
„Hallottunk ájtatós, régi faragókat, 

kik mindent egyforma türelemmel róttak, 

nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem: 

tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.”
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A gyónásról 

 

 

Nyolc éves korom óta rendszeresen, de legalábbis néhány havonta élek a gyónás szentségével. 

Sokan talán nevetségesnek tartják, de számomra nagy ajándék, üdítő vízforrás, amellyel 

kapcsolatban Oswald Spengler mintegy száz évvel ezelőtt papírra vetett gondolataival értek 

egyet: Csak, aki a feloldozásban megadott tehermentesítésből születő belső felszabadulás 

boldogságát átérezte, az tudja felfogni annak igazi értékét.2 

Már régóta érik bennem a vágy, hogy megpróbáljam összefoglalni, mit is jelent a számomra ez 

a mai világban kissé lenézett, időnként gúny tárgyát is képező, sokak számára titokzatos 

jelenség, a katolikusok hét szentségének egyike. Előrebocsátom azonban, hogy miként a többi, 

vallásos témát is érintő írásom, ez sem nem teológiai jellegű, abban ugyanis képzetlen vagyok, 

ezért a hittani kérdéseket csak a minimálisan szükséges mértékig érintem. Amire vállalkozom, 

az nem több, mint egy kísérlet arra, hogy számot adjak arról, ahogyan megélem és ahogyan 

egyéb – részben szakmai - ismereteimmel összefüggésbe hozva látom a katolikus hitéletnek ezt 

az ősi oszlopát. 

Gyermekkoromban, az 1970-es -80-as években, szüleim, nagyszüleim és pap nagybátyám 

példája nyomán – a kommunista rendszer ellenszele ellenére is - a vallásgyakorlatba 

természetes és magától értetődő módon nőttem bele. 12-14 éves korom körül úgy alakult, hogy 

többnyire Aczél László (1942-2014) atyánál végeztem gyónásaimat, Székesfehérváron, a 

Szemináriumi templomban. Ezek az alkalmak valami egészen különlegesek voltak a számomra. 

Abból, amit mondott és abból, ahogyan ezt tette, nagyon erőteljesen átéreztem, hogy Isten nem 

egy elvont vallási tétel, hanem Ő az Élő Isten, aki számol velem és akar tőlem valamit, aki szól 

hozzám és választ vár tőlem. Elsőre ez szorongást váltott ki bennem - A SZENT előtti döbbenet 

és borzongás érzete fogott el, de ennek a megérintettségnek a következményeként Isten eleven 

valóság lett a számomra, a hit dolgai pedig személyes ügyemmé váltak. Ezért azt mondhatom, 

ezek a mintegy 40 évvel ezelőtti beszélgetések ma is hatnak bennem. Aczél atyáról csak a 

rendszerváltás után tudtam meg, hogy Zsongor atya rendi néven, már a 60-as évek óta, a betiltott 

pálos rend titokban felvett tagjai közé tartozott. Tudós ember, a Zsolozsmáskönyv és más fontos 

liturgikus könyvek egyik magyar fordítója volt… 

                                                           
1 Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana (1927) 
2 Oswald Spengler: A Nyugat alkonya (1923) Európa Könyvkiadó. Bp. 1995. II. kötet, 415. old. 
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Másik emlékezetes gyóntatóm, akihez egy későbbi életszakaszomban, a gimnázium utolsó 

évében jártam, Sulyok János Ignác (1911-2006) ciszterci atya volt. Ő nagy műveltségű 

szerzetes-pap, egyben latin-francia szakos gimnáziumi tanár volt, aki a rendek feloszlatása után 

már nem taníthatott. Az életet mégis derűvel élte. A vele való kapcsolatom sokkal több volt, 

mint amiről a szorosan vett gyónás szól: lelkivezetés, sőt, mai eszemmel visszatekintve 

valóságos pszichoterápia. Jól megértette útkeresésemet kísérő szorongásaimat, 

maximalizmusomból eredő kényszereimet és az ezek okozta kimerültségből előálló 

depressziómat. Olyan volt, mint a középkori katedrálisok színes üvegablakai, amelyeken át 

Isten megvilágosító fénye, a fagyos lelket átmelegítő energiája árad be. Megéreztem, hogy Isten 

nem csak akar valamit tőlem, de szeretetében fürdetve elfogad. A mottóban idézett Babits 

versre is ő hívta fel a figyelmemet. Az iskolai kötelezőket leszámítva, ez volt életemben az első 

vers, amely későbbi szellemi érdeklődésemet is megalapozta; a cím pedig – Psychoanalysis 

Christiana -, amint most utólag felismerem, egész életprogramot adott nekem, hiszen közel 

harminc éve igyekszem hitem és szakmám szintézisében járni utamat és segíteni a hozzám 

fordulókat.  

Istennek ugyanezt a szívet melengető szeretetét közvetítette felém Kele Pali bácsi (1930-2019), 

a Pécs Belvárosi templom (Dzsámi) plébánosa, egyetemi éveim borongós szakaszában. 

Közvetlenségére jellemző, hogy nevével kapcsolatban a papoknak kijáró „atya” jelzőt nemigen 

hallottam; akkoriban mindenki a „bácsi” jelzővel emlegette. Életmentő találkozások voltak 

ezek is a számomra, amelyekért a mai napig hálás vagyok. Az említetteken kívül még számos 

nevet sorolhatnék, akik valóban, a Jó Pásztor lelkületével álltak mellettem. 

A mai emberek többsége számára persze sok kritikus kérdés merül fel. Van ennek a régi 

vallási gyakorlatnak még értelme? Van egyáltalán bűn? És ha van, van alóla feloldozás?  

A nagy világvallások válaszai eltérnek ezekben a kérdésekben. A keleti vallások, a hinduizmus 

és a buddhizmus szerint bűn ugyan van, de feloldozás nincs, hiszen olyan személyes istenség 

sincs, aki ezt a feloldozást megadhatná. Szerintük a karma kérlelhetetlen és személytelen, 

irgalmat nem ismerő törvénye uralkodik, amely szerint múltunk tettei determinálják jelenünket, 

jelen tetteink pedig a jövőnket. Szerintük a szenvedésekkel teli lét körforgásából csak az 

érzelmektől, vágyaktól, kívánságoktól, emberi kapcsolatoktól való megszabadulást követő 

megvilágosodás jelenti a kiutat, amely a személyes lét feloldódásába, megsemmisülésébe 

torkollva szünteti meg az élet minden negatívumával együtt a bűn következményeit is.  

A Szentírás ezekre a kérdésekre más választ ad. A bűn, bűnbánat, bűnbocsánat fogalmai már 

az Ószövetségben világosak voltak. Ismert példák erre: Dávid király bűnbeesése és bűnbánata 

(2Sámuel 11-12. fejezet); a Zsoltárok könyvéből a hét bűnbánati zsoltár (6, 32, 38, 51, 102, 

130, 143), melyek központi gondolata a bűnbánat és a bocsánatért való könyörögés; valamint 

Ninive megtérése, Jónás próféta könyvében. Az, hogy Isten megbocsáthatja a bűnbánó bűnét, 

a zsidóság számára egyértelmű volt és ma is az: 

„Mivel te meghallgatod az imát,  

hozzád viszi bűne terhét minden ember. 

Terheljenek bár gonosz tetteink, 

eltörlöd azokat irgalmasan.”3 

                                                           
3 Zsoltárok 65,3-4. Az Imaórák Liturgiája fordítása szerint. 
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Az Újszövetség szerint, „Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki 

az Atya ölén van.” (János 1,18). Isten megtestesülésének titka a kereszténység újdonsága, 

amelynek gyakorlati következménye, hogy Isten nem csak szellemi módon közelíthető meg, 

hanem Jézus Krisztusban közvetlenül is megszólítható. Amikor kétségbevonták Jézus 

bűnbocsátó hatalmát, egy béna ember meggyógyításával igazolta, hogy joggal mondta: „Fiam, 

bűneid meg vannak bocsátva.” (Márk 2,1-12) Ez a csoda nem csak igazolás, hanem egyben 

prófétai cselekedet is; a bűn megbocsátása ugyanis, mint a lelki életben, vagyis az Istennel való 

kapcsolatban beállt bénulás gyógyítása jelenik meg.4 Ugyanerről az evangéliumi jelenetről a 

jeles jezsuita lelkivezető, Mustó Péter így ír: „Jézus megrendülten áll a rossz láttán, amely 

megbetegít, meggörnyeszt, megbénít, vakká és süketnémává tesz, amely kikezdi az életerőt, és 

a halálba visz. Ami a kapcsolatot elrontja Istennel, embertársammal, önmagammal, és 

magányossá tesz. Ami zavarossá teszi életünket. Lelkünk negatív erői, negatív hajlamok: 

indulatok, félelmek, agresszió, bizonytalanságok, irigységek… Ami megakadályozza, hogy 

igaz ember legyek.”5 A keresztény felfogásban a bűn egyik következménye tehát egyfajta lelki 

paralízis, bénulás, amelynek folyományaként az ember nem tud a maga eredeti, istengyermeki 

méltósága szintjén működni. A feloldozás pedig mintegy feloldja, meggyógyítja ezt a bénult 

állapotot. A gyógyításon túl, a másik aspektus pedig a kiengesztelődésé, Istennel és az emberi 

közösséggel, amint azt a tékozló fiúról szóló példabeszéd (Lukács 15,11-32) tanítja.  

