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és pünkösd jegyében

Társadalmunk meglehetősen megosztott, kiegyensúlyozatlan és megbékéletlen. Van-e erre a kórra a vallá-
soknak és az egyházaknak terápiajavaslatuk? Vannak-e próbálkozások és részeredmények? Ön mit tesz ezért? 
Az egyik egyházi folyóirat kérdezett ezekről, de válaszaim valahogyan „nem fértek be a témablokkba”. Nem 
sokat töprengtem, és elküldtem abba a folyóiratba, amelyben – ahogyan tapasztaltam – a közjót szolgáló 
párbeszéd jegyében nincs tabutéma, miként az Evangélikus Hittudományi Egyetem általam vezetett Vallás 
és politika című kurzusán sem szabad hogy legyen.

A társadalmi egyensúlytalanság okai

„Osztályharc” „békeharc”, „békepap”, „széncsata”, „mindennapok forradalma”, „békemenet”, „rezsiharc”, „szabad-
ságharc”, „erődemonstráció”: meghökkentő folytonosságot érezhetünk hat évtized harci jelszavaiban. Alaposabb 
vizsgálat után azt tapasztalhatjuk, hogy a különféle harcok a kilencvenes évek végéig fokozatosan csendesedtek, majd 
a legutóbbi időben ismét felerősödtek. Azt is egyértelműen megállapíthatjuk, hogy társadalmunkra nagyon rövid 
epizódoktól – 1956, 1989 – eltekintve jellemző a társadalmi egyensúlytalanság, a megosztottság és a békétlenség. 
„A kilencvenes évek elején a magyar társadalomban megélénkült szolidaritás tíz év elteltével nagyot csökkent […]. 
Ezzel együtt a tolerancia, a másik türelmes elviselése, szeretetben elhordozása is lényegesen alacsonyabb szintre süly-
lyedt” – írta Borbély Szilárd még 2002-ben (2008, 157. o.), és látjuk, tudjuk jól, hogy azóta a helyzet egyértelműen 
rosszabbodott. Mindennek antropológiai oka az – ahogyan ezt két évtizede Szilágyi Ákos (1992) megfogalmazta –, 
hogy a mai ember világában „…elszakadnak a személyi és szellemi függés kötelékei, melyek az egyes embert a létezésbe 
beleágyazták. A szekularizáció és deszakralizáció eredményeképpen az ész »kiágyazódik« a transzcendenciából, és 
beágyazódik a pénzvilág és az állam személytelen-szellemtelen fundamentumába.” Történelmi-társadalmi oka pedig 
ennek a folyamatnak – Bibó nyomán – a magyar társadalom „zsákutcás fejlődése”, amelynek egyik jellemző tünete 
a feudalizmus máig tartó továbbélése (Vitányi 2012), a másik pedig a „nemzet”, a „demokrácia” és a „modernség” 
fogalmak egymás elleni kijátszása, egymásra uszítása. 1990-ben kiszabadultunk a parancsuralom és a parancsgazdaság 
rendszeréből, de nem tudtunk olyan mértékben élni a szabadsággal, mint ahogy kellett volna; mind a demokrácia, mind 
a társadalom fejlődése elakadt. A rendszerváltás után minden politikai hatalom igazi reformok helyett jobb esetben 
jelentéktelen reformocskáknál, rosszabb és gyakoribb esetben csak az ígérgetéseknél maradt meg, egyik sem foglalko-
zott komolyan a beteg társadalommal, legkevésbé a szegényekkel, a mindenből kimaradókkal. A politika beleszorult a 
hatalom megszerzésének és megtartásának játékába, az ígérgetések és a magyarázgatások hamis rendszerébe, és ebben 
egyaránt bűnös minden kormány és minden ellenzék. Az eredmény: egy kivérzőben lévő, vezérelvű demokrácia.
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Politikavallás a vezérdemokráciában

