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Az olajipari cégvezetőből lett érsek

Justin Welby canterburyi érsek Istenről, 
politikáról és a keresztény egységről

Justin Welbyt munkába merülve találjuk a 
londoni rezidenciáján, a Lambeth palotában, 
Thomas Cranmer1 egykori dolgozószobájában 
– a helyiség úgy néz ki, mintha semmi sem 
változott volna, amióta majdnem hat évszá-
zaddal ezelőtt megírták itt a Book of Common 
Prayer-t (’Általános imádságoskönyv’), az ang-
likán egyház hivatalos imakönyvét. Olyan han-
gulata van, mint egy parányi szerzetescellának: 
íróasztalon, feszületen és jó néhány Biblián 
kívül nem sok mindent találunk. Itt dolgozik és 
imádkozik Canterbury 105. érseke, miközben 
azt próbálja eldönteni, hogy miként lehet a 
legjobban vezetni egy olyan nemzeti egyházat, 
amelynek vasárnapi istentiszteleteit (egyházi 
számadatok szerint) Anglia lakosságának alig 
egy százaléka látogatja napjainkban. Új idők 
járnak – és új módszerekre van szükség.

Amikor Justin Welbyt hat évvel ezelőtt fel-
szentelték, épp a megfelelő embernek tűnt a fel-
adatra. Későn megtért hívő, aki – mielőtt a har-
mincas éveiben pappá szentelték – egy olajipari 
társaság ügyvezető igazgatója volt. Szó szerint 
kockára tette életét egyházáért, amikor misszio-
náriusként dolgozott a Niger folyó torkolatvidé-
kén: az egyik milicista vezető le akarta lövetni, 
egy helyi lelkész beavatkozása mentette meg. 
Jelenlegi munkája kevésbé veszélyes, de semmi 
esetre sem könnyebb: hatalmas erőtartalékokat, 
képzelőerőt és nem kis optimizmust kíván.

„A csökkenés megállni látszik” – meséli. De 
a modernkori anglikán egyház megértéséhez 

1 Thomas Cranmer (1489–1556): az anglikán 
egyház egyik fő reformátora, az első protestáns 
canterburyi érsek; a Book of Common Prayer 
nagy részének szerzője.

a jóval tágabb „hívő közösségre” kell tekin-
tenünk. „Az egyházak jelenleg Anglia-szerte 
több mint 33 000 szociális projektben vesznek 
részt: élelmiszerbankok és éjjeli menedékhe-
lyek fenntartásában, adóssággal kapcsolatos 
tanácsadásban, családsegítésben és mindenfé-
le más tevékenységben együttműködve.” Az 
2008-as összeomlás óta az anglikán állam-
egyház a szociális tevékenység valamennyi 
területén kezdeményezéseket indított el a baj-
bajutottak megsegítésére – legfőképpen az élel-
miszerbankok terén – mondja a püspök. Szinte 
sértésnek veszi, amikor megkérdezem, hogy 
ez valóban vallási tevékenységnek számít-e. 
„Ételt adni az éhezőnek? Azt hiszem, Jézus ezt 
a vallási tevékenység egyfajta megnyilvánulá-
sának gondolta volna.”

Justin Welby számára a legnagyobb örömet 
a hivatások jelentik, amelyek száma – mint 
megtudjuk – hamarosan negyven év óta nem 
látott csúcsot ér el. Ez meglepő, különösen 
a templomba járók minden eddiginél alacso-
nyabb számát tekintve. Rákérdezek ennek 
lehetséges okára. „Biztosan nagyon naiv és 
valamiképp olcsó válasznak fogja gondolni, de 
szerintem ez valószínűleg az Isten műve lehet. 
Tényleg hatalmas erőfeszítéseket tettünk, hogy 
imádkozzunk a hivatásokért és ösztönözzük 
azokat, és igen jelentős növekedést tapasztal-
tunk, amely az utóbbi három évben jóval húsz 
százalék fölött van.”