Az idős Sík Sándor írja egyik versében:  

Bűneimet meggyóntam számtalanszor, 

Papok térdére, angyalok fülébe, 

Az Isten irgalmának tengerébe.  

Látszik-e vajon emberi valómon, 

Hogy ötven éve mindugyanazt gyónom?6 

 

A piarista szerzetes-pap, költő kérdése, amely sok hívő katolikus számára is jogos kérdés, a 

nem hívők számára ellenérvként fogalmazódik meg és valahogy így szokott elhangzani: Sok 

rendszeres gyónó nem jobb ember, nem válik jobb emberré, sőt, újra és újra elköveti ugyanazt, 

amit meggyónt. Hát nem képmutatás ez?  

A nem hívőkön kívül, a protestáns keresztényeknek is van ellenvetésük. Ők azt mondják, hogy 

a gyónás felesleges, Isten és ember közé nem kell közvetítő; a hívő ember bűnbánatával 

közvetlenül Krisztushoz fordulva, egyedül az Ő érdemei által nyeri el bűnei bocsánatát.  

Egy másik támadási irány a gyónási titok intézményét érinti. Sokan követelik, hogy bizonyos 

súlyos, elsősorban szexuális, pedofil bűncselekmények elkövetőit a gyóntató pap köteles legyen 

feljelenteni a hatóságoknál. Egyes országokban, például Ausztráliában, arra is történik kísérlet, 

hogy ezt a követelményt a világi jogba is beemeljék. A következőkben ezeket a kérdéseket 

igyekszem körüljárni.  

 

                                                           
4 Dörnyei-Gergye-Csőgl: A szentségek életértéke. Szent István Társulat, Bp. 1973. 234. old 
5 Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp. 2014.111-112. old 
6 Sík Sándor: Kérdések felelet nélkül (1962) 
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Kezdjük a harmadikkal, a gyónási titok kérdésével, mert ennek taglalása is fontos részleteket 

villant fel a gyónás mibenlétéről. Látszólag komoly érvek szólnak amellett, hogy legyenek 

kivételek, azonban az egyházi szabályozás célja nem az, hogy a bűnözőket a világi 

igazságszolgáltatástól megvédje. Az Egyház azért tiltakozik, mert ez a változás ellentétes lenne 

eddigi tanításával és törvényeivel, egész története során változatlan gyakorlatával, és azzal a 

sok vértanú pappal, akik életüket adták a gyónási titok védelmében. Az orvosi titoktartással 

szemben ugyanis a gyónási titok alól semmilyen kivétel sincsen, akkor sem, ha ez a gyóntató 

életébe kerülne. Erre vonatkozó írásos szabály már a kései Római Birodalom korából is ismert7 

és ez sohasem változott. A gyónási titok megszegése a legnagyobb bűnök közé tartozik, a 

következménye automatikus kiközösítés az Egyházból (excommunicatio). Mindezt megerősíti 

egy 2019-ben kelt Vatikáni dokumentum8, amely összefoglalja és megismétli a régi katolikus 

tanítást, miszerint a pap, nem mint ember, hanem mint Isten helyettese hallgatja meg a gyónót, 

és a feloldozásban használt formula: ’Én feloldozlak téged…’ ’Én’-je sem a pap saját ’Én’-je, 

hanem Krisztusé, hiszen egyedül Krisztus oldozhat fel a bűnök alól. Úgy is mondhatnánk, hogy 

a gyónó Krisztusnak gyónt, a titok Krisztusé, a pap pedig, nem mint ember jutott ennek 

tudomására, ezért nem ő a titok birtokosa és így nincs joga feltárni azt, még utalások szintjén 

sem. A gyónási titok tehát a szentség lényegéből következik, egyaránt védi a gyónót és magát 

a szentséget, hogy az iránta való bizalom ne sérülhessen. Ezért is sigillum sacramentale – 

szentségi pecsét a neve ennek a titoktartási kötelezettségnek, mert mindaz, amit a gyónó a papra 

rábízott, e szentség által lepecsételve marad.9 A gyóntató pap a vértanúság árán is köteles azt 

megőrizni. A dokumentum szerint Ferenc pápa újonnan megerősítette, hogy a gyónási titok alól 

semmilyen kivétel sem lehetséges. Ezért a gyónási titok elleni politikai és jogi támadások az 

Egyház szabadsága elleni súlyos támadások.  

A fentieket jól illusztrálja a gyónási titok védőszentjeként és mártírjaként számontartott 

Nepomuki Szent János (1350-1393) története, aki főleg a barokk korban Közép-Európa egyik 

legnépszerűbb szentje volt. Csehországban, Nepomuk nevű városkában született. Pap lett, majd 

prágai kanonok, IV. Vencel király10 feleségének gyóntatója. A legenda szerint a király rá akarta 

venni felesége gyónásának elárulására, azonban az ígéretek, a fenyegetések, majd a kínzások 

után is, János válasza változatlan maradt: ,,A pap, akinek Isten zárta be a száját, örökké hallgatni 

fog.” Végül megkötözve, egy prágai hídról a Moldva folyóba dobva kivégezték. Szobrai 

gyakran hidak, folyók közelében állnak és mint papi ruhás alakot, kezében a feszülettel 

ábrázolják. Nem ritkán a száj elé tartott ujj, vagy a latin felirat: „Tacui” – „Hallgattam” – utal 

a gyónási titok vértanújára. A történet hitelességét a modern korban ugyan megkérdőjelezték; 

azonban az összes rendelkezésre álló forrás figyelembevételével mégsem zárható ki, hogy 

mindez valóban így történt.11  

 

                                                           
7 Balogh Sándor: Hét pecsét – Ezer felismerés. Iustum Aequum Salutare. XVI. 2020. 1. 137-150 
8 Note of the Apostolic Penitentiary on the importance of the internal forum and the inviolability of the sacramental 

seal. 2019. 

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20190629_forointerno_

en.html#_ednref4 
9 A Katolikus Egyház Katekizmusa 1467 
10 IV. Vencel (1361-1419) cseh és német király, a mi Luxemburgi Zsigmond királyunk bátyja 
11 Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú. Magyar Kurír, 2020.05.16. 

http://www.magyarkurir.hu/kultura/nepomuki-szent-janos-aldozopap-vertanu-2018 

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20190629_forointerno_en.html#_ednref4
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20190629_forointerno_en.html#_ednref4
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Székesfehérvár belvárosában, a Fő utca egyik legjellegzetesebb barokk műemléke a ciszterci 

rend temploma. Eredetileg a jezsuiták építették 1745 és 1751 között a Nepomuki Szent Jánosról 

elnevezett templomot. A kapu fölött ez áll: QUONIAM TACUI. Magyarul: Mert hallgattam. 

Érdekes, kettős jelentésű kifejezés, amely hihetetlen tömörítéssel élve, egyébként csak hosszan 

kifejthető igazságokról beszél. Egyrészt utal a gyónási titok vértanújára, akit megöltek, mert 

hallgatott, vagyis élete árán is megőrizte a gyónási titkot. Másrészt ez a 32. zsoltár 3. versének 

latin kezdősora. Ez a zsoltár, amelyet a második bűnbánati zsoltárnak is neveznek, Horváth 

Konstantin kommentárja szerint hálaének a lelki megújulásért, hiszen a mardosó lelkiismeret 

hangja elől, a békéhez vezető egyetlen út, az Isten előtti bűnvallomás. Így kezdődik: „Boldog, 

kinek a vétke megbocsájtva, s kinek a bűne már el van takarva!” Az állítás bizonyítására a 

zsoltár szerzője, Dávid király a saját történetét hozza fel: „Mert míg hallgattam… egész napon 

át sóhajtoztam; mivel kezed éjjel-nappal reám nehezedett, … (Végre) feltártam előtted a 

vétkem, bűnömet tovább nem rejtettem el. … És Te megbocsátottad gonosz vétkemet.”12 Ezért 

a templom kapuja feletti tömör kétszavas felirat, egyszerre felhívás a gyónásra, amely a lelki 

béke elnyerésének az útja; másrészt, mintegy garancialevélként is szolgál arra, hogy az ott letett 

titkok mindörökre lepecsételve maradnak. 

Most térjünk vissza az első két ellenvetésre. Vajon ismételt gyónásaink jobb emberré tesznek-

e bennünket; és ha nem, akkor nem képmutatás ez a vallási gyakorlat? Továbbá, mennyire 

bibliai megalapozottságú ez a gyakorlat? Végiggondolva a témát úgy találtam, az érvek annyira 

egymásba fonódnak, hogy ezt a két kérdést igazából együtt kell tárgyalnom.  

