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A KÖVETKEZŐ
SZINT

David Gregory

Friss vállalatgazdálkodási diplomájával Logan 
Bell szervezetfejlesztési munkát vállal. Elemez-
nie és véleményeznie kell a jónevű Universal 
Systems székházának öt különböző szintjén egy-
mástól eltérő elvek alapján működő egységek te-
vékenységét. Milyen elvek követése vezet siker-
hez? Hol mennyi nyereség képződik? Egyáltalán 
mi számít nyereségnek? 

Loganhez hasonlóan a tanmese olvasója is 
fontolóra veheti, hogy a lehetőségek tudatában 
melyik szinten, milyen környezetben, miféle 
tevékenységektől várható elégedettebb és boldo-
gabb élet. 

David Gregory: 
A következő szint
(135 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1890,- Ft

Mattie Cominsky néhány napra kiszabadul egy 
szürkülő házasság taposómalmából, amelyet ráa-
dásul éppen megrendíti a férj, Nick hirtelen jött, 
előzmények nélküli lelkesedése egy jézusinak ne-
vezett, ködös tartalmú életvitel iránt. Nem jött el 
az ideje beismerni, hogy a páros élet vágyott örö-
meit már Sara, a közös gyermek bontakozó szere-
tete sem pótolja? 

Van mit végiggondolnia az unalmas repülőúton, 
miközben a szkeptikus üzletasszony, lelki társra 
vágyó feleség és melegszívű anya szóba elegyedik 
a balján ülő vadidegen férfi val. A beszélgetés köz-
ben Mattie egyre felkavaróbb kérdésekkel szem-
besül.

David Gregory: 
Egy nap egy tökéletes idegennel
(91 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1890,- Ft
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Ajánlás

Amikor ez a számunk nyomdába kerül, az iskolákban már javában folyik a tanítás. Az elmúlt hó-
napok jelentős változást hoztak a közoktatás területén, amelyekről a legkülönbözőbb véleményeket 
hallhattuk, olvashattuk. Egyik-másik téma, mint például a tanárok fizetésemelése, mind a mai 
napig előkelő helyet foglalnak el a közbeszédben. Kevesebb szó esik azonban az oktatáspolitika 
alapvető és hosszú távú változásairól. Hogyan kell értékelnünk ezeket? Egyáltalán mi ezek lénye-
ge? Mit gondoljuk a kötelezően választható erkölcstanról és hittanról? Súlyponti rovatunkban két 
tanulmányt közlünk, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Trencsényi László kutatótanár-
ként az oktatáspolitikai változásokat értékeli. Élvezetes és szenvedélyes stílusban magyarázza el, 
hogy mit jelentett az egzakt tudományok 20. századi diadalútja, és miért véli úgy, hogy a mostani 
változások „premodern, a 19. századi gondolkodásmód”-ra jellemző gyökerekkel rendelkeznek. 
Kamarás István oktatásszociológus a kötelezően választható erkölcstan vagy hittan dilemmájáról 
értekezik. Üdvözlendőnek tartja, hogy bizonyos évfolyamokon „a hittan órákkal azonos óraszám-
ban jelenik meg az erkölcstan nevű tantárgy”, ami „konszenzusetika maradt”. Az új szabályozás 
mégis felemásra sikeredett, és a beiratkozási gyakorlat és adatok is nyugtalanságra adnak okot. 

Jóval a II. Vatikáni zsinat előtt Karl Jaspers többek közt már azt kérdezte: „Toleránsak lehetünk-e 
Európában a nemkeresztény vallások híveivel szemben?” Milyen joguk van az „igaz” és milyen a 
„hamis” vallásoknak? Talán még az is elképzelhető, hogy az egy igaz vallás „különböző szertar-
tásokban jelentkezik”? Mindenesetre elgondolkodtató, hogy „egyedül az isteni kinyilatkoztatásba 
vetett hitre, vagyis a Bibliára alapozott vallások hirdetik, hogy ők az igazság egyedüli birtokosai”. 
Kizárólagosságuk tudatában a történelem során nem egyszer halálos ellenségeskedést szítottak és 
szörnyű pusztítást okoztak. Milyen esélye van ezek után annak, hogy a különböző vallások tagjai 
megértsék egymást? – A nyugati világ a mennyiségi növekedésre helyezte hangsúlyt a minőséggel 
szemben, ami viszont hosszú távon aláássa egy ország szellemi-erkölcsi erejét, véli P. Gábor Mózes. 
Sürgető szükség van ezért arra, hogy a modern világ visszataláljon a belső erőforráshoz, végső 
soron pedig a metafizikához, mert nem csak az igaz, hogy a „rend a lelke mindennek”, hanem az 
is: „a Lélek a rendje mindennek”.

Sokat hallani manapság a posztmodernről. Mit jelent ez a hazai katolikus egyház esetében? Szé-
csi József egy iróniától sem mentes előadásában ennek néhány vonását rajzolta meg a görög-zsidó 
hagyománytól kezdve a biblia-, egyház- és ökumenéértelmezésen keresztül a politikáig. – Miért 
szánja rá magát egy magyar, hogy immár negyedszer zarándokolja végig a több mint 600 kilo-
méteres Szent Jakab utat? Mint Hanti Vilmos beszámolójából megtudhatjuk, ő 2013 nyarán egy 
olyan Magyarországért zarándokolt, „ahol hétköznapi érték a szabadság, egyenlőség, testvériség”. 
– Hegedűs Zoltán a Jakab levél elemzésével bizonyítja, hogy „a Szentírás kihagyhatatlan és kifogy-
hatatlan tananyag egy korszerű vezető, egy hatékony menedzser számára is”. – Minden ellenkező 
híreszteléssel szemben a kormány „az elmúltnyolcévben” is osztott ajándékot a történelmi egyhá-
zaknak. Jakab Attila egy 2006-os karácsonyi ajándéknak megy utána, valamit annak, hogyan is 
számolták el ezt a közpénzt a református egyházban. 
W i l d m a n n  J á n o s 
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A mai iskola egy kutatótanár szemével

Borika, csináljunk forradalmat! – jöttek 4 évvel idősebb nővéremhez nyolcadikos osztálytársai egy 
tanár-diák konfliktus után, nyomában magam is serényen egy tarisznyára való röpcédulát gyártot-
tam az osztályban két betűvel előttem járó hetes leváltására. Az egészet váratlan szigorral az izzó 
kályhába dobta apám. Kétség nem fért ebben a gyerekkorban a korszellem iránti hűséghez. Ma is 
megértem, hogy a szörnyű háborúból, munkaszolgálatból vészkorszakból kevesedmagával életben 
maradt, visszatért apám ( 2 testvérét, ezek családját, közeli barátait, Radnótit, Honti Jánost, a festő 
Farkas Istvánt gyászolhatta egyebek közt) az „új világot teremtők” szolgálatába állt. Ennek az „új 
világnak” lehetőségeit keresték – markánsan különbözőképpen – bátyámmal 1956 őszén-telén és 
később is.

Még egy fontos anekdota. Miközben családunkban ebben az időben – mára nyilvánvalóan több 
mint illúziókkal terhelt – naiv kép élt a „felszabadítókról”, a szovjet mintáról (pl. Anton Makarenko 
pedagógiájával szemben a művelt európai világ sem emelt kételyeket, a gyerekirodalom, gyerek-
színház sok időtálló értéket termelt és juttatott el hazánkba is), ám, ha e családi beszélgetéseken 
a „hivatalos példakép”, a „hős” Zoja Kozmogyemjanszkaja, az első bevetése után fasiszta fogságba 
esett és kegyetlen meggyalázás után elpusztított partizánlány neve szóba került, akkor realista 
anyám mindig zaklatott dührohamban tört ki: 

– Hogyan lehet példaképet gyártani a szerencsétlenből, ahelyett, hogy tisztességesen kiképezték 
volna! Gyereket nem szabad saját fanatizmusa áldozatává tenni!

Pedagógiára fordítva a szót, nem feledkezhetek meg gyerekkorom nyitott családi kerekasztalai-
ról, ahol egyebek mellett – későbbi választott szakmámnak – oly meghatározó személyiségei cse-
réltek eszmét, mint Korein Andor, Gergely Márta, Székácsné Vida Mária, a játékos „karácsonyista” 
Vargha Balázs és Domonkos, a steineriánus Török Sándor, a könyvszerkesztő Aszódi Éva és Jani-
kovszky, a táncpedagógus Kaposi Edit, az úttörő Szabó Ferenc, az óvodapedagógus Szabadi Ilona, 
tán Hermann Aliz is, s középiskolai tanáraim a Radnótiból, Székely Róbertné, Kovács Endre.

Egyszóval nehéz a válasz: hosszú volt-e az utam ahhoz a pedagógiához, amit ma is képviselek? 
Vagy nem? Volt néhány bekötőút, de mindig is ezen jártam.

M i  e z  a  p e d a g ó g i a ? 

Ma így mondjuk: humanisztikus-gyerekközpontú-személyközpontú-adaptív-demokratikus... Mon-
dani se kell ezek az elnevezések mára különböző iskolákat jelölnek, olykor nem is feltétlenül közös-
séget vállalókat.

Szóval először mégiscsak arról kell elszámolnom, hogy a fenti, számomra elválaszthatatlanul ösz-
szekapcsolódó jelzővel jellemzett pedagógiához-iskolaképhez vezető utam hogyan is volt egyszerre 
hosszú is, rövid is. (Nem untatnám ezzel a külső világ iránt érdeklődő olvasót, de úgy vélem, sorsom, 
utam, történelmem egy fontos – hiszen még aktív, ámbár/és sokat látott – nemzedék megkerül-
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hetetlen kollektív élménye akkor is, ha a kihívások és kérdésfeltevések manapság érezhetően más 
tapasztalatokkal, talapzattal, origóval számolnak. Tanítványaim az egyetemen már kisdobosok sem 
voltak, nem értik a Brezsnyev-vicceket, nem tudják, mi az: Helsinki egyezmény – hogy a „Varsói szer-
ződésről” ne is beszéljek –, nem küzdelemként ismerik (ha ismerik) a Gyermek Jogairól szóló 1989-es 
New York-i egyezményt stb.)

Az én eszmélkedésem egyik első nyilvántartott jele az 1969-es pesti bölcsészkari mozgolódás a 
„szocializmuskorrekció” jegyében (erről persze szintén különböző képek élnek még a szakirodalom 
nyilvánosságában is). Aztán megmerítkezés a „Való világban”, először az erzsébetvárosi túlkoros 
proligyerekek iskolájában, Loránd Ferenc legendás Kertész utcájában, majd a palócföldi kisfaluban, a 
gazdasági átalakulásban helyét kereső Patakon a 70-es években.

Aztán jött egy újabb reformmozgalom, a gyermekjogi egyezmény felé sodródó úttörőmozgalomé 
(iskolai önkormányzatok, kulturális mozgalmak, releváns társadalmi-közösségi-helyi közösségi rész-
vétel esélyeivel). Tudományos ösztöndíj az egykori Győrffy-kollégista, Köte Sándor professzor mellett.

Majd a férfivá s szakemberré érés élménye a Könyves Kálmán körúti „alternatív OPI-ban” (az OPI az 
oktatásigazgatás egyetlen központi háttérintézménye volt, a végképp „puhuló” kádári diktatúrában, 
már egymástól elhatárolódó darabjaira esve) újra Loránd Ferenc mellett, Mihály Ottóval, Vekerdyvel, 
Horváth Attilával – egyszerre kettővel is –, az olvasótáboros Somorjai Ildikóval, a világgá ment Gubi 
Miskával, Habermann. M. Gusztávval, a korán elhunyt Pőcze Gáborral, a ma is protestáló Fábry 
Bélával, a „projektes” Hortobágyi Katival, a csenyétei cigánygyerekek közé járó Kereszty Zsuzsával, 
a mára „dobbantós” Bognár Marival és hosszabb-rövidebb ideig másokkal. A rólunk szóló anekdota 
1991-es, amikor a „csapat” egy kritikus megnyilatkozása után „intőt kapott” a rendszerváltás fő 
pedagógusának jelentkező jeles szakembertől azzal, hogy „mit akarnak, mit keresnek a szocialista 
neveléstudósok”. Az ún. Iskolafejlesztési Központ – ezek voltunk mi – ekkor már ellépdelőben volt 
ettől az ideológiai krédótól, amit „marxizmus-reneszánsznak” nevezett a kor. Különböző tempóban 
távolodó, bár alapvetően – erkölcsi tartásában leginkább – mégiscsak megőrizve megszüntető alter-
natívákat keresett az iskola, az iskolarendszer, a pedagógia válságára. Főként a mefisztói alkatú szel-
lemi vezetőjével, Mihály Ottóval – a mára elnémult „zalaszengróti remetével” az élen. Más műhelyek 
is voltak és aktivizálódtak ekkor (nekem gazdag és boldogító kapcsolat jutott a Vitányi Iván vezette, 
a táncházmozgalom, a drámapedagógia, a játszóházi mozgalom példaadó ősanyáit és ősapáit foglal-
koztató Népművelési Intézettel – itt szerezhettem mag Kamarás István barátságát is). Nem tisztem 
osztályozni ezeket a műhelyeket. Számot vetettem minderről A maratoni sereg című könyvemben. 

Akárhogy is nézzük: mégiscsak ebben a műhelyben kovácsolódott ki (no, nem az „új ember”), 
hanem az a modernizációs program, amelyik több humánumot követelt az iskolától, az a humanista 
program, mely a modernizáció mellett kötelezte el magát. Sajátos folyamat volt ez. Mire gondolkodá-
sunk eljutott a modernizációig, valójában a posztmodernbe lépett át.

A z  e g z a k t  t u d o m á n y o k  d i a d a l ú t j a

Később sok vitánk volt a „modernistákkal”. (Magyar Bálint ma is neheztel rám, mert „felvilágosult 
abszolutistának” neveztem). Senki sem volt elégedett az 1990 utáni „szép új világgal”. Kritizáltuk is 
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rendszeresen és alaposan – a nyilvánosság előtt is s a többé-kevésbé demokratikus szabályok szerint 
működtetett szakmai testületekben, összejöveteleken, a többé-kevésbé működő szaksajtóban.

No, de hogy premodern fordulat mossa el a tengerparti homokba karcoltnak bizonyult pedagógiai 
krédónkat? 

2010 októberében a Pedagógusok Lapjában hozzáférhető írásomban a változtatások mögötti esz-
merendszerben egy 19. századi emberképet, társadalomképet véltem felismerni.

A 20. század eseményeinek, folyamatainak és értékeinek tanulságokkal szolgáló, hiteles mérle-
gelése még előttünk álló folyamat – fejtettem ki akkor –, de az egzakt tudományok diadalútja, a 
valóságot átformáló hatásuk máris vitán felül áll. Nem volt ez másképp a nevelést-oktatást közvet-
lenül érintő tudományok esetében sem. A pszichológia legnagyobb nyertese jószerivel a gyerekvilág 
volt. Az új felismerések sokaságát arról, hogy a gyerek milyen törvényszerűségek közepette fejlődik 
a legeredményesebben, milyen veszélyek fenyegetik nevelkedése során, a modern pszichológia szol-
gáltatta és szolgáltatja. A szociológia a társadalmi csoportok és az intézményrendszer viszonyának 
korábban rejtett hálóit mutatta meg. (A 20. század elején a lélektan, a szociológia és a jogtudományok 
ötvözetéből önálló, új tudományág született: a pedológia /gyerektanulmány/, amit Magyarországon 
– világelsők közt – számon tartottak, ám politikai akaratokat zavart, ezért kegyetlenül elfojtották.) 

A politológia – karöltve a közgazdaság tudományával – a nagyrendszerek mozgástereire, mozgási 
pályáinak meghatározottságaira irányította a figyelmet, a kulturális antropológia pedig a különböző 
nemzedékek és a különböző társadalmi csoportok értékvilágának elemzése alól húzta ki a hierarchi-
át, s mutatta ki ezen csoportok kulturális univerzumainak a „békés egymás mellett élésre” szólító, 
koherens sajátszerűségeit. 

E tudományos eredmények a természettudományos kutatások hitelességével mérhető érvényes-
séggel és megbízhatósággal szóltak a nevelés-oktatás világának korábban a teológia és a filozófia 
elméleteivel leírt jelenségeiről. Igazolták, hogy az utóbbiak igen sok problémára nem tudnak hasz-
nálható-alkalmazható választ adni, s rendre tisztességesebb-tisztességtelenebb ideológiák, hatalmi 
politikák szolgálatára rendeződtek. 

A  p r e m o d e r n  f o r d u l a t

E sorok írója a tudomány lelkiismeretére apellál, s az oktatáspolitika legutóbbi változtatási szándé-
kaira egy módon tud (kíván) reflektálni: rendre kimutatni mögöttük egy egzakt embertudományok 
előtti, premodern, 19. századi gondolkodásmód gyökereit. Ebben a gondolkodásmódban, világkép-
ben az emberi akarat jut a valóságosnál nagyobb szerephez, ebből következően vagy a moralizálás-
moralitás (az erkölcsnek tulajdonított feltétel nélküli „varázserő”), vagy a kriminalizálás (a fenti mó-
don konstruált „erkölccsel” ellentétesen működőknek bűnösként való tételezése) kerül középpontba. 

Vegyük sorra! 
Tanulókép, gyerekkép. Az oktatáspolitika elképzelései mögött a tanulási nehézségeknek erkölcsi 

hiányként való felfogása áll. A buktatás és a kalkulusokkal való értékelés hagyományainak újra-
idézése abból indul ki, hogy a rosszul teljesítő gyerek vélelmezhetően kötelességszegő, vagyis a 
stigmatizálással való fenyegetéssel „téríthető” a jóra. A tanulás ebben a felfogásban nem a megis-
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merés örömét jeleníti meg, hanem a kötelességteljesítését, az önmegvalósítás helyett az önmagunk 
alávetésének morális parancsa az alapvető. 

Tudás, tudásrendszer, tanterv. A fentebb említett princípium is tetten érhető az új kormányzat 
tantervfelfogásában. A tantervnek a nemzeti kánonként való meghatározása másodlagosnak tekinti 
az egyén boldogulását és érvényesülését. De ez a tudásrendszer-felfogás („vissza a tananyagokkal a 
NAT-ba” jelszó) a „befejezett tudás” illúziójával számol, s e befejezett tudásnak még a serdülőkor 
lezártáig elvégzendő besulykolása szándékával. (Nem számol az emberi megismerés tempójának 
hihetetlen felgyorsulásával, tantervvel, tankönyvvel szinte követhetetlen változásaival; és a tanuló 
embert nem tekinti az „életen át tartó tanulás” alanyának.) 

Munka. A felfogás középpontjában a „kétkezi munka” áll, a dolgozó ember az ipari forradalmak 
idején tételezett „bérmunkás” feladatköre. Ez a hamis hipotézis az egyik magyarázata a szakmun-
kásképzés tanoncoktatáshoz hasonló restaurációjának, az IKT (informatikai) és az idegen nyelvű 
kommunikáció – jelesül az angol – lebecsülésének. 

Szülők, család. A család „szentségének” 90-es évekbeli – MDF-es – jelszavai elhomályosultak. 
A szülők nem partnerek, s semmiképpen nem a szülötteik fejlődéséért akár megrendelőként, akár 
szövetségesként megjelenő szereplők, hanem fenyegetést érdemlő ellenfelek, akiktől a javadalom-
elvonás, sőt börtönbüntetés réme védi az állam – a nemzet – nevében fellépő iskolát, pedagógust. 

Iskola. Állami felelősségviselés, állami igazgatás, állami elképzelések definiálnák az iskola világát 
a legapróbb részletekig, az egyetlen „jóiskola-kép”: axióma. Hogy az iskola is – mint az emberi társa-
dalmak, kultúrák megannyi más alrendszere – változatok versenyében igazán fejlődésképes? Nos, erről 
az oktatáspolitika lényegében nem tud, nem akart tudomást szerezni.

Nemzet. Hasonlóképpen homogén, legfeljebb a 19. századi millenniumi ünnepségek dekoráci-
óiban létezett közösség tételezése a kiindulópont. A többség – a „magyarember” olyan homogén 
„nemzettest”, melyhez bárki másnak csak alkalmazkodnia, asszimilálódnia lehet. Ez a megállapítás 
érvényes az évszázadok óta velünk élő kisebbségekre is – számukra már terveződnek a szegregáló 
kisiskola-gettók, de legalább ennyire érvényes a globalizáció létező folyamataira is, a magyarországi 
iskolákban egyre nagyobb számban felbukkanó koreai, arab, afgán, kínai, akár nyugat-európai 
kisdiákokra is. (A „migráns” terminus törlése az óvodai alapprogram szövegéből is erre utal.) 
De az „államalkotó nemzetet” jelentő emberhalmaz megannyi szempont szerinti belső struktu-
rálódása is – akár a kultúrához fűződő viszony – elhanyagolható apróság az új oktatáspolitika 
társadalomfelfogásában.

Rend. A rend az engedelmesség, a szófogadás, a hallgatás rendje. (A kötelességek és jogok „egyensúlyá-
nak” helyreállítása jelszava mögött is ez áll: európai típusú kultúrákban kétségbevonhatatlan alapjogok 
– így a 20. század legjobbjai által kikövetelt s kidolgozott, legmagasabb szintű nemzetközi egyezménybe 
foglalt Gyermeki Jogok – csorbításának lehetősége is.)

Ezt az értékelést, elemzést ma is vállalom. A folyamatok kibontakozásában a változások még ra-
dikálisabbak lettek, immár alighanem nem is a mégiscsak romantikus 19. századra, hanem annak 
első „retrójába” mint jelmezbe, haláltánc-jelmezbe öltözködő két háború közti időre, az ún. Horthy-
korszakra emlékeztetnek inkább. Emlékeztetnek? Egyre inkább külsőségeiben is vállalt restauráció 
algoritmusa szerint rendezik az intézményrendszert, a közmédia üzeneteit, a deklarált értékvilágot 
annak egyre inkább szankciókkal fenyegető agresszív védelmét.
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Melyek azok a pontok, melyeken ez a rettenetes, egyre ordasabbnak mutatkozó eszme és politika 
megpróbálja átrajzolni a pedagógia, az iskola képét?

Vegyük sorra! A felsorolásban a dichotómiák szerkezetét választom. Keményen megmutat-
kozó, szinte összegyeztethetetlen alternatívákban, antagonizmusokban tudom leírni a különb-
ségeket:

•  állam vagy „civil” társadalom szerepe;
•  állam vagy a piac szerepe;
•  szegregáció vagy méltányosság;
•  forráskivonás a szférából vagy fokozott beruházás az emberi erőforrásokba;
•  „közmunkás” újjobbágyság vagy tudástársadalom;
•  transzcendenciára hivatkozó, monolit szellemi diktatúra vagy pluralizmus, az eszmék szabad 

áramlása;
•  nemzetinek nevezett bezárkózás vagy európai nyitottság;
•  megosztott ember vagy egész ember;
•  önkény vagy szabadság;
•  zárt iskola vagy nyitott iskolák, közösségi iskolák.

A  m a g a  k o n k r é t s á g á b a n

Mivel igazolható, hogy a fenti dichotómiák közül rendre és konzekvensen az első helyre írt pólus 
érvényesül, s hogy e pólus káros, veszedelmes közvetlenül a társadalomra?

A jelenlegi kormányzat az oktatási rendszer hatékonyságának legfőbb eszközeként a központi irá-
nyítást és a központból dirigált felügyeletet jelölte meg. Ennek érdekében létrehozta egyetlen állami 
megaszervezetét, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. Az európai és a hazai oktatásügyről 
szóló elemzések szerint ez a lehető legalkalmatlanabb megoldás: éppen az alkalmazkodóképességet 
vonja ki a rendszerből. 

Nyár óta folyamatosan érkeztek a nyilvánosságba azok a zavarok, melyek egy ekkora hálózat 
csúcsára álló centrum irányítóképességének genetikus kódjába írattak. Vezetői kinevezések kés-
lekedése, önkényes kinevezések, munkaszerződések elmaradása, zavarai; félresikerült tankönyv-
elosztás, az iskoláktól rekvirált infrastruktúra; mérhetetlen mértékű, egymásnak ellentmondó, 
rövid határidejű adatszolgáltatási parancsok stb. A „mamut” természete szerint képtelen volt egy 
forrásból – ígérete szerint – „névre szólóan” diszponálni a tankönyveket. A tanév elején több 
iskolában tankönyv nélkül tanítottak, vagy elővették a tavalyi évfolyamon használt tankönyve-
ket, s szabályosan „újratanították” ezt az „anyagot”. Az európai támogatással zajló nagy léptékű 
kutatások-fejlesztések – egyébként szintén lényegében az egyetlen, jelképesen is a minisztérium 
épületébe költöztetett háttérintézet – szervezésében folynak, implementációjuk lényegében 
befagyasztva. (A korábbi TÁMOP-pályázatokkal ösztönzött helyi fejlesztések időnap előtti bere-
kesztése valóságosan szerződésszegésnek tekinthető a gáláns szponzorral, az EU-val szemben.) 
A mindenható állam gőgös önképe drámaian korlátozza a kreativitást, a problémamegoldásra 
készen álló beállítódásokat.

egyhazforum_beliv_02.indd   6egyhazforum_beliv_02.indd   6 2013.10.13.   23:11:582013.10.13.   23:11:58



S ú l y p o n t

72 0 1 3 / 3

A kormányzat a működési zavarok orvoslásaként a közoktatás szereplőinek biztosított jogokat 
korlátozza. Az európai és a hazai oktatásügyről szóló elemzések szerint ez éppenséggel a működési 
zavarok fokozódásához vezet, a nem bevonódott, rosszul motivált szereplők kiszámíthatatlan reak-
cióit idézi elő, ellentmond minden érvényes minőségbiztosítási filozófiának.

A tanulók, szülők jogainak már-már féktelen korlátozása, korábbi egyetértési jogosítványok visz-
szavonása, pedagógiai problémamegoldások helyett rendőrségi szereplők behívása az iskolai terek-
be, a lelkiismereti szabadság felváltása a hitvallás kényszerével, az „egésznaposság” szolgáltatásából 
„napfogytig” tartó, koncepciótlan kényszertartózkodási szabályok, a demokratikusan választott 
országos érdekegyeztető testületek helyett a még meg sem alakult, bizonytalan funkciójú, de máris 
kötelező „nemzeti pedagóguskar” törvénybe iktatása, a helyi társadalmak és az iskolák dialógusá-
nak befagyasztása, szolgáltatáskorlátozások (pl. nevelési tanácsadó, gyermekvédelem, iskolapszi-
chológia stb.). Az iskolafenntartás sokszektorúsága is csorbát szenved, a pedagógiai innovációnak 
korábban „mozdony-intézményként” elismert műhelyei, az alternatív iskolák a működőképesség 
szélére szorítva, sejtelmes politikusi megnyilatkozások az egyházi iskolák kívánatos növeléséről – 
ráadásul bizonyos, a kisebbik kormánypárt világnézeti platformját megtestesítő egyházak javára 
– oly mértékben, hogy már a bíboros is sokallotta.

A közoktatási rendszer számára felkínált műveltségkép homogenizálása és ideológiai indíttatású 
archaizálása (azaz jellegzetesen óvatos távolságtartása modern műveltségi elemektől, erőteljes, oly-
kor kizáró elsőbbségadás tradicionális kulturális jelenségeknek) veszélyezteti az oktatásból kikerü-
lők alkalmasságát a mai és jövőbeni közéletben, a gazdaság, sőt a család világában is. A rendszer 
ráadásul e műveltségképet a társadalom különböző szereplőinek különböző mértékben adagolná, 
ezzel kockáztatja a társadalom integráltságát, a „nemzeti együttműködést”, és jelentős társadalmi 
csoportokat szigetel el egymástól, egyszersmind az egyetemes európai és nemzeti kultúrától.

E körben a legdrámaibb a szakképző iskolák visszafejlesztése inasiskolává, az ún. közismereti 
órák veszedelmes redukciója, a tankötelezettségi korhatár leszállítása iskolázatlan kamasztömegek 
előállításával fenyeget. Az un. HÍD-program hatásai betetőzik a szegregációt, bizonytalan értékelé-
sek alapján kivonják az együttoktatásból az ideszánt tanulókat. Az – egyébként ismeretlen szerzők 
által szerkesztett – „egyentanterv” alkalmatlan arra, hogy az egyénhez, helyi kultúrájához igazodó 
tanítási-tanulási folyamatokat segítsen. Ráadásul az a tanterv terhelve van súlyos világnézeti elfo-
gultságokkal, értékrendjében a két háború közti világ több mint diszkreditált alakjainak kulturális 
„rehabilitálása” jelent meg, az erkölcsről alkotott kép egyoldalú és valóságellenes. (Amikor ezeket a 
sorokat írom, még csak egy hónapja tart a tanév, de minden hétre jut egy tankönyvbotrány.)

A kormányzat a közoktatásra, szakképzésre, felnőttoktatásra és felsőoktatásra fordítható erőfor-
rások jelentős elvonásával és a bérek visszatartásával próbál a költségvetésben megtakarításokat 
elérni, a forráskivonásokkal azonban a jövő elől szívja el a levegőt.

A meghirdetett funkcióbővítések az infrastruktúra fejlesztése nélkül indultak be. 20 000 óvodai 
férőhely – éppen a legkritikusabb vidékeken – hiányzik, kellő számú tornaterem híján a mindenna-
pos testnevelés színtere az iskolai lépcsőház vagy az utca, a délutáni ridegtartás tárgyi és személyi 
feltételeinek hiányát már fentebb említettük. A nagy propagandával ígért béremelés lényegében az 
új, megnövelt munkaköri előírásokkal, pótlékredukciókkal jövedelemszint-megőrzést jelentenek. A 
pedagógiai nyilvánosság haldoklik.
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K i ú t 

E sorok írója egyik alapítója a 2010-ben létrehozott protest-mozgalomnak, a Hálózat a Tanszabad-
ságért nevűnek. A mozgalom egyébként nevében az 1989-90-es, a sikeres elődök, az Európai Tan-
szabadság Fóruma hagyományait idézi. A HAT polgárjogi, polgári engedetlenségi akciói mellett 
nagyon hamar életre hívta konstruktív alteregóját is. Az Agóra Közoktatási kerekasztal működése, 
a közeli napokban nyilvánosságra kerülő terjedelmes „szakmai nyilatkozat”, a pedagógusszakma 
minden csoportjának, rétegének felajánlásában készülő, reményeim szerint mind a pedagógus-
közösségekkel, mind az iskolahasználók más csoportjaival, mind a demokratikus átalakulásra 
készülő politikai erők körében egyetértések kialakítására lesz alkalmas.

Merre tart a konszenzuskeresés? Az alábbiakban foglalhatom össze:
–  A tudástársadalom vagy más néven információs társadalom viszonyai közepette a társa-

dalomnak, egyénnek is több tudásra van szüksége. Az oktatás minden szintjén az idejét és 
kiterjedtségét illetően is szélesedő iskolázás a megoldás. Állami garanciát kell nyújtani a 
korai kezdet támogatására és a teljes középfokú végzettséghez (érettségihez) vagy piacképes 
pályakészültséghez vezető útig.

