„Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok…” (Lk 10, 19)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Bp. XVI. kerületi csoportjának
2017. decemberi kiadványa
A témához kapcsolódó rendezvényünkre 2017. december 16-án 16–18 óra között kerül sor a Rákosszentmihályi Civil Házban (1161 Budapest, Rákosi út 71.)

Honlapunk: www.kesz16.hu
E-mail címünk: vitaforum@kesz16.hu

Tagok jelentkezését szeretettel várjuk csoportunkba!

Kiadványunk ingyenes, de adományokat szívesen elfogadunk

Keressétek itt a földön Isten országát, és
törekedjetek annak igazságosságára!
(Ferenc pápa intelmeinek és reformjavaslatainak fontos társadalmi hatásai)
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Budapest XVI. kerületi csoportjának
megbízásából összeállította:

Dr. Nemesszeghy György
Szerkesztette: Kékkői Károly

2017

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

2/40

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

Tartalom
I. Ferenc pápa ................................................................................................................................................ 5
1. A jelen világ néhány kihívása .................................................................................................................. 6
A) Nem a kirekesztő gazdaságra .............................................................................................................. 6
B) Nem a pénz új bálványozására ............................................................................................................ 6
C) Nem a pénzre, amely nem szolgál, hanem kormányoz ........................................................................ 7
D) Nem az erőszakot gerjesztő egyenlőtlenségre ..................................................................................... 7
2. Válaszok a kihívásra ................................................................................................................................. 8
A) A teremtett világ védelme ................................................................................................................... 8
B) Keresztény-keresztyén kultúránk védelmében .................................................................................... 8
C) Ferenc pápa kérdései és gondolatai ..................................................................................................... 9
D) Ferenc pápa beszéde: Föld, tető, munka ........................................................................................... 10
Tierra – földtulajdon ............................................................................................................................ 11
Techo – tető a fej fölött ........................................................................................................................ 11
Trabajo – munka .................................................................................................................................. 12
3. Egy Rómában dolgozó magyar jezsuita írása Ferenc pápáról ............................................................... 13
A) Nagyobb szabadság ........................................................................................................................... 13
B) Ferenc pápa tanítóhivatala ............................................................................................................... 13
C) Új ökumenikus lendület ..................................................................................................................... 14
D) Erősségek és gyenge oldalak............................................................................................................. 14
E) Egyházreform, avagy vágy a jézusi egyszerűségre ............................................................................ 15
F) Egyházi ellenszél ............................................................................................................................... 15
G) Mi jöhet még?.................................................................................................................................... 16
II. Ferenc pápa küldetése.............................................................................................................................. 17
1. Ferenc pápa reformjainak társadalmi hatásai ....................................................................................... 17
A) Társadalom strukturális bűnei és a felszabadítás teológiája ............................................................. 17
B) Szemléletváltó reformok ................................................................................................................... 18
2. Támadások a pápa és reformjavaslatai ellen ........................................................................................ 19
A) Miért fontosak a reformok?............................................................................................................... 21
Orbán Viktor ........................................................................................................................................ 21
Forczek Ákos......................................................................................................................................... 22
Zachar Péter Krisztián .......................................................................................................................... 22
B) A szükséges reformok hiánya hátráltatja Isten országának megvalósítását ...................................... 23
III. Függelék – a kiadványt kiegészítő melléklet ............................................................................................ 24
1. Új világok születnek............................................................................................................................... 24
A) Folyamatos megújulás az egész univerzumban ................................................................................ 24
3/40

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

A származástan .....................................................................................................................................26
Reprodukció ..........................................................................................................................................26
Variáció és mutáció...............................................................................................................................27
Szelekció ...............................................................................................................................................27
Véletlen .................................................................................................................................................28
B) Teilhard de Chardin jezsuita szerzetes hit és evolúció szintézise ......................................................29
Az evolúció iránya .................................................................................................................................30
Az anyag „külső” és pszichikai „benső” oldala .....................................................................................31
Első tétel ...............................................................................................................................................31
Második tétel ........................................................................................................................................32
Harmadik tétel ......................................................................................................................................32
C) Népek keresztre feszítése, Trianon.....................................................................................................32
Trianon ..................................................................................................................................................34
Versek a Letörött a zászló kiadványból .................................................................................................34
2. Az emberiség jövője ...............................................................................................................................38
A) Ökológiai megtérés ............................................................................................................................38
B) Földünk népességet eltartó képessége – az elhibázott primitív kvótarendszer ..................................39
Megjegyzés: a borítón Nicolas Cheetham: Universe – A journay from Earth to the edge of Cosmos c. könyvének 93. oldaláról az
Ant Nebula egy része látható

