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Isten ideje 
Leonhard Ragaz és a „vallásos szocializmus” 

Teológusportré 
 

 A DERÉK ZÜRICHI POLGÁROK 
fölháborodtak: a tiszteletreméltó 
Teológiai Fakultás dékánja való-
ban ott menetelt a munkások föl-
vonulásán. És 1912 karácsonyának 
szentestéjén békés demonstrációra 
hívta a bázeli székesegyházba a 
Szocialista Internacionálé Bázel-
ben tárgyaló képviselőit. Újból és 
újból Leonhard Ragaz; a zürichi 
egyetemen vásott kölyöknek szá-
mított. Tulajdonképpen nem is 
igazi teológus, sugdolóztak, állító-
lag nincs is meg a szükséges aka-
démiai fokozata, csak azért hívták 
meg az egyetemre, hogy kielégít-
sék a teológiában uralkodó liberá-
lis etikai irányzat igényét. 

Szegény Ragaz professzoron 
mit sem segített, hogy szolid val-
lásfilozófiai és dogmatikai előadá-
sokat tartott, és a vallási alapté-
mákkal vagy a keresztény társa-
dalmi tanítással kapcsolatos, sza-
kokon átívelő szemináriumaival 
nagy hallgatóságot vonzott. Egy-
szerűen vörös lázadónak bélyegez-
ték. Egy vallásos szocialista pedig 
akkoriban, az első világháború 
előtti években kétszeresen is ne-
vetségessé tette magát: egyrészt 
polgári környezete szemében, 
másrészt a dogmatikus marxisták 
szemében, akik csak a tiszta taní-
tást fölhígító „címkecsalót” láthat-
ták benne. 

Leonhard Ragazt eleve keresz-
tény szocialistának rendelte a sors. 
1868-ban született Graubünden 
kantonban, egy hegyi parasztok 
lakta faluban, ahol a föld legna-
gyobb része köztulajdonban volt, 
és a kisparasztok szövetkezeti 
módon dolgoztak együtt. A falu 
legszegényebb nincstelene teljes 
magától értetődőséggel legeltette 
tehenét gazdag szomszédjának dús 
legelőjén. A teológiahallgató Ra-
gaz szemléletét Bázel, Jena és 
Berlin liberális szellemi légköre 
határozta meg. 

22 évesen mindjárt három grau-
bündeni hegyi gyülekezet lelkésze 
lett, aztán hitoktatóként, illetve 
német- és olasztanárként a churi 
kantongimnáziumba ment, ahol 
„népházat” alapított a munkások 
oktatására, és fölvette a kapcsola-
tot a szociáldemokratákkal. A 
bázeli székesegyház lelkészeként 
teljesen elszakadt a burzsoáziától, 
hogy egészen az egyszerű nép 
erkölcsi és vallási erejére építsen: 
„E szegények között jön majd 
létre az Isten országa.” 

1903-ban a sztrájkoló bázeli 
kőművesek oldalára állt. A liberá-
lis teológia hideg értelmi etikáját a 
kizsákmányoltak és kirekesztettek 
melletti elkötelezettségre cserélte. 
Ahogyan később Bonhoeffer, ő is 
különbséget tett vallás és hit kö-
zött: az előbbin érzelmi igények 
semmire sem kötelező kielégítését 
és a fennálló rend jámbor dicsőíté-
sét értette, az utóbbin viszont az 
Isten üzenete és az emberek ínsége 
adta kihívást, illetve a fennálló 
rend megváltoztatását, mivel Isten 
akarata az emberhez méltó, igaz-
ságos világ: „Jézus Isten országára 
vonatkozó reményének kell ismét 
vallásosságunk szívévé válnia. El 
kell jutnunk oda, ahová Jézus: a 
csúcsra, megelőzve a rest, hitetlen 
világot.” 

Az Isten országára vágyakozás 
Ragaz számára azt jelentette: 
szembe kell szállni azzal, hogy 
összekeverjük a világ tényleges 
állapotát Isten akaratával, a világ 
adott állapotát ugyanis a bűn hatá-
rozza meg, nemcsak az egyéni 
bűnök, hanem a társadalmi bűn is. 
A vallás emberi mű, mondja, meg-
terhelés, teljesítmény – és köny-
nyen birtokká válik. „Isten maga 
sosem válhat efféle birtoklás tár-
gyává.” 

