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Kortárs
kereszténység
Tornás Halik direk tívái az egy ház európai
iina zonosság ához

A nálunk kevéssé ismert Tornás Halík, a prágai Károly Egyetem
szociológia professzora és a Cseh Keresz tény Akadémia elnöke
napjainkban a cseh katolikus egyház egyik legjelentősebb teológu
sa, tanácsad óként a cseh k öz éle t. valami nt a nem-hívőkkel folyta 
tott párbeszéd Európa-hírű szakértője és képviselője . Előadásai és
esszéi a keresztény értékrend és a modern Európa kapcsolatáról, a
kortárs euro péer vallási érzékéről és az egy ház kontinensünkön
betö ltött ak tuá lis szerepkörének és hivatásának meghatá rozásáról
hallat lan lényeglátással és bátorsággal foga lmazzák meg a vallá si
és egyházi paradigrnák megváltoztatásán ak szükségességét, a dia 
lógus alapjainak átértékelését és az egy ház társadalmi felelősségét.

Halík kritikus meglátásait jól példázza annak az előadásának]

a bevezetője, amelyet 2004 novemberében tartott Aachenben, a
Nagy Károl y tiszteletére rendezett tudomán yos konferencia kere
tében : "Kézenfekvő, hogy Európa nem att61 lesz többé-kevésbé keresz
tény, hogy a kereszténység bekerül-e az eur6pai alkotmányba vagy sem
- ám e'vitár61 érdemes kritikusan elgondolkodni. A kereszténység el
hallgatása az EU alapdokumentumában vajon annak következménye-e,
hogy az eur6pai politikai szerkezetben a keresztény lobbi nem elég erős,

vagy pedig inkább annak, hogy a kereszténység jelenléte Europaban a
keresztények szavai és tettei által ma már nem elég meggyőző és hatá
sos. Amint figyelemmel követtem, mivel is védelmezik keresztény politi
kusok és maguk az egyházak képviselői a keresztény értékeket, bevallom,
nagyot csal6dtam. Volt-e egyáltalán mondand6jukban a régi klis éken és
üres frázisokon k(vü1 valami más is? Egyáltalán lehetséges-e még nyl1
tan, szégyenkezés nélkül keresztény érte1cekrő1 beszélni, miután e jelszó
annyi politikai kampány JUlrsonasz616jának elcsépelt slágerévé, senki által
nem olvasott egyházi dokumentumok poros emlékéo évált?"

Kétségtelen tény, hogy a kereszténység sokak szemében mára
csak egy ideológiai frázissá vált, és ezen a folyamatos egyházi
pontosítások, vagy az efféle kijelentések határozott visszautasítá
sa sem képesek vál toz tatni. Ez azonban felveti annak a kérdését,
érdemes-e vég nélkül kimerülni abban a próbá lkozásban, hogy
körlevelekke l próbá ljuk meg átfo rmá lni az emberek tudatát, akik
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történelmi tapasztalataik által egyre bizalmatlanabbak lettek az
egyházak felé, illetőleg egyre inkább elveszítve szakrális érzékü
ket csak egy alternatív politikai-társadalmi valóságként értelmez
nek minden vallást, vagy jobb lenne-e, ha a korábbi paradigmák
erőltetett védelme helyett és a már meglévő, klasszikus egyházi
intézmények és "vallási fórumok" mellett új területeken is meg
fogalmaznánk a vallás jelentését.

A vallás új esélyt jelent, mert tartalmi gazdagsága szerint to
vábbra is lehetősége van választ adni azokra a kérdésekre, ame
lyek korunkban modern problémaként merülnek fel. Ilyen lénye
ges feladat például, hogy Európa ne süllyedjen bele abba a
bürokratizmusba, amelyet létrehozott, de amelynek láthatóan
egyre kevésbé képes gátat vetni vagy egyáltalán uralkodni felet
te. Halík szerint az egyházak és az egyetemek hordozzák azt a
felelősséget, hogy az EU integrációjának a folyamatát helyesen
értékeljék, és az Unió ne csak a politikai-adminisztratív struktú
rák egyesítésének az örökségét jelentse, illetőleg épp az egyház
és az egyetemek munkája révén lehet az egyes nemzetek tudatá
nak és emlékezetének elemeit helyesen kiértékelni és közkinccsé
tenni, hogy ezek hiányában ne jusson el a nemzet a nacionalista
ideológiák fundamentalista és populista képviseletéhez.