–  Az oktatásban közvetített tudás tartalmára és közvetítési kultúrájára az adaptivitás (diffe-
renciálás), illetve a kompetencia-központúság (a megszerzett tudásnak társadalmi normáink 
közt való alkalmazási képessége) legyen jellemző.

–  A méltányosság elvének érvényesítése azt jelenti, hogy az egyén képzéséhez, nevelkedéséhez 
önmaga és családja teherviselési és öngondoskodási képességeinek figyelembe vételével jut 
közösségi támogatáshoz. E keretek között érvényesülnek a tanulóknak és továbbtanulóknak 
juttatott kedvezmények.

–  A társadalom elemi integráltságnak a műveltség eszközrendszerével való megőrzése nemzeti 
érdek. A gazdasági, szociális, etnikai eredetű iskolai szegregáció minden megnyilvánulásával 
szemben állami garanciák állítandók. Ezen elv elfogadására meg kell nyerni a társadalom 
egészének bizalmát.

–  A fenti célok érdekében érvényesítendők a többszektorú tulajdonlás lehetőségei a nevelési-
oktatási intézményekben. Ebbe beleértünk és serkentünk olyan, integrációt eredményező 
intézményközi, akár ágazatközi közösségi együttműködéseket, melyek optimális működése 
hatékony, egyben gazdaságos. Ez utóbbi feltételei: a szervezeten belüli (eszközöket és támo-
gató személyi feltételeket megfelelően biztosító), differenciálást lehetővé tevő létszám és az 
ehhez alkalmazkodó infrastrukturális méretek.

–  A 21. század iskoláiban autonómiának és demokratikus szellemiségnek kell érvényesülnie. Ez 
az iskolázásban, nevelésben-oktatásban érintett partnerek rendezett együttműködését jelenti, 
melynek során kiemelten és maradéktalanul érvényesülnek a szereplők elemi (gyermeki, 
emberi stb.) jogai, s a jogérvényesítéssel összefüggő kommunikáció csatornái jól járhatóan 
biztosítottak.

–  A működés minőségbiztosításában a (demokratikus) állam előtti felelősséggel felruházott 
támogató-értékelő-ellenőrző-fejlesztő szolgáltatások és az önértékelés egymást erősítő meg-
oldásai jutnak szerephez.
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–  A demokratikus állam minőségi munkavégzést támogató bérezést, optimális munkaterhelést 
és átlátható jövőképet kínál a jól és folyamatosan képzett pedagógusok és az óvodai-iskolai-
kollégiumi alkalmazottak számára.

–  A nevelés-oktatás hatékonyságát a helyi innovációk serkentése és támogatása biztosítja. Eh-
hez az oktatási-nevelési intézmények feladatteljesítését támogató állami, nonprofit és forprofit 
szervezetek, intézmények nyújtanak hozzáférhető, egyben minőségbiztosított segítséget.

–  A nevelési-oktatási intézmények társadalmi egyetértéssel meghatározott feladataihoz az ál-
lam garantálja a működtetés kereteit, egyben olyan ösztönző rendszereket érvényesít, melyek 
nem a hátrányos helyzetűek hátrányára a helyi gazdaság szereplőinek támogatását is lehetővé 
teszi. Mindez országos méretekben a nagyobb költségvetési ráfordítást jelent – a helyreállítási 
és romeltakarítási időszakban mindenképpen…

Óvatos, de biztonságos jövőképnek nem is rossz.

T r e n c s é n y i  L á s z l ó

Az „erkölcstan vagy hittan” buktatói és alternatívái

M á s  n e m z e t e k n é l

Abban a tekintetben hogy mennyire fontos tényező az oktatásban egyfelől az ember, az erkölcs és a 
társadalom, másfelől a vallásismeret és a hittan, az európai országok tanterveiben, iskolaügyében, 
oktatási-nevelési koncepcióiban és gyakorlatában rendkívül tarka kép tárul elénk. Olybá tűnhet, 
mintha eléggé különböző történelmi korszakokat és kultúrákat képviselnének az Európai Unió 
országai. Egy biztos, ebből a pedagógiai praxisból – legalább is elsőre – eléggé nehéz uniós legna-
gyobb közös osztót kiolvasni. Egyes katolikus országokban (Horvátország, Málta) kötelező a hittan, 
és mellette az emberrel és erkölccsel kapcsolatos tematikák csak másodlagosan (csak egy-két évfo-
lyamon, kis óraszámban, nem kötelezően) jelennek meg. Néhány más erősebben vallásos és főleg 
katolikus országban (Görögország, Írország, Olaszország, Spanyolország) már a kötelező hittan 
mellett a tantervekben jelentős súllyal képviselve van a társadalmi és a polgári tematika. A legtöbb 
európai országban a hittan kötelezően válaszható. Egyes országokban (tipikusan Közép- és Kelet-
Európában) a kötelezően választható hittan alternatívája az etika (Belgium, Csehország, Litvánia, 
Lengyelország, Németország, Szlovákia). Máshol a választható hittan vagy etika mellett a kötelező 
tárgyak között megjelennek a társadalmi és a polgári ismeretek, valamint a vallásismeret (Ausztria, 
Luxemburg, Románia, Szlovénia, Anglia, Finnország, Portugália). Észtországban és Lettországban 
a kötelezően választható hittan alternatívája a semleges vallásismeret. A többi országban (tipikusan 
Nyugat- és Északnyugat-Európában) a hittan semmilyen formában sem kötelező, de a társadalmi és 
polgári tematikán kívül hangsúlyosan megjelenik az erkölcsi és a vallási tematika is. 
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Kontinensünk ember-, erkölcs-, társadalom- és vallásismeret kínálata legfőbb erőssége a sokáig 
monopol vagy hegemón helyzetben lévő hittan alternatíváinak kidolgozása, különös tekintettel 
a világi etikára és a semleges vallástanra. Másik erőssége a demokratikus beállítódású, más kul-
túrák és nézetek iránt nyitott, nem csak a toleráns, hanem a megértő polgár nevelése. Legfőbb 
gyengéje éppen – az elsőre roppant demokratikusnak tűnő – a hittan és az ember- és erkölcstan-
típusú tárgyak közötti választhatóság. Először is azért, mert több helyen nem is annyira a diák 
vagy a szülő választ, hanem az erőteljes ideológiai és politikai hatásoktól befolyásolt iskola, és 
így a „többség dönt” elve alapján a hittan alternatíváját választó kisebbség valamiféle hátrányt 
szenved. Kissé leegyszerűsítve: a hittanos gyerek kimarad az emberi és társadalmi jelenségek 
szélesebb és alaposabb megismeréséből, valamint a másféle vallási és erkölcsi rendszerek meg-
ismeréséből. (Kosová 2005; Hanesová 2006; Fridrichová, 2008, Korim 2008, Pusztai 2008, 2009, 
Kamarás 2009.)

E m b e r -  é s  e r k ö l c s t a n :  e g y  m a g y a r  t a l á l m á n y

Ebbe a tipológiába meglehetősen nehezen illeszthető be a magyarországi modell és gyakor-
lat. Az 1998-as Nemzeti alaptantervben megjelenő hungarikum lényege a komplexitás és 
multidiszciplinaritás, vagyis a leíró embertudományok (lélektan, szociológia, kulturális antro-
pológia, politológia, ökológia) és normatív embertudományok (etika, filozófiai antropológia) 
egymásra épülése, ötvözete, szerves egysége. Másképpen fogalmazva: az ember és társadalom 
működése a magyarországi modellben nem marad leíró, pragmatikus szinten, hanem erkölcsi és 
filozófiai nézőpontból reflektált, méghozzá egy nem semleges, de nem is irányzatos, hanem egy 
nagyon sok minden számára elfogadható konszenzusos etika alapján. Mindennek eredményekép-
pen elkerülhetők a pszichologizálás, a szociologizálás és a moralizálás rövidre záró csapdái (Géczi, 
Kamarás 2007).

Ebben a komplex tantárgyban az erkölcstan egy olyan konszenzus-etika volt, melyet – mint 
legnagyobb közös osztót – lényegében szinte mindenki (tanárok, diákok, szülők, egyházak, libe-
rálisok, konzervatívok és még sokan mások) elfogadhatónak tartott. Ez a tantárgy (mely később 
embertan, emberismeret, emberismeret és etika, ember- és erkölcstan, ember-, erkölcs- és tár-
sadalomismeret és hasonló neveken szerepelt a hetediktől a tizenkettedik évfolyamokon) eleinte 
valóságos sikertörténet volt. Ahol csak közepesen is tanították, már ott is nagyon szerették a 
diákok, hiszen ez a tárgy a „rólad van szó, érted, veled” jegyében működött, fő tevékenység-
formái pedig a beszélgetés, a véleménycsere, a szerepjáték és a kutatás voltak. Az előző Fidesz-
kormányzat idején azonban teljesen váratlanul egyharmadára csökkentették a tárgy óraszámát, 
és a következő két kormányzat nem szíveskedett helyreállítani a tantárgy becsületét (óraszámát, 
presztízsét). Egy szó mint száz, az ember- és erkölcstan nem lett próféta saját hazájában, jobbára 
csak vegetált. Ahol szabályosan (tehát betartva a minimálisan előírt nevetségesen alacsony óra-
számot) működött a tantárgy, ott sem jutott elegendő idő az egyes témák alapos átbeszélésére, 
kikutatására, szerepjátékban való átélésére és „gyakorlására” sem igen jut idő (Géczi, Kamarás, 
2007).
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A  m a i  f e l e m á s  h e l y z e t

Az ember- és erkölcstan már-már harcukat feladó végvári vitézei számára kétségkívül felmentő se-
regként érkezett az új Nemzeti Alaptanterv és a kerettanterv. Mindenképpen üdvözlendő, hogy 1) 
a Nemzeti Alaptanterv-tervezetben 5-8. évfolyamon a hittan órákkal azonos óraszámban jelenik 
meg az erkölcstan nevű tantárgy, 2) a szakma elszánt küzdelmének eredményeképpen (melyben 
kulcsszerepe volt Lányi Andrásnak) ennek az új tárgynak a tartalma a már bevált magyar talál-
mány, az embertanba épített konszenzusetika maradt, 3) az előzőhöz képest jelentősen megnövelt 
terjedelemmel épült bele a régi-új tárgyba a vallásismeret is. Mondhatnánk, hogy „akinek ennyi 
jó kevés, azt érje gáncs és megvetés”, az új helyzet mégis ugyancsak felemás. Először is a közép-
iskolában egyfelől nem emelkedett az eddigi rendkívül alacsony óraszám, másfelől „kilőtték” 
mellőle a társadalomismeretet, melynek művelését az Európai Unió nyomatékosan szorgalmazza. 
Másodszor is nagyon szerencsétlenül és félrevezető módon etikának nevezték el ezt a többdimen-
ziós tantárgyat. Az általános iskolában rendkívül örvendetes módon megnőtt az óraszám (elsőtől 
nyolcadikig heti egy órában), de a szakma heves tiltakozása ellenére – a pedagógust, a szülőt, a di-
ákot és a médiát jócskán félrevezetve – a multidiszciplináris tárgyat igen szerencsétlenül erkölcs-
tannak nevezték el. A másik szerencsétlen döntés a tárgy kötelezően választhatósága, vagyis az 
„erkölcstan vagy hittan”’ alternatíva, ami kifejezetten hátrányos helyzetbe hozza a hittant választó 
diákokat, ugyanis ekképpen a hittanos kimarad nemcsak az ember- és társadalomismeretből, az 
önismeretből, a konszenzusetikából, hanem még a vallásismeretből (más vallások, valamint a 
vallásosság lélektani és szociológiai aspektusainak megismeréséből) is. 

H o l  a  h i t t a n  l e g m e g f e l e l  b b  h e l y e ?

Egy éve 150, vallását rendszeresen gyakorló diplomás keresztény válaszolt a megkérdezett 180 
közül a hittan, valamint az ember- és erkölcstan viszonyával kapcsolatos kérdéseimre. Fele-fele-
részben klerikusok és laikusok voltak. A katolikus, református, evangélikus, unitárius, adventisa, 
baptista, valamint a Hit Gyülekezetéhez és a Golgota közösséghez tartozó klerikusok között nyolc 
püspök, három rend- és házfőnök, továbbá három egyházi egyetem rektora szerepelt, a laikusok 
között hitoktatók, pedagógusok, zömmel humántudományokkal (köztük tucatnyian pedagógiával 
és lélektannal foglalkozó) minősített kutatók és tucatnyian lelkiségi mozgalmak prominens tagjai. 
A kérdezettek négyötöd része inkább konzervatív vagy erősen konzervatív beállítottságú volt, 
köztük az Antall-kormány minisztere és államtitkára.

Arra a kérdésre, hogy „Hol van a hittan legmegfelelőbb helye, a gyülekezetben, az iskolában, 
a kollégiumban vagy a lelkiségi mozgalomban?”, eléggé eltérő válaszokat kaptam. A válaszolók 
tizedrésze szerint a hittan helye bárhol lehet, ha jól csinálják, ugyanennyien úgy gondolták, hogy 
bárhol lehet, csak ne az iskolában. Hasonló arányban az iskolát is elfogadhatónak tartották, de 
a legmegfelelőbb színhelynek a gyülekezetet látják. Kétszer ennyien egyformán jó megoldásnak 
tartották az iskolát és a gyülekezetet. Mindössze a válaszolók egytizede voksolt egyértelműen az 
iskola mellett. 
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Összegezve: a gyülekezet a válaszolok 69, az iskola 52, a kollégium 10, a lelkiségi mozgalom 
9 százalékában szerepelt. (Minden második válaszoló több lehetőséggel számolt.) Az iskolai hittan 
mellett voksolok körében az átlagosnál nagyobb arányban vannak a reformátusok.

S z e r e n c s é s - e  a z  „ e r k ö l c s t a n  v a g y  h i t t a n ”  a l t e r -
n a t í v a ?

Mivel az Erkölcstan nevű tantárgy tartalma emberismeret és etika (és ez az etika egy konszenzus-
etika), megkérdeztem, hogy „Szerencsés megoldásnak tartják-e a hittan vagy erkölcstan közötti 
választás kényszerét?” (Vagyis azt, hogy a hittanos tanulók kimaradjanak az emberismeretből, 
miközben a nem hittanosok az ember- és erkölcsismeret keretében, annak ötödét-negyedét kitevő 
vallásismeretet is tanulnak.) A kérdésre válaszolók kétharmadának döntő többsége (köztük négy 
püspök és három rendfőnök) nem tartotta szerencsésnek ezt az elképzelést. Legtöbben azért, mert 
a hittanosok kimaradnának az emberismeretből, márpedig jó néhányuk szerint ez – a „gratia 
supponit naturam” elve alapján – megfelelő alapozása lehetne a hittannak. A válaszolók egytizede 
(köztük két püspök, átlagon felüli arányban református klerikusok) úgy gondolta, hogy a hittan 
alternatívája inkább a vallásismeret lehetne, ám azt tartanák legjobbnak, ha az ember- és erkölcs-
tan mindenki számára kötelező tárgy lenne. Ugyanennyien javasolták azt, hogy lehessen ugyan 
választani, de ez esetben épüljön be a hittanba az emberismeret és a vallásismeret. A válaszolók 
nyolcvan százaléka (köztük öt püspök, három rendfőnök, egy rektor, protestánsok és katolikusok, 
laikusok és klerikusok nagyjából azonos arányban) tartotta elfogadhatónak a hazánkban eddig 
működő modellt, mely szerint az állami iskolában mindenki tanuljon ember- és erkölcstant és 
az ebbe beépülő vallásismeretet, a hittanra jelentkezők számára pedig legyen biztosítva az iskolai 
hittan, ha a szülők ezt kérik.
 

U g y a n e z e k r  l  h i v a t a l o s a n

A hivatalos egyházi reakciók egyik része meglehetősen ambivalensen viszonyul a hittan-erkölcs-
tan ügy alakulásához. Erdő Péter többször is egyértelművé tette, hogy a kötelezően választható 
hittan bevezetésének igénye nem az egyház részéről merült fel, hiszen erre eddig is megtalálták 
a megfelelő megoldást. Mint értésre adta, elégedettek voltak az eddigi rendszerrel, melyben a 
plébániai, gyülekezeti hittanoktatás mellett az iskolákban fakultatív módon lehetett felvenni a 
tantárgyat. Ugyanakkor, ha nem is kérték a kötelezően választható hittant, de azért elfogadták, 
miközben az általam megkérdezett prominens katolikusok többsége (köztük püspökök is) egyér-
telműen a gyülekezetet tartották a hittan legmegfelelőbb helyének. 

A másik fajta reflexió az egyeztetés, a megfelelő tájékoztatás és a kellő időben foganatosított 
intézkedések hiányolása és kritikája volt. A református és az evangélikus egyház vezetőivel 
együtt a katolikusok is több alkalommal hiába kérték a megfelelő egyeztetést és tájékoztatást 
az állami szervektől. Még 2013 augusztusában is bizonytalanok az egyházi illetékesek az indí-
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tandó hittancsoportok létszámáról. A 142/2012(VII.3)5/3 kormányrendelet értelmében nincs 
korlátozva a szervezhető hittancsoport létszáma, ugyanakkor a 2012. július 5. napján hatályba 
lépett egyházi költségvetési céltámogatásokra vonatkozó kormányrendelet alapján 2012/2013-
as tanévben az állam azok után a hitoktatási csoportok után fizet támogatást, amelyek elérik 
a hét főt. 

A harmadik fajta reflexió nagy mértékű tájékozatlanságról árulkodik a világi erkölcstant ille-
tően. A bíboros egyik nyilatkozatában (www.origo.hu/ittho/20130520-erdő) megemlítette, hogy 
ahol Európában létezik etika vagy erkölcstan nevű civil tantárgy, ott annak a tartalmával min-
denütt bajok vannak. Véleménye szerint, ha egy állam dönti el, hogy mit kell etika címén oktatni, 
akkor ahhoz kellene egy világnézeti egyetértés a minimális értékekben, de szerinte „ez bizony 
egy-egy országon belül sem nagyon van meg”. Ezzel szemben az igazság az, hogy a „világnézeti 
egyetértés” jelentős mértékben létrejött a különböző országokban működő konszenzus-etikák 
különböző változataiban. A bíboros azt szeretné, hogy legyenek olyan etika tankönyvek, „ame-
lyek nagyjából a zsidó-keresztény értékrendnek az alapjait mégiscsak tartalmazzák”. A szakma 
által elismert hazai tankönyvek éppen ilyenek. Ámbár erről egyházi lapokban és folyóiratokban 
több írás jelent meg, meg kellene nyugtatni a bíborost, hogy a magyarországi ember- és erkölcs-
tan kidolgozásában meghatározó szerepet kaptak a kilencvenes évek elején, közepén és ma is a 
keresztény szakemberek. A szentendrei református egyházközség hittannal kapcsolatos tájékoz-
tatásában a következő kérdés szerepelt „Tartalmazza-e a hittan az államilag kötelező erkölcstan 
anyagát, vagy pedig másról szól?” A válasz: „Tartalmazza, de annál többet ad”. Erről azonban 
szó sincsen, mert ilyenféle hittan ma még Magyarországon nyomokban sincsen. Azért is fájó 
ilyenfajta hitelrontásról értesülni, mert csupán a Pannon Egyetemen 25 református lelkész (és egy 
püspök) szerzett ember- és erkölcstan tanári diplomát.

Vannak olyan nyilatkozatok, melyek az egyházak túlságosan is impulzív törekvéséről árulkod-
nak. A veszprémi érsekség (veszpremiersekseg.hu/hit-es-erkolcstan) egyértelműen a plébániai 
hittan elé helyezi az iskolait, méghozzá eléggé nyersen fogalmazva: „Figyeljünk arra is, hogy a 
szülők megértsék: a plébániai hittan nem helyettesíti az iskolai hittant. Azaz, aki az iskolájában 
nem vállalja fel katolikus hittanosságát, az ne tartson igényt a plébániai hittanra sem.” Másutt is 
találkozunk ilyen felfogással, mely szerint az iskolai hittanra beiratás jó esetben hitvallói aktus, 
rosszabb esetben egyben politikai demonstráció is. Erősen elgondolkodtató a veszprémi érsekség 
honlapján olvasható következő kijelentés is: „Ha jónak látjuk, adhatunk le tanmenetet, ha ezt az 
utat látjuk jónak ahhoz, hogy a szülők betekinthessenek abba, amit tanítani fogunk. De lehet, 
hogy meggyőzőbb a mi kezünkben egy-egy hittankönyv vagy eddigi hittanosaink munkájának 
bemutatása.” Nemrégen beszélgettem egy katolikus püspökkel, aki a rendszerváltás előtt az ille-
gális, majd féllegális lelkiségi mozgalom – mai szóhasználattal – sztárpapja volt, aki így szólt a 
jelenlegi helyzetről: „Tudomásul kellene venni végre mind a kormánynak, mind az egyháznak, 
hogy egyszer és mindenkorra vége a népegyháznak, én papíron egy egyházmegye püspöke va-
gyok valójában egy missziós állomáson működöm. Be kell látni, hogy alulról felfelé kell építkezni, 
és nem fentről lefelé.” Nos, az iskolai hittannak a gyülekezeti hittan rovására történő erőltetése 
nem éppen az alulról építkezés, hanem az állami széllel hajózó misszió jegyében történik, olykor 
kultúrharcos felhangokkal.
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A  b e i r a t k o z á s i  a d a t o k  é r t e l m e z é s e

Az elsős gyerekek 52, az ötödikesek 42 százalékát iratták be hittanra, és ez akárhogy is váratlan 
vallásszociológiai szenzáció. A várható arány az átlagos 48 százalékhoz képest ennek harmada-
fele lett volna, hiszen az egyháziasan vallásos és rendszeres vallásgyakorlók aránya hazánkban 
átlagosan 14-18 százalék, ráadásul az elsős és ötödikes gyerekek szülei körében pedig még ennél 
is alacsonyabb. Történt már egyszer valami hasonló, ugyanis a rendszerváltást követő egy-két év-
ben, amikor a lakosság jelentős része csodákat várt az egyházaktól és a hittantól, kétszer annyian 
jelentkeztek fakultatív hittanra, mint ahányan vallásukat rendszeresen gyakorolták, vagyis a nem 
nagyon vallásos, sőt a nem vallásos szülők egy része is hittanra küldte gyermekét. Ez a helyzet 
azonban csak eléggé rövid ideig tartott. Több okból is hamarosan reális szintre, a felére csökkent a 
hittanosok száma. Részben a csodák elmaradása, részben a gyenge minőségű és hatásfokú hittan 
miatt.  

A hittanosok mostani arányának előzetes becslésénél figyelembe kellett venni egy másik fontos, 
éppen hazánkra jellemző tendenciát. Míg 1991 és 2008 között 36-ról 28 százalékra csökkent a leg-
alább havonta templomba járók aránya, addig 7-15 százalékkal nőtt az Istenben és a túlvilágban 
hívők aránya, vagyis a hagyományos, gyakorló vallásosság hanyatlása mellett nőtt a transzcenden-
cia iránti igény, a fiatalság körében szintén (Rosta 2010). Arra a kérdésre, hogy a transzcendencia, 
a misztika és a vallás iránti érdeklődés növekedése mint kereslet milyen mértében találkozott az 
iskolai hittannal mint kínálattal, a jelenleg rendelkezésre álló (hivatalosan csak országos, tehát 
területi és egyéb bontás nélküli) adatok birtokában csak feltevésekkel lehet válaszolni

Egy harmadik tényezővel, a politikai és ideológiai hatásokkal, a fel-fellobbanó kultúrharccal is 
számolni lehetett. Erről szólnak a szlovákiai tapasztalatok, egy olyan országé, ahol jóval nagyobb 
arányú a hagyományos (és bizonyos tekintetben etnikai jellegű) vallásosság, mint hazánkban. 
Pozsonyban nagyon alacsony (15 százalék), a vidéki kisebb településeken viszont nagyon magas 
a hittanosok aránya. Ennek fő oka az ottani kisebb mértékű elvilágiasodás, de jelentős szerepet 
játszik a jobboldali nyomásgyakorlás a hittan irányába, a polgármestereken és az iskolaigazgató-
kon keresztül. 

Hazánkban a kisebb települések egy része jóval elvilágiasodottabb, mint a városok, és nálunk 
inkább a legnagyobb városokban tapasztalható a vallási élet megélénkülése. Egyetlen megbízható 
friss adatom van: az evangélikusok által átvett pestszentlőrinci iskolában a diákok 15 százaléka 
választotta a hittant. Míg a vallásosságról egy Gallup-kutatás jóvoltából pontos térképünk van, já-
rásokra, városokra lebontva, még nem áll rendelkezésbe a hittanos-térkép, hogy e kettőt egymásra 
helyezhessük. A számomra rendelkezésre álló mintegy háromszáz iskola adatai alapján a trend 
eléggé egyértelműnek tűnik, a kisebb településeken jóval nagyobb, néhol 60-90 százalékos a hit-
tanra beíratás aránya, mint a városokban. Kaposváron az elsősök szüleinek 58, Somogy megyében 
63 százaléka választotta a hittant, az ötödikeseknek viszont csak 39 százalékát íratták be hittanra a 
megyeszékhelyen. Szombathelyen az elsősök 57, az ötödikesek 47 százaléka lett hittanos, Szegeden 
az elsősök 40, az ötödikesek 25 százaléka. Az a tendencia, mely szerint minél kisebb településről 
van szó, annál nagyobb a hittanosok aránya, nem magyarázható csupán azzal, hogy a falu vallá-
sosabb, mint a város, ugyanis hazánkban jó néhány kis település erőteljesen elvilágiasodott. Igaz, 
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a nagyszülők nemzedéke falun még mindig jobban kötődik a hagyományos vallásossághoz, akkor 
is, ha már nem is rendszeres vallásgyakorlók, és a hittan melletti döntésben komolyabb szerepük 
lehetett. Ez azonban szerintem nem képezheti a magyarázat nagyobbik részét.

Az általam összegyűjtött visszajelzések alapján kijelenthetem, hogy nem csak a szülők, de még 
a pedagógusok jelentős része sem volt tisztában azzal, hogy mi között is lehet választani. Már 
önmagában a tantárgy szerencsétlen (de természetesen nem véletlen, hanem nagyon is tudatos) 
elnevezése igen komoly zavart okozott. Nemcsak az engem tájékoztató pedagógusok (zömmel 
tanítványaim), hanem magam is tapasztalhattam, hogy jó néhány helyen a pedagógusok egy-
szerűen nem tudták, mi is az erkölcstan tartalma. A szülők közül sokan úgy gondolták, hogy a 
hit- és erkölcstanban benne van az erkölcstan is. A nem vallásos szülők egy része nem csak hit- és 
erkölcstannal szemben viseltetett ellenérzéssel, hanem az erkölcstannal szemben is, melyet sokan 
egy Hoffmann Rózsa-féle katolikus erkölcstannak gondoltak.

Az általam megismert esetek nagyobb részében a szülők az iskolában megismerkedhettek a 
három-négy-öt felekezet képviselői által bemutatott hittanokkal, de semmiféle tájékoztatást nem 
kaptak az erkölcstanról, vagyis állami iskolákban az „állami tantárgyról”. Ahol mindkét tárgyról 
tájékoztattak, a hittant tekintélyesebb, befolyásosabb személyiségek (plébánosok, lelkészek) kép-
viselték, az erkölcstant viszont általában nem az igazgató vagy egy diplomás ember- és erkölcstan 
tanár, hanem jobb esetben egy 30-60 órás tanfolyamot végzett tanár. (A beiratkozáskor még 
javában folytak ezek a tanfolyamok.) Általában egészen másfajta habitust és identitást képviselt 
a hitoktató, aki a vallást, az egyházat, a hitoktató szakmát jelenítette meg, mint egy tanfolyamot 
végzett pedagógus, aki még azt sem tudta, hogy mire és meddig jogosítja fel őt ez a tanfolyami 
végzettség. A hittan egyházak által kiküldött felelősei tisztességgel tették a dolgukat, méghozzá 
nem ritkán igen hatásosan (többnyire egy érdekes, beszélgetős, játékos, élményt kínáló tárgynak 
mutatva be a hittant), és így megérdemelt előnyt szerezhettek a versenyben. Az állami iskolák ezzel 
szemben – hogy mennyire akaratlanul, mennyire tudatosan, még nem ismerhető – kifejezetten 
hátrányos helyzetbe hozták az „állami” erkölcstant. 

A különböző médiumokban sok esetben csak a hit- és erkölcstant nevezték új tantárgynak, ho-
lott az erkölcstan eddig még sem elsőben, sem ötödikben nem szerepelt. Ezzel szemben az iskolák 
honlapjairól a szülők vajmi keveset tudhattak meg az erkölcstanról, a plébániák és gyülekezetek 
honlapjain viszont jelentős teret és hangsúlyt kapott az iskolai hittan. 

Jó néhány helyen bizonyosan (de nem tudni, hogy az esetek hány százalékában) politikai és 
ideológiai tényezők hatására választották a szülők a hittant, azzal magyarázva, hogy „most ilyen 
világ van”, „ha nem a hittant választanánk, azt gondolnák, hogy nem vagyunk vallásosak”, „ha 
nem a hittant választjuk, kiderülhet, hogy nem vagyunk vallásosak”. Néhányan bevallották a 
pedagógusoknak, hogy a keresztény kurzus elvárásai miatt egyszerűen félnek.

L e h e t s é g e s  a l t e r n a t í v á k

Az egyik alternatíva nyilván az általam megkérdezett (és inkább kormánypárti, mint ellenzéki) 
prominens katolikusok által is támogatott magyar modell, mely szerint mindenkinek jár az erköl-
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csi reflexióval átszőtt emberismeret, önismeret, társadalomismeret és vallásismeret (másképpen: 
az emberismeretbe ágyazott erkölcstan), és nem kötelezően választható hittan. Másik lehetőség 
a kötelezően választható hittannak az ember- és vallásismerettel való kibővítése lehetne. Egy 
harmadik lehetőség szerint a hittan alternatívája nem az erkölcstan, hanem a vallástan lenne. A 
negyedik lehetőségre heti két órát kellene biztosítani az ember- és erkölcstannak, melynek csak 
heti egy órában lenne a kötelezően választható hittan a párja, a nem-hittanosok pedig kapnának 
még egy ember- és erkölcstan órát.

Bármelyik változat megvalósítása esetén számolhatnánk az ember- és erkölcstant tanítók, 
valamint a hitoktatók és hittanárok békés egymás mellett élésen túli érdemi együttműködésére 
is. Mint ahogyan mindkét tárgyat tanító lelkész és hitoktató tanítványaim nem keverik össze a 
két tárgyat, ugyanúgy nem keverik össze a hit és a tudomány bizonyosságát sem. Hasonlókép-
pen remélhetjük, hogy az ember- és erkölcstan tanárok is olyan diskurzust folytatnak a nagyon 
különböző világnézetű tanítványaikkal az emberről (aki értékelő és így erkölcsi lény), melyben 
ki-ki tovább építheti a maga világát, emberségét, személyiségét, nyitottságát és párbeszédkész-
ségét.
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A nemkeresztény vallások és Európa1

kérdésünk a következő: Toleránsak lehetünk-e Európában a nemkeresztény vallások hí-
veivel szemben? Pozitív válasz esetén természetesen felmerülhet a következő kérdés: Milyen 
feladatokat kell vállalnunk? 

