
A vallás alakváltozásai 
korunkban 
Három-négy évtizeddel ezelőtt nehéz helyzetben találták magukat, 
akik szívesen nyitnak vitát a vallással összefüggő kérdésekről, sze-
retnek vitatkozni a vallás ellenfeleivel, és talán szükségük is van vi-
tapartnerre ahhoz, hogy érveket sorakoztassanak fel a vallási meg-
győződések elfogadhatósága mellett. Azért voltak nehéz helyzetben, 
mert, ahogyan Richard Schaeffler találóan megjegyezte, a hetvenes 
és a nyolcvanas években már alig akadtak, akik eléggé komolyan 
vették volna a vallást ahhoz, hogy támadni kezdjék, s ezért a vallási 
apologéták kissé elbizonytalanodva kerestek olyanokat, akikkel még 
kritikai párbeszédet tudnának folytatni.1 Az sem volt ritka, hogy a 
vallás, főként a kereszténység igazságát bizonyítani kívánók mes-
terségesen ellenfelet konstruáltak maguknak, s műveikben ezzel a 
képzelt bírálóval keltek birokra. 

Ez a helyzet alapvetően megváltozott az ezredforduló után, meg-
jelent ugyanis a színen az az új ateizmusnak nevezett jelenség, amely 
kifejezetten misszionárius lendülettel és mindenkinek megmene-
külést ígérve lépett fel az irracionálisnak és emberhez méltatlannak 
bélyegzett vallás ellen. Az új ateizmus képviselői (biológusok, el-
méleti fizikusok, matematikusok, azaz főként természettudósok, 
mégpedig szakterületükön komoly tekintélynek minősülő termé-
szettudósok, de természetesen filozófusok is) az értelmes érvelés 
erejében bízva üzentek hadat a vallás és a vallásosság minden for-
májának, és számtalan teológust annyira kihoztak a sodrukból, hogy 
ellentámadások és apológiák egész sorával találták szemben magu-
kat, amelyeket olykor egészen szelíd teológusok írtak.2 A vallás vé-
delmezői fellélegezhettek: végre bőségesen volt kivel eszmét cse-
rélni a vallás és a vallásosság kérdéseiről. 

Az új ateizmus fellángolását magával hozó ezredforduló után azon-
ban nem maradt minden ennél a kétpólusú berendezkedésnél (ha a 
közömbösek és az agnosztikusok hatalmas tömegeit nem tekintjük). 
A vallásnak nemcsak ellenfelei és védelmezői kerültek szembe egy-
mással, de a vallás számos alakváltozáson is keresztülment, s olyan 
formákat öltött, olyan szövetségeket kötött és olyan módosulásokat 
mutatott, amilyenekre senki nem számíthatott korábban. A következők 
során első lépésben a hit körülményeinek megváltozásáról esik szó, 
majd második lépésben a vallás négy alakváltozásának körvonalai 
rajzolódnak ki, végül pedig a vallásról leváló spiritualitással kap-
csolatban megállapítható tényezők közül kerül szóba néhány.  
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Az idevágó jelenségek megértéséhez mindenekelőtt arra lenne szük-
ség, hogy át tudjuk tekinteni általában a vallás és konkrétan a keresz-
ténység újkori sorsát, elsősorban Európával összefüggésben. E téren 
csak nagy történeti elbeszélésekre tudunk támaszkodni, amelyek a 
belső azonosulás módján, de mindenre kiterjedő figyelemmel és el-
méleti igénnyel tekintik át, milyen folyamatok zajlottak legkésőbb a 
késő középkor óta a vallás vidékein. Úgy tűnik, egyelőre egyetlen 
ilyen elbeszélés áll rendelkezésünkre, mégpedig Charles Tayloré, aki 
már 2007-ben megjelent fő műve, A Secular Age előtt is felmérhetetlen 
szolgálatot tett mindazoknak, akik nem értették pontosan, miért jutott 
oda a kereszténység és a vallás, ahol jelenleg találja magát. 

