
“A rút káosz szakad reánk, 
hallgasd meg felsíró imánk.”1 

 
 

Keresztényként a liberális világban  
 
 
Oswald Spengler A nyugat alkonya (1922) című történelemfilozófiai művében az emberiség 
fejlődését nem egy, a kezdetektől kibontakozó folyamatos fejlődési vonalként látja, hanem a 
különböző kultúrákat mint önálló, egyéni lelkülettel rendelkező egységeket írja le. Véleménye 
szerint a nagy kultúrák megszületnek, kibontakoznak, majd lehanyatlanak és meghalnak. 
Fejlődési fázisaik vázlatos azonossága meglepő összehasonlításokat tesz lehetővé. Minden 
kultúra magvában egy központi gondolat áll, amely évszázadok során fejlődve, épülve, egyre 
gazdagabban fejeződik ki. Amikor eléri kifejeződési korlátait a kultúra civilizációvá merevedik. 
Talán még hatalma csúcsán áll, fennállhat még évszázadokig - szellemi értelemben azonban újat 
már nem alkot és közben megindul a szétzilálódás lassú folyamata. Ennek kezdetét az antik 
világban a császárságot létrehozó Augustus korára teszi; a mi nyugati kultúránkban pedig a 
nagy francia forradalommal uralomra jutó kapitalizmusban jelöli meg. A nyugati kultúra 
kezdeteit a cluny-i reform idejére, az előző ezredfordulóra teszi, alapmotívumát a végtelen 
iránti vágy-ban fogalmazza meg. A végtelen utáni vágy jelenik meg a középkori misztikában, 
a gótikus építészetben, a barokk zenében, az újkorban a földrajzi felfedezésekben, a 
tudományos kutatásban, és a szabadságeszményben.  

A következőkben Spengler elméletéből kiindulva veszem a bátorságot, hogy korunk uralkodó 
ideológiáját a liberalizmust mint kultúránk utolsó virágát vegyem szemügyre. A kirajzolódó 
kép nyomán keresztényként keressem a lehetséges viszonyulási módokat. Milyen reményei 
lehetnek a kereszténynek, aki nem a szabadság ellenfelének, hanem pontosan a szabadság 
gyermekének vallja magát, azonban úgy látja, hogy nyugati kultúránk, miközben megvalósítja 
önmagát, egyúttal lerombolja saját létalapját? Miben bízhat, aki úgy látja, hogy a szabadság 
karikatúrája, a fokozódó szabadosság, a teljes szétzilálódás, a káosz felé sodorja világunkat? 
Erről szól az itt következő írás.  

 
“Ha megzavarják az értékek rendjét…”  
 
A II. Vatikáni Zsinat egyik dokumentuma szerint az emberi fejlődés, mely az embernek nagy 
java, nagy kísértéssel járhat: ha megzavarják az értékek rendjét. Így állhat elő az a helyzet 
amelyben az emberiség növekvő hatalma már azzal fenyeget, hogy magát az emberi nemet 
pusztítja el.2  
 
A liberalizmus - mint a nyugati kultúra egésze - szintén a végtelenre irányul, törekvése a 
végtelen szabadság. Az ember felszabadításán fáradozva azonban átlépett egy olyan határt, 
amelyen túl már a lebomlás folyamatának csíráit veti el kultúránkban. Olyan 
visszafordíthatatlan folyamatok eszmei hátterét adja, amelyek teljesen átalakítják évezredes 
normarendszerünket. Egyén és család, egyén és társadalom, egyén és nemzet viszonya átlakult 
a közösség hátrányára. Megengedetté, majd törvényileg védetté vált számos korábban 

                                                        
1 Kis Zsolozsma. OMC Kiadó Bécs, 1977. 17.old 
2 Gaudium et spes 37 
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negatívumnak tartott jelenség. Normális az abortusz, hamarosan talán az eutanázia is, számos 
országban bevezették a homoszexuális házasságot, amelyhez az örökbefogadás jogát is 
követelik, következő cél a drogliberalizáció, a kicsit távolabbi jövőben esetleg az 
emberklónozás. A hagyományos erkölcsök követői szakadatlan visszavonulásban vívják 
utóvédharcukat miközben minimum gúny tárgyaivá, de akár valódi üldözöttekké is válhatnak, 
hiszen a megváltozott normák adják az új törvényeket. Így aztán hamarosan Antigoné 
problémájával nézhetünk szembe és ez a kor részben már el is jött, amikor az isteni és a világi 
törvények súlyos konfliktusa közepén találjuk magunkat.  
 