Belátja, hogy mindent összevéve a szá-
mok jelzik a problémát: egyre több a hivatás, 
ugyanakkor a hétköznapi és a vasárnapi isten-
tiszteletek száma csökkenőben van, a házas-
ságok és a keresztelések száma pedig erősen 
hanyatlik. Talán az a legmegdöbbentőbb adat, 
hogy a huszonöt év alattiaknak pusztán csak 
két százaléka vallja magát anglikánnak. „Ha 
valaki hetven év felett van, nyolcszor nagyobb 
a valószínűsége annak, hogy templomba jár, 
mint a harminc év alattiak esetében – mondja 
– Azt gondolom, hogy ez itt a nagy probléma.” 
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Megkérdeztem, hogy a terjedő világiasságot 
is annak látja-e: azaz, hogy a templomba járó 
fiatalokat nemcsak furcsának, hanem esetleges 
fanatikusoknak és homoszexuális-elleneseknek 
tartják. Ő ezt nem vélte felfedezni. 

„Menjünk vissza az 1980-as évekbe, amikor 
még az olajiparban voltam – mondja. – Azok 
a keresztények, akikkel együtt dolgoztam, va-
lami nagyon hasonlót tapasztalhattak meg, és 
igyekeztünk észrevétlenek maradni. Minket 
nem a homoszexuálisok iránti ellenérzéssel, 
hanem mindenféle egyéb dologgal vádoltak 
volna meg. Például esztelenségnek tűnt, ha 
valaki nem tartotta természetesnek a házassá-
gon kívüli szexet.” „Ma talán egy kicsit jobban 
felerősödött az ellenszél. Szerintem azonban 
fennáll annak veszélye, hogy a keresztények 
túlzottan tele vannak félelemmel és védekezés-
re rendezkedtek be” – fogalmazott. 

Amikor a politikára terelődik a szó, az érsek 
nem foglal állást. Mostanában eléggé elfoglalt 
volt, és állva tapsolták meg a Szakszervezeti 
Kongresszuson, miután nekitámadt az 
Amazonnak (az „adófizetőkön való élősködés” 
miatt); élesen bírálta a nullaórás munkaszerző-
déseket („gonosz”) és a gazdagokat (Mária éne-
két idézte, miszerint [Isten] „üres kézzel küldi 
el gazdagokat”2). Amikor egy tanácsadó bizott-
sághoz is csatlakozott, amelyet a Közpolitikát 
Kutató Intézet (IPPR), – a munkáspárti árnyék-
pénzügyminiszter – John McDonnell kedvenc 
agytrösztje hívott össze, néhány Tory [konzer-
vatív] számára úgy tűnt, hogy Welby érsek a 
politikai baloldalon fog lehorgonyozni. 

Szó sincs róla, mondja. „Aggodalommal 
töltene el, ha azt gondolnám, hogy elemzésem 
egy világi gazdasági vagy éppen marxista 
modellen alapul. Vagy ha már itt tartunk, egy 
keynesi, friedmani modellen vagy egy chicagói 
fiúk3-féle ideológián. Állandóan vissza kell 
kanyarodnom a Bibliához: a prófétákhoz és az 
Evangéliumokhoz.”

Úgy találja azonban, hogy az Evangélium 
nincsen híján a radikalizmusnak. „Az egyik 

2 https://enekek.lutheran.hu/enek038.htm
3 A Chicagói Egyetemen, Milton Friedman köz-

gazdász irányítása alatt kiképzett chilei közgaz-
dászok csoportja.

csodálatos amerikai érsek, akivel vélhetően 
nem venném fel a versenyt, egyszer azt mond-
ta: »Amikor enni adok a szegényeknek, szent-
nek tartanak. Amikor megkérdezem, hogy mi-
ért szegények, akkor pedig kommunistának.« 
Számomra ez meglehetősen jól érzékelteti a 
kényszerhelyzetet.”

A kényszerhelyzet ezzel nem szűnik meg. 
Vegyük például az Amazont: ha olyan er-
kölcstelenül jár el, miért itt van az anglikán 
egyháznak az egyik legfőbb érdekeltsége? „Az 
egyház álláspontja a beruházással kapcsolatban 
összességében mindig is az volt, hogy azért 
legyenek részvényei, hogy beleszólása legyen 
a dolgokba és cselekedni tudjon.” Azaz a 
következő lenne a logika: beruház a cégekbe, 
hogy a puszta részesedés által befolyást gya-
korolhasson?

