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Mohay Tamás

Megérteni, megmagyarázni, tudni, hinni: 
megjegyzések Szulovszky János dolgozatához

Előrebocsátom, hogy a vitába Bárth Dániel felkérésére kapcsolódtam be, és a részve
vőkkel előzetesen nem egyeztettem.1 Elsősorban Szulovszky János írásához kapcso
lódom; csak másodsorban az általa szóban előadottakhoz, és csak harmadsorban az 
előző hozzászólásokhoz, noha ettől sem lehet teljesen eltekinteni.2

Nézetem szerint Szulovszky János dolgozatában három témát vetett fel; mindhárom
mal kapcsolatban megfogalmaz saját álláspontot is, másokkal szembeni kritikát is. Az 
első téma elvi-módszertani, és a cím fogalmazza meg: „lehet-e a szellemi néprajznak 
keresztény tudományos megközelítése?”. A második azon leírások, tapasztalatok, hitek 
értelmezése, melyek az exorcizmussal és szűkebben annak a keresztelés szertartásában 
való megjelenésével kapcsolatosak; a harmadik pedig hasonlóképp, leírások, tapasztala
tok, hitek értelmezése a megszállottsággal kapcsolatosan.

Véleményem szerint akkor járnánk el helyesen, ha e három témát külön-külön 
vennénk sorra. Ebben sokat segítene az, ha akár az írás, akár a szóbeli kifejtés alapján 
tisztábban láthatnánk, hogy a Szerző mit tekint elsődlegesebbnek/előbbre valónak: az 
elvi kérdésfelvetést vagy inkább az exorcizmus és megszállottság-tapasztalatok értel
mezését. Vagyis inkább mintegy az általában feltett kérdés egyik esetének, példájának 
látja az exorcizmus-tapasztalatokat, vagy megfordítva: egy elementáris erejű tapasztalat 
(most még ne firtassuk, hogy ez pontosan kié is) feldolgozása során jut el az általános 
elvi kérdés felvetéséig. Benyomásom az, hogy inkább az utóbbiról van szó.

Ide tartozik, hogy azt tartom helyesnek, ha nem hitről és hittartalmakról folyna a vita, 
vagy arról, hogy (hitet követelő) teológiai megállapítások mennyiben tarthatók vagy nem 
tarthatók a teológián kívüli tudományterületeken. Különösen nem kívánatos egymás leg
belsőbb vallási integritását, érzékenységét érintve, netán azt megsértve, vagy ami még 
rosszabb, indulati alapon vitatkozni. Az érvek talaján maradva sokkal inkább azt próbálj uk 
keresni, ami összeköt, és kevésbé azt, ami elválaszt. Régi tapasztalat, hogy a tudományos 
igazság keresésében elkötelezett társak lehetnek hívők és nem hívők; másfelől egyazon 
vallásos hiten lévők között is szinte ledönthetetlen válaszfalak húzódhatnak tudományos 
felfogásuk terén, hogy a módszertanról, igényességről, alaposságról ne is beszéljünk.3

1 írásom a vitaülésen ismertetett szöveg; lábjegyzetben helyeztem el utólagos kiegészítéseimet.
2 E helyen írásban is ki kell fejeznem elismerésemet Pócs Évának, aki nemcsak tárgyszerűen és 

higgadtan válaszolt, hanem a vitában példaadó és művészi fokon megvalósított tudományos alázatról 
is tanúságot tett.

