
„KREATÍV KISEBBSÉGEK”
Városmisszió Pozsonyban 
és Európa evangelizációja

A kommunista társadalmi rendszer az egyház
életét ugyan föld alá száműzte, de semmiképpen
sem tudta kioltani. Habár az akkori Cseh szlo -
vákiában a „Pacem in terris” papi szervezet nek
felügyeletet kellett gyakorolnia a hívők felett, a
„kisebbségek mozgalma”1 olyan erős volt, hogy
Isten kegyelme éppen általuk teremtette meg a
hit elmélyítésének gyümölcsét. A szerzetekbe
való titkos belépéseken kívül főként a kisközös-
ségek voltak azok, amelyek határozottan tovább
hordozták a hit lángját.

A berlini fal ledőlése és az általa előidézett
változások a materialista és kommunista ideo-
lógia rabszolgaságában szenvedő kelet- és kö -
zép-európai országoknak a vágyott szabadságot
hozták meg. A kelet- és közép-európai társa-
dalmi és vallási fejlődés számára ez irányváltást
jelentett. Holott nyugaton a helyzetet már poszt-
szekulárisnak2 nevezik, a kelet- és közép-európai
országok 1989-ben kezdték el útjukat a szekulari-
záció felé. Azóta általánosságban érvényes, hogy
Európa már nem ismeri és nem éli keresztény
identitását.3 A határok megnyílása által támoga-
tott szekularizáció és a vele járó új materializmus
tűnik a jelenlegi fő kihívásnak: a kommersz és a
konzum egy újkapitalista társadalmi rendszer-
ben, a sokfajta „spirituális” utak különféle aján-
lata és az effajta formák és mozgalmak iránti
nyitás új feladatok elé állítja az egyházat Szlo -
vákiában is.

Az egykori Csehszlovákia keleti része, mely
1989-ben csak 4 millió lakost számlált, 1993-ban
levált a nyugati részről, és 2004 óta tagja az Euró-
pai Uniónak. Szlovákia polgárai számára ez egy
új lehetőség, hogy túlszárnyalják határaikat és a
régi ideológiát. Ez viszont egyben azt is jelenti,
hogy az újonnan nyert szabadsággal érett szemé-
lyiségekként kell bánniuk egy új társadalomban.
A kommunista rezsimben a felügyelet alatt álló
tiltások kollektív lelkiismeretként működtek vi-
lágos előírásokkal. Megfosztották a lakosokat az
egyéni felelősségüktől, sőt, úgy tettek, mintha tö-
rődnének az egyénekkel. Az ország mint „apa”
ma már nem törődik az egyénnel; az egykori be-
biztosított pontok: munkahely, rendszeres fizetés,
szociális biztosítás különféle formáiban teljesen
bizonytalanná lettek. Ezért sokan magukra hagy -
va érzik magukat, az egzisztenciális gondok fe-
lülmúlják képességeiket. Ennek eredménye egy-
részt a munkanélküliség, másrészt pedig a magas

teljesítményt követelő társadalomban a munka
mennyisége és követelményei elnyomják őket.
Szegények és gazdagok közötti növekvő különb-
ségek, valamint a hajléktalanok növekvő száma
következik ebből a jelenségből.

A felmerülő új kérdés ebben a helyzetben a
kereszténység önértelmezése és feladatai a vál-
tás után, miközben Szlovákiát sokkal inkább
népi jámborság jellemezte a már szekularizáltabb
Csehországgal és Morvaországgal szemben. Ez
a követelmény tartalmazza az egyház lényegé-
nek vizsgálatát: mi által valósítja meg önmagát,
és milyen időszerű célokat kell kitűznie magá-
nak, milyen célkitűzésekre van szüksége ahhoz,
hogy az egyház Szlovákiában a II. Vatikáni zsi-
nat szellemében éljen?

1. Pozsony, a városmisszió helyszíne
A mai Szlovákia Ausztriától Ukrajnáig terjed, ha-
táros Lengyelországgal és Magyarországgal, és a
levált Csehországgal. Fővárosa Pozsony, három
ország — Ausztria, Magyarország és Szlovákia —
közepén fekszik, és történelme következtében
sokrétű kultúra nyomta rá a bélyegét. A mai hely-
zet megértésének alátámasztására rövid törté-
nelmi visszatekintésre van szükség. Az első,
szentté avatott király 1000/1001-ben kapta a ko-
ronát Szilveszter pápától. A pozsonyi kapucinus
templom oltárképét neki szentelték: István királyt4