4/40

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

I. Ferenc pápa
„XVI. Benedek lemondása következtében összehívott konklávé második napján, 2013. március 13-án az ötödik
választási fordulóban választották meg pápának közép-európai idő szerint 19:06 órakor. Pápaként a Ferenc
nevet vette fel Assisi Szent Ferenc tiszteletére, nyilatkozata szerint olyan egyházat szeretne, amely kiáll a
szegények, a béke és a teremtett világ védelmében. (…)
2013-ban a Time magazin Ferencet választotta az év emberévé.
2014. november 25-én Ferenc pápa az Európai Unió parlamentjében a 28 tagállam több mint 500 millió
állampolgárához szólhatott.
»Kedves európai parlamenti képviselők!
Elérkezett az óra, hogy közösen építsünk egy olyan Európát, amelynek középpontjában nem a
gazdasági élet, hanem a személy, az elidegeníthetetlen értékek szakralitása áll. Európa vállalja bátran
múltját, és bizalommal tekintsen a jövőbe, hogy maradéktalanul és reménnyel élhesse meg jelenét.
Hagyjunk fel a megfélemlített és önmagába zárkózó Európa gondolatával, és mozdítsuk elő a
főszereplő Európát, amely a tudományok, a művészetek, a zene, az emberi értékek, a hit
hordozója. Olyan Európát valósítsunk meg, amely az eget szemléli, és eszményképeket követ;
megvédi az embert; biztos és szilárd talajon halad, értékes viszonyítási pontot jelentve az egész
emberiségnek.«”1
Az idézet szerint Ferenc pápa ellenzi a Soros-tervet, hiszen az nem egyeztethető össze a fenti beszédével.
Az Európa központjában álló, elidegeníthetetlen szakrális értékek megvédése érdekében a pápa most is
felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió védje meg magát az ellenőrizetlenül beáramló terrorista
migránsok európaitól idegen világnézetétől.
Ferenc pápa azon kérése, hogy „Ne zárjátok be a kapukat a migránsok előtt!”, jól összeegyeztethető Orbán
Viktor miniszterelnökünk migránspolitikájával is. Ugyanis Magyarország kapui nyitva állnak a törvényes
letelepedési engedélyért folyamodó, menekülő migránsok előtt. Akik figyelmesen követik Ferenc pápa
megnyilatkozásait migránsügyben, azok észrevehetik, hogy a pápa megszólalásának indítéka az emberiesség
terjesztése: az ártatlan nők, férfiak, gyerekek halála, vízbefulladása elleni tiltakozás. Ezért is sürgeti az Európai
Uniót, hogy határozottabban lépjen fel az embercsempészek ellen. Ezzel Orbán Viktor miniszterelnökünk
migráns politikáját segíti.
A liberálisok azért támadják, mert Ferenc pápa ragaszkodik a keresztény értékekhez. Így fogalmazott 2013.
november végén kiadott Evangelii Gaudium című apostoli buzdításában: „A pénznek szolgálnia kell, nem
uralkodnia”.
Kijelentette, hogy a csak nyereséget figyelembe vevő gazdaság öl, mert nem embercentrikus. Ennek javítása
érdekében, a liberálisok tiltakozása ellenére a pápa állami beavatkozást sürget.
A pápa elítéli a piaci részesedés egészségtelen koncentrálását néhány vállalat, tröszt, tőkecsoport vagy kartell
kezében. Viszont híve a „harmadik utasnak” nevezett gazdaságfilozófiának, a disztributizmusnak, amit XX.
századi katolikus gondolkodók, elsősorban Gilbert Keith Chesterton és Hilaire Belloc angol írók dolgoztak ki.
E szerint a lehető legszélesebb körben kellene szétosztani az önálló gazdasági tevékenység végzését lehetővé
tevő termelési eszközöket (szerszámokat, gépeket, földeket), ahelyett hogy az állam kizárólagos tulajdonát
képeznék, vagy tehetős vállalatok és magánszemélyek szűk köre birtokolná ezeket. Ez a kis- és közepes
vállalatok nagyobb támogatását jelenti, amelyek egyúttal bedolgozhatnak a nagyvállalatok termelésébe.
Annak igazolására, hogy mennyire tévednek (vagy tudatosan ferdítenek) azok, akik a pápát túlzott liberális
szemlélettel, illetve szabadkőművesek iránti szimpátiával vádolják, idézünk az Evangelii Gaudium apostoli
buzdítás 19–22. oldaláról. Itt olvasható a négy nem (A, B, C, D), mely a neoliberalizmus elleni pápai küzdelem
stratégiája.