AZUTÁN, HOGY 1908-BAN MEG-
HÍVTÁK Zürichbe a rendszeres és a 
gyakorlati teológia professzorá-

nak, Ragaz egyre határozottabban 
közeledett a szocializmushoz: „Az 
egoizmus és a mammonizmus e 
hallatlan uralma, a társadalom két 
osztályra bomlása nem lenne le-
hetséges, ha nem ment volna vég-
be hatalmas elpártolás Istentől. Itt 
egy világ omlik össze, s egy új 
bukkan föl. Isten ideje ez, az ítélet 
ideje, a születés ideje.” 

1912-ben általános sztrájkban 
csúcsosodik ki a társadalmi erje-
dés. Ragaz is átéli, milyen brutáli-
san lép föl a katonaság a munká-
sokkal szemben – és azonnal belép 
a Szociáldemokrata Pártba. Idáig, 
akárcsak sok elvbarátja, az egyéni 
élet rejtélyeivel birkózott, és az 
örökkévalóság reményében kere-
sett bizonyosságot. Most azonban 
– persze nem hirtelen, hanem fá-
radságosan és fokozatosan – meg-
születik benne a meghökkentő 
fölismerés: De hiszen az Isten 
országa csíraszerűen lehetséges a 
földön, mivel a teremtés előreha-
ladó valóság! Azt írja: „Isten or-
szága régi gondolatának csodála-
tos újbóli fölbukkanását ismertük 
föl a szocializmusban. Vallási 
reményünk fényében szemléltük. 
Ezért nem igazodtunk pusztán 
ahhoz, amit maga a szocializmus 
mondott, sem pusztán a szociális 
és szocialista programokhoz, és 
nem hagytuk, hogy megtévessze-
nek minket mindazon emberi za-
varok, amelyek a szocializmust 
terhelték, az ún. ateizmus és mate-
rializmus sem – mindezeken átlát-
va arra az igazságra tekintettünk, 
amely mindebből vad szülési fáj-
dalmak közepette fölküzdi magát, 
arra az isteni figyelmeztetésre és 
működésre, amely mindebben 
megnyilvánul. Végső soron nem a 
szocializmus ragadott magával 
minket, hanem a nagy Isten, aki 
éppen a szocializmusban is vilá-
gossá vált számunkra. Fölismer-
tük, hogy Isten semmiféle szolgá-
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latot nem kíván pusztán önmagá-
nak, hanem Isten szolgálata az 
emberek szolgálatát jelenti, neve-
zetesen az Emberfia legkisebb 
testvéreinek szolgálatát.” 

A világháború rettenetes élmé-
nye, a keresztény zászlók alatt is 
megnyilvánuló erőszak- és győze-
lemmámor megerősíti magatartá-
sában Ragazt. Már korán síkra-
száll a békés megegyezésért, ké-
sőbb aztán – sikeresen – azért, 
hogy Svájc belépjen a Népszövet-
ségbe. Az orosz forradalmat és 
annak következményeit viszont 
vegyes érzelmekkel figyeli. Túl 
gyorsnak találja, és szerinte kevés 
köze van a nép valóságos szükség-
leteihez. Úgy látja, hogy a szovjet 
vezetést éppúgy az erőszak bálvá-
nya uralja, mint azokat a kapitalis-
ta államokat, amelyek kirobbantot-
ták a világháborút. 

Lenin persze csak nevetett vol-
na az efféle erkölcsi prédikációkon 
– és nem fogta volna föl, hogy ez 
a katedrateológus, aki nikkel-
szemüvegével és bajuszkájával 
úgy festett, mint egy barátságos 
középiskolai tanár, sokkal radiká-
lisabban gondolkodik, mint ő. 
Ragaz szerint a jövő próbáját kiál-
ló szocializmus csak „új emberek-
kel” lehetséges, akik belülről meg-
szabadultak „az osztálybüszkeség-
től és az osztálygyűlölettől”; a 
hatalom és a mammon, a tőke, a 
faj és a népközösség bálványa 
csak akkor omlik le, ha ismét Is-
tent ismerjük el a világ egyedüli 
urának. 

NINCS MÉG EGY TEOLÓGUS, 
aki Ragazéhoz hasonló könyörte-
lenséggel elemezné a kapitalista 
rendszer hatásait arra az emberre, 
aki áruvá válik, s az emberi kap-
csolatokat a pénz és a presztízs 
imádásával helyettesíti. És mivel a 
mammon bálványának uralma 
nem csupán az emberek világát 
teszi tönkre, hanem a természetet 
is elpusztítja, Ragaznak kénysze-
rűen a „zöld”, ökológiai teológia 
úttörőjévé kellett válnia. 