A Szentírás említi a természeti törvényt, amelyet Isten az ember szívébe írt (Róm 2:12-16), és 
amely külön vallási törvények híján is meglehetős biztonsággal ad útmutatást az élet dolgaiban. 
Amennyiben létezik ez a Teremtő által szívünkbe írt törvény, akkor az általános emberi 
normákban ennek a természeti törvénynek kell, hogy megtaláljuk a nyomát. A liberális 
gondolat számos képviselője tagadja ennek létezését. A keresztények által állított normákkal 
szemben ellenérvként olyan példákat hoznak fel mint, hogy bizonyos kultúrákban nem is volt 
házasság vagy éppen elfogadott volt a homoszexualitás, mint az ókori görög városok egy 
részében. Hasonlóról persze még a Szentírás is tud; Szodoma példájával azonban azt is 
mondja, hogy bizonyos társadalmak bizonyos kérdésekben valóban juthatnak zsákutcába. A 
konfliktus ezen aspektusa végletes formájában immár arról szól, hogy szabad-e még örökölt 
hagyományaink alapján a rosszat rossznak, a jót pedig jónak nevezni, avagy nem. A hívő 
számára újra aktualizálódik Izajás próféta kijelentése: 
 
Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak; 
akik a sötétséget világossággá teszik, és a világosságot sötétséggé; 
akik a keserűt édessé teszik, és az édest keserűvé! (Iz 5;20) 
 
A normák változnak, a változások pedig olyan mély gyökeret eresztenek a tömegek 
gondolkodásában, hogy később hiába kerül hatalomra egy konzervatív vezetetés, ezzel 
szemben már tehetetlen. Amint egyetlen konzervatív kormányzat sem tudott érdemben tenni az 
abortusz ellen, úgy a mostanában formálódó, lassan a törvényekbe is bekerülő 
normaváltozásokkal is vélhetően ez lesz a helyzet. A normaváltozásokkal szemben már 
Augustus is tehetetlen volt. A kora császárkori Róma hasonló folyamatai, a családok 
felbomlásában, a születésszám drasztikus csökkenésében voltak közvetlenül megfoghatók, 
legalábbis a vezető római népesség körében. Ő az első ismert “konzervatív” vezető, aki jogi-
adminisztratív eszközöket is próbált bevetni, hogy visszafordítsa ezeket a tendenciákat. A 
néhány évtizeddel később élt Tacitus szerint a szülők nemtörődömsége, a tanítók tudatlansága 
és a régi erkölcs feledésbe merülése3 áll kultúrája hanyatlásának hátterében. Egy másik helyen 
Rómával összevetve a germánok erkölcseit dícséri, megállapítva, hogy a házasság tiszta és 
életreszóló náluk, felettébb kevés a házasságtörés, a gyermekek számát nem korlátozzák, a 
megszületettek megölését gyalázatnak tartják.4 Az erkölcsi káoszt az antik korban a 
demográfiai hanyatlás követte, amit a barbárok beengedésével próbáltak ellensúlyozni, végül 
azonban gazdasági hanyatlás majd a politikai összeomlás következett. Európa mai demográfiai 
helyzete hasonló tendenciát mutat. A népesség fogyását csak a bevándorlás enyhíti. A 
gazdaságkutatók hosszútávú prognózisai pedig szintén nem szívderítők.5 Exupéry szerint, 

                                                        
3 Cornelius Tacitus: Beszélgetés a szónokokról. Tacitus összes művei. Szukits Könyvkiadó, 2001. 53.old 
4 Cornelius Tacitus: Germania. Tacitus összes művei. Szukits Könyvkiadó, 2001. 30.old 
5 HVG, 2002. ápr. 19 
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amikor elapad az emberek buzgósága, maga az ország bomlik szét, mert az ország az ő 
buzgóságukból épül.6  
 
 
“Az élet maga lett a probléma” 
 
Megváltozott normák, felbomló emberi kapcsolatok, felbomló társadalom, elidegenedés, 
ürességélmény, szorongás - a modern ember alapélményei:   
 
Ezt mondja az Úr: ”Vegyétek szemügyre az ősi utakat, és kérdezősködjetek a régi 
ösvényekről: Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor majd megtaláljátok lelketek 
nyugalmát.” De ők azt felelik: ”Nem járunk rajta!” Őrszemeket rendeltem föléjük: 
”Hallgassatok a kürt szavára!” Csakhogy ők azt mondják: ”Nem hallgatunk!”  
(Jeremiás 6:16-17) 
 
Csak sajnálni lehet azt az embert, aki hallgatja a harangszót, de az semmit sem kíván tőle. 
Amikor harsan a trombita, szomorú vagy, mert teneked nem kell talpra ugranod, mert látod, 
milyen boldogan mondja az a másik: ”Hallottam a nekem szóló hívást, felkelek.” A többi 
számára azonban nincsen se harangszó, se trombitaszó, tehát szomorúak maradnak. 
Számukra a szabadság csupán a nemlét szabadsága.7 – írja Exupéry. 
 
