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A PÉLDÁZAT EREJÉVEL
Három püspök, Fabiny Tamás evangélikus, Ko-
csis Fülöp görög katolikus és Székely János esz-
tergomi katolikus segédpüspök beszélget életé-
ről, hitéről, hitének képviseletéről Kovács Lajos
Péterrel. Három nagyjából hasonló korú egyházi
személyiség vezeti be az olvasót léte legfonto-
sabb tartományába, s bizonyítja, hogy ebben a
térfogatban függetlenedhetünk a világ hol el-
lenséges, hol zavaró behatásairól, s szembesül-
hetünk a keresztény életforma és életvitel lénye-
gével. Hárman mutatják be, hogyan nézzünk
szembe azokkal a kihívásokkal, amelyek sok-
szor zavart és félreértést szülnek és eltérítenek
küldetésüktől, melyek értelmében Jézus nevé-
ben járva a szeretet parancsának szellemében
kell tanítványaivá tennünk azokat is, akik nem
ismerik vagy nem hisznek benne.

Azon a korszakon, mely ideológiája közép-
pontjába a vallástalanságot és a vallással való le-
számolást (ami azt jelentette: a hívőkkel történő
leszámolást) állította, mindhárman átvágták ma-
gukat, végigélték a katonáskodás éveit, melyek
során feljebbvalóik nem feltétlenül emberségesen
bántak velük, s a nehézségek csak erősítették el-
hivatottságuk tudatát és hitüket. Szerencsésnek
is mondhatók, de nem kétséges, hogy a kegyelem
is segítette őket. Ennek is köszönhető mindhár-
muk egyensúlyteremtő képessége, ahogy szem-
besülnek a rájuk váró feladatokkal, és igyekeznek
megfelelni azoknak. Székely János triduumában
kérdések formájában ébreszt rá a hit hirdetésé-
nek, képviseletének esszenciájára: „Boldog Özséb
a mai estén talán azt kérdezi tőlünk: tudok-e én
is tiszta hanggá lenni ebben a gyönyörű szimfó-
niában, amit Isten alkotott? Tudok-e gátat szabni
a zűrzavarnak, a szennynek? Tudok-e tiszta
hanggá válni Isten gyönyörű világában? Mi az,
amit továbbad a szülő, a nagyszülő, a tanár? Mi
az, amit sugározni tudunk a gyerekek felé? Rend
van-e az életünkben, és tudjuk-e ezt szavak nél-
kül is sugározni? Egybe tudjuk-e tartani a szét-
eső közösségeket, a családokat? Tudunk-e békét
vinni a széthúzás helyébe? Tudjuk-e használni
az Ő különleges parancsát, ’receptjét’, hogy sze-
ressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok, és
semmi viszonzást ne várjatok!”

Mintegy az itt elhangzó, elmélkedési ösztön-
zésnek is felfogható kérdésekre adott időszerű
válasznak tekinthetjük Fabiny Tamás gondolatát:
„Különbséget kell tenni politikai kereszténység
és közéleti kereszténység között. A politikai ke-

reszténység a hatalmat akarja, diktálni akar. Ilyen
értelemben türelmetlen. A közéleti kereszténység
fölkínálja a hitét, az türelmes. Az utóbbi felé kell
hajlanunk, a direkt politizálás nem lenne szeren-
csés. Már csak azért sem, mert fel kell ismernünk,
a híveink között mindenféle irányultságú van,
akikhez — természetesen — egyformán kell kö-
zelednünk. Sőt, azokat, akik családi indíttatásból,
naivitásból baloldaliak, munkás hátterűek, ko-
rábban elhanyagolta az egyház — róluk sem fe-
ledkezhetünk meg. Egészen más az a tény, hogy
az egyházak vezetése pontosan tudja, mi várható
a politikai bal- és jobboldaltól.”

Számomra, de alighanem sokak számára az a
legvonzóbb a párbeszédek és a monológok ol-
vastán, hogy sugárzik belőlük az a békesség,
amelynek annyira híjával vagyunk. Az a békes-
ség, amely egyrészt Isten ajándéka, s amelyet Jé-
zustól oly szépen idézett evangéliumában Máté:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, / Akik elfáradta-
tok és meg vagy tok terhelve: / Én felüdítlek ti-
teket. // Vegyé tek magatokra igámat: / És tanul -
jatok tőlem. / Mert szelíd vagyok és alázatos szívű
// És nyugal mat találtok lelketeknek. // Az én
igám édes, / Az én terhem könnyű.” Ám ezt az
igát elszánt lelkülettel kell viselnünk. „Aki föl nem
veszi keresztjét, s nem követ engem, nem méltó
hozzám.” Jézustól gyakran hallani a „békesség
nektek” köszöntést. Ezekből a beszélgetésekből is
nyilvánvaló, hogy a békesség készséget és szün-
telen készenlétet jelent, hogy meghalljuk a hívást,
bármekkora is a lárma, s bárhányan üvöltözik is
Barrabás nevét.