Óriási tévedést követünk el ugyanis, ha úgy véljük, hogy a vallás 
és a kereszténység térvesztése és visszaszorulása valamiféle termé-
szeti katasztrófa módján tört rá az európai egyházakra, valamiféle 
sorscsapást jelent, amely felkészületlenül ért minden érintettet, akik-
nek most ártatlan kárvallottként csak a szörnyülködés és a sajnálko-
zás marad. Nem. Ha a folyamat nem is látható át teljesen, számos té-
nyező megállapítására igenis módunk van. „Miért volt a nyugati 
társadalomban 1500-ban például gyakorlatilag lehetetlen, hogy va-
laki ne higgyen Istenben, míg 2000-ben sokak számára már nemcsak 
hogy nem könnyű, de egyenesen lehetetlennek tűnik, hogy higgyen 
benne?”3 Hogy ezt a kérdést, A Secular Age nyitókérdését a legtöbben 
hajlamosak egy vállrándítással elintézni, az annak a jele, hogy ma már 
valóban egészen más számít magától értetődőnek, mint fél évezred-
del korábban. A magától értetődőségeknek ez az átalakulása Taylor 
szerint több tényező kapcsán ment végbe. Megkérdőjeleződött pél-
dául a világ rendje, és úgy tűnt, hogy a rendezetlenné váló világ álla-
pota helyreállításra szorul, s maga a társadalmi rend is folyamatos új-
raszervezést igényel. A rossz idővel nem számított többé elfogadandó 
ténynek, hanem ellenintézkedéseket tett kívánatossá. A korábbiakhoz 
képest Isten távolabbra került a világtól, s fokozatosan a világtól kü-
lönböző szférába húzódott vissza. Közben az egyén is visszahúzódott 
a világba való beágyazottságából, megszűnt „porózusnak”, vagyis a 
külvilággal szerves viszonyban lévőnek lenni, s gazdasági és tudo-
mányos sikerei nyomán instrumentális viszonyt alakított ki a világgal. 
A sok szálon futó folyamat leírásában Taylor azokhoz csatlakozik, 
akik készek valódi és alapvető fordulópontnak tekinteni az úgyneve-
zett tengelykort, vagyis azt a Kr. e. nyolcadik és második század kö-
zött lezajló nagy átalakulást, amely valamennyi ismert magaskultú-
rában megfigyelhető: a fordulat után a vallási cselekvésnek már nem 
az egyetlen homogén egésznek tekintett társadalom az alanya, hanem 
a vallásos egyének meg tudják különböztetni magukat társadalmi 
struktúráiktól; a korábban a vallással azonos kiterjedésű társadalmi 
rend többé nem szentnek tekintett kozmikus rendbe ágyazódik, 
hanem átalakíthatónak tűnik; és a vallási cselekvésnek sem termé-
szetes és hétköznapi emberi boldogulás a célja már, hanem a hétköz-
napi boldoguláson túlmutató célra is irányulhat a vallás.4 

I. A hit körülményeinek 
megváltozása 
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Ezek a nagyszabású átalakulási folyamatok több lépésben és ösz-
szetett minta szerint végül alapvetően átrendezték a vallás és a ke-
reszténység helyzetét. E helyütt a vallásos életforma és a vallási ma-
gatartás körülményeinek és minőségének megváltozása tűnik a 
legfontosabbnak. A „modern én” kialakulása nemcsak azért fontos, 
mert visszafordíthatatlan, de azért is, mert az új körülmények kö-
zött a valódi hit nem kisebb, hanem nagyobb mértékben lehetsé-
ges. Ezt az állítást mindenkinek komolyan kell vennie, akit foglal-
koztat a keresztény hit sorsa. A valódi hit lehetősége azért tűnik 
nagyobbnak, mert megváltozik az egyén és a közösség viszonya. 
Jellemző e szempontból, hogy Charles Taylor már a (John Rawls 
nevével fémjelezhető) liberalizmus és a (főként Amitai Etzionihoz 
és Michael Walzerhez kapcsolt) kommunitarizmus közötti vitában 
is önálló álláspontot foglalt el, és „nem volt hajlandó démonizálni 
az individualizmust, hanem hiteles formáját igyekezett kibontani”.5 

A hitelesség ebben az esetben főként azt jelenti, hogy bár az egyén 
másokkal párbeszédet folytatva tanulja meg, hogy valójában kicsoda, 
azaz identitása elképzelhetetlen mások nélkül, de pontosan azt ta-
nulja meg, hogyan lehet egyén, hogyan lehet önálló véleménye, ho-
gyan alakíthat ki önálló kapcsolatot Istennel, és hogyan juthat el a 
megtérésre. Ez a fajta egyéni vallásos létezésmód újfajta, személye-
sebb vallásosságot hozhat magával, olyat, amely „személyesebb, el-
kötelezettebb, odaadóbb, nagyobb mértékben Krisztus-központú, s 
nagyrészt lecseréli a kollektív szertartások köré szerveződő korábbi 
formákat, ráadásul nemcsak eliteknek van fenntartva, hanem min-
denkinek felkínálható”.6 Különösen fontos, hogy az újfajta vallásos 
individualitásnak nem az egyének közötti kötelékek fellazulása vagy 
megszűnése a következménye, hanem erős vallási közösségek létre-
jötte, mert „spirituális érzékük” ebbe az irányba vonzza az embereket. 

Ennek a helyzetnek két következményét érdemes még röviden 
megemlíteni. Egyrészt azt, hogy a megváltozott körülmények között 
a hit szempontjából már kísértést jelent az a nosztalgia, amelynek ta-
laján hívő emberek visszakívánkoznak kollektivista keretek közé, és 
arra vágynak, hogy a közösség, az intézményrendszer és a hagyo-
mány teljesen meghatározza egyéni létezésüket. E nosztalgia táplálói 
mindig hajlani fognak arra, hogy hit nélkül mindenféle kultúrát el-
képzelhetetlennek tartsanak, és kirohanásokat intézzenek az Istent el 
nem fogadók ellen — bár ezzel csak (állítja Taylor) belső káoszukat 
és az önmagukban megtapasztalt rosszat vetítik ki vélt ellenségeikre. 
Másrészt az új körülmények között semmi sem számíthat többé ma-
gától értetődőnek. Mérhetetlen veszélyekkel jár, ha valaki nem is tudja 
elképzelni, hogy más is lehetséges, mint amiben ő maga él, és hatal-
mas előnyökkel jár, ha valaki a sajátjától különböző életformába is 
bele tud helyezkedni gondolatilag. Véget ért az a kor, amelyben meg-
kérdőjelezetlenül magától értetődő volt a hit, és a hit ügyét csak az 
mozdítja elő, ha reflektálni tud saját kereteire, máskülönben ugyanis 
a nem hívő életforma könnyen meggyőzőbbnek tűnhet. 
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Az utóbbi gondolat részletesebb indoklást kívánna, de már ennyi-
ből is látszik, hogy miről van szó a hit körülményeinek megváltozá-
sával kapcsolatban: újfajta egyéni és közösségi létezésről, amelynek 
keretei között a közösség nem korábbi az egyénhez képest, hanem 
önálló és konkrét egyének szerveződnek közösséggé, a szeretet kö-
zösségévé, amelyet csak az isteni szeretet hozhatott létre. Ugyanakkor 
a közösségen kívüli világhoz is megváltozik a viszony, s a hit immár 
más szemmel tekint a környezetére. Azokban a keresztény száza-
dokban, amikor magától értetődőnek számított a hit, gyakorlatilag ál-
landósult „a lelkiismerettel szemben gyakorolt kényszer”, amelynek 
megszűnésével nemcsak az vált lehetségessé, hogy „tisztább formá-
ban váltsuk életre az Evangéliumot”, de azt is lehetségesnek kell tar-
tanunk, hogy a „keresztény berendezkedés struktúráival és meggyő-
ződéseivel szakító modern kultúra jobban kibontakoztatja a 
keresztény élet bizonyos tényezőit, mint amennyire a keresztény be-
rendezkedésben kibontakoztak vagy ki tudtak bontakozni”.7 

Ebben a helyzetben a keresztény hit tehát nemcsak önmagára te-
kint másként, mint a keresztény berendezkedés évszázadaiban, de 
a látszólag vagy valóban hit nélküli „külvilághoz” is másként vi-
szonyul. És ma úgy tűnik, hogy olyan formákkal, a vallás olyan 
alakváltozásaival szembesül, amelyek megítélése a legkevésbé sem 
egyszerű feladat, sőt még felmérésük is nehézségeket okoz. Négy 
ilyen formát szeretnék megemlíteni: a vallási hagyományok erő-
forrásai iránt mutatott újfajta vallástalan érdeklődést; az Isten nél-
küli vallás jelenségét; az emberi jogokba vetett hitet, amely akár a 
modern kor vallásának is tűnhet; és végül a „jámbor ateista” alak-
ját, akinek „jámborsága” és „ateizmusa” egyaránt fontos. 

1. Először is számos jele van annak, hogy a militáns új ateizmus az 
Istenbe vetett hit megvédésének szándékán túl másféle reakciókat is 
kivált. Úgy tűnik, hogy az istenhit és az ateizmus sokáig jól áttekint-
hetőnek tűnő konstellációi átrendeződnek, mivel nem hívő emberek 
részéről is komoly érdeklődés jelentkezik a vallások spirituális erő-
forrásai iránt, például azért, mert ellenállóerőt tudnak kifejteni a gaz-
dasági folyamatokra redukált világgal szemben. Az új ateizmus körül 
fellángoló viták közepette a vallási hagyományok iránt táplált nagy-
rabecsülésnek is hangot adtak olyanok, akik a hagyományok tanbeli 
tartalmával nem tudtak egyetérteni, de még így is átrendezték az ate-
izmus tájait, mivel „újfajta intellektuális tiszteletet fejeztek ki a vallási 
hagyományok jelentéstartalmaival szemben”.8 

Ez a fordulat részben az új ateisták által képviselt naturalizmus el-
utasításában ölt testet, annak az elgondolásnak a cáfolatában, mely 
szerint csak az létezik, ami természettudományos eszközökkel meg-
figyelhető és leírható. Az Istenbe vetett hittel szembeállított natura-
lizmus bírálata időnként olyan köztes álláspontról hangzik fel, amely 
ugyan nem azonosul az istenhittel, de elkerülhetetlennek tartja a szel-
lem létezésének elfogadását, és a szellemet a világmindenség belső 
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dimenziójának, nem pedig véletlennek vagy utólagos kiegészítésnek 
tartja. A naturalizmus nem hívő elutasítása azért lehet fontos, mert új 
lehetőségeket biztosít a teremtésbe vetett hit újragondolásához, és az 
ateizmus alapvonalainak átrendeződéséről tanúskodik.9 

Ennél jóval látványosabb (és a kozmológiai vetületek hiánya miatt 
népszerűbb) az Isten nélküli spiritualitás vagy a keresztény ateizmus 
színrelépése, amely aggasztónak látja a vallás visszatérését emlegető 
retorikát, de fontosnak tartja a kereszténység spirituális erőforrásainak 
újrafelfedezését. A keresztény erőforrások azért mutatkoznak érde-
kesnek, mert a fájdalom, a hiány és az üresség általános emberi ta-
pasztalatát úgy tudják kifejezni és kezelni, hogy egyben meghalad-
hatóvá is teszik, rámutatva arra, hogyan fogadható el a világ és az 
egyéni élet, olyan formában, amely még e pozitív elfogadás jövőbeli 
kioltódását, megsemmisülését és halálát is kész vállalni. A tizennyolc 
éves korában keresztény hitével szakító, de önmagát továbbra is „hívő 
ateistának” nevező André Comte-Sponville azért tartja fontosnak az 
„ateistáknak való spiritualitást”, mert megtapasztalhatóvá teszi azt a 
tényt, hogy az ember a végtelenre nyitott véges, az örökkévalóságra 
nyitott mulandó és az abszolútumra nyitott relatív lény.10 Ez a spiri-
tualitás a teljesség, a világ teljességének tapasztalatából táplálkozik, a 
misztika mellett teszi le a voksát, és bár semmi kifogása az ellen, hogy 
ezt a fajta misztikát valaki az ateizmus legmélyebb formájának nyil-
vánítsa, „ezt a szemléletmódot világok választják el az új ateizmus 
harcos gondolatvilágától”.11 

Joggal vethető fel a kérdés, miért ne kellene a kereszténységnek az 
ateizmus klasszikus vagy éppen új militáns formáin kívül ezekkel az 
új konstellációkkal is szembenéznie. A számvetésnek még teo lógiai 
szempontból is lenne jelentősége, hiszen új önreflexióra adna esélyt a 
keresztény gondolkodásnak. A vallási hagyományokkal szemben táp-
lált intellektuális tisztelet és a spirituális igények együttesen nemcsak 
a naturalizmus ellentáborában egyesíthetnék a kereszténységet a „ke-
resztény ateizmus” képviselőivel, de a sajátosan keresztény tapaszta-
lat természetének megvilágítására is alkalmat nyújthatnának. 

2. Ennél is tovább mennek egy lépéssel azok, akik nem csupán 
spirituális önértelmezést dolgoznak ki, de egyenesen a vallás újra-
formálására tesznek kísérletet, nem kevesebbre vállalkozva, mint 
hogy egy Isten nélküli vallás programját hirdessék meg. Ismereteim 
szerint a legismertebb és legnagyobb visszhangot kiváltó ilyen 
program a filozófus Ronald Dworkin nevéhez fűződik, aki úgy pró-
bál túllépni az Istenbe vetett hit és az ateizmus hagyományos ket-
tősségén, hogy újraértelmezi a vallás fogalmát. Az Isten nélküli val-
lás világát körvonalazó előadásaiban, amelyek szövegét váratlan 
halála miatt részletesen már nem tudta kidolgozni, a következő szo-
katlan mondatokkal kezdi okfejtését: „A vallás mélyebb valóság, 
mint Isten. A vallás mélyreható, sajátos és átfogó világlátás, amely 
úgy véli, hogy mindent belső és objektív érték hat át, a világmin-
denség és a benne létező teremtmények tiszteletet parancsolnak, az 
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emberi életnek értelme van, a világegyetemnek pedig rendje. A va-
lamilyen istenbe vetett hit csak az egyik lehetséges kifejeződése 
vagy következménye ennek a mélyebben húzódó világlátásnak.”12 

Négy előadását Dworkin a következő témáknak szenteli: a vallásos 
ateizmus lehetősége és valósága; a világmindenség; a vallásszabad-
ság; a halál és a halhatatlanság. Nem ért egyet azzal, hogy éles határ-
vonal választaná el egymástól a vallásos és nem vallásos embereket, 
mert az önmagukat ateistáknak tartó millióknak is ugyanolyan mély 
meggyőződéseik és tapasztalataik vannak, mint azoknak, akik vallá-
sosnak minősítik magukat. A Dworkin-féle ateista vallás szintén 
szembehelyezkedik azzal a naturalizmussal, amely a vallás iránti kö-
zöny évtizedei után immár fontosnak tartja a vallás megcáfolását, és 
két alappilléren nyugszik: azon a meggyőződésen, mely szerint „az 
emberi életnek objektív értelme és jelentősége van”, és azon a nézeten, 
miszerint a természet, „vagyis a világmindenség és annak minden al-
kotóeleme nem pusztán tény, hanem önmagában véve fenséges: belső 
értéke és csodálatos nagyszerűsége van”.13 Az értelem valóságából az 
erkölcsi felelősségvállalás követelménye, a világmindenség fenséges 
minőségéből az esztétikai tapasztalat nélkülözhetetlenségének hang-
súlyozása következik. A kettő együtt pedig a valóság olyan megta-
pasztalását eredményezi, amely Dworkin szerint kizárólag valami-
féle hit révén lehetséges, mivel nem engedelmeskedik a végső 
megindoklás és alátámasztás parancsának. Különösen érdekes, hogy 
az objektív értelem és az esztétikai tapasztalat hangsúlyozása nyomán 
Dworkin eljut a feltámadásba vetett hit sajátos újraértelmezéséhez, 
azt állítja ugyanis, hogy a helyesen élt élet folyamán létrehozott jó 
ugyanúgy halhatatlan és örök érvényű, mint ahogy az esztétikai mű-
alkotások is múlhatatlanok.14 Kissé olcsó dolog lenne keresztény ta-
nulságokat keresni ezekben a felvetésekben, de még így is bizonyos, 
hogy szemmel látható népszerűségük ugyanúgy elgondolkodtató, 
mint a vallás fogalmát objektív érték- és értelemrendszerhez kapcsoló 
eljárásuk. Azért is figyelemreméltóak, mert nem csupán az ateista hu-
manizmus új válfaját képviselik, hanem vallási igényeikkel és a fen-
séges kategóriájának rehabilitálásával olyan konstellációt jelenítenek 
meg, amelyhez hasonló a jelek szerint korábban nem létezett. 

3. A vallás harmadik alakváltozása időben távolabbi gyökerekből 
táplálkozik, Émile Durkheim eredetileg 1898-ban L’individualisme 
et les intellectuels címmel megjelent írásából. A társadalomtudomá-
nyok francia klasszikusa egyenesen új vallás születését jelenti be, 
olyan religion de l’humanitét, amelyen belül az ember egyszerre hívő 
és Isten. Az új vallás nem más, mint az emberi jogokba vetett hit, 
amelynek Durkheim szerint a jelentől fogva egyetemes és kizáró-
lagos jelentősége van. Az új vallás az ember egész valósága iránti jó-
indulatra cseréli az egoizmust, nagyobb részvétet táplál a fájda-
lommal és az emberi tragédiákkal szemben, nagy vágyat érez a 
szenvedés legyőzésére, és az igazságosságra szomjazik. E helyütt 
sem pusztán ateista humanizmussal találkozunk, hanem kifejezet-
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ten vallási önértelmezéssel, amely az egyetlen olyan hitrendszert 
kívánja képviselni, amely biztosítani tudja az emberek erkölcsi ösz-
szetartozását.15 Ha Durkheimnek igaza lenne, akkor az emberi jo-
gokba vetett hit alkotná a modern kor egyetlen lehetséges vallását. 

Ebben az esetben ténylegesen a kereszténység történelmi levál-
tása jelenik meg kívánalomként, és ebben a törekvésben a keresz-
ténység sem vétlen. Durkheim ugyanis azért hirdet új hitet és új 
vallást, mert a francia forradalom után néhány évvel a hivatalos ka-
tolikus álláspont élesen szembehelyezkedett az emberi jogok esz-
méjével, abban a meggyőződésben, hogy egyenes következménye 
a forradalom vallásellenes szellemiségének — aki tehát érvényt 
akart szerezni az emberi jogoknak, abban óhatatlanul az a benyo-
más alakult ki, hogy le kell váltania az akadályokat támasztó és el-
utasító intézményt. „Az a törekvése, hogy a modernitás szekuláris 
vallását előtérbe helyezve túllépjen a kereszténységen, így tekintve 
lényegében az egyház antimodernista önértelmezésének visszája.”16 

Az egész kérdés nemcsak azért érdekes, mert az emberi jogok 
védelme a mai napig könnyen öltheti önálló vallás formáját, vagy 
legalábbis vallásszerű vonásai lehetnek, de azért is, mert a legmeg-
győzőbb elméletek szerint az emberi jogokba vetett hit valóban hitet 
jelent, nem pedig ténymegállapítást fejez ki. E hit kialakulástörté-
netének ismerete pedig fontos ahhoz, hogy ne alakulhasson ki 
olyan látszat, mintha valóban a modern kor egyetlen lehetséges val-
lásával lenne dolgunk. A kialakulástörténet megértésének az a kul-
csa, hogy az emberi jogok nem erednek sem tisztán vallási, sem tisz-
tán vallásellenes forrásokból, vagyis nem egyenes következményei 
sem az emberről alkotott keresztény felfogásnak, sem az egyes vé-
lemények szerint vallásellenes francia forradalomnak, hanem olyan 
kulturális átalakulás kifejeződései, amelynek során az emberi sze-
mély „szakralizálódása” ment végbe: rögzült érinthetetlensége és 
jogilag intézményesült feltétlen méltósága.17 

4. E rövid áttekintés végén egy szerény alak kér szót magának: a 
jámbor vagy istenfélő ateista, aki szintén újszerű jelensége korunk-
nak. Maga a kifejezés Herbert Schnädelbachtól származik, attól a fi-
lozófustól, aki 2000-ben került a nyilvános figyelem középpontjába, 
amikor azóta rendkívül gyakran emlegetett vitairatában a keresz-
ténység „átkáról” értekezett, és „születési rendellenességeit” vette 
számba.18 A jámbor ateista, akiként hét évvel később bemutatkozott, 
már semmiféle harcias gesztust nem tesz, nem ellensége semminek, 
senkit nem akar meggyőzni semmiről, nem utasítja el Istent, és nem 
tesz hitet az istennélküliség mellett, mert minden effélét kínosnak tar-
tana. Mivel a harcos ateizmus erőforrásai régóta elapadtak, annak 
sincs sok értelme, hogy a hitvalló humanizmus felekezetébe tömö-
rüljenek az istentelenek, mondja a jámbor ateista, aki már az olyan 
szellemességektől is tartózkodik, mint hogy „ezerszer megköszönöm 
a Jóistennek, hogy ateistává tett engem”. Hitetlensége már nem a fel-
szabadulás élményét nyújtja neki, hanem veszteséget jelent, és fel is 
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dühíti, hogy nincs igaza, nem lehet igaza a kereszténységnek. „A jám-
bor ateista jámborsága abban áll, hogy kénytelen vallásilag komolyan 
venni, amit elvesztett, és ezért zavarja, hogy profán hétköznapi éle -
tünk merő díszletévé sekélyesedik.”19 Nem tudja nem szóvá tenni, 
hogy gyermeki igényt érez magában a „mennyei Atyába” vetett hit 
nyújtotta védettségre, de nem tudja tagadni, hogy a felnőttkor nem 
enged teret efféle biztonságnak. A jámbor ateista elvesztette az Istenbe 
vetett hitet, de tudja, hogy mi az, ami ily módon nincs meg neki, s 
ezért különbözik azoktól, akik úgy élnek Isten nélkül, hogy gondola-
taikban fel sem bukkan az istenkérdés. Azt is tudja, hogy „amit ma 
vallásosság címén dobnak piacra, és a vallás visszatéréseként ünne-
pelnek, az nem ugyanaz, mint amit egykor komoly szándékkal val-
láson értettek, hanem meghatározott élményekben merül ki, nem több 
»spiritualitásnál«, amely (…) legfeljebb arra jó, hogy sajátos árnyalat-
tal egészítse ki amúgy is meglévő jó közérzetünket”.20 

Mit lehet mondani a jámbor ateistának? Túl sok mindent nyilván 
nem. De fájdalma, haragja és bosszúsága mindenképpen figyelem-
reméltó vonása a vallás napjainkban megfigyelhető alakváltozásai-
nak. Az viszont a legkevésbé sem biztos, hogy a spiritualitással kap-
csolatban igaza van. 

Nem biztos ugyanis, hogy annyira egyszerű és áttekinthető a helyzet, 
amennyire annak a széltében-hosszában hangoztatott véleménynek a 
tükrében tűnik, amely szerint bár nem igaz, hogy „az emberek ma már 
nem teszik fel azokat a kérdéseket, amelyekre valaha a vallási narratí-
vák keretében kaphattak választ, vagy hogy ne keresnék az élet értel-
mének forrásait, túl a mérhető világi siker területein”, de kérdéseikre 
a választ és az értelem forrásait már egészen más módon keresik, mint 
a hagyományos vallások, mert válogatnak a válaszajánlatok és érte-
lemkínálatok között, és alapvetően individualisták.21 Charles Taylor 
nyomán kijelenthető, hogy az individualizmus önmagában véve nem 
probléma, hanem annak megfelelő és hiteles formája jelent kérdést, 
ahogyan egyébként Hans Urs von Balthasarnak azt a figyelmezteté-
sét is érdemes megszívlelni, mely szerint valódi közösség csak olyanok 
között alakulhat ki, akik magányosak tudnak lenni, s ezért az egyház 
egyenesen „a magány helye”. Ennek mintája, hogy az egyház három 
magányos személy együtteséből jön létre, a kereszten függő magányos 
„Jézus ugyanis olyan közösséget fűz egybe (Máriát és Jánost), amely-
ben két ténylegesen elhagyatott ember kerül egységbe egy elhagyatott 
szavára: az egész gyümölcse, a létrejövő közösség pedig sem ekkor, 
sem a jövőben nem vonatkoztathat el mindhármuk elhagyatottságá-
tól”.22 A közösség és az individualitás, a vallás és a spiritualitás új kons-
tellációival kapcsolatban három fejleményt szeretnék kiemelni. 

1. Nem teljesen meggyőző az a vélemény, hogy a klasszikus val-
lásgyakorlás fegyelmezett és közösségi jellegű, míg a spiritualitás új 
formái leválnak a fegyelmezett vallásgyakorlásról, és atomizált szel-
lemiségnek nyitnak kaput. A populáris kultúrában és a széles rétegek 
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számára vonzó spirituális ajánlatokban tájékozott valláskutatók 
gond nélkül ki tudnak mutatni közösségi struktúrákat, mégpedig 
igen erős szálakból összeszőtt közösségi struktúrákat a vallás nélküli 
spiritualitás követőinél, akiknél nem kizárólag a válogatás és az 
egyéni barkácsmunka figyelhető meg. A legérdekesebb áttekintést 
az új spirituális formákról a mai napig alighanem Ariane Martinnak 
köszönhetjük, aki hét dimenzió szerint csoportosítja a „kortárs spiri-
tualitás” alapvonásait. Ezek a következők: az ember önmaga felfede-
zése felé tartó útja (az elégedetlenségből fakadó változási igények 
nyomán, akár a meggazdagodás, akár a leegyszerűsödés szándékával 
kísérten), a varázslatosság és a rendkívüliség keresése (a horror vulga-
rium motivációjával maga mögött, és az élet esztétikai minőségének 
emelésére irányuló törekvéssel), a gyógyulás vágya (a túlvilágon el-
nyerhető teljesség jelenbeli megtalálásának programjával), a biztonság 
keresése (részben ritualizált életforma kialakításával, részben válasz-
tott mester útmutatásainak követésével), a közösség fontosságának 
tudata (a személyes közelség és a közös felelősségvállalás kidombo-
rításával), a messzeség és a távolság igézete (fizikai vagy spirituális 
zarándoklatok kultiválásával), és végül a világhoz fűződő viszony 
átalakításának szándéka (például igazságosabb világrend megfor-
málásával vagy a környezet megóvásának programjával).23 

Ezekben a dimenziókban nemcsak az az érdekes, hogy rendkívül 
sokszínűek és egymásnak ellentmondó törekvéseket is egyesíteni 
tudnak, de az is, hogy nagy részük olyan vonásokkal rendelkezik, 
amelyek önmagukban véve az általános keresztény igehirdetésen 
belül egyáltalán nem szúrnának szemet: gyakorlatilag valamennyi 
tényező felbukkan a keresztény retorikában. Mintha ezen a téren is az 
apológiájának töredékeiről nyilatkozó Pascal bölcsességéhez lenne 
érdemes igazodni: nem az anyag tartalma, hanem elrendezése új, és 
sokkal behatóbb vizsgálatot igényelne, hogy pontosan milyen ösz-
szefüggések fedezhetők fel a keresztény szellemiség és az — ahhoz 
kapcsolódni nyilván nem kívánó — új spirituális formák között. 