A szorongást amely ebben a helyzetben előáll, Nietzsche így jellemzi: 
 
”Nincs ösvény! Mélység s halotti csönd van csak” 
Így akartad! Az ösvényt el te hagytad! 
Rajta vándor! Nézz tisztán s hidegen! 
Elveszejt, vélnéd – a veszedelem.8 
 
A hit kiveszése embervoltunk spirituális szintjét rombolja le. A családok szétesése a 
személyiségzavarok legjobb melegágyaként pszichés szféránkat veszi célba. A drogoktól illetve 
a média virtuális valóságától való függőség a pszichés és fizikai egészségünket egyaránt 
károsítja. A rossz értelemben vett individualizáció avagy önmegvalósítás a csúcspontján egy új 
barbár korba, majd a teljes pusztulásba hajtja a társadalmat. Nietzsche szerint a modern korban 
sok ember számára odaveszett az életbe vetett bizalom: az élet maga lett a probléma9. 
Exupéry szerint ez azért van így, mert a szabadosság kitöröl az életből, és ahogy atyám 
mondotta: “Nem szabadság a nemlét.”10 Kultúránk utolsó virága miközben megvalósítja 
önmagát lerombolja saját létalapját, mert útja a teljes rendezetlenség azaz a káosz fele tart.  
 
A rút káosz szakad reánk, 
hallgasd meg felsíró imánk. 
 
 
 

                                                        
6 Antoine de Saint-Exupéry: Citadella. Szent István Társulat, Budapest, 1982. 55.old. 
7 Antoine de Saint-Exupéry: Citadella. Szent István Társulat, Budapest, 1982.222. old. 
8 Friedrich Nietzsche: A vidám tudomány. Holnap kiadó,1997. A vándor. 23.old. 
9 Friedrich Nietzsche: A vidám tudomány. Holnap kiadó,1997. 10.old. 
10 Antoine de Saint-Exupéry: Citadella. Szent István Társulat, Budapest, 1982. 243.old. 
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”Őrszemeket rendeltem föléjük…” 
 
A normák őrei hagyományosan az egyházak. Velük kapcsolatban a liberalizmus az un 
felvilágosodás kora óta alapvetően a szekularizáció, vagyis az egyházak társadalmi 
befolyásának visszaszorítása – lehetőleg felszámolása - talaján áll. Az ember vallási igénye 
azonban letagadhatatlan. Válsággal terhelt korunkban mintegy spirituális érzéstelenítőként 
hatnak a liberális gondolatkör transzcendentális kiegészítői, a New Age mozgalmak. Ezek a 
kereszténység leváltására készülve olcsó vallásként - erkölcsi követelmény nélkül - nyújtanak 
spirituális élményt. Mozgalmaik a liberális média maximális támogatását élvezik és lassan 
átjárják az élet minden területét, a szabadidő eltöltéstől a lakberendezésen át a gyógyításig. Az 
ezoterikus és liberális gondolatok érdekes szintézise figyelhető meg a liberális gondolatok 
élharcosának tekinthető szabadkőművességben. A közös nevező valószínűleg nem más, mint a 
kereszténység leváltásának igénye.  
 