Európából ma két szempont szerint sem hiányzik a keresztény
ség: az összes európai nemzet kultúráját meghatározza a keresz
ténység által átörökített és képviselt értékrend és személyiségkép
úgy, hogy mind a mai napig számtalan eredeti kezdeményezés
születik ebből az örökségből, továbbá számtalan, többé-kevésbé
erős csoporthálóval működnek Európában a keresztény közössé
gek mint személyiségmegtartó erők.

Európa ma semmiképpen nem vallástalan, mert továbbra is
megfigyelhető, hogya vallás integrálja a társadalmakat, igaz,
nem a vallás klasszikus értelme szerint (amely az istenséggel
való viszonyban az élet végső célját keresi), hanem abban az ér
telemben, hogya fennálló társadalmakat még ma is a rítusok és
a szimbólumok hozzák létre, és ezek alkotják az ember társadal
mi-szociális tudatának mintegy megszentelt alapját. Halík ezt a
következőképp világítja meg: "Sokan panaszkodnak, llogy Európa
napjainkban se nem keresztény, se nem vallásos. Erre viszont csak azt
tudom válaszolni, hogy Európából nem hiányzik sem a kereszténység,
sem a vallás. Természetesen nehezen lehetne keresztény vallásúnak ne
vezni. Úgy tűnik a számomra, llogy Európa vallása ma nem a keresz
ténység, illetve a mai kereszténység sem vallás többé - a vallásnak ab
ban az értelmében, amit korábban jelentett. Az egész világon ma
Európában mennek át a legmélyrehatóbb változásokon a kulturális és
civilizációs paradigmák, és ezek a változások módosítják a hit és a val
lás közötti viszonyt is. Ám meg vagyok győződve róla, llogy ez a drá
mai viszony hit és vallás között jelenti az egyik legfontosabb mozgató
erőt Európa jelenkori történelmében."
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A keresztény identitás modern európai jelenségét kutatva
Halík gyakran visszatér ahhoz a megállapításához, hogy a teoló
gia holt nyelvvé vált, akárcsak a latin, s már nincs többé abban
a helyzetben, hogy a mai ember világát hagyományos eszköztá
rával kifejezze. A kommunikációban már annyi szerepet sem
kap, mint korábban. A vallási kifejezésekkel gazdagon ellátott
(úgy a társalgási, mint a hivatalos) nyelvet felváltotta a tudo
mányos, majd a média- és publicisztika-alapu kommunikáció.
Korunkban ezek kínálják a szimbólumokat, a közös nyelvet, be
folyásolják a gondolkodásmódot, a valóság tartalmainak a meg
határozását és az életformákat, továbbá ők közvetítenek az élet
különbözö szektorai között, és ők tájékoztatják az embereket a
politikáról, a gazdaságról, a tudományról, a kultúráról, a sport
ról és a vallásról. Ezzel - bár ez a tény a korrupciós lehetősége

ket is magában hordozza - a modern médiák a valóság és hi
hetőség alapeszközei lettek.

A kereszténységnek - ha szerepét kritikusan meg akarja ha
tározni - rá kell jönnie, hogy az emberek tájékoztatásának mo
nopóliumát már régen elveszítette, és nem lesz képes többé a
vallás klasszikus nyugati modellje szerint integráló erejévé válni
Európa népeinek, illetőleg betölteni azt a politikai és szociokul
turális szerepet, amelyet a középkorban még megvalósíthatott.
Ugyanakkor nem lesz képes saját médiumai által konkurensévé
sem válni a civil szféra által fenntartott hatalmas költségvetéssel
és szakmai stábbal dolgozó média-hálózatnak. Gyenge próbálko
zás - vallja Halík - az Evangéliumot a populáris médiák stílu
sában hirdetni a szórakoztatóipar törvényeihez alkalmazkodva,
ahogy azt amerikai televíziós csatornákon a különbözö felekeze
tek lelkészei és prédikátorai teszik. Az egyháznak az állami szer
vek és a média kompetens partnerévé kell válni a világban, és
erre van talán a legnagyobb történelmi esélye, mivel úgy tűnik,