1
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1. A jelen világ néhány kihívása2
52. Korunkban az emberiség történelmi fordulatot él át, melyet a különböző területeken mutatkozó fejlődésben
láthatunk. Dicsérnünk kell azokat a sikereket, melyek hozzájárulnak az egyén jólétéhez, például az
egészségügy, a nevelés és a kommunikáció területén. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy korunk
embereinek nagyobb része – férfiak és nők egyaránt – mindennapos bizonytalanságban él, s ennek gyászos
következményei vannak. Bizonyos betegségek terjednek, sokak szívében elhatalmasodik a félelem és a
reménytelenség, még az úgynevezett gazdag országokban is. Gyakran kialszik az életöröm, növekszik a tisztelet
hiánya és az erőszak, egyre nyilvánvalóbbá válik az egyenlőtlenség. Harcolni kell az életért; gyakran a csekély
méltóságú életért. Ez a korszakváltás rendkívüli minőségi, mennyiségi, gyorsasági és felhalmozódási ugrások
következménye, amelyek a tudományos fejlődésben, a technológiai újításokban és ezek gyors alkalmazásában
valósulnak meg a természet és az élet különböző területein. A megismerés és a gyakran egy névtelen hatalom
új formáinak a forrásául szolgáló információ korában élünk.

A) Nem a kirekesztő gazdaságra
53. Ahogyan a „Ne ölj!” parancsolat világos határt szab az emberi élet értékének biztosítására, úgy ma ki kell
jelentenünk: „Nemet mondunk a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra.” Ez a gazdaság
öl. Miként lehetséges, hogy nem hír, ha egy hajléktalan öregember megfagy az utcán; ellenben hírértékű, ha
két pontot esett tőzsde. Ez kirekesztés. Nem tűrhető tovább, hogy élelmiszert dobjunk el, miközben tömegek
éheznek. Ez egyenlőtlenség. Ma minden a versenyhez és az erősebb törvényhez igazodik, mely szerint az erős
felfalja a gyöngébbet. Ennek következtében néptömegek érzik magukat kirekesztettnek és peremre
sodródottnak: munka, kilátás, kiutak nélkül. Az embert önmagában olyan árucikknek tekintik, akit használni
lehet, majd eldobni. Elindítottuk a „szemeteskosár” kultúráját, amely egyenesen elősegíti mindezt. Már nem
a kizsákmányolás és az elnyomás egyszerű jelenségéről, hanem valami újról van szó: a kirekesztés révén
gyökerében sérül az életterünkül szolgáló társadalomhoz való tartozás; már nem zátonyra futva, nem a
perifériára kerülve vagy hatalom nélkül élnek abban emberek, hanem egyenesen azon kívülre kerültek. A
kirekesztettek nem „kizsákmányoltak”, hanem elutasítottak, „maradékok”.
54. Ebben az összefüggésben egyesek még mindig védelmezik a „leszivárgás elméleteit” [trickle-down
theories], melyek azt feltételezik, hogy minden, a szabad piac által támogatott gazdasági fejlődés önmagában
nagyobb kiegyensúlyozottságot és társadalmi befogadást hoz létre a világban. Ez a tények által soha meg nem
erősített vélemény elnagyolt és naiv bizalmat fejez ki a gazdasági hatalom birtokosainak jósága, továbbá az
uralkodó gazdasági rendszer által szentesített mechanizmusok iránt. Közben a kirekesztettek továbbra is
várakoznak. Annak érdekében, hogy fenntartható legyen a másokat kirekesztő életstílus, vagy hogy ezzel az
önző eszménnyel lehessen fellelkesíteni magunkat, kialakult a közömbösség globalizációja. Mintha észre se
vettük volna, részvétlenné válunk mások fájdalomkiáltása hallatán; már nem sírunk mások drámája miatt, és
nem is érdekel bennünket, hogy segítsünk rajtuk: mintha semmi közünk nem volna hozzájuk, és nem tartozna
ránk. A jóléti társadalom kultúrája elkábít minket, s nyugtalanok leszünk, ha a piac olyasmit kínál, amit még
nem vásároltunk meg, miközben a lehetőségek hiánya miatt derékba tört életek csak olyanok számunkra, mint
valami látványosság, ami egyáltalán nem zavar bennünket.

