
Szigeti Miklós:
Politizáljunk!

 

urcsa felszólítás egy lelkész szájából, tollából. Sokan úgy tekintik az egyházat, a hívő embert, 
mint ami,  aki az adott társadalom felett,  alatt,  de mindenképpen a társadalmon kívül lebegő 
valami. Az egyház ne politizáljon – mondják. Pedig önazonosságát tekintve is alkotó eleme a 
közösségi létnek – ha kívül marad, nem tölti be hivatását. Adott helyzetben, elnyomó rendszerek 
szorításai közt azzal politizált, hogy nyilvánosan nem politizált – hiszen nem engedték szólni –, 
de akkor is véleményt, tudatot formált, mert erre hívatott el.  

A politika szó a görög polis (város, városállam) szóból származik (nem az angol „to polish” igéből: 
tisztogatni!) – és a városállamok belső közösségi és egymás közti ügyeinek intézését jelentette (kül- és 
belpolitika). A politikában mindenki érdekelt, még ha direkt módon nem is vesz részt benne – mert 
mindenki  része  annak a  társadalmi formációnak,  aminek életét  meghatározza  az ott  folyó  politika. 
Lehet struccként bedugni a fejet a homokba, és nem törődni semmivel – de ezzel is politizál, hiszen 
ezzel nem semleges, hanem ellenséges politikát folytat,  mert nem függetlenítheti magát a közegtől, 
amelynek  alkotó  része.  Ha  nem vesz  benne  részt,  távollétével  rombolja,  építi  le  a  közösségi  élet 
működését. 

Tehát a teremtés rendjéből fakadóan a közösségi lét életjelensége a politika és a politizálás. Nem az 
a kérdés, hogy politizáljunk-e vagy sem – hanem az, hogy hogyan? A politika iránya, irányultsága a 
meghatározó kérdés: az,  hogy ne valami,  valaki ellen; hanem sokkal inkább valami,  valaki mellett 
politizáljunk. Ne destruktív, hanem konstruktív politikát folytassunk. Ne a másik hibáiba kössünk bele, 
ne a munkáját, erőfeszítéseit kritizáljuk – hanem a jó kezdeményezéseket, elindulásokat, erőkifejtéseket 
bátorítsuk! Mennyivel tovább érhetnénk, ha így egymást támogatnánk! Tehát ne negatív előjelű legyen 
a  politikai  kommunikáció  –  hanem alapjában  véve  pozitív.  Hiszen  azzal  a  meghatározó  attitűddel 
kellene  egymásra  tekinteni,  hogy  minden  politikai  szerepvállaló  ugyanazért  a  közösségért,  annak 
javáért dolgozik, vállal felelősséget. Még akkor is, ha ez a szerepvállalás egyértelműen neki magának is 
érdeke.  Ez  természetes.  A kérdés  csak  az,  hogy saját  és  közössége  érdekeinek  képviselete  milyen 
arányban jelenik meg a munkájában, más szóval:  mennyire  képes lemondani önmagáról? Jézus azt 
mondta kora közösségi vezetőiről: „gyümölcseikről ismeritek meg őket”. Gyümölcse pedig mindenki 
életének, munkájának van!

Természetesen  ettől  a  pozitív  előjelű  politizálástól  még  lehetnek  nézetkülönbségek,  de 
megszűnhetne, vagy legalább mérséklődhetne az a negatív töltetű feszültség, ami a politikát (különösen 
a magyar politikát) jellemzi – bármely szinten. 

Ehhez  viszont  attitűdváltásra  van  szükségünk,  a  beállítódásainkon,  hozzáállásunkon  kellene 
változtatnunk!  Mindenekelőtt  sokkal  több  nyitottságra  és  őszinte  közeledésre  lenne  szükségünk  – 
lerombolva  ezzel  előítéleteink  betonfalait.  Nem arra  figyelni,  koncentrálni,  hogy  a  másik  melyik 
csoport,  párt,  érdekcsoport  tagja,  hanem  sokkal  inkább  arra,  hogy  mi  a  személyes  hitvallása, 
meggyőződése.  Elsősorban nem azért  megítélni,  hogy honnan jött,  hova tartozik,  hanem nyitottan, 
figyelemmel meghallgatni, mit  akar megvalósítani,  mik a céljai,  elképzelései – és hogyan gondolja 
mindezeket elérni. 