„Nem, nem erről van szó. Nyilvánvalóan arra 
gondolok, hogy ha lenne körülbelül 20 százalé-
kunk, akkor jó esélyeink lennének. Ugyanakkor 
megvan ezekben a cégekben a hajlandóság, hogy 
odafigyeljenek az egyház szavára.” Elmondta, 
hogy néhány héttel beszéde után az Amazon 
„körülbelül 30 százalékkal felemelte a minimál-
béreket”. Ezt a befektetői nyomásnak tudja be a 
püspök, nem pedig szentbeszéde hatásának, de 
ez mindenesetre rámutat, hogy miként válaszol-
nak a cégek az ilyen nyomásra. „Nagyon köny-
nyű a pálya szélén állni, és a játékosokat bírálni. 
Számomra azonban nem ez a helyes viselkedés. 
Sokkal jobb, ha az események részeseseként be-
lülről tiltakozunk, a játszma közben, és belülről 
akarunk továbblépni.”

A teológiai főiskolán írt disszertációjának 
a címe ez volt: „Követhetnek-e el bűnt a 
cégek?” A következtetés pedig így szólt: de 
még mennyire. Új munkája során ezt a pontot 
próbálja mélyrehatóan megvizsgálni. Idézete, 
amelyben üres kézzel küldik el a gazdagokat, 
a Mária-ének része, és ily módon a keresz-
tény üzenet lényegéhez tartozik – mondja. 
„A Magnificat nemcsak a Biblia egy háttér-
be szoruló, elhanyagolható szelete; egyike 
legalapvetőbb megállapításainak. Nézzük a 
„Nazareth Manifestonak” is nevezett názá-
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reti kinyilatkoztatást,4 ahol Jézus maga idéz 
Izajás prófétától társadalmi küldetésével kap-
csolatban. Ennek teológiailag megint csak 
felforgató jellege van. A Kelet-indiai Társaság 
száműzte a Magnificatnak ezt a mondását a 
vesperás szövegéből, mert tudta, milyen radi-
kális jelentéssel bír.

Egy dolog, hogy ez elhangzik a templomban, 
válaszolom én, de nem megy el meglehetősen 
a politika felé, ha a brit szakszervezeti szö-
vetség (TUC) konferenciáján idézi ezeket a 
szakaszokat? „Azaz csak a templom falai közt 
veszélytelen a Bibliáról beszélni? Ez egy igen 
meglepő gondolat. Elég radikális – mondhat-
tam volna. – Egyszerűen el kellene zárnunk a 
kereszténységet?”

Az a püspök, akire a fentiekben célzott, 
természetesen radikális volt: Hélder Câmara, 
a felszabadítási teológia korai szószólója, aki 
egyébként római katolikus volt. Nem is olyan 
rég elképzelhetetlen lett volna a canterburyi 
érsek számára, hogy a Róma oldalán állóktól 
idézzen, de változnak az idők. 1970 óta folynak 
az egyeztetések a két egyház között egy lehet-
séges újraegyesítésről, de amióta az anglikán 
egyház megengedte, hogy nők is lelkészek 
lehessenek, útjaik jellemzően szétváltak. Tíz 
évvel ezelőtt a Vatikán megkönnyítette a lel-
készek számára, hogy átpártoljanak Rómához. 
Százak tettek így, és jelenleg – becslések 
szerint – tíz katolikus pap közül egy korábban 
anglikán lelkész volt.