B) Nem a pénz új bálványozására
55. Ennek a helyzetnek az egyik oka a pénzzel kialakított kapcsolatunk, mert békésen elfogadjuk a felettünk és
társadalmaink feletti uralmát. A most átélt pénzügyi válság elfeledteti velünk, hogy annak kezdete egy mély
antropológiai válság: az emberi lét elsőbbségének tagadása! Új bálványokat teremtettünk. Az antik aranyborjú
imádása (vö. Kiv 32, 1–35) új és embertelen változatra talált a pénz bálványozásában, az arctalan s az igazi
emberi célt nélkülöző gazdaság diktatúrájában. A pénzügyi és gazdasági világválság rámutat ennek a
rendszernek a kiegyensúlyozatlanságára, de főként annak az antropológiai irányultságnak a súlyos hiányára,
mely az embert a szükségletei közül pusztán a fogyasztásra redukálja.
56. Miközben kevesek jövedelme hatványozottan növekszik, a többség egyre távolabb kerül e szerencsés
2
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kisebbség jólététől. Ez a különbség olyan ideológiákból ered, amelyek védelmezik a piacok feltétlen
autonómiáját és a pénzügyi spekulációt. Éppen ezért tagadják az államok ellenőrzési jogát, amelyekre
rábízták, hogy őrködjenek a közjó védelme fölött. (Megjegyezés: ez is liberalizmusbírálat!)
Egy új, láthatatlan, olykor virtuális zsarnokság rendezkedik be, amely egyoldalúan és kérlelhetetlenül
érvényesíti saját törvényeit és szabályait. Ezenkívül az adósság és kamatai eltávolítják az egyes országokat a
saját gazdaságuk megvalósítható lehetőségeitől, a polgárokat pedig valós vásárlóerejüktől. Mindehhez járul
még a világméreteket öltő szerteágazó korrupció, valamint az adóelkerülés. A hatalom- és birtoklásvágy nem
ismer határokat. Ebben a rendszerben, amely arra törekszik, hogy a nyereség növelése érdekében felfaljon
mindent, az, ami törékeny – mint például a környezet –, védtelen marad az istenített piac abszolút szabállyá
alakított érdekeivel szemben.

C) Nem a pénzre, amely nem szolgál, hanem kormányoz
57. E magatartás mögött az etika, valamint Isten elutasítása rejlik. Az etikára általában bizonyos gunyoros
lebecsüléssel tekintenek. Termelésellenesnek, túlságosan emberinek tartják, mert viszonylagossá teszi a pénzt
és a hatalmat. Fenyegetésnek érzik, mert elítéli a manipulációt és a személy lealacsonyítását. Az etika végső
soron Istenre hivatkozik, aki elkötelezett választ vár, aki kívül van a piac kategóriáin. Eme abszolutizált piaci
kategóriák számára Isten ellenőrizhetetlen, manipulálhatatlan, egyenesen veszedelmes, mert az embert teljes
megvalósulásra és a rabszolgaság minden változatától való függetlenségre hívja. Az etika – a nem ideologizált
etika – segít egyensúlyt és emberibb társadalmi rendet teremteni. Buzdítom a különböző országok pénzügyi
szakembereit és vezetőit, hogy fontolják meg egy ókori bölcs szavait: „Ha nem osztod meg javaidat a
szegényekkel, az azt jelenti, hogy meglopod és megfosztod őket az élettől. A javak, melyeket birtokolunk, nem
a miénk, hanem az övék.”[55]
58. Egy olyan pénzügyi reform, mely nem hagyja figyelmen kívül az etikát, nagy magatartásbeli változást
igényelne a politikai vezetőktől, akiket arra buzdítok, hogy elszántan és előrelátó módon nézzenek szembe ezzel
a kihívással, természetesen figyelembe véve a konkrét helyzetek sajátosságait. A pénznek szolgálnia és nem
kormányoznia kell! A pápa mindenkit szeret, gazdagokat és szegényeket egyaránt, de Krisztus nevében az a
kötelessége, hogy emlékeztessen: a gazdagoknak segíteniük, tisztelniük és támogatniuk kell a szegényeket.
Buzdítalak benneteket az önzetlen szolidaritásra, valamint arra, hogy a gazdaság és a pénzügy térjen vissza
az etikához az ember érdekében.