Carl Schmitt (1992, 2006) a politika helyébe lépő vallás, a valláspolitika prófétája, aki szerint a politikum 
a legélesebb antagonizmus, a háború állandó lehetősége, legfeltűnőbb jellemzője pedig a minden más kü-
lönbséget háttérbe szorító barát–ellenség megkülönböztetés. Schmitt abból sem csinált titkot, hogy a Nagy 
Inkvizítor oldalán áll (Geréby 2009), akinek igaza van a jézusi jámborság minden rajongásával szemben. 
Nem véletlen, hogy Schmitt egy ideig a nácizmussal szimpatizált, amelyet Szilágyi Ákos (2014) találóan 
nevezett a „legpusztítóbb politikavallásnak”. Schmitt egyik legveszedelmesebb gondolata a politikai ve-
zér Istenéhez hasonlítható szuverenitása, a kivételes állapot bevezetésére való feljogosítottsága, amikor is 
valóságos csodatevőként lehet, kell tisztelni őt. Ehhez képest Max Weber vezérdemokráciája „permanens 
csoda, hiszen a kivételes állapotot emeli normális állapottá, és a normális vagy rendes állapotot nyilvánítja 
kivételnek” – jegyzi meg Szilágyi (2014), majd így folytatja: „Az ugrás lesz az út leküzdésének bevett vagy 
normális módja, az út bejárása pedig tűrhetetlen és esztelen időhúzás. Innen nézve pontosan fogalmaz a vezéri 

állam lelkéből lelkedzett civil szervezet (a CÖF) képviselője, amikor tervezett 
vonulásukat csodának nevezi, egyszersmind pedig »zarándokútnak Magyaror-
szágért«. A kivételes állapot ugrás a politika világában, azaz: csoda. Az ugrás 
mint legrövidebb út – villanásnyi út – hatalom és társadalom, parancsadó hely 
és végrehajtó hely között, vagyis mint a demokrácia útvesztőjének átugrása 
ilyenformán a demokrácia kiegyenesítésének felel meg. A keszekusza magyar 
civil társadalom békemenettel történő állami kiegyenesítése csodatétel. A Civil 
Összefogás Fóruma csoda. Magyar csoda. Nemcsak a pénzt, az árujavakat lehet 
fetisizálni, azaz isteníteni, bálványozni, hanem a politikai javakat, az ideológiai 
képződményeket is: a Pártot, az Államot, a Nemzetet, a Népet, a Tömeget és a 
politikai Vezért vagy annak akaratát.” 

A valódi vallással versengő (és néhol egyenesen helyébe lépő) politikavallás 
legismertebb válfaja a vallásszociológiában az Egyesült Államokban tipikus „civil 
vallás”, másképpen az „Amerika-vallás”. Abban az országban, ahol egyébként 
jóval nagyobb az egyházias vallásosság aránya, mint Európában, a hagyományo-
san vallásos hívők jelentős része egyben az Amerika-vallásnak is híve, aki szen-
tül hiszi, hogy Amerika Isten új választott népének a hazája. Míg a civil vallás 
tipikusan amerikai, az ottani és a hazai politikavallás közös jegye, hogy ennek 

istene a nemzet. Ezenkívül a politikavallás kényelmesen belefér T. Luckmann nagyon szélesre tágított vallás-
fogalmába, mely a sztárkultuszt is (beleértve a politikai sztárokét is) vallási kultusznak tekinti. Úgy vélem, az 
államvallás-ideológia jó néhány megnyilvánulása szerves része az élménykultúrának, amelynek érzékletes példái 
az olyan tömegkulturális látványosságok – emlékeztet Szilágyi –, mint a politikai zarándokmenetek, köztük 
a mi békemenetünk, amelyben a zarándok „úgy hisz a hatalomban és az azt megszemélyesítő vezérben, mint a 
Nemzet megváltó istenében vagy legalábbis a nemzetet az uniós szolgaság földjéről kivezető »új Mózesben«” 
(2014). Természetesen vallási szempontból minden politikai istencsinálás bálványimádás, a politikavallás kul-
tuszának megvannak a maga papjai és hittudósai, megvan a maga liturgiája, megvannak szent helyei és buzgó 
zarándoktömegei. Mindez otthonra talál a Szilágyi által „kiegyenesített demokráciának” nevezett vezérállamban, 
amelyben rohamosan leépülni látszik a partnerségi demokrácia.

”

„Természetesen vallási szempont-
ból minden politikai istencsiná-
lás bálványimádás, a po li ti ka-
val lás kultuszának megvannak 
a maga papjai és hittudósai, 
megvan a maga liturgiája, 
megvannak szent helyei és buz-
gó zarándoktömegei. Mindez 
otthonra talál a (…) „kiegyene-
sített demokráciának” nevezett 
vezérállamban, amelyben ro-
hamosan leépülni látszik a part-
nerségi demokrácia.
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Az „orbis christianus” és a „sacrum imperium” vége

Ma nálunk is sokan azt várják a politikai hatalomtól, az államtól, hogy teremtsen rendet, jólétet és egészséget, a 
népegyháztól pedig azt, hogy imádkozzon ezért, amúgy meg lehetőleg tartózkodjon a közvetlen társadalmi-gazda-
sági-politikai kérdésektől, cserébe politikai vezetőink megígérik, hogy hazánk védőbástyája lesz a kereszténységnek. 
Csakhogy az a kereszténység, amelyről Metz (2004) beszél, korántsem igényli ezt, 
ugyanis ő egyfelől az egyház kritikai-felszabadító funkcióját, másfelől a „politikai 
misztikáját” hangoztatja. Utóbbi elsősorban a szenvedőkkel, az elnyomottakkal és 
a szegényekkel való compassiót jelenti. A megosztás és megfosztás ellen protestáló 
katolikusként magam valami hasonlót hallok ki Ferenc pápa üzeneteiből. Számomra 
egyértelmű, hogy a jezsuita Ferenc pápa Assisi Ferenchez való viszonya mentes az 
érzelgős ájtatosságtól, a pénz istenítésén alapuló kirekesztő kapitalizmus ember-
telensége elleni harcban nem tartja elegendőnek az eddigi jámbor jótékonykodás 
valamivel buzgóbb folytatását, hanem a célok és prioritások átrendezését, az egyház- 
és kormánypolitikák alapos átalakítását sürgeti, méghozzá az igazi áldozathozatal 
jegyében és a tettek mezején (Kamarás 2014). 

A ferenci és ehhez hasonló protestáns reformok szellemében önmagukat meg-
újítani szándékozó hazai keresztény és keresztyén egyházak kulcsszereplői lehetnek 
társadalmunk gazdasági, társadalmi, politikai és – mindenekelőtt – mentális és 
habitusbeli kiegyensúlyozódásának. Csakhogy erre a mára már anakronisztikussá 
váló „keresztény társadalomnak” az állammal összeszövődő egyházai alkalmatlanok. 
Fontos hangsúlyozni, hogy nem a vallásnak, nem is a keresztény vallásnak, még 
csak nem is az egyházias vallásosságnak járt le az ideje, hanem annak az átmeneti 
történelmi képződménynek, mely Tomka Miklós (2010) szerint immár nem lehet a jelen mércéje, mert ennek 
önmagát is legitimáló ideológiája az az elképzelés, hogy Isten országa itt a földön a politika, valamint az állam- és 
társadalomszervezés eszközeivel valósítható meg. Az orbis christianus és a sacrum imperium, bármennyire is nagy 
horderejű utópiák voltak, mégis oda vezettek, hogy a vallás a politikai és társadalmi rendszer függvényévé vált. 
A „vallásosság” ebben a helyzetben nem annyira személyes döntés, hanem egy kultúrában, olykor éppen kultúr-
harcban való – végső soron választási lehetőség nélküli – részvétel. 

Lejárt mindkét societas perfecta, vagyis az állam és egyház kora, fi gyelmeztet J. Kerkhof és P-M. Zuleh-
ner (1995), és azt jósolják, hogy a hívő közösségek egyre inkább az önkéntes szervezetek formáját veszik föl egy 
pluralisztikus, sokvallású társadalomban. Minderről ma még a keresztény világban eléggé különböző mértékben 
vesznek tudomást. Hazánkban még mindig számosan a „keresztény társadalomról” álmodnak, sőt nem kevesen 
– pártpolitikusok és egyházi vezetők egyaránt – valósággal belehergelik magukat. Jó példa erre éppen Székely 
János (2012) katolikus püspöknek a nyilatkozata a hazánkat érő támadások okairól, aki abban látja a hazánk ellen 
megmutatkozó gyűlölet okát, hogy „…hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan 
lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdő-
dik, amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve, hogy Magyarország védi a 
házasság intézményét mint férfi  és nő között létrejött életszövetséget. […] Mi több, a magyar kormány átmeneti 
külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a példa 
ragadós legyen. […] Gyakran megtörténik a történelemben, hogy ha feltűnik a világosság, akkor megjelenik vele 

”

„A (…) protestáns reformok szelle-
mében önmagukat megújítani 
szándékozó hazai keresztény és 
keresztyén egyházak kulcssze-
replői lehetnek társadalmunk 
gazdasági, társadalmi, politikai 
és – mindenekelőtt – mentális 
és habitusbeli kiegyensúlyozó-
dásának. Csakhogy erre a má-
ra már anakronisztikussá váló 
„keresztény társadalomnak” az 
állammal összeszövődő egy-
házai alkalmatlanok.
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szemben a sötétség hatalma is.” Az oltár képviseletében a trónt védelmezve ez a teológiában és a cigánypasztorá-
cióban egyaránt is jeleskedő püspök sajnálatos módon megfeledkezik a jézusi program alapvető gondolatáról, a 
szegények védelméről, és említést sem tesz a kormány szegényeket sújtó intézkedéseiről, az egykulcsos adóról, a 
tankötelezettség csökkentéséről, a szegényeknek a felsőoktatásban történő diszkriminációjáról. 

