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Teológiai gyakorlatunkra hosszú ideje egy sa-
játos törés jellemző, amennyiben az elmélet 
a legritkább esetben találkozik a gyakorlattal. 
Vagy túlságosan elméletiek vagyunk, és nem 
vesszük figyelembe az egyház „hétköznapi” 
adottságait, vagy teológiaként a gyakorlat el-
méletét próbáljuk megalkotni, vagyis ideo-
lógiát gyártunk a többé vagy kevésbé jól, de 
működő gyakorlatok támogatására. A közös-
ségszervezés illetve -fejlesztés egyházi és teo-
lógiai inkorporációjával kapcsolatban ezen a 
téren szerencsés helyzetben vagyunk. Egyrészt 
azért, mert a református teológia és egyházi 
praxis történetében vannak olyan fogódzók, 
melyek segítségével ennek a gondolkodás- és 
cselekvésmódnak a látszólagos idegensége fel-
számolható. Másrészt azért, mert ennek a fo-
lyamatnak annyira a kezdetén járunk, hogy 
nincsenek még olyan megkövesedett szoká-
saink, melyeket elméletileg igazolni kellene, 
így van esélyünk arra, hogy az elméletet és a 
gyakorlatot egymásra reflektálva alakítsuk. Az 
itt következő – meglehetősen elméleti jellegű 
– tanulmányomban arra teszek tehát kísérle-
tet, hogy a Péterfi Ferenc által felvázolt közös-
ség-központú gondolkodást a teológia felől 
közelítsem meg, a kettő közt közvetítőnek a 
kommunikációelméletet választva. 

1.

A teológia művelésének alapvető problémáját 
az a kérdés jelenti, hogy miként ismerjük fel itt 
és most a transzcendens Istent annak alapján, 
ahogyan őt a történelemi időben adott Kije-
lentésén keresztül megértjük, s hogyan tudjuk 
azt, amit felismertünk és megértettünk, má-
soknak átadni? 

KÖZÖSSÉG

TEOLÓGIA – 
ITT ÉS MOST

Nagy Károly Zsolt
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Ezt a problémát tovább is bonthatjuk, például az alábbi kérdésekre: 

• mit jelent az „itt és most”?
• mit jelent itt és most „felismerni”?
• mit jelent „a transzcendens Istent” felismerni az előbbiek összefüggésében?
• mit jelent a „történelemi időben adott Kijelentésén keresztül” felismerni Istent? 
• mit jelent az „átadni”?
• kik a „mások”?

          
Az, hogy a teológia művelése alapjában véve – mint arra a fenti kérdések is utalnak – 
egy kommunikációs1 kérdés, nem új felismerés, ahogyan az sem, hogy ezt a kérdést 
általában hermeneutikai problémának szoktuk tekinteni. Ennek összefüggésében a 
teológus vagy lelkész vagy az Istenről beszélő hívő ember – függetlenül attól, hogy 
Ágostontól Gadamerig (vagy éppen Derridáig) milyen hermeneutikáról van szó – 
közvetítő, „hermeneuta” szerepet valósít meg. Ő az, aki az isteni és emberi horizontok 
közti közelítést, a köztük álló Szöveg interpretációján keresztül, mintegy a Szerző 
szándékát beteljesítve igyekszik megvalósítani. Így azután sokszor úgy jelenik meg, 
mint akié – ha nem is a kulcsok, de – az értelmezés hatalma. Ebben az esetben úgy 
tekinthetünk a teológiára, mint ami az „értelmezés helye”. A „hely” természetesen 
nem topográfiai összefüggésben értendő, hanem a dialógus, vagy diskurzus terét je-
löli, melyet az isteni és emberi horizontok határolnak. Ez azonban a teológusnak – 
lelkésznek stb. – csak az egyik lehetséges szerepe vagy mutatkozása, és a helyzetnek 
is csak az egyik lehetséges értelmezése. Egy másik lehetőség az, ha a teológiára úgy 
tekintünk, mint ami a „részesedés helye”. 

A részesedés egy összetett kommunikációs helyzetet takar, pontosabban a kom-
munikáció lényegi motívumát. A részesedés felől tekinteni a teológiára – annak 
minden összefüggésében – azzal is jár, hogy az Istenről beszélőt kimozdítjuk abból a 
pozícióból, melybe az értelmezés felől közelítő szemlélet helyezi. A részesedésről egy-
részt Isten, másrészt a testvér vagy tágabban a felebarát vonatkozásában beszélhetünk.  
A részesedés alapja a közösség. Isten a vele való közösségben különböző médiumokon 
keresztül és különböző utakon, de lényegében magát közli az emberrel. Elérhetővé teszi 
számunkra magát, megmutatkozik. Ennek két dimenziójával fogok most foglalkozni:

a)      Az, hogy Isten önközlése problémává válik az ember számára, vagyis 
az, hogy problémaként tekint rá és ezzel egy kommunikációs helyzet ágense2 
lesz, Isten aktorként való mutatkozásának a következménye. Ez a probléma-

1  Kommunikációelmélet alatt itt elsősorban a kommunikáció participációs elméletét értem. Lásd Ho-
rányi Özséb (szerk.): A kommunikáció, mint participáció, Budapest, ORTT-AKTI-Typotex, 2007.

2  Ágensnek hagyományosan egy kommunikációs folyamat vagy esemény résztvevőjét, előidézőjét vagy 
intencionalitással rendelkező okát szokás tekinteni. Az ágensnek két összetevője van, vagy inkább 
két különböző perspektívából tekinthetünk rá: külső perspektívából az ágens aktorként mutatkozik, 
míg belső perspektívából, mint sajátvilág beszélhetünk róla. A későbbiek összefüggésében különösen 
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felismerés azonban nem magától értetődő. Ahhoz ugyanis, hogy az ágens 
felismerje a problémát, arra van szüksége, hogy felkészült legyen erre a fel-
ismerésre, vagyis rendelkezzen bizonyos felkészültségekkel. Az egyik ilyen 
alapvető felkészültséget nevezi a teológia sokszor kegyelemnek, vagy még in-
kább kegyelmi kiválasztásnak. A mutatkozás felismerése azonban az aktor, és 
nem a sajátvilág felismerése (lásd a 2. lábjegyzetben az ágensről írtakat!), ami 
esetünkben azt jelenti, hogy sohasem a transzcendenssel találkozunk, hanem 
a mutatkozással, melynek alapján következtetünk a transzcendensre. A ke-
gyelem a transzcendenshez tartozik. Mi sohasem a kegyelemmel találkozunk, 
hanem a mutatkozások alapján következtetünk arra, hogy Isten kegyelmes, és 
ezekben a mutatkozásokban a kegyelme jeleit azonosítjuk. Végeredményben 
tehát itt egy szignifikációról, vagyis a jelentéstulajdonítás aktusáról van szó.  
A jelölő, az, amiben a kegyelmet felismerjük, amiben mutatkozik, az aktor-
hoz, az ő világához – legtágabb értelemben kultúrájához3 – tartozik. Az, hogy 
a kegyelem valami, a felismerő felkészültségei által értelmezhetőben mutat-
kozik meg, Isten aláhajlása, (vagyis a kegyelem megmutatkozása), ugyanak-
kor e valami körül jön létre a mutatkozás színtere. A színteret egyrészt a mu-
tatkozás hozza létre, de ezt a színteret nem csak az aktorként mutatkozó Isten 
által elérhetővé tett felkészültségek határozzák meg, hanem azok a felkészült-
ségek is, melyeket a felismerő – és így szintén aktorként mutatkozó – ágensek 
visznek magukkal. Az ágens ugyanis mindig valaminek a tekintetében aktor, 
valaminek – egy problémának – az összefüggésében mutatkozik meg ekként. 
A mutatkozás és az a színtér, melyben ez a mutatkozás megvalósul, tehát 
kölcsönösen meghatározzák egymást. 

fontos megjegyeznünk, hogy az ágenshez, mint sajátvilághoz nem férünk hozzá kívülről. Az ágensből 
csak annyit látunk, amennyit magából aktorként megmutat, vagyis az aktor az ágens mutatkozása, és 
az ágens aktorként való mutatkozása(i) alapján következtetünk sajátvilágára. Az ágensről aktorként 
általában valamilyen probléma összefüggésében szoktunk beszélni, ahol az ágens felismerés és/vagy 
megoldás aktoraként, különböző szerepekben jelenik meg. Az ágens jellemzésének egyik legfontosabb 
összetevőjét a számára elérhető, ill. általa birtokolt felkészültségek jelentik. A kommunikációtudo-
mány alapfogalmaihoz lásd Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia, URL: http://ktnye.com-
municatio.hu/ Utolsó letöltés: 2019. 03. 17.

3  Itt és a továbbiakban Clifford Geertz kultúrafogalmát használom. Szerinte a kultúra „a szimbólu-
mokban megtestesülő jelentések történetileg közvetített mintáit jelenti, a szimbolikus formákban ki-
fejezett örökölt koncepciók azon rendszerét, amelynek segítségével az emberek kommunikálnak egy-
mással, állandósítják és fejlesztik az élettel kapcsolatos tudásukat és attitűdjüket.” (Geertz, Clifford: 
A vallás, mint kulturális rendszer, Ford. Botos Andor, in Uő.: Az értelmezés hatalma, Budapest, 
Osiris Kiadó, 2001, 72-118., 76.) Egy másik, metaforikus megfogalmazása azonban talán jobban 
érzékelteti sajátos szemléletét, melyben nem a szimbólumok, hanem az azokban megtestesülő jelen-
tések, illetve az ember jelentésadó – „ádámi” – minősége a hangsúlyos. Mint írja: „az ember a jelen-
tések maga szőtte hálójában függő állat. A kultúrát tekintem ennek a hálónak, elemzését pedig [...] a 
jelentés nyomába szegődő értelmező tudománynak tartom.” (Uő.: Sűrű leírás, Út a kultúra értelmező 
elméletéhez, Ford. Berényi Gábor, in Uő: Az értelmezés hatalma, 194-226., 196.)
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b)   A mutatkozás vagy elérhetővé tétel középpontjában a logosz áll.  
A logosz szó maga is arra utal, hogy itt egy kommunikációs helyzetről van 
szó, melyben azonban – ellentétben a klasszikus Shannon-Weaver-féle4 vagy 
tranzaktív felfogással, mely a teológia kommunikációelméleti megközelítését 
szinte uralja – nem csak Isten vesz részt önközlésével, mint egy „adó”, hanem 
az ember is, és nem is csupán úgy, mint „vevő”. Vagyis nem arról van szó, 
hogy Isten az aktív, cselekvő fél, az ember pedig a passzív, befogadó. Az em-
beri részvétel ráadásul nem is korlátozódik a szakrális kommunikáció olyan 
hagyományos formáira, mint az imádság vagy a liturgia egyéb, Istent meg-
szólító aktusai. Az ember, mint ennek a kommunikatív helyzetnek az egyik 
ágense, ugyanis a részesedés tapasztalatát – nem is kizárólag a transzcendens-
re vonatkozó – felkészültségekké formálja; ezeket másokkal (testvérekkel és 
felebarátokkal) megosztja, vagyis másokat is részesít azokban és maga is ré-
szesedik mások hasonló felkészültségeiben. Ezek a közösen és kölcsönösen el-
érhetővé – vagyis kommunikatívvá – tett felkészültségek pedig visszahatnak 
arra, ahogyan a magát közlő Isten önközlésében felfedezi, meglátja Istent. 
Ahogyan az öröktől fogva létező logoszt itt és most, aktuálisan megragadja.  
A teológia művelése ebben a kommunikatív helyzetben folyik. Ez a „folyik” 
és a „helyzetben” azonban csak az első, és hozzávetőleges megragadása a prob-
lémának. A teológia művelése – a szó itt használt, tág értelmében – maga a 
helyzet, melyben a művelő(k) nem Istenről beszélnek, hanem Istent beszélik. 

A következőkben nagyon röviden először ennek a helyzetnek néhány összetevőjét pró-
bálom – távolról sem kimerítően – elemezni, majd arról írok, hogy milyen hatással van 
mindez a teológia művelésére, illetve ennek újragondolására az oktatás keretein belül. 

2.

A felkészültségek olyan képességek és egyéb kapacitások – mint tudások, ismeretek, 
attitűdök, hitek és vélekedések, emlékek és érzések stb. – melyeket egy ágens valami-
lyen probléma felismerése és/vagy megoldása során fel tud használni. Problémának 
általános értelemben az ágens jelenlegi és saját maga által kívánatosnak tekintett ál-
lapota közti olyan mértékű eltérést, feszültséget nevezzük, mely az ágenst reflexióra, 
a különbség megszüntetésére vagy arra motiválja, hogy legalábbis tolerálható mér-
tékűre csökkentse. Bármi, így a transzcendens mutatkozása – vagy épp annak hiánya 

4  A kommunikáció legalapvetőbb modellje, melyet Claude Shannon és Warren Weaver 1949-ben 
dolgozott ki. A modell matematikai alapon közelíti a kommunikációs folyamatot. A kommunikációs 
helyzet kulcsszerepei az adó, aki kódolja és egy csatornán a vevőnek küldi az üzenetet, aki dekódolja 
és értelmezi azt. A modell középpontjában a csatorna áll, mely meghatározza a kódolást, a csator-
nán megjelenő zaj és a csatorna kapacitása pedig az információátvitel hatékonyságát. Lásd Weaver, 
Warren: A kommunikáció egy matematikai modellje, in Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I., 
Budapest, General Press, 2003, 11-25.
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– is okozhat ilyen feszültséget. Problémáról azonban nem beszélhetünk ágens nélkül, 
hiszen bármi problémává csak egy ágens számára válhat. A probléma az ágens problé-
mája és az ágens birtokolhat olyan egyedi felkészültségeket vagy felkészültségek olyan 
egyedi rendszerét, melyek eredményesek lehetnek a probléma megoldásában, ugyan-
akkor – kivált esetünkben – az ágens elsődleges, vele született felkészültségei nem 
feltétlenül elégségesek erre. Ilyenkor lehet szükség arra, hogy az ágens részesedjen a 
hasonló problémával szembesülő ágensek valamilyen módon számára elérhetővé tett 
felkészültségeiből. Amikor számos ágens szembesül hasonló problémával és a meg-
oldással kapcsolatban közösen és kölcsönösen elérhetővé tett felkészültségeik haté-
konynak bizonyulnak, az ilyen felkészültségek intézménnyé válhatnak. Az intézmény 
„a világ bizonyos szeleteire vonatkozó, közös tapasztalatokat felkészültség formájában 
az adott közösséghez tartozó minden ágens számára – de különböző mértékben – 
hozzáférhetővé teszi.”5

Az intézmény egy olyan szimbolikus tér, melyben az ágensek problémafelismeré-
se és/vagy -megoldása történik. Az ilyen tereket színtereknek nevezzük. A szóhasználat 
természetesen metonímikus, a színház világát idézi, ahol a színtéren „van jelen” – lát-
ható vagy felidéződik – minden, ami a mű megértéséhez szükséges. A színtér alape-
setben egy adott probléma felismerésében, illetve megoldásában résztvevő ágensek 
részben közös és kölcsönös felkészültségei mentén jön létre, vagyis tulajdonképpen 
ezek a felkészültségek alkotják a színteret.6 Ezek a színterek könnyen változhatnak. 
Az intézmény annyiban speciális színtér, hogy tartósan áll fenn, az ágens számára kor-
látozottan módosítható, és az ágensek felkészültségeinek egy olyan készletét tartal-
mazza, amely kódként funkcionál, vagyis a világ (illetve egy adott probléma) valami-
ként való látásához az ágensnek egy korábbi kommunikációs aktusok során rögzített 
felkészültséget ír elő. Ebből következik, hogy az intézménynek általában története 
van, illetve történeti képződmény, valamint az intézmény közösséget feltételez, még-
pedig jelentés- és kommunikatív közösséget. Jelentésközösséget, hiszen az intézmény 
olyan felkészültség, mely egy közösségi tapasztalat eredményét rögzíti. Minden fel-
készültség mögött egy jelentéstulajdonító (szignifikációs) aktus áll, aminek a lényege 
annak kijelentése, hogy ez a dolog ebben az érvényességi körben ezt vagy azt jelenti. 
Másképpen fogalmazva: mi azok vagyunk, akik számára ez vagy az a dolog, ezt vagy 
azt jelenti, s ez a jelentésre vonatkozó megállapodás tesz bennünket közösséggé. Az 
intézmény másrészt kommunikatív közösséget feltételez, mert ezeket a közösségszer-
vező jelentéseket közössé – vagyis közösen és kölcsönösen elérhetővé – kell tenni. Az 
elérhetővé tétel, az elérés, a részesedés helye a színtér.

5  Horányi: i. m., 52.
6  A színtér fogalmában a tér metafora, arra vonatkozik, amit hagyományosan kontextusnak szoktunk 

nevezni. Olyan kontextus, ami nem egyszer s mindenkorra adott, hanem megnyilatkozásról 
megnyilatkozásra újra fel kell építeni. Ez a kontextus nem pusztán egy dolog körüli egyéb dolgok 
gyűjteménye, hanem olyan környezet, mely tartalmazza a dologgal valamilyen kapcsolatban vagy 
viszonyban álló egyéb dolgokat és tényezőket –ágenseket és felkészültségeket –, lényegében minden, 
ami nélkül nem tudnánk megérteni a dolgot. (Horányi: i. m., 105.)
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A színtér, egy másik dimenzióban, olyan tér, „ahol az ágensek sajátvilága (rész-
ben) összerendeződik más ágensek sajátvilágával.”7 Amennyiben ez az összerendező-
dés tartós, vagyis a kölcsönös tudásokra vonatkozó kérdések nem igényelnek folya-
matos reflexiót, például azért, mert az összerendeződés mögött egy intézmény áll, 
akkor tartós színterekről beszélhetünk. Ezeken a tartós színtereken az összerendeződő 
ágensek kollektívumokat alkotnak, melyek épp az összerendeződésben létrejövő je-
lentésközösségek miatt kollektív sajátvilágokkal rendelkeznek. „A kollektív sajátvilág 
egy kollektív ágenst konstituál, amely az őt alkotó ágensektől elkülönülő, relatív ön-
állósággal rendelkezik.”8

3.

Azt, amit a kommunikációelmélet az ágensek sajátvilágának összerendeződésével, a 
kollektív ágens létrejöttével vagy a jelentésközösség fogalmával ír le, a társadalomtu-
dományok más oldalról a lokalitás koncepciójával fejezik ki. 

A lokalitás társadalomtudományi értelemben az „itt és most” működő közösség 
leírása. Válasz arra a kérdésre, hogy mit jelent itt és most élni, kultúrát működtetni, 
mik ennek a sajátos vallási, szociális, kommunikációs stb. összetevői és jellemzői, 
vagyis tulajdonképpen az előző részben felvetett összerendeződés folyamatát írja le, 
meglehetősen komplex módon.

Arjun Appadurai indiai kutató a lokalitásra, mint sajátos társadalmi rendszerre 
tekint. Szerinte 

„a lokalitás mindenekelőtt kapcsolatokat és kontextusokat, és nem foko-
zatokat vagy térbeliséget jelent. Összetett fenomenológiai minőség [...], 
melyet a társadalmi közvetlenség érzete, az interaktivitás technológiái, és 
a viszonylagossá vált kontextusok közötti kapcsolatsor hoz létre [...] a cse-
lekvőerő, társulási hajlam és a reproduktivitás9 különböző változataiban 
fejeződik ki.”10 Ezzel szemben a szomszédság kifejezéssel utal Appadurai 
„azokra a ténylegesen létező társadalmi formákra, amelyekben a lokalitás, 
mint dimenzió vagy érték, változatos módon nyilvánul meg. A szomszédsá-
gok ebben az értelemben olyan megragadható közösségek, amelyeket reali-
tásuk – legyen az térbeli vagy virtuális – és a társadalmi reprodukcióra való 
képességük jellemez.”11

7  Horányi: i. m., 142-143.
8  Uo.
9  Vagyis saját maga nemzedékről-nemzedékre való újrateremtése, fenntartása.
10  Appadurai, Arjun: A lokalitás teremtése, Regio, XII. évfolyam, 2001/3, 3-31.
11  Appadurai: i. m., 4.
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Appadurai szerint a szomszédság létrehozásának mindig történeti alapjai vannak: egy 
szomszédság mindig úgy jön létre, hogy egyszer az időben egy közösség – általában 
egy már létező szomszédság egy része – szembe kerül „valami mással”. 

„Számos emberi közösség gyakorlati tudatában ez a »valami más« gyak-
ran ökológiai értelemben fogalmazódik meg, mint erdő, terméketlen föld, 
óceán, sivatag, mocsár vagy folyó. Ezek az ökológiai jegyek gyakran olyan 
határokat jelölnek, amelyek egyszerre jelzik az embertől független erők és 
kategóriák kezdetét, vagy a felismerhetően emberi, ám barbár vagy démoni-
kus erők működését. Ezek a kontextusok, melyekkel szemben a szomszéd-
ságokat termelik és elgondolják, egyszerre tűnnek ökológiai, társadalmi és 
kozmológiai terepeknek.”12

Ez a valamivel szemben létrehozott szomszédság egy olyan tér, amit hellyé (locus) kell 
tenni, s ez a folyamat a lokalizáció. A folyamat lényegében magának a kultúrának a 
fogalmát idézi fel, hiszen az, eredetileg a vadonnal szemben a megművelt földterüle-
tet, illetve a földművelés tevékenységét13 jelölte. 

Mit jelent a hellyé formálás? Hogyan zajlik? Alapvetően a tér, az idő és a szom-
szédsághoz tartozó személyek társadalmiasításáról14 van szó, vagyis arról a folyamat-
ról, melyben a szomszédságot alkotó közösség a sajátjává formálja azt a teret és időt, 
melyet a „valami mással” szemben magának elkülönített. Ez a folyamat pedig nem 
más, mint jelentésadás (szignifikáció), melynek eredményeként a felkészültségek egy 
sajátos, az adott helyre jellemző, pontosabban az adott helyet, mint színteret15 lét-
rehozó rendszere jön létre. Ezek a felkészültségek többnyire intézményekké válnak, 
helyi kódokat (pl. sajátos nyelvhasználati módot) alkotnak.

A tér, az idő és a testek társadalmiasításához kapcsolódó tudások, attitűdök és 
gyakorlatok (vagyis: felkészültségek) a helyi kultúra alapvető részét jelentik. Ezek a 
helyi tudások főképp arra vonatkoznak, hogy miképpen „hozzuk létre és teremtjük 
újra a lokalitást a szorongás és entrópia, a társadalmi elhasználódás és szakadatlan 
változás, az ökológiai bizonytalanság és kozmikus illékonyság, a rokonok, az ellen-
ségek, a lelkek és mindenféle kvarkok állandó kavargása közepette.”16 Vagyis a lo-
kális tudás/kultúra lényege nem annyira abban van, hogy az ellentétben állna más 
tudásokkal vagy érdektelen lenne ezekkel szemben, hanem abban, hogy a helyre, a 
reprodukcióra koncentrál. 

A lokális tudás egyrészt jelentésközösséget teremt a szomszédsághoz tartozó em-
berek közt. Számukra a hely, a tárgyak, az idő tagolódása ugyanazt jelenti, s ez a 
jelentésközösség a lokalitás egyik fontos összetevője. A jelentések (lásd Geertz már 

12  Appadurai: i. m., 8-9.
13  Agricultura.
14  Vagy: társadalmivá tétel. 
15  Itt természetesen egy komplex, rétegzett színtérről van szó.
16  Appadurai: i. m., 6.
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idézett kultúrafogalmát!) közvetítése, továbbadása, vagyis a lokalitás reprodukciója a 
társadalmi kommunikáció folyamataiban zajlik, tehát a lokalitás egyben kommuni-
katív közösség is. Ennek a kommunikációs folyamatnak az alapja pedig a kollektív/
társadalmi emlékezet, ami egyrészt rögzíti a lokalitás teremtésére vonatkozó tudáso-
kat, illetve ahonnan azokat aktualizálva elő lehet hívni, másrészt ami kulturális em-
lékezetként szintén formát ad a lokális tudásnak és rítust is teremt hozzá. A lokalitás 
így emlékezetközösség is. 

4.

Annak, hogy a teológiát a részesedés helye, vagyis színtereként határoztuk meg, az 
egyik legfontosabb következménye az, hogy azt a kölcsönös meghatározottságot, ami 
a mutatkozást és a mutatkozás színtrét összeköti, a teológiai önreflexió fókuszába 
emeljük. A következőkben arra hozok néhány rövid példát, hogy ez a kölcsönös meg-
határozottság, mint a teológia helyzetének újragondolásával kapcsolatos felkészült-
ség, az eddig említett fogalmak – a felkészültségek és a színterek, illetve lokalitások 
– összefüggésében milyen problémákra irányítja a figyelmet (természetesen itt is a 
teljesség igénye nélkül).

„A vallás elgondolása a nyelv(ek) örökségébe van ágyazva, ekként egy nyelvet és 
egy kultúrát feltételez.”17 Ennek a problémának bizonyos elemeivel szinte naponta 
találkozunk, és a rá adott válaszok be is épültek református azonosságtudatunkba. 
Elég, ha csak utalok a Kijelentés „eredeti nyelvének” keresésével és a nemzeti nyelvű 
bibliafordítás és prédikálás kérdésével kapcsolatos narratíváinkra. Az Igének magyar 
igéket kereső18 Fordító, az „istenes vénember” Károli Gáspár, aki nem csak nyelvileg, 
de a Két könyvben a magyar történelemre és az aktuális társadalmi helyzetre is lefor-
dítja a Kijelentést, a magyar református teológus egyik meghatározó paradigmája. A 
fordító, a közvetítő, alapvetően hermészi figura. Amennyiben megpróbálunk ettől 
eltávolodni, a részesedés felől tekintve a problémára, a vallás elgondolásának nyelvi 
beágyazottsága legalább két további problémát vet fel.

Az egyik probléma az, hogy a vallás és a teológia a nyelven keresztül válik hozzá-
férhetővé. Itt nem csupán az eredeti nyelv és az anyanyelv kérdéséről vagy a teológiai 
szaknyelvről és az egyházi zsargonban „kánaáni nyelvként” emlegetett sajátos jelen-
ségről van szó, hanem annak a használt nyelvnek a kérdéséről, melybe ezek is tago-
zódnak, s amely a részesedő ágens sajátvilágában a részesedés színtereit reprezentálja. 
A részesedés szempontjából a vallás ebbe a nyelvbe ágyazódik, melynek fogalmai a 
mindennapi lét során telítődnek tartalommal. Jóllehet a modernitás arra törekedett, 
hogy a mindennapi lét színtereit és a vallási lét színtereit a lehető legjobban szétválasz-

17  Korpics Márta – P. Szilczl Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció, A transzcendens mutatkozása, 
Budapest, Typotex, 2007, 16.

18  Reményik Sándor: A fordító (1929)
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sza, s ezt a szétválasztást nyelvileg is megpróbálta érvényesíteni19, ez a törekvés éppen 
a nyelv színtereket összekötő sajátossága miatt – kivált abban a református kontext-
usban, mely ezt a nyelvi funkciót a kezdetektől hangsúlyozza – nem vezetett sikerre.20 
A posztmodern a létezés különböző színtereinek nyelvi elkülönítését célzó minden 
próbálkozást elvet, sőt igyekszik minden ilyen különbségtételt lebontani. Ebben az 
összefüggésben a használt nyelv viszonya a nyelvi örökséghez – pontosabban ahhoz, 
ahogy a nyelvi hagyatékból nyelvi örökség lesz, és ahhoz, hogy ez az örökségképző 
folyamat hogyan telítődik a nyelvhasználat által reprezentált kulturális ellenállással –, 
külön kérdés, amire itt nincs mód kitérnünk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
épp a posztmodern kontextus, és a nyelvhasználat ilyen komplex jelentésrétegei mi-
att fontos teológiai szempontból is reflektálnunk a mindennapi nyelv problémájára. 
Egyre többször vetődik fel egyházunkban az a kérdés, hogy miként tudunk elszakad-
ni a kánaáni nyelvtől, hogyan tudunk „fiatalítani” az egyház nyelvén, hogyan tudunk 
az „egyszerű emberek” – bármit jelentsen is ez – vagy az értelmiség nyelvén szólni. Ezt 
a kérdést azonban nem kezelhetjük puszta nyelvi kérdésként. Az egyháznak nem a fi-
atalok nyelvén kell szólni, hanem arra kell kísérletet tennie, hogy a fiatalok (egyszerű 
emberek, értelmiségiek stb.) nyelve által reprezentált színtereken (vagyis kultúrában) 
legyen jelen ágensként, ezeken a színtereken kell részesednie azokban a felkészültsé-
gekben, melyeket a fiatalok (stb.) ott számára elérhetővé tesznek, s melyek számára is 
felkészültségként szolgálnak ahhoz, hogy a fiatalok részesedését az általa megosztható 
felkészültségekben munkálja.

A másik probléma, az eddigiekből következően, a nyelvi beágyazottság kulturá-
lis háttere. A nyelvnek az észlelés strukturálásában játszott szerepe,21 ezen keresztül 
a nyelv és a valóság konstruálásának22 illetve a nyelvnek és a kultúrának a szoros 
összefüggése ismert. Ebből a – teológiailag meglehetősen elhanyagolt – összefüggés-
rendszerből szempontunkból most elsősorban az fontos, hogy a nyelv abba a na-
gyobb jelentésrendszerbe illeszkedik, melyet kultúrának hívunk, ugyanakkor alakítja 
is ezt a rendszert, és médiuma is ennek a rendszernek. Mit jelent ez a részesedés 
szempontjából? A transzcendens mutatkozása mindig egy adott kulturális keretben 
valósul meg.23 Azok, akik részesednek benne, ebben a keretben ismerik – vagy nem 
ismerik – fel. Amit felismernek, azt tekintik a közösségen belül Szentnek. Másképp 
fogalmazva a Szent mindig a mutatkozás adott keretek között történő felismerése, a 
Szent pedig mindig „egy közösség számára szent”-et jelent. A mutatkozás felismeré-
sét a közösségi tapasztalatban rögzült felkészültségek teszik lehetővé, melyek együtt 

19  Ennek a szétválasztásnak az egyik terméke a „kánaáni nyelv” is, ami a vallási színtér elkülönítését 
sajátos fogalomkészleten, illetve a mindennapi fogalmak sajátos jelentéssel való felruházásán keresztül 
próbálja reprezentálni.

20  Egészen más a helyzet az ószláv nyelvet használó ortodoxok esetében.
21  Lásd az ún. Sapir–Whorf-hipotézist!
22  Lásd Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése, Tudásszociológiai érteke-

zés, Budapest, Jószöveg, 1998.
23  Eliade-val szólva: a fanum mindig a profanumból szakad ki. (Eliade, Mircea: A szent és a profán, 

Budapest, Helikon, 2014.)
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a közösség – általában intézményként rögzített – szakrális felkészültségeit alkotják. 
A mutatkozás felismerése és az ehhez kapcsolódó intézmények egy jelentésközössé-
get hoznak létre, amelyben a közösségteremtés, a jelentések megosztásának, közössé 
tételének elsődleges médiuma a nyelv. Az ilyen közösségek alatt viszont nem csak és 
nem első sorban az általános, szervezeti értelemben vett egyházra, hanem mindig egy 
adott közösségre kell gondolnunk, legyen az reális vagy virtuális, ideiglenes vagy töb-
bé-kevésbé állandó, hiszen a mutatkozás felismerésének feltétele a jelentésközösség, 
annak pedig feltétele a nyelvi-kommunikációs „beláthatóság”. Az ilyen közösségeket 
tekintjük lokalitásnak. A szent fogalmában tehát a transzcendensre irányultság és a 
kulturális komponens együtt és egymástól nehezen elválasztható módon van jelen. 
Ennek ismét legalább két fontos következménye van.

Egyrészt, amikor a teológiáról, mint a részesedés helyéről beszélünk, nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a résztvevő ágensek milyen szakrális felkészültségekkel 
rendelkeznek, pontosabban: mi számukra a Szent. Milyen mutatkozásokat éltek át, 
milyen mutatkozások rögzültek az emlékezetükben? Milyen felkészültségekkel ren-
delkeznek a mutatkozás felismerésére? A teológia ezekből építkezhet. 

Másrészt a teológia mindig lokális kell, hogy legyen. Ez pedig csupán annyira 
azonos azzal, hogy a református egyház a gyülekezeteiben él, amennyire a gyüleke-
zetek lokalitások, amennyire a gyülekezeteket a mutatkozás felismerésére vonatkozó 
felkészültségek teszik jelentésközösséggé. Ezek a lokalitások ugyanis egyre kevésbé 
kerülnek fedésbe a hagyományos egyházközségekkel, és az arra épülő szervezettel. 
Ennek ellenére egész egyházi szervezetünkre az erős központosítás, a hierarchikus 
szerveződés megerősítése jellemző, míg a – sokszor lényegében spontán szerveződő 
– hálózatok, és az ezek mentén létrejövő, új típusú lokalitások sem figyelmet, sem 
súlyt nem kapnak. Azon túl, hogy ez a helyzet lényegében ellene mond annak, amit 
az egyházról tanítunk, a problémával szembeni érzéketlenség veszélyes is, hiszen nem 
is olyan hosszú távon ezek a szerveződések a hierarchikus struktúra kereteit szét fog-
ják feszíteni. Mindez együtt a református egyház tagságát, egyházközségi hálózatát 
is érintő társadalmi változásokkal – például a népesség vándorlása, a városi és falusi 
jellegű közösségek súlyának változása, a társadalmi struktúrák átalakulása – olyan 
radikális változásokat fog eredményezni, melyre egyházunk és teológiai képzésünk 
nincs felkészülve. A felkészülés egyik lehetséges útja a teológiai képzés lokalizálása, 
vagyis a képzés közelítése azokhoz az emberekhez és közösségekhez, melyek az egy-
házat alkotják. Ebben a tekintetben jó adottságaink vannak, hiszen a négy – s a teljes 
Kárpát-medencében gondolkodva – hat teológia nagyon különböző társadalmi kör-
nyezetben működik, nagyon eltérő beiskolázási és kimeneti körrel rendelkezik. Ezek 
olyan adottságok, melyeket eddig alapvetően hátrányként, felszámolandó nehézség-
ként szemléltünk, holott lehetőségként is tekinthetnénk azokra. 