D) Nem az erőszakot gerjesztő egyenlőtlenségre
59. Ma sokfelől nagyobb biztonságot követelnek. Ám mindaddig, amíg nem szüntetik meg a társadalomban és
a különböző népek közötti kirekesztést és egyenlőtlenséget, lehetetlen lesz felszámolni az erőszakot. A
szegényeket és a szegényebb néprétegeket vádolják erőszakkal, de esélyegyenlőség nélkül az erőszak és a
háború különböző formái olyan termékeny talajra találnak, melyek előbb vagy utóbb robbanást okoznak.
Amikor egy – helyi, nemzeti vagy világméretű – társadalom a tagjai egy részét az útszélen hagyja, nem lesznek
politikai programok, sem rendfenntartó vagy hírszerző erők, melyek korlátlanul biztosíthatnák a nyugalmat.
Ez nemcsak azért történik így, mert az egyenlőtlenség erőszakos reakciót vált ki azokban, akiket kizárnak a
rendszerből, hanem azért, mert a társadalmi és gazdasági rendszer gyökerében igazságtalan. Ahogyan a jó
közölni akarja önmagát, ugyanúgy a rossz is – amivel az ember egyetért –, vagyis az igazságtalanság arra
törekszik, hogy kiterjessze a maga ártó erejét, és észrevétlenül kiforgassa bármilyen politikai és társadalmi
rendszer alapjait – tűnjenek azok mégoly szilárdnak is. Ha minden cselekedetnek megvannak a maga
következményei, akkor egy társadalom struktúráiba befészkelődött rossz is mindig magában hordozza a
felbomlás és a halál erőit. Az igazságtalan társadalmi struktúrákban kikristályosodott rossz ez, amelyből
kiindulva nem lehet jobb jövőt várni. Messze vagyunk az úgynevezett „történelem végétől”, mert a
fenntartható és békés fejlődés feltételei még nem gyökeresedtek és nem valósultak meg.
60. A mai gazdasági mechanizmusok elősegítik a túlzott fogyasztást, de a féktelen konzumizmus, melyhez az
egyenlőtlenség kapcsolódik, kétszeresen károsítja a társadalom szövetét. Így a társadalmi különbség előbbutóbb erőszakot gerjeszt, melyet fegyverekkel nem lehet, és soha nem is fognak tudni megoldani. Ez csak arra
szolgál, hogy megnyugtassák mindazokat, akik fokozott biztonságot követelnek, annak ellenére, hogy ma már
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tudjuk: a fegyverek és az erőszakos elnyomás a megoldások helyett újabb és még rosszabb konfliktusokat
eredményeznek. Néhányan – méltánytalan általánosításokkal – egyszerűen örömteli módon megelégszenek
azzal, hogy a szegényeket és a szegény országokat hibáztatják a bajaikért, és úgy vélik: egy olyan „nevelés”
jelenti a megoldást, mely megnyugtatja, és háziasított, ártalmatlan lényekké alakítja őket. Ez még ingerlőbbé
válik, ha a kirekesztettek növekedni látják azt a társadalmi rákfenét, amit a számtalan országban – a
kormányokban, a vállalkozói szférában és az intézményekben – mélyen meggyökerezett korrupció jelent,
bármilyen legyen is az uralkodó politikai ideológia.
Az idézett négy nem kivezet a társadalmi válságból az Isten országa felé.

2. Válaszok a kihívásra
Az emberi társadalmat meg kell szabadítani a strukturális bűnöktől, és érvényesíteni kell az igazságosságot,
a szolidaritást és az együttműködést!
A Mérleg 2007/1 számának 84. oldaláról idézzük Jon Sobrino salvadori jezsuita teológus, a „felszabadításteológia” hirdetőjének szavait Isten országáról:
„A legegyszerűbb szavakkal: az Isten akarata szerinti világról van szó, arról a világról, melyben az az igazság,
és béke, méltóság és elismerés uralkodik, ahol a hívők és az egyházak érdeklődése a szegényekre
(rászorultakra) összpontosul.”3

A) A teremtett világ védelme
Ferenc pápa is jezsuita szerzetes, mint Jon Sobrino. Mindketten arra szólítanak fel bennünket, hogy
igyekezzünk itt a földön is megvalósítani Isten országát. Legyünk ebben Isten munkatársai! Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy mi, emberek felelősek vagyunk a földünkön teremtett világért. A pápa ezt a Laudato si'
enciklikájában fejtette ki részletesen. (Ebből idézünk)
6. Elődöm, XVI. Benedek szintén felhívást tett közzé, hogy „szüntessék meg a világgazdaság működési
zavarainak strukturális okait és javítsák ki azokat a fejlődési modelleket, amelyek képtelenek biztosítani a
környezet védelmét”. Emlékeztetett arra, hogy a világot nem lehet úgy vizsgálni, hogy bizonyos szempontokat
elszigetelve tárgyalunk, mert „a természet könyve egy és oszthatatlan”, és magában foglalja a környezetet, az
életet, a nemiséget, a családot, a társadalmi kapcsolatokat stb. Következésképpen a természet károsítása
szorosan összefügg azzal a kultúrával, amely az emberi együttélést is alakítja”. Benedek pápa azt ajánlotta,
hogy ismerjük el: a természeti környezet tele van felelőtlen magatartásunk okozta sérülésekkel. A társadalmi
környezetnek is megvannak a maga sérülései. Ám végeredményben mindegyiknek ugyanaz a baj a gyökere,
mégpedig az a hiedelem, hogy nem léteznek vitathatatlan igazságok, melyeknek életünket irányítaniuk kell, s
ezért az emberi szabadságnak nincsenek korlátai. Megfeledkezünk arról, hogy „az ember nem pusztán
önmagát létrehozó szabadság. Az ember nem önmaga hozza létre önmagát. Az ember szellem és akarat, de
természet is.” Atyai aggodalommal annak felismerésére hívott minket, hogy kárt szenved a teremtés, „ha mi
magunk vagyunk a végső mérce, ha minden egyszerűen a mi tulajdonunk, és ha a fogyasztás kizárólag minket
vesz figyelembe. A teremtett világ eltékozlása akkor kezdődik, amikor már nem ismerünk semmilyen tekintélyt
magunk felett, hanem csak saját magunkat látjuk.”4
XVI. Benedek pápa idős kora és gyengülő egészsége miatt nem érezte magát elég erősnek és munkabírónak
ahhoz, hogy a fenti idézet szerint általa is támogatott szemléletváltást mint egyházi reformot véghez vigye,
ezért lemondott. Egyházi körökben egyre erősödött az a nézet, hogy az 1962–65. közötti II. Vatikáni Zsinat
reformjavaslatait hatékonyabban kell megvalósítani, és folytatni kell az ott megkezdett utat.
Ferenc pápa reformjai az Isten országa e világi kultúrájának és társadalmi igazságosságának irányába
mutatnak. Ezek megvalósításához jóakaratú, keresztény világnézetű, lelkes emberekre van szükség.

B) Keresztény-keresztyén kultúránk védelmében
Ferenc pápa szerint: „Olyan kultúrában élünk, amelyben nem jön létre találkozás ember és ember között,
3
4

Mérleg, 2007/1 szám, 84. oldal
Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája
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széttöredezett, darabokra hullott életünk, a mai kultúrában azt, amire nincs szükségem, kidobom (ez a
selejtezés kultúrája), az már nem hírértékű, ha egy koldus megfagy a hidegben.” Mindazonáltal „a szegénység
teologális kategória, mert Isten Fia kicsinnyé, alacsonnyá tette magát, szegénnyé lett, hogy együtt járja velünk
életünk útját. [...] A szegényekért élő szegény egyház ott kezdődik, hogy elindulunk Krisztus felé.”
A szegények boldogságának kihívása mellett a szentatya arra hív minket, hogy látogassunk el a gondolkodás
és a kultúra határterületeire, mozdítsuk elő a párbeszédet értelmi szinten is, hogy megindokoljuk reményünket
etikai és spirituális ismérvekkel, és kérdéseket tegyünk fel magunknak arról, hogy mi a jó. A kultúra, melynek
folyamatosan szolgálnia kell az emberiséget annak minden dimenziójában, ha hiteles, akkor feltáratlan utakat
nyit meg, reményt árasztó ösvényeket, amelyek szilárddá teszik az élet értelmét és védelmezik a közjót. A
hiteles kulturális folyamat „fejleszti az átfogó humanizálást, a találkozás és a kapcsolat kultúráját; a közjó
előmozdításának, az életöröm növelésének ez a keresztény módja.”
Joggal hangsúlyozta Szent II. János Pál pápa: „A prófétai tanúságtétel abban is kifejeződik, hogy szóvá tesz
mindent, ami szemben áll az isteni akarattal, és új utakat keres, hogy Isten országának evangéliuma a
történelemben megvalósuljon.”
A minden jóakaratú embert megszólító Pacem in terris kezdetű enciklika vezette be az „idők jelei” teológiai
kulcsfogalmat. E jelek között Szent XXIII. János pápa a következőket sorolja fel: a dolgozó osztályok
gazdasági-társadalmi felemelkedése; a nők belépése a közéletbe; független nemzetek létrejötte; méltóságuk
tudatában lévő polgárok jogainak és kötelességeinek védelme és előmozdítása; az a meggyőződés, hogy az
ellentétekre tárgyalásokkal és nem fegyverkezéssel kell megoldást találni. E jelek között említi Az emberi
jogok egyetemes nyilatkozatát, melyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hagyott jóvá. Ezt az irányzatot
folytatja Ferenc pápa is.

C) Ferenc pápa kérdései és gondolatai
Ferenc pápa az Isten országa felé haladó jóakaratú embereknek teszi fel kérdéseit:
„Nézz szíved mélyére, vizsgáld meg lelkedet, és kérdezd meg magadtól: olyan a szíved, amely nagy dolgokra
törekszik, vagy olyan, amelyet elaltattak az élet apró-cseprő dolgai? Megőrizte-e szíved a keresés
nyugtalanságát, vagy engedted, hogy a dolgok elsorvasszák és megfojtsák? Tudatosítottad, milyen állapotban
van a lelked? Netán bóbiskolsz?”
„A valódi hit mindig magában hordozza a világ megváltoztatására irányuló mély vágyat is. Ezt a kérdést kell
tehát feltennünk magunknak: Vajon nekünk is vannak nagy álmaink, van lendületünk? Mi is merészek vagyunk?
Merünk-e nagyot álmodni? Felemészt-e minket a buzgóság? Vagy pedig középszerűek vagyunk és
megelégszünk a mesterséges körülmények között megfogalmazott terveinkkel”5
„Az »ember városát« nem csupán jogok és kötelezettségek alkotta viszonyok mozdítják elő, hanem sokkal
inkább, még azokat megelőzően, segítőkészségre, irgalmasságra és közösségvállalásra épülő viszonyok.”
„Korunkban az a veszély fenyeget, hogy az emberek és népek közötti ténylegesen létező kölcsönös függés nem
felel meg az lelkiismeretek és az értelmek olyan etikus kölcsönös viszonyának, amelyből végeredményként
valódi emberi fejlődés származhatna.”6
„Napjainkban, amikor az emberi kommunikáció hálózatai és eszközei eddig nem látott fejlődést értek el,
érezzük az ezzel kapcsolatos kaotikus áradattal való együttélés, elvegyülés, találkozás, törődés, rá való
támaszkodás, benne részvétel »misztikáját«, felfedezésének és átadásának kihívását. Ez a misztika pedig át tud
alakulni a testvériség igaz megtapasztalásába, szolidáris karavánná, szent zarándoklattá.”7
„Egy személy, aki megőrzi személyes egyediségét és nem rejti el identitását” – mondja Ferenc pápa – „amikor
szívesen illeszkedik be egy közösségbe, nem semmisül meg, hanem mindig újabb késztetést kap saját
5

http://www.szerzetes.hu/cikk/ferenc-p%C3%A1pa/2014-01-03-hom%C3%ADlia-j%C3%A9zus-nev%C3%A9nek%C3%BCnnep%C3%A9n-az-il-ges%C3%B9-templomban
6
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=397
7
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=451
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fejlődéséhez”8 (a párbeszéd által is).
„A párbeszéd sokkal több, mint az igazság közlése. A beszélgetés kedvéért és konkrét jó érdekében zajlik,
amelyet azok közölnek egymással, akik a szavak által szeretik egymást. A párbeszéd légköre a barátság, sőt a
szolgálat.”
„Soha ne veszítsétek el lendületeteket, amellyel a világ útjait járjátok, ne veszítsétek el annak tudