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Az olvasó egy konferenciakötetet tart a kezében, amely kötetben a 2009. 
április 3-án Vallás, politika, identitás címmel a PTE BTK Politikai Tanul-
mányok Tanszék szervezésében Pécsett megrendezésre került tudományos 
konferencián elhangzott előadások írásos változatai kerültek elhelyezésre. 
A kötet 15 hosszabb-rövidebb tanulmányt tartalmaz, melyek kapcsán bepil-
lantást nyerünk a szerzők kutatási témáiba az elhangzott előadásaik sum-
mázott írásbeli változata alapján. A tartalomjegyzékből megtudjuk, hogy a 
kiadványban több  az egyetemes tematika alapján készült dolgozat, mint a 
hazai tárgykörben született írás. Tehát ez jól tükrözi a konferencia „misszi-
ójának” széles spektrumát, melyen keresztül megismerhetünk sok olyan 
kutatót, akik többségében az univerzális kontextust helyezik előtérbe. 

Az első dolgozat CSEPREGI ANDRÁS tollából a Vallási identitás és de-
mokratikus politika – történet, tematika, párbeszéd címet viseli. A legter-
jedelmesebb tanulmány, mely, ha úgy tetszik, historiográfiai áttekintése a 
témának. Megkísérli összehozni a konferencia címének és belső tematiká-
jának kapcsolódási pontjait, illetve bemutatni azokat a személyiségeket, 
akik hatást gyakoroltak a tudományra. 

A következő tanulmány S. SZABÓ PÉTERNEK, a kötet egyik szerkesztőjé-
nek tollából A tolerancia megalapozása a világvallásokban. Bevezetőjé-
ben vázolja témáját, ahol a szerző optimistán aktualizálja mondanivalóját, 
miszerint „a tolerancia problémakörénél kevés aktuálisabb téma található 
manapság.” Abban a tekintetben igaza van S. Szabónak, hogy a tolerancia a 
21. század elején teljesen divatos szóhasználat a politikai, vallási kommu-
nikációban. Frázis toposzokon túl azonban valóban akadnak kevés kivételt 
képező egyének, akik komolyan használják a tolerancia kifejezést. Majd a 
dolgozata második felében szisztematikusan elemzi a világvallások toleran-
cia-felfogását, s kimutatja, hogy a világvallások alapelveiben ez hogyan kap 
szerepet. 

TUKA ÁGNES Az európai identitás – vallási gyökerek című munkájá-
ban a második világháborút követően egészen napjainkig zajló európai 
integrációs folyamatokat vizsgálja, illetve mutatja be. Tuka remek érzékkel 
ragadja meg a lényeget. Ismerteti az Európai Unió alkotmányának vitájá-
ban a nagy keresztény gyökereket, illetve azok mentén megjelenő töréspon-
tokat. 

A kötet negyedik munkája RAGADICS TAMÁS A vallási szervezetek sze-
repe a szociális gondoskodásban a hátrányos helyzetű kistelepüléseken. A 
szerző tanulmányában az egyház közösségformáló, valamint megtartó 
szerepét vizsgálja a dél-baranyai kistelepüléseken. Ragadics dolgozata 
erősen gyakorlatias jelleget visel, valamint meglehetősen problémaorien-
tált is. Jó kérdésfelvetéssel dolgozik, illetve igyekszik minden oldalról kör-
bejárni témáját, ez dolgozatának egyes fejezeteiből is világosan tükröződik: 
„erősségek”, „gyengeségek”, „lehetőségek”, „veszélyek” (SWOT-analízis). 



 Recenziók  103 

 
SOMODI IMRE A felszabadítás teológiája címmel ír a „sajátosan latin-

amerikai vallási képződményről”, amely egyáltalán nem egy hétköznapi 
téma. Dolgozatának hátterében a mozgalom történetének bemutatása áll, 
ábrázolja a dél-amerikai társadalmakban az egyházi és szociális törekvése-
ket, ahol a vallási mozgalmak erős baloldali, marxista töltetet kaptak, illet-
ve részletesen kitér a teológiai vonatkozások ismertetésére. Munkájában 
szól arról, hogy a vallás és a társadalmi progresszió milyen érdekes és sajá-
tos módon kapcsolódik össze. 

A hatodik és egyben legszemélyesebb tanulmány a kötetben  FARKAS 

LAJOS a Karacs, Kő, Sepse című. A szerző nem titkolja személyes indíttatá-
sát a témában egy elkeseredett „harcról” a délvidéki református egyház 
kapcsán. Talán ez a kötet legszomorúbb és egyben problémaorientáltabb 
írása, mely sajnálatosan igazán aktuális is. Farkas felhívja a figyelmet a 
határon túl élő magyarság mindennapi nehézségeire. A lassan elmorzsoló-
dó kisebbség helyzetének megvilágítása korántsem derűs dolog, de bemu-
tatása igazán hasznos és szükséges. 

A következő dolgozat GRÜNHUT ZOLTÁN, a kötet másik társszerkesztő-
jének írása a Liberális anticionizmus – erkölcsös antiszemitizmus? címet 
viseli. Grünhut munkája első felében alaposan bemutatja a 20. század má-
sodik felének az antiszemitizmussal kapcsolatos történetét. A szerző egyen-
lőségjelet tesz az anticionizmus és az antiszemitizmus közé, amely nem 
kellően differenciált – és kissé tendenciózus – álláspont. 