Néhány közép-kelet-európai országban még ma is a plurális társadalomról tudomást nem vevő vallási és 
egyházi modellek jelennek meg. Amikor Tomka (2010) még a felekezeti iskolákat is ide sorolja, hasonlóképpen 
érvel, mint T. Halik (1993) cseh püspök, aki nem azt az életformát tartja igazán katolikusnak, amely szerint a 
katolikus ember katolikus szülőosztályon születik, katolikus iskolába jár, katolikus cégnél dolgozik, katolikus 
kórházban kezelteti magát, katolikus klubban tölti el szabadidejét, és végezetül katolikus temetőben talál végső 
nyugalomra.

Mi következhet a „keresztény társadalom” után?

Az ezután következő paradigmaváltó, valóban keresztény egyházban az evangélium nem lehet államtörvény vagy 
totalitárius ideológia. Így aztán a paradigmaváltó egyház immár semmiképpen sem lehet monarchikus szervezet, 
hanem az egyetlen Atya gyermekeinek krisztokratikus testvérisége. Ehhez egyházainknak – miképpen Herwig 
Büchele (1991) megfogalmazta – reálisan érzékelniük kell a jelenlegi helyzetet, megfelelő utópiahorizonttal kell 
rendelkezniük, késznek kell lenniük – mellőzve a kisebbik rosszat jelentő és az utópikus ellenmodellek választását 
– az alkotó etika szellemében való cselekvésre és a kontraszttársadalom szerepére. Erre a szerepre a mindenkori 
politikai hatalommal összefonódó népegyház alkalmatlan. A jövendőbeli egyházaknak a civil társadalomban, annak 
animátoraként kell megtalálniuk megfelelő helyüket, ugyanis lejárt a mindenható állam és a struktúrakonzerváló 
egyház kora. A hívő közösségeknek egyre inkább az önkéntes szervezetek és a bázisközösségek formáját kellene 
felvenniük. Egyházainknak – minél nagyobbak, annál inkább – a pártállam fogsága után ki kellene szabadulniuk 
– Lengyel László megfogalmazásával – a rendszerváltó államok fogságából is.

Jacques Derrida szerint Bábel nem Isten büntetése, hanem éppen felszabadító válasza a toronyépítők monopo-
lisztikus törekvésére, lehetőséget adva a sokféleség egységének megteremtésére (Volf 2001). Miroslav Volf vitatja, 
hogy Isten aff éle dekonstruktőr lenne, szerinte Bábellel szemben, vagyis inkább annak folytatásaként pünkösd a 
Lélek által létrehozott egységet hirdeti. Geréby György (2009) szerint „Pünkösd Bábel lezárása. A nép-voltból 
való megtérés a különállásból, a nemzeti hagyományból vált meg. A nemzet-voltnak Krisztus feltámadása után 
nincs igazi legitimitása.”

Az egyház Schileebeckx (1970) szerint a párbeszéd szentsége, és ebben a diskurzusban az egyház társadalmi 
utópiák mérlegelő képviseletét kell hogy ellássa. A mérlegelés nem jelenthet hűvös semlegességet, hanem – mint 
Ferenc pápa szorgalmazza – „be kell szállnunk a politikába, mert a politika a szeretet egyik legmagasabb formája, 
mert a közjót keresi” (Kamarás 2014). A szeretet jegyében történő politizálás keretében történő igazságtétel 
– ahogyan Metz (2008) mondja – a másik, az ellenzéki felebarát átölelésével történik. A mostani „Zarándoklat 
Magyarországért” sajnos még nem ebben a szellemben történik, résztvevői számottevő része nem vallja Xavéri Szent 
Ferenccel, hogy „mindenkit elfogadok útitársnak”. Erősen leromlott demokráciánkban meg kellene szívlelnünk 
Heller Ágnes fi gyelmeztetését, aki szerint „[a]z utolsó szék a Messiásnak van fenntartva. Ha valaki elfoglalja, 
csak eltorzult vagy hamis messiás lehet. Ha valaki eltávolítja, akkor vége az előadásnak. De amíg a szék ott marad 
a tér középpontjában, a politikai cselekvés alanyainak mindig is fi gyelembe kell venniük.” (Metz 2004)
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Teendők a kiegyensúlyozott társadalom felépítése érdekében