Abból, hogy a szent fogalmában a transzcendensre irányultság és a kulturális kom-
ponens együtt és egymástól nehezen elválasztható módon van jelen, egyenesen kö-
vetkezik, hogy ha változik a kulturális komponens, akkor változik a szent fogalma, és 
változik a mutatkozás felismerése is. A szakrális felkészültség egy lokalitásban nem a 
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mutatkozás során szerzett élményt közvetíti, hanem arról tanúskodik, hogy az egyén 
miként értelmezheti az általa átélteket, hogy értelmezése az adott kultúra keretei közt 
vagy az adott felekezet konfesszionális keretein belül érvényes legyen.24 Ez az értelme-
zés a nyelven keresztül valósul meg, ami alapvetően reprezentáció. A transzcendens 
esetében viszont a nyelvi reprezentáció erősen korlátozott, és végképp nem azonosít-
ható azzal, amit reprezentál. Ez persze egyértelmű, ugyanakkor egyházi gyakorlatunk-
ban és a teológiai képzésben hiányoznak ennek a felismerésnek a következményei. 

Egyrészt erősen ragaszkodunk a szent fogalmában olyan kulturális komponen-
sekhez, melyek mára vagy elvesztették jelentésüket, vagy a társadalom átértelmezte 
azokat. Képtelenek vagyunk reagálni a kultúra változásaira, vagy ha reagálunk, akkor 
csak a felszínen tesszük (lásd a fiatalok nyelve, zenéje stb. problémakört).

Másrészt a szakrális felkészültségeink közül hiányzik mindaz, ami a nyelvileg 
megragadhatón – s ezen keresztül a racionalizálhatón – túl van. A transzcendens 
azonban nem csak „megszokott” keretek között mutatkozhat, ami arra is érvényes, 
hogy a részesedés akár több, és más is lehet, mint az értelem – a puszta ész határai 
között maradás – keresése a mutatkozásban. A szakrális felkészültségnek sajátos 
dinamikája van, ami abból táplálkozik, hogy a transzcendens meghaladja a róla 
való beszéd lehetőségeit, mutatkozása pedig nem feltétlenül esik egybe a vallás ér-
vényben lévő alakzataival.25

Ebből pedig az következik, hogy bár a teológia jelenleg csak a mutatkozás ra-
cionális részére koncentrál, az irracionális26 vonatkozásokat is racionalizálja, mégis 
ami racionalizálható csak egy része a mutatkozásnak. Amennyiben a mutatkozást 
kommunikációs helyzetként értelmezzük, úgy fontos azt is hangsúlyozni, hogy a 
részesedésben annak irracionális elemei is fontos szerepet játszanak. Ezek az irra-
cionális elemek ugyanis úgy viszonyulnak a racionálisakhoz, mint a személyközi 
kommunikáció esetében a metakommunikáció a verbális csatornához. A meta-
kommunikációt figyelmen kívül hagyva a verbális csatorna megértése szegénye-
sebb, korlátozott, vagy akár félre is érthető.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a mutatkozással és részesedéssel kap-
csolatos, a református hagyományban, mint sajátos intézményben rögzített felké-
szültségeinket el kellene dobnunk. A hagyomány fontos, mert lényegében egy hosszú 
időn át fenntartott és legitimált, közös tapasztalatot lehetővé tévő felkészültségek 
rendszere.27 Probléma akkor áll elő, amikor a hagyomány nem teszi lehetővé a közös 
tapasztalatot, sőt a tapasztalás – esetünkben a mutatkozásban való részesedés – útjá-
ban áll. Az persze ismét kérdés, hogy ezt a problémát érzékeljük-e.

24  Korpics – P. Szilczl: i. m., 19.
25  Uo.
26  Otto, Rudolf: A szent, Budapest, Osiris, 1997.
27  Korpics – P. Szilczl: i. m., 23.



38

Nagy Károly Zsolt

SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 4

Abstract

Theology – Here and Now

For a long time, our theological practice has been characterized by a special fracture: 
theory rarely meets practice. On the one hand, we are too theoretical and ignore the 
“everyday” conditions of the church. On the other hand, we often try to create the 
theory of practice as theology, that is, we produce an ideology to support our – more 
or less well-functioning – practices. We are in a fortunate situation regarding the 
ecclesial and theological incorporation of community organizing or development in 
this sphere. There are two reasons for this. One is that there are elements in the his-
tory of Reformed theology and church practice that can help eliminate the seeming 
strangeness of such thinking and action. The other thing is that we are so much at the 
beginning of this process that there are no fossil habits that we should theoretically 
justify. So we have the chance to shape theory and practice in relation to each other. 
Therefore, in my study, which is highly theoretical, I try to approach the communi-
ty-centred thinking outlined by Ferenc Péterfi from the perspective of theology. I use 
communication theory as a mediator between the two aspects.