Ragaz szerint a technika régóta 
olyan molochhá vált, amelynek 
semmi sem szent „azon kívül, ami 
a Bibliában a legkevésbé szent, 
vagyis a pénz”. Állítólag a nép 
érdekében, valójában azonban a 
nagy pénzhatalmak profitjának 
szolgálatában építenek az Alpok 
völgyeiben duzzasztógátakat, 
hogy „vízbe fojtsák” a mezőket és 
az emberi lakóhelyeket. „Kizsák-
mányoljuk a természetet, megerő-
szakoljuk és tönkretesszük istente-
len mohóságunkkal és brutalitá-
sunkkal – és ha nem következik be 
változás, akkor halállal és pusztu-
lással fogunk fizetni ezért.” 

Ezt 1942-ben írta Ragaz! Az 
általa remélt változás csak a te-
remtéssel való testvéri, gondosko-
dó bánásmód lehet, amit ő a ter-
mészettel való „szövetkezésnek” 
nevezett. A „létért folyó küzdel-
met” az evolúció hajtóerejének 
tartó Darwin tanításával az orosz 
anarchista, Kropotkin tételét állí-
totta szembe: minden fejlődés 
tulajdonképpeni motorja a kölcsö-

nös segítségnyújtás. Ver-
sengés helyett együttmű-
ködés. 

1921-ben Ragaz pro-
fesszornak elege van az 
akadémiai világból, an-
nak örökös elméletieske-
déséből és hosszadalmas 
fecsegéseiből. Látványos 
lépéssel véget vet tanári 
működésének, és Zürich-
berg előkelő városne-
gyedéből az Außersihl 
nevű munkásnegyedbe 
költözik. Itt tanulmányi 
központot épít föl mun-
kásoknak, családjának 
pedig – feleségének és 
két gyerekének – írói 

tevékenységének nem éppen ha-
talmas jövedelméből kell élnie a 
jövőben. Így vallott: „Ki kellett 
válnom az egyházból, a szabad 
levegőn kellett szolgálnom Krisz-
tust, nem kötődve államhoz, egy-
házhoz és társadalomhoz. Külön-
ben félúton megrekedt volna az 
életem.” 

Ragaz a Kiengesztelődés Nem-
zetközi Szövetségében tevékeny-
kedik, átfogó pacifizmus teológiai 
megalapozásán dolgozik, felvázol-
ja ama „Militia Christi” („Krisztus 
serege”) körvonalait, amelynek 
tagjai megtagadják a katonásko-
dást, és önkéntesen gyakorolják a 
vagyonközösséget. 

ÁLLANDÓ DACOS FELSZÓLALÁ-
SAIVAL Ragaz elkeseredett ellen-
ségeket szerez magának. Majdnem 
73 éves, amikor 1942-ben a Svájci 
Sajtóbizottság előzetes cenzúrának 
veti alá Neue Wege (Új utak) c. 
folyóiratát, amire metsző élesség-
gel reagál: „Valóban lehetséges-
nek tartják, hogy egy korombeli, 
magamfajta és hozzám hasonló 
múltú férfi, akárcsak egy iskolás 
gyerek, javításra nyújtja be tanul-
mányait egy olyan funkcionárius-
nak, akiről fölényes tudást, ítélő-
képességet és elfogulatlan gondol-
kodást feltételeznie nincs oka? 
Önöknek valóban nincsen érzékük 
az iránt, hogy micsoda megaláz-
kodást várnak el ezzel egy ma-
gamfajta férfitől? Akkor sajnálom 
Önöket, a demokráciát, Svájcot.” 

Még egy könyvet ír, egy alap-
vető munkát, ezzel a nagy igényű 
címmel: Die Geschichte der Sache 
Christi (Krisztus ügyének történe-
te); a mű ezzel a mondattal fejező-
dik be: „Krisztus a győztes.” Erői 
ezzel kimerültek. 1945. december 
6-án Zürichben meghal. 

Működésének nyomai minde-
nütt megtalálhatók a jelenlegi ke-
reszténység eleven kezdeménye-
zéseiben, az ökológiai mozgalom-
tól és a feminista teológiától a 
„harmadik világ” felszabadítási 
teológiáiig: valamennyiük számára 
már akkor nyomatékosan rámuta-
tott a bűn társadalmi dimenzióira. 
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