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Ferenc pápa küldetése – kerekasztal-beszélgetés 
(beszámoló) 

 

A megbeszélést vezette: Dr. Nemesszeghy György. Résztvevők száma: tíz. 

Minden jelenlévő kapott a 40 oldalas kiadványunkból egy példányt, melynek címe: 

Keressétek itt a földön Isten országát, és törekedjetek annak igazságosságára! 

(Ferenc pápa intelmeinek és reformjavaslatainak fontos társadalmi hatásai.) 

Nemesszeghy György a KÉSZ Bp. XVI. Csoport elnöke köszöntötte a megjelenteket, és ismertette: azért 

gyűltünk össze, hogy keressük az igazságot, és ezzel Isten országát építsük itt a földön. 

Ferenc pápa küldetésével kapcsolatban elsőként három kérdésre kívántuk megtalálni a helyes választ, majd 

magyar vonatkozást hoztunk elő: 

A) Ferenc pápa négyéves egyházvezetése alatt miért érte őt annyi támadás? 

B) A pápa reformjavaslatainak milyen társadalmi hatásai várhatóak? 

C) Ferenc pápai tevékenységének mi a központi irányultsága? 

D) A strukturális bűnök magyar vonatkozásainak megítélése. 

A) Ferenc pápa négyéves egyházvezetése alatt miért érte őt annyi támadás? 

A felszólalók, hivatkozva a mindenkinek szétosztott Patsch Ferenc SJ Rómában élő jezsuita szerzetes 

Evangéliumi provokáció – Elfogult mérleg Ferenc pápa négy évéről című, a jezsuita SZÍV Újságban megjelent 

cikkére, vitatták az egyházi tradicionalisták bírálatait. Ferenc pápát támadták az egyházon belül a jézusi 

egyszerűség és szegénység irányába tett intézkedései miatt is. Mások tényekkel, idézetekkel igazolták, hogy 

nem felelnek meg a valótlan rágalmak, amellyel az interneten is szabadkőművesnek, neoliberális 

gondolkodásúnak nevezik azt a pápát, aki az Evangelii Gaudium című apostoli buzdításában négy elutasító 

„nem”-mel hirdetett programot neoliberalizmus ellen. (l. a szétosztott kiadványunk) 

Mikor a pápa az emberiesség nevében kifejezte aggodalmát az embercsempészek által félrevezetett és 

kifosztott migránsok: férfiak, nők gyermekek vízbefulladása miatt, kikiáltották az európai kultúrát és a 

keresztény hagyományokat eltörölni szándékozó iszlám áradat támogatójának. Aki elolvassa a 

kiadványunkban közölt pápai beszédek idézeteit, rögtön láthatja, hogy ezek a vádak nagyon messze vannak 

az igazságtól. Azonban sem a pápa, sem mi nem értünk egyet azzal a követeléssel, hogy az európai partokhoz 

lélekvesztő csónakon érkezett, becsapott migránsokat mint ártalmas „sáskaraj-népet” ott a helyszínen lőjék a 

tengerbe. Európai kontinensünket más módszerekkel kell megvédenünk. A pápa is felszólította az EU-t, hogy 

lépjen fel határozottabban az embercsempészek ellen. 

Felmerült a vita során az a történelmi hasonlat is, mikor a farizeusok által félrevezetett és felbujtott tömeg 

ordítozta Pilátusnak: „Feszítsd meg őt!”. Ugyanakkor mindenféle hamis rágalmakkal, istenkáromlással 

vádolták meg Jézust, az Isten Fiát. 

Végül idéztük Patsch Ferenc jezsuita páter írásának utolsó mondatait: 

http://www.kesz16.hu/
mailto:vitaforum@kesz16.hu
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„Tekintve, hogy immár az ötödik évben járunk, a várakozások fokozódnak. Akadnak, akik alig győzik kivárni, 

hogy beváltsa ígéretét, és – XVI Benedek példáját követve – visszalépjen. A legtöbben azonban szívből 

drukkolnak a reformjaihoz, és azt kívánják, hogy minél tovább megmaradjon hivatalában. Akárhogy legyen 

is, Ferenc pápa meglep és gondolkodásra indít. Némely tekintetben máris megváltoztatta a pápaság arculatát. 

Működése nyomán egyre inkább egy egyetemes és sokszínű egyházi közösség (communio) képe rajzolódik ki, 

s az – talán sokkal inkább, mint korábban – »Isten szent népét« mintázza. Ám nem csupán abban az 

értelemben, ahogyan azt a II. Vatikáni Zsinat atyái elgondolták (LG 12). Ferenc pápa képes volt kidomborítani 

azt a régi-új igazságot is, miszerint a keresztény közösség nem egy elit csapat, hanem olyan közösség, amely 

hétköznapi emberekből áll, akik Isten útján vándorolnak. 

A pápa »varázsa« vagy »titka« azonban valami még ennél is alapvetőbb dolgon alapul. Azon, hogy az 

evangéliumi szeretet radikalizmusát jeleníti meg. Nem véletlen, hogy oly sokak szemében botránykővé vált. 

Hiszen az »írástudók és farizeusok« nem csupán a történeti Jézus legfőbb ellenzői; ma is botránykőnek 

számít, ha valaki teljes belső szabadsággal, személyválogatás nélkül, mindenkire kiáradó irgalmas szeretettel 

jár közöttünk, s Urunk mintájára viszonyul a bűnösökhöz, akik közé mi is tartozunk. Vajon hitében elég érett 

a mai egyház egy ilyen evangéliumi provokáció befogadására?” 

B) A pápa reformjavaslatainak milyen társadalmi hatásai várhatóak? 

Nagy érdeklődést és vitát váltott ki Ferenc pápának a papi cölibátussal és az elvált, majd újraházasodott 

ártatlanok szentáldozáshoz járulási tilalmának enyhítésére irányuló szándéka. Teljes volt az egyetértés abban, 

hogy az eucharisztia „nem jutalom a tökéletesek számára, hanem bőkezű gyógyszer és táplálék a gyengéknek”. 

Mindenki örült Ferenc pápa új ökumenikus lendületének. Ferenc pápa elismerte, hogy Luther kezdeti 

gesztusait evangéliumi szándék vezette, továbbá, hogy a római kúriának is megvan a felelőssége a 

szakadásban, hiszen érzéketlennek mutatkozott a reformok ismételt követelésével szemben. 

C) Ferenc pápai tevékenységének mi a központi irányultsága? 

Ferenc pápa tevékenységének irányát meghatározza a Jezsuita Rend alapítójának, Loyolai Szent Ignácnak a 

jelmondata: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére”. 

Ennek szellemében fellép a pápa a társadalom strukturális bűnei ellen, melyek kiküszöbölése Isten nagyobb 

dicsőségét szolgálja. Ehhez kapcsolódik Jézus felhívása: „Keressétek Isten országát és annak igazságosságát 

itt a földön.” 

Nyilván nem szolgálja Isten nagyobb dicsőségét a kukában kotorászásra kényszerített, majd az utcán 

megfagyott hajléktalan. De nemcsak az embertársainkért vagyunk felelősek az új Ferenc-teológia szerint, 

hanem az egész teremtett világért. Az ökológiai megtérés központi témája a Laudato si’ enciklikának, 

amelyről Szőke István tartott vetített képekkel színesített ismertetőt. 

D) A strukturális bűnök magyar vonatkozásainak megítélése 

Nemesszeghy György a társadalom strukturális bűneiről beszélt, és kiemelte Ferenc pápa határozott fellépését 

ezek ellen. Isten Országának földi építésében alapvető szerepet játszik a strukturális társadalmi bűnök elleni 

küzdelem, mivel ezek túlnőnek az egyéni bűnökön, egész társadalmak, társadalmi csoportok egyszerre 

süllyedhetnek el az Isten elleni bűn mocsarába. Ilyen volt például az 1956-os forradalmunk megtorlásának 

társadalmi bűne, amikor még a bírói tárgyalás megkezdése előtt szétküldték a bíróknak azok névsorát, akiket 

halálra kell ítélni. Tudtommal csak egyetlen „igaz” ember volt az egész csoportban, aki visszaadta a névsort, 

és lemondott bírói tisztségéről. A Biblia szerint a strukturális bűnöket irányító vezetőknek jobb lett volna, ha 

meg sem születtek volna. 

Jon Sobrino jezsuita szerzetes könyvéből sok helyütt kihallani a szenvedők kiáltását, amely mindazok nevében 

szólal meg, akiket „megfenyegettek, bebörtönöztek, megrágalmaztak, megkínoztak és meggyilkoltak”. 

A fenti idézet emlékeztet a magyarok sorsára. Jon Sobrino rólunk is szól, mikor az 1848-as, majd az 1956-os 

szabadságharcunk leverése utáni megtorlásokra emlékezünk. 
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A trianoni békeszerződés pedig a magyar népet feszítette keresztre, mikor többségében magyarlakta területeket 

raboltak el tőle. Az idegen fennhatóság alá került magyarokkal pedig sok igazságtalanság történt. 

Mit jelenthet napjainkban a megváltó Krisztus személye és titka a leigázott, elnyomott népeknek, a 

szegényeknek és a kicsinyeknek, mindazoknak tehát, akiket „keresztre feszít” világunk igazságtalansága: az 

agresszív háború, a népeket elnyomók kegyetlenkedése és a gazdasági struktúra, mely az emberi családot 

kettéhasítja kevés gazdagra és a szegények roppant tömegére? 

A választ Jon Sobrino idézettel adjuk meg: „Ekként a történelem megfeszítettjeinek helye a legalkalmasabb 

hely arra, hogy megértsük Jézus feltámadását. A megfeszített nép azt reméli, hogy feltámadott néppé válik. 

A feltámadás arról tudósít, hogy a Krisztus-eseménybe miként tör be az eszkatológia. (eszkatológia: az egyes 

vallások túlvilágról és a legtávolabbi jövőről szóló tanítása, az üdvösségről és a túlvilágról szóló tézis 

megnevezésére szolgál.1) 

A megfeszített Jézus, az ártatlan és feltámasztott Áldozat nemcsak azt mutatja meg, hogy Isten hatalmasabb a 

halálnál, hanem azt is, hogy Istennek hatalma van az igazságtalanság fölött, mely áldozatokat szed. 

Feltámadása mindenekelőtt az áldozatoknak juttatott igazságtétel. A remény elsődleges alanyai az áldozatok. 

[…] A megfeszítettek reménysége nem rendkívüli, hanem a leginkább magától értődő. Jézus keresztje előtt és 

után sok más kereszt is volt és van. A feltámadás örömhírében egyszer s mindenkorra megvalósul az áldozatnak 

juttatott igazságtétel. A történelem keresztjei természetesen nem »ismétlik meg« Jézus keresztjét, de analóg 

módon rést nyitnak a »feltámadás jeleire« és Isten országának eljövetelére. 

[…] Az igazságtalanság ránehezedik a névtelenekre, kivált azokra, akik gazdasági szempontból nem 

számítanak és akiknek tömege egyre nagyobb. Az a teológia, amely igényt tart rá, hogy kereszténynek nevezzék, 

nem tekinthet el e történelmi tény tartós hatalmától, mely eltorzítja a teremtést; nem fordulhat el számos nép 

keresztre feszítésétől és ama vágyuktól, hogy feltámadjanak. 

A keresztény teológia maradandó célja nem lehet más, mint a szenvedéssel terhes világ felszabadulása és 

átváltozása Isten országává.” 

Trianon 

Súlyos strukturális bűn más nép által lakta területek erőszakos elrablása. Trianon igazságtalansága elsősorban 

a magyarok lakta területek elcsatolásában nyilvánult meg, 3,3 millió magyart szakítottak el így hazájától. 

Mindezt tetézte a Benes-dekrétum, amelyre hivatkozva az elrabolt területek magyar lakossága egy részének 

vagyonát elvették, őket pedig áttették a magyar határon. Az emberi társadalom eme nemzetközi, strukturális 

bűne sok ártatlan embert és ezáltal az egész magyar népet „feszítette keresztre”. 

Feladatunk tudatosítani, hogy mindez súlyos társadalmi igazságtalanság az egész emberiség szégyene, és a 

felszabadításteológia szerint Isten elleni vétek. A trianoni békeszerződés strukturális bűnben fogant, melynek 

egyéni bűnösei a vezető politikusok. 

Hazaszeretet ihlette Nemesszeghy Elemér Letörött a zászló című, 1925-ben kiadott verses füzetének verseit, 

melyből öt verset mutattunk be kiadványunkban. 

Befejezésül a legutolsó verset olvasta fel Nemesszeghy György, amelyik arról szól, hogy mit kell tennünk 

Trianon után: 

Nagy a világ 

 

Nagy a világ, mérhetetlen, 

pici földünk benne porszem 

s rajta ember mint a tenger 

mint a tengeráradat. 

 

                                                      
1 Wikipédia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Eszkatol%C3%B3gia  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eszkatol%C3%B3gia
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S ha zúg a szél és bőg a tenger 

a sósvíz vad haraggal kavarog 

könnyen elnyel egy kis csöppet 

melynek neve: magyarok. 

 

Én nemzetem, parányi nemzetecském 

hiszed-e, hogy van rendeltetés 

isteni mély szent Világtitok 

élni kell nektek magyarok. 

 

Ha tagadjátok apáitok 

a marék magyar szerte hull 

mint tengerben a csepp 

örökre szétoszlik láthatatlanul. 

 

De ha, maradsz magyarnak 

beszélhet a Trianon-határ 

összefogva vérben-vasban 

hazát építő, szent hivatásod vár. 

 

Az érdekes és hasznos kerekasztal-beszélgetés a közelgő karácsonyra emlékezve közös imádsággal, a 

Miatyánk és az Üdvözlégy elmondásával fejeződött be. 

 

Dr. Nemesszeghy György 

a KÉSZ Bp. XVI. Csoport elnöke 

 

* * * 

Egy-két fénykép az eseményről 
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