A kérdező sorba veszi a hiteles keresztény élet
megélésének módjait és kereteit. Vissza-vissza-
térő témája a család, amely erőt adó közösség és
a nevelés legfontosabb műhelye, de főként a fia-
talok körében mintha elveszítette volna vonzását.
Mit lehet tenni a házasságkötések méltóságának
visszaszerzéséért? Kocsis Fülöp a következőket
mondja: „A magyar társadalom egyik betegségé-
nek oka az, hogy nincs meg a házasságkötés súlya,
nem látják annak felelősségét. Az emberek nin-
csenek tisztában azzal, nem látják kellően, mit je-
lent életükben a család. Tarok attól, hogy ezt a
gondolkodásmódot bizonyos embercsoportok tu-
datosan plántálták embertársaik fejébe. Ez nyil-
ván valakinek az érdeke.”

Vannak ilyenek? — hangzik a kérdés. És a vá-
lasz: „Ma már egyszerűen nem látok más okot.
Úgy vélem, igenis irányított, tapasztalhatóan tu-
datos, látványosan hangsúlyozott, sőt, túlharso-
gott az a szemlélet, mellyel a családokat, a ben-
sőséges emberi kapcsolatokat lerombolják. Itt
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van az a pont… amikor föl kell emelni a sza-
vunkat, ha bűnt vagy bajt látunk, nem hallgat-
hatunk, és ki kell mondanunk, hogy ez így nem
mehet tovább.”

Ebben a szándékosan lezüllesztett környezet-
ben a nyilatkozatok természetesen nem elegen-
dőek. Tisztázni kell, honnan indul a rombolás,
melyek a legfertőzőbb kórokozók. Igen tanulsá-
gos az az eszmecsere, amely ebben a messzire ve-
zető problémakörben Fabinyi Tamás, Kocsis
Fülöp és Kovács Lajos Péter között bontakozott
ki. Hosszabban idézném párbeszédüket, mely-
ből korunk erkölcsi nivellálódásának folyama-
tára is fény derül.

„Fabiny Tamás: Az ember szinte már röstelli
emlegetni, milyen jelenségek vannak. Hogy mi-
lyen romboló hatása van a kereskedelmi televí-
ziók szemléletének, hogy mit okoz a bulvársajtó.
Persze az, hogy elmondjuk róluk a véleményün-
ket, nem ment föl bennünket a cselekvés alól. Sze-
rintem is jól látható, hogy ez egy szándékosan le-
züllesztett állapot. Akik legyengítik az embereket,
azok majd visszaélnek a gyenge állapotukkal. Az
Istentől, a családtól elidegenített embereket köny-
nyű egy nagy masszaként kezelni, manipulálni,
fogyasztónak tekinteni, pártok célcsoportjaivá
tenni, és nem emberszámba venni. Ezért gondo-
lom azt, hogy az a legjobb megoldás, ha közvet-
lenül az emberek mellé állunk.

Ezen a téren is van mit végiggondolnunk. Le -
het, hogy változtatni kellene az istentiszteletein-
ken. Valahogy túlságosan szertartásjellegűek.
Így is megvan a maguk misztikussága, szépsége,
varázsa, de sokszor tapasztalom, hogy nem va-
gyunk elég közel az emberekhez. Arra kell töre-
kednünk, hogy bárki megszólíthasson bennün-
ket, hogy az emberek tudják, hogy minket
megkereshetnek. Legyen az az élet nehéz hely-
zete, mint például a szülő elvesztése, vagy
örömteli helyzetek, mint a házasságkötés. Érez-
tetni kell, hogy az egyház jelen van az életükben,
a hétköznapokban is és a határhelyzeteken is,
örömben és bánatban.

Kovács Lajos Péter: Én azt tapasztaltam, hogy
ahol nagy a szegénység vagy a testi elnyomoro-
dás, ott a lelki romlás is gyorsan bekövetkezhet.
Lehet, hogy az egyháznak mégiscsak erősebben
jelen kellene lenni akkor, amikor a társadalom
tagjainak többsége úgynevezett hátrányos hely-
zetűvé válik?

Kocsi Fülöp: Most vitatkoznék. Úgy látom,
ép pen ez a két folyamat nem mozog együtt.
Nézzük meg egyszerűen a környezetünket!
Min den szervezet, intézmény médium, amely el
akar érni tőlünk valamit, a jóléttel kecsegtet. És
közben épp ezek, amelyek szellemi és lelki nyo-
morba taszítanak.