3 Hívőkön általában az Isten-hívőket szokás érteni, akik a szó bármilyen értelmében vallásosnak tartják 
magukat, nem hívőkön pedig azokat, akik kívül esnek ezen a körön. Nem árt talán itt megemlíteni, 
hogy a tudomány sem létezhet hit nélkül; okkal mondhatjuk, hogy a tudományban, annak egyes 
állításaiban, akár azok rendszerében is lehet hinni. Ez a hit ölthet olykor már szinte dogmatikus 
merevséget is. Olyankor látszik ez, amikor explicit vagy implicit módon tudományon kívülre 
helyezik azt, aki veszi a bátorságot egy-egy alapelv megkérdőjelezésére, vagy nem tekint magától 
értetődőnek olyan kiindulópontokat, melyek széles körben elfogadottak.
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Pilinszky János elhárította, hogy „katolikus költő”-ként skatulyázzák be, mert noha költő 
is volt és katolikus is, a címke vállalhatatlan volt számára. Hasonlóképp nem hiszem, 
hogy létezhetne „keresztény tudomány”, noha vannak, akik a tudomány művelésében 
igen sokat tettek és még keresztények is.

Egyetértek a Szerzővel néhány fontos felvetésében, és ezt az egyetértést akkor is 
lehetségesnek tartom, ha a megfogalmazásai olykor sarkosak, rövidre zártak vagy nem 
elég pontosak. Más részről vitatkozom Vele, elsősorban nem is annyira sarkos, rövidre 
zárt vagy nem elég pontos megfogalmazásai miatt, hanem érvelése, érvelésében jelen 
lévő ki nem mondott szemlélete és habitusa okán.

A címben feltett elvi kérdésre a magam részéről minden különösebb aggály nélkül 
tudok igennel felelni. Igen: természetes módon lehet a néprajznak keresztény tudomá
nyos megközelítése. Itt nem akadnék fenn azon, hogy a szerző „szellemi néprajzról” 
beszél, ahogy azt a Magyarság Néprajza tette annak idején, és amit ma már elavult 
szóhasználatnak tartunk. A néprajz egészének, a „tárgyi néprajznak” is, az anyagi 
kultúra kutatásának is, a folklorisztikának is és ezek bármelyik részterületének is lehet 
keresztény tudományos megközelítése. Ugyanilyen természetes módon lehet keresztény 
tudományos megközelítése a kulturális és szociális antropológiának, a pszichológiának, 
a politológiának, a közgazdaságtannak, és hosszú felsorolás és részletezés nélkül minden 
társadalom-, természet-, orvosi- és műszaki tudománynak. Megkímélem a hallgatóságot 
attól, hogy ezt példák hosszú sorával illusztráljam; ha néhány nevet mégis felsorolok, 
azért teszem, hogy ezzel javaslatot tegyek a Szerzőnek arra, e kérdés felvetése kapcsán 
ki mindenkinek a munkásságát lenne érdemes tekintetbe vennie, ki mindenki hiányzik 
feltűnő módon (csak a „szellemi néprajz” terén publikáló hazai szerzőkre utalva) a 
mégoly tekintélyes hivatkozott szakirodalomból: Andrásfalvy Bertalan, Bálint Sándor, 
Barna Gábor, Bartha Elek, Erdélyi Zsuzsanna, Frauhammer Krisztina, Grynaeus Tamás, 
Kiillős Imola, Lackovits Emőke, Limbacher Gábor, Molnár Ambrus, Szigeti Jenő. És 
még sokan mások.4

Ehhez a magától értetődően kimondott igenhez máris hozzáteszem a többes szá
mot, azt gondolom, ez is ugyanolyan magától értetődő. A néprajznak és az összes 
többi tudománynak is több keresztény tudományos megközelítése is lehet, illetve 
van, ahogy ezt második lábjegyzetében a Szerző is megjegyzi. Ugyanazt a problé