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van”. (1Sámuel 16:7) Mi 
nem látjuk, mi van a másik ember szívében – de azt igen, hogy miről tesz bizonyságot, és azt is, hogy 
az mennyire van összhangban a bizonyságtétele azzal, amit tesz. Senki sincs, akinek ez a kettő teljes 
összhangban van – de van, aki ezt alázattal elismeri és törekszik rá, hogy összhangba hozza, és van, aki 
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nem törődik vele. Az egyik alázatos és hiteles – a másik felfuvalkodott és hiteltelen.

Az a tapasztalatom, hogy attitűdjeink mindig erősebbek, mint objektív realitásérzékünk. Pedig a 
valóságban  nincs  fehér  és  fekete,  jó  és  rossz  –  hanem csak  jobb  van  hibákkal;  és  rosszabb  van 
pozitívumokkal… bizonyos  közösségi  és  egyéni  szempontok  alapján,  amelyeket  alapvetően  a  már 
említett  beállítódásaink  határozzák  meg.  Sokkal  több  jó  szándékra  lenne  szükségünk  –  sokkal 
egyenesebb és részhajlás nélkül alkalmazott (ön)fegyelemmel párosítva. 

A másik nehézség a politikával kapcsolatban, hogy akik a hatalmat gyakorolják, azoknak ezt azzal a 
mély alázattal  kellene mindenkor tenniük, amit Jézus így mondott  tanítványainak: „Jézus magához 
hívta  őket,  és  ezt  mondta:  „Tudjátok,  hogy  a  népek  fejedelmei  uralkodnak  rajtuk,  és  a  nagyok  
hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen  
a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem  
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Máté 
20:25–28) És ő életét adta értünk, hogy nekünk általa, benne életünk legyen! Ezt még az egyházon 
belül is nagyon nehéz gyakorolni – mert teljesen ellentétes emberi alaptermészetünkkel. De hiszem 
mégis, hogy lehetséges! Hogyan? 

Ahogyan Jézus politizált, ahogyan ő volt közösségi vezető. Volt véleménye, határozottan képviselte, 
de  pártpolitikát  nem folytatott  –  mert  nem emberi  értékek és  érdekek motiválták,  határozták  meg, 
hanem  Isten  akarata.  Azt  képviselte  mindenben:  szociális,  társadalmi  viszonyok  közt  is.  Mert  az 
Istennek,  aki  mindeneket  alkotott,  ebben  is  van  akarata,  ehhez  is  van  szava,  igéje.  Azt  mondta 
Heródesről Jézus (Lukács 13:32), hogy „róka” – így, ezzel jellemezte ezt az embert, aki kiszolgálta az 
elnyomó római hatalmat, és ebből hatalmas hasznot húzott. Ugyanakkor Zákeushoz a fővámszedőhöz 
elfogadó, befogadó szeretettel közeledett. Pedig ő is a rómaiakat kiszolgáló, népnyúzó ember volt. De ő 
tudta mi van a szívben! 

Te melyik politikai pártot támogatod? Akármelyiket is, a szíveket vizsgáld, a gyümölcsöket keresd, 
légy bizalommal, adj esélyt, figyelj, és szeress. 

Mert a hívő ember az Isten akaratát keresi – személyes életében éppúgy, mint a közösség életében. A 
hívő  embernek  felelőssége  van:  hogy amit  megértett,  amit  kijelentett  neki  az  Isten,  az  ő  akaratát 
képviselje a közösségben is – azzal az alázattal, ahogyan bűnbocsánatot nyert Jézus Krisztusért. Vagyis, 
hogy felelősen, határozottan, de alázattal képviselje azt is, amiről tudja, hogy az Isten akarata – és azt 
is,  amiről tudja, hogy nem az! Egészen addig, ameddig az Isten, vagy valaki más, meg nem győzi  
másról az Isten igéje alapján. 

Ezért viszont a hívő ember mindig felette áll bármely pártpolitikának – mert nem emberi érdekek 
alapján politizál, hanem Isten dicsőségére, az emberekért! 

Hívő politikus  mondta  el,  vallotta  meg,  hogy bizony nehéz  ezt  a  gyakorlati  politikai  harctéren 
gyakorolni, ahol sajnos nem ilyen szellemben folynak a dolgok – de törekszik rá, és szeretne világítani.  
És lehet világítani! Igaz, hogy mindnyájan botlunk, elbukunk, de Isten kegyelme tesz minket egyre 
inkább használhatókká, ha Hozzá közeledünk! Tehesse meg ezt mindnyájunk életében, azaz köztünk is, 
a közösségeink életében – vagyis a politikában! 

 


