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Istenek alkonya
Indulás az olaj utáni korszakba:

spirituális kihívás

„Uram, taníts meg minket arra, hogy
kevesebb olajjal tudjunk élni!” Már
2006-ban ezt az imakérést adta címül
egyik, az olajválság spiritualitásáról
szóló tanulmányának a francia protes-
táns Frédéric de Coninck. Coninck
szociológus, professzora a hírneves
Út- és Hídépítési Nemzeti Fõiskolá-
nak, amely a francia állami közleke-
désügy káderképzõje. Az, hogy ilyen
vallásos módon foglalkozott a fosszi-
lis energiaforrások (egyszerûbben: az
olaj és a gáz) utáni korszakra történõ,
elkerülhetetlen átállással, természete-
sen az õ magánügye, ha kiemelkedõ
foglalkozásbeli pozíciójával vetjük
össze; annál kevésbé feszélyezte ma-
gát imakérésének kifejtésekor:

„Uram, bocsásd meg nekünk az
energia zabolátlan használatában
megmutatkozó kevélységünket! Bo-
csásd meg, hogy olyanok a reflexe-
ink, mint az elkényeztetett gyereke-
ké! Uram, taníts meg minket napról
napra úgy élni, hogy kevesebb olajat
használjunk el! Taníts meg minket ar-
ra, hogy messzebbre nézzünk a saját
utcánk végénél és autóink motorház-
tetõjénél! Taníts meg minket arra,
hogy meg tudjuk különböztetni a lé-
nyegest a mellékestõl! Juttass el min-
ket arra, hogy gazdagságunkból nap-
ról napra tartalékoljunk egy részt
azok számára, akiknek semmijük
sincs! Adj nekünk együtt érzõ szívet
– olyat, amilyen a Tiéd! És ösztönözz
minket arra, hogy nap mint nap az
igazság és az igazságosság szellemé-
ben imádkozzunk! Ámen!”

Coninck számára az adott indítást
„az igazság és az igazságosság szelle-
mében” való imádkozásra, hogy az
Egyesült Államokban pünkösdisták
imatalálkozókat szerveztek benzin-
kutakhoz, illetve megfelelõ akciókat
indítottak az interneten. Micsoda Is-
tent imádnak itt tulajdonképpen, kér-
dezte Coninck, ha bizonyos kereszté-
nyek azt remélik, hogy az Úr ily mó-
don fogja csökkenteni a benzin árát?
„A kõolaj Istenét” talán, vagy „egy
babusgató apát, aki cukorkával töm
tele minket”?

„Hegyi beszédében” már Jézus is
tiltakozott az effajta imádkozás ellen
(ld. Mt 5,23-24!). Coninck azt mond-

ja: „A spirituális tevékenység nem az
a hely, ahol megfeledkezhetünk má-
sokhoz fûzõdõ viszonyunk nehézsé-
geirõl. A spirituális tevékenység nem
szélcsendes kikötõ, ahol csak mi ma-
gunk vagyunk, egyedül Istennel,
hanem olyan hely, amelynek az a ren-
deltetése, hogy – mielõtt arra gondol-
nánk, mit akarunk kérni – elgondol-
kodjunk másokról, és arról a rosszról,
amit teszünk nekik.”

Frédéric de Coninck imája egyszerû
és világos, nyelvezetét és istenképét
tekintve klasszikus – egyúttal pedig
tiltakozás, prófétai ellenállás a hamis
istenekkel, valamint az önmagunkról,
a világról és a fontos dolgokról alko-
tott hamis képpel szemben. Nem vé-
letlen, hogy egy francia protestáns így
beszél. Hátizsákjában korábbi üldözé-
sek történelmi tapasztalatai rejlenek,
valamint a hugenotta Marie Durand
(1715-1776) „ellenállása” (õt 38 évig
tartották fogva Aigues Mortes tornyá-
ban a hite miatt), továbbá a láthatatlan,
az elnyomottakkal szolidáris Istenbe
vetett bizalom, illetve minden bál-
ványtól és bálványképtõl való elhatá-
rolódás hagyománya. Ebbe nem utol-
sósorban az a történelmi tapasztalat is
beletartozik, hogy az ellenálló élet
gazdag élet, és megtartja az embert.

„Uram, taníts meg minket…!” Ez a
90. zsoltár üzenete: „Taníts meg min-
ket annak megfontolására, hogy meg
kell halnunk, és így bölcsekké vál-
junk!” A fosszilis energiahordozók ko-
rának vége a végesség kemény tapasz-
talatát jelenti egész civilizációnk szá-
mára. Az olajkorszakból az olaj utáni
korszakba való átmenet a feszültségek-
kel és ellentmondásokkal teli, kollektív
gyász folyamatának felel meg. Ezek a
feszültségek és ellentmondások akkor
válnak érhetõvé, ha spirituálisan értel-
mezzük, és az Elisabeth Kübler-Ross
felfogása szerinti gyászmunka szaka-
szainak tartjuk õket.

Ahogyan az egyéni gyász – saját
életem vagy párkapcsolatom elenge-
dése, vagy egy közeli ember elveszté-
se –, a kollektív gyász is ismeri a ta-
gadást és az ellenszegülést: „Nem,
nem kell aggodalmaskodnunk, még
sokáig lesz kõolaj, és találékonysá-
gunk folytán mindig sikerül majd új

elõfordulásokat feltárnunk, akár az
óceánok mélyén, akár az olajpalá-
ban… Nem, az éghajlatváltozás nem
olyan rossz dolog, ilyesmi mindig lé-
tezett, és jól fogunk alkalmazkodni.”
Vagy éppen így: „Na jó, akkor majd
cseppfolyósítjuk a gázt és a szenet, és
így készítünk kõolajat! És befogjuk a
széndioxidot, leválasztjuk, beraktá-
rozzuk, és veszélytelenné tesszük!”

Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy mindezek a technikák jelenték-
telenek, vagy önmagukban rosszak
lennének, de a beléjük vetett mérték-
telen bizalom alighanem abból is fa-
kad, hogy itt egy egész civilizáció ta-
gadja meg a gyászmunkát – holott a
tagadás és a lázadozás már a gyász
egy-egy szakasza, tehát már benne
vagyunk a gyász folyamatában, de
sokan még nem akarják bevallani ezt.

Azután kufárkodunk, alkudozunk –
a gyásznak ezt a szakaszát is átéljük:
Nem vonjuk kétségbe, hogy közele-
dik a megújuló energiák kora, de ki-
toljuk ennek idejét. Persze, nem kér-
dõjelezzük meg, hogy például Svájc
ökológiai lábnyoma háromszor akko-
ra, mint biokapacitása. Ezt egyáltalán
nem vitatjuk, csak megváltoztatunk
egyetlen számjegyet: Nem 2050-re
akarunk odajutni, hanem 2150-re!

Létezik a gyásznak még egy jelleg-
zetes szakasza, nevezetesen a de-
presszió: „Bármit próbálunk is még
megmenteni, nincs már mit csinálni!
Az emberiség elveszett, reménytele-
nül!”

A felszabadító gyász akkor kezdõ-
dik, amikor magunk mögött hagyjuk
a tudomásul-venni-nem-akarást, a
dacot, az alkudozást és a depressziót.
Akkor indulhatunk el a nyitott jövõbe
vezetõ úton. Akkor leszünk „meg-
váltva”, belül is szabadok az életre
mint ígéretre.

Keresztény szemszögbõl nézve a
húsvétból fakad ez a megváltó spiri-
tualitás: legmélyebb gyökere Jézus
keresztje és a feltámadása. Az egyhá-
zak egyik fontos feladata, hogy ebbõl
a távlatból foglalkozzanak az ener-
giakérdéssel, nem csupán etikailag és
gyakorlatilag, hanem spirituálisan is.
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