Gondoljunk arra is, hogy a mai kor embere
ezerszer jobban él, mint mondjuk a középkor-
ban egy uraság. Olyan kényelem, olyan lehető-
ségek vesznek körül bennünket, és taroznak a
mindennapi életünkhöz, amelyik régen elkép-
zelhetetlenek voltak, vagy mértéktelen luxust je-
lentettek volna, akár csak száz évvel ezelőtt is.
Ha csak Európát nézzük, megállapíthatjuk, hogy
jólétben élünk. És pontosan ezzel a jóléttel kar-
öltve jelent meg a lelki nyomor.

Amikor az ember a hétköznapjaiért, sőt az
életéért küzdött, éppen a rászorultság adott neki
belső nemességet, igaz gondolkodást. Az ember
a legnagyobb természetességgel hagyatkozott
Istenre. Hát éppen itt kellene keresni az előrelé-
pés útját. Nyilván nem azzal, hogy elvesszük az
embertől a jólétet. De beszélnünk kell arról,
hogy a jólét hamis boldogságot kínál. Sokat be-
szélek erről fiataloknak, lehet, hogy már unásig.
Hogy az a fajta kényelem, jólét, mely ma kínál-
kozik, sőt, szinte ránk tukmálja magát, a lelki
nyomorodással és kiüresedéssel jár együtt.”

Az egyházak egyik legnagyobb próbatétele a
roma-pasztoráció. Azokon a településeken, ahol
a romák többségben vannak, talán könnyebb
eredményt elérni, hiszen alapvetően vonzódnak
a természetfölötti iránt. Vegyes lakosságú köz-
ségekben viszont elképesztően nehéz érvényt
szerezni olyan keresztény elveknek, mint a meg-
értés, a kölcsönös szeretet és szolidaritás. Eze-
ken a vidékeken erős a vonzása a cigányellenes
jelszavaknak, amint ezt a választások is bebizo-
nyították. Székely János példája azt igazolja,
hogy nagy türelemmel, megértéssel ebben a kör-
nyezetben is eredményesen lehet képviselni a
keresztény értékeket. Ehhez azonban olyan em-
beri beleérzésre van szükség, ami nem minden-
kinek adatik meg.

Az egymást követő rendszerek súlyos mu-
lasztása, hogy jelszavaikon túl semmit sem tet-
tek a cigánykérdés megoldásáért. Van cigány-
kérdés? Hogyne volna! Lehet elhallgatni, és
semmi érdemlegeset sem tenni. Lehet látszatin-
tézkedésekkel kendőzni a bajt, amely aztán ész-
revétlenül növekszik, míg aztán valami erősza-
kos esemény formájában kirobban, növelve a
feszültséget, az ellentéteket, indulatokat, gyű-
lölködésig fokozódva. Ilyenekre is emlékezhe-
tünk a közelmúltból. A megoldás módját aligha
ismerhetjük pontosan, de egyik útját az a közös-
ségteremtő, szeretetből fogant eljárás mutatja,
amelyen Székely János haladt.

Remek ötlet volt egymás mellé ültetni a három
püspököt, s közös nyelvet teremteni párbeszé -
dük ben. Mindenki, akinek köze van a keresz-
ténységhez, érzékelheti annak válságát. Részben az
az oka, amiről Kocsis Fülöp beszélt: hovatovább
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az az érzésünk, hogy semmivel sem könnyebb az
egyház helyzete, mint a szovjet korszakban volt, leg-
feljebb az a különbség, hogy Európa egyes része-
in a nyílt egyházüldözést folytonos ostrom váltotta
föl. A védelem leghatásosabb fegyvere pontosan
megismerhető hármójuk szavaiból: erősíteni kell a
személyes és kollektív hitet, amelynek egész ma-
gatartásunkat és gondolkodásunkat át kell járnia.
Úgy igaz, amint a kötet szerkesztője írja előszavá-
ban: „A kiváló biblikus gondolkodók távolabbra is
képesek tekinteni: meglátni a morál és kultúra vál-
ságában azokat a szigeteket és új katakombákat,
ahonnan a hit jövőjének, mely kétségbevonhatat-
lanul a jövő hite is leend, új gyökereit leljük, a transz-
cendenciára fogékony lélekét. Legyen ez egy új
misztika kezdete, a Jézus-ima szépségének újraé-
ledése, …vagy akár a mai ember segítésének sok-
félesége. A törekvés mindenképpen reményteljes
és okot adóan bíztató.”