Márai Sándor írta le hosszasan, irodalmi igényességgel, gimnazista éveinek gyónásai kapcsán, 

azt a formalizmussá merevedett, látszólag precíz, kényszeres vallásgyakorlatot, amely mögül 

hiányzik a hit, a valódi „Én”-„Te”13 jellegű Isten-kapcsolat. Végül hozzáteszi: „vallásosak 

vagyunk; a vallást elismertük, az élet egyik nagy, fegyelmező princípiuma, amelyet tisztelünk, 

körülbelül úgy, mint a polgári törvénykönyv szabályait. De hiszünk-e? … A templomba úgy 

járunk, mint valamilyen lelki fertőtlenítő intézetbe. A vallás életünk egyik alkatrésze, a nagy 

alapgondolatok egyike, mint a haza vagy a magántulajdon elve. Hogy ennek a 

vallástiszteletnek, ennek az erényes, de gépies engedelmességnek semmi köze az igazi hithez, 

nem is gyanítjuk.”14 Ez így önmagában nyilván értéktelen, és joggal kritizálható, hiszen a 

lényeg, az élet, a kapcsolat hiányzik mögüle. Ellentétpárként, ezzel a formalizmussal szemben 

a kapcsolatban levés elsődlegességét hangoztató Babits Mihály sorai kínálkoznak:  

Néha átokkal panaszlom 

de Ő így szól: "Nem haragszom!" 

Néha rángatom, cibálom: - 

tudja hogy csak őt kivánom. 

 

Az is kedvesebb számára, 

mint a közömbös imája.15 

                                                           
12 Horváth Konstantin: A Zsoltároskönyv magyarázata és fordítása. Zirc. 1935. 74-75. old 
13 A témához kiegészítésül ajánlom: Martin Buber: Én és Te. Európa Könyvkiadó. Bp. 1991 
14 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai I-II. Akadémiai Kiadó és Helikon Kiadó. Bp. 1990. 113-115. old. 
15 Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra (1918) 
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Itt egy olyan kérdést kell érintenünk, amely önmagában is hosszan kifejthető téma lehetne. Az 

eleven hit és a jól körülírható szabályrendszerrel rendelkező vallásosság viszonyát. Ideális 

esetben e kettő egyetlen egységet alkot, mint a lélek és a test; mint egy belső valóság külső 

megjelenési formája; mint a szabadon szárnyaló gondolat, amelyet, ha kimondunk, azt a 

grammatika kötött szabályai szerint tesszük, hogy mások számára is érthetővé váljon; vagy mint 

az érzelmekkel telített tánc, amelyet mégis kötött koreográfia szerint járnak. A gyónásnak, mint 

vallásgyakorlatnak is ehhez hasonló az értelmet adó háttere, a belső magva. Ezért a személyes 

megtérést az sem spórolhatja meg, aki beleszületett a családja és ősei által évszázadok óta 

követett vallásba. Ellenkező esetben nem jut el a vallásgyakorlat értelmét megadó forrásig. 

Számomra a megtérés jórészt azt a fordulatot jelenti, amikor az ember „Én”-„Te” jellegű 

személyes kapcsolatba lép Istennel. Ekkor, még ha neveltetése folytán ismerős volt is számára 

a vallás szabályrendszere, mindez új módon jelenik meg. Már nem teljesítendő 

kötelességekként, hanem egy keretrendszerként éli meg az Egyház sok évszázados gyakorlatait, 

amelyek mind arra valók, hogy mintegy szilárd vázként összetartsák a hitélet elevenségét, 

megóvva a szubjektivizmus csapdáitól, az önmaga körül való forgástól vagy éppen az 

állhatatlanságtól. Ugyanez érvényes a gyónásra is, amely így nem lehet többé rutin rituálé, 

hanem személyes kapcsolódási ponttá kell válnia. A következőkben szó lesz önvizsgálatról, 

bűntudatról, bűnbánatról, de mégsem maradhat ez a középpontban. „Bűneink súlyának 

felismerése nem arra való, hogy állandó lelkifurdalásban éljünk, hanem hogy egyre jobban 

megismerjük Isten feltétel nélküli szeretetét.”16 – mondja napjaink jeles ferences hitszónoka, 

Barsi Balázs atya. Ez el kell, hogy vezessen egy radikális nézőpontváltásig: a bűnökre 

fókuszáltságtól az Istenre fókuszáltságig, vagy ahogy Mustó Péter fogalmazza: „ahelyett, hogy 

az ember magát vádolná vagy mentegetné, s minden erejével a bűn lehetőségét akarná kerülni, 

Isten irgalmát kéri, Istenre figyel.”17 Ez nem könnyű, hiszen, „amikor szívünk vádol minket, 

akkor a rossz érzés a figyelmet magunkra irányítja. … Amikor Isten bocsánatát kérjük, először 

is magunkról Isten felé fordítjuk a figyelmet.”18 Ennek a személyességnek a hiányában joggal 

érezte Márai Sándor üres és kínos formalitásnak ifjúkori gyónásait. 

Visszatérve az ellenvetések sorára, akár tréfálkozva mondhatnánk, hogy ha gyónni felesleges, 

akkor az is felesleges, hogy naponta tisztálkodjunk, hiszen, másnap megint izzadt és piszkos az 

ember; természetünk szerint ilyenek vagyunk, ezért a rendszeres tisztálkodás valójában 

képmutatás. – Ennél azonban sokkal komolyabban szeretnék fogalmazni. A tisztálkodás, a 

személyi higiéné, a megelőző történelmi korokkal ellentétben, teljesen természetes a modern 

ember számára. Ugyanígy a mentálhigiéné, pszichés egészségünk megőrzése is hangsúlyos és 

elismert területté vált. Ennek analógiájára mondhatjuk, a gyónás egyfajta spirituális higiéné, 

belső életünk tisztaságának fenntartására. 

Ahogyan én megélem, a gyónásnak sok aspektusa van. Számomra ezek közül az első, hogy a 

gyónás valójában Isten imádata. Elismerése annak, hogy Ő igaz és szent; és szava és törvénye 

is az. Akkor is az, ha én a parányi ember azt nem voltam képes megvalósítani. A gyónásra 

készülve az ember megméri önmagát Isten törvényeinek objektív mércéjén. Mint az 

építőmester, aki az elkészült épületrészt összeveti a tervezőtől kapott tervrajzzal. Ha eltért tőle, 

vissza kell, hogy bontsa, amit addig csinált, mert, ha így folytatná, egy idő után a hibás szerkezet 

                                                           
16 Barsi Balázs: A szentek útja, a szeretet útja. Szent Gellért Kiadó. Bp. 2020. 26. old 
17 Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp. 2014.117. old 
18 Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp. 2014.119. old 
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összeomlana. Ha ismét hibázott, akkor sem tehet mást, különben tényleg összedől az épülete. 

A gyónás, tehát elismerése annak, hogy a terv, Isten terve arról, hogy hogyan éljük az életünket 

és ennek következtében milyenné alakuljon a személyiségünk, az jó. Csak mintegy zárójelben 

jegyzem meg, hogy egy önálló, hosszabb lélegzetű írás témája lehetne, a modern pszichológia, 

szociológia és az egyéb humán tudományok konkrét eredményeire támaszkodva, áttekinteni azt 

a kérdést, hogy Isten törvényei, ahogyan azok a Szentírás alapján előttünk állnak, egybeesnek 

a lelki egészség kritériumaival, illetve, hogy kijelölik az utat, amely a teljesebb lelki egészség 

felé vezet, úgy, ahogy Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” 

(János 10,10). Lajkó Károly, kiváló szegedi pszichiáter, a kontextuális behaviorizmus 

szemszögéből, a viselkedéstan eredményeiből kiindulva, zseniális módon járult hozzá ennek az 

állításnak a bizonyításához.19 

Amikor az ember ismételten gyónja ugyanazt, ismételten elismeri a fenti igazságot. Hiszen 

olyanok vagyunk, amilyennek a mottóban idézett versében, Babits is látta az embert: kívülről, 

a látszat szerint talán szép, de belül, ahová a szem nem lát, ott darabos, durva, érdes, szennyes, 

félig születetlen. Amikor az ember éveken keresztül küzd ugyanazokkal a bűnökkel, hibákkal, 

és gyónásaiban ezeket ismételten feltárja és leteszi, akkor ez - Babits képével élve a régi 

katedrálisok magasában álló szobrokat elkészítő kőfaragók munkájára emlékeztet – hiszen küzd 

az anyaggal, a testi-lelki terheltségekkel és függőségekkel, mégsem adja föl. Ki akarja dolgozni 

azokat a részleteket is, amelyeket esetleg senki sem lát – csak maga Isten. Így az ismétlődő, 

hasonló tartalmú gyónások, amelyeket kritikusai talán képmutatásnak tartanak, valójában 

lehetnek a kitartó lelki igényesség megnyilvánulásai is, hiszen a legnehezebb, legkeményebb 

anyagon, önmagunkon dolgozunk. Azt is mondhatjuk, hogy ezek a gyónások nem csupán Isten 

egy adott pillanatban való imádatát, hanem Isten kitartó imádatát jelentik, ismételt eleséseink 

ellenére is. Hiszen Ő igaz, akkor is, ha én nem vagyok az. Persze, Babits egy másik írásának 

szavaival hozzátehetjük: „Ami szép, az nehéz; az anyag ellenáll, s az én lelkem csüggedései és 

indulatai. Hiszem, hogy ez a nehézség is hozzátartozik a szépséghez, mint a harc és szenvedés 

a világhoz.”20 

Ha valaki még mindig lebecsülné az ismételt, hasonló tartalmú gyónások értelmét, akkor az 

eddigiekhez hozzávehetünk egy újabb szempontot: mi lett volna, ha… Mi lett volna, ha a hívő 

nem veszi fel a küzdelmet lelkének, személyiségének szokásos (habituális) gyengeségeivel, 

negatív, mélybe húzó hajlamaival, hanem az „őszinteség és egyenesség” jelszava alatt szabad 

folyást enged nekik? A lelki életben is érvényesülő nehézségi erő, vajon milyen 

személyiségzavar képét faragta volna még karakteresebbé, még kontrollálatlanabbá benne? 

Milyen hatással lehetett volna mindez partnerkapcsolatára, családjára, gyermekeire, egyéb 

emberi kapcsolataira? Ami ugyanis az egyik oldalról nézve helyben topogó bukdácsolás, az egy 

másik szempontból nézve egy tragikus végű zuhanás megakadályozása is lehet. Ez a fajta 

küzdelem nem a lélek megnyomorítása, hanem éppen ellenkezőleg, egy nagyobb baj és torzulás 

megelőzése, az egészséges fejlődés elősegítője.  

Az önmagunkra vonatkozó fel- és beismerések sorozata fontos gyümölcsöt terem. Mustó Péter 

már idézett könyvében írja, hogy „nem azért tartjuk szem előtt bűneinket, hogy marcangoljuk 

magunkat, hanem hogy tudjuk, kik vagyunk. Emlékezünk bűnünkre, nem menekülünk el a 

szenvedés elől, amelyet az emlékezés kivált. Ha nem akarjuk gyorsan elfelejteni a bűnt, akkor 

                                                           
19 Lajkó Károly: Önsegítő pszichológia nem csak keresztényeknek. Bencés Kiadó. Pannonhalma, 2015. 289-318. 
20 Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött (1925) 
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tanulunk belőle. Igazabb tudásunk lesz önmagunkról, őszintébbek leszünk. Felismerjük és meg 

tudjuk különböztetni az erőket, amelyek bennünk és másokban működnek. Figyelmesebbek 

leszünk. Másképp látjuk a dolgokat. Ha ezt Isten előtt tesszük, akkor az életöröm, a derű, az 

élet szeretete megerősödik bennünk.”21 Vagyis saját bűneinkkel szembesülve alázatosakká 

válhatunk, hiszen amikor az ember megdöbben azon, hogy ki is lakik benne, megismeri 

hajlamait, gyengeségeit, azt, hogy nem különb másoknál; akkor ez meggátolja abban, hogy 

erkölcsi fölénnyel, elítélő attitűddel tekintsen másokra, vagy éppen az ellene vétőre. „Aki 

önmagát igaznak hiszi, keményen ítél a másik fölött. Amikor rájön, hogy ő is bűnre hajló, akkor 

meg tud bocsátani a másiknak.”22 Régi keresztény tanítás ez, amely a Szentírás után talán 

legolvasottabb lelki olvasmány, Kempis Tamás23 Krisztus követése című, 1418-1427 között írt 

művében így olvasható: 

„Aki önmagát jól ismeri, az kevésre is becsüli (10. old). A legfőbb és leghasznosabb föladat: 

önmagunkat igazán megismerni és megvetni. Önmagáról mit sem tartani és másokról mindig 

jól és nagyrabecsüléssel vélekedni, nagy bölcsesség és nagy tökéletesség. Ha azt látnád, hogy 

valaki nyilván vétkezik, vagy nagy rosszat cselekszik, még akkor sem kellene magadat nálánál 

jobbnak tartanod, mert nem tudod meddig maradsz állhatatos a jóban. Mindnyájan gyarlók 

vagyunk, de te senkit se tarts gyarlóbbnak magadnál (11. old). Minél jobban magábaszáll és 

bensőleg szerényebb lesz valaki, annál több és magasztosabb dolgot képes fáradság nélkül 

megérteni, mert felülről nyeri az értelem világosságát (13. old). Önmagad alázatos ismerete 

biztosabb út az Istenhez, mint a mélységes kutatás a tudományban (14. old). Ne tartsd magadat 

jobbnak másoknál, nehogy Isten előtt rosszabbnak találtassál, mert ő tudja, mi lakik az 

emberben. Ne kérkedjél jó cselekedeteiddel; mert az Isten ítéletei elütnek az emberekéitől; neki 

sokszor nem tetszik, ami az emberek előtt kedves. Ha van benned valami jó, gondolj másokról 

még jobbat, hogy megőrizd alázatosságodat (20. old).”24  

Nárcisztikus korunkban roppant idegenül hangzanak ezek a nyers sarkossággal fogalmazott, 

aszkétikus, középkori mondatok. Pedig csak azt illusztrálják, hogy a keresztény 

terminológiában az alázat lényegében az önismeret szinonimája, és sem többet, sem kevesebbet 

nem jelent, mint hogy az ember a helyén kezeli önmagát, nem tartja sem többnek, sem 

kevesebbnek, mint ami. A fentiekben leírt folyamat egyik gyümölcse pontosan ennek 

kialakulása és a maga helyére kerülése. A helyes önismeret és az erre épülő jó értelemben vett 

alázat megóvja az embert attól a gőgtől, amely a saját vélt erkölcsi tisztasága „magaslatáról” 

lenézi, elítéli, kirekeszti azokat, akik egyértelműbb bűnöket elkövetve sem rosszabb emberek 

az ítélkezőnél. Erről szól Jézus példázata a farizeusról és a vámosról (Lukács 18,9-14), vagyis 

az elbizakodottakról, akik magukat igaznak tartják és másokat megvetnek. Márpedig ez 

tulajdonképpen kevélység (büszkeség, önteltség, gőg), amely a katolikus erkölcstan szerint a 

hét főbűn közül az első. A kevélység az öntudat túltengése, önmagunk mások fölé helyezése; 

extrém fokát ma patológiás nárcizmusnak is nevezhetnénk. Ez az attitűd lehetetlenné tesz 

minden értelmes párbeszédet, együttműködést, ilyenmódon ez sem pusztán valláserkölcsi 

kategória, hanem a pszichés egészség/betegség fokmérőjeként is számolnunk kell vele.  

 

                                                           
21 Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp. 2014.111-112.  
22 Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp. 2014. 118-119.  
23 Kempis Tamás (Thomas Haemerken, 1380-1471) holland Ágoston-rendi szerzetes, misztikus, egyházi író.  
24 Kempis Tamás: Krisztus követése. A Karmelita Rendház kiadása. Bp. 1944. 
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A helyes önismeret tehát a normál pszichés egészségnek is alapköve. Ez az a kiindulópont, 

amivel dolgozunk. Cél a változás, a fejlődés, hiszen „nincs a lelki haladásnak olyan lépcsőfoka, 

amelyről ne kellene eggyel még magasabbra lépni”25, ezt pedig akkor sem adjuk fel, ha esetleg 

ismételten sem sikerült az ígéreteket, vagyis a korábban kitűzött célokat maradéktalanul 

megvalósítani. A modern pszichiátria egyik fogalma, a relapszus-prevenció (visszaesés-

megelőzés) jól párhuzamba állítható ezzel a folyamattal. Ez az ismétlődő visszaeséseket 

menetrendszerűen megelőző, úgynevezett korai figyelmeztető jelek azonosításával kezdődik, 

és ezek hatékony kezelésének - ezáltal a fenyegető visszaesés elhárításának - megtervezésével 

és begyakorlásával folytatódik. Hasonló ehhez a lelki-erkölcsi élet kudarcainak elemzése, 

hiszen a gyónó a gyónás során „a bűnre vezető alkalmak” elkerülésére is ígéretet tesz. A gyónás 

ilyenmódon nem csupán hátratekintés és a megtörtént negatív cselekedetek, mulasztások stb. 

megbánása, hanem egyben előretekintés is, felkészülés a jövőre, tanulva a kudarcokból, tervet 

készítve a hasonló csapdák elkerülésére.  

A lelkiismeretvizsgálat vagy pszichológiai terminológiával az önismereti munka, a gyónás 

előfeltétele. A lélek csendjében, de Isten jelenlétében történik. A helyesen végzett felkészülés 

a Szentlélek segítségül hívásával, az Ő fényében történik: „Nagyszerű lámpás lábam elé igéd, 

ösvényem világossága.”26 – ezzel a lámpással felszerelkezve szállunk magunkba. Vagyis már 

maga a felkészülés sem egy tisztán magányos tevékenység. Maga a gyónás azonban mindig 

párbeszéd formájában történik. Kik között? A lényeget tekintve a gyónó és Isten között. Ennek 

teológiai hátterét fentebb, a gyónási titok taglalása során már érintettem. Ez mindig bennem 

van, mielőtt belépnék: „Uram, neked gyónok, előtted tárom fel, amit cipelek.” Ez az az alap, 

amely a gyónást megkülönbözteti a pszichoterápiától, és amit a legjobb terapeuta sem pótolhat. 

A dialógus, amely a bűnvallásból és a feleletként kapott feloldozásból áll, a gyónás magva, és 

önmagában elegendő lényege.  

A katolikus (és az ortodox) tanítás mindig is az így felfogott bűnbocsánatra vonatkoztatta 

Jézus szavait, amelyeket a Szentírás szerint előbb Péternek, majd valamennyi apostolnak 

mondott: „Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is 

meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Máté 16,19) „Bizony 

mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a 

földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Máté 18,18), illetve, „Akinek megbocsátjátok bűneit, az 

bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (János 20,23) A bűnbocsátó hatalom 

ezen átruházásának következménye, hogy Jézus - mennybemenetele ellenére is - mintegy testi 

valóságában is - továbbra is jelen van az emberek között, hiszen a bűnbocsátó hatalmat gyakorló 

pap, in persona Christi (Krisztus személyében) jár el. Ennek az apostoli korig visszanyúló 

hitnek egyik ősi tanúja a Didaszkália - A tizenkét apostolnak, Üdvözítőnk szent tanítványainak 

katolikus tanítása című irat, amelyet egy szír püspök Kr. u. 250 táján írt. Ebben olvashatjuk: 

„Taníts tehát, te püspök, feddj és oldozz fel irgalommal. Ismerd fel, hogy a mindenható Isten 

helyében állsz, s hogy elnyerted a bűnök megbocsátásának hatalmát. Mert nektek mondatott 

püspökök: Mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és mindaz, amit 

feloldoztok, fel lesz oldva.”27 Emiatt a bűnei terhétől szabadulni vágyó nem csupán szellemi 

eszközökkel, imában keresheti az Urat (mint az ószövetségi zsidó nép, vagy mint a reformáció 

                                                           
25 Nagy Szent Leó pápa (390-461) beszédeiből idézi az Imaórák Liturgiája a Hamvazószerdát követő napon 
26 Zsolt 119:105 - a Kis Zsolozsma (OMC, Bécs, 1977) fordítása szerint 
27 Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Ókeresztény Írók 5. Szent István Társulat. Bp. 1983. 133. o. 
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óta a protestánsok teszik), hanem mintegy természetes módon szólíthatja meg bűnbánatában, a 

felszenteltsége és felhatalmazottsága folytán Krisztus személyében eljáró pappal folytatott 

dialógus keretében. Ebben a találkozásban kaphatja meg a feloldozást az apostolokig 

visszanyúló jogfolytonosság láncolatán át felszentelt paptól. A gyónó és az Úr közvetlen 

dialógusa ezért ma is lehetséges, csakúgy, mint Jézus földi élete során, ez azonban most egy 

emberi párbeszédbe ágyazottan megy végbe, amely a gyónó és a gyóntató pap között zajlik.  

A gyónásban a pap szerepének van egy másik aspektusa is. Nem csupán, „Krisztus a Fő” 

képviseletében, de „Krisztus titokzatos teste” vagyis az Egyház egész közössége nevében is 

fogadja vissza a megtérőt. A bűn ugyanis nem csupán Istent sérti, hanem az Egyház egészén is 

sebet ejt. Az V. századig emiatt még kizárólag a nyilvános gyónás volt gyakorlatban, ahol a 

püspök, a hívek egész közössége előtt hallgatta meg a bűnvallomást és oldozta fel a bűnbánót. 

A VI. századtól, elsősorban az ír szerzetesség köréből fokozatosan terjedt el a gyónás mai 

formája, amely a pap és a megtérő négyszemközti beszélgetésének keretei között zajlik. Ebben 

a formában a gyóntató bírói szerepe mellett jobban érvényesül a gyógyító-orvosló-lelkivezetői 

szerep is.28 A már említett ferences hitszónok, Barsi Balázs, a pap szerepét ebben így éli meg: 

„A gyóntató pap egyszerre atya, orvos, tanító és ítélőbíró – és persze testvér, bűnös a bűnösök 

között, aki számtalanszor megtapasztalja, hogy nem ő maga, hanem Krisztus működik 

hatalmasan e szentség ereje és az ő gyarló szolgálata által.”29 

A bűnbánat szentségét és benne a pap közvetítő szerepét a reformátorok kritizálták és elvetették. 

Teológiai képzetlenségem ellenére azonban, úgy látom, emberi, testi voltunk miatt is jogos és 

szükséges, hogy mindez ilyen konkrét fizikális keretek között menjen végbe. Összefüggést 

láthatunk az Ige megtestesülése és a gyónás eme fizikális formája között. Ha Isten szükségét 

érezte, hogy ne csak szellemi módon közölje velünk önmagát, hanem valóságos emberi testben 

tegye mindezt, akkor nem csoda, hogy a bűnbánat szentsége is, az Ő szándéka szerint, ilyen 

konkrét, látható, testi valóságban menjen végbe. Az Ige megtestesülése ugyanis az ember testi-

lelki komplex egységének is a felemelése, elismerése és felértékelése. „Verbum caro factum 

est” – „az Ige testté lett” (János 1,14), de a latin szöveg sokkal erősebb szóval él: „az Ige hússá 

lett” (caro, carnis = hús) – ez a naturalisztikus kifejezés méginkább aláhúzza fizikális 

aspektusunk szükségességét és elismerését. Barsi Balázs atya ezt így fogalmazza meg: „A 

bűnbánat mindig találkozáshoz van kötve. Amikor gyónunk, a pap személyes jelenléte segít 

abban, hogy ne egy elképzelt istennek gyónjunk, hanem annak a valóságos Istennek, aki 

elküldte szent Fiát, és megalapította a szentségi rendet.”30 Vagyis a gyónás szentsége segítség 

a szubjektivitás csapdáinak elkerülésében. Így ugyanis ez a transzcendens „Én”-„Te” párbeszéd 

egy emberi párbeszédbe burkolva valósul meg, amely lehetőséget ad, hogy a gyónás lényegi 

végeredménye mellett egy másodlagos, a gyónás szempontjából nem kötelező komponens is 

létrejöhessen. Ez a járulékos plusz ajándék, a lelkivezetés, amely a pap részéről egyfajta 

reflexió, tanácsadás, iránymutatás, támogatás, és amely a pszichoterápiák közül rokonságban 

állhat a rogersi segítő beszélgetéssel, a kognitív-viselkedésterápiákkal, a krízis-intervencióval, 

a szupportív terápiával, a pszichoedukációval továbbá a fentiekben már említett relapszus-

prevencióval. 

                                                           
28 Eamon Tobin: A kiengesztelődés szentsége. Korda Kiadó. Kecskemét, 1997. 21-22. old. 
29 Barsi Balázs: A szentek útja, a szeretet útja. Szent Gellért Kiadó. Bp. 2020. 29. old 
30 Barsi Balázs: A szentek útja, a szeretet útja. Szent Gellért Kiadó. Bp. 2020. 27. old 
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A kognitív pszichoterápiás elemek jelenlétéről a lelkivezetői gyakorlatban értékes adatokat 

szolgáltat egykori kiváló tanárom, Németh Attila - jelenleg az Országos Pszichiátriai és 

Addiktológiai Intézet főigazgatója - Loyolai Szent Ignácról írt könyvében.31  

A gyónás pszichoterápiás jellegű hatásaira jó példa Szeghy Ernő (1872-1952) karmelita atya 

leírása32 egy olyan konkrét esetről, amelyben egy krízis-intervenció szakszerű kivitelezését 

láthatjuk. Ebben a történetben egy 30 év körüli férfi szeretett volna előre feloldozást kapni 

tervezett öngyilkosságára, ami az egyházjogban nyilván többszörös lehetetlenség. Az atya 

azonban felismerve a helyzetet rendkívüli voltát, úgy döntött, hogy rendkívüli eszközöket kell 

bevetnie – csakúgy, mint a modern pszichológia tartja, hiszen az ilyen esetekben nem működik 

a szokásos pszichoterápiás neutralitás, távolságtartás. Aktív magatartásával át tudta törni az 

öngyilkossági spirál örvényébe került férfi beszűkültségét, izolációját, és így sikerült megelőzni 

a tragédiát. Mivel a gyónó személyét és a gyónás tartalmát szigorú titoktartás védi, az ilyen 

esetek még név nélkül is csak nagyon ritkán kerülnek nyilvánosságra, de valószínűleg nem 

kevés életet mentettek meg ezek a beszélgetések. Következőkben arra teszek kísérletet, hogy 

ezt az életmentő aspektust a statisztika eszközeivel próbáljam számszerűsíteni.  

Émile Durkheim (1858-1917) francia szociológus adatai lényeges mozaikokat szolgáltatnak a 

gyónás, mint életmentés témájához. Ő az öngyilkosság témakörét a szociológia oldaláról 

vizsgálta. 1897-ben megjelent híres könyvében többek között a vallási hovatartozás szerepét is 

alaposan vizsgálta az öngyilkossági halálozással kapcsolatban.33 Megállapítja, hogy Európa 

egészét tekintve, a tisztán katolikus országok 1 millió főre vetített öngyilkossági esetszáma csak 

30 %-át teszi ki a tisztán protestáns országok öngyilkossági esetszámának. Ebben az eltérésben 

azonban nyilván biológiai, földrajzi, gazdasági és kulturális tényezőknek is lehet szerepe, ezért 

ezt követően az azonos területen élő eltérő vallási csoportokat vizsgálta. Ennek egyik legjobb 

terepe Svájc, ahol a lakosság nagyjából fele katolikus, fele protestáns. Itt is azt találta, hogy a 

katolikusok öngyilkossági veszélyeztetettsége csak kb 25 %-a a protestánsokénak. Nagyon 

gondos volt, mert ezt követően a megpróbálta a nyelvi-nemzetiségi különbözőségeket is 

kiszűrni, hiszen Svájcban németek és franciák is élnek, de ez sem változtatott jelentősen a 

képen. Megvizsgálta Németország tartományainak adatait, ahol szintén hasonló eredményre 

jutott. A katolikus Bajorországban az öngyilkosságok száma csak 30 % a protestáns 

Szászországhoz viszonyítva. Megállapítja: „Általánosabban szólva, megállapítható, bármilyen 

e két kultusz részaránya az egész lakosságon belül, mindenütt, ahol öngyilkossági arányuk 

összehasonlítható, megállapítható, hogy ez a szám a protestánsok körében sokkal nagyobb, 

mint a katolikusoknál.” (160. old.) A lehetséges okok elemzése során arra jut, hogy mivel e két 

hitrendszer egyformán negatívnak tartja az öngyilkosságot, és ugyanúgy vélekedik róla, a 

különbséget a két vallási rendszer általános jellegzetességeiben kell keresni. 

