the proposal, calls attention 
to the risk of its potential misinterpretation. The only way, the responder argues, to 
guard against degrading this experiment into yet another self-justifying attempt of 
the Christian church to be assimilated to the world, is to insist, in every attempt at 
reformulation, on the primacy of the Christian narrative throughout.