A modern ember gondolkodásának egyik jel-
lemzője, hogy a valóság megismerhetetlenségé-
nek jelszava reménytelenséggel tölti el. Meggyő-
ződése szerint csak részigazságok birtoklásáig
juthatunk el, objektív igazság nem létezik. Szé-
kely János pontosan fogalmaz: „Épp az a baj,
hogy a modern ember azt feltételezi, hogy nem
lehet megismerni a dolgokat. A legnagyobb kér-
désekre nem tudja megadni a válaszokat. Hogy
mit jelent embernek lenni, hogy miért élünk.
Atombombát tud csinálni. Embert tud klónozni.
Épp csak az élet értelmét nem látja, sőt el is hiteti
magával, hogy nem is látható. A mai ember tu-
dásában is vak lett.”

Erre a pontos helyzetértékelésre adja meg a
gyógymódot Kocsis Fülöp, arra irányítva figyel-
münket, amit és ahogyan Jézus tanított. Példa-
beszédeiben is önmagát jelenítette meg, „nekünk
is így kellene képviselnünk az egyház tanítását,
így továbbadni Krisztus jó hírét: az egész emberi
egzisztenciát átjáró módon”.

A jó hírről mindig Márai Sándor Harminc ezüst-
pénz című regénye jut eszembe. Mindenki érezte,
hogy eljön a hírhozó. Szomjasan várakoz tak, tud-
ták, hogy hiteles üzenet hallói lesznek. S mi volt a
jó hír lényege? Az irgalom, amely a gyűlölet és
harag ellenében új érzéssel telítette a világot. A re-
gény azt sugallja, hogy Júdás azért árulta el a
Megváltót, mert nem az irgalom és a szeretet
szavait, hanem harcra szólító riadót várt tőle.
Korunkban is azért célpont az egyház, mert a
felszín helyett a mélyre hatolva az emberi lé-
nyeget ragadja meg, amely rezonál az irgalom
és a szeretet szavaira.

A három püspök és Kovács Lajos Péter be-
szél getése a gondolkodó ember cél felé vivő, el-
mélyülést és optimizmust sürgető olvasmánya.
Tanulságos, lélekig ható párbeszéd, amelybe ne-

künk is érdemes belekapcsolódnunk. (Éghajlat
Könyvkiadó, Budapest, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ

HENRI BOULAD:
AZ ISZLÁM A MISZTIKA,
A FUNDAMENTALIZMUS ÉS A
MODERN KOR FESZÜLTSÉGÉBEN

Az egyenes beszédéről és szókimondásáról is-
mert neves egyiptomi jezsuita neve nem isme-
retlen a hazai nagyközönség előtt. Az iszlámról
szóló, és tulajdonképpen öt önálló beszédet/ta-
nulmányt tartalmazó kötetével szintén nem ha-
zudtolja meg önmagát. Nyíltan és mellbevágóan
beszél az európai jövő szempontjából létfontos-
ságú kérdésekről, amelyeket az iszlám — külö-
nösképpen annak radikálisan fundamentalista és
politikai irányzata — megkerülhetetlen kihívás-
képpen vet fel egyrészt a plurális demokrácia,
másrészt a kereszténység számára. Mellőzve a
„politikailag korrekt” beszédmód álságosságát,
világosan és érthetően fogalmaz, hogy nyugati
közönsége pontosan értse, miről is van szó.

Mindjárt az elején tisztázza, hogy az európa-
iakat elbűvölő szufizmus „nem az iszlám”, ha -
nem éppen ellenkezőleg, „az iszlám vallásos te-
kintélyei által rendszeresen elítélt eretnekség”
(11.). Tévedés tehát az iszlámot kizárólag ennek
tükrében megítélni; annál is inkább, mivel az va-
lójában az iszlám „aranykor”-ához tartozik (7–8.
század; a szufizmusra vonatkozóan lásd például
Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon. Corvina,
Budapest, 2009, 372–380). Szerinte ami ma még
ebből él és megragadható (például tánc, körme-
net, transzba esés), az inkább folklór, mintsem
valódi misztika.

Az iszlamizmus kérdésének tárgyalása kap-
csán beismeri, hogy egyiptomi keresztényként
„nehéz az iszlámról kiegyensúlyozottan” beszél-
nie (31.). Elsősorban azért, mert „a Kelet kereszté-
nyei évszázadokon át üldözésnek és megbé-
lyegzésnek voltak kitéve, és ez mély nyomokat
hagyott a lelkükben” (32.). Ennek hátterében az
húzódik meg, hogy az iszlám vallásjog (saría) által
meghatározott politikai-társadalmi rendszerben a
nem-muszlimok valójában másodrendű (állam) -
pol gároknak számítanak (lásd például Jacques
Ellul: Iszlám és zsidó-kereszténység. Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 2007). Ezt előrebocsátva ismerteti
az iszlám fundamentalizmust (dogmatikus szö-
vegek szó szerinti értelmezése) és integrizmust (az
erkölcsi és jogi vonatkozású szövegek betű sze-
rinti alkalmazása), illetve az iszlamizmust (vagyis
a politikai és radikális iszlámot), amelyek többé-
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