A küzdelem egy másik iránya arról szól, hogy a keresztény egyházakkal el kell fogadtatni a 
folyamatban levő normaváltást. A svéd evangélikus egyházban nagy küzdelem folyt arról, hogy 
az egyház elfogadja-e a homoszexuálisok egyházi házasságát. Végül meghajoltak a liberális 
követelések előtt. Ez megfelelés a jó együttműködés ára. A toleranciát hirdető liberalizmus 
ugyanis leginkább csak azokat tolerálja, akik osztják saját nézeteit. Az ellenkezők vagy 
behódolnak, vagy ellenséggé válnak a sajtó szemében. Ez valójában nem újdonság a 
történelemben. A rómaiak is toleránsak voltak minden nép vallásával szemben, ha azok 
egyúttal átvették a római kultuszokat, legfőképpen a császárkultuszt. A Jeruzsálem ostromára 
készülő Vespasianus áldozatot mutatott be a Carmelus (Kármel) hegyén az istennek, akinek 
nincs szobra, csak oltára és tisztelete.11 A császár szobrát a templomban felállítani nem akaró 
Jeruzsálemet azonban lerombolták. Hasonló kompromisszumot várnak el a mai keresztény 
egyházaktól is. Fogadjátok be a Szentek Szentjébe az új értékeket! Csakhogy a Szentírás 
következetes: Ne legyenek más isteneid! (MTörv 5:7) Ezt a parancsot kellene feladnunk 
ahhoz, hogy a humanizmus új istene előtt hódoljunk. A humanizmus ugyanis nem egyszerűen 
egyfajta filantrópiát jelöl, hanem a liberális világszemléletnek az antik görög szofista 
filozófustól, az abdérai Prótagorásztól (kb Kr.e. 480-410) kölcsönzött kiindulópontját: minden 
dolog mértéke az ember. A katolikus egyház, számos más keresztény közösséggel együtt 
ellenáll, ragaszkodik a Biblián alapuló emberszemléletéhez, emiatt igen negatív sajtót kap. 
Próbálják nevetségessé tenni, reménykednek, hogy egy következő pápa majd engedni fog a 
liberális törekvéseknek. A hagyományos keresztény tanítás megerősítésén dolgozók 
veszélyessége nem egy szélsőséges liberális szerző szerint az iszlám fundamentalizmussal 
egyenlő. 
 
 
Új keresztény tavasz reménye 
 
Megfordíthatók-e ezek a folyamatok? Politikai eszközökkel aligha. Augustushoz hasonlóan a 
mai konzervatív vezetők is alulmaradnak, ha pusztán a törvényeket és normákat próbálják 
megerősíteni:  
 
Ha az életet írod elő, akkor a rendet alapozod meg, de ha a rendet írod elő, akkor a halált 
kényszeríted az emberekre. A rend a rendért az élet torz mása.12… Mert az igazi rend 
                                                        
11 Cornelius Tacitus: Korunk története. Tacitus összes művei. Szukits Könyvkiadó, 2001. 113.old 
12 Antoine de Saint-Exupéry: Citadella. Szent István Társulat, Budapest, 1982. 182.old. 
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eredménye az életnek, nem pedig oka, a rend az erős város jele, nem pedig erejének forrása. 
Az élet, a lelkesedés, a valami felé való törekvés együtt szüli a rendet. A rend azonban nem 
szül sem életet, sem lelkesedést, sem bármi felé való törekvést.13 – mondja Exupéry. 
 
Tehát nem előírni kell az embereknek, hogyan éljenek, hanem hívni őket, hogy egyáltalán 
éljenek, hiszen Jézus azt mondja: 
  
Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. (Jn 10,10) 
 
Ez egy nagyon fontos mondat. Egyre mélyebben kellene felfedeznünk, megélnünk, és 
felmutatnunk a világnak, hogy a keresztény szabadság többet jelent az embernek emberi 
mivoltában, mint amit a mai liberális szabadságfogalom adhat.  
 
Nekünk hívőknek van reményünk, bármit hozzon a jövő. Akkor is, ha az emberiség elvileg már 
képes az egész bolygó elpusztítására. Sok keresztény újra a közeli világvége várás légkörében 
él. Egyébként is az Egyház 2000 éves imája így szól: Marana Tha – Jöjj el Urunk! Hiszen ezt 
valljuk:  
 
Mi új eget és új földet várunk az Úr ígérete alapján, 
az igazságosság hazáját. (2Pt 3;13) 
 
Isten szeretete azzal éri el tökéletességét bennünk, 
ha teljes bizalommal tekintünk az ítélet napjára, 
mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is e világon. (1Jn 4;17) 
 
