
Kerékvágás 
Vajon mire gondolhatnak, akik arról beszélnek, hogy a világjárvány vége 
után minden visszatérhet a normális kerékvágásba? Vajon mi tekint-
hető normálisnak abban a világban, ahol évente legalább tízmillió gyer-
mek hal meg, javarészt alultápláltság következtében és olyan beteg-
ségek miatt, amelyek könnyen megelőzhetők lennének? Mi tekinthető 
normálisnak abban a világban, ahol a népirtás közelében járó elnyo-
más alatt kell élniük bizonyos csoportoknak, például az ujguroknak, 
akiknek szinte felfoghatatlan gyötrelmeire a közelmúltban zsidó, 
muszlim, protestáns és katolikus tekintélyek (köztük két bíboros) alá-
írását viselő kiáltvány hívta fel ismét a figyelmet? Mi tekinthető nor-
málisnak abban a világban, ahol a nyugati országokban megvásárol-
ható olcsó konfekcióruhákat éhbérért és nyomorúságos körülmények 
között állítják elő távol-keleti asszonyok? Mi tekinthető normálisnak 
abban a világban, ahol magától értetődőnek számít egy sor olyan té-
nye ző, amely az egészséges katolikus szellem szerint súlyos bűn (pél-
dául atomfegyverek birtoklása)? Miért lenne normális egész állatfajok 
megállíthatatlan kihalása? 

Miért kellene visszatérni ehhez a normálisnak tekintett kerékvá-
gáshoz? Miért vagyunk hajlamosak összekeverni a normálisat és a meg-
szokottat? Sok egyéb tanulsága mellett a koronavírus arra is felhívta 
a figyelmünket, hogy túl könnyen hozzászoktunk olyan jelenségek-
hez, amelyeknek erkölcsi felháborodást kellene kiváltania belőlünk. Ha 
már úgyis le kellett szoknunk egy sor tényezőről, amelyet magától ér-
tetődőnek tartottunk, e leszokási terápia során miért ne szokhatnánk 
el attól is, hogy normálisnak tartsuk, ami elfogadhatatlan? 

Úgy tűnik azonban, hogy azok sincsenek jobb helyzetben, akik erő-
vel és mindenáron ki akarnak törni a normálisnak számító és meg-
szokott kerékvágásból. A reform szó, amely ma már kevéssé tud lel-
kesedést szítani a kereszténység intézményes viszonyainak megújítása 
iránt, a német egyházban például (a szinodális út jegyében) olyan fo-
lyamatokat hívott életre, amelyek az ismert kerékvágás kizökkenté-
sét ígérik, de már most annyi belső törésbe és központi ellenállásba 
ütköznek, hogy valószínűleg visszahanyatlanak majd a megszokott 
fogaskerekek közé. Könnyen lehet, hogy a szinodális út fóruma is egy 
lesz majd azok közül, amelyekre utólag a baráti légkör és az élénk 
viták miatt a résztvevők kellemes nosztalgiával gondolnak vissza, mi-
közben változatlan viszonyok veszik körül őket. 

Akár kívánatosnak, akár terhesnek tűnik a normális kerékvágás, 
mindenképpen makacs dolog. Érdemes lenne átgondolni, mi tudta 
valóban termékeny új pályára állítani a kereszténység története so-
rán, hatalmas külső kényszer vagy néhányak belső lelkiereje? Ma az 
előbbire éppoly könnyű példát találni (a környezet pusztulása), mint 
az utóbbira (például Ferenc pápa személyében). Ha ebben a században 
nem is, a következőben sok minden ki fog derülni e téren.
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