hogy a kereszténység nagy problémája nem az, hogy nem ismeri
a modern kor égető kérdéseire adható válaszokat (hiszen tanítá
sa mindig magában hordozza annak képességét, hogy aktuali
zálja önmagát), hanem inkább az, hogy azokat a kérdéseket nem
ismeri fel (vagy nem veszi elég komolyan), amelyekre a hitnek
ma válaszolnia kell. Vallás és politika, illetőleg vallás és társada
lom új találkozási terét kell megtalálnia. amelyhez azonban az
egyháznak át kell lépnie eddigi határait - autonómiájának meg
őrzése mellett neki kell eljutnia a társadalmi élet területére, meg
találnia a társadalom által feltett kérdéseket, és nem fordítva: a
már meglévő válaszaihoz erőszakosan formálni hozzá a jelen
kor által feltehető kérdéseket. E kérdésekhez való alkalmazkodá
sa ugyanakkor önazonosságában a zsinati elvek bátor gyakorlati
megvalósítására kötelezi: nemzetközi, ökumenikus, valamint
más vallásokkal is együttműködő karakterét erősítenie kell. Au
tokrata berendezkedése helyett értékrendjére és világképére épü-
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lő társadalmi hasznosságát kell megkeresnie. Jelenti ez többek
közt azt a hivatást, hogy konstruktív módon részt vegyen az ál
lami és uniós szervekkel együtt a kortárs jogkultúra, politikai
etika, gazdaságelméletek megfogalmazásában, a kulturális érté
kek megőrzésében, a személyi jogok tiszteletének képviseleté
ben, és talán az Unió mint történelmi valóság hatékonyabb mű

ködése és fennmaradása szempontjából elkötelezett, etikus
szakemberek képzésében és összefogásában, vallási és lelki éle
tük gondozásában.

"Mit lehetne tehát tipikus és autentikus keresztényinek nyilváníta
ni? A régi egyházatyák például azt tanították, hogy az, ami aktuálisan
Krisztus számára érvényes, potenciálisan minden ember számára érvé
nyes, mégpedig közös emberi létünk az emberi természet szempontjá
ból. Ha komolyan vesszük e tanítást, amely a kereszténység legsajáto
sabb kincsei közé tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy emberró1 és
Istenró1 immár nem gondolkodhatunk elkülönítve, hanem együtt kell
elgondolnunk ó'ket. Persze az ember nem Isten, s óvakodnunk kell attól,
hogy bármilyen formában is istenítsük, például politikai vezérek kriti
kátlan imádatában vagy a média által teremtett sztárok képében. Ám
az emberi létet - kivétel nélkül minden egyes ember létét is beleértve
- nem szabad félvállról vennünk, mert az emberin állandóan átfénylik
az Abszolút titka. Istenre mások felett - szegények, szenvedők, más
ként gondolkodók mögött nem hivatkozhatunk."

Halík hangsúlyozza, hogy nem ítélőbirói vagyunk a történel
mi folyamatoknak, hanem értékelői az idők jeleinek, akik egy
ségben látják az ember szellem- és gondolkodástörténetét, vala
mint az emberi hagyományalapértékeit és azok paradigmákban
való fejlődését, a politikai folyamatok történelemfilozófiai és teo
lógiai tanulságait, s akik őszintén számba veszik a múltat, fi
gyelmeztetnek a jelen problémáira és kötelezettségeire, valamint
a jövőt meghatározó választásokra, és mindezt a biblikus kinyi
latkoztatás és világkép alapján. Ezeknek a megnyilatkozásoknak
az alázata, tényszerűsége és őszintesége adhatja meg a modern
kereszténység kortárs európai helyét és értékét.
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