A kötet nyolcadik és egyben legrövidebb munkája TARRÓSY ISTVÁN Az 
afrikai közösségi hitvilág ereje – Egy tanzániai példa: albínó-
gyilkosságok című írása. Igazán érdekes téma, ki gondolná, hogy a 21. 
században ilyen primitív hiedelmek még élnek, és ezek kapcsán ilyen osto-
ba gyilkosságokat képesek elkövetni. Továbbá a szervkereskedelemhez 
hasonlatos módon árusítják az emberi test egyes lecsonkolt darabjait a 
fetisizmus céljaira. 

GLIED VIKTOR Ökologizmus – a 21. század hite? című dolgozatának 
bevezetésében felvázolja, hogyan állította az ember a gazdaság szolgálatába 
a természetet. A szerző azonosul Erdő Péter bíboros véleményével, misze-
rint az emberiség a felelőtlen környezetkárosítással a következő generációk 
életét veszélybe sodorja. Munkájában a katolikus egyház környezetvéde-
lemmel kapcsolatos szerepét hangsúlyozza. Aktuális és napirenden lévő, 
modern téma. 

A tizedik dolgozatot KASZNÁR ATTILA készítette Vallásosság Kínában 
címmel, amely cáfolja a kínai vallásossággal kapcsolatos sztereotípiáinkat. 
A szerző bemutatja az ország vallási sokszínűségét és szinkretizmusát. 
Kevés irodalomból dolgozott. Kissé ismeretterjesztő jellegű írás, azonban 
Kasznár a kínai vallásosságról mégis érdekes, jó összefoglalást készített. 

HOSSZÚ HORTENZIA A vallás nemzetépítő szerepe Indiában című ta-
nulmánya a távoli India 20. század első felének világába kalauzolja el az 
olvasót. Munkájában alapfogalmakat tisztáz, melyek a laikusok számára 
érthetővé teszik a szöveg értelmezését. Ügyesen bemutatja a folyamatot, 
mely alapján a hindu vallási elemek beépültek Gandhi mozgalmába, és 
azok szerepet játszottak abban, hogy Gandhi törekvésein keresztül integ-
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rálni tudta az indiai társadalmat. Hosszú szól Gandhi aszkétikus példamu-
tató életéről is. 

A tizenkettedik dolgozat SCHMIDT ANDREA tollából A vallás szerepe 
Lengyelország térfejlődésében. Rendkívül érdekes téma izgalmasan kifejt-
ve. Schmidt hangsúlyozza azt, hogy a lengyel nemzet milyen módon ma-
radhatott fent Európa nagy nemzetei sorában. A legnehezebb szovjet el-
nyomásban is megőrizték katolikus identitásukat. A szerző jól strukturálta 
mondanivalóját széleskörű forrásbázisra támaszkodva. 

BARANYAI NÓRA, bár politológiai dolgozatot készített, történeti szem-
pontból az úgynevezett „Zeitgeschichte” műfajában írja meg az Abortusz-
politika Lengyelországban című dolgozatát. A stílus nagy népszerűségnek 
örvend manapság. A szerző hangot ad annak, hogy a lengyel társadalom 
differenciált az abortuszkérdésben, ellenben politika és vallás össze kell, 
hogy fonódjon ezen a téren. Mondandóját, melyet a napi politika mélységé-
ig vizsgál, diagramokkal és grafikonokkal illusztrálja. 

Napjainkban a figyelem középpontjában állnak azok a kutatások, me-
lyek a szocializmus időszakában az állam és egyház viszonyát vizsgálják. A 
kötetben is helyet kapott két egymástól független tanulmány, melyek mégis 
összefüggenek egymással. Az utolsó előtti dolgozat LUKÁCS MIKLÓS Adalé-
kok az 1945 utáni magyar állami egyházpolitikához egy mikrotörténet, 
amelyben egy konkrét személy tevékenységén keresztül nyerhetünk bepil-
lantást a Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyházügyi megbízottjának jelen-
téseibe. Lukács írásából világosan tükröződik a komoly kutatómunka, va-
lamint, hogy a szerzőnek már vannak tapasztalatai a történeti kutatás 
terén. Izgalmas téma, mely kapcsán Lukács maga is megjegyzi, hogy a 
kutatónak megfelelő körültekintéssel kell eljárnia eredményeinek feldolgo-
zása és publikálása során. 

RÁTZ TIBOR A Mindszenty-per c. írásán keresztül immáron sokadik in-
terpretációját olvashatjuk Mindszenty koncepciós perének. Ebben a témá-
ban Balogh Margit és a 2009-ben elhunyt Gergely Jenő már jelentős ered-
ményeket értek el, melyeket felülírni korántsem könnyű feladat. A szerző 
munkájában megelégszik az eddigi kutatási eredmények összeállításával. 

Az ismertetett kötetben minden tanulmány végén fellelhető a szerzők 
által készített felhasznált irodalmak regisztere, melyben az olvasó kedvére 
tájékozódhat. Viszont, ha lehet a recenzensnek egy kritikai véleménye, 
akkor itt jegyezné meg, hogy kevesli az illusztrációkat, és hiányolja a képe-
ket, a fényképeket a könyvből. Az lehetséges, hogy a hiányosság nem a 
szerkesztőket, szerzőket terheli, hanem a manapság szinte már általánossá 
váló nehéz, kiadói pénzügyi kondícióknak tudható be. 

Ajánlom ezt a kötetet minden olyan olvasónak, aki érdeklődést mutat 
vallás, politika, politológia, sőt szociológia iránt, illetve azon túl is minden-
ki haszonnal forgathatja. 

(ism.: Kárbin Ákos) 
 