4 Nehéz lenne egy rövidre fogott reflexióban kifejteni, hogy pontosan mit is értek ezen a lehetőségen. 
Szulovszky János kétségtelen érdeme, hogy -  ha sarkos és provokatív módon is -  felvetette az erről 
való további töprengés és nyilvános vita szükségességét. Mindenestre a tudomány(ok) keresztény 
szemléletű művelése aligha jelentheti a hitbéli meggyőződés explicit előtérbe helyezését, mint 
ahogy eltagadását vagy meghazudtolását sem egy rosszul értett dualizmus jegyében („más a hit” és 
„más a tudomány”). Ezért (is) nehéz lenne valódi elemzést adni arról, hogyan és miképp keresztény 
szemléletű (nevek említése nélkül) bárki tudományos működése. A kulcs alighanem a valóság 
érzékelésének, érzékeltetésének és megnevezésének módjai körül van. A régi mondás: „hiszem, ha 
látom” alighanem még sokkal inkább igaz megfordítva: „látom, ha hiszem”. A „hitetlen” Tamás 
apostol az evangéliumban azért akarja látni Krisztus sebeit, mert előbb elhiszi, hogy láthatja 
azokat. Akiben nincs eleve készség, egyfajta előzetes hit, azt sem a látvány, sem a kézzelfogható 
bizonyítékok nem győzik meg. Egy régi gyerekkönyvnek volt ez a címe: „Látod, amit én látok?” 
(Helen Borten, Budapest: Móra, 1975). Milyen sokszor bebizonyosodik, hogy a kérdésre nemleges 
a válasz.
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mát a keresztény tradíción belül állva is sokféleképp lehet megközelíteni, más-más 
megoldások lehetségesek. Ezek között, mint ahogy a nem keresztény szemléletű 
környezetben is, voltak, vannak és lesznek tudományos viták, melyeket tudományos 
érvekkel szokás lefolytatni. Fontos, hogy az érvek között nincs helye a vallási vagy 
hitbéli meggyőződés felemlegetésének akár pozitív hitvalló, akár számon kérő, akár 
tagadó módon.

Egyetértek továbbá azzal, hogy a vallásetnológiában számos olyan témakör van -  
és az itt részletezettek, például az exorcizmus is közéjük tartozik, de még sokat lehetne 
említeni -  ahol aligha lehet megkerülni azt, hogy a kutató pontosan ismerje és használja 
azokat a fogalmakat, melyeket az adott témára vonatkozóan az adott vallási közösségek 
(esetünkben például a katolikus és nem katolikus egyházak) hosszú évszázadok során 
kiformáltak. Ha -  az antropológiában megszokott módon -  fontosnak tartjuk az émikus 
perspektívát, akkor nem nélkülözhető egyebek között éppen a teológia (mint tudomány) 
fogalomrendszerének alkalmazása; tegyük hozzá, anélkül, hogy ezt kizárólagosnak, 
egyedülinek vagy hittel elfogadni kötelezőnek gondolnánk. A Szerző ezt így fogalmaz
za meg: „a vallási élethez kapcsolódó adatok tudományos elemzéséhez nem szükséges 
feltétlenül ismerni az adott vallás hivatalos önértelmezését, teológiáját, ez azonban- úgy 
vélem -  mégis fölöttébb hasznos tudást jelent, mert ezáltal könnyebben elkerülhetőek 
a félreértelmezések, kutatói be lem agyarázások".

Teljesen igaz, amit a dolgozatban olvasunk: „a keresztényi mivolt nem a raciona
litás fosztóképzője”, és azzal is egyetérthetünk, ami utána következik: „A tudomá
nyos gondolkodás eszköztárának közös öröksége miatt a szellemi néprajz keresztény 
paradigmája nem jelenti a nem-keresztény tudományos megközelítés eredményeinek 
a totális tagadását, legfeljebb egyes megállapításainak vitatását.”

Vitára ingerel viszont a dolgozat első mondata: „Mivel a materialista világkép szá
mára olyan képtelenségnek tűnő dolgot állítottak magukról, hogy Isten szólt hozzájuk, 
ezért Pál apostoltól Avilai Szent Terézen át Fausztina nővérig a szentek és misztikusok 
sokaságára a materialista világnézetű emberek hallucináló, látomásos tévképzetben 
szenvedő patologikus esetekként tekintenek.”. Több okból is, de főként a „materialista 
világkép” és „materialista világnézetű emberek” kifejezések szúr szemet. Ez utóbb is 
többször visszatér beállítottság, megközelítés, racionalitás, szemlélet összetételekben, 
amelyekkel oppozícióban áll a keresztény felfogás. Jómagam ma, a 21. század elején, 
húsz-harminc évvel a marxista társadalomelmélet és ideológia hegemóniájának meg
roppanása után sokkal óvatosabban bánnék ezzel a kifejezéssel. Nem azért, mintha nem 
lennének kutatók és felfogások, akik és amelyek nem tartják valóságos szellemi létező
nek a transzcendenciát (és ebben az értelemben”materialisták”), hanem azért, mert ez 
a szó túlságosan erős és szinte már erkölcsi jellegű minősítést tartalmaz, mintha az 
ilyen ember gyengeelméjű vagy gyenge-erkölcsű lenne, ami teljes joggal vált ki eluta
sítást. Másfelől ez a minősítés itt és most túlságosan szorosan kötődik a marxizmushoz; 
sehogy sem látom indokolhatónak, hogy egészen más világlátás talaján állva átvegyük 
és tovább használjuk. Harmadrészt itt sincs egyetlen „materialista” szemlélet, hanem
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ennek is sokféle változata van -  hadd ne részletezem. Ez után talán nem szorul részle
tesebb indoklásra, hogy ugyanez a kifogásom az „ateista'jelzővel is.5

Vitára ingerel az a mód, ahogy a Szerző sommásan minősít. Nem értem például, 
hogy mire alapozza ezt a minden további szűkítést, pontosítást nélkülöző állítást: 
„a transzcendencia kérdéskörével foglalkozó folklorisztikai, vallásetnológiai kutatások 
alapvetően materialista megközelítésűek”; vagy ezt: „Vannak a tudománynak olyan te
rületei, alapvetően ilyenek a természettudományok, ahol a megismerés módszertanilag 
ateista.” (161. p.) Elfogadhatatlannak tartom azt a könnyedséget, amellyel a szerző a 7. 
jegyzetben és az azt megelőző félmondatban érvelés, indoklás, árnyalás, kifejtés nélkül 
minősít egész könyveket, köztük például a Tanulmányok a transzcendensről tíz év alatt 
megjelent hat teljes kötetét (örülhetünk, hogy az azóta már megjelent hetediket nem vette 
fel). Az ezekben közreműködő számos szerző -  akik között sokféle szemléletű ember 
van, keresztények is, de például papok, lelkészek is -  vajon mit szól ehhez?!

Nem tartom korrektnek, ahogy a Szerző „két, általa igen nagyra becsült, kiváló, 
ateista történész kollégája” szóba kerül, ahogy nem közlésre szánt véleményüket idézi 
a szövegben, ahogy minősíti és vitatja ezeket. Szerencsésebb lett volna ezt vagy elhagy
ni, vagy megnevezni őket és például ide is elhívni.. .6 A Szerző biztosan megtalálta volna 
a módját annak, hogy más példával igazolja állítását, mely szerint „úgy tűnik, a magyar 
szellemi elit gondolkodásába is mélyen beivódott az a vulgármarxista alaptétel, misze
rint a vallásos emberek eleve tudomány ellenes elveket követnek”.7

A „keresztelő, mint ördögűzés” fejezetben a szerző Pócs Évának egy tizenkét évvel 
ezelőtti tanulmányában közölt vitatható megfogalmazásaival vitatkozik. Egy mindössze 
négymondatnyi szakaszt emelt ki, és azt veszi bonckés alá. Filológiai érvei alapján azt 
kell mondanom, hogy ebben sok valódi ismeret és több megszívlelhető tanács is van; 
mégsem mondanám teljes egészében meggyőzőnek, mert nélkülözi a szerző nézeteinek 
árnyaltabb bemutatását, több mű átfogóbb elemzését.8 Tudományos érvelésben nem

5 Egy megjegyzés ide kívánkozik arról, milyen más alakot öltenek a „materializmus” különféle 
változatai aszerint, hogy a hátterükben milyen korábbi vallási, ismeret, megszokás áll: más és más ez 
a katolikus, a református vagy az izraelita neveltetésűek esetében. Ugyancsak más és más aszerint, 
hogy egy korábbi vallási szocializáció felszínes, formális, tekintélyelvű, hideg és kemény volt-e 
vagy mélyen átélt, szeretetteli, megértő és személyes; vagy aszerint, hogy kit mi távolított el akár 
az Isten-hittől, akár a vallásosságtól: külső kényszerek, megalkuvások, megszokások, avagy nagy 
trauma, belső meghasonlás, szellemi és egzisztenciális válsághelyzet. Hozzátehetjük, hogy az Isten
hittől való távolságnak is megvan a maga dinamikája; vajmi kevesen lehetnek azok, akik évtizedeken 
keresztül változatlanul úgy gondolják, hogy nem gondolják úgy...

6 A vitán kiderült, hogy ez megtörtént, de ez nem a Szerző érdeme, hanem az ő szándékán kívül 
alakult így a szervezők jóvoltából.

7 A személyes érintettséget ugyan nehéz lehet háttérbe szorítani, de ilyen esetben ez a tárgyszerűség 
érdekében nélkülözhetetlen -  különben érzékenykedésnek tűnik majd.

8 Hiányoznak a Pócs Éva 2008 utáni műveire történő utalások. Hiányzik továbbá az irodalomjegyzékből 
Pócs Éva többször hivatkozott írása (2005) [Ezt és a többi hiányt a Szerző a korrektúra során 
pótolta. JK olvasószerkesztő]. -  Ezen túl egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmet, amely talán 
nem csak számomra beszédes: Pócs Éva Vannak csodák, csak észre kell venni címmel szerkesztett 
tanulmánykötetet a gyimesiek helyi vallásáról, néphitéről és vallásos folklórjáról (L’Harmattan, 
Budapest, 2008) -  és a cím nincsen idézőjelbe téve. Persze ahogy másból, úgy ebből sem kell 
messzemenő következtetéseket levonni sem a szerkesztő, sem a szerzők szemléletmódjáról.
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szokás kiragadott mondatokat elemezni; ha igen, akkor egyszerű helyreigazításról be
szélünk, amiből viszont nemigen szokás elvi jelentőségű következtetésekre eljutni. Aki 
vitatkozik Pócs Évával, az jól teszi, ha veszi a fáradságot, és szerteágazó témájú, és 
a tizenkét évesnél újabb írásait is tekintetbe veszi.9

E szakaszban az ördög/sátán és a démon kifejezések egymás szinonimájaként 
szerepelnek. Nem biztos, hogy ez helyes. Más a „démon” jelentése az antik görög 
mitológiában és néphitben, más az ószövetségi zsidóságnál, ahol nincs is összefoglaló 
nevük (külön-külön neveken emlegetik őket), és más az újszövetségi Szentírásban, 
ahol a Sátánnak vannak alárendelve, mint „tisztátalan lelkek”. Éppen a sommásan hi
vatkozott könyvekben vannak ide vágó, a szerző számára is megszívlelhető okfejtések 
például Szigeti Jenőtől vagy másoktól.10

A „Démoni és isteni megszállottság” alfejezetben a Szerző véleményem szerint 
helyesen választja külön a démoni megszállottságot és a valódi isteni hatásokat. Azt 
gondolom, nem kell ahhoz a vallásos hitben osztozni, hogy ezt a megkülönböztetést a je
lenségek pontosabb és finomabb elhatárolására érvényesíteni tudjuk, legalábbis európai 
keresztény környezetekben; a tudományos fogalomhasználatban ennél finomabb megkü
lönböztetések is mindennaposak. Ugyanitt figyelemre méltóak a szerző azon megállapí
tásai és hivatkozásai, amelyek tapasztalatokat idéznek fel a jelenkori megszállottságokról 
és az azokból való megszabadulásokról (főként Amorth alapján).11

Végső soron hit és tudás viszonyáról beszélünk. Hol járja át egyik a másikat, mikor 
melyik elsődleges, másodlagos, miféle hitek és miféle tudások keresztezik egymást, 
hatnak egymásra -  sok töprengésre fog még alkalmat adni. Ezzel kapcsolatban akár 
még II. János Pál pápa (nemcsak a katolikus egyház ma már szentté avatott egykori ve
zetője, hanem egyúttal jeles értelmiségi is) Fides et ratio c. írása is hivatkozható lenne.12 
A magam részéről pártolom azt a megközelítést, amely türelemmel, megértéssel és

9 Az érvelés egyik iránya Pócs Évának azt a felfogását igyekszik cáfolni, mely szerint a keresztelő 
ördögűzés lenne, azon az alapon, hogy túlságosan régi szakirodalomra hivatkozik. Hadd idézzem a 
hivatalos tanítást, a Katolikus Egyház Katekizmusát: „Az ördögűzés egyszerű formában jelen van 
a keresztelés szertartásában.” (KEK 1673. p., Budapest, 1994. 342.; egy másik fordításban: „Az 
ördögűzés egyszerű formában a kereszteléskor történik.” V.ö. http://www.katolikus.hu/kek/kek01667. 
html#JB7. Nincs ott megszorítás, hogy ez csak szimbolikus lenne, sem az, hogy ez a „pogányságból” 
megtértekre vonatkozna. Az persze történeti kutatás tárgya, hogyan és miképp alakult ez így.

10 Szigeti Jenő: A bibliai gonosz angyalok. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. 
Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 
(Tanulmányok a transzcendensről VI.) 17-27.

11 Figyelemre méltó, hogy a Szerző milyen visszafogottan bánik a saját tapasztalataival, mondhatni, 
milyen mértékben elpalástolja őket (miközben felrója vitapartnerének, hogy nem eléggé ismeri mások 
exorcizmus-beszámolóit). írásából nem derült ki, amit a vitán szóban említett, ti. hogy a kilencvenes 
évek elejétől kezdve több száz (!) exorcizmuson vett részt tanúként. Mivel ebben semmi okunk sincs 
kételkedni, egészen érthetetlen, hogy ez az elementáris erejű tapasztalat (amire korábban utaltam), 
írásában hogyan maradhatott említés, reflexió nélkül. Márpedig az maradt sok éven át, amiből talán 
nem alaptalan arra következtetni, hogy a Szerző maga sem találta még meg a módját annak, hogyan 
is lehet ezt a (profán szóval) empirikus anyagot kezelni, tudományos nyelven megfogalmazni, akár 
egy keresztény paradigma keretei között. írása létrejöttét magyarázó 8. lábjegyzetében (amely jobb 
helyen lenne az 1. jegyzetpont alatt) minderre halvány utalást sem találunk.

12 Fides et ratio. Pápai megnyilatkozások XXXV. Ford. Diós István. Budapest, 1999. vö: http:// 
uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=69

http://www.katolikus.hu/kek/kek01667


212 Mohay Tamás

a megértés vágyától vezetve fordul azok felé, akiknek más a véleményük. És pártol
nám azt is, hogy a Szerző a saját, keresztény szemlélettel interpretálható tapasztalatait 
nemcsak vitacikkben vagy általános elvi felvetésben, hanem tudományos művekben is 
meg tudja osztani a kritikus szakmai közvéleménnyel. Biztos vagyok benne, hogy lesz 
érdemi visszajelzés arra is.