2. Másodsorban megfigyelhető, hogy az életforma megszerve-
zésére vonatkozó konkrét keresztény javaslatok és buzdítások új-
fajta figyelemben részesülnek. Számos újszövetségi intés számít ma 
életszervező erejűnek, olyanok körében is, akik a legkevésbé sem 
rendelkeznek keresztény önértelmezéssel. Különösen népszerű a 
hósz mé („mintha nem”) jegyében álló páli életvezetés, amelynek ér-
telmében az embernek úgy kell élnie tényleges körülményei között, 
mintha nem azok között élne. Különösen Giorgio Agambenból vált 
ki rokonszenvet az „eszkatologikus indifferencia” sajátos jegyének 
tekintett hósz mé, amely olyan időtapasztalattal ruházza fel az em-
bert, amelyben egyetlen jelenben olvad össze a múlt és a jövő. Aki 
a Messiásban él, mondja Agamben, azt a „mintha nem” formája 
minden jogi természetű és tényleges tulajdonától megfosztja, és új-
fajta szegénységnek adja át.24 Nem is az a legfontosabb, hogy az 
ilyen jellegű értelmezések és újrahasznosítások egzegetikai szem-
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pontból megállják-e a helyüket (az esetek nagy részében magától 
értetődően nem), hanem az, hogy maga a jelenség, a keresztény 
életformálási elvek átvételének szándéka elválaszthatatlanul hoz-
zátartozik a mai spirituális formákhoz. 

Ennek a jelenségnek egy alesetével vagy inkább módosult formá-
jával találkozhatunk korunk spirituális tájainak megkerülhetetlen 
alakjainál, az új spirituális tanítóknál, akik közül sokan semmiféle val-
lási hagyományhoz nem kívánnak kapcsolódni, hanem elsősorban 
saját tényleges és kétségbevonhatatlan tapasztalataikat dolgozzák fel. 
Rendkívül népszerű, sok millió ember számára vonzó tanítókról van 
szó, akik üzenetét egyszerűen nem lehet tévesnek, kártékonynak vagy 
rombolónak minősíteni. Üzenetük kulcsszavai többnyire az elfoga-
dás, a figyelem, a jelenlét, a tágasság, a teljesség, az együttérzés, a sze-
retet, az önfelfedezés és az igazi valóság. Úgy tűnik, a keresztény gon-
dolkodás egyelőre adós azzal, hogy szóba álljon ezekkel a spirituális 
formákkal, amelyekről nem állítható, hogy kizárólag rosszat tenné-
nek azokkal, akik engednek a vonzásuknak. „Elfelejtettük, hogy el-
választhatatlanok vagyunk az élettől, ezért félni kezdtünk tőle, és e 
félelemtől vezérelve sokféle módon harcba szálltunk ellene. Igyeke-
zetünkben, hogy megóvjuk magunkat a fájdalomtól, a félelemtől, a 
szomorúságtól, a kényelmetlenségtől, a kudarctól, (…) megszűntünk 
igazán élni.”25 Aki ezt írja (történetesen a népszerű Jeff Foster), nem 
kényelmes spirituális karosszéket készít a mai embernek, hanem más 
ajánlata van, és a kereszténységnek kötelessége lenne tisztázó szán-
dékkal és jóindulattal szóba állni vele. E ponton szintén figyelmet ér-
demelne, hogy a felvilágosodás óta milyen nagymértékben beépült 
az európai hagyományokba az, amit jobb híján a mai napig ezotériá-
nak nevezünk, vagyis mennyire nem igaz, hogy az „ezotéria” pusz-
tán rejtett aláramlata lenne az újabb európai szellemnek. E téren még 
sok a tisztáznivaló.26 

3. Végezetül tagadhatatlan tény, hogy „spirituális feketelyuk” (Lau -
rence Freeman) alakult ki a mai kultúra szövetében, és könnyen be-
tölthetik olyan redukcionista módszerek, amelyek a babona és a mágia 
újabb formáinak adnak tápot. Ennek a kétségkívül széles körben meg-
figyelhető és aggodalomra okot adó folyamatnak egyik inkább ígére-
tes, mintsem a babona és a mágia irányába mutató ellenhatása, hogy 
a keresztény hagyományok elkerülhetetlenül szembesülnek a legne-
mesebb nem keresztény, elsősorban keleti hagyományokkal. A meg-
különböztetésre, a józanságra, a naivitás hiányára és körültekintő mér-
legelésre e téren mindennél nagyobb szükség van. Mindenesetre a 
szembesülés és a találkozás tendenciája feltartóztathatatlannak tűnik, 
és nem fogja érintetlenül hagyni a keresztény spiritualitást. Világunk 
„a kereszténység és a Kelet nagy spirituális szembesülésének küszöbén 
áll napjainkban. Ez a találkozás alighanem a történelem egyik legna-
gyobb szabású eseménye lesz.”27 Erre pedig még nem vagyunk felké-
szülve, pedig szerencsésebb lenne, ha megfelelő megkülönböztetés és 
okosság mellett felkészülten érne minket.
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