Megkérdezem, mit gondol minderről. „Kit 
érdekel? – mondja. – Nem foglalkozom vele. 
Különösen, ha a római katolikus hitet választ-
ják az emberek, amely olyan lelkesítő erővel 
bír. Kaptam egy e-mailt egy nagyon régi ba-
rátomtól, egy anglikán paptól, aki elhatározta, 
hogy áttér. Visszaírtam neki, hogy ez mi-
lyen csodálatos! Amíg hivatásunkat követjük, 
Krisztust követjük. Ez egyszerűen csodálatos. 
Arra van szükségünk, hogy az emberek Jézus 

4 „Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel en-
gem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. 
Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a sza-
badulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon 
bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr 
kegyelmének esztendejét.” (Lukács 4,18–19)

Krisztus tanítványai legyenek. Nem igazából 
tartom fontosnak, hogy vajon ez az anglikán 
egyház vagy a római vagy az ortodox vagy a 
pünkösdista vagy a lutheránus vagy a baptista. 
Mind hűséges tanítványai Krisztusnak.”

Ha valaki szokatlannak tartja ezt a canterbu-
ryi érsek szájából, akkor az nem ismeri Justin 
Welbyt. Hídépítő ember; annyira szívügyének 
érzi a keresztények közti nagyobb egység 
előmozdítását, hogy összehívta a Lambeth pa-
lotába különböző felekezetű fiatal keresztények 
egy csoportját, a Szent Anzelm5 közösséget. 
„Az egyik ima, amelyet minden reggel elmon-
dunk, az egyház egységéért szól. Ez számomra 
sokkal fontosabbnak tűnik. Isten hívta életre az 
egyházat. Nekünk, embereknek sikerült elron-
tani és részekre szakítani azt.”

Katolikusként nőttem fel Skóciának egy 
olyan részén, ahol az ilyen megosztottság a 
kelleténél jobban számított, egy olyan időben, 
amikor egy canterburyi érsek számára elkép-
zelhetetlen lett volna „csodálatosnak” leírni a 
Rómához pártolást. Ugyanakkor nehéz Justin 
Welbynél kevésbé csőlátó papot elképzelni. 
Lelki vezetője a katolikus Nicolas Buttet atya, 
aki eredetileg jogász volt. Egyik legjobb barát-
ja pedig Vincent Nichols bíboros, a westmins-
teri katolikus érsek.

„Nichols bíborossal igen közeli jóbarátoknak 
nevezhetnénk egymást. Rendszeresen találko-
zunk, együtt imádkozunk, beszélgetünk. Ennek 
ötven évvel ezelőtt hírértéke lett volna – mond-
ja. Még ennél magasabb körökben is vannak 
katolikus barátai. „Elég gyakran eljárok a pá-
pához. Személyes dolgokról esik szó köztünk – 
teszi hozzá –, arról, hogy milyen Jézus Krisztus 
követőjének lenni a mai világban. Kérdéseket 
teszek fel neki, és nagyon segítőkész.” Olyan 
fellelkesülve beszél, hogy megkérdezem, nem 
gondolt-e valaha arra, hogy maga is átáll Róma 
oldalára. „Úgy vélem, ez okozna némi felfor-
dulást – nevet. – Még manapság is.”

A leghíresebb anglikán hídemberek egyike 
talán George Bell volt, akiben Chichester püspö-
keként merült fel a gondolat, hogy egyesítse az 

5 Canterburyi Szent Anzelm (1033–1109): nagy 
hatású teológus, filozófus, a szellemtörténet a 
„skolasztika atyjaként” is tiszteli.
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egyházakat a nácik ellen. Hat évvel ezelőtt egy 
nő kijelentette, hogy Bell püspök gyermekko-
rában molesztálta. Tekintettel arra, hogy 1958-
ban meghalt, a kivizsgálás nehéz volt, ennek 
ellenére az egyház bocsánatot kért és kártérítést 
adott. Ez hamarosan közfelháborodást váltott 
ki, kifogásolva, hogy bármiféle bizonyíték 
nélkül mocskolták be Bell püspök nevét. Sok 
anglikán magát az érseket hibáztatja, hogy nem 
megfelelően járt el az ügyben.

„Ez nagyon-nagyon fájdalmas eljárás volt – 
mondja. – Nem utolsósorban azért, mert Bell 
püspököt tartottam – és tartom – egyik nagy 
példaképemnek.” A kudarccal végződő kivizs-
gálást egy sokkal tágabb értelemben vett prob-
léma részének látja. „A második világháború 
óta az anglikán egyház valószínűleg ott követte 
el legnagyobb mulasztását, hogy nem kezelte 
megfelelően a visszaélések feltárását. Amikor 
elvállaltam ezt a feladatot, fogalmam sem volt 
róla, hogy milyen súlyos a helyzet.”