Ez a végső reményünk. A napot és az órát azonban nem tudjuk (Mt 25:13). Így az is 
lehetséges, hogy ez az apokaliptikus előérzet nem az egész emberiség, hanem Spengler 
meglátásának megfelelően pusztán a nyugati kultúra végét jelzi. Egy sötét és barbár átmeneti 
korszak után talán megszülethet egy teljesen új, lendületes, energiákkal telített kultúra, a hívek 
maradékának feladata pedig az lesz, hogy ennek a ma még ismeretlen új kultúra embereinek az 
Örömhírt továbbadja. Mint ahogy 1600 évvel ezelőtt tették a maradék római hívek. Hiába volt 
a szemükben magasabbrendű az antik kultúra, nem azt kellett átadniuk a germánoknak, hanem 
“csak” a hitüket. És római identitásukat sem őrizhették meg, hanem beolvadtak a beözönlő 
barbár népekbe. Lassacskán valami egészen új jött létre, az olasz, a spanyol, a portugál, a 
francia nemzet és missziójuk pár száz év alatt egész Európát kereszténnyé tette. Mindez nem 
történhetett volna meg, ha a római birodalom lehanyatlásával a keresztények befele forduló, az 
antik kultúra ápolásával foglalkozó egyletté váltak volna.  
 
Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad; 
de ha elhal, sok termést hoz. (Jn 12;24) 
 
Nekünk is van egy csodálatos kultúrális örökségünk és sok nagyszerű embert is felmutató 
történelmünk. De múltunkat azontúl, hogy értékeljük és szeretjük, vissza már nem hozhatjuk. 
Az idő úgy tűnik túllépett rajta. A lényegre kell koncentrálnunk, hogy megőrizzük élő hitünket 
és életerős közösségeinket. Arra, hogy közösségeink túléljék a válságos időket és készen 
álljanak, hogy egy új kor magvetői lehessenek. A politikában úgy tűnik nem győzhetünk. 
Egyébként Jézus erre még kísérletet sem tett. Pedig egyszerűbb lett volna a rómaiakat 

                                                        
13 Antoine de Saint-Exupéry: Citadella. Szent István Társulat, Budapest, 1982. 331-332.old. 
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legyőzni, mint az emberiséget megváltani. De tudjuk mit mondott Pilátusnak, kit a lehelletével 
elfújhatott volna: Az én országom nem e világból való. (Jn 18;36) 
 
Nekünk is erre a másik állampolgárságunkra kellene koncentrálnunk, arra, hogy számunkra ez 
legyen az első. Talán II. János Pál pápa prófétának bizonyul, hiszen ő a harmadik évezred új 
keresztény tavaszáról és a szeretet civilizációjáról beszélt. Miért ne lehetne így? A 
kereszténység nincs konkrét kultúrához kötve. Az antik civilizáció idején született és 500 évet 
élt benne. Aztán a továbbélt a bizánci kultúrában, de ezzel együtt sem múlt ki. Aztán 
kivirágzott Nyugat-Európában. A kereszténység életképesnek bizonyult a teljesen más kínai, 
indiai és afrikai kultúrákban. És ha majd a mi nyugati kúltúránk lehanyatlik miért kéne a hitnek 
kivesznie? Talán marad egy mag, amely majd továbbviszi az Örömhírt egy új világba.  
 
Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad; 
de ha elhal, sok termést hoz. (Jn 12;24) 
 
Babits írja: 
 
Óh, vetéseink, gyenge kis magvaink, sarjadjatok fűvé 
gyűljetek pázsittá, duzzadjatok bársonnyá, kezdjétek szőni 
a reményszín szőnyeget a Nap sugárlábai alá! 
 
Most harcol ő a Tél óriásaival. A gazda 
vár, kinéz, kerítést csinál, öntöz. A nagy vizek 
zúgnak már. Vigyázni kell. Vésszel és áldással jön a Láng.14  
 
Ezt tesszük. Várunk, kinézünk, kerítést csinálunk, öntözünk, vigyázunk. Vész és áldás 
közeleg. Próbáljuk védeni magunkat és fellépünk amennyire tehetjük értékeink és lelkiismereti 
szabadságunk védelmében a jogos önvédelem alapján. Figyeljük az idők jeleit. 
Kiindulópontként tudomásul vesszük, hogy a többség Európában és benne Magyarországon 
sem keresztény. Ez mégsem béníthat le és nem tehet passzívvá minket mert, annak ellenére, 
hogy talán még hosszú ideig (látszólag) alulmaradunk, számunkra a remény Krisztus, aki ebben 
a helyzetben bízza ránk az új evangelizáció feladatát.  
 
Te hívők igaz fénye vagy, 
az ős törvény rajtad nem úr, 
te nem tűnsz el, ha jön az éj, 
te örök napfényként ragyogsz.15  
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14 Babits Mihály: Politika 
15 Kis Zsolozsma. OMC Kiadó Bécs, 1977. 112.old. 

 
 
 
 
 
 