Végkövetkeztetése, hogy a protestáns egyházak nagyobb individualizmusa, kevésbé integrált 

volta kell, hogy szerepet játsszon.  

Durkheim Svájcra vonatkozó vizsgálódásait több mint egy évszázaddal később megismételték, 

és egy kiváló cikkben34 összefoglalták. Az idők változásával, a katolikusok és a protestánsok 

                                                           
31 Németh Attila: Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg. Medicina Kiadó. Bp. 2002 
32 P. Szeghy Ernő OCD: Emlékeim. Szent István Társulat. Bp. 1982. 281. old. 
33 Émile Durkheim: Az öngyilkosság. Osiris Kiadó. Bp. 2003. 154-176. old.   
34 Religion and assisted and non-assisted suicide in Switzerland: National Cohort Study. Adrian Spoerri et al. 

International Journal of Epidemiology, 2010, 1-9 
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mellett, ma már a nem hívők is külön vizsgálandó csoportot alkotnak. Azt találták, hogy a 

katolikusok öngyilkossági gyakorisága pontosan a fele a nem hívőkének, míg a protestánsok 

félúton helyezkednek el a kettő között. Végeredményként megállapítják, hogy az 

öngyilkossággal szemben a katolikus vallás védő szerepe erősebb, mint a protestánsé. 

Természetesen az is látszik, hogy a protestáns kereszténységnek is van egy védő szerepe a nem 

hívők csoportjához képest. Az öngyilkosságokon belül az eutanáziát is vizsgálták, itt még 

nagyobb az eltérés a katolikusok javára. Az eredmények magyarázataként a cikk szerzői 

Durkheim következtetéseivel egyezően, a katolikus vallás erősebb szociális védőhálóként 

felfogott gyakorlatában, leginkább a szentmisén való gyakori részvételben és a gyónásban 

látják azt a protektív tényezőt, amely a katolikusok alacsonyabb öngyilkossági halálozását 

magyarázza.  

Egyetemi éveimből jól emlékszem Ozsváth Károly pszichiáter professzor kiváló előadásaira. Ő 

az öngyilkosság-kutatás legnagyobb magyar szakemberei közé tartozik. Egyik szemléltető 

ábráján Magyarország térképén ábrázolta az egyes vidékek öngyilkossági gyakoriságát, amely 

azt mutatta, hogy az ország két részre osztható egy, kb. Nyíregyháza-Pécs vonallal, amely alatt 

jóval magasabbak az öngyilkossági ráták, mint a vonal feletti területen. Ozsváth professzor ezt 

a katolikusok és protestánsok országon belüli megoszlásával állította párhuzamba. Hasonló 

adatokat publikáltak a téma más jeles hazai kutatói, Böszörményi Ede35, Buda Béla36 és Zonda 

Tamás37 is. Az ezekből adódó következtetés egybevág Durkheim és az ő nyomdokain járó 

modern svájci öngyilkosságkutatás eredményeivel, amely a katolikus vallás erősebb protektív 

szerepét bizonyítja az öngyilkossággal szemben. 

Az eddigiekben láthattuk, a gyónás fő hatása a spirituális szférában van, de jelentős pozitív 

mellékhatásai vannak a pszichológia, sőt a szociológia területein. Ezekhez a pozitív 

mellékhatásokhoz vehetünk még egy további területet is, nevezetesen a kultúráét. Oswald 

Spengler (1880-1936) A nyugat alkonya című könyvében38 érdekes további meglátásokat 

találhatunk mindhárom területtel kapcsolatban.  

Spengler szerint a gyónásnak köszönhető a személyiség eszméje és a nyugati ember történeti 

érzéke. Véleménye szerint a személyiség eszméjét nem a reneszánsz fedezte fel: „a reneszánsz 

csak fényes – ám sekélyes – értelmet adott neki, aminek folytán hirtelen felfigyelhettek rá.” 

Spengler szerint, a személyiség eszméje valójában a bűnbánat szentségében öltött testet, „hiszen 

a bűnbánatot mindenki csak önmagára nézve végezheti el. Csak saját maga vizsgálhatja a 

lelkiismeretét. Csak önmaga állhat bűnbánóan a végtelen előtt; önmagának kell a gyónás során 

személyes múltját értelmeznie és szavakba foglalnia, és a feloldozás, énjének újabb felelős 

cselekedetekre való felszabadítása is egyedül rá nézve következik be.” 

Ennek következményének tartja a nyugati kultúra egyedülálló történeti érzékét is: „Nincs még 

egy kultúra, amelyben az ember számára saját élete a kötelesség szempontjából ennyire jelentős 

lett volna, hiszen szóban, minden mozzanatáról számot kellett adnia.” Ebből született meg a 

                                                           
35 Böszörményi Ede: Az öngyilkosság múltja és jelene. Magánkiadás. Bp. 1991 
36 Buda Béla: Az öngyilkosság. Animula Kiadó. Bp. 2001. 
37 Zonda Tamás, Paksi Borbála, Nagy Gabriella: A vallásosság és az öngyilkosság összefüggésének hazai 

vizsgálatához az 1990—2010 közötti kistérségi adatok elemzése alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 15 

(2014) 1, 67-83 , valamint Zonda Tamás: Öngyilkosság, statisztika, társadalom. Kairosz Kiadó. Bp. 2006. 96. o. 
38 Oswald Spengler A nyugat alkonya. II. Európa Könyvkiadó, Bp., 1995. 413-423. old 
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történelemkutatás és az életrajzírás, hiszen „mindkettő lényegét illetően önvizsgálat és gyónás”, 

mert minden gyónás egyfajta önéletrajz, az Én történeti megmérettetése és a feloldozásban 

megadott tehermentesítése. „Csak, aki ennek a belső felszabadulásnak a boldogságát átérezte, 

az tudja felfogni a sacramentum resurgentium, az újrafeltámadás szentsége ősi kifejezésének 

értelmét.” „Ezért kölcsönzött ez a szentség a nyugati papnak ilyen roppant hatalmat. Ő hallgatja 

meg személyesen a gyónást, a végtelen lény nevében személyesen oldoz fel. Nélküle nem 

viselhető el az élet.”  

A fejezet további lapjain a reformáció, majd a szekularizáció pszichológiai következményeit 

vizsgálja, amelyek sokakat fosztottak meg a gyónás lehetőségétől: „Ha a lélek ebben a 

legnehezebb döntésben önmagára marad, mint vészterhes árnyék, valami bizonytalanság lengi 

körül.” „A bizonytalanság, ami ennek a szentségnek a háttérbe szorulásával szükségképpen 

előjött, a mély gótikus életörömmel együtt, a fény birodalmának Mária-világát is 

elhalványította, és csak az ördög világa maradt vissza a maga komor mindenütt 

jelenvalóságában. A már soha el nem érhető üdv helyébe a protestáns és mindenekelőtt puritán 

heroizmus lépett, amely reménytelenül vívja harcát az elveszített posztokon. ’A fülbe gyónást 

soha nem lett volna szabad elvenni az emberektől’ – mondta egyszer Goethe. Súlyos komorság 

áradt szét a vidékek felett, ahol felszámolták; az erkölcs, a viselkedés, a művészet, a 

gondolkodás az egyedül maradt mítosz sötét színeibe öltözött”, mert „senki sem tud a feloldozás 

benső bizonyosságával önmagának meggyónni.” Így aztán, „az ember teljesen egyedül, teljesen 

magára marad: saját maga papja és bírája.” 

„Assisi Szent Ferenc sokat adott és keveset vett el, a városi reformátorok ezzel szemben sokat 

vettek el, és a többségnek túl keveset adtak érte cserébe.” Spengler ezt követően összeveti a 

cisztercita Clairvaux-i Szent Bernátot Lutherrel: „Mindketten arra figyelmeztetnek: hinned is 

kell, hogy Isten megbocsát neked: de az előbbiek számára a hit a pap hatalma folytán tudássá 

emelkedett, az utóbbiak számára kétellyé, kétségbeeséssé süllyedt. Ennek a parányi, a 

kozmikustól eloldozott és az egyedi létezésbe vetett énnek – aki a szó legijesztőbb értelmében 

egyedül van – szüksége van egy hatalmas „te” közelségére, mégpedig annál inkább, minél 

gyengébb a szelleme. Éppen ez a nyugati papság alapfunkciója... egy kéz, amelynek 

segítségével a legelesettebb is megérintheti Istent. A végtelennel való eme látható kapcsolatot 

szakította szét a protestantizmus.” „Luther, aki csak önmagát ismerte, az embereket nem, a 

tényleges gyengeség helyébe megkövetelt heroizmust állított. Számára az élet az ördöggel 

szembeni kétségbeesett harc volt, és ezt követelte meg mindenkitől.”  

„Ezért alakította át az örökké kielégülni vágyó szükséglet – annak szükséglete, hogy a lelket, 

múltjától elfordítva, tehermentesítse – a közlés többi, magasabb formáját; ezért formálta át a 

protestáns országokban a zenét, a festészetet, a költészetet, a levelezést, a bölcseleti könyvet az 

ábrázolás eszközéből az önvád, a gyónás, megannyi hitvallás eszközévé. Katolikus területeken 

is – mindenekelőtt Párizsban – a bűnbánat szentségének kétségbevonása indítja útjára a 

pszichológia művészetét. A világba való kitekintés háttérbe szorult a saját bensőben való vég 

nélküli vájkálás mögött. Az emberek, mint „papok és bírák” a végtelenség helyett a jelen- és 

utókorhoz fordultak.” 

Spengler szerint a reformáció a gyónással együtt elutasította és félretolta a kereszténység 

minden világos és vigasztaló aspektusát: a miseáldozatot, a Mária-kultuszt, a szentek tiszteletét, 

a relikviákat, a képeket és a zarándoklatokat. Ellenben „az ördög és boszorkányhit maradt, mert 

ez volt annak a belső gyötrődésnek a megtestesítője és oka, amely csak most éri el igazi 



A gyónásról                                                                                                                                                             14 

 

mélységeit.” Ebben látja a babonák visszatérésének, illetve újbóli megerősödésének egyik okát: 

„a mitikus fényvilág helyén, amelynek segítő közelségét a néphit mégsem nélkülözhette, régen 

feledésbe merült mélységekből újra a felszínre kellett bukkannia az ógermán mitológia egy 

részének. Mindez annyira feltűnés nélkül ment végbe, hogy igazi jelentőségében fel sem fogták. 

Túlságosan keveset mondunk, ha csupán népmondákról és népszokásokról beszélünk: igazi 

mítosz, igazi kultusz volt ez, mely manókba, koboldokba, vízi szellemekbe, házi szellemekbe, 

kóbor lelkekbe vetett hitben, valamint babonás félelemmel gyakorolt rítusokban, áldozati 

tevékenységekben és varázslatokban nyilvánult meg.”  

Spengler kultúrtörténeti vizsgálódásokra alapozott nézetei tehát egybevágnak Durkheim 

szociológiai, egzakt statisztikai adatokból levont következtetésével, amelyet minden későbbi 

vizsgálat is megerősített, miszerint a katolikus hit öngyilkossággal szembeni védő szerepe 

erősebb, mint a lutheránus vagy kálvinista egyházaké. Pedig „a protestáns ember nem hisz 

kevésbé Istenben és a lélek halhatatlanságában, mint a katolikus.” – írja Durkheim, aki a 

különbséget a protestantizmus nagyobb fokú vallási individualizmusában látja, aminek 

következtében vallás megtartó, háló-szerepe természetszerűleg gyengébb. Spengler könyve is 

alátámasztja, hogy ennek a megtartó hálónak a gyónás egy kitüntetetten erős elemét jelenti. 

Hozzátehetjük, egyikük sem volt katolikus apologéta. Durkheim zsidó volt, Spengler pedig 

evangélikus és nem találtam arra vonatkozó adatot, hogy a későbbiekben katolizáltak volna. 

Amennyiben a katolikus és a protestáns öngyilkossági ráták eltérésére az ő adataik alapján 

tudományos eszközökkel értelmezhető magyarázatot keresünk, akkor a katolikus vallás 

erősebben kötő szociális háló szerepét és a gyónást kísérő lelkivezetésben rejlő krízis-

intervenciós és egyéb pszichoterápiás elemek jelentőségét emelhetnénk ki – és akkor még nem 

beszéltünk arról a tényezőről, ami a hívők hite szerint a gyónás valódi fő hatása, mégpedig az 

az isteni kegyelem.  

Van azonban egy további eltérés, amelyre Erich Fromm39 és Max Weber40 művei alapján 

állíthatunk fel egy hipotézist. Az előbbi kettőhöz hasonlóan ők sem katolikus apologéták, 

hiszen Erich Fromm (1900-1980) zsidó származású pszichológus, Max Weber (1864-1920) 

pedig evangélikus vallású közgazdász, szociológus volt. Itt arról a pszichológiai faktorról van 

szó, hogy az ember miként tekint jelen sorsának alakulása és távlati sorsának, örök életének – 

üdvösségének, avagy kárhozatának – kapcsolatára és ennek értékelése mennyire tud okot adni 

a reményre, vagy a reménytelenségre. A katolikus hit ugyanis lehetőséget ad a bűnök 

megbánására, a gyónásban való megvallására és ezek után a bűnök alóli objektív feloldozás 

elnyerésére, így az üdvösség elnyerésében bízhat a hívő. Itt az üdvösség lehetséges elnyerése a 

bűnöktől való megtisztulással függ össze, míg a földi élet jó vagy balsorsával nincs 

összefüggésben (ld. a dúsgazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédet: Lk 16,19-31). A 

reformáció ezt a Weber által egyházi-szakramentális üdvözülésnek nevezett utat elutasította, 

amiben a kálvinizmus még a luther-i reformoknál is radikálisabban járt el (133. o.). A 

kálvinizmus ráadásul a predesztináció tanával pszichológiailag is új helyzetet teremtett. 

Eszerint az egyén örök üdvössége vagy örök kárhozata előre el van rendelve. De hogyan 

nyerhet valaki bizonyosságot arról, hogy mi lesz a sorsa? A reformáció nem hisz a jó 

cselekedetek érdemszerző voltában, de mégis hangsúlyozza az erényes élet, a szakadatlan 

tevékenység jelentőségét, amelynek eredményét, a világi sikert, az üdvösség jelének 

                                                           
39 Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől. Napvilág Kiadó. Bp. 2002. 38-79. old. 
40 Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat Kiadó. Bp. 1982. 27-290. old. 
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tekintették, a kudarcot pedig az örök kárhozat jelének tartották. Max Weber ebben látta az 

összekötő láncszemet Kálvin tanai és a kapitalizmus szelleme között. A történelem világosan 

mutatja, a protestantizmus és ezen belül különösen a kálvinizmus élenjárt a kapitalizmus 

felvirágoztatásában.  

De mi lesz a lemaradókkal? Ezzel a kérdéssel vezetem be a magam hipotézisét, amelyet a 

fentiekből kiindulva, csupán egy megválaszolatlan kérdés formájában teszek fel: hogyan hat az 

evilági, gazdasági vagy magánéleti sikertelenség, kudarc arra a személyre, aki az ilyen típusú 

sikerekben azt az égi áldást látja, amely örök üdvösségét is valószínűsíti, és aki fordított 

esetben, kudarcban, csődben örök kárhozata előjelét érzi? Annak az örök sorsnak az előjelét, 

amely könyörtelenül megmásíthatatlan és amely alól nincs feloldozás? Nem kell pszichiáternek 

lenni ahhoz, hogy az ember az öngyilkosság kockázatát fokozó tényezőt lásson ebben a 

konstellációban. A katolikusként ilyen szempontból könnyebb az evilági kudarc elviselése, 

hiszen az üdvösség reményét az nem befolyásolja, esetleges bűneiért pedig még mindig kérhet 

feloldozást. Ha pedig már az öngyilkossági spirálban vergődik, a gyóntató kezében a 

lelkivezetés, mint krízis-intervenciós eszköz is működhet.  

Végezetül nézzük azt a tényt, hogy a vallást elutasítók körében a vizsgálatok szerint a 

protestánsokénál is magasabbak az öngyilkossági mutatók. Erich Fromm szerint a luther-i 

reformáció következményeinek két oldala van. Az egyik, hogy az egyházat megfosztotta 

tekintélyétől és ezt a tekintélyt az egyénre ruházta át, így minden felelősség az individuumé és 

nem egy olyan intézményé, amelynek hatalmában lenne azt megadni, amit az individuum nem 

tud elérni. Ennek az újkori szabadságnak a másik oldala az az elszigeteltség és tehetetlenség, 

amelyet ez a szabadság az individuum számára hozott. Az egyén függetlenségéhez hasonlóan 

ennek is a protestantizmus a szülője (60. old). Ezzel együtt katolikusként úgy érzem, a 

keresztény felekezetek tanítását és gyakorlatát koncentrikus körökként is felfoghatjuk. A 

középpont Krisztus, a különbség a sugarak hosszában van, ahol a reformáció különböző 

irányzatai, a maguk felfogása szerint különböző mértékben szabták szűkebbre a maguk körét. 

Bűnbánatával a protestáns ugyanazokon a lépéseken megy végig, mint a katolikus, leszámítva 

az utolsót, a gyónást. Mindkettő a Szentlélek fényében igyekszik lelkiismeretvizsgálatot tartani 

és mindkettő a Megváltó egyedül üdvözítő áldozata érdeméből reméli a feloldozást, amelynek 

eredménye a protestáns számára szubjektív élmény, a katolikus számára pedig egy objektív 

találkozásban megvalósuló valóság.  

A modern szekuláris világ elvallástalanodása azonban további lépést jelent mind az egyéni 

szabadság kiterjesztése, mind az egyén elszigetelődése, elidegenedése és tehetetlenségérzete 

irányába. Filozófiailag ennek egyik legjelentősebb irányzata az egzisztencializmus, amely az 

emberi szabadságot választotta központi kategóriájává. A szabadság a választás szabadsága; 

szabadnak lenni pedig annyit jelent, mint önmagunk lenni. Jean-Paul Sartre (1905-1980) szerint 

az ember szabadságra ítéltetett. Az ember ugyanis egyedül van és választásához nem állnak 

rendelkezésére tartalmi kritériumok, mert nincsenek az embertől függetlenül létező értékek; 

vagyis az ember nem támaszkodhat semmilyen transzcendens Lényre vagy lényegre. Ezért az 

ember, aki képes önmagát választani, önmaga lenni - a semmi jegyében választja saját magát. 

Az egzisztencializmus talán legnagyobb hatású változata szerint az emberi egzisztencia a 

semmi felé irányuló lét, amely tudatában van saját végességének. Ez a semmi felé, a halál felé 

való irányultság, is hozzájárul, hogy a szabadság mellett, a szorongás is jelentős teret kap e 

gondolkodók műveiben. Sartre A lét és a semmi (1943) című könyve ennek az irányzatnak az 
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egyik csúcspontja.41 Kertész Imre A végső kocsma című könyvében pontos diagnózist ad: „a 

nyugati világ túl van már a jón és a rosszon, és csak szórakozni akar? De min? És mi végre?”42  

„Az értékrend nélküli világ az irónia világa. De mondd, ki tud létezni e tágas, ám szerfelett 

veszélyes – mert szabad – világban? A liberális szellem, amely eredetileg a legjobbat akarta, a 

posztmodern elvtelenségével az értelmiséget a nihilizmusba, a tömegeket meg a 

tanácstalanságba vette.”43  Magát az életérzést a Kertész Imre által a könyvhöz írt fülszöveg 

sorai drámaian illusztrálják:  

E végső kocsmán,  

ingó árnyak közt,  

részeg ködökben,  

egy emberi hajóroncs,  

süllyedő tatján,  

bukdácsoló orrán  

egy csontkéz,  

néhány utolsó sort ír  

a tajtékozó, csapkodó vízre. 

Ez az elárvultság József Attila sorait is eszünkbe juttathatja: A semmi ágán ül szívem… Fáj a 

szívem, a szó kihül. Dehát kinek is szólanék - 44 Hogy ez az elárvult reménytelenség önfeladásba 

fordul-e vagy Reményik Sándoréhoz hasonló felismerés születik: Egy istenarc van eltemetve 

bennem…45, amely aztán elvezet a De profundis46 felkiáltásáig, az az egyes ember titka marad, 

amely a katolikus hit szerint az isteni kegyelem és az emberi szabad akarat találkozásából 

születhet meg. Ennek lehetősége természetesen fennáll. A svájci öngyilkosságvizsgálat 

eredménye azonban azt mutatja, hogy az önpusztító tendenciák felerősödésének kockázata is 

magasabb.  

A teljesség kedvéért, mintegy zárójelben, itt megjegyezhetjük, hogy a katolikus tanítás szerint, 

a gyónás csupán a bűnbocsánat rendes formája. Rendkívüli helyzetben háborúk, katasztrófák 

idején, halálveszély esetén, amikor nincs idő a személyes gyónásokra, egy pap adhat egy egész 

csoport számára általános feloldozást. Ha ez sem lehetséges, az egyéni imában Krisztushoz 

forduló bűnbánat is elegendő. Ez utóbbinak érdekes irodalmi feldolgozását adja Graham 

Greene (1904-1991) trilógiája, amely mintegy modern Isteni színjátékként, az üdvözülés, a 

purgatórium és a kárhozat témáit járja körül, olyan emberek történetein keresztül, akik a gyónás 

lehetőségével foglalkoztak, de haláluk előtt erre már nem volt módjuk. „Írtam egy emberről a 

Brighton sziklájá-ban, aki a pokolba kerül. Egy másik előtt, a Hatalom és dicsőség-ben 

megnyílik a mennyek országa. Most egy olyan embert ábrázoltam, aki a purgatórium kapujához 

ért…” – olvashatjuk A kezdet és a vég című regény fülszövegében a szerző sorait. Greene 

szerint, a tökéletes bűnbánat, a könnyek, amelyet a kivégzése előtti éjszakán a bűnös azért 

hullat, hogy üres kézzel áll majd Isten elé, akkor is elegendő, ha nincs mód az áhított gyónásra.47 

                                                           
41 Ennek a bekezdésnek Sartre-ra vonatkozó részét a Lét és értelem a harmadik nap fényében című írásomból 

emeltem át. 
42 Kertész Imre: A végső kocsma. Magvető Kiadó. Bp. 2014. 44. old. 
43 Kertész Imre: A végső kocsma. Magvető Kiadó. Bp. 2014. 115. old. 
44 József Attila: Reménytelenül. (1933) 
45 Reményik Sándor: Istenarc 
46 A 130. zsoltár latin kezdőszava: A mélységből (kiáltok, Uram, hozzád!) 
47 Graham Greene: Hatalom és dicsőség (1940) Szent István Társulat. Bp. 1984. 230. old. 
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Másik regénye főhőse, a purgatórium kapujába érkező ember, aki ugyan öngyilkosságot 

követett el, de haldokolva belátta tévedését és Istenhez fordult, ezért megmenekülhetett a 

kárhozattól. Aki el akarja ítélni az ilyen embert, téved – mondja a könyv végén a pap, a 

megholtat az egyház tanítására hivatkozva a pokolba kívánó özvegynek: „Az egyház ismeri az 

összes szabályokat. De nem tudja, mi megy végbe egyetlen emberi szívben.”48 A harmadik 

regény főhőse, egy fiatal bűnöző, aki folyton azzal a gondolattal játszik, hogy tulajdonképpen 

bármikor megváltozhatna, de számító gőgjében ezt mégsem teszi. Egy régi angol mondást idéz 

újra és újra: „A kengyel és a föld között mi volt, amibe ütközött? – A Kegyelem.” Elvileg ugyan 

lehetséges, hogy a lóról lezuhanó lovas, mielőtt a földön összezúzná magát, még bűneit 

megbánva megtérjen, de aki ebben vakmerően bizakodva halogatja a megtérést, annak könnyen 

lehet, hogy a végén ez a lehetőség már nem adatik meg: „A kengyel és a föld között nem volt 

elég idő: a gondolkodásmód nem változtatható meg egy pillanat alatt: a szokás markában tartja 

a haldoklót…”49  

Graham Greene gondolatai közel állnak Szent Ágoston véleményéhez, aki az I. zsoltárhoz 

fűzött kommentárjában úgy vélekedik, hogy „mások a gonoszok és mások a bűnösök, 

mivelhogy minden gonosz bűnös, de nem minden bűnös gonosz.”50 Bűnös, aki vétkezik – és 

minden ember ilyen -, a gonosz azonban büszke is erre; tehát a gonoszság egyik kritériuma a 

gőg, a kevélység. Az Istenhez forduló bűnös számára van tisztulás, végső esetben a 

purgatóriumban; a vétkeire büszke, önigazoló ember azonban önmaga számára teszi 

lehetetlenné a feloldozás elnyerését. Ezért bár a szekuláris világ nevetségesnek tartja a bűneibe 

visszaeső ember ismételt gyónásait; a hívő ember nagyobb problémát és nagyobb veszélyt lát a 

bűneit büszkén hirdető - a normakritikát normává tevő - modern világ magatartásában.  

Spengler komor tónusokkal írta le a gyónás elhagyásának spirituális, pszichológiai és 

kulturális következményeit, a reformáció tanait átvevő német területeken. Ma, szekularizálódó 

világunkban, nálunk is hasonló folyamat zajlik, amikor egyre nagyobb tömegek fordulnak el a 

vallás évezredes, kikristályosodott formáitól. Az eredmény is hasonló; védtelenebbek, 

gyökértelenebbek, babonásabbak leszünk. Pedig van egy nagy kincstárunk, amelynek egyik 

eleme a gyónás, amely, mint láttuk, a Megtestesült Megváltó érdeméből, a Vele való 

találkozásban megadja a feloldozást és a kiengesztelődést az emberi lét spirituális szintjén. Isten 

és ember párbeszéde azonban egy emberi párbeszédbe ágyazottan megy végbe, amely járulékos 

ajándékként, számos pozitív, jól körülírható pszichológiai mechanizmuson át ható, gyógyító 

hatást fejt ki a pszichés szférában is; ennek gyümölcse pedig statisztikailag mérhető módon, 

életmentő lehet testi létezésünk számára is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a gyónás, mint 

biblikusan és teológiailag jól megalapozott szentség mellett jelentős evilági - pszichológiai, 

filozófiai, szociológiai - érvek is sorakoznak. Érdemes ezeket végiggondolni és saját 

tapasztalatokkal ötvözni. Így aztán könnyű lesz belátni, hogy: valóban pompás nekem az én 

örökségem51 – és akkor, Mustó Péter fentebb idézett könyvcímével élve, nagy valószínűséggel 

– Megszereted, ami a tiéd… 

Sörédi Pál 
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48 Graham Greene: A kezdet és a vég (1948) Európa Kiadó. Bp. 1987. 369. old. 
49 Graham Greene: Brightoni szikla (1938) Európa Kiadó. Bp. 1988. 173. old. 
50 Szent Ágoston: Zsoltármagyarázatok. I. Jel Kiadó. Bp. 2017. 14. old. 
51 Zsoltárok 16,6  