Akkoriban, mesélte, csak egy félidőben dol-
gozó munkatársa volt, aki országos szinten 
foglalkozott ilyen ügyekkel az anglikán egy-
házban. „Országos költségvetésünk nagyjából 
évi 50 000-100 000 font (18-36 millió forint) 
volt évente. Jelenleg 7 millió font (2 és fél 
milliárd forint) körül van. Továbbra is sok 
minden nyugtalanít a rendszerben. Szerintem 
lassú. Még nem találtuk meg a módját annak, 
hogy megfelelő módon foglalkozzunk a pa-
naszosokkal és komolyan vegyük őket, odafi-
gyeljünk rájuk, ne pedig azt mondjuk nekik, 
hogy tartsák a szájukat és menjenek innen, amit 
évtizedeken át tettünk. Ez gonoszság volt; több, 
mint csupán helytelen dolog: mélyen gonosz 
tett. Ugyanakkor arra sem találtunk megoldást, 
hogy törődjünk azokkal – vagy azok családjá-
val –, akiket megvádoltak, vagy bepanaszol-
tak.” Bell püspök ügye az a „kiemelkedő eset”, 
amely rámutat, hogy az egyház nem „cseleke-
dett helyesen”, mondja Justin Welby.

A sussexi rendőrség néhány hetet szánt az 
eset kivizsgálására, majd megszüntette az el-
járást Bell püspök ellen. Az anglikán egyház 
vizsgálódása már két éve tart. Nem tudná meg-
gyorsítani a dolgok menetét? „Nem tehetem, 
mert független módon zajlik. Ez beavatkozás 

lenne.” És mi a helyzet azokkal az egyházi 
épületekkel, ahonnan eltávolították Bell püs-
pök nevét? „Megértem, hogy miért tették ezt az 
emberek a jelenlegi körülmények között. Meg 
kell találnunk a helyes módot a haladéktalan 
cselekvésre és az igazságszolgáltatásra, de ez 
még nem történt meg.”

A magánember, akivel beszélgetek, igencsak 
különbözik a címlapokon szereplő Welby püs-
pöktől. Politikai közbelépéseiben harciasnak, 
sőt fellengzősnek hangzik. A beszélgetés során 
rögtön elismeri, hogy az ilyen kérdések ritkán 
egyértelműek. A legtöbb nullaórás szerződéssel 
nincs semmi baj, mondja. „Mindkét oldalról 
lehet érvelni” a menekültek csónakjainak visz-
szafordításáról, ha kevesebb halálesethez vezet. 
A jóléti reformot illető kritikája ellenére támo-
gatja a program egészét. S míg Justin Welby a 
brexit ellen van, soha nem állítaná, hogy Isten 
az egyik oldalon áll, vagy hogy az egyik vagy 
másik oldal jelenti az Istent.

„Ezek nem olyan kérdések, amelyek meg-
szabják, hogy keresztények vagyunk-e. 
Kereszténységünk csakis a Jézus Krisztusba 
vetett hitünkön múlik” – zárja beszélgetésünket 
Justin Welby.

(The Spectator)

Andrea Bornhauser

Együnk sáskát, tücsköt, bogarat–  
itt az új szuperfood

Az ehető rovarok divatját éljük ma. Valóban 
a lisztkukacok, tücskök és szöcskék jelen-
tenék az új szupertáplálékot? Ellátogattunk 
egy rovarfőző-tanfolyamra.

„Csukjuk be a szemünket, és essünk túl raj-
ta” – gondolom, miközben az előételnek szánt 
harapnivalókkal teli tálkák előtt állok. Pirított 
és fűszerezett tücskök, szöcskék és lisztkuka-
cok vannak rajtuk. „A fehérborhoz éppolyan jól 
illik egy kis rovar-rágcsálnivaló, mint a mogyo-
ró” – próbál nekem kedvet csinálni Timothée 
Olivier, a rovarfőző tanfolyamok vezetője. 