ábrázolja, amint Szűz Máriának szenteli király-
sága koronáját. Utódait a székesfehérvári Mária-
templomban koronázták meg, ahol Szent István
el van temetve. A virágzó királyság a 16. század-
ban a törökök célpontja lett. 1526-ban legyőzték
Mohácsnál a magyarokat, akik ekkor elvesztették
királyukat, II. Lajost. A törökök röviddel ez után
megostromolták Székesfehérvárt és Esz tergomot:
Magyarország legmagasabb egyházi képviselőjé-
nek székhelyét. Ezért a magyar nemeseknek volt
a feladata, hogy új uralkodót válasszanak, és szá-
mára az elfoglalt területeken kívül új rezidenciát
és koronázási várost válasszanak. A Habsburg
házból származó I. Ferdinándot a pozsonyi Fe-
rences templomban választották az elhunyt II.
Lajos utódává. Még Székesfehérvárott megko-
ronázták, de ezután a Duna-menti Pozsony lett
(Bécs közelében) koronázó várossá. A Márton
dóm, a hegyre épített királyi vár és a város Duna-
menti fekvése megkönnyítette a választást. Po -
zsony (Posonium) fővárosi ideje alatt, 1563 és 1830
között a Szent Márton dómban 19 koronázásra ke-
rült sor: tíz magyar király és nyolc feleség, vala-
mint Mária Terézia mint uralkodó császárnő. Fer -
dinánd fiát, I. Maximiliant 1572 óta a Főtéren,5 a
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régi Városháza előtti szökőkúton álló szoborral
örökítették meg.

A Duna-monarchia szétesése és az „első”
Csehszlovákia megalakulása után soviniszta erők
szétverték a Duna-parton Fadrusz János, jelentős
pozsonyi szobrász Mária Teréziát ábrázoló, már-
ványból készült művét. Az osztrák–magyar la-
kosság hirtelen a bevándorló szlovákokkal szem-
ben kisebbséggé lett, és a többség és kisebbség
közötti viszony azóta is feszült maradt.6 Ez nem
utolsósorban a jelenlegi nemzetállam még folya-
matban lévő stabilizálódási folyamatával és iden-
titásának keresésével, valamint a szlovák nép vi-
szonylag rövid történelmével függ össze, melynek
nemzetalapító írott nyelve a 19. századi népi for-
radalmak idejéből származik.

A német és magyar lakosság erőszakos kiűzése
a lényeges sebetek ejtő konfliktusok közé tartozik.
A kiűző gyűlöletet sokan máig nem dolgozták
fel magukban, és továbbadták a következő nem-
zedéknek, ami reflektálatlanul hat és tovább él
bennük. Hasonlóképpen, mint a nemzetállamok
keletkezésének elején, bizonyos intolerancia
érezhető, amely eddig főleg a személyes kapcso-
latok szintjén veszített erejéből, illetve szűnt meg.
Politikai szinten ez a probléma még nem oldódott
meg, ami nyilvánvalóan látható annak a törvény-
nek a példáján, amely 2009. szeptember 1-én meg-
tiltotta a hivatalokban a magyar nyelv használatát
azon községekben, ahol a magyar lakosság 15 szá-
zalék alatt van. Erős az arra irányuló tendencia,
hogy csak a szlovák nyelv legyen az egyetlen hi-
vatalos nyelv. Hogy milyen nehezen viseli Szlo -
vákia a „másságot”, arról tanúskodik az a tény is,
hogy Szent István nem örvend közkedveltségnek,
sem tiszteletnek,7 habár jelentősen hozzájárult
saját országának és Európa keresztény gyökerei-
nek terjesztéséhez és megalapozásához.

A közeli fővárosokhoz viszonyítva — Bécs,
Budapest — Pozsonyban kevés idegen kultúrájú
migráns él. Eszerint nem beszélhetünk kulturális
vagy vallási pluralizmusról (a roma lakosságtól
eltekintve).8 Szlovákia számára a kihívása abban
rejlik, hogy földrajzi adottságai és történelme
alapján többnemzetiségű állam legyen, melynek
keretében Pozsonynak különös történelmi hely-
zete nyomán messze ható jelentősége van.

Az erkölcsi helyzetről
Az etikus az, amiben megegyezünk9 — így hang-
zott az elnöki széket megpályázó Iveta Radičova
kijelentése a 2009-es kampányban. Ezután Besz -
tercebánya nemrég elhunyt püspöke felhívást in-
tézett a lakossághoz, hogy ne válasszák meg azt,
aki nem ellenezi az abortuszt. A közben minisz-
terelnöknővé választott politikus felkereste a püs-
pököt, és egy tisztázó dialógus után Radičova mó-

dosította a kijelentését olyan értelemben, hogy az
állami törvényhozás kölcsönös megegyezés függ-
vénye. A püspök válaszában hangsúlyozta, hogy
Hitler példáján látható, hogy a gyilkosság nem er-
kölcsös, habár előre megegyezett a parlamentben
terveiről.10 A püspök mindenképpen pozitívan
megerősítette állásfoglalásával a közvéleményt. Az
a tény, hogy Szent Cirill és Metód hagyatéka be-
került az alkotmányba, még nem biztosítja azt,
hogy a polgárok ahhoz igazodva éljenek. Ezért for-
dul elő, hogy több közéleti személyiség tanúságot
tesz a kereszténység mellett, mégis az abortuszt hir-
deti. A szlovák törvény megengedi az abortuszt a
12. hétig, „szükség esetén” később is, sőt ingyenes
szolgáltatásként támogatja. Az élet védelme nem
tartozik természetes módon a társadalom elveihez.
Családi krízistanácsadás formájában kevés se-
gítséget nyújtanak, és a mintegy 50 százalékos vá-
lási statisztikák tükrében a válás túl gyors és túl
gyakori „konfliktusmegoldásnak” tűnik. Elsza-
porodtak a játékkaszinók és éjjeli bá rok, s a lakos -
ságra való tekintet nélkül engedélyez ve működ-
tethetik üzletüket; jogi vagy erkölcsi gátak nem
akadályozzák működésüket. Évek óta eldöntetlen
kérdés egy megakaszinó megépítése Pozsonyban,
külföldi vállalkozók terve, amely állítólag több száz
munkahelyet biztosítana, mindeddig a többi ke-
let- és közép-európai ország mégis elhárította
magától. A fiatal szlovák állam erkölcsi alapjai még
nem olyan erősek, hogy egyértelműen és gyorsan
állást foglaljon egy ilyen romboló tervvel kapcso-
latban. A vasárnap megünnepléséből adódó le-
hetőségeket a közélet nem veszi figyelembe — az
áruházak hosszú nyitva tartási idejükkel és az áru
állandó elérhetőségével elmossák az ünnepnap és
a hétköznap közötti különbséget. Ebben a hely-
zetben hirdették meg a városmissziót.

2. A városmisszió
A koncepció
Az új evangelizáció nemzetközi kongresszusa
(ICNE) nyomán, valamint a párizsi, lisszaboni,
brüsszeli, bécsi és budapesti városmissziótól ih-
letve a redemptorista szerzetesrend hívta életre,
mint „kreatív kisebbség”. 2010-ben a szerzet vi-
cetartományának provinciálisa, Michal Zam kov -
ský bemutatta a városmisszió tervezetét az érsek
helyettesének és a szerzetesrendek elöljárói kon-
ferenciájának, együttműködésre hívta meg őket.
Stanislav Zvolenský érsek erre a célra előkészítő
bizottságot alapított, és felelősséggel ruházta fel.
A redemptorista kongregáció tagjai, laikus har -
madrendi munkatársaikkal együtt koordinálták
a kéthetes rendezvényt 2010. október 10-től 24-ig,
melynek első hetét az egész városnak szánták, a
második pedig a plébániák missziója volt. Emlí-
tésre méltó, hogy az evangelizáció röviddel az
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„Ubicumque et semper”, az Európa evangelizá-
cióját témájául választó pápai motu proprio megje-
lenése után történt. Mottója: „A remény evangé-
liumában nem csalódhatunk”, a poszt-szino dális
írás, az Ecclesia in Europából származik.11 Továbbá
a püspöki szinódus „Második különleges talál-
kozó Európáért“ (instrumentum laboris) szándé-
kának felel meg 1999-ből: „Jézus Krisztus egyhá-
zában él, a remény forrása”.

A városmisszió célja az volt, hogy az egész vá-
rosnak reményt hozzon, kétségbeesetteknek és
magányosaknak közösséget nyújtson, és a jó hír-
rel megszólítsa. Az egyházközségi misszió szán-
déka a hívők megerősítése és buzdítása volt.12

Stanislav Zvolenský, Pozsony érseke a misz-
sziót egy pásztori levéllel iktatta be, amelyben a
hívőket ima, megtérés és bizonyságtétel általi
részvételre hívta meg. Az Ecclesia in Europa 121.
pontjában előforduló szavakat idézte: „Ne félj!
Az Evangélium nincs ellened, hanem érted. Bíz-
zál!” Az előkészítő fázisban az animátorok szá-
mára kurzusokat rendeztek. Mintegy 400 ön-
kéntes és 22 csoport működött együtt.

A misszió első hetének célja az egyház és a tár-
sadalom, valamint a nyilvánosság találkozása
volt. Kiscsoportok azon munkálkodtak, hogy az em-
bereket az egyház közösségébe hívják meg, kü-
lönböző úton-módon: személyes bizonyságtétel,
koncert, kiállítás, színház, pantomim, versolvasás,
beszélgetési fórum, sport. Az utcán megszólították
az embereket, és Lukács evangéliumát ajándékozták
nekik. Az igehirdetés a homíliákon kívüli formá-
ban is történt, mint a Szentírás négynapos, szünet
nélküli hangos felolvasása. A misszió rendezvényét
szentségimádás kísérte. A korosztályokat illetően
a fiatalokon és a felnőtteken volt a hangsúly; az idő-
seknek egy előadást szenteltek. Több iskolát ke-
restek fel beszélgetés és bizonyságtétel céljával.
A plébániák missziója alatt a magyar lakosságot és
az angol ajkú külföldieket külön megszólították.
Ezen kívül célcsoportok voltak a süketnémák, a haj-
léktalanok és a függőségben lévők. Tematikus
előadásokat kaptak a katekéták; a Caritas szerve-
zetről, a médiáról és a vértanúkról. Menedzse-
rekkel, orvosokkal és elváltakkal való beszélgetés
egészítette ki a programot. Külön említést érde-
mel a kultúra terén a háromnapos nemzetközi Gre-
gorián-fesztivál 10 szkóla részvételével; hiszen a
gregorián az igehirdetés legmagasabb, művészi
formája. A második heti, plébánia misszióból kü  -
lönösen a „Fedezd fel Krisztust” című kurzuso -
kat említhetjük ki, amelyek az Evangélium első
hallása után a hit elmélyítését ajánlották fel.

A városmisszió visszhangja a médiában
A televízióban és a rádióban elhangzott néhány
felhíváson kívül a „Sme” című napilap hirdette

röviden a városmissziót, mely az emberekben az
Isten iránti kérdést akarta felébreszteni, hogy
gondolkodjanak el az életükön.13 Az egyik heti-
lap interjút készített a redemptoristák vicepro-
vinciájának elöljárójával, melyben a városmisszió
létrehozásának indítékát kutatta. Az interjúból
kiderült,14 hogy szerzetének missziós karizmája
van, és különféle területeken gazdag missziós
szolgálatra, tapasztalatra tekinthet vissza. Az
emberek sokrétű problémái ezért nem állnak
tőle távol.

A társadalommal és a médiával folytatott dia-
lógus eddig nem nagymértékben sikerült, és a
jelen feladata a digitális generáció számára az
Evangélium hirdetésére új utakat keresni, nyi-
latkozott a fő koordinátor, Michal Zamkovský.15

A Comenius Egyetem teológiai fakultásának dé-
kánja, Marián Šuráb a katolikus hetilapban a lai-
kusokat dicsérte, elismerte munkájukat, és kife-
jezte feltételezését, mely szerint talán néhány év
múlva a papoknak is majd velük együtt ki kell
menniük az utcára.16 A kreatív alternatív prog-
ramok egyike volt a „Reményteljes futás”, amely
egy sportújságban lett meghirdetve.17 Mintegy
500 gyermek és felnőtt vett rajta részt, akik így
hívták fel a figyelmet a kereszténységre.

3. Értékelés és távlatok
A városmisszió kezdeményezőinek kreatív ki-
sebbsége az evangelizáció klasszikus formáin
kívül megpróbált új utakon is járni. Ennek ér-
demi reflexiója még nem történt meg, pedig se-
gíthetne jobban felismerni az idők jeleit, hogy az
igehirdetés figyelembe vehesse a társadalom
szükségleteit. Ugyanis „komoly probléma a jö-
vőre vonatkozó víziók hiánya az egyház és kép-
viselői részéről Szlovákiában. A hagyományos
lelkipásztori szolgálat megadja neki a lényeges
erőt, viszont a víziók hiánya úgy a papokat, mint
a hívőket sztereotip gondolatokhoz, fáradsághoz
és rezignációhoz vezetheti. Pozitív szempontok
és dinamika hiányában — hasonlóképpen, mint
az európai Egyház — nem fog tudni megfelelni
a jövő elvárásainak.18 Szlovákia egyházának a II.
Vatikáni zsinat tükrében kell megmérettetnie.
Azért, mert „természetes vallásosság és a papok
általi nagyon hagyományos lelkipásztori szolgálat
jellemzi, amely főleg a szentségek kiszolgálásán
alapszik, inkább hierarchikus légkör uralkodik
benne, mint testvéri hozzáállás”,19 így minden-
kinek a saját helyén kell hozzájárulnia a megúju-
láshoz. A laikusok és a nők méltóságát illetően
Szlovákiában még sok a lemaradás: II. János Pál
pápa az új evangelizáció jövőjének nevezi őket
(lásd Vita conscrata 57), ezen kívül az a vágya,
hogy „a nők együttműködjenek a jövő papjainak
kiképzésében” (ugyanott 58).
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További feladatok a jövőre nézve
A szlovákiai egyháznak jól kiképzett teológu-
sokra van szüksége, akik a világgal folytatott
dialógusban (vö. GS) a hit okosságát20 képesek
kibontakoztatni és a „logike latreia” iránti meg-
hívásukkal érvekkel tudják alátámasztani.21

Csak így tudja a gondolkodás tisztító feladatát
elvégezni az erkölccsel kapcsolatban, és vissza-
hatóan az erkölcs a maga részéről a gondolko-
dásnak határokat szab ni.22 Ennek az intellektuá-
lis dimenziónak a fejlesztésére szóló ajánlatok a
városmisszión úgymond hiányoztak. Az intel-
lektuális diszkurzus hiányához számíthatnánk
az ökumenikus közeledés kívánalmát is (lásd a
8. lábjegyzetet). A nem katolikus keresztények
aktív részvétele ellenére a városmisszió kulturá-
lis ajánlatain számos tisztázatlan és az egységet
gátló előítélet és igaztalan információ terjedt el.
Az összekapcsoló igazságok kölcsönös elisme-
rése továbbra is fontos személyes és intellektuá-
lis kihívás. A vasárnap hiányos megszentelése a
társadalomban, valamint a liturgikus művelő-
dés szükségessége nem került szóba. Az egyház
számára nyereség lenne, ha a liturgia méltósága
és szépsége (vö. SC 112–116) jobban kifejezésre
jutna. „Magacsinálta liturgiák”23 Szlová kiá ban
még nem alkotják a problémák nagy részét, ha-
csak nem soroljuk ide a még kevéssé fejlődött
egyházi zenét. A családvédelem az újraházaso-
dott elváltakhoz intézett rendezvény keretében
kapott impulzust. Ez a lelkipásztori hozzáállás
a jövőben mindenképpen kívánatos.24

A városmisszió gyümölcsei között kellene
szerepelnie a nemzetiségek közötti feszültségek
és kölcsönösen ejtett sebek feldolgozásának. Ezt
az impulzust a misszió közvetlenül nem adhatta
meg, ennek ellenére Isten Lelke a Jó Hír erejében
kimunkálhatja az emberi szívekben egymás nagy-
lelkű elfogadását.

A szemrehányások folytatása megakadályozza
a népek emlékezetének tisztulását és megszente-
lését25 Pozsonyban és Szlovákiában.26 A Johann
Bap tist Metz teológiája szerint értelmezett „me -
mo ria” segítene tudatosan rálátni a történelem
igazságára, és mindkét részről előmozdítaná az
Isten igazságára irányuló megtérés keresését. Eb -
ből egy objektívebb, a nacionalizmust pontosab-
ban meghatározó fogalom adódhatna, hogy a
naci o nalista viselkedést világosabban lehessen
megnevezni, el lehessen kerülni, és cselekedni le-
hessen a békés együttélés érdekében. Ennek kez-
deményezője éppen az ezen célt maga elé tűző
nemzetiségi kisebbség lehetne — a „kreatív ki-
sebbség” értelmében —, ami egész Szlovákia szá-
mára meghozhatná a béke evangéliumát. A múlt-
tal való kibékülés jelent és jövőt hoz, és kölcsönös
tisztelet által lehetővé teszi egy kis föld egymás-

sal való megosztását, amelyet Isten mindenkinek
csak mint mulandó otthont adományozott.27
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gia- és mentalitástörténeti összefüggéseinek ismeretében közelíthe-
tők meg helyesen. A misztikakutatás e kontextuális irányzatának
egyik legtekintélyesebb európai képviselőjeként számon tartott Alois
M. Haas elméleti írásai a keresztény misztika világból kitörni pró-
báló törekvéseit (felemelkedés), az emberi élet valóságába radiká-
lisan belebocsátkozó tendenciáit (alászállás) és az állandó isteni je-
lenléthez megérkező tudati tapasztalatait (áttörés) mutatják be.
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