Tovább kellene lépni egy partneri demokrácia felé, amely egyre nagyobb szerepet ad a civil részvételnek, a megegye-
zéses döntéseknek – ennek eredményeképpen erős, öngondoskodásra épülő civil társadalom jöhetne létre. Fel kell 
ismernünk és minél többekkel el kell fogadtatnunk legnagyobb közös osztót képviselő konszenzusértékeket, vagyis 
azt a közös magot, amelyet a hagyományos, vallásos, polgári, modern, sőt posztmodern gondolkodás egyaránt elfogad 
és vall. Ilyeneknek tűnnek számomra a szeretet és a szolidaritás, a társadalmi és/vagy az Isten előtt való egyenlőség, a 
nemzeti, gazdasági, kulturális felemelkedés, az emberi viszonyok megjavíthatóságába vetett remény, a közösség szol-
gálata, a kompromisszum és a kiengesztelődés hajlandósága, annak elfogadása, hogy nemcsak jólétre, hanem jól-létre, 
nemcsak egészségre, hanem egész-ségre van szükség. A megegyezésnek ezekben az értékekben látom elvi alapját. 

Erősíteni kell tehát a különbözőségeket elfogadó nemzeti összetartozás élményét. Nemzetünk legjobbjait kell 
követnünk, akik példát mutattak arra, hogy miként kell kijutni a történelem zsákutcájából: Szent István és III. Béla, 
Nagy Lajos és Mátyás király, Bethlen Gábor és Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és Széchenyi István, Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre és Nagy Imre, Petőfi  Sándor és Arany János, Ady Endre és Bartók Béla, Jászi Oszkár és Polányi Károly, 
József Attila és Bibó István, Kéthly Anna és Salkaházi Sára, Szabó Magda és Pilinszky János, Neumann János és 
Szent-Györgyi Albert, Antall József és Nyers Rezső életművében és életigazságában éppen ez a megrendítően közös 
vonás. 

Az autentikus politikai közép értékrendjének alapja a szabadság, egyenlőség (igazságosság), testvériség (szoli-
daritás) és a rend, biztonság, jólét közösen vallott triádjai lehetnének. A két értékhármas a francia forradalom óta 
alapja a politikai értékrendszereknek. Az autentikus középhez tartozó négy nagy politikai mozgalom – a konzer-
vatívok (köztük az igazi kereszténydemokraták), a liberálisok, a szociáldemokraták és a zöldek – értékrendszere 
egyaránt ezeken az elveken nyugszik. 

Habitusreform

Legalább ennyire fontos a habitus reformja, amelynek szerves része az emlékezet helyreállítása. Ebbe először is 
beletartozik az emlékezést szennyező történelemhamisításoktól való megszabadulás. „Szimptomatikus, ha tetszik, 
hogy a Harmadik Köztársaság önmagát nem abból a szenvedésből történő születésként értelmezte, mely áthatotta 
ezt a történelmet. Hogy sem az ’56-os forradalom örökösének nem merte magát bátran nevezni, sem a totalitárius 
diktatúrák szenvedéseit nem vallotta be, de hátat fordított születésekor Auschwitz szenvedésének is, mely pedig 
a magyar történelem és a magyarság sorsának drámai eseménye” – fi gyelmeztet Borbély Szilárd (2008). Az 
emlékezés Metz (2008) szerint a semlegesség, az eseményeken való kívülállás feladását jelenti. Ez korántsem a 
nosztalgia dimenziója, ugyanis a mai politikai teológia legmarkánsabb képviselője szerint a vallás világába nem a 
vallási tanítás, az erkölcs világába pedig nem az etika révén jutunk el, hanem mindkettőbe a gyakorlás révén, amely 
leginkább az emlékezésen alapuló közösségekben gyökerezik. Metz szerint az üdvösségről alkotott keresztény felfo-
gás elszakíthatatlanul a történelemhez kötődik. Auschwitz katasztrófája szerinte belsőleg hozzátartozik az Istenről 
beszélő kereszténységhez. Mindennek ellenére Borbély (2008) úgy látja, hogy Auschwitz mégsem illeszkedik bele 
szervesen a keresztény kultúrába, pedig szerinte Auschwitznak is vannak szentjei, sőt szentsége is.

Metz (2008) szerint új egyházi spiritualitásra van szükség: ez pedig a keresztények szabaddá tett szabadságának 
spiritualitása, amely ima és cselekvés egysége. Ez Nyugaton az elnyomott és elfeledett szabadságjogokat formálja 
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cselekvő erővé, a fejlődő országokban a szociális nyomor ellenében végzett szolgálat. Ebben az értelemben az egyház, 
hangoztatja Metz, a misztika és a politika egysége. Ebben a szellemben jöhet létre a kirekesztés ellenében az ölelés, 
amely Volf (2001) szerint korántsem valami érzelgős-érzelmes gesztus, hanem a különbségeknek a szeretetben 
való találkozása. Feltétele az én újracentrálása, amely egyfelől lehetővé teszi, hogy az én szembeszálljon az elfojtására 
törő személyekkel és intézményekkel, másfelől, hogy az én közepébe az önmagát adó szeretet lépjen. Ehhez bizony, 
szögezi le Volf, még a „pokol fi ait” (Mt 23,15) is át kell ölelni! Másképpen: helyet kell teremteni magunkban, hogy 
a vétkes oda bemehessen. 

A habitus reformjának másik fontos mozzanata – amiben különleges lehetőség és 
felelősség adódik számunkra, keresztény-keresztyén értelmiségiek számára – segíteni 
a beszélgetést, a diskurzust animátorként, tolmácsként, nyelvújítóként, méghozzá 
– Horányi Özséb (2006) kifejezésével – a participatív kommunikáció jegyében. 
Ugyancsak fontos feladatunk – Büchele (1991) szóhasználatával – a jézusi utópia-
horizont szellemében alulról építkezve államon és egyházon belül kisebb-nagyobb 
kontraszttársadalmakat létrehozni, elkerülve a zárvány, a szekta, a kisebbik rossz, 
az e világi messianizmus és az utópikus ellenmodell buktatóit. Ez pedig nem más, 
mint – Gerd Theissen (2006) terminusával – a jézusi erőszakmentes értékforra-
dalom, amelynek lényege a kisemberek és a szegények minden dimenzióban való 
fölemelése, ugyanis ezekben a kontraszttársadalmakban szorosan összekapcsolódik 
a lelki, a szellemi és a társadalmi dimenzió. Ami az alkotó etikát illeti – szemben 
a törvényerkölccsel –, ez a felelős cselekvés etikája, amely felszabadítja az ember te-
remtő, vállalkozó és fantáziadús cselekvését, aki homo politicusként azon fáradozik, 
hogy az emberek kölcsönösen szabadságot biztosítsanak egymásnak. 

Fontos feladatunk a megbékélés és a kiengesztelődés folyamatainak katalizá-
lása, ám ennek érdekében az ütközést jelentő dialógust is vállalni kell. Az ütközés 
azonban nem eredményezhet kizárást, sőt Szalézi Szent Ferenccel valljuk, hogy 
mindenkit elfogadunk útitársnak. Nem kevésbé lényeges feladatunk – ahogyan 
Horányi Özséb szokta mondani – a jövőre orientált ajánlattétel társadalmunknak, 
ugyanis számunkra Isten országa nem túlvilági álmodozás, hanem már e világban 
küszöbön álló és sürgető jövő, másképpen: közös dolgainkban való fáradozás, struk-
túramegőrzés helyett struktúraalakítás. Ide kívánkozik a megjegyzés, hogy a gaz-
daság javulásának is előfeltétele a „habitusreform”, amit éppen egy gazdaságkutató, 

Vértes András erősít meg, amikor azt mondja, hogy „társadalmi béke és szilárd demokrácia nélkül nincs gazdasági 
kibontakozás” (Sághy–Vértes 2014). Ugyanakkor az is igaz, hogy a megváltozott habitus megváltoztathatja a 
közgazdasági gondolkodást is. A Mindennapi kérdésére, hogy „Érdemes a kapitalizmus megszelídítésével bíbelődni? 
Nem jobb lenne az egészet kidobni, és keresni helyette valami kevésbé kizsákmányoló világrendet?” – amelyhez 
hasonló kérdéseket Ferenc pápa eléggé éles kapitalizmuskritikáján felbuzduló radikális katolikusok is feltesznek –, 
Zsolnai László (Spirituális gazdaság: ez lehet a jövő, 2011), a spirituális gazdaság irányzat egyik vezető személyisége 
azt válaszolja: „Egyetértek Kornai János professzorral, aki a Gondolatok a kapitalizmusról című könyvében kifejti, 
nem valószínű, hogy le lehetne valami jobbal váltani a kapitalizmust. Ahogyan viszont József Attila írja, »fi no-
modjék a kín«, meggyőződésem, hogy érdemes a rendszer szelídítésével foglalkozni, mert erre van remény”, majd 
hozzáteszi: „A spiritualitás megköveteli a gazdasággal való foglalkozást.”