1 Röviden tekintsünk vissza az elmúlt évszázadokra. Európa az iszlámot a keresztes hadjá-
ratok során ismerte meg, így az itt élők számára csak a 12. századtól kezdve volt nyilvánvaló, 
hogy sajátjukon kívül más vallásos meggyőződések is léteznek. Az így felismert, tőlük kü-
lönböző hit egy hatalmas, jelentősen eltérő világgal, egyúttal értékes emberi gondolkodással, 
művészettel és komoly filozófiai törekvésekkel ismertette meg őket. Nyugat szellemi élete az 
új tapasztalatok során rendkívül fellendült, a találkozásnak igen mély hatása lett. Az a puszta 
tény, hogy a vallásokat össze lehetett hasonlítani, serkentőleg hatott, mert saját vallásuk igaz-
ságaival kapcsolatban is kérdéseket fogalmazhattak meg: Több igazság van, vagy csak egy? 
Ha csak egy, akkor a mienk a helyes, a többi pedig tévedés vagy akár ördögi megtévesztés? Ha 
viszont több is helyes, akkor már nem is lehet egy igazságról beszélni? Egyetlen vallás lenne 
tehát, amely különböző szertartásokban jelentkezik? Az utolsó kérdésre különben évszázadok-
kal ezelőtt egy jelentős egyházi tudós, Nicolaus Cusanus pozitív választ adott: „una religio in 
rituum varietate”.

Kielégítő válasz mind a mai napig nincs, sőt újabb kérdések merülnek fel. Elvárhatjuk más 
vallások híveitől, hogy elfogadják a mi hitünk igazságait? Az igazság egyedül a mi hitünkben 
rejtőzik, mert ez Isten kinyilatkoztatása? Vajon jogosan ragaszkodunk ahhoz, hogy a keresz-
tények mindenütt szabadon hirdethessék az igét? Szabad-e erőszakot alkalmaznunk ott, ahol 
a hit hirdetése akadályokba ütközik? Jogos-e az igény, hogy egyedül saját hitünket tartsuk 
igaznak, amelyet lelkek üdvössége érdekében egész népünkre, sőt a világ népességére is rá lehet 
kényszeríteni? Vagy le kell mondanunk minden nem szellemi fegyverről, a világi hatalmak 
segítségét is beleértve – amint ezt Assisi szent Ferenc állította –, és kizárólag békésen hirdet-
hetjük meggyőződésünket? 

Korábban a máshitűeket szokás volt pogányoknak nevezni, eretnekek pedig azok voltak, 
akik a hit egyházi irányadó elveitől eltértek. Mindkét táborral kapcsolatban felmerül a döntő 
kérdés: erőszak vagy türelem? Politikai és minden egyéb eszközzel győzni kell-e hitünk ellen-
felei felett, vagy pusztán szavakkal, igehirdetéssel, bizonyítással és szeretettel szabad közeledni 
hozzájuk? 

Ezekre a kérdésekre megfelelő választ az újszövetségi Szentírás nyomán a keresztények 
hite adhat. Ebből elsőként azt tudjuk meg, hogy a korai keresztény igehirdetők életüket koc-

1  Karl Jaspers: Die nichtchristlichen Religionen und das Abendland (Süddeutscher Rundfunk 1954: Die grossen 
nichtchristlichen Religionen unserer Zeit). – Nyomtatásban: A. Kröner Verlag, Stuttgart, 1954. – Új kiadásban: Karl 
Jaspers, Wahrheit und Leben. Ausgewählte Schrift e, Ex Libris, Zürich 1985. 512-520.o. Kazettán: Karl Jaspers-Hörbuch, 
München, Quarantino Verlag, 2008. 

egyhazforum_beliv_02.indd   17egyhazforum_beliv_02.indd   17 2013.10.13.   23:11:592013.10.13.   23:11:59



18

S ú l y p o n t

2 0 1 3 / 3

T e o l ó g i a  é s  t u d o m á n y

káztatták, de nem szálltak szembe az erőszakkal. Az igazságot vállalni akkor a vértanúságot 
is jelenthette. Más volt a helyzet akkor, amikor nem csak a Hegyi beszédet szem előtt tartó 
tanító, hanem a hívő keresztények puszta léte is veszélyben forgott. Erőszakot ugyanis nem 
csupán a keresztény egyházak alkalmaztak, vagy legalábbis tettek lehetővé, hanem az iszlám 
és az eretnekek is.

A történelem tanúsága, hogy a vallásháborúk együtt jártak a szellemi téren folytatott vi-
tákkal, s bár a türelem gondolata elméletben és gyakorlatban sohasem tűnt el, hosszú időn át 
mégis erőtlen volt, és csak elvétve érvényesült. A 17. század során viszont újból megerősödött, 
majd a 18. századtól fokozatosan érvényre jutott. Ekkor került napvilágra ennek az aránylag 
egyszerű eszmének az igazi tartalma.

2 A hit hirdetésének ilyen, az erőszakot is magában foglaló tapasztalatai során ébredt újra 
a tolerancia, a türelem lehetőségének, egyúttal kérdéses jellegének gondolata. Ezen az úton 
ismerte meg a Nyugat Ázsia, vagyis India, Kína és Japán jelentősebb vallásait. Ezeknek a 
vallásoknak mélyebb rétegéről nem hajósok vagy kereskedők hoztak információt, hanem 
misszionáriusok, később humanista tudós kutatók, akiket a Szentírás szelleme éltetett, és akik 
fölfigyeltek az idegen vallásokra. A misszionáriusok, elsősorban jezsuiták, kutatni kezdték az 
új hitvilágot, hogy ennek ismeretében utat építhessenek a keresztény igehirdetés számára. A 
kínai vallások eszmevilágában a kereszténység alapelemeit vélték felfedezni, ezért arra töre-
kedtek, hogy a hitet „kínai ruhába” öltöztetve egyfajta kínai kereszténységet hozzanak létre, 
hasonlóan a görög világ és a kereszténység viszonyához. A Vatikán politikája véget vetett en-
nek a kísérletnek, a jezsuiták teremtő kezdeményezése befejeződött. Ez a vállalkozás azonban 
mégis rendkívül jelentős maradt, mert először fordult elő, hogy a vallásos lét gyökereit kezdték 
kutatni, s a Kínában keletkezett „szent könyveket” tanulmányozták. Az alapos tanulmányok 
révén Európa megismerkedhetett Kína vallásos hitével és gondolkodásával. A 19. és 20. század 
során viszont az is előfordult, hogy a kínai gondolkodás és hitvilág mélysége oly mértékben 
igézett meg protestáns misszionáriusokat, hogy szinte megfordították hivatásuk irányát, s 
mint Kína „misszionáriusai” tértek vissza Európába. 

Európai tudósok két évszázados kutatómunkájának köszönhető, hogy egyre alaposabbak 
és gazdagabbak lettek az indiai és kelet-ázsiai vallásos világról szerzett ismereteink. Európai 
nyelveken igen sok szöveg jelent már meg, így akiben érdeklődés ébred, megérezheti ennek a 
világnak legalább leheletét. 

3 Hogyan alakult ezt követően a keresztényeknek a nemkeresztény vallásokhoz fűződő vi-
szonya? A türelem és a kapcsolatok keresése szempontjából döntő jelentősége van annak a 
ténynek, hogy a legtöbb vallás minden különbség ellenére toleráns, náluk föl sem merül a 
kérdés, hogy hogyan viszonyuljanak más vallások követőihez. Egyedül az isteni kinyilatkoz-
tatásba vetett hitre, vagyis a Bibliára alapozott vallások hirdetik, hogy ők az igazság egyedüli 
birtokosai, minden többi vagy téves, vagy legalább egy alacsonyabb lépcsőfok, esetleg rész-
igazság hirdetője. Eredeti és teljes értelemben véve tehát „mi” birtokoljuk az igazságot. Talán 
különösnek tűnik, de erre a biblikus alapra épít a keresztény és zsidó vallás mellett az iszlám 
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is. Mindegyiket a kizárólagosság tudata jellemzi. Ebből a szempontból nézve nem a keresztény 
és nemkeresztény vallások között kell éles határvonalat húznunk, hanem a bibliai hitre épülő 
(keresztény felekezetek, zsidóság és iszlám) és a többi vallás között.

A buddhizmus erőszakot sohasem alkalmazott. Rendkívüli terjeszkedését sokak meg-
győződésének és a tan békés úton történő hirdetésének köszönheti. Sohasem tartott igényt 
arra, hogy mindent bekebelezve „katolikus”, egyetemes és egységes vallás legyen. Számtalan 
kisebb-nagyobb, elsősorban kolostori szervezet él itt egymás mellett. A buddhizmus így kü-
lönböző formákban jelent meg, új és idegen elemeket tudott magába építeni. Számukra Budd-
ha egy a sok más Buddha-jelenség mellett, s ha más vallással találkoztak, hagyták azokat is 
érvényesülni. Kína buddhizmus elleni véres „vallásháborúi”, a Konfucius nevében végrehajtott 
erőszak mögött inkább politikai indítékok álltak, amelyek másodlagosak, a vallási gondolko-
dás számára teljesen idegenek voltak.

A Bibliában képviselt egyetlen hit azonban különböző nézeteket, véleményeket szült. 
Mindegyik azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő az igazság egyedüli birtokosa. Ez a gondolko-
dás vezetett a vallásháborúkhoz. Amellett, hogy ebben a vallástól független motívumoknak 
is jelentős szerepük volt, mindez azt is jelzi, hogy komolyan vették a hitigazságokat. Meg-
győződésük szerint az egész mögött Isten kinyilatkoztatása áll. Kínában viszont egy olyan 
vallásos világ jött létre, ahol – mint egy hatalmas áruházban – az élet egymástól eltérő 
igényeinek és helyzeteinek megfelelő különböző „értékekhez” lehetett hozzájutni. Maga elé 
tűzött céljának megfelelően bárki buddhista bonchoz, taoista varázslóhoz vagy konfuciánus 
mandarinhoz fordulhatott. Hite révén mindegyikhez tartozhatott. Nem valamiféle racioná-
lis rendszert, nem dogmák tételeit vagy egyházszervezeti egységet kerestek. Ugyanez jelle-
mezte a késő antik világot is, amikor a Római Birodalom területén több vallás találkozására 
került sor. Mindenki ott elégítette ki vallásos igényeit, ahol akarta. A kereszténység végül az 
államhatalom segítségével mindent vagy beépített magába, vagy – ha erre lehetősége nyílt – 
az idegent megsemmisítette.

4 A biblikus vallások között külön említést érdemel a zsidóké. Amikor Nyugat és a keresz-
ténység egyet jelentett, s a nemkeresztény vallások a „másik oldalon” helyezkedtek el, akkor itt 
nem maradt hely a zsidók számára. Nem tagadható viszont, hogy a zsidók a nyugati világhoz 
tartoznak. Sőt, mi több, Bibliájuk révén a görög antik világ mellett a második meghatározó 
erőt jelentették a római világban lassan felépülő Nyugat számára. Jézus zsidó volt, nem is 
gondolt arra, hogy elkülönüljön a zsidóktól. Ezt kell mondanunk az őskeresztényekről is. Az 
újszövetségi szentírás szerzőinek nagy része, sőt valószínűleg kivétel nélkül mindegyik, zsidó 
volt. Ha népekben gondolkodunk, akkor az egész őskereszténység a zsidókra épült. A zsidók 
isteneszméje annyira hasonlít a keresztényekére, hogy gyakorlatilag azonosnak mondhatjuk. 
A zsidók által sokszor megélt szeretet, akárcsak áldozatkészségük, mind a mai napig oly erős, 
hogy mint keresztények elbizonytalanodunk: mellettük mi vajon mennyiben felelünk meg a 
Biblia szellemének. Ma is jogos a kérdés, hogy vajon nem inkább a zsidók élnek-e az újszövet-
ségi keresztény elvek szerint, és kevésbé mi, keresztények. Végérvényes választ azonban erre 
nem tudunk adni. 
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A nyugati kereszténységre teherként nehezedik a múlt, a felekezetek közötti háborúk és 
az antiszemitizmus. Az előbbiek valóban már a múlté, ma a harc inkább a jobb állásokért és 
pozíciókért folyik. Az antiszemitizmus azonban még a közelmúltban is megrendítő hatalmi 
beavatkozásokhoz vezetett, amelyeknek zsidók milliói estek áldozatul. Sok helyen az állam-
hatalom még ma is korlátozza zsidó polgárainak jogait. Keresztények gyakran hagyták figyel-
men kívül a szeretet parancsát, amely az Újszövetség és minden idők „igazi hívei” számára 
alapvető eligazítást jelenthetett volna: „Szeresd Istent és felebarátodat!”. Ez egyébként már 
az ószövetségi könyvekben is megtalálható volt. Érdemes megemlíteni, hogy a nemes lelkű 
Bernát, Clairvaux szentje, szembefordult a zsidók üldözésével, és ezt tették mindenkor az igazi 
keresztények is.

Luther a „Zsidókról és hazugságaikról” címen megjelent írásában viszont „őszinte” 
tanácsokat ad a zsidókkal szemben: „Először is, gyújtsátok fel a zsinagógáikat és az isko-
láikat… Másodszor, azt tanácsolom, hogy rombolják le és semmisítsék meg a házaikat… 
Harmadszor, azt tanácsolom, hogy el kell venni tőlük az imakönyveiket… Negyedszer, azt 
tanácsolom, hogy rabbijaiknak fejvesztés vagy láblevágás terhe mellett meg kell tiltani, 
hogy taníthassanak… Ötödször, azt tanácsolom, hogy a zsidóknak teljes mértékben meg 
kell tiltani a nyilvános közutak használatát… Hatodszor, azt tanácsolom, hogy tiltsák meg 
nekik az uzsorát, és vegyenek el tőlük minden pénzt, valamint az ezüst és arany ékszereket… 
Hetedszer, azt tanácsolom, hogy minden fiatal és erős zsidó férfinak és nőnek cséphadarót, 
baltát, kapát, lapátot, rokkát, orsót kell adni a kezébe, és hagyni, hogy kenyerüket homlokuk 
verítékével keressék meg… De ha attól tartunk, hogy kárt okoznak nekünk… azáltal, hogy 
bennünket szolgálnak, és nekünk dolgoznak…, akkor… számoljuk össze, mennyi uzsorát 
szívtak el tőlünk, osztozzunk meg ezen méltányosan, de utána űzzük el őket örökre az 
országunkból”. Amit Hitler tett, azt Luther lehetőnek tartotta – kivéve a gyilkosságot és a 
gázkamrákat.

Egy olyan embernek szavait, aki a német gondolkodásra és jellemre jelentős hatást gyako-
rolt, nem szabad közömbösen fogadnunk. Egyike azon szélsőséges példáknak, amikor a ke-
resztény világon belül gonosz indulatok együtt jelentkeztek türelmetlenséggel és intoleran-
ciával. Érthetővé válik, amit a 13. században a mongol kán egy keresztény szerzetesnek írt: 
„A tanítás, amit képviseltek, jó. De hogy egyeztethető ez össze azzal, ahogy a keresztények 
egymás vagy máshitűek ellen kegyetlenül harcolnak? Jobb, ha mi megmaradunk a mi iste-
nünknél”. Ázsiának Európával szemben jelentkező gyűlölete mögött eltérő okok állhatnak, 
de az egyik biztosan a keresztény tanítás és a keresztények viselkedése közötti hihetetlenül 
nagy eltérés volt. 

5 A keresztény világ magában hordozza ezt a kettősséget: a kizárólagos elhivatottság tudatá-
ból fakadó halálos ellenségeskedést és minden emberi értékhez történő szerető odafordulást. 
Az, hogy Nyugat ma nyitott minden emberi érték felé, talán éppen annak köszönhető, hogy 
az ellenségeskedést állandóan le kellett küzdenie magában. Megérteni és szeretni az idegent, a 
távollevőt – mindez az eltelt évszázadokban a nyugati világ alapvető magatartásává érlelődött. 
Ugyanakkor újabb problémák is jelentkeztek.
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Amikor a türelem gondolata a nyugati világban érvényre jutott, az egyházak is kénytele-
nek voltak elfogadni azt, de ahhoz már nincs hatalmuk, hogy ennek érvényt is szerezzenek. 
Az Európán kívüli népek erőszakos megtérítése, ami a gyarmati korszak első korszakát 
jellemezte, véget ért. Ha a keleti államok hatalmasai megengedik, akkor a misszionáriusok 
békésen hirdethetik az igét, s az ott élők személyes döntésén múlik, befogadják-e azt. A 
nemnyugati országokhoz fűződő politikai kapcsolatokban azonban a tolerancia, az erőszak-
ról való lemondás mellett néha rejtetten egy bizonyos megvetés is megjelent. A magasabb-
rendűség éreztetése azonban megakadályozza, hogy az idegen vonzódjon igazságunkhoz, 
hiszen azt lenézettségében meg sem értheti. A lelki-szellemi türelmetlenséggel a nyugati 
világ a 19. század során fordult szembe. Ez az idegen hitvilág elfogadását, elismerését jelen-
tette: Ne ítéljetek, ismerjétek meg, s ha akarjátok, fogadjátok el! – ez a kívánság jelentkezett 
elsősorban a kínai és indiai vallási világgal kapcsolatban. A jó szándék azonban ezen az úton 
újabb tévedésekhez vezetett. 

A 19. században a tudományok fejlődésével született meg a vallástörténet tudománya. A föld 
minden vallása az érdeklődés középpontjába került, nem csupán a nagy ázsiai vallások, hanem 
a természeti népek vallásai is. Terjedelmes művekben tanulmányozták, milyen formákban 
és milyen eszmékkel jelentkeztek és jelentkeznek a föld vallásai. Arról viszont nem szabad 
megfeledkeznünk, hogy még a legalaposabb tudásanyag birtokában is kívül maradunk, hi-
szen a mélyre hatoló tudás nem jelenti azt, hogy valóban megérkeztünk ebbe a „más” világba. 
A mélységeket feltáró megismerésből át kell lépni az őszinte hit lelki világába, mert csak ez 
jelentheti azt, hogy az ember azonosul ezzel a valósággal. Ugyanakkor megismerhetjük a világ 
minden vallását anélkül is, hogy hinnénk bennük. Ha viszont valamelyikben hiszünk, vagyis 
ennek megfelelően feltétel nélkül, teljes komolysággal éljük életünket, akkor ehhez nincs szük-
ségünk az emberiség különböző vallásainak ismeretére.

Amikor azt a felismerést, hogy a vallásokban igazságokról és nem csodálatos dolgok 
múzeumáról van szó (amihez elegendő a vallásokkal kapcsolatban pusztán ismereteinket 
gazdagítani) a türelem belső indítéka egészítette ki, akkor újból felmerült a kérdés, hogy a 
vallások sokasága mögött talán egy és ugyanazon igazság rejtőzik. Sokan azt remélték, hogy 
átfogó felismerések alapján ez a közös és egyetemes megragadható. A 19. században olyan 
kongresszusokat szerveztek, amelyeken minden jelentősebb vallás képviselői megjelentek, 
többek között azzal a szándékkal, hogy érvényre juttassák ezt a közös igazságot anélkül, hogy 
a változatos formákat eltüntetnék.

Viszonylag gyorsan felismerték azonban, hogy az, amit egynek, azonosnak tartottak, az 
absztrakció, puszta elmélet csupán. Az igazi hitet jellemző értékek egyszerűen veszendőbe 
mentek. Világos lett az is, hogy a különböző vallásokban olyan életformákról van szó, ame-
lyeket egyetlen ember sem tud egyszerre magáévá tenni. Ezek kizárják egymást – ma már re-
mélhetőleg anélkül, hogy egymás ellen harcolnának. Az egyetemesség tudata és ez az általános 
nyitottság tehát minden hit teljes eltűnéséhez vezethet. Aki minden vallás közös igazságáról 
fogalmazott absztrakt tételeiben akart hinni, rá kellett jönnie, hogy megszűnt a hite. A közöst, 
az egyetemeset felfedező erő csodálatos emberi lehetőség, de csak akkor, ha az, aki érteni 
akarja, eleve a hit talaján áll. Ehhez viszont bele kell gyökereznie saját hitének hagyományaiba. 
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A türelem gyakorlása és a kapcsolatokra való nyitottság ebben az esetben lényegileg vál-
tozik meg. Elsősorban felismerhetővé válik, hogy beszélhetünk az igazságot kifejező gon-
dolatok alapvető eltéréseiről. Ez nagyon fontos. Természetesen, ami egyetemes érvényű, az 
mindenkinek azonos. Ez igaz a tudományos igazságokra, amelyek meghatározott dolgokkal 
kapcsolatban, sajátos előfeltételek és módszeres vizsgálódás nyomán állapíthatók meg, még 
akkor is, ha igazságértékük relatív. Ha viszont a föltétlen igazságról van szó, amelyben 
valaki hinni akar, s hozzá alkalmazkodva szeretne élni, azt meg szeretné valósítani, akkor 
ennek az az ára, hogy ezt az igazságot nem tudja másokkal racionálisan közölni, így ezek 
nem is lesznek érvényesek mindenki számára. Ez viszont azt jelenti, hogy a feltétlennek 
tartott igazság „történeti” – mint ahogy mindannyiunk létét is a történetiség jellemzi. 
A  történetiségnek konkrét kijelentésekben és külsőségekben való megjelenése csak azon 
ember számára jelentkezik kényszerítő erővel, aki benne él, aki számára az örökkévaló 
érték itt és most, minden mást félretolva jelen van. Aki viszont ezt csak érti, annak ez a 
megjelenés puszta lehetőség, egy a sok közül, tehát történeti szempontból relatív. Ha az 
igazsággal kapcsolatban ezt a különbséget nem tartjuk szem előtt, akkor vagy absztrakt, 
üres, talajtalan világban mozgunk, vagy fanatikussá válunk, és kiközösítjük, elítéljük a más 
véleményen lévőket.

Ezen felismerés alapján viszont egy második követelményről sem szabad megfeledkez-
nünk. Meg kell hallgatnunk a másik embert, mondja el, hogyan lett hívő, próbálja felmutat-
ni hitének igazságait. Ha a hit tartalmának egyetemes érvénye hiányzik is, az általánosan 
érvényes emberi kapcsolatok működhetnek. Történeti sokszínűségünk ugyanis – úgy tűnik 
– közös gyökérből táplálkozik. Ez az az alap, az a mindent magába foglaló háttér, amely 
mint közös őseredet egymáshoz kapcsol bennünket. Ha nem tudjuk a másikat szeretni, 
nem tudjuk a felénk irányuló szeretetet viszonozni, akkor bármilyen nyitottnak mutatjuk 
magunkat, hamis a más vallásokra irányuló figyelmünk. Külsőségekre vonatkozik csupán, 
ezért értéktelen. Ha viszont a végső közös háttérbe, a közös alapba fektetett igény elevenen 
él bennünk, akkor ez sajátos nyugtalansághoz vezethet bennünket. Ez esetben a puszta 
történeti jelenlétünk nem jelenthet számunkra végső megnyugvást, hiszen ahhoz, hogy 
saját magunkat mélyebben megértsük, hozzátartozik a másik embernek, az „idegennek” 
megértése is. Határozott keretekbe épülő történeti létünk arra serkent bennünket, hogy ez-
zel kapcsolatos gondolatainkat és tetteinket mindig vizsgáljuk felül. Egy másik, egy idegen 
világ iránti érdeklődés kiszakíthat bennünket saját szűk világunkból, s lassan fölismerhetjük 
emberi létünk mélyebb összefüggéseit.

K a r l  J a s p e r s
F o r d í t o t t a :  D é v é n y  I s t v á n
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Gyakorlati metafizika

Nemcsak történelmi példák igazolják, hogy valamely rendszer mennyisége és minősége nem növel-
hető vagy csökkenthető egyszerre és tetszőlegesen, hanem az is általános tapasztalat lehetne, hogy 
egyensúly van a kettő között. A minőség vagy a mennyiség növelése a másik csökkenéséhez vezet, 
ami fordítva is igaz. Egy ország politikai-gazdasági teljesítményének a növekedése idővel aláássa 
annak szellemi-erkölcsi erejét, ami először a kulturális minőség romlásán mérhető le. Ami külső 
gyarapodásnak látszott például a Római Birodalom esetében, az belülről már egy belső bomlási fo-
lyamat kezdete volt. Ezért egy állam vagy intézmény stabilitása sem biztosítható a csillogó csúcson 
megelőző áldozatok, kiegyenlítő korrekciók nélkül. Ha ezt nem tennék, a kreatív energiáik elapadná-
nak, hanyatlásuk belülről indulna meg. Ezért minden szervezet „egészsége” önkéntes lemondásokat, 
reformokat, fogyókúrát kíván, amit ritkán tesznek meg, legalábbis időben. A gyöngülő szervezet 
gyógyulása és minőségi megújulása olyan mennyiségi önredukciótól is függ, amely maradék erejének 
az átminősülését, javulását tenné lehetővé. Ezen alapul az emberi aszkézis (böjt, nélkülözés vállalása, 
áldozathozatal) értelme is: a kevesebbnek többnek kell lennie szóban, tettben és főleg gondolatban. 
Minden erkölcsi megtisztulásnak szemléletváltozáshoz kell vezetnie, melyet jobb esetben, egyénileg 
akár lelki megvilágosodás is követhet. A Nyugat már nem ismeri ezt az ősi törvényt, ezért van civili-
zációja hanyatlásra ítélve minden politikai, gazdasági, pénzügyi törekvése ellenére, míg a keleti kul-
túrák hosszabb távon jobban bírják a versenyt, bár alaposan átalakulhatnak, amikor a régi formákat 
idővel igazságosabb(nak látszó), életképesebb újak váltják föl.

A roskatag orosz cárizmust a háborús veszteségek, a még véresebb polgárháború és a sztálini 
diktatúra után szovjet világhatalom követte. A forradalmi ideológia megoldhatatlan ellentmondásait 
Sztálin, a „gazda” nem tudta terrorral rendezni, halálával el is indult a birodalom belső válsága (Tito, 
Mao leválása), amelyet Hruscsov revizionizmusa, Gorbacsov peresztrojkája túlkésőn próbált orvosol-
ni. A belpolitikai tehertételt és identitászavart jelentő, nem orosz köztársaságok elengedése a Szovjet-
unió szétesésének látszott, mégis új, életképesebb Oroszország támadt föl belőle. Elhúzódó válsága a 
regionális és etnikai ellentétek mélyülésével természetesen jóval hosszabb ideig tartott volna. Putyint 
ezért lehet ugyan kritizálni, más mégsem tudta volna ezt a kényes feladatot ilyen gyorsan megoldani. 
Ösztönös vagy tudatos megelőzéssel, az ateista illúziók feladásával az oroszoknak sikerült visszatalál-
niuk saját kulturális gyökereikhez, amiben történelmük nem egy példája is segítette őket. Baj akkor 
van, ha „eldugulna” az a belső erőforrás, amely egy rendszer folyamatosságát biztosítani tudja. Amíg 
egy ország kulturális, vallási, erkölcsi életereje fennmarad, addig minden helyzetből meg tud újulni, 
amiről a lengyelek közelebbi példája szintén tanúskodik. Bármilyen véráldozat, anyagi veszteség ki-
heverhető, ha a nemzet nem engedi legfőbb szellemi kincsét „egy tál lencséért” mások kezére játszani. 
A mi legfőbb értékeinket a szent korona csak szimbolizálja, valójában azoknak a megvilágosult vagy 
ahhoz közeli „látók” szemléletében vannak a kincseink, akik pontosan tudják, hogy mi áldozható 
föl és mi nem, sőt ez utóbbit profán kezek számára hozzáférhetetlen misztériumokban tudják őrizni.

Titkos, metafizikai dimenzió van a változások világa mögött, ezért a legfőbb értékeknek nincs fizi-
kai kiterjedésük, megfogható bizonyságuk, mégis jelen vannak a nemzet legkisebb részleteiben, amíg 
szerves egységet alkotunk. Erre az érték-paradoxonra utal Jézus kincskereső példázata, ahol a hozzá-
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értő keres(ked)ő mindenét föl tudja áldozni az egyetlen legértékesebb igazgyöngyért. Ellenpéldaként 
pedig az egész mai világgazdaság attól szenved, hogy az anyagi javak mértéktelen fölhalmozása 
eladósodást, hitelválságot, erkölcsi romlást eredményezett. Amiért nem dolgoznak meg napi szinten, 
az spekulációval, csalással, rablással ugyan pótolhatónak látszik, de először morális, majd kulturális, 
végül pénzügyi krízishez vezet. Vagyis a mennyiségi aránytalanságnak súlyos minőségi ára van, az 
anyagi hypertrófia gyógyíthatatlan szellemi sorvadássá lesz. A kapitalizmus halálos válsága nem 
pénzügyi természetű, bár annak látszik, hanem ideológiai deficitnek mondható. Hagyományos vagy 
keleti szemmel viszont azt látjuk, hogy vallási eredetű, mert szellemi hiányosságai okozzák szemléleti, 
morális, kulturális stb. rosszullétét.

V i s s z a  P l a t ó n h o z 

Amikor gyerekkoromban először találkoztam a metafizika fogalmával, éreztem, hogy tiltott területre 
léptem. Apám nem magyarázta meg, csak annyit mondott, hogy nézzek utána a lexikonban. Amit ott 
megtudtam, szintén nem elégített ki, de később megismertem Platón szemléletét, aki észrevette, hogy 
a látható hiányok mögött teljesség rejlik, a részek egészből erednek, a hibák fölött a tökéletességnek 
van primátusa. Arisztotelész és szellemi utódai nem látták ezt az ideális többletet, ezért megrekedtek 
a materializmus valamely rendezett vagy rendezetlen formájánál, az európai gondolkodás fatális de-
ficiténél. Az első skolasztikus, Arisztotelész csak a nevét adta a fizikán túli, fizikát követő dolgoknak 
(metafizika), de a nagy rendszerező ezen a téren nem rendszerezhetett. Az újplatonikusok ugyan 
tudománynak tartották a metafizikát, amely nem érzékelhető dolgokkal foglalkozik, de a filozófusok 
ide utaltak minden irracionális összefüggést, amelyek okát és mibenlétét nem ismerték és ezért el 
is vetették. A racionalisták tehát filozófiai szemétládának használták, a misztikusok pedig olyan 
kincstárnak, ahonnan mindig meríthettek fölismeréseket, ihletet és figyelmeztetéseket. Vagyis a rejtett 
összefüggésekről csak az értőknek beszélhettek, mert az értetlenek félreértik a metafizikát. Sokáig 
megelégedtem Kant szkepszisével, aki ugyan nem tagadta a lét végső lényegét, az abszolút Igazságot és 
a vele összefüggő metafizikát, de emberileg megismerhetetlennek tartotta, mert túl van véges elménk 
fogalmain és tapasztalatain. Szerinte csak jelenségekkel van dolgunk, de a valóságot nem ismerhetjük 
meg önmagában.

Öregkoromban jutottam arra a belátásra, hogy a világ nemcsak jelenségekből áll, hanem van 
értelmes „bejárata” is a metafizikának, a lényegek, a platóni ideák világának. Nemcsak a létnek 
vannak minősíthető fokozatai a nemléttel szemben, hanem rendszere is van minden létezőnek. Így 
a káosz csupán mitológiai föltételezés, a tudatlanság beismerése, a bölcselet tehát nem állhat meg 
az immanens adottságok kézzelfogható világánál, sőt a megismerés korlátlan folyamata túlléphet 
minden korábbi határon. Éppen a transzcendencia általános tapasztalata igazolja a metafizika kettős 
realitását. Tényei és összefüggései fölfoghatók és megérezhetők már a jelenségek között is, bár nem 
mindig közölhetők egzakt fogalmak formájában, hanem inkább analógiák áttételeivel a gondolkodás 
arisztokratáinak. Innentől kezdve vált érdekessé, sőt izgalmassá a metafizika számomra is. Ha van 
kiút az európai filozófia pozitivista, tudományos zsákutcájából, azt egyedül itt kell keresni, tehát 
vissza Platónhoz.
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M e t a f i z i k a  é s  a  p o z i t í v  t u d o m á n y o k

Amikor egy nagyra becsült fizikus az anyag és az energia összefüggéseivel foglalkozik, eljut az energia 
primátusához az anyaggal szemben, így mindkettő megmaradásának elvéből arra következtet, hogy 
az anyag megalvadt, megmerevedett energia, ami visszaalakítható energiává. De a termodinamikai 
tételek alapján rájöhet az energiák hierarchiájára, ami már minőségi megkülönböztetés. A meta-
fizikus ezen túllép, amikor minden energia forrását keresi, hiszen energiaforrás nélkül nincs sem 
energia, sem anyag. Ha minden élet éltető forrásával keres kapcsolatot, teológussá válik, aki saját sze-
mélyiségének eredetét is keresi, és rokonságát föltételezi másokkal és Teremtőjével, amire az őshagyo-
mány, a kinyilatkoztatás bátorítja. Az embernek elegendő önmaga lényegével szembenéznie (ld. gnóti 
szeautón), hogy anyagi-szellemi természete fölött megérezze emberfölötti eredetijét, amit a Biblia 
istenképiségnek nevez, és azt a rokonságot is, amely kreatív hasonlatosságát magyarázza az eredettel. 
Vagyis az emberben egyesül egy állandó és egy változó/változtató sajátosság, és az előbbi primátusa 
határozza meg az utóbbit. Amint az energia az anyagit, az energiaforrás pedig az energiák hierarchi-
áját, az élet minden látható és láthatatlan formáját. A metafizika így meghaladja, transzcendálja a 
fizikát, amint a teológia sem foglalkozik az élet változó jele(nsége)ivel, mert a teológust az Örökkévaló 
tapasztalata segíti át minden elméleten és föltételezésen.

Ha csupán nyelvi, szemantikai kérdésről lenne szó, akkor a metafizika értelme aligha lenne megkö-
zelíthető. Az emberi találékonyságnak másképpen kellene kommunikálni vele, amint gesztusokkal, 
jelképekkel, művészi hatásokkal szintén adhatók át szándékok, igazságok és hangulatok. A metafizika 
mégis találhat szövetségest a tudományokban a fizikától a pszichológián át a grammatikáig. A 19. 
századi pozitívizmus sokáig a tudományosság kritériuma volt, ezért természetesen ellenségesen vi-
szonyult a metafizikai kérdésföltevésekhez, mert a materializmus minden válfaja benne látta és látja 
cáfolatának legfőbb veszélyét. A marxisták a metafizikának mindig a dialektikát állították szembe, 
amely Hegel alapján is megfoghatatlan, képlékeny, mindenre használható/használhatatlan fogalom 
maradt, de mint módszer alkalmasnak tűnt szofista érvelésekre. Emlékezzünk rá, hogy Lenin milyen 
dühödten támadta Avenariust és Machot (Materializmus és empiriokriticizmus). Korunkban e téren 
is korszakváltás zajlik.

Van Nyugaton egy filozófiában elhanyagolt terület, ahol szabadon mozoghatunk: ez a rend és a 
harmónia világa. A görögök mindkettőt ismerték, de jó érzékkel nem racionalizálták, mert átvezet-
nek a metafizika mélyebb régióiba, az emberi szellem tiltott zónáiba. Ami egyúttal megmagyarázza 
a bölcsek óvatosságát és verbális korlátoltságát. Keleten a rend és a harmónia a meditáció legfonto-
sabb alapja, módszere és célja volt, mint az ember befelé fordulásának a kapuja és belső világának 
analógiákkal, tapasztalatokkal igazolt fölfedezése. A meditáló segítségükkel lépte túl, transzcendálta 
mind a rituális vallást, mind a racionális bölcseletet, hogy szellemi megtisztulásra és lelki megvilá-
gosodásra jusson. Nálunk a fiatalon meghalt, ezért alig ismert, de zseniális Zalai Béla foglalkozott 
rendszerelmélettel és a metafizika más kérdéseivel. Nem kell azonban filozófusnak lennünk ahhoz, 
hogy lássuk mire volt képes a vallást kiszorító tudomány Nyugaton: csak tud a mennyiségek és mi-
nőségek közvetlen összefüggéséről, elválaszthatatlan összetartozásáról, de mindössze az előbbi felől 
vizsgálhatja az utóbbit. Ezzel a „fizikai” megközelítéssel fölismerhetők a rendszerek, de vele ellenté-
tes a metafizikai megközelítés, amely a minőségek hierarchiája és harmóniája felől látja egységben 
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a sokféleséget. A racionális logikai elemzéssel nem áll(hat) szemben a művészi, esztétikai értékelés, 
de teljes egységük már másfajta szemlélethez tartozik. A tudósok a kozmológiától az atomfizikáig, 
az elemek periódusos rendszerétől a géntérképekig föl tudják tárni a természet fizikai, logikai, mate-
matikai stb. törvényeit, de nem ad(hat)nak választ a miértekre, kezdetükre és végükre, teljességükre 
és végtelenségükre. Ami a metafizika dolga lenne.

L é l e k  a  r e n d j e  m i n d e n n e k

Az objektív és szubjektív megközelítések csak az emberben találhatnak harmonikus rendre és 
rendezett harmóniára. Racionális és emocionális természetünk különbözősége szintén vizsgálható 
a pszichológiában, de teljes egységük csupán természetfölötti szinten realizálódhat, ahová nincs 
mindenkinek bejutása. A jelenségek anyagi, anyaggal összefüggő, bár szellemi energiákkal „mér-
hető”, minősíthető világa csak megtagadásukkal haladható meg. A mérhetetlen transzcendencia 
más érzékeket kíván. Ennek „látása”, fölfogása részben művelhető, erre szolgált a klasszikus kultúra, 
részben ajándékszerűen, mintegy magától alakul ki, amelynek a forrásait a misztikusok az analógiák 
rendjében keresik. De azért misztikusok, mert ismereteiket nem tehetik közzé. Ami bennük szellemi 
realitássá konkretizálódik, az ugyan letagadhatatlan hatású, de nem tartozik a profán, beavathatatlan 
tömegre. Nem a misztikus zárja ki az emberek többségét a maga tapasztalataiból, hanem azok teszik a 
„finomságokra” alkalmatlanná magukat, akik nem élnek az etika megnemesítő lehetőségeivel. Isme-
reteink ugyanis csak helyes lépésekben bővülnek és szervesülnek egymással. Tisztességes, önzetlen 
szándékkal fedezhetők föl és járhatók be az emberfölötti távlatok. Destruktív megközelítéssel is lehet 
új fölismerésekre jutni, de realizálásuk a fölismerőt is destruálja. Etikai hagyományaink szintén rend-
szert és harmóniát alkotnak a jóra jól törekvő ember előtt, de legjobb esetben fáradságos munkával, 
tisztulással, ellentmondó, diszharmonikus akadályok túllépésével minősítik át az önzetlen „aszkétát” 
(gyakorlót).

Gyerekkoromban hallottam, főleg anyámtól, hogy „rend a lelke mindennek”. Ezért igyekeztem 
mindent a legjobb, megszokott rendben tartani, de csak öreg teológusként látom a régi mondás 
fordítottját: a Lélek a rendje mindennek. Általa függ össze, kel életre és kap jelentést minden létező. 
Az angyali rendektől az emberi rendeltetésen át a tudományos rendszerekig a lét minden szférája 
csodákról zeng az illumináltaknak (eredeti értelemben) és a kiválasztottaknak. Míg a rendszer 
(szisztéma) csak összefoglalása az ismereteknek, a Rend ennél lényegesen több: nem tények, össze-
függések együttese vagy akár egésze, hanem a lét minősége és szépsége is. Ehhez hasonlót éreztek az 
ókori görögök, amikor a világot kozmosznak (szépségnek) nevezték és minden érzékszervükkel cso-
dálták. Az igazi teológiáig már kevesen jutottak el, mert ahhoz magukat az ún. teológiai rendszereket 
nemcsak tematizálni, hanem transzcendálni is kellett volna. Az inspirált „gyakorló metafizikusnak” 
viszont arra kell ügyelnie, hogy ne nyilatkozzék meggondolatlanul, mert könnyen félreértik vagy 
őrültnek fogják tartani. Ami önmagában nem lenne baj, csak sokakat gátolna útja fölfedezésében 
és követésében.

P .  G á b o r  M ó z e s
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Katolikus posztmodern?1

A  p o s z t m o d e r n

Legjobb a fogalmakat rögtön az elején tisztázni, főleg ha lehet tisztázni. Almási Miklós „Az 
ambivalens műbírálat” című írásában2 így fogalmazott: „Legfeltűnőbb vonása – ti. a poszt-
modernnek – a tolerancia, a többértelműség bátorítása, elfogadása”. Számomra a posztmo-
dern egyrészt mindenképpen egy szemlélet, illetve egy szemléletváltás, vagy egy szemlélet-
kavalkád. Testből és lélekből álló pszihoszomatikus egységként szoktak bennünket kezelni, 
és ha a szemlélet a lelki, szellemi rész, akkor az anyagi, materiális, fogható valóság a fizikai 
világ, a természet- és humántudományok és a teológia a világ egészét átfogó, térben és 
időben, kultúrákban, politikai szférákban megtestesülő egészét jelenti. Felmerül bennem 
a kérdés, hogy mennyiben új a posztmodern? Egyáltalán új-e? Természetesen minden új. 
Nemcsak a folyó változik meg, de a folyóba lépő is. Tehát a posztmodern, mint ilyen alapve-
tően emberi jelenség, vagy éppen nagyon is szokványos világjelenség. Mégis, természetesen 
van új oldala, amelyet másnak érezhetünk, mint az, ahogyan eddig volt új valami. A boldog 
vagy éppen boldogtalan ún. 60-as, mások a 70-es évektől származtatják a posztmodern 
létezését. Bennem mégis úgy fogalmazódik meg az elmúlt több mint fél évszázad, hogy volt 
egyszer egy rádiónk Szegeden a Csongrádi sgt. 8/a-ban az ötvenes években, melyen kabarét, 
Sztálin halálának bejelentését, 56-ban a Szabad-Európát, majd a Honvágydalt hallgattuk, 
és egyszer csak megjelent a televízió, majd jött kvarcóra, aztán sűrűsödött a dolog, jöttek a 
mobiltelefonok, a számítógép, az internet. Jelenleg webkamerával bárki nézheti a világ va-
lamelyik sarkát élő adásban. Vagyis felrobbant a világ. A katolikus teológia nem. Amolyan 
nyögvenyelős posztmodern. Sok nagyszerű teológus kitűnő dolgozata mellett ott él a nehe-
zen elviselhető, a plébániai életbe beleszürkült, az épkézláb világból kilógó papi mentalitás 
is. Egy biztos, a katolikus teológia és a működő egyházi struktúra vajúdik, mindkettőben 
ott él a múlt jó és rossz eleme és a jelen rossz és jó lehetősége. Fel lehet tenni a kérdést, 
hogy a vajúdás után szülés következik-e, végre révbe érünk-e? Egy újkor vagy éppen egy új 
középkor köszönt-e be? 

A  g ö r ö g - z s i d ó  h a g y o m á n y

A görög mitológia csodás és szövevényes világát, mely Verdi La forza del destino3 c. operájának 
követhetetlen cselekményét messze felülmúlta, egy merész és új vállalkozás követte, a görög 
filozófia, mely az ember saját fejére hagyatkozott, arra a bizonyos józan észre. Ez lett a szofiá, 

1  Az előadás elhangzott az Adventista Teológiai Főiskola posztmodern teológiáról szóló konferenciáján, Pécelen 2011. 
szeptember 8-án.

2  Almási Miklós: Az ambivalens műbírálat. Medvetánc,  1987/2, 265–292.
3  Verdi: A végzet hatalma c. operája.
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a bölcsesség vagy szerényebben fogalmazva a filozófia, a bölcsesség szeretete. Jelen gondolko-
dásunk igazából nem sok újat tartalmaz, vagy éppen semmi újat, és ha tartalmaz is, az is csak 
egy variációja az emberi szellemnek, vagyis tetszik, nem teszik, nincs igazán új a nap alatt, 
illetve mégis, az pedig az adott készlet új formája. Eközben készült valami innét nem messze 
a Földközi-tenger partján, a kánaáni térségben, ahová a mezopotámiai és egyiptomi térségből 
jöttek új lakók, és keveredtek össze a helybéliekkel nem éppen békés módon. Az ókori Kelet 
vallási képzeteiből újabb és újabb anyagot gyúrtak, egy részüket le is írták, és egy bizonyos 
formában a zsidóság megjelenítette ókori becses és szent könyveiben, melyet később Bibliának 
hívtak. A hellenisztikus zsidóság sem légüres térben élt, kereste kapcsolódási pontjait, meg-
találta a görög érintkezéseket Alexandriai Philontól Pál leveleiig az Újszövetség lapjain. Két 
világ találkozott. Az első század fordulóján Antiochiai Szent Ignác leveleiben már egy görög 
típusú egyházstruktúrát találunk az addigi zsidóval szemben, a teológia pedig a Biblia, értjük 
ez alatt most már a Biblia Hebraicát és a Septuagintát és a Vulgátát, valamint az újszövetségi 
korpuszt. A Biblia és a görög filozófia vegyülete, viaskodása, kristályosodása az, amit keresz-
tény teológiának nevezünk. A szinkretizmust túlélte a kereszténység, megmaradt a Bibliánál, 
Platónnál és Arisztotelésznél, ma pedig – illetve már évszázadokkal ezelőtt – összetalálkozott 
az inkulturációval, az evangélium beépítésének problémájával más népek kultúrájába. 

A  B i b l i a

A Biblia három vallás, három „könyvvallás” kiemelt iratgyűjteménye. Nem készen kapott 
irat, sok évszázad áll mögötte. Emberek írták, olyanok, mint mi. Végső formájában különbö-
ző hagyományokat tartalmaz ugyanazon kérdésekről, eseményekről. Egyik jellegzetessége, 
hogy nem zavarják olyan problémák, hogy kétféle, egymásnak sokszor ellentmondó vagy 
különböző változatokat közölnek teremtéstörténetről, Tízparancsolatról, Miatyánkról, Nyolc 
boldogságról vagy éppen négy evangéliumot olvasunk. Ez senkit sem zavart, más volt a lé-
nyeg, csakhogy változnak a korok, és másoknak meg más a lényeg, vagy más is. A szövegek 
mögött szóbeli és írott ókori keleti háttér mozog, melyek zsidó megfogalmazásaikban is sok-
szor már magyarázatos irodalomként érkeztek a Biblia iratai közé. Így van ez az újszövetségi 
evangéliumoknál is. Felvetődik egy általános kérdés, mi volt az eredeti szöveg? Ha megtalál-
juk, ha azonosítjuk, akkor megnyugszunk? Ahogyan előttünk áll a szöveg, úgy fogadta el egy 
adott közösség. Neki ez a szöveg kellett, nem az „eredeti”. Nekünk akkor miért kell az „erede-
ti”? Végül is miért ne lenne fontos esetleg számunkra az „eredeti” is? Eljutottunk oda, hogy 
egy szövegnek többféle értelmezése is lehet, és többfélét is elfogadhatunk. Lehet egy T’nách 
szövegnek ókori keleti magyarázata, lehet egy zsidó vallásfilozófiai és lehet egy keresztény 
értelmezése is. Bizonyos preferált klasszikusnak számító szövegek erőszakos szószerinti 
magyarázata is továbbél azonban, ez a vallási fundamentalizmus melegágya. Ennek vannak 
kiemelt ó- és újszövetségi helyei. A Biblia teológiai fogalmi készlete, úgymint pl. a megváltás, 
szintén fejlődés eredménye. A zsidó kultúrkörben alakult ki, egy másik kultúrkörben ilyen 
képzet adott esetben nincs is, és teljeséggel érthetetlen valami. 
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Az elmúlt évtizedben beindult Magyarországon is a tudományos teológiai munka. Nemrég 
egy olyan biblikus dolgozat opponense voltam, mely gyakorlatilag csak abból állt, hogy 
melyik kutató mit mondott, vagyis a gyerek elvész a bábák között. Száraz, élvezhetetlen 
segédtudományi anyag, öncélú értelmetlen tudományosnak minősíthető szöveggyár. – És 
még valamit. Varga Gyöngyi, evangélikus biblikus mondta egy konferencián 2011-ben:4 
„A Bibliát férfiak írták férfiaknak.” Ez is egy ki nem tárgyalt kérdéskör, a Bibliáról női 
szemmel. 

T ö r t é n e l e m

A kereszténység kétezer éves történetéről jelentek már meg olyan munkák, melyek együtt 
szemlélik a keleti és a nyugati kereszténység történetét. Mégis nem vált ez vérévé a katolikus 
egyháznak se külföldön, se hazánkban. A zsidósággal való történeti kapcsolat szintén hiányos, 
elnagyolt vagy éppen kifejezetten hamis. A nagyegyházak, mint a katolikus, református, evan-
gélikus nem tárgyalják egymás történetét egymás szemüvegén keresztül, ugyanígy az ortodox 
kereszténységnek és kisebb protestáns egyházaknak a történetét sem. Ennek egyenes követ-
kezménye, hogy nincs megfelelő kapcsolat nagy és kis létszámú keresztény egyházak között. 
Magyarországon állandóan halljuk, hogy a „négy történelmi egyház” így és úgy, vagyis a zsidó 
hitfelekezet, a katolikus, a református és az evangélikus egyház. Rajtuk kívül van a még futot-
tak kategóriája. Most éppen az állam bővíti a „történeti egyházak” kvartettjét, zsidó részről ott 
lesznek a kis létszámú ortodoxok és a feltörekvő lubavicsiak, akik az ún. rendszerváltás idején 
jöttek az Egyesült Államokból. Keresztény részről pedig a Hit Gyülekezete, mely köztudottan 
rosszul áll oda-vissza nemcsak a három nagy keresztény egyházzal, hanem az ún. kisegyhá-
zak jelentős részével, akiket helyesebb lenne persze „kis létszámúaknak” hívni. Amíg nem 
ismerjük keresztény részről a zsidóság elmúlt kétezeréves történetét és az összkereszténységét, 
addig érdembeli kereszténység nem lesz. Sokszor halljuk, tapasztaljuk nagy és kis keresztény 
egyházakban, hogy a másik ilyen meg olyan, mi bezzeg mások vagyunk, ti. az igazak. Ezt én 
egyértelműen így szoktam megfogalmazni: nem lehet abból megélni, hogy a másik rossz. A 
másik valószínűleg tökéletlen a maga módján, de az én feladatom az, hogy pozitívumot mutas-
sak fel. Katolikusként rá kell mutatni arra például, hogy Kapisztrán Szent János magyarországi 
működése előtt inkvizítorként vadállati kegyetlenséggel végeztetett ki zsidó gyerekeket, és 
most a magyar haderő védőszentje, ha nem is éppen ezért. 

M i s s z i ó

Az újszövetségi misszósparancs a kétezer éves kereszténység sarokköve. Volt zsidómisszió 
a hellenisztikus korban, melynek két iránya volt, a palesztinai és a diaszpórai. Ez utóbbit 

4  Terézvárosi Biblikus Konferencia „A családról” 2011. máj. 16. Budapest, Avilai Nagy Szent Teréz templom. 
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fogadta el a betérők létminimumaként az 50-ben megtartott jeruzsálemi tanácskozás, mely 
nem volt más, mint az ún. noéi törvények betartása, melynek egyik kifejtése a római levél 
elején van. Ti. a pogány a Tóra ismeretének híján magától rájön a helyes élet útjára. A II. Va-
tikáni zsinat magáévá tette a 20. század legnagyobb katolikus teológusának, Karl Rahnernek 
megfogalmazását az anonim kereszténységről. Mindaz, aki a maga által belátott igazat kö-
veti, az üdvözül. Tehát, aki formálisan nem hisz Jézus Krisztusban, de a maga által belátott 
igazat követi, az üdvözül, akár hívő, akár nem, akár így vagy úgy hívő. A zsidóság az elmúlt 
2000 év alatt sokat szenvedett a kereszténységtől, végül a holocaust ezt betetőzte. Elegük van 
a térítésből. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet erőszakoskodni. Ha egy faluban egyetlen 
egy zsidó van, és erre példa van Magyarországon, akkor arra rávetik magukat a keresztények 
megtéríteni. Ők maguk ugyan nem élnek keresztényként, és tömegével élnek mellettük nem 
hívők, mégis a zsidó kell nekik. Felvethető a kérdés, lehet-e egyáltalán téríteni? Ha egy szót 
sem szólok, akkor is információt bocsátok ki. Nem az a probléma, hogy közölhetem-e meg-
győződésemet, hanem az, hogy hogyan? Ha a másik nem kér belőle, akkor békén kell hagyni. 
A meggyőződést az adhatja át, aki azt meg is valósította. A meggyőződés átadása nemcsak 
verbálisan történhet, hanem millió más módon. Az ószövetség arról beszél, ha a pogányok 
megtérnek, akkor jön el az Úr napja, a végidő. Pál ennek fordítottját hozta: ha a zsidók meg-
térnek kereszténynek, akkor valósul meg Isten terve. A templomi prédikációk arról szólnak, 
hogy a kereszténységen, így a katolikus egyházon a pokol kapui nem vesznek erőt. Arról is ír 
az Újszövetség, hogy amikor eljön az Úr, vajon talál-e hitet a földön? A zsidó vallási szemlé-
letnek szintén egyik sarkköve, hogy évezredek óta fennáll a zsidóság, míg más népek eltűn-
tek. Mind a keresztény, mind a zsidóság utána nézhetne egy-két távol-keleti kultúrának is. 

S z e x u a l i t á s 

Azért, mert az egyik kultúrkör valamit elvet, attól a másik még csinálhatja, de nem biztos, 
hogy az jó is. A zsidóság számára a cölibátus, illetve általában az aszketizmus vallásetikailag 
helytelen valami. Cölibátusra volt és van példa a zsidóságban, ti. az, aki egész életét a Tórának 
szenteli, ez azonban kivételes eseteket jelent. A kereszténységben, jelenleg a katolicizmusban 
ezzel szemben ez egy tökéletesebb életformát jelent a családosnál. Pál közelinek várta Jézus 
második eljövetelét, ezért javasolta az adott életformák „befagyasztását”. A katolikus egyház 
egyes papjai a történelem folyamán és napjainkban is, így hazánkban is, mindig felmutattak 
kapcsolatokat a másik nemmel, előfordul a homoszexualitás és elvétve a pedofília is. Ezen sze-
xuális kihágások fölött a teljes katolikus világegyházban, így Magyarországon is szemet huny-
tak az illetékes püspökök, legfeljebb másik plébániára helyezték át az érintettet, ha már nagy 
volt a botrány. Magyarországon ez jelenleg is így van, egyes esetekben elmozdulás történt, de 
általában csak külső társadalmi nyomásra. Magyarországon a latin szertartású egyház úgy 
beszél a cölibátusról, mintha nem is volna hazánkban görög katolikus egyház, ahol nincs pap-
hiány, és normális papok vannak. A Vatikán az Egyesült Államokban létrejött görög katolikus 
egyházban, melyben nősültek a papok, ezt betiltotta. Miközben a pedofília megszégyenítette 
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a katolikus világegyházat, hazánkban módjában van, hogy például egy közismert pedofil pap 
megfenyegeti püspökét, és ügyében semmi nem történik, bár tudnak róla további felettesei is. 
A nős diakonátus intézménye végre elindult Magyarországon, de főállású diakónusként nem 
tudják alkalmazni, mert nincs rá pénz, és talán félnek attól is sokan, hogy helyből jobb és in-
telligensebb, mint az adott plébános. – Rendkívül fontos kérdéskör még a családtervezésben a 
„nem természetes családtervezés” problémája, így pl. a különböző fogamzásgátlók használata. 

E g y h á z

Gyermekkorunktól tudjuk hittanból, hogy a Biblia természettudományos és történeti téren 
tartalmazhat tévedéseket, de dogmatikai és morális vonatkozásban nem. Dogmatikánk adott 
korban fogalmazódik meg, adott kor filozófiai stb. terminológiájával. A katolikus egyház 
vallja, hogy van dogmafejlődés, illetve a hitelvek újra és újra új megfogalmazásra szorulnak. 
Számomra felmerül például egy történelmietlen kérdés: ha Jézus ma születne és nem lenne 
kortársa Alexandriai Philo, aki a logosz-tant kidolgozta a zsidóságban, talán a János evangéli-
um elejére se kerülne egy Logosz himnusz, és lehet, hogy napjainkban nem szentháromságtani 
viták töltenék ki a teológiai platformot, hanem esetleg más dogmatikai kérdések vetődnének 
fel posztmodern szemmel. Kérdés, hogy ha Pál az életformákat nem hozza függőségbe Krisz-
tus második eljövetelének közeli várásával, ami nem következett be, akkor is így alakult volna 
a cölibátus kérdésköre? Napjaink egyik jellegzetességeként emlegetik az ún. „felbukkanó gyü-
lekezeteket”, az itt-ott megjelenő vagy éppen eltűnő karizmatikus, kisközösségi mozgalmakat, 
csoportokat. Más volt ez történelmileg a katolikus egyházban és a protestantizmusban. A 
katolikus blokkban millió szerzetesrend van, egyik sarus, a másik sarutlan karmelita, mert 
szerintük különböző a lelkiségük, irányultságuk. A görög katolikus egyházban csak egy szer-
zetesrend van, a baziliták. Ugyanígy a kisközösségi és karizmatikus mozgalmak is jól elférnek 
a katolikus ernyő alatt, míg a protestánsok osztódnak. Ha két lelkész nem fér meg egymás 
mellett, lehet, hogy az út az lesz, hogy egyik kiírja az ajtóra, hogy „Korai eső gyülekezet”, a 
másik pedig egy másik ajtóra, hogy „Késői eső gyülekezet” és szent a béke. Mindenki másképp 
csinálja… A magyarországi katolikus egyházban van egy kis liturgikus káosz. A II. Vatikáni 
zsinat engedélyezte a nemzeti nyelvet az istentiszteleteken a latin helyett és szembemiséző oltá-
rokat alakítottak ki. Ezt kötelezőnek értette a papság, mert úgy hirdették ki. XVI. Benedek pe-
dig elmondta – összebékítendő a konzervatívokat és a haladókat –, hogy ez nem volt kötelező, 
és aki akarja, csinálhatja tridenti módon. Erre sok katolikus pap, plébános egyszerűen, a hívek 
megkérdezése nélkül visszafordította az oltárt, latinul misézik, és lányok se ministrálhatnak. 

Ö k u m e n é  -  D i a l ó g u s

A 19. század végének gazdasági, kulturális felfutását látványosan fejezte le az I. világháború, a 
magyarországi Tanácsköztársaság, a numerus clausus és a három zsidótörvény, végül mintegy 
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600  000 magyar zsidó mártír, akik közül 100  000 megkeresztelt zsidó lehetett. Ezt a Ráko-
si-éra, 1956, a Kádár-rezsim és az ún. rendszerváltásnak máig tartó társadalmi kínjai csak 
fokozzák. Lehet-e Magyarországon ökumenikus világról beszélni? Igen is, meg nem is. Nem 
elsődleges kérdése ez az egyházaknak. A nagy létszámúak el vannak magukkal, a kicsik ba-
rátságosabbak. Azt szoktam mondani, hogy a vallásközi párbeszéd előszobája a keresztény-ke-
resztény kapcsolatrendszer. A vallásközi párbeszéd, a dialógus jelenleg olyan Magyarországon, 
mint amikor úgy építünk házat, hogy tetőt rakunk, holott még a ház alapja sincs készen. Van 
azonban egyre több helyes egyéni, közösségi kezdeményezés. Ennek elindító és máig egyetlen 
permanens motorja a Keresztény-Zsidó Társaság, mely érdemben nem kap támogatást, ti. nem 
végrehajtó szerve egyik egyháznak, hitfelekezetnek, kormánynak vagy a felsoroltak aktuális 
ellenzékének. 

A messiáshívő zsidók mozgalma néhány évtizede kezdődött és erősödik a világban, így 
Izraelben is, ahol érdemben akadályozzák őket állami és ultraordodox részről. A keresztény 
nagy egyházak nem foglakoznak velük. A probléma fordított, mint kétezer évvel ezelőtt: a 
zsidó zsidó akar maradni, és egyszerűen hinni Jézus Krisztusban, és nem venni fel a nyugati, 
másik kultúrkört. Magyarországon hosszú évek óta él és működik a Nyolc Boldogság Kato-
likus Közösség, mely szokásrendszerében zsidó elemeket tartalmaz – sábbát ünnep, púrim, 
hanukká etc. Megjegyezzük, hogy napjainkban zsidó részéről egyáltalán nem lelkesednek a 
zsidó ünnepek keresztény átvételéért, ugyanakkor tudatában vannak sok keresztény ünnep 
egykori zsidó eredetének. 

A vallásközi párbeszéd egyébként XVI. Benedek szerint egyik legfontosabb kérdésünk, 
és különösen az iszlám térhódítása miatt vált jelentőssé. Az ismerethiány minden oldalról 
a másik felé óriási, az alapvető gimnáziumi fokról nem is beszélve. Néhány éve felhívták 
az illetékesek a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templom plébánosát, hogy szeretnének 
Avilai Nagy Szent Terézzel beszélni. A plébános közölte, hogy meghalt, ti. 1582-ben, de ezt 
nem tette hozzá. Az illetékes szolgáltató cég ekkor így szólt: Akkor kérem a férjét! Avilai 
Nagy Szent Teréz kármelita nővér volt. A telefonbeszélgetés pedig tovább folytatódott. Ami 
pedig az iszlámmal való párbeszédet illeti, arra legjobb, ha meghallgatjuk Blau és Grün be-
szélgetését. Grün állandóan héberül idézte a Szentírást. Blau gyanút fogott: Mondja, olvasta 
maga egyáltalán a Bibliát? – Mire Grün így válaszolt: Korántsem…

A  p o l i t i k a

Az ember poliszban élő politikus lény. Igazából mindennek vannak közösségi vonatkozásai. 
Az itt lévő posztmodern kérdéskör, hogy Európában az ún. kulturális, vallási gyökereket 
mennyire szabad kiiktatni, vagy éppen előtérbe hozni, még sokáig nem lesz egyértelmű. Kell-e, 
lehet-e kereszt az osztály falán? A kereszténység története folyamán, főleg a középkorban, meg-
próbált uralkodni az állam felett. Mindig beszélt a keresztfán kínszenvedett Jézusról, hogy a 
zsidók bezzeg evilági messiást vártak, de nem így lett! Eközben dávidi, evilági messiásként élte 
az egyház a világát. Jelenleg az iszlám van ott, ahol a kereszténység a középkorban volt, több 
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mint félszáz iszlám állam van a világban, és sokfelé elindult az iszlamizáció. Európában joggal 
félnek, hogy egyszerűen a népszaporodás miatt nemsokára az iszlám politikai hatalomhoz is 
fog jutni. A kereszténység a nyugati világban szekuralizált államokban él. Az iszlám orszá-
gokban úgy látszik, hogy sok helyen halálra van ítélve a vallási kisebbség, elsődlegesen a ke-
reszténység. Az iszlámban a vallás, a politika, az életforma egyetlen egész, a kereszténységben 
nem. Ha a kereszténység sürgősen nem tisztázza az evilághoz fűződő álláspontját, eltűnhet. 
Ütőképes álláspont kell. 

Jelenleg Magyarországon több katolikus püspök 100-100 millió forintokat ajánlott fel a 
szegény magyar állam adóságának csökkentésére. Ez egy agyrém. Ilyen még nem volt. Ehhez 
fogható ötlet talán az, amikor a lubavicsi közösség korcsolyapályát csinált az Óbudai zsinagó-
gában a gyerekeknek 2010 telén. Ilyen se volt még egy templomban a világtörténelem során. Ha 
ezt a pénzt a magyar hajléktalanoknak adják, azt helyesnek tartjuk. Ha azonban arról értesü-
lünk, hogy x magyarországi püspök kijelentette, hogy örül, hogy nincs több papja – dacára a 
kétségbeejtő paphiánynak –, mert nem tudná őket eltartani, akkor mit mondjunk? Pedig végre 
lehetne hajtani a püspöki kar által néhány éve elfogadott indítványt a hívek hozzájárulásáról, 
és akkor egyszeriben talpra állhatna a magyar katolikus egyház, és még a nős diakónusokat 
is alkalmazni tudnák. Nem oldják meg azonban, ahogy az ügynökkérdést sem. Háttérben a 
rendszerváltás óta ott állnak a kormányok, és védik az illetékes egyháziakat vagy probléma-
köröket nemzetbiztonsági érdekből. Több hazai püspökség meglehetősen kaotikus pénzügyi 
ügyvitelt tudhat magáénak, és azt hiszik, hogy ezt folytathatják. A Szentszék felszentelte az 
általa is ismert ügynököket püspöknek. II. János Pál kihagyta látogatásából a magyarokat 
Romániában. Ez van. Ilyen a posztmodern. Gödöllőn a kormány Keresztény-Zsidó-Iszlám eu-
rópai uniós konferenciát tartott. Szükség volt rá, és jó hogy volt. A Keresztény-Zsidó Társaság, 
mely évek óta Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetemet működtet, százezer 
forintot kapott 2011-ben. Ez csak arra elég, hogy az iszlámmal szemben biztosan veszítsen 
Magyarország. 

A posztmodernről nem tudni, hogy pontosan micsoda. A zsidó vallásfilozófia az ókorban 
nem volt rendszer, pluralista volt Bibliája és teológiája egyaránt, ma is az, és ilyen a keresz-
ténységé is. Nem a sokszínűség a baj, hanem a káosz és a skizoid magatartás: tudom, hogy mi 
a jó, de automatikusan az ellenkezőjét teszem.

S z é c s i  J ó z s e f
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Zarándoklás Magyarországért

B e v e z e t 

2013 nyarán negyedik zarándokutamra ismét Spanyolországba, a Szent Jakab útra készültem, 
amelyet sokan csak El Caminónak hívnak. Vajon mi az az erő, amely ismét arra késztetett, 
hogy több mint 600 km-t gyalogoljak 55 évesen, nem túlzottan komoly előedzettséggel? Ma-
gamnak is gyakran megfogalmaztam a kérdést, mikor végre elindultam.

A kedves olvasó bizonyára tudja, hogy Spanyolország észak-nyugati nagy városa, Santiago 
de Compostela, Galícia fővárosa, a Szent Jakab út célpontja, ahova a zarándokok  évszázadok 
óta Róma és Jeruzsálem mellett szívesen gyalogolnak, legújabban már kerékpároznak is, 
de lehet találkozni egyszer-egyszer lóháton igyekvőkkel is. Régebben a katolikusok, majd 
a protestánsok járták az utat, manapság már sokkal széleskörűbb az út iránti érdeklődés. 
Sokan az egyéni zarándoklást tartják a legmegfelelőbbnek, de ennek ellenére több jó példát 
is mesélnek a zarándoktársak, amikor egyszerre mentek többen, több vallás, kultúra kép-
viselői, s az út során hitet tettek egymás egyéniségének, szellemiségének az elfogadásáról, 
egymás tiszteletéről. A zarándokok tehát eredetileg gyalogosan tették meg a hatalmas utat, 
közben nélkülöztek, az út gyötrelmeitől szenvedtek, reménykedtek, hogy annyi testi kín 
után Istenhez intézett kéréseik meghallgatásra találnak. A Szent Jakab utat 1993-ban az 
UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Három euro centen is megtalálható Santiago 
de Compostela katedrálisa, amely a zarándoklás célja, fénypontja. Számomra újra és újra 
lenyűgöző, hogy a Santiago de Compostelába tartó legismertebb út a francia St. Jean Pied de 
Portól szinte nyílegyenesen megy keletről nyugatra. A zarándoklás alatt tapasztalni lehet, 
hogyan épültek először templomok az út mentén, hogyan alakult ki a település körülöttük. 
Az út során a zarándokok az út köveit, hídjainak köveit lépéseikkel mélyítették évszázadokon 
át. Amikor ezeken a lépésektől homorúvá vált köveken lépdeltem, minden esetben a korábbi 
évszázadok erre járt zarándok elődeimet képzeltem el. Ehhez segített a templomok, múzeu-
mok egykori zarándokainak ábrázolása, akik rendszerint sebes lábaikat mutatják. Könnyű 
őket elképzelni, hiszen napjainkban is az egyik próbatétel a hosszú úton, hogy az ember lába 
mennyire bírja azt. 

A korábbi zarándoklataimat a családomért, ismerőseimért ajánlottam föl. Saját magam 
egyfajta kihívást éreztem az útban. Korábbi gerincműtétem után tudom-e a hátizsákot cipelni 
a hátamon, képes leszek-e teljesíteni a nem könnyű távot? Természetesen emellett egyfajta 
spirituális igény, ismeretszerzés, a csodálatos keresztény és más kulturális emlékek megisme-
rése, közösségkeresés, kalandvágy vitt az útra. „Mindenki a saját útját járja” –mondogatjuk 
gyakran az úton. Nincsenek sablonok, mindenki másképp éli meg a saját útját. Engem is vala-
mikor kizárólag a „létfenntartásomért” való küzdelmem kötött le. A nyári hőségben, fáradtan 
tovább tudok-e egyáltalán nem menni, hanem mindössze lépni, ez volt számomra akkor a 
legfontosabb. Máskor pedig pihentebben a magányos gyaloglás adta helyzetben saját magam 
érzéseivel, gondolataival tudtam foglalkozni, közben rácsodálkoztam a sok-sok keresztény 
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emlékre, az út menti keresztekre, a kőhidakra, a zarándoklás nélkül soha meg nem pillant-
ható kis templomok rejtette nagy belső csodákra, kisebb múzeumok értékeire. A zarándoklás 
igen baráti közösségét is könnyűszerrel meg tudtam tapasztalni már sokszor napközben a 
gyaloglás során is, a rövidebb-hosszabb együtt gyaloglásokkor, de az útszéli kiskocsmák, 
„bárok” pihenőhelyeinél, illetve esténként a zarándokszállás adta alkalmi találkozásokkor, a 
„világmegváltó” beszélgetéseink, közös imáink során. Az út olyan, mint az élet: találkozások-
ból és elválásokból áll. Mély gondolatokat cserélünk, kitárulkozunk, azután van akivel soha 
nem találkozunk, másokkal pedig az út során vagy később újra és újra összefutunk.  

Amikor elhatároztam, hogy 2013-ban is belevágok a zarándokútba, a negyedikbe, úgy 
éreztem, hogy 55 évesen is mennem kell. Utam célját sajnálatosan könnyen megtaláltam. Azt 
Magyarország belpolitikai helyzete tette aktuálissá. Elhatároztam, hogy 2013-ban Magyaror-
szágért zarándoklok olyan Magyarországért, ahol hétköznapi érték a szabadság, egyenlőség, 
testvériség. 

B e l p o l i t i k a i  h e l y z e t k é p

Hogy a kedves olvasó megértse, miért is tartottam fontosnak zarándoklásomat, amelyet idén 
Magyarországért ajánlottam föl, szükséges megismertetnem azzal, hogyan látom ma szere-
tett hazám helyzetét. Problémacentrikusan fogok szólni. A sok értéket, a jót is érzékelem, de 
engedje meg az olvasó, hogy ezúttal a legfőbb gondokat soroljam. Mindezeket abból az elő-
adásomból idézem, amelyet nyár elején Washingtonban, a kongresszus épületében tartottam.

Magyarországon az 1989-es demokratikus átmenet óta egyre erősebben jelenik meg a szél-
sőjobb, nem csak ideológiájával, de tevőleges cselekvéssel is. 2010-től a Magyar Parlamentbe 
önállóan bejutott a szélsőjobb pártjaként a „Jobbik”, amelynek jelenleg 18 %-on áll a népsze-
rűsége. A magyar szélsőjobb sokféle szerveződésből áll. Döntő többségükre jellemző a demok-
ráciaellenesség, az antiszemitizmus, a cigánygyűlölet, a homofóbia, a bevándorlóellenesség, 
az idegengyűlölet, az anticionizmus, az Amerika- és Európa-ellenesség. Ugyancsak jellemző 
rájuk az elvesztett magyarországi területek visszaszerzésére való törekvés, a militáns menta-
litás megerősítése, a nacionalizmus, a kizárólagosságra törekvés, az intolerancia, a jó magyar 
hamis mítoszának a terjesztése. 

A magyarországi emberek egy része máig nem heverte ki az egykori felelőtlen országvezetők 
rossz döntéseiből adódó 20. századi területvesztést, illetve azt, hogy országhatárokon túl ma-
radtak rokonai. Könnyű ezért meglovagolni a populista vezetőknek ezt a nagy frusztrációt. Az 
egyik legsúlyosabb problémánk ma az, hogy a demokrácia az elmúlt 23 évben képtelen volt 
átfogóan kezelni a cigányok helyzetét. A gazdasági válságban ők azok, akik legkevésbé tudják 
korábbi életfeltételeiket megtartani. Védtelenként könnyen válnak a szélsőjobb célpontjává. 
Megfélemlíti őket a paramilitáns Magyar Gárda és annak különféle variációi felvonulásokkal, 
erődemonstrálással. 

A szélsőjobb gyakran a valós társadalmi problémák egy-egy részelemét nagyítja föl, azon-
ban azok megoldására embertelen, populista, hamis választ ad. Érzelmi ráhatással a kiszolgál-
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tatott, reményt vesztett embereknek könnyen tud látszólagos menedéket nyújtani. A fokozódó 
elszegényedést és a napi megélhetési gondokkal küzdő embereket felhasználva a problémákért 
hamis módon egyes csoportokat, személyeket tesz felelőssé, ezzel szítja ellenük a gyűlöletet. 
Ide tartoznak a zsidók is. A szélsőjobb egyik képviselője a Magyar Parlamentben már odáig 
ment el, hogy a zsidó származású képviselőkről nyilvántartás készítését indítványozta, a másik 
jobbikos képviselő pedig a holokauszt tényét kérdőjelezte meg. 

A szélsőjobb már nem „csak” származási alapon üldöz népcsoportokat. Az ellenük föllé-
pőket a korábbi verbális inzultálások után már fizikailag is bántalmazza. Engem is mint a 
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnökét egy antifasiszta tüntetés után 15-20 fős 
szélsőjobbos fiatal banda támadott meg a múlt év őszén. 

Szélsőjobb számos országban létezik, de más országokban a kormányok legtöbbször igye-
keznek mindent megtenni annak visszaszorítására. Magyarországon sajnálatosan nem ez a 
helyzet. Azt tapasztaljuk, hogy a kormánypártok nem hogy nem határolódnak el a szélső-
jobbtól, hanem ezer szállal kötődnek hozzá, sok esetben a szélsőjobb programját valósítják 
meg. A kétharmados többségben lévő kormánypárt ahhoz a két világháború közötti horthysta 
ideológiához kanyarodott vissza, amely meghozta a zsidótörvényeket, amely az egykori el-
csatolt területek visszaszerzéséért küzdött, amikor a kis Magyarország tragikomikus módon 
hadat üzent az Egyesült Államoknak, a Szovjetuniónak. Ez a fasizálódó politika sodorta bele 
Magyarországot Hitler oldalán a II. világháborúba. 

1945-ben Magyarországot az antifasiszta koalíció fölszabadította. Amíg a humanisták, az 
antifasiszták szerte az országban ezt ünnepelik, addig a mai Honvédelmi Minisztérium azokat 
a magyar katonákat dicsőíti, akik Hitler oldalán harcoltak.

Az Orbán-kormány kétharmados többségével egy tekintélyelvű rendszert hozott létre, ennek 
következtében lebontja a jogállamot, az alkotmányt pillanatnyi érdekei szerint folyamatosan 
módosítgatja, jelentősen korlátozza a sajtószabadságot. A közoktatás rendszerét visszaállítja a 
két világháború közötti időre. A jelenleg regnáló kormány megteremtette az állami korrupció 
kereteit. Szűk családi, baráti körbe kerülnek az állami javak, miközben a társadalom nagy ré-
sze kirekesztődik a közszolgáltatásból. Jelentősen növekszik a mélyszegénység. A szegényeket 
a kormány nem segíteni igyekszik, hanem helyzetüket kriminalizálja. Jellemző, hogy eközben 
a miniszterelnök hobbijának megfelelően költséges futballstadionok épülnek az országban, az 
egyik éppen a miniszterelnök vidéki háza mellett néhány méterre.

A mai magyar kormány dicsőíti az egykori szélsőjobboldali, antiszemita parlamenti kép-
viselőket. Felhasználja és kihasználja a keresztény egyházakat, miközben a vallásszabadságot 
jelentősen szűkíti. Olyan személyeknek ad állami kitüntetést, akik antiszemiták, a szélsőjobb 
ismert képviselői.

Horthy Miklós szellemében hoz létre szimbólumokat, utcanévtáblákat cserélget, elbontja az 
I. köztársaság miniszterelnökének szobrát, a Horthy-korszak idejének mintájára még a Parla-
ment környékét is visszaalakítja. Le akarja bontani a szovjet hősi emlékművet, miközben náci 
típusú rendezvényeket támogat. A kormánypolitika elveszi a teret az önszerveződő társadalom 
elől, kívülről és felülről beavatkozik a civil életbe, a szakmai szervezetek munkájába. Legyengí-
ti a civil szervezeteket, azokat elsorvadásra készteti. Különösen igaz ez az antifasiszta szerve-
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zetek munkájának anyagi ellehetetlenítésére. Rátelepszik a kultúrára, színházi vezetőnek szél-
sőjobboldali, antiszemita személyeket nevez ki. Az államhatalom demokráciában szokatlan 
mértékben az élet minden fontos területére kiterjedt. A kormányfő karizmatikus legitimációja 
ugyan még nem szilárdult meg, de politizálását nem a nyilvánosság előtti egyeztetések és ki-
igazítások jellemzik. A kormánypárt jelentős, nyomasztó médiatúlsúllyal rendelkezik.

A Magyar Kormányra a külpolitikában is az elszigetelődés a jellemző. Aki bírálja a kor-
mányt, azt hazaárulónak, ellenségnek, idegen szívűnek nevezik. Ma már tehát sebesen hala-
dunk a demokráciából egy tekintélyuralmi rendszerbe. Az autoriter Orbán-kormány műkö-
désére jellemző a döntések nyilvánosságának a hiánya, a rendszer működése nem ész-okokra, 
hanem a rendszer és vezetői iránti lojalitásra, nem a szaktudásra, hanem a politikai megbíz-
hatóságra épül. A nácizmus ma már megjelent a magyar politikában, az autoriter hatalomtól 
megrontott társadalom kezdi elveszíteni védekezőképességét. 

A magyarországi politikai csatározások névlegesen a jobb- és baloldal között zajlanak. A 
választóvonal ma mégsem a jobb- és baloldal között húzódik, hanem a tekintélyuralmi rend-
szer kiépítését ellenzők és az azt kritikátlanul elfogadók között. A jobbközép és a szélsőjobb 
között ingadozó politikát a leghatásosabban balról lehet bírálni. Ma már azonban ez kevés. 
A politikai voluntarizmus és a mindent átható központosítás eluralkodása, a felfokozott ér-
zelmek tartósítása, az állandósult harc, az állandósult „forradalom”, a politika által kijelölt 
ellenséggel szemben olyan fejlemények, amelyek nem fogadhatók el, és nem hagyhatók jóvá 
a politikai paletta jobb oldalának jelentős részén sem. Az Orbán-rezsim legyőzésére keresni 
kell az összefogást a demokratikus jobb és bal között, a vallásosak és a nem vallásosak között 
annak érdekében, hogy megállítható legyen a további szélsőjobbra tolódás. 

Magyarországon ma veszélyes időket élünk. Úgy tűnik, a magyar társadalom összetartó 
ereje nem elégséges ahhoz, hogy megakadályozza az autoritárius politikai rendszerbe való 
átfordulás megszilárdítását. A diktatúra bevezetésének még nincs meg a társadalmi elfo-
gadottsága, de az egymással versengő politikai értékek helyett az emberek egyre szélesebb 
körében elfogadottá válik az uralkodó véleményhez való elvtelen igazodás. Ilyen például az is, 
hogy a megfélemlített, megvásárolt sajtóban egyre inkább erősödik a kormányzati akaratot is 
„túllihegő” öncenzúrázás.

A kormánypárt nem csökkenő népszerűsége ellenére az autoriter politikai hatalom apológi-
ája egyre növekvő mértékben vállalhatatlan a humanista emberek számára. A polgári demok-
rácia hívei, az igazán keresztény-keresztyén hívők nem ismerik el a kialakuló tekintélyelvű 
rendszert sajátjukként. Ebben a szorító helyzetben össze kell fognia egymással a politikai bal- 
és jobboldalhoz sorolt értelmiségieknek, a vallásosaknak és a nem vallásosaknak, hogy közö-
sen legyenek képesek eleget tenni társadalmi felelősségüknek, és figyelmeztessenek az egyre 
erősödő demokrácia-deficitre. Ez a feladat sürgető. Különösen, ha figyelembe vesszük azt, 
hogy az egy év múlva sorra kerülő választások a választási törvény kontroll nélküli önhatalmú, 
szűkítő megváltoztatása okán a jelek szerint kevés esélyt kínálnak a jelenlegi ellenzéknek 
ahhoz, hogy leváltsák a kormánypártot. 

A huszonegyedik század Magyarországán, az Orbán-kormány, a szélsőjobb nacionalista 
ideológiáját, a Jobbik által képviselt náci ideológiát tudatosan építi be politikájába és intéz-
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kedéseibe. A kormánypárt önmagát nemzeti oldalnak nevezve, kisajátítja a nemzeti gondo-
latot, nacionalista politikát folytat. Ugyanakkor retorikájában a kormány „szocialistának” 
tűnő kifejezéseket hangoztat. Nem áll messze a második világháborút megelőző nemzeti 
szocialista, fasiszta, náci gondolkodástól. Sajnálatosan kell kijelenteni: Magyarország a 
nácizmus kapujában áll!

A mai Magyarországon nincsen klasszikus értelemben vett konzervatív párt. A demokrati-
kus kiút keresésének előfeltétele tehát a konzervativizmus híveinek, illetve az igazán keresz-
tény hívek leválasztása az Orbán-rendszerről. Orbán politikája a konzervatív, a keresztény 
eszmények felől nézve sem vállalható. Az autokratikus hatalmi eszközök elfogadhatatlanok, 
mert megsértik a történelem logikáját: nem engedik érvényre jutni azt, ami a szerves fejlődés 
eredménye. A kiválóság értékei a szabadság kis köreiből nőnek ki egymáson átívelő nemzedé-
kek munkája révén. Konzervatív, illetve keresztény nézőpontból sem igazolhatók olyan alakok, 
mint Mussolini vagy Franco, de Haider, Meciar vagy Orbán sem. Így az antifasizmus elérhető 
közös platform a konzervatívokkal való együttműködésben. 

A magyar kormány retorikájában nácizmusellenes szólamokat hangoztat, Orbán Viktor 
deklarálta: „A Kormány a legszigorúbban fellép minden szélsőséges, rasszista, antiszemita 
megnyilvánulás ellen... Egyúttal világossá teszi, hogy az ország valamennyi polgárát megvédi 
az ilyen támadásoktól.” Ez azonban a mindennapokban csupán üres propaganda, hiszen a 
valóságban egyre több rasszista, antiszemita atrocitásról értesülhetünk, és tanúi lehetünk a 
szélsőjobboldali tendenciák erősödésének. Az Orbán-kormány érdemben nem tesz a gyűlö-
letbeszéd elterjedése ellen, és ami ebből következik, szaporodnak Magyarországon a gyűlölet-
bűncselekmények. 

Úgy látom, hogy nagyon sok tisztességes keresztény testvérem támogatta az Orbán-kor-
mányt, mert az keresztény frázisokkal megtévesztette őket, miközben egy szűk családi-ba-
rátok közti meggazdagodást képvisel. Orbán nem hogy nem törődik a szegényekkel, hanem 
számukra hátrányos intézkedéseket hoz, sok esetben gyűlölködést szít, tudatosan mélyíti a 
szakadékot magyar és magyar ember között, s a legfontosabb kincsünket, a demokráciát is 
fölszámolja. Az Orbán-kormány kereszténykedő máza mögött a valóságban egy hatalommeg-
tartó érdek van csupán, semmi több, amely ráadásul a pogány kultúrát is keveri a keresztény-
séggel. Éppen ezért a látszathitet egy tisztes keresztény embernek nem szabad támogatnia. 

A  n e g y e d i k  z a r á n d o k l á s o m r ó l

Azért mentem el a negyedik zarándokutamra, hogy a keresztény vallás eszközeivel tiltakoz-
zam a mai magyarországi politika ellen. 

Sokat fohászkodtam, imádkoztam, hogy mindez megváltozzék. A katolikus hagyomány sze-
rint kértem a szentek közbenjárását, hogy szeretett hazám, Magyarország érdekében mindez 
így ne menjen tovább. Hovatovább azok, akik jobban tudnak mozdulni, elmennek itthonról, 
maradnak a kevésbé tehetősek, azok, akik kevésbé igazodnak el a világ dolgaiban, akiket az 
Orbán-hatalom még inkább a porba tud alázni.
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Magam is meglepődtem azon, hogy mennyire egyetértettek velem az út során. A világ sok 
országából jött társakkal találkoztam, és feltűnően sok magyar is zarándokolt az úton. 

Amikor megérkeztem Santiagóba, a katedrális egyik mellékoltáránál éppen francia nyelvű 
mise volt. A pap mint „idegen nyelvűt” igyekezett rögtön befogadni. Zarándoklásom célját 
megismerve a mise keretében könyörgött Magyarországért, s engem pedig fölkért, hogy ma-
gyar nyelven mondjam el a „Miatyánkot”. Igazán szép példáját adta annak, hogy egy adott 
helyzetben az idegent miként lehet bevonni a szertartásba. Nyilván nagy gyakorlata is volt eh-
hez, hiszen korábban már megjárta Afrikát, ahol segítette a szegényeket. Egyébként az is érde-
kes volt, hogy egy zarándokszálláson, ahol megtudták, antifasiszta szervezet vezetője vagyok, 
az alkalmi zenészek a Ciao Bella partizándalt kezdték játszani, amire sokan bekapcsolódtak az 
énekbe, és többen táncra perdültek.

Érdekes színfoltja volt zarándoklásomnak, hogy a Látszótér Közösségi Rádió médiatámoga-
tásával a naponta telefonomon elküldött fényképeim és gondolataim fölkerültek  a közösségi 
hálóra1. Érdemes áttekinteni, hogy a gyaloglás nehéz, küzdelmes pillanataiban hogyan véle-
kedtem zarándoklatomról a képekhez írt soraimmal (a sorok szerkesztés nélküliek):

2. nap: „Zarándokutamra Madridból indultam. A 2. nap végére 48 km-t tettem meg. Nagyon 
meleg van, 41 fokot mutatnak a hőmérők. Ma reggel másodszor estem el, úgy látszik nagy ter-
het vállaltam. A jobb karom nehezen mozgatom, a térdemről lejött a bőr, szerencsére azt is be 
tudtam kötni. Korábbi útjaimon a zarándoklással kapcsolatos múzeumokban is jártam, ahol 
600 évvel korábbi festményeken és szobrokon sok esetben a zarándok mutatja, mennyire fáj a 
lába. Ez összeköt velük, olyan vagyok, mint egy valódi zarándok. Az úton egy-egy napot egy 
konkrét személynek, vagy körnek ajánlok fel. Az első nap a szüleimé és a családé volt. A mai 
az ismerőseimé, barátoké – ez egy kemény nap volt. Van egy piros-fehér-zöld szalagom, és a 
szalagot látva sokan kérdezik út közben, honnan jöttem, ez is módot ad beszélgetésre, egymás 
megismerésére.”

4. nap: „Kevesebbet haladtam, nagy volt a szintkülönbség. Hívő emberek, amikor Istent 
keresik, akkor ilyen magasságokban közelinek érzik, gyakorlatilag ez a kép ezt a végtelenséget 
tükrözi.” „Menet közben sok emberrel kereszteződnek útjaink, találkozások, elválások, sokan 
segítenek, kedvesek a spanyolok – a képen szereplők is segítettek, megmondták, hogy milyen 
messze a következő forrás – mivel meleg van, kell a folyadék. Örömmel hallottam, hogy csak 
3 km-t kell menni. Ma a 76. km-nél tartok, még 599 van hátra.”

5. nap: „A zarándokszálláson megtaláltam a 4 évvel korábban beírt nevemet, akkor az addigi 
első magyarként. Azóta 1507-en jártak ott.”

6. nap: „Coca városában az aratást ünneplik a katolikus templomban. Eddig 154 km-t zarán-
dokoltam nagy szintkülönbségekkel. Meg kell küzdeni az eredményért, de utána boldogabbak 
leszünk.” „Coca várában július 4-én ismét megnéztem a nekem egyik legszebb anya-gyermek 
alkotást, a 15. századból.”

7. nap: „Sajnos meg kell szakítanom zarándokutamat brüsszeli programjaim miatt. Búcsú-
kép a buszt várva a cocai várról a reggeli napsütésben. Lezárult idei Caminóm első szakasza. 

1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.598095226890973.1073741827.261813143852518&type=1
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Újra bebizonyosodott előttem: az ember teljesítőképessége hatalmas (a hívők még hozzáteszik: 
Isten segítségével). Öt évvel ezelőtti magamat idézem a caminós filmemből: „Mindenki a maga 
útját járja. Érhetünk aranyló búzamezők útkeresztjeihez, de szögesdrótok zárt udvarára is. 
Rajtunk múlik.”

10. nap: „Gaudival, a híres spanyol építésszel a padon Leónban. Ismét lenyűgöz. Kaptam 
ma egy kérést otthonról: egy napot zarándokoljak a magyarok egységéért. A holnapot erre 
szánom.”

12. nap: „Már Galícia! Kapaszkodom az 1300 méteres O›Cebreiróra. Levegőm alig, a 10 kg-os 
hátizsák alatt ájulni készülök. Lázálmom van? A fadarabot csúszómászónak néztem!” „Sokan 
giccsesnek tartják a naplementét, én mindig lenyűgözőnek, amely sokszor elgondolkodtat: 
megtettem-e aznapi céljaimból, amit lehetett...” „Egykori zarándok szobra az oltáron. Közös-
séget adnak az elődökkel a hasonló testi fájdalmak is.”

13. nap: „Az ősi zarándokutat egykori elődeim léptei is mélyítették.”
14. nap: „Az ősi út szépsége újra lenyűgöz. Kárpótol a sok küzdelemért a gyaloglás során. 

Többen megkérdezték: érdemes-e Magyarországért zarándokolnom. Minden nép megér-
demli sorsát, rajtunk múlik a jövője, nem adhatjuk fel a küzdelmet a szabad, egyenlő, test-
véri Magyarországért. Én ezt az utat vállaltam, remélem, sokan tesznek mások is a maguk 
lehetőségei szerint ezekért a célokért.” „Megérkeztem Portomarinba, már csak 89 km van 
hátra. Ma 22 km-t zarándoklok szűkebb családomért is: feleségemért és három gyermeke-
mért.”

15. nap: „Egyik zarándok magyar lány mondta az úton, mikor estére nagyon elfáradt: a 
nap végére mindig meghalok egy kicsit, de reggel már újra előttem az élet. A képen: az éjjeli 
sötétséget legyőzik a hajnali napsugarak.” „Miért vagy az úton? – kérdezi Ligondenban a táb-
la. Nekem könnyű a válasz: a szabad, egyenlő, testvéri Magyarországért zarándoklom. Ebbe 
belefér, hogy szeretteimért is megyek egy-egy napot.”

17. nap: „Mária nővér segíti a zarándokokat az Arcához vezető úton.” „Toleráns bejárat az 
arcai templom kertjébe: kapu a gyalogos és a biciklis zarándokoknak.” „A zarándokút árny-
oldala: a multik ellepték az utat, a szántóföldön, a falu szélén és már a templomok mellett 
is automatákat látni.” „Kedvenc ételem reggeli-ebédre a sült polip paprikázva, friss bagettel 
és csapolt sörrel.” „Santiago határához érve a zarándokok már a megérkezést ünneplik, 
kereszteket fonnak az útszéli drótkerítésre. Az én keresztem mellé kitettem a nemzeti színű 
szalagomat is. Lassan a célhoz érkezem, de vajon Magyarország is rátér-e a helyes útra, amely 
a francia forradalom szellemében szabad, egyenlő és testvéri lesz? Rajtunk, keresztényeken is 
múlik...” „Santiagóhoz közeledve az eukaliptuszfák illata feledteti a fáradtságot.”

„A zarándokutam végéhez közeledem. Felmerül bennem, tudunk-e változtatni eddigi rossz 
beidegződéseinken? Meg tudjuk-e különböztetni a jó szándékú vezetőinket a rosszaktól? Azt 
tartjuk-e értéknek, ami a szabadságot jelenti, ami az igazság, ami testvéri? Ami a keresztény-
ség szellemében minél több emberen segít, s nem csak egy családon, egy szűk baráti körön? 
Santiagóba érve a sok-sok zarándok előd segítségét ehhez is kérem: mi magyarok is ismerjük 
fel saját nemzetünk érdekeit.” „A Gozo hegy tetején az itt zarándokolt II. János Pál közbenjá-
rását kérem.”
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18. nap: „A nagy katedrális kis mellékoltáránál a miséző pap Magyarországért is mondott 
könyörgést, s velem magyarul elmondatta a „Miatyánk»-ot. A képen már a közös éneklésnél 
tartunk.” „Az oltár fölött Szent Jakab szobrának a megérintése a keresztényi hit szerint a 
zarándokok küzdelmes gyaloglása végét, a beteljesülést jelenti.” „Az óriás füstölő lengetése a 
zarándokok miséjén. Az emlékezet szerint a megérkezettek fertőtlenítésére használták évszá-
zadokon keresztül.” 

„Emlék az útról: a zarándokok készítette fakeresztnél jártam. Most, hogy lassan vége lesz a 
caminomnak, önkéntelenül fölmerül bennem: mi okoz örömöt? Ha elérem a célomat, de így az 
utam is befejeződik a sok-sok élménnyel, még ha az többször küzdelmes is volt, vagy inkább 
maga az út ad boldogságot?”

19. nap: „Megérkeztem Fisterrába, a magyar zarándokszállásra. A hagyomány szerint az 
egykori elődeim Santiago után még eljöttek a világ végének tudott helyre, Európa legnyugatibb 
pontjára.” „A magyar szálláshely konyhájában Magyarország a falvédőn. Közben hallom a 
beszélgetést a nappaliból, ki miért jött az útra. Sokan azért, mert magánéletük padlóra került 
– ahogy mondják. Én miért jöttem el negyedszer? Jó a fölütés: mert ez a meggyőződésem, hogy 
Magyarország is padlóra került.”

„A kikötő. Vajon Magyarország hol fog kikötni?” „A zarándokok ősi hagyománya szerint 
elégettem a ruhámból.” „Eldobtam a tengerbe a szülőföldemről velem hozott kavicsot.” „Közö-
sen várjuk Európa legnyugatibb végén a naplementét.” „Naplemente idején. A hold már előbújt 
a világítótoronynál. Az oszlopon: ’Az én békém uralkodik a Földön”.”

20. nap: „Esti időtöltésem egy különleges caminós pubban, ahol megfér együtt Jézus Krisz-
tus Che Guevarával. A zene pedig többek között nem más, mint az Amúri partizánok.”

21. nap: „Santiago készül arra, hogy holnap, Szent Jakab napján Spanyolország központja 
lesz. Ekkor van Galícia függetlenségének napja is. Sok fiatallal egy hatalmas tüntetést szerve-
zett 12 civil szervezet és párt.” „Ki mekkora, csak viszonyítás kérdése. Hatalmas fiesta bábuk 
előtt állok a katedrálisban.” „Az esti több halálos áldozattal járó vonatbaleset miatt elmaradt a 
hagyományos tűzijáték a katedrális előtt. Bontják a pirotechnikai elemeket.”

22. nap: „Ünnepi nagymise Szent Jakab napján a santiagoi katedrálisban.” „A mise liturgiája 
szerint kezet fognak egymással a résztvevők: ’Legyen békesség köztetek mindenkor!’.” 

24. nap: „Hazafelé. A madridi metrólejáró is alacsony, mint ahogy az ágyak is rövidek vol-
tak.” „A Pradóban ismét megnéztem egyik kedvenc Goya-festményemet, amely az önkénnyel 
szembeni kiállás bemutatásának remekműve. Írom ezt akkor, amikor Budapesten a MEASZ-
ban éppen Ságvári Endre mártírhalálára emlékeznek, s azon részt vesz mártír miniszterelnö-
künk, Nagy Imre unokája is. Ilyen időutazásokat tudunk bejárni egy pillanat alatt mindazok-
kal, akik a humánumot képviselték a múltban, képviselik a jelenben és a jövőben is. Viszont 
rajtunk, az élőkön múlik, milyen lesz hazánk. Ne hagyjuk elveszni!” 

25. nap: „Fölszállt a gépem Madridban. Nemsokára hazaérek egy hónap után. Több mint 600 
km-t gyalogoltam negyedik zarándokutamon. Előfordult, hogy egy nap 13 óra alatt 44 km-t 
mentem. Sok ismeretlen segített, akikre hálával gondolok. Sok barátom lett, sokan helyeselték 
utam célját. Az úton szerzett sebeim mára begyógyultak. Remélem hamarosan édes hazám 
sebei is múlttá válnak. Kelt Budapest felé a repülőn.”
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Zarándokutam során Hospital de Órbigo nem csak azért volt kedves városka számomra, 
mert Spanyolország egyik leghosszabb, legrégebbi középkori kőhídja található ott, nem 
csak azért, mert lovagrendem, a Jeruzsálemi Szent János-lovagrend gazdasága is ott volt, 
mindenütt láthatóak a településen lovagrendem amalphi keresztjei, hanem azért is, mert 
zarándoklásom megerősítő üzenetére bukkantam ott. A plébánia által fönntartott albergue 
(zarándokszállás) Karl Leisner nevét viseli. Az ő életútja, antifasiszta kiállása példát adhat 
napjaink szükséges ellenállására is. A történelem sajnálatosan már bizonyította, a fasiszta 
gondolkodás előbb még lopódzik, „csak” beszédben, csak jelképekben, de ahogy egyre 
inkább erősödik, nem kímél egy „magukfajtát” sem, de azokat sem, akik kritikával ille-
tik, akik ellenállnak neki. Karl Leisner 1915-ben született Németországban. Gimnazista 
korában csatlakozott a katolikus ifjúsági mozgalomhoz. 1939-ben diakónussá, szerpappá 
választották. Hitler-ellenes kijelentései miatt a Gestapo 1939. november 8-án letartóztatta. 
Börtönbe vetették, majd a sachsenhauseni, később 1940 decemberében a dachaui kon-
centrációs táborba szállították. Itt nem várt dolog történt. Az ott raboskodó francia fogoly, 
Gabriel Piguet püspök a halálosan legyengült Karl Leisner diakónust 1944. december 17-
én a 26-os számú blokkban, a veszély ellenére pappá szentelte. Az új pap első és egyetlen 
szentmiséjét 1944-ben István-napon tartotta meg. Élete utolsó heteit egy München melletti 
tüdőszanatóriumában töltötte, ahol 1945. augusztus 12-én hunyt el. II. János Pál pápa 1996-
ban boldoggá avatta. 

E p i l ó g u s

Zarándokutam befejezése egybeesett Ferenc pápa brazíliai látogatásával. Már zarándoklásom 
idején is imádkoztam érte: legyen ereje és lehetősége céljait megvalósítani. Nem csalatkoztam 
benne, amikor hazaérve a napilapokban arról olvashattam, hogy Ferenc pápa a gazdagok 
nagyobb felelősségvállalására és az egyenlőtlenségek csökkentésére szólította föl a világot. 
A szolidaritás kultúrájának szükségességéről beszélt az önzés, az invidualizmus helyett. „Soha 
ne fáradjunk bele abba, hogy egy jobb, igazságosabb világért dolgozzunk!” – mondta. Vajon 
Magyarországon a katolikusok meghallják-e a Szentatya szavait? Idősebbként is képesek va-
gyunk-e a nagy változtatásra, vagy eltoljuk a felelősséget magunktól? Az ifjabbakban minden-
esetre bízhatunk. Nemrég, augusztus elején volt lányom nászmisés esküvője. A fiatalok maguk 
választották az evangéliumot, amely így hangzott:

 „Jézus azonban magához hívta őket és így szólt: ’Tudjátok, hogy a nemzetek fejedelmei 
uralkodnak a népeken, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen, 
hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az le-
gyen a ti szolgálótok. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.’”(Mt 20, 25-28)
H a n t i  V i l m o s
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Az asszertivitás – ha nagyon komolyan vesszük

A  b i b l i a i  J a k a b  l e v é l  t a n í t á s a  a  m a i , 
k o r s z e r   v e z e t é s  s z á m á r a

Tudásra nyitott – és nem is föltétlen keresztény – környezetben jó ideje nem kelt már se megle-
pést, se megütközést az a kijelentés, hogy a Szentírás kihagyhatatlan és kifogyhatatlan tananyag 
egy korszerű vezető, egy hatékony menedzser számára is. Legyen az akár hívő, akár nem hívő.

A vezetéselmélettel foglalkozók körében és/vagy multinacionális közegben legalább két 
évtizede ismerős a kifejezés: spirituális kapitalizmus. Persze ez a jelenség – magát nem is 
leplezve – igen csak öncélú. A tulajdonosok, a felsővezetők, a leaderek ugyanis rájöttek, hogy 
a racionalitás már kevés a gazdasági sikerekhez, kevés a „kiválósághoz”, azokhoz valójá-
ban már a kompetencia, az innováció, a differenciálódás, az újabbnál újabb metodikák és 
stratégiák (Lean, BOS...) adaptálása sem elég. Sőt, a motiváció legrafináltabban kifejlesztett 
módszerei se elegendőek. A profit érdekében már nemcsak a lelkesedést, hanem a „lelkeket” 
is be kell dobni!

Az utilitarista, a haszonelvű spiritualitás tehát (újra) föltaláltatott. A haszonelvűség persze 
nem jelent föltétlen rosszat, főleg, ha azt egy szervezet az értékek keresésével, az emberi mél-
tóság, a közjó és az etikus magatartás erősebb figyelembe vétele mellett próbálja alakítani. 
A vállalati spiritualitás gyakorlata sokféle, az USA-ban például a nagyvállalatok komoly szá-
zaléka él a meditáció gyakorlatával, elsősorban a keleti tanokra építve. Európában inkább a 
kolostortréningek jöttek divatba, ahol a vezetők többek között a Szentírás gazdag tárházára is 
rácsodálkozhatnak.

Noha jómagam nem vagyok az állandó idézetcsattogtatások rabja, a felsővezetői pályafutá-
som éveiben – kalandvágyból mellőzve az erre vonatkozó szakirodalmat – gyűjteni kezdtem 
az Ó- és Újszövetség gazdaságra és vezetésre vonatkozó bölcsességeit. Több mint kétszáz 
olyan szakaszt, verset, mondatot találtam, melyek élő módon, mai is aktuálisan adnak kiváló 
útmutatást a vállalkozásokban tevékenykedőknek. Az idézetekből közel hetven egyértelműen 
a személyzeti munkára, az emberi erőforrás-gazdálkodásra (újmagyarul a „HR-management”-
re), azon belül pedig a vállalati viselkedéskultúrára (behaviour management-re) irányul. Ennek 
alapján én úgy látom, hogy ne legyen teljesen nyugodt az a HR-vezető, aki nem ismeri a Bibliát! 

A s s z e r t i v i t á s  é s  p r o a k t i v i t á s

Lapozzunk hát bele ebbe az ókori „tréninganyagba”! Jakab levele például egy igazi csemege! De 
vajon hogyan szolgálhat egy szent lelkülettel és apostoli lendülettel a kora-keresztények szá-
mára kétezer éve megírt, az evilágtól való elfordulást szorgalmazó, „gazdagellenes” és jobbára 
lelki buzdítást tartalmazó ún. katolikus levél a profán módon sikerorientált huszonegyedik 
századi vezetőnek? (Miért kevernénk mindenáron az égit a földivel?)
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A válasz nagyon egyszerű. Úgy, hogy minden tekintetben ma is korszerű, hiszen örökérvényű. 
Az örökérvényűség garanciája pedig az, hogy ismeri az embert. Aki testből, lélekből és szabad 
akaratból álló teremtmény. A legnagyobb és a legkisebb vállalat, a legnagyobb birodalom és a leg-
kisebb társadalmi közösség vezetői is emberek, azaz testtel, lélekkel és – a látszat ellenére – szabad 
akarattal bíró egyének. És – megint csak a látszat, illetve a közvélekedés ellenére – se a társadalom-
ban, se a gazdaságban, sőt még a történelemben sincsenek speciális automatizmusok, nincsenek 
a reáltudományokban megismert megfellebbezhetetlen kényszerűségek, nincsenek önszabályozó 
rendszerek, valójában csak emberek és akaratok vannak. (Az „égieket” a földiekkel pedig igazság 
szerint egy lelkiismeretes embernek minden nap kevernie kellene.)

Vonatkoztassunk el most attól, hogy a levelet ki és mikor írta, hogyan lett kanonizálva, és 
mi nem tetszett benne Luthernek. Mindenképpen valamikor az 1. század második felében 
írhatták. A bibliakutatók és a tudományos bibliamagyarázók döntő többsége ezt a levelet is a 
„pszeudoepigráf” irodalomba sorolja, ahol a szerző csak átvette valamelyik nagy, első generációs 
apostol nevét és tanító szellemiségét. Jelen esetben – „az Úr testvére” (Mt 12,46-50), a jeruzsálemi 
őskeresztény közösség valamikori vezetője – Szent Jakab apostol nevét és szellemiségét. Bárki is 
volt a levélíró Jakab, kiváló pszichológiai, pedagógiai érzékkel és tudással rendelkezett. Istentől 
kapott bölcsességgel ismerte az embert és az emberi kapcsolatokat. Nyugodt szívvel állíthatjuk 
róla, hogy – hasonlóan a többi levél szerzőjéhez – ő is egy igazi, kétezer éve működő és ható tanító, 
tréner és „coach”. Segítő erő úgy a végső célunk eléréséhez, mint a mindennapjaink kihívásaiban.

Úgy vélem – bár én még nem jártam ott –, az nem lehet baj, ha egy mai menedzser lelki feltöltő-
dés céljából, divatos módon elzarándokol az idősebb Jakab sírjához, Santiago de Compostelába és 
abszolválja az El Caminót. De mennyivel olcsóbb és egyszerűbb, ha mindenekelőtt kezébe veszi és 
áttanulmányozza a fiatalabb Jakab levelét.

Asszertivitás és proaktivitás! – zeng a két „korszerű”, ugyanakkor dicséretesen az emberi mél-
tóságra is apelláló személyzetpolitikai jelszó lassan a világ minden beglobalizált zugában. Legyél 
asszertív, legyél proaktív! Kevésbé velünk született adottságok, inkább megtanulandó készségek 
ezek. „Skill”-ek, ahogy a multiknál emlegetik. A proaktivitás egyszerűbben megfogható és értel-
mezhető fogalom, így arról majd máskor. Akár bibliai összefüggésben is.

De mit is jelent az asszertivitás? Komplex dolgot. Nincs is egységes definíciója. Viselkedési, 
magatartásbeli és kommunikációs normákat. Hatékony önérvényesítést – türelembe ágyaz-
va. Erős motiváltságot – érzelmi kiegyensúlyozottság és szerénység mellett. Önismeretet, 
saját magunk elfogadását – a folyamatos szellemi és lelki fejlődés és megújulás szükségessége 
mellett. Belső önuralmat, sőt harmonikus lelki és mentális állapotot. Jellembeliséget. Szenzi-
bilitást – de nem túlérzékenységet. Nyitottságot, megértést, empátiát a másik ember irányába, 
a másik ember tiszteletét – ugyanakkor nyíltságot, őszinteséget, szókimondást, megfelelő vi-
takészséget és szilárd eltökéltséget, hogy a másikat meg tudjuk győzni a magunk igazáról. (Az 
asszertivitást szokták csoportosítani is: beszélnek munkahelyi asszertivitásról, azon belül ve-
zetői és munkatársi asszertivitásról, közéleti-politikai asszertivitásról, otthoni asszertivitásról 
stb. Jelen esetben, a jakabi levél szempontjából főleg a munkahelyi és vezetői asszertivitásról 
érdemes elgondolkodnunk, tudva azonban azt, hogy az igazi jellem soha sehol nem ölt magára 
másik ruhát.)
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Olvassuk csak a levelet: „Szeretett testvéreim, ti is tudjátok! Legyen minden ember gyors a hal-
lásra, és késedelmes a szólásra, s késedelmes a haragra! Mert haragjában nem azt teszi az ember, 
ami Isten előtt igazságos. (Jak 1,19-20)

Milyen régi igazság és mindig elfelejtjük. Meghallgatom a másikat és utána beszélek. Először 
a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad! Stephen Covey nagysikerű könyvében: „A kiemel-
kedően sikeres emberek 7 szokásában” mint egyik szokás éppen ezt a bibliai útmutatást fordítja 
és részletezi a mai kor menedzserei számára.

Az előítélettel is felturbózott türelmetlenség napjaink fő betegsége. Azt hisszük, hogy a sza-
badjára engedett emóciók hatékonyak, a dühvel nyomatékosított „jogos felháborodásunk” erősí-
teni tudja az igazunkat (amiben esetleg magunk sem vagyunk egészen biztosak), és mindezekkel 
meg lehet nyerni másokat. Épp ellenkezőleg. A vitapartnert végighallgató, a válaszokat alaposan 
meggondoló türelmes érvelés lehet, hogy kevésbé hatásos, de annál hatékonyabb.

A helyes asszertivitás megértő ugyan, de nem elnéző: „Senki ne mondja, amikor kísértést 
szenved, hogy ’Isten kísért’, mert Istent nem lehet rosszra kísérteni és ő sem kísért senkit. 
Mindenki, aki kísértésbe esik, a saját kívánsága vezeti félre és csábítja a rosszra” (Jak 1,13-14). 
Miután itt csak a kifogás alanya volt, az Isten szót köznapi viszonyainkban nyugodtan behe-
lyettesíthetjük a „korszellemre”, társadalmi – politikai – vállalati közegben pedig a „rendszer-
re”, a „körülményekre” vagy a „nyomásra”. Saját tévedéseinket, hibáinkat és bűneinket nem 
foghatjuk másra, főleg nem ilyen általános, név nélküli, homályosítva felmentő tényezőkre. A 
rossz támadhat ugyan kívülről, de a rossz cselekedet mindig belülről fakad. Az a vezető, aki 
lelkiismerete szerint a fölülről jövő döntést rossznak és hibásnak látja, de lojalitása miatt mégis 
végrehajtja és végrehajtatja, ha nem is követ el minden esetben súlyos bűnt, de nagyot vét az 
asszertivitás elve ellen, hiszen megalkuvó módon csakis a maga érdekeit és saját biztonságát 
nézi. 

Asszertív magatartásunkban és megnyilatkozásainkban az őszinteség jelenti talán a legfon-
tosabb elemet. Erre természetesen hitbeli példát hoz az apostol, de olyan plasztikusan, hogy 
azonnal felismerjük, érvényes ez minden értékkövetőnek mondott tevékenységben:

„Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. Mert ha valaki csak 
hallgatja az igét és nem cselekszi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a tükörben szem-
léli; ha megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt….Ha pedig valaki vallásosnak 
tartja magát, de nem fékezi a nyelvét, hanem megcsalja szívét, annak hiába való a vallásossága” 
(Jak 1,2-26).

A kétszínűség szintén korunk nagy betegsége. Mind a politikában, mind az üzleti életben. 
Mást hirdetünk, és mást teszünk. Hangosan kirakjuk a média-ablakba a kétszáz oldalasra 
varázsolt, a tízparancsolatot is visszamondó gyönyörű szép etikai kódexünket, aztán csendben 
minden nap megsértjük. Mert a profit meg főleg a magunk jussa igen nagy kísértés.

A kétszínűség, a hipokrízis másfelől korunk megszokott mindennapi vádja is. Lessük a má-
sikat, vajon őszinte-e. Aztán alkalomadtán lecsapunk rá, kezünkben a betüzesített bélyeggel 
hadonászva. Az igazán asszertív ember mindenekelőtt saját magában próbálja a kétszínűséget 
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lekontrollálni és kiirtani. Ugyanis a magunk lelkébe tévedésmentesen beleláthatunk. A másik 
emberébe már kevésbé. 

Az alaptalan gyanú alaptalan vádaskodásba torkollhat. Nagyon jól tudja ezt Jakab. „Ne rá-
galmazzátok egymást, testvéreim” (Jak 4,11) – figyelmeztet ezért a levélben, hiszen aki elítéli 
vagy megrágalmazza testvérét, az valójában az isteni törvényt ítéli el és azt rágalmazza. Ha az 
első két idézet lényegét – a másik meghallgatását és az őszinteséget – összekötjük, fontos azt is 
észrevenni, hogy az emberi gyarlóság, a rosszakarat, a hátsó gondolat, a bűn képes visszaélni az 
asszertivitás és a nyitottság látszatával is. Meghallgatlak, tárd ki csak magad egészen, legalább 
lesz mibe kapaszkodnom érveléseimben, hisz megtalálom benned a támadási felületet. Ezt a ma-
gatartást persze nem csak az interperszonális kapcsolatokban, hanem szélesebb kontextusban 
is tetten érhetjük. Megismerem, áttanulmányozom ezt vagy azt a tanulmányt, nézetet, elvet, 
de már előre tudom, hogy támadni fogom. Prekoncepcióval beleolvasok az ilyen vagy olyan 
izmusba, de csak azért, hogy hitelesebben kritizáljam. Elvégzem a teológiát, de csakis azért, 
hogy alaposabban felkészülve, zsigerhajtott lendkerékkel támadjam a másik vallást. Ebben a 
metódusban kevesebb az asszertivitás, és több a nemtelen praktika. A „kiábrándultságból” eredő 
hátat fordítás, amit ilyenkor általában emlegetni szoktak, általában csak hazug álca. Az emberi 
szabad akaratot jól ismerő valódi asszertivitás egyébként se ismeri a kiábrándultságot, inkább 
csak a tévedések belátását és a megújulást.

A Jakab levél leginkább talán a hit és a tett viszonyáról „híresült el”: „Mit használ testvéreim, 
ha valaki azt mondja, hogy hite van, de tettei nincsenek?” (Jak 3.14) – írja, majd hozza a konkrét 
példákat is. Korabeli példák – mai érvénnyel és aktualitással. A vezetőknek különösen fontos 
intés: ha tetteinkben nem tükröződik, amit a munkatársainknak hirdetünk, akkor önző, 
kétszínű, hazug és hiteltelen emberekké válhatunk. A hit a tettekben nyilvánul meg igazán. A 
hit fontossága kapcsán azonban hadd tegyek egy rövid gondolati kitérőt, és hadd osszam meg 
egy dilemmámat. A „keresztény szemléletű menedzsment” témájában sok írás és sok könyv 
látott már napvilágot. Helen J. Alford és Michael J. Naughton könyvét nálunk is többször kiad-
ták, magam is alaposan áttanulmányoztam. A bibliai alapokra, a keresztény tanításra építő, 
gazdag szakirodalmat felhasználó, elemző, modellező, összegző és értékelő mű mindenképpen 
hasznos olvasmány és útmutató. A címe azonban mindig szöget üt a fejemben:„Menedzsment, 
ha számít a hit”. Mert mi van a „másik” oldalon? Mi történik akkor és ott, ha és ahol egyál-
talán nem számít a hit? A dilemmát persze egy bibliai gondolattal mindig rövidre lehet zárni: 
legyünk mi a só és a kovász! De globalizált szervezeti és módszertani viszonyok között ez nem 
könnyű feladat. 

A válság óta néhány neves szakember (például Róna Péter a Magyar Nemzet 2011. október 
elsejei számában megjelent „Hiányok és erények”c. tanulmányában) nálunk is erősen szorgal-
mazza az eredeti értékek és erények (benne a sarkalatos erények) visszatérítését a gazdaságba. 
A gazdaságetika, a társadalmi szolidaritás továbbá az általános bizalom erősítése nélkül, a 
szellemi, lelki, spirituális tényezők további elhanyagolása mellett nehezen fog menni a valami-
kori kilábalás vagy a hőn áhított valamiféle új pályára állítás – állítják egyre többen. Jómagam 
ennél erősebben szoktam fogalmazni: a szabad piacgazdaság rendszere (logikusan az őt létre-
hozó keresztény) spiritualitás nélkül valószínűleg halálra van ítélve! (Éppen ezért egyáltalán 
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nem csodálkozom, hogy a világgazdaság motorja: a kommunista – kapitalista – pragmatista 
Kína – a korábbi merev tiltás után – újabban élénken érdeklődik a keresztény vallás tanításai 
iránt.) 

De olvassuk tovább: „Ne akarjatok sokan tanítók lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy 
így súlyosabb ítéletet veszünk magunkra” (Jak 3,1). Zseniális meglátásra épülő figyelmeztetés! 
Még a magamfajta vezetőképző tréner is megretten egy kicsit, és a Jakab által említett rizi-
kótól libabőrös lesz a háta: Honnét is ez a fene nagy bátorságom? Mit is szoktam én oktatni a 
tréningjeimen?

Bizony napjaikban is sokan akarnak/akarunk tanítók lenni! Az „ész osztása” a legtöbb ember-
nél belső kényszer. Egy politikai vagy gazdasági vezető pedig különösen testhez állónak érzi az 
apostol vagy prédikátor szerepét, igaz, gyakran rá is testálják. De egyáltalán nem biztos, hogy 
megfelelő módon érzi is az ítélet súlyát. A tanító asszertivitás nem azt jelenti, hogy kiéljük okta-
tási vágyainkat. Az ismeretátadáshoz, a tudásmegosztáshoz időnként talán hasznos a „katedra”, 
de érveléshez és meggyőzéshez már inkább hátrány. Ez utóbbiakhoz bizony gyakran asztal 
körüli kisközösséget kell szervezni, néha személyre szabott levelet kell megfogalmazni, vagy 
fáradságos utakat kell megtenni úgy, ahogy azt az apostolok tették. 

Versenykorszakban élünk. A páli levelekben több ízben is tanácsokat kapunk arra, hogy mun-
kánkban, hivatásunkban hogyan lehetünk győztesek. Jakab jó szemű filozófiája és kifinomult 
lelkiségű asszertivitása viszont emlékeztet bennünket a veszélyekre is. Valójában a versenyt is a 
kívánságok mozgatják, és ezért a verseny az egységet is bomlasztani tudja: „Honnan a háborúség 
és civakodás köztetek? Nemde bensőtökből, a kívánságaitokból, amelyek tagjaitokból háborog-
nak? Csak kívántok és nem kaptok semmit, öldököltök és versengtek, s nem szereztek semmit. 
Civakodtok és tusakodtok, és nincs semmitek – azért mert nem kértek” (Jak 4,1-2).

Érvényesek ezek a szavak lelkiekre és anyagiakra egyaránt. A szabadpiaci verseny – éppen az 
ember szabadságra teremtettsége miatt – valószínűleg a leghatékonyabb mód a javak előállításá-
ra. De a verseny nem lehet öncélú és nem lehet korlátlan. A folyamatos versenyszellem varázsá-
ban egy idő után kiüresedhet az ember, mert rájön, hogy mindent nem lehet ügyességgel, erővel, 
gyorsasággal megszerezni. Aki állandóan felemelt fejjel, sikerre éhesen mindig csak küzdeni, 
harcolni, önerőből elérni akar, és alázatosan kérni soha nem tud, az egyszer rájön, hogy valójá-
ban nem kapott semmit az élettől. Aki fölényes magabiztosságában élete során megspórolja a sok 
kis segítséget, az lehet, hogy valamikor rászorulhat majd az egyetlen nagy segítségre.

A túlzott önbizalom veszélyére igencsak testhez és témához illő példával figyelmeztet: „Rajta 
hát, akik így szóltok: ’Ma vagy holnap elmegyünk ebbe és ebbe a városba, s ott töltünk egy eszten-
dőt, kereskedünk és nyerészkedünk’ – pedig azt sem tudjátok, mi lesz veletek holnap” (Jak 4,13-14).

Az asszertív gondolkodásmód nem tudja teljes mértékben elfogadni az „aki mer, az nyer” 
elvet. A tervezést és a bátorságot persze nem lehet sehol sem megspórolni, de aki lelkiekben 
soha nem számol a kudarccal, az előbb-utóbb sorscsapásként fogja megélni az életét. A jakabi 
„Ha az Úr akarja, és ha élünk, ezt vagy azt fogjuk tenni” (Jak 4,15) – hasonlóan a zsidó vallás 
B’ezrat Hashem (םשה תרזעב) vagy az iszlám Insallah ( هللا ءاش نإ) kifejezésekhez, ill. rövid 
fohászokhoz – arra int bennünket, hogy földi sikereinkhez a reményt odafentről is táplálni 
szükséges.
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„Nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellensége az Istennek? Aki tehát ennek a 
világnak barátja akar lenni, ellenségévé lesz Istennek” (Jak 4,4-5). Nehezen tud mit kezdeni e 
mondatokkal egy vezető (és nem csak egy vezető), ha a kontextusból kiragadva olvassa őket. 
Pregnánsan, sőt, zavaróan erősen jelzik Jakab felhívását az „evilágtól” való elfordulásra. Pedig 
csak vissza kell őket helyezni a levél teljes szellemi keretébe. Az akkori (és persze a mostani) 
világ bűneiről és a (mindenkori) korszellemben meglévő bűnös gondolatokról beszél. Ne so-
dorjon magával bennünket a korszenny áradata. A világgal való barátkozás a hibákkal, tévedé-
sekkel és bűnnel való kapcsolatokra utal. Azoktól kell elfordulni. Hiszen a megújulás állandó 
követelménye is ezt jelenti. Mindenütt és minden értelemben. Testben, lélekben, életvitelben, 
vállalati stratégiában és a másokhoz való viszonyunkban. A levél gazdagságellenessége sem 
öncélú. A figyelmeztetés nekünk, mai embereknek így szól: tedd a dolgodat, gazdálkodj a 
talentumokkal, de a főcsapás iránya nem lehet csak az anyagi meggazdagodás, mert lelkünk 
ennél többre hivatott, ezért gondolati váltásra és súlypontáthelyezésre lehet szükség. Valójában 
egyaránt érvényes ez egy rokkantnyugdíjas meg egy vállalatbirodalom tulajdonoselnöke ese-
tében is. Csak a gazdagoknak általában mindig nehezebben szokott menni. Mert a súlypontok 
áthelyezésében, főleg a szolidaritás, a közjó és igazságosság erősítésében nekik sokkal több 
feladatuk lenne.

A bibliai levelek kivétel nélkül szépen zárnak. Jakabé is. Embertársaink iránti felelősségünkről 
beszél, részben visszautalva az ószövetségi Példabeszédekre: „Testvéreim! Ha valaki közületek 
eltéved az igazságtól és valaki megtéríti őt, tudja meg, hogy aki a bűnöst visszatéríti téves út-
járól, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát (Jak 5,19-20). Nem 
kommentálnám. Valószínű, még az is érti e nemes feladatot, aki „bűnös testvérében” könnyed 
kényelemből és/vagy a rendszer parancsa alapján csak egy válásra vagy felmondásra ítélt humán 
erőforrást lát. Ám aki elfelejtkezik a másik lelkéről, az elfelejtkezik a magáéról is. 

Elöljáróban említettem, hogy az asszertivitás definíciója nem egységes. Az a lényeg, hogy 
ennek ellenére az ember, főleg egy vezető tudja és érezze, mit is jelent az életben. A gyakorlati 
értelmezése legyen minél egységesebb. A megfogalmazás pedig akár egyénileg is alakítható és 
fejleszthető, és talán éppen ez a szép benne. Az asszertivitás mint személyzetpolitikai elvárás 
természetesen vállalati érdek is, de a mozgató rugója már nem lehet csak az. A mai korszerű 
vállalatirányításban és minőségirányításban szinte varázsszóként emlegetik az ún. „kiválóságot” 
(Business Excellence), benne a tökéletesebb módszerek állhatatos keresését. Tökéletesítsük hát 
az asszertivitás fogalmát is! Én magam – a  páli és a katolikus leveleket, főleg a Jakab levelet 
áttanulmányozva – szívesen kiegészíteném a korábbi definíciókosarat még két fontos lelki té-
nyezővel: az önodaadással és az önátadással. És végső soron a szeretettel is. Mert szeretet nélkül 
valójában nincs igazi asszertivitás és igazi vezetés sem.

H e g e d  s  Z o l t á n 

1  Közgazdász. Vezetőképző tréner. Közel húsz évig dolgozott neves multinacionális vállalatok (British Petrol, Aral) 
vezetésében és felső vezetésében. Az „Amit a multitól érdemes megtanulni és amit nem” c. művét 2009-ben adta ki a HVG 
Könyvek kiadó. „A menedzser Bibliája” című könyve 2010-ben jelent meg a Kairosz Kiadónál.
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Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?

A történet 2006 karácsonyának előestéjén kezdődik. A nagyon mozgalmas ősz után mindenki 
békére és nyugalomra vágyott. Karácsonyi ajándékként a kormány a 2237/2006 (XII. 23) sz. 
kormányhatározattal az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) államháztartási tartaléka 
terhére – és azonnali határidővel – 1368,4 millió forint átcsoportosítását rendelte el. A határozat 
2. a) pontja szerint ebből „a közoktatási feladatok támogatására szolgáló 948,4 millió forintot a 
(…) kiegészítő támogatásra jogosult egyházak között, a kiegészítő támogatás arányában kell[ett] 
elosztani”. A határozat 2. b) pontja szerint „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók 
támogatására szolgáló 420,0 millió” forintot a következőképpen osztották el: katolikusok (243 
millió), reformátusok (115 millió), evangélikusok (38 millió), Mazsihisz (24 millió). Ezen a 420 
milliós kereten tehát kizárólag a négy, ún. „történelmi” egyház osztozott. A határozat kikötötte, 
hogy „a támogatás felhasználásánál elsőbbséget kell biztosítani a műemlék, műemléki jellegű és a 
közösségi célt szolgáló egyházi ingatlanokat érintő feladatoknak.”

Mivel 2006. december 23-a szombatra esett, és aligha valószínű, hogy karácsony és újév között 
megtörtént volna az átutalás, a legkézenfekvőbb, ha január első napjaira vélelmezzük a tranzakció 
lebonyolítását (vagyis 2007. január 2-a, kedd után). Ennek ismeretében kezd a történet érdekessé, 
mondhatni izgalmassá válni.

Egy 2007. január 19-én keltezett levelében (iktatószám: 130066/2007. Eln.) dr. Bölcskei Gusz-
táv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a következő hivatalos levelet intézte dr. Balogh Gyula OKM 
kabinetfőnökhöz, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége fejléces és címeres 
papírján:

Tisztelt Kabinetfőnök Úr!
A Kormány által 2006 decemberében a Történelmi Egyházak részére biztosított rendkívüli támoga-
tási keretből Egyházunknak átutalt 115 MFt-ról – melyet ezúton is köszönünk – az alábbiak szerint 
számolunk el:

• Református Missziói Központ rekonstrukciója: 87 774 588 Ft
• Balatonfenyvesi konferenciaközpont rekonstrukciója: 63 954 497 Ft
Tisztelettel kérjük az elszámolás elfogadását, s amennyiben szükséges, számlamásolatokat és 

szöveges beszámolót is rendelkezésre tudunk bocsátani.
További eredménye [sic] munkát kívánva áldást kérek életére.
Dátum, aláírás, pecsét.

A levelet az OKM 2007. jan. 25-én érkeztette és iktatta. Érkeztető szám: E-4345. Iktatószám: 3418. 
Szervezeti egység: Egyházi [Kapcsolatok Titkársága].

Teljesen egyértelmű, hogy Bölcskei püspök a sebtében (lásd helyesírási hiba) – és jelen időben 
(„számolunk el”) – írt levelét elszámolásnak tekintette; gyakorlatilag úgy, hogy semmiféle szer-
ződés nem került még aláírásra a pénz felhasználását illetően. Levelében magát az „elszámolás” 
kifejezést is használta. Ha netalán tán mégis szükséges lenne, akkor küld majd „számlamásolato-
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kat” – tehát nem eredeti számlákat (!) –, de mintegy implicite reméli/feltételezi, hogy erre talán az 
OKM-nek nem lesz szüksége. Fel sem merült benne, hogy esetleg gond lehet a számokkal. Márpe-
dig van. Milyen részösszegekből sikerült összehozni a 151 729 085 Ft-ot, amely nagyságrendekkel 
meghaladja a kapott 115 milliót? Az már csak hab a tortán, hogy valójában két hideg januári hét 
alatt hatalmas volumenű fizikai munkát igénylő rekonstrukciókat egyszerűen képtelenség elvé-
gezni, és le is számlázni. Hiszen az „elszámolunk” azt jelenti: a munkákat már elvégezték – és 
leszámlázták! „Elszámolni” ezek alapján lehet.

2007. február 7-én (Sze 21:01) dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes (aki a 2010-es kormány-
váltás után mint kabinetfőnök folytatta a pályafutását a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
riumban) elektronikus üzenetben tájékoztatta a pénzadományban érintett egyházak illetékeseit, 
hogy „a pénteki költségvetési egyeztetési tárgyalásra, véleményezésre mellékelten megküldöm az 
egyes előirányzatokra megkötendő szerződések tervezeteit és néhány fontosabb (új) mellékletet.” 
Ekkor valójában Bölcskei püspök „elszámolását” már régen iktatták!

2007. február 16-án (9:38) Tarr Zoltán zsinati tanácsos a Tanácsosi Titkárság címéről (zsinat.
tanacsos@zsinatiiroda.hu) egy tárgy nélküli elektronikus levélben fordult Csepregi András titkár-
ságvezetőhöz (másolatot kap: Galik Gábor). Ebben a következőket írta: „A Zsinat Elnöksége meg-
bízásából ezúton tisztelettel jelzem, hogy a 115 millió forint összegű rekonstrukciós támogatásra 
megjelölt célt szeretnénk megváltoztatni. Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky 
utcai épületének rekonstrukciója lenne. Tisztelettel kérem, hogy kérésünket szíveskedjék elfogad-
ni, és a készülő szerződésben átvezetni. Szíves megértését és segítségét megköszönve, tisztelettel: 
Tarr Zoltán zsinati tanácsos.” Lehetséges, hogy Tarr Zoltán nem tudott Bölcskei püspök szűk egy 
hónappal korábbi elszámolásáról?

2007. február 21-én került sor a hétoldalas, 5 db eredeti példányban készült, 4006/2/2007 ügy-
iratszámot viselő, támogatási szerződés aláírására. Az OKM részéről ezt Závecz Ferenc fejlesztési 
és gazdasági szakállamtitkár, a református egyház részéről pedig dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a 
Zsinat lelkészi elnöke írta alá. A szerződés egyértelműen kimondta, hogy a 115 milliós támogatás 
lényegében véve hozzájárulás a KGRE Reviczky utcai épületének rekonstrukciós költségeihez. 
A szerződés ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a református egyház a támogatást egy összegben 
kapta meg az InterEurópa Bank Rt.-nél vezetett számlájára (4.1). „A Kedvezményezett tudomásul 
veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel. Kizá-
rólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan 
és közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el” (5.1). A támogatás felhasználásának kezdő 
időpontja: 2006. december 23, véghatárideje: 2007. június 30 volt (5.2). A református egyház részé-
ről a kapcsolattartó személy Tarr Zoltán zsinati tanácsos lett. A Támogató részéről megnevezett 
egyik személy Laffertonné Komáromi Kinga referens volt (5.3.). „A támogatás felhasználását a 
Támogató (…) a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben 
rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti” (6.1); „A Kedvezményezett 
a támogatás felhasználásáról részfeladatonkénti bontásban legkésőbb 2007. július 31-ig köteles 
szakmai beszámolót, valamint pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére” (6.4). 
A szerződés világosan kikötötte, hogy a „felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonyla-
tokra, egyéb okiratokra” a Kedvezményezett „köteles ráírni: ‘elszámolva’, továbbá az eredeti szám-
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lákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra rá kell írni: ‘4006/2/2007. számú támogatási szerződéshez 
felhasználva.’ A fent említett számlák stb. okiratok bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők” 
(6.4b). „A Kedvezményezett a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére” (6.5.).

2007. március 5-én dr. Nagy Sándor főgondnok, a Zsinat világi elnöke, és dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, levelet írtak dr. Szűcs Ferencnek, a KGRE rektorának (iktatószám: 
130242/2007. Eln.). 

„Főtiszteletű Rektor Úr!
Tájékoztatjuk, egyben segítségét, együttműködését kérjük az alábbi ügyben:
A MRE hosszú és fárasztó tárgyalások után1 plusz állami forrásokat kapott, amelyekkel kapcso-

latban folyamatban van a szerződés megkötése.2 
Az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel, melynek az elszámolását a Zsinat 

elnöksége a Reviczky utcai ingatlanon történt beruházás számláival szeretné megtenni.3

Az ügymenet a következő:
A MRE a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt érték-

ben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást.
A KRE pénzügyi támogatást nem kap, a MRE pusztán a számlákat kívánja felhasználni az elszá-

molás teljesítéséhez.
Erre a megoldásra azért van szükség, mert a támogatási szerződés értelmében4 közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni az összeg felhasználásához, ez pedig – tudomásunk szerint – az Egyetem 
beruházása kapcsán már folyamatban van.

Az érkezett összeg egyébként a MRE 2007-ben várt szabad felhasználású pénzkerete kiegészíté-
seként érkezett, ily módon ez az összeg ténylegesen nem rekonstrukciós célokat, hanem alapvetően 
intézményi működési célokat szolgál.5

Tisztelettel kérjük Rektor Úr szíves intézkedését, hogy a mellékelt táblázatnak megfelelően a 
számlák előkészítése és rendezése megtörténhessen.6

Szíves segítségét előre is köszönjük.
Isten áldását kérve életére, szolgálataira, testvéri köszöntéssel:”

Ahogy haladunk az időben a történet egyre izgalmasabbá válik. Létezik egy 2007. március 8.-i 
keltezésű, zsinati elnökségi pecsétes és Bölcskei püspök által aláírt „Költségterv az igényelt támo-
gatás felhasználására”, amely szerint a református egyház a II. negyedévben (április: 28 750 000 Ft; 

1  A januári levél azt sugallja, hogy itt a kormány váratlan karácsonyi ajándékáról van szó.
2  A szerződést február 21-én már megkötötték.
3  Magyarán: egy már befejezett beruházás számláival szeretnék az OKM felé a támogatási közpénz elköltését igazolni.
4  Néhány sorral feljebb még folyamatban levő szerződéskötésről írtak a szerzők.
5  Ez egészen egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Magyarán: a Zsinat elnökei tudatosan félrevezetik a KGRE rektorát! 

Sőt észre sem veszik, hogy hazudnak, hiszen a levél elején maguk írják, hogy „az egyik támogatás rekonstrukciós célokra 
használható fel”.

6  Ennél világosabban nem is lehetne megfogalmazni, hogy a pénzből tulajdonképpen semmit nem kívánnak beruházni 
sehova; azt csupán számlákkal szeretnék lefedni az OKM felé.
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május: 28 750 000 Ft; június 57 500 000 Ft) szándékozott a 115 milliót elkölteni – amelyet Bölcskei 
már januárban elszámolt! Amennyiben ez a február 21-i szerződés 1. számú melléklete, hogyan és 
miért viseli a március 8-i dátumot? Esetleg ezt mellékelték a zsinati elnökök a KGRE rektorához 
intézett levelükhöz?

Az OKM 2007. április 19-én (postabélyegző dátuma; küldeményazonosító: RL1363…) a 1363 
Budapest 502 postán, tértivevénnyel feladva, elküldte Bölcskei püspöknek (1146, Bp., Abonyi u. 
21) a 2007/2138/4006-2/2.// sz. iratot. Egy 2008. március 10-én keltezett belső minisztériumi do-
kumentumból megtudható, hogy 2007. június 19-én Závecz Ferenc szakállamtitkár engedélyezett 
egy átütemezést, és új határidőt szabott ki az elszámolásnak (a szerződésben eredetileg szereplő 
2007. július 31. helyett). Az átütemezés minden bizonnyal összefügg a 2007. április 11-én közzétett 
közbeszerzési eljárás megindításával (Közbeszerzési Értesítő 5449/20077).

Végül a 2008. január 31-i elszámolási határidő is módosult, 2008. február 29-re.

2008. február 27-én Tarr Zoltán levelet írt Závecz Ferencnek az OKM fejlesztési és gazdasági szak-
államtitkárának. A beérkezett levélen szerepel egy kézzel írott „Előzmény: E-10944” kitétel; kapott 
egy iktatószámot (100289/2/2008), illetve márc. 3-án kézzel rávezették: „ill. Egyházi Kapcs”.

Az OKM a levelet február 29-én érkeztette az E-10944 számon, és iktatta (8039), 2008. március 
7-én. Íme a levél szövege:

„Tisztelt Államtitkár Úr!
Hivatkozással a 4006/2/2007. sz. alatt megkötött támogatási szerződésre, illetve a 4006/13/2007. 
sz. átütemezési engedélyre, mellékelten megküldöm a Magyarországi Református Egyház Károli 
Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épültének rekonstrukciójának (sic) támogatására folyó-
sított8 115 millió forintról készült elszámolásunkat.

Beszámolónk szíves elfogadását kérve, a Zsinat Elnöksége megbízásából, tisztelettel:”

Az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága 2008. március 7-én érkeztette és iktatta (ikt. szám: 
8039/2008) a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája által benyújtott 100289/2/2008 
sz. iratot, amelynek tárgya a „támogatási szerződés elszámolása (4006/2/2007). Ügyintéző: 
Laffertonné Komáromi Kinga. Határidő: 2008. április 03. Az iraton szerepel Galik Gábor aláírása 
(május 29.), illetve egy másik aláírás (június 3). 

A szerződés alapjáratból nem kérte az eredeti számlák bemutatását. Azokra csupán a támogatási 
szerződés számát és az „elszámolva” kitételt kellett rávezetni. Természetesen, szükség esetén, le-
hetett (volna) ellenőrizni őket. Más kérdés, hogy az egyházak által elköltött közpénzeket az állami 
szervek mondhatni soha nem ellenőrizték és nem ellenőrzik; és ezt maguk az egyházak is pontosan 
tudják. Ebből kifolyólag semmi meglepő nincs abban, hogy az elszámoláshoz a Gesztelyi Építő-
ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1158 Budapest, Ady Endre utca 40) által a KGRE részére 

7  A kivitelezési szerződéseket 2007. május 25-én kötötték meg; „az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó 
hirdetményt” 2007. május 30-án tették közzé (Közbeszerzési Értesítő 7929/2007).

8  Emlékszünk: a zsinati elnökök a 2007. március 5-i levelükben egészen másról tájékoztatták a KGRE rektorát, tőlük 
mellesleg számlákat kértek.
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kiállított építési kivitelezésről tanúskodó, összesen négy darab számla másolatát kapcsolták. Ezek 
mind-mind a KGRE Reviczky u. 4. sz. alatti épület felújítási munkáinak ellenértékei, „a szerződés 
szerinti teljesítés alapján”; kivéve a másodikat (47/2007), amelyen „a módosított szerződés szerinti 
százalékos teljesítés arányában” kitétel szerepel. A számlákra (amelyek a Kulcs-Soft Számítástech-
nikai Zrt. rendszerével készültek, és 5 példányban kerültek kinyomtatásra) valamikor egyenként 
kézírással rávezették: 4006/2/2007 támogatási szerződéshez felhasználva. 2008. febr. 25-én pedig 
valaki olvashatatlan aláírással hitelesítette, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyező”. 

Lássuk a számlákat magukat.
1) 2007. augusztus 21-én kiállítottak egy 35/2007 sorszámú számlát bruttó 52 518 308 Ft érték-

ben. Fizetési mód: KÉSZPÉNZ. Ez ebben a rendkívül érdekes! Még 20 ezres bankjegyekben is 2626 
darabot jelent. Ennek a számlának van egy másik érdekessége is. Szerepel rajta egy ?7/4359-es 
szám; illetve a BGH/0708005 (3). A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „2.sz. 
szakasz-számla ‘B’ jelű rész”.

2) Második számla kelte: 2007. szeptember 25. Sorszáma: 47/2007. Összeg: bruttó 18 800 000 Ft. 
Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 2. példánya alapján készült. Ez egy „III. rész-számla ‘B’ 
jelű részfeladat”.

3) Harmadik számla kelte: 2007. november 08. Sorszáma: 57/2007. Összeg: bruttó 26 961 510 Ft. Fi-
zetési mód: átutalás. A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „végszámla ‘B’ jelű rész”.

4) Negyedik számla kelte: 2007. november 08. Sorszáma: 58/2007. Összeg: bruttó 18 783 236 Ft. 
Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „végszámla, pót-
munka végszámla ‘B’ jelű részfeladat”.

A 2008. február 25-i dátummal kitöltött és Szűcs Ferenc által aláírt, egyetemi pecséttel ellátott 
– ellenben iktatószámot nem viselő (!) – „Kimutatás a 4006/2/2007 számú szerződés keretében 
biztosított támogatás felhasználásáról” összegzi a 117 063 054 Ft kifizetést igazoló négy számlát, 
amelyek simán lefedik a 115 milliós állami támogatást.

A 2008. március 7-én érkeztetett és iktatott elszámolás a jelek szerint formailag megfelelt a 
szerződés követelményeinek. Legalábbis erre enged következtetni a március 10-én Laffertonné Ko-
máromi Kinga által elkészített „Feljegyzés Závecz Ferenc szakállamtitkár úr részére” (iktatószám: 
8039/2008), amely tulajdonképpen egy „döntés megalapozását szolgáló adatot tartalmazó nem 
nyilvános dokumentum”, mellékletekkel (levélmásolat, kimutatás, átütemezési engedély okirat 
másolata, elszámolás visszaigazolása levél). A levélben ez állt: „Tájékoztatom, hogy a (…) támo-
gatáshoz kapcsolódó elszámolást a Kedvezményezett hiánytalanul megküldte titkárságunknak. 
Tekintettel arra, hogy az elszámolás 2007. június 19-én szakállamtitkár úr által engedélyezett, az 
átütemezési engedélyben szereplő határidővel egyezően került benyújtásra, javasolom a beszámo-
ló elfogadását. Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló értesítő levelet aláírni szíveskedjen. 
Üdvözlettel: Dr. Csepregi András (aláírás).”9

Ha formailag nem is, tartalmilag azonban az elszámolásnak mindenképpen volt egy szépséghi-
bája, ami szemmel láthatólag elkerülte mindenki figyelmét. A szerződés szövegének értelmében 
ugyanis a református egyháznak egy „szakmai beszámolót” is mellékelni kellett (volna). Mire is 

9  A dokumentumnak létezik egy olyan változata is, amelyet Galik Gábor (vélelmezhetően 2008.) június első napjaiban aláírt.
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gondoltak? Egy „szakmai értékelés[re] a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a 
beszámoló 10 oldalnál hosszabb, a Kedvezményezett köteles 1 oldalas összefoglalót készíteni)” 
(6.4a). Megalapozott a gyanú, hogy részletes szakmai beszámoló soha nem készült. Az elszámolási 
iratanyagban – a jelek szerint – szerepel ugyan egy összefoglaló (1 oldal),10 ellenben annak a címe 
több mint problémás: „A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán megva-
lósult HEFOP 4.1.2. pályázatról és a hozzá kapcsolódó egyéb beruházásokról”. Ez a dokumentum 
egyébként nem egy már megvalósult, hanem egy megvalósításra váró projekt leírását tartalmazza: 
pályázati tervezet egy tanstúdió és nyelvi laboratórium létesítésére a KGRE BTK-n, hogy „lehetővé 
tegye az itt végző hallgatók magas szintű gyakorlati szakmai és nyelvi képzését, növelve ezzel a ki-
bocsátott szakemberek elhelyezkedési esélyeit”. A pályázati projekt konkrét célját a dokumentum 
így írja le: „a hallgatók alapvető oktatástechnikai szükségleteinek szintrehozása, illetve a jövendő 
szükségletekhez elengedhetetlen fejlesztése”.

Vajon mi köze lehet egy HEFOP 4.1.2. pályázati projektnek a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormány-
határozattal a református egyháznak rekonstrukciós célra kiutalt 115 millió elszámolásához? 
Elméletileg semmi. Vagy mégis?

A közel 300 milliós beruházást részben a HEFOP 4.1.2. pályázati pénzből finanszírozó KGRE ál-
tal meghirdetett közbeszerzési pályázaton győztes Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi 
Zrt. számláinak másolatait az OKM elszámoláshoz 2008. február 25-én hitelesítő személy aznap 
más dokumentumokat is hitelesített. Ilyen pl. a 2006. március 20-án keltezett Budapest József-
városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építésigazgatási Osztály Határozatának másolata 
(ügyiratszám: 08 – 151/15/2006), amelyben tudomásul veszik a Reviczky u. 4. sz. alatti irodaépület 
egyetemként való használatát, és megadják „az irodaépület 2002. évben az egyház használatába 
adott bal oldali épületszárnyának benyújtott terv szerinti felsőoktatási intézményként történő 
átalakítására az építési engedélyt”. 

Hasonlóképpen 2008. február 25-én, ugyanazon személy által, került hitelesítésre a KGRE és a 
Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. között 2007. május 25-én létrejött „Vállalkozá-
si szerződés ‘B’ jelű részfeladat” elvégzésére. A szerződés szövege szerint „a ‘Gyakorlatorientált ok-
tatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés, 
valamint az épület funkcióváltásával kapcsolatosan elvégzendő épületátalakítási és korszerűsítési 
munkák vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a dokumentációban részletezett műsza-
ki paraméterek figyelembevételével’ tárgyban lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás során”11 a 
Gesztelyi Zrt. „2007. május 9-i keltű ajánlatával” 12 nyerte el „az építési beruházás végzésének jogát”. 
A KGRE részéről a szerződés kapcsolattartóként dr. Kelemenné Farkas Mártát jelölte meg.

10  Amennyiben ez hiányozna, akkor a szerződés szövege szerint az elszámolás egyszerűen nem felelne meg a formai 
követelményeknek. Még így is felvethető, hogy milyen – elvileg 10 oldalnál terjedelmesebb – szakmai beszámolónak 
az összefoglalója ez? Ha pedig ezt nem nyújtották be a minisztériumnak, hanem csak az „összefoglalót” (!), akkor ez a 
szakmai jelentés hol található meg, és annak idején ki készítette el? 

11  Lásd 36090-36091 (KGRE tájékoztatója a szerződés módosításáról 15086/2007; 2007. okt. 10). Eredetileg 2007. április 
11-én került sor a közbeszerzési eljárás megindításának közzétételére (K. É. 5449/2007). Az Értesítő szerint „általános, 
gyorsított meghívásos eljárás”-ról volt szó.

12  Az ekkor benyújtott „Műszaki-pénzügyi ütemezés tervezet” három szakasszal számolt: 2007. május 29 – július 1 
(28 000 000 Ft), 2007. július 2 – augusztus 5 (44 000 000 Ft), 2007. augusztus 6 – szeptember 15 (42 693 242 Ft).
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Vélelmezhető, hogy ez a határozat, illetve a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződés voltak hivatottak 
betölteni az OKM szerződésben elvárt részletesebb „szakmai értékelés” szerepét.

A valóságban azonban két, jól elkülöníthető feladatvégzésről volt szó. Ez a két különálló feladat 
világosan kiderül a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja 112. számából 
(2007. október 1.). Ebben szerepel egy „A” (tanstúdiók kiépítése) és egy „B” (építészeti és szerkezeti 
átalakítások elvégzése kb. 1800 m2-en, szakipari munkák: kazánház, központi fűtési rendszer, tűz-
jelző hálózat, vizesblokkok felújítása) részfeladat.13 Az Értesítő fontos kitétele: „a szerződésmodósítás 
semmilyen módon nem érinti a HEFOP-4.1.2.-P-2004-09-0011/1.0 pályázati azonosítójú támogatás-
ból megvalósuló, ‘A’ jelű részfeladatra, 2007. május 25-én megkötött vállalkozási szerződésben foglal-
takat, annak rendelkezései a felek jogviszonyára változatlan tartalommal irányadóak.” 

Mindent összevetve: a református egyházvezetés számára soha jobbkor nem jöhetett volna ez 
a 115 milliós kormányajándék. Hiszen a Reviczky utcában más forrásokból (HEFOP 4.1.2, illetve 
banki hitel), éppen szervezték a munkálatok kivitelezését! A kérdés az: a református egyház az 
InterEurópa Banknál vezetett számlájáról (ahova a 115 milliós kormánytámogatás megérkezett) 
mikor utalta át a pénzt a KGRE-nek a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződésben feltüntetett számlá-
jára, hogy onnan (a készpénzben fizetett számlát leszámítva) a másik három számlán feltüntetett 
összeg átutalásos kifizetését teljesíthessék?

Illetve felmerül egy másik kérdés is. A Közbeszerzési Értesítő 112. számából (2007. október 1.) 
az is kiderül, hogy az eredetileg 2007. május 25-én megkötött szerződést 2007. szeptember 14-én 
módosították.14 Akkor miért nem ez, a módosított szerződésváltozat került be az elszámolásba? 
Annál is inkább, mert az Értesítő szerint (szerződés 3. c. pontja) a módosítás indoka: „az építési 
beruházással érintett ingatlanon az ajánlatkérő nem támogatásból megvalósuló15 további új 
építészeti és szerkezeti átalakításokat, illetve szakipari munkákat rendelt meg, amelyek megren-
delésének szükségessége a szerződéskötéskor nem volt előre látható”. Vajon melyek lehettek ezek? 
Miközben ugyanis az elvégzendő munka volumene ezek szerint nőtt, addig a kifizetendő összeg 
csökkent (szerződés 1.2. pontja) nettó 137  631  890 Ft-ról – ami a minisztériumnak a pénzügyi 
elszámolással együtt beadott eredeti szerződésben szerepel – 133 148 849 Ft-ra.

Az egész akkor válik átláthatatlanná és értelmezhetetlenné, ha figyelembe vesszük a Károli 
Gáspár Református Egyetem részvételi felhívását gyorsított meghívásos eljárás megindítására 
(5449/2007).16 Ebből az derül ki, hogy a KGRE

1) az „A” jelű részfeladathoz a „pénzügyi fedezetet az ajánlatkérő a HEFOP-
4.1.2.-P.-2004-09-0011/1.0 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja”.

13  A Közbeszerzési Értesítő világosan megkülönbözteti a részfeladatokat: az ‘A’ jelű részfeladatra ugyancsak 2007. május 25-
én megkötött szerződés szerint az „‘A’ jelű részfeladat: gyakorlatorientált képzési terek létrehozása, informatikai hálózat 
fejlesztése feltételeinek kialakítása  a felsőoktatási intézményben és akadálymentesítés, (összesen 620 m2)”.

14  Az Értesítő 129. száma (2007. november 14; 41654-41655) a szerződés teljesítéséről tájékoztat (17700/2007). Ebben 
szerepel még egy másik módosítás is: K. É. 16647/2007 (2007. október 24)

15 Kiemelés tőlem.
16  Lásd http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2007_41&n=05449_2007. Az első, sikertelen ajánlati felhívás 

(2006. dec.): http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2006_142&n=26079_2006. 2007. április 27-én jelent 
meg a részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztató: http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2007_51
&n=06883_2007 (Letöltve: 2013. szept. 27). Az eredeti pályázati kiírás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16
250&articleID=20874&ctag=articlelist&iid=1.
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2) A „B” jelű részfeladat munkáinak a finanszírozása bankhitelből történik. 
Ezek szerint a legésszerűbb elgondolás, hogy a tervezett bankhitelt váltotta ki a 115 milliós kor-

mányajándék. De ennek valahogy sehol nincs semmi nyoma. Éppen ellenkezőleg. A Közbeszerzési 
Értesítő 112. száma (2007. október 1; 36091) még mindig arról tájékoztat, hogy a „B” részfeladat 
„nem támogatásból” valósul meg!

2008. március 14-én az OKM tértivevényes levélben (küldeményazonosító: RL1363 009 578 348 
8) iratot küldött Bölcskei Gusztáv református püspöknek. Ez Závecz Ferenc levelét tartalmazza.

Iktatószám: 8039/2008.
Hiv. sz: 100289/2/2008.
Ügyiratszám: 4006/2/2007
Tárgy: elszámolás visszaigazolás
Ügyintéző: Laffertonné Komáromi Kinga
Závecz Ferenc, 2008. március 13-án, a következőket írta:

„Főtiszteletű Püspök Úr!
Tájékoztatom, hogy az Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások támogatása 2006. évi 
költségvetési előirányzatból, a Károli Gáspár református Egyetem Reviczky utcai épületének re-
konstrukciója céljára biztosított 115.000.000,- Ft összegű támogatáshoz kapcsolódó elszámolás 
hiánytalanul megérkezett.

Tekintettel arra, hogy az elszámolás, az átütemezési engedélyben szereplő határidő módosítással 
egyezően került benyújtásra, ezúton értesítem, hogy az elszámolás elfogadásra került.

Tisztelettel”

2008. május 29-én az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságán dr. Galik Gábor főosztályvezető-
helyettes, aki a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája által beadott 130066/2007.
Eln. iratot (vagyis Bölcskei püspök „elszámolási” levelét) annak idején érkeztette és iktatta 
(3418/2007; 2007. január 25.), az „irat tárgya” rubrikában az „Elszámolás kapott támogatásról (115 
M Ft)” kitételben kihúzta az „elszámolás” kifejezést, és az „intézkedés/pro domo” rubrikában saját 
kezűleg aláírta a dokumentumot. Ez valószínűsíti azt, hogy jóllehet nem ő volt a szerződésben 
megjelölt ügyintéző, mindvégig fokozott figyelemmel kísérte az ügymenetet.

Ezzel gyakorlatilag a történetet lezártnak is tekinthetnénk, amennyiben 2008. május 29-én a zsi-
nat elnökei, dr. Nagy Sándor főgondnok és dr. Bölcskei Gusztáv püspök – vagyis ugyanazok, akik 
2007. március 5-én számlaügyben már írtak dr. Szűcs Ferencnek, a KGRE rektorának –, nem írnak 
hivatalos levelet dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár részére. Ikta-
tószám: 130630/2/2008. Érkeztető szám: E-28445. Érk.: 2008. jún. 4. És még egy szám: 16576/08.

„Tisztelt Szakállamtitkár úr!
A Károli Gáspár Református Egyetem fenntartójának, a Magyarországi Református Egyháznak a 
képviseletében az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

A Magyarországi Református Egyház – fenntartói kötelességét komolyan véve – nagy hangsúlyt 
fektet intézményei, különösképpen is az emblematikus, országos hatáskörrel bíró intézményeinek 
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működésére, mindennapi életére. Ebből fakadóan a Károli Gáspár Református Egyetem 2008. évi 
költségvetésének tárgyalása kapcsán – a fenntartó illetékes testületének határozata értelmében – 
könyvvizsgáló kiküldésére került sor. Az időközi könyvvizsgálat az egyetem működésével, gazdálko-
dásával kapcsolatosan több hiányosságot mutatott ki. Ennek alapján 2008. május 19-én a fenntartó 
képviseletében, a rektor kezdeményezésére a gazdasági igazgató vezetői megbízatását visszavontuk.

A 2008. május 20-án tartott Zsinati Tanács ülésünk egyelőre nem tárgyalta és így nem is fogadta 
el az Egyetem 2007. évi zárszámadását és mérleg jelentését. Szintén ezen az ülésen került megálla-
pításra az is, hogy nem készült el az egyetem intézményfejlesztési terve.

Mindezek alapján a Zsinati Tanács zsinati biztos kiküldésére hatalmazott fel bennünket, mint a 
fenntartó képviselőit.

Mint a felsőoktatásért felelős szakállamtitkárnak ezennel bejelentjük, hogy a Magyarországi 
Református Egyház, mint fenntartó 2008. június 1-től zsinati biztost rendel ki a Károli Gáspár 
Református Egyetemhez. A zsinati biztos elsődleges feladata az egyetem működésének rendbetétele, 
a működés stabilizálása.17

Ezzel az intézkedéssel egyidőben az Egyetem Rektorának a munkáltatói jogok gyakorlásával, 
valamint a vagyoni és gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos jogkörét további intézkedésig 
felfüggesztjük.

Bízunk abban, hogy a zsinati biztos közreműködésével a felmerült problémák megoldódnak.
Egyházunk mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy ez a beavatkozás a lehető legki-

sebb zavart okozza az egyetem mindennapi életében, és a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon 
az egyetem normális működése.

Ezzel összefüggésben tisztelettel kérjük Szakállamtitkár urat, hogy jelezze számunkra, ha az in-
tézkedéssel kapcsolatosan az Önhöz való bejelentésen túl további bejelentési kötelezettségünk van.

Tisztelettel”

A történet vége: 2008. szeptember 4. dátummal az Oktatási és Kulturális Minisztérium érkeztetett 
– de nem iktatott! – egy meg nem nevezett szakállamtitkárnak címzett, dátum nélküli levelet (ér-
keztető szám és a másolatot kapó OKM osztály kitakarva), amelyet még aznap valaki átirányított 
az Egyházi Kapcsolatok Főosztályára. A levélíró (X Béla) azt a kételyét fogalmazta meg, hogy a 
kormány 2237/2006. (XII.23.) sz. határozatával a történelmi egyházaknak megítélt támogatásból 
„a református egyház vezetése a juttatott 115 millió forintot nem a célnak megfelelően használta 
fel, az összeg elszámolása kapcsán hamis színben tüntetett fel valós tényeket”. Ebből kifolyólag 
tehát „felvetődhet a csalás és a sikkasztás esete”. „Miután egyházi szervezetről van szó – olvas-
hatjuk a levélben –, mindez igen sajnálatos és megdöbbentő, ha a híresztelések valósak. Az eset a 
tisztességes állampolgárok igazságérzetét sérti, alapos kivizsgálása indokolt.” Nagy kérdés: mi lett 
a levéllel? Egyáltalán tulajdonított-e neki bárki is jelentőséget?

Írásomban nem kívánok semmit sem állítani; de még csak értelmezni sem. Csupán kronológiai 
struktúrába rendeztem azokat a dokumentumokat, amelyek eddig nyilvánosságra kerültek; illetve 

17  A zsinati biztos Hafenscher Károly,  az evangélikus egyház volt irodavezetője lett. Szavai szerint: „a megbízatás két munka te  
rü letet foglal magába: a gazdasági vizsgálatok irányítása és a számviteli rend felépítése, valamint az intézményfejlesztési terv 
elkezdett munkáinak befejezése” (http://www.evelet.hu/archivum/2008/27/15; letöltve: 2013. szept. 27.).
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igyekeztem ráirányítani a figyelmet a nyilvánvaló anomáliákra. Az érintettek és az illetékesek 
feladata ezeket megmagyarázni. Mivel közpénzekről van szó, megítélésem szerint az a legkeve-
sebb, hogy az állampolgárok legalább értesüljenek a történésekről, amennyiben az illetékesek nem 
tesznek semmit.

A történetnek három kirívó tanulsága mindenképpen van: 
1) megsejtet valamit abból, hogy milyen állapotok uralkodnak a református egyházon belül;
2) betekintést kínál abba, hogy miképpen működik az államigazgatás; illetve annak egy igen 

érzékeny területe az állam és az egyház(ak) kapcsolati rendszere;
3) rávilágít arra, hogy az állam hogyan (nem) ellenőrzi az egyházak által (mondhatni számolat-

lanul) elköltött közpénzeket!
Ez utóbbi annál is inkább indokolt, mert jelen pillanatban – miközben mindenhol megszorítá-

sok és adók tömkelegével szembesül az egyre jobban elszegényedő és napi megélhetési gondokkal 
küszködő magyar lakosság – valósággal ömlik a közpénz az egyházakhoz. Talán nem véletlen, 
hogy – az esetleges hitelromboló botrányok elkerülése céljából – 2014. januártól törvényesen is 
felmentik az egyházakat a közpénzekkel való elszámolás kötelezettsége alól!

J a k a b  A t t i l a

A vázolt ügy dokumentációja elérhető és tanulmányozható:
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-

aldasaval-1/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-

aldasaval-2/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-

aldasaval-3/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-

aldasaval-4/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-

aldasaval-5/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-

aldasaval-6/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-

aldasaval-8/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/22/sikkasztas-isten-aldasaval-9/
http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/24/peculation-with-gods-blessing-10-sikkasztas-isten-

aldasaval-10/
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S z a b ó  L a j o s  ( S z e r k . ) 

A  közöss égépítő  l e lkész

Gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészek-
nek és nem lelkészeknek

Összefüggések. Ha egy szót keresnék a 
kötet bemutatására, akkor ezt választa-
nám. Ha többet, akkor azokat a jellemző 
kifejezéseket sorolnám fel, amelyek a jó-
részt evangélikus lelkészek és teológusok 
írásait tartalmazó könyvben feltűnőek: 
önazonosság, személyesség, közösségépí-
tő szándék, integráció, koinonia, kiégett 
lelkész, konfliktuskezelés, hagyományos 
közösségek felbomlása, értékes idő, men-
torság, rugalmasság, kreativitás és végül 
„örülünk, hogy itt vagy velünk”. E szavak 
erejét a közösség építésén és megtartá-
sán munkálkodó szerzők tapasztalata és 
eleven bölcsessége adja, hiszen gyakorlati 
kézikönyvről van szó, ami egyben olyan 
önéletírása is lehetne a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak, amelynek egyes 
részleteit külön-külön fogalmazta meg 24 
őszintén és igényesen gondolkodó egy-
háztag. Olyan munkáról van szó, amely 
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 
10 éve indult hatodéves képzése (leendő 
lelkészek gyakorlati éve egy lelkész mentor 
vezetésével) során aposztrofált közösség- 
és gyülekezetépítési stratégiákat, kihíváso-
kat, egyéni kompetenciákat, a közösségben 
rejlő lehetőségeket veszi számba. 

A kötet izgalmát, feszültségét így nem 
csak az új meglátások, hanem az újszerű 
belátások is adják, hogy az olvasók bete-
kinthetnek egy élő magyarországi egyház 
szervezeti és működési mozgásvilágába. 

Nem azért izgalmas a könyv, mert újraol-
vashatjuk benne például Klaus Douglass 
német lelkipásztor – egyébként néha egy-
oldalúan sokszor idézett – gondolatait, 
hanem azáltal, hogy ezek a gondolatok 
milyen aktivitást váltottak ki egy konk-
rét helyzetben lévő közösségben, milyen 
a hatástörténetük, mennyire erős hazai 
recepciójuk. 

A könyvben szereplő dolgozatok felté-
teleznek egy szűkebb olvasótábort: a kö-
zösségépítőket, legyenek azok lelkészek, 
pedagógusok, humánreferensek vagy akár 
trénerek, akiknek feladatuk, hogy össze-
függéseket teremtsenek, ill. rámutassanak 
a már meglévő kapcsolatokban rejlő lehe-
tőségekre. Ők olvasókká és „olvasottakká” 
válnak egyszerre, hiszen több tanulmány 
is önreflexióra késztet: és mi a helyzet 
velem, hogyan állok én ezzel a kérdéssel, 
jobban csinálnám-e, tudom-e a helyes vá-
laszt? Nekem is ezt kellene tennem! De jó 
ez az ötlet, valósítsuk meg mi is! Velem 
is ez történt, és milyen jó, hogy ezzel nem 
vagyok egyedül!

Mert a könyv lényegi mondanivalója az, 
hogy „összefüggünk” egymással, és ezál-
tal válhat a közösség iránti érdeklődésből 
érdekeltség, a keresésből másokra találás. 
Hiszen olyan paradigmaváltáson megy ke-
resztül az ember függetlenségre irányuló 
törekvése napjainkban, amely ismét éppen 
a függőség által megtapasztalt szabadság 
irányába mutat. Hogy a közösség szabadít 
fel a függetlenség kiszolgáltatott helyzeté-
ből, hogy a jó közösség olyan farmakon, 
amely képes megvédeni a sokszor egyedül 
nehezen értelmezhető élethelyzetek kiszol-
gáltatottságától. A közösségépítés „lelke” 
azonban minden tanulmányban nyilván-
való: a közösséget elsődlegesen az építi, 
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aki megkönyörült a Paradicsomon kívül 
rekedt ember egyetemes magányosságán, 
létezésének társtalanságán. Aki lelkével 
ismét összefüggést hoz létre teremtmény 
és Teremtő, Atya és gyermek között. Olyan 
reláció ez, mely közösség iránti vágyat 
ébreszt, szétoszt és részesít, és ezáltal egy-
bevon.

Elismerés illeti a szerkesztőt. Nem csu-
pán azért, mert a dr. Szabó Lajos profesz-
szor szerkesztésében megjelent kötet hi-
ánypótló munka, hanem azért is, mert a 
figyelmes olvasónak feltűnik a szerkesztői 
tevékenység lényege: a jól megválasztott 
tanulmányok egymással egységet alkot-
nak úgy, hogy nem ismétlik a másikban 
felmerülő gondolatokat, hanem kiegészítik 
azokat. Olyan „lelki értékvilág” tűnik fel 
a lapokon, amelyből merítve bárki gaz-
dagabbá teheti egyéni és közösségi életét. 
A  tanulmányok olvasása közben az idő 
valóban értékes idővé válik!

Luther Kiadó, Budapest 2010.

O r o s z  G á b o r  V i k t o r

R i e s z  M á r i a  ( S z e r k . )

Autoke i r i kus 
p asz torá lpsz ichológ i a  I .

Hézser Gábor lelkész, pasztorál pszicho-
lógus és családterapeuta a könyv beve-
zetőjéhez írott ajánlásában ajtónyitásnak 
nevezi ezt a szakkönyvet, „mely széleskörű 
információanyagot és jól kidolgozott, gya-

korlati képzési modellt nyújt” mindazok-
nak, akik lelkigondozással foglalkoznak 
vagy akarnak foglalkozni (6). Az elméleti 
alapozást elsősorban Izsák Norbert végzi 
el a kötet felét kitevő hatalmas tanulmá-
nyában, a gyakorlati képzési modellt pedig 
Hecker Róbert és Riesz Mária mutatják be, 
valamennyien a Pünkösdi Teológiai Főis-
kola oktatói.

Izsák Norbert bevezetőjében szerényen 
csak azt ígéri, hogy igyekszik „egy keveset 
megmutatni” az elmúlt évezredek uralkodó 
korszelleméből, „egy-egy apró mélyfúrás-
sal” pedig megpróbál lerombolni néhány 
előítéletet (16), valójában nagyon is részle-
tes és alapos szellemtörténeti összefoglalót 
kap az olvasó. Izsák nem elégszik meg a 
zsidó és keresztény alapok ismertetésével, 
hanem bevezeti az olvasót a görög filozófia 
különböző iskoláinak eszmerendszerébe, 
az egyházatyáknak, majd a középkor meg-
határozó teológusainak az emberi lélekről 
vallott fölfogásába, az egyház mindenkori 
lelkigondozása mögött meghúzódó teoló-
giai gondolkodásba, amely szükségszerűen 
vezetett a felvilágosodás egyház- és vallás-
ellenes reakciójához és a tőlük független 
tudományos pszichológia kialakulásához. 
A gazdag anyag nem teszi lehetővég, hogy 
egy könyvismertetésben akárcsak a legfon-
tosabb megállapításokról is szóljak, ezért 
csupán néhány közérdeklődésre tartó dol-
got emelek ki. 

A lelkigondozás sohasem volt valami-
lyen steril teológiára épülő lelkipásztori 
gyakorlat, hanem mindig merített az adott 
kor szellemiségéből, tudásából is, így az-
tán belefért az ördögűzés éppúgy, mint az 
erényes életre való nyers fegyelmezés is. 
„Az Ószövetség szerint az ember akkor lel 
békére és boldogságra a lelkében, ha az Úr 
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törvényéről elmélkedik, és ha megtartja 
Isten parancsolatait” (26). Az ószövetségi 
lelkigondozás ezért engedelmességköz-
pontú, a lelkigondozó pedig „tulajdonkép-
pen egy próféta, aki Isten igazságát hirdeti, 
mire aztán meggyógyul a lélek” (27). Isten 
jelenlétét megélni és Isten népének közös-
ségében élni – gyógyító erejű. Az már más 
kérdés, hogy a közösséget rosszra, mások 
kiközösítésre és megbélyegzésére is lehet 
használni. Ha egy vallási közösség politi-
kai közösségként találja meg identitását, a 
félresiklás már borítékolható. A próféták 
szerepe egyebek között éppen az volt, hogy 
megtisztítsák Isten népét a „csőcselék-jel-
legtől” (32). 

Jézus nagyon jól tudta kezelni az embe-
rek lelki problémáit, alapvetően mégsem 
lélekgyógyászokat képezett. Ő megtérésre 
szólított fel, és az Isten országát hirdette, 
amelynek lényege a szeretet. Akinek szí-
vét megérinti Isten szeretete, az teljesebb, 
boldogabb lesz. Ebből azonban nem követ-
kezik, hogy minden baj és lelki probléma 
ügyes bibliai passzusokkal, imádkozások-
kal, szentségekkel mintegy „hittabletták-
kal” orvosolható (37). A lelkigondozó fel-
adata, hogy szeretettel kísérje a rászorulót 
gyógyuló útjának egy szakaszán, ahogy 
Jézus is tette az emmauszi tanítványokkal, 
terápiás megértéssel fordulva feléjük. A ko-
rai kereszténységben elsősorban a szerze-
tesek voltak azok, akik lelki orvosoknak 
és terapeutáknak tekintették magukat. A 
keresztényég államvallássá válásával és 
az egyház intézményeinek kiépülésével a 
lelkigondozói feladatok azonban egyre in-
kább szentségi rendszerben fogalmazódtak 
meg, és a hangsúly a keresztény kultúra 
normáihoz való igazodásra került. Azok, 
akik az emberi lelket akarták gyógyítani, 

közösséget, identitást, Istennel való kö-
zelebbi kapcsolatot, megújulást akartak, 
gyakran a peremre szorultak, nem egyszer 
eretnekekként lettek elkönyvelve. Csoda-e 
hát, ha a hatalmi kereszténység rendszere 
megteremtette az „ekkleziogén neurózist”, 
ahol „egy eredetileg gyógyító közösség a 
funkcionális célvesztés következménye-
ként megbetegítő hatásúvá” válhatott (56)? 

A felvilágosodott gondolkodók az ész felé 
fordultak, „mert szemükben a hit, a bigott-
ság, a hitegetés, a korrupció és az emberek 
kiskorúságban tartása mind összekapcso-
lódott” (59). A kereszténység a felvilágo-
sodásra befelé fordulással, saját közössé-
gükbe zárkózással válaszolt. A pietizmus 
ebben az értelemben tulajdonképpen egy 
sajátos lelkigondozási mozgalom volt, a 18-
19. századi pasztorálmedicina pedig az első 
alkalmazott pszichológiának tekinthető, 
„melynek segítségével a lelkigondozás – 
már jóval a pszichoterápia megjelenése 
előtt – módszereket dolgozott ki és alkal-
mazott a lelki problémák gyógyítására, 
enyhítésére” (64). A tudományos pszicho-
lógia az egyházi lélekgyógyászok mellett, 
sőt velük szemben jött létre a 19. századtól. 
A katolikus egyházban az éles szembenál-
lás egészen a 20. század közepéig tartott: a 
II. Vatikáni zsinat első ízben szólt elisme-
rőleg a pszichológiáról. Protestáns részről 
Oscar Pfister és Arvid Runestam már a 
két világháború között nyitott a pszichoa-
nalízis felé. A kérügmatikus lelkigondozás 
megteremtése a barthi teológia talaján álló 
Thurneysen nevéhez fűződik, aki szerint 
a lelkigondozó feladata, hogy „ráprédikál-
jon” a gondozottra, engedje, sőt mintegy 
kikényszerítse, hogy az Ige gyógyítson, 
mégpedig lehetőleg ne egyénileg, hanem az 
egyház közösségében.
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A továbbiakban Izsák Norbert a pasz-
to rál pszichológia fejlődését mutatja be az 
Egyesült Államokban és Európában. A 
tengeren túl a lelkigondozók inkább prag-
matikus síkon közelítettek az élet nagy 
kérdéseihez, ezért nem is volt annyi fönn-
tartásuk a pszichológiával szemben, mint 
Európában. Bár konzervatív körök eleinte 
az USA-ban is elzárkóztak a párbeszédtől, 
már a 20. század elején mégis több neves 
keresztény egyetemen is pszichológiai kur-
zusokat tartottak. Részletesen szól a szerző 
többek között T. Boisen valláspszicholó-
giai alapú lelkigondozásáról, Carl Rogers 
partnerközpontú pszichoterápiájáról és a 
végül az idők jeleit felismerő evangéliu-
mi keresztények pszichológiai iskoláiról, 
mint a „magyarázat szintjei” (91), az in-
tegrációs vagy a transzformációs pszicho-
lógia modelljeiről. Amerikával szemben 
Európában nagyobb hangsúlyt kapott az 
elméleti háttér, de az 1950-es és 60-as 
években itt is megtörtént a fordulat, H. 
Wulf szavaival „a teológiától az ember-
hez, az igehirdetéstől a segítségnyújtáshoz, 
a fegyelmező figyelmeztetéstől a tanács-
adás felé” (97). A pasztorálpszichológiára 
itt elsősorban Rogers non-direktiv, F. 
Perls gestaltpszichológiai és R. Cohn 
témacentrikus interakciós humanista pszi-
chológiája hatott, de meghatározó volt C. 
G. Jung mélypszichológiája is. 

Részletesen foglalkozik a könyv a rend-
szerszemléletű pasztorálpszichológiával, 
amely arra a felismerésre épül, hogy „so-
hasem csak egyénekben kell keresni a ba-
jok okát, mert az egyén mindig egy sokta-
gú kapcsolatrendszer része, és a személyes 
problémák nem ritkán a rendszer működé-
si zavaraira utalnak” (120). Hecker Róbert, 
a könyv szakmai vezetője és a Pünkösdi 

Teológiai Főiskola Pasztorálpszichológia 
Tanszék vezetője szerint bár helyes ez 
az elgondolás, részben mégis hamis pre-
misszákra épül, amikor szinte korlátlan-
nak véli a rendszer önfejlesztő képessé-
gét (autopoietikus rendszer). Hecker az 
autokeirikus pasztorálpszichológia meg-
honosítója, elméletére még visszatérünk. 
Magyarországon egyébként „a pasztorál-
pszichológia legalább egy nemzedéknyi 
lemaradásban van” (131). A mai napig 
meghatározó Gyökössy Endre munkás-
sága, aki eredményesen építette be sa-
ját pszichológiájába Jung felismeréseit és 
Rogers partnercentrikusságát, sőt feltűnt 
nála rendszerszemléletű lelkigondozás is. 
Jelentős még Hézser Gábor, Németh Dá-
vid és Tomcsányi Teodóra munkássága. 
A szerző végül ismerteti a hazai pasz to rál-
pszichológia egyházi intézményi hátterét 
és a különböző szervezeteket. 

A könyv második felében kerül sor az 
evangéliumi pasztorálpszichológia bemu-
tatására. Bevezető tanulmányában Hecker 
Róbert ennek célkitűzéseit, szemléletmód-
ját és kommunikációs modelljét ismerteti. 
„Az evangéliumi pasztorálpszichológia 
célja az autonóm személyiségek által foly-
tatott, inspiráló jellegű párbeszéd akadá-
lyainak és erőterének bemutatása” (159). 
Ezt a célkitűzést a szerző két eredőre ve-
zeti vissza: „az egyik az energetikai előjelű 
rendszerszemlélet” (uo.), amely nemcsak 
az anyagban, hanem a lélek szintjén is 
energiában gondolkodik. Az „Égi Ins-
piráció” is energia (167). Az energetikai 
lelkigondozás Manfred Josuttis által ki-
dolgozott koncepciója „az emberi lélek 
alapvető energia-deficitjét az önvád és a 
lelkiismeret-furdalás jelenségeire vezeti 
vissza”, ezért a lelkigondozás célja, „hogy 
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az emberi lelket kiszabadítsa azokból a 
csapdahelyzetekből, melyek vétkeinek 
foglyává teszik” (162). A másik kom-
ponens az empirikus eszmeiség, amely 
Locke alapján annyit jelent, „hogy a he-
lyes megismerés útja a tapasztalat” (163). 
A rendszerszemlélet ennek a két eredő-
nek az összekapcsolását jelenti, ennyiben 
mindenképpen új a „dialektikai dialó-
gus struktúrákhoz képest” (166). Hecker 
gondolatmenete szerintem ezen a ponton 
kevéssé meggyőző, mert úgy tűnik, mo-
dellje helyességének igazolásához a má-
sik modellt értékeli le, amely a probléma 
megismeréséhez mintegy fölszeleteli az 
embert, akárcsak a tudós a fát, ahelyett, 
hogy egységében szemlélné, mint a ter-
mészetvédő az egész erdőt. Enélkül az 
egy  ol dalúság nélkül is vállalható lenne az 
auto keirikus (saját kezű, személyes) pasz-
to rálpszichológia megközelítése: segíteni 
a rászorulót abban, „hogy kinyílhasson a 
Mennyei Atya dinamikus-kapcsolatorien-
tált szeretetére” (177). 

A mai magyar egyházi, társadalmi és 
politikai viszonyokat tekintve különösen 
is aktuális a közösségpszichológia sziner-
gia modelljét bemutató fejezet. A sziner-
gia ebben az értelmezésben mint „pozitív 
következménnyel járó, valamely hatást 
támogató, illetve negatív következménye-
ket megszüntető fogalom” szerepel (207). 
Hecker Róbert egy a missziós tevékeny-
séget „életútvezetésként” értelmező evan-
géliumi közösség példájából indul ki. Ez 
a (szolnoki) közösség arra törekszik, hogy 
az emberek mellé álljon, de ne oktasson, 
hanem segítsen és példát mutasson, és 
ezáltal bátorítást adjon, hogy az „egyes 
ember fölfedezze élete küldetését, célját”, 
ami „a vallási és etikai értékek újra-fölfe-

dezésével egyenértékű” (191). Ezáltal olyan 
koalíciókat hoznak létre, amelyben inten-
zív partneri kapcsolatok és életútvezetés 
alakulnak ki. A szerző Jézus és tanítványi 
körére is alkalmazza ezt a modellt, ahol a 
Mester a tanítványai közötti feszültségeket 
proaktív erővé tudta formálni. A konkoly-
ról szóló példabeszédben pedig Jézus arra 
tanít, hogy a gaz kigyomlálása, kiirtása 
helyett inkább a pozitív értékekre kon-
centráljunk, és engedjük növekedni a jót. 
„Egészen pontosan úgy fogalmazhatunk, 
hogy a szinergiát munkáló integrációs ha-
tás mozgatja, teljesíti ki az együttműkö-
dést” (218). A modell elméletileg minden-
képp meggyőző, kérdés, hogyan működik 
a gyakorlatban, és mit lehet kezdeni a 
kooperációt tudattalanul vagy tudatosan 
gátló, esetleg kifejezetten ellenséges em-
beri tényezőkkel. A fejezet szépséghibája, 
hogy néhány helyen a lábjegyzetek nem 
felelnek meg a hivatkozásoknak, azok egy-
szerűen elcsúsztak, így az olvasónak kell 
azokat megkeresni. 

A könyv záró része az autokeirikus mű-
vészetterápia elméletét és gyakorlatát is-
merteti. Ennek alapvetését ismét Hecker 
Róbert végzi el. Kiindulópontja a poszt-
modern ember „mindennek vége” élet-
érzése, a korábbi korszakokra jellemző 
társadalmi stabilitás elvesztése, a személy-
telenné válás, „a szabad akarat kritikátlan 
fölértékelése” (231). A posztmodern em-
bernek csak annyira van szüksége Istenre 
és embertársára, ameddig azok hozzáse-
gítik vágyainak beteljesítéséhez. A nagy 
elbeszélések, a dogmák ideje lejárt, „az 
általános hitigazságok helyett a szemé-
lyes hit-megtapasztalások megosztására 
kell törekedni” (234). A szerző szerint 
ebben a helyzetben felértékelődik a mű-
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vészi nyelv és kifejezési módok szerepe. 
Az autokeirikus művészetterápia a szemé-
lyiség mélyrétegeit mozgatja meg, ezáltal 
ébreszti rá az embert „az evangéliumok-
ban oly sokszor meghirdetett szabadítás” 
ősélményére (239), és teszi lehetővé, hogy 
hagyja magát „megajándékozni, betölteni 
Isten-szerelemmel” (240). Az autokeirikus 
művészetterápia eszköze a japán eredetű 
haiku-verselés, amely mintegy lelassítja 
az olvasóban és körülötte zajló időt, és 
ezáltal lehetővé teszi, hogy meghallja az 
eddig kiiktatott, elnyomott szerető isten-
hangot. A  verseket kétféleképpen dolgoz-
zák fel: irodalmi szövegértelmezéssel és a 
szociodráma módszerével. Hecker Róbert 
röviden ismerteti a mindkét metódusra 
jellemző hét fázist, a testi, lelki, szellemi 
kiégés, sodródás és függés fölvállalásától 
kezdve az öröm, a szeretet és végül az Is-
ten-szerelem megtapasztalásáig. 

A szociodráma lehetőségeiről a pasz-
torál pszichológiai képzésben Riesz Mária 
nyújt gyakorlati összefoglalót. Az általa is 
vallott morenói felfogás szerint „a szocio 
jelentése társas, a dráma pedig emberi 
érzések és élmények, valamint emberi kap-
csolatok és viszonyok megszemélyesítése, 
majd párbeszédbe, akcióba, cselekvésbe for-
dítása a színpadon (249). A szociodráma a 
pszichodrámával szemben „értékkonflik-
tusokat dolgoz fel, és elsősorban közösségi 
történés, tehát csoportcentrikus” (255). Ez 
a módszer „folyamatában tudatosítja kog-
nitív és emocionális szinten a személy 
bensője és környezete közötti viszonyt”, 
a verbális és nonverbális kommunikáci-
ós csatornákon keresztül pedig vissza is 
hat a személyre, ami révén „érzelmi át-
élés válik lehetségessé” (253). Ezt követően 
Riesz a szociodráma gyakorlatát mutatja 

be a lelkigondozói képzésben. Ismerteti 
a főiskolai közeget, a módszer hatásme-
chanizmusát, és részletesen bemutat két 
foglalkozást. Mivel ezek kerek egységet 
alkotnak, nem is vállalkozom arra, hogy 
valamit önkényesen kiragadjak belőlük. 
Aki érdeklődik a módszer után, érdemes 
ezt a fejezetet elolvasnia. Talán még arra is 
kedvet kap, hogy részt vegyen a Pünkösdi 
Teológiai Főiskola ez irányú, minden bi-
zonnyal egyedülálló képzésében. Végezetül 
kettőt idézek a függelékben található gyö-
nyörű haiku versek közül. Az első (298) a 
hétköznapi sodródás fázisában élő ember-
ről szól, a második (315) az Isten-szerelmet 
fölfedezőről: 

 
„Haiku-életrecept
ha mindent beleadok elillan
ha mindent feladok megöl
ha megragadom megfojt
 
ha neked adom édes mint a méz”
 
 
„Haiku-tulajdonviszonyok
hajdanán voltam a magamé
tegnap lettem mindenkié
neked élek de érzem holnap már 
 
együtt lélegzünk s bennünk él a világ”

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 
2012, 320 oldal

W i l d m a n n  J á n o s 
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Iskola a határon

Erkölcstan vagy hittan?

A nemkeresztény vallások és Európa

Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt? 

Zarándoklás Magyarországért

6 9 0  F t

A KÖNYVEK MEGRENDELHETŐK 
AZ EGYHÁZFÓRUM SZERKESZTŐSÉGÉNEK CÍMÉN.

Legalább 5000,- Ft értékű megrendelés esetén postaköltséget nem számolunk fel.

A KÖVETKEZŐ
SZINT

David Gregory

Friss vállalatgazdálkodási diplomájával Logan 
Bell szervezetfejlesztési munkát vállal. Elemez-
nie és véleményeznie kell a jónevű Universal 
Systems székházának öt különböző szintjén egy-
mástól eltérő elvek alapján működő egységek te-
vékenységét. Milyen elvek követése vezet siker-
hez? Hol mennyi nyereség képződik? Egyáltalán 
mi számít nyereségnek? 

Loganhez hasonlóan a tanmese olvasója is 
fontolóra veheti, hogy a lehetőségek tudatában 
melyik szinten, milyen környezetben, miféle 
tevékenységektől várható elégedettebb és boldo-
gabb élet. 

David Gregory: 
A következő szint
(135 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1890,- Ft

Mattie Cominsky néhány napra kiszabadul egy 
szürkülő házasság taposómalmából, amelyet ráa-
dásul éppen megrendíti a férj, Nick hirtelen jött, 
előzmények nélküli lelkesedése egy jézusinak ne-
vezett, ködös tartalmú életvitel iránt. Nem jött el 
az ideje beismerni, hogy a páros élet vágyott örö-
meit már Sara, a közös gyermek bontakozó szere-
tete sem pótolja? 

Van mit végiggondolnia az unalmas repülőúton, 
miközben a szkeptikus üzletasszony, lelki társra 
vágyó feleség és melegszívű anya szóba elegyedik 
a balján ülő vadidegen férfi val. A beszélgetés köz-
ben Mattie egyre felkavaróbb kérdésekkel szem-
besül.

David Gregory: 
Egy nap egy tökéletes idegennel
(91 oldal, kemény kötés)
Eredeti ár: 1890,- Ft
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