”

„Fontos feladatunk a megbé-
kélés és a kiengesztelődés fo-
lyamatainak katalizálása, ám 
ennek érdekében az ütközést 
jelentő dialógust is vállalni kell. 
Az ütközés azonban nem ered-
ményezhet kizárást, sőt Szalézi 
Szent Ferenccel valljuk, hogy 
mindenkit elfogadunk útitárs-
nak. Nem kevésbé lényeges 
feladatunk (…) a jövőre orientált 
ajánlattétel társadalmunknak, 
ugyanis számunkra Isten orszá-
ga nem túlvilági álmodozás, 
hanem már e világban küszö-
bön álló és sürgető jövő, más-
képpen: közös dolgainkban 
való fáradozás, struktúrameg-
őrzés helyett struktúraalakítás.
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Biztató jelek

A kontraszttársadalmiság jelei már hazánkban is regisztrálhatók jó néhány neoprotestáns egyház – például a baptis-
ták, a metodisták, az adventisták, a pünkösdisták, a Manahaim Gyülekezet – szegényeket, betegeket, elhagyottakat, 
fogyatékosokat, büntetés alatt állókat gondozó tevékenységében, amely minden esetben élő közösségekre épül, 
még akkor is, ha professzionális szervezeteket és intézményeket is kiépítettek. Ilyeneknek tartom a váci katolikus 
egyházmegye példamutató pasztorációjának legmeggyőzőbb elemeit, olyanokat, mint az egyházmegyei cigánypasz-
toráció műhelye (a Ceferino Ház), a drogos fi atalok Szegletkő Gyermekotthona vagy az Egykereszt gitáriskola. Beer 
Miklós püspök arra ösztönzi a hívő családokat, hogy patronáljanak egy-egy rászoruló családot. Úgy véli, hogy az 
egyházmegyei költségvetésben meg kellene fordítani a műemlék templomok restaurálására és a cigánypasztorációra 
fordított összegek 10:1-es arányát az utóbbi javára.

Ritka ma még a hivatalos szegényellenes elveket és gyakorlatokat kritizáló olyan fellépés, amelyre nem az 
intézményes, hanem a mozgalmi egyház vállalkozott, nevezetesen a Szent Egyed Közösség, akik politikai fellépés 
formájában tették konkréttá a Jézustól tanult szeretetet. Nyilatkozatukban megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak 
tartották az országgyűlés fellépését a közterületeken életvitelszerűen lakók ellen, arra hivatkozva, hogy „…a civilizá-
ció alapja ugyanis a szolidaritás, az együttérzés a közösség gyengébb, kiszolgáltatottabb tagjaival. A törvényjavaslat 
nemcsak embertelen, hanem ésszerűtlen és célszerűtlen is. A javaslat az utóbbi idők otthontalanokat és koldusokat 
sújtó intézkedéseinek sorába illeszkedik. Ahol hiányzik az együttérzés a legnyomorultabbak iránt, ott senki sem 
lehet nyugodt” („Emberségünk veresége” 2011).

Ma még eléggé ritka a paradigmaváltásra utaló jel az átfogó egyházi stratégiákban. Üdítő kivétel az evangéli-
kus egyházi stratégia, amelyben több ilyen mozzanat szerepel, például: „Kezdeményező, szolgáló, képző egyház”; 
„Különböző teológiai felfogások egymást megértve, megerősítve keressék a konszenzust”; „A felgyülemlett struk-
turális és személyi feszültségeket ki kell beszélni”; „Mindennapokban vállalható életstílus kidolgozása, egyszerű, 
természetes, fenntartható és környezettudatos élet”; „Szociális alapszolgáltatások egy részének felvállalása” (Élő 
kövek egyháza 2008). Hogy valóban felépülhet, immár élő kövekből a paradigmát váltó evangélikus egyház, ennek 
meggyőző előjeleit érzékelhetjük a kétévenkénti Szélrózsa ifj úsági találkozókon, amelyeket a játékosság, felszaba-
dultság, kreativitás és nemzedéki, habitusbeli, vallási, felekezeti és világnézeti sokféleség közötti dialógus és együtt 
ünneplés jellemez (Kamarás 2008).

Steinbach József (2011) református püspök beszámolójában is olyan kérdésekkel találkoztam, amelyek 
ugyancsak a „keresztény társadalom utáni” paradigmaváltás esélyére utalnak: „Tudjuk-e kommunikálni a konkrét, 
jól megismert helyhez igazított evangéliumot? Képes-e a református egyház, hogy identitását az adott körülmények 
között felismerje és újragondolja? Rádöbbenünk-e végre arra, hogy a ma emberének konkrétumokra van szüksége 
az általánosságok helyett? Észrevesszük-e, hogy a ma embere határozottan elutasítja a zárt tanrendszereket, mert a 
ma embere tele van kérdésekkel, és semmit sem akarnak egy aszimmetrikus kommunikációban készen elfogadni? 
Lehet-e az evangélium jó értelemben vett természetes közbeszéd tárgya?” 

Megemlíthetném még – ha tetszik, eléggé önkényesen kiragadott példaként – a Sacré Coeur-apácák és a je-
zsuiták lelkiségi központjait, a meleg embereknek hitük megélésére teret és közösséget kínáló Mozaik Közösséget, 
a Pál Ferenc körül kibontakozott mozgalmat, a kaposvári Varga László közösségek közösségéből összeszövődő 
egyházközségét, a protestáns berkekből pedig a már említetteken kívül a fi atalos és dialogikus Evangélikus Hittu-
dományi  Egyetemet, a reformátusoknál a szóládi és a balatonalmádi, az evangélikusoknál a csillaghegyi és a Deák 
téri gyülekezetet, az adventisták terézvárosi gyülekezetét, valamint Iványi Gábor többfunkciós közösségét. 
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Hogy mindez már elég sok vagy éppen eléggé kevés, hogy már túl későn vagy még éppen idejében történik, 
azt társadalomtudományi eszközökkel meglehetősen nehéz megállapítani. A zsidó származású párizsi bíboros, 
Jean-Marie Lustiger (1912) meghökkentő kijelentése szerint azonban „a kereszténység még gyermekcipőben 
jár Európában, virágzása csak most kezdődhet”. Mit mondhatunk erre? Hiszem, mert lehetetlen? Hiszem, mert 
lehetséges? 

Hatalmunkkal hatni

„Ön mit tud tenni ezért?” – kérdezte tőlem is a szerkesztő. Hála a Gondviselésnek, sokszor próbálkozhattam a leg-
nagyobb közös osztó keresésével. Másképpen fogalmazva: többször adódott alkalmam hatalmammal élni. Mint az 
ember-, erkölcs-, társadalom- és vallásismeret tantárgy (amelyet most megtévesztő módon erkölcstannak és etikának 
neveznek) egyik kitalálója és gondozója megpróbáltam minél többekkel elhitetni, hogy igenis mindenkinek van 
hatalma, amennyiben mindenki képes valakire, valamiben, valamennyire hatni. Jelenleg nyugdíjas óraadó tanárként 
Kereszténység és társadalom, Vallásszociológia, valamint Vallás és politika elnevezésű vallástudományi kurzusokat 
tartok állami és egyházi főiskolákon, egyetemeken. Részt veszek egy ökumenikus vállalkozás, a „Lehet-e?” fórum 
szervezésében. Alapítójaként „animálom” az Ordo Joculatorum Dei nevű „rendetlen szerzetesrendet”. Különböző 
műfajú könyveket írok a kiegyensúlyozódás lehetőségeiről, és – ha erre lehetőség adódik – igyekszem tolmácsolni 
különböző értékrendű, világnézetű, politikai irányultságú felebarátaim között.

Ami pedig a mindennapokat illeti: számlát kérek és adok, hogy ne hizlaljam a feketegazdaság nyugdíjunkat is 
felfaló gömböcét; ha belépek egy lift be ismerősök vagy ismeretlenek közé, köszöntöm útitársaimat; nemcsak mon-
dok, hanem szívből kívánok is embertársaimnak jó reggelt, jó napot, jó estét; aprólékosságra törekszem a kicsiben és 
nagylelkűségre a kicsinyesekkel; a letargia ellenszereként liturgiához folyamodom; megpróbálok felhőtlenül, de lehe-
tőleg nem felelőtlenül optimista lenni; ha kell, még a szent dolgokon is nevetek, de lehetőleg mindig szívvel-lélekkel. 

És így fohászkodom: Istenem, óvj meg attól, hogy gőgös porszem legyek! Hadd lehessek inkább alázatos világí-
tótorony, a dombon álló, alulról fölfelé közvetítő, a láthatatlan vizek moraját kutató, a bölcs forrásokhoz lehajoló, 
azokból másoknak is merni merő! Engedj megszabadulni a kényszerpályarabságból! És engedj kiegyensúlyozódni 
magammal, másokkal, mindenkivel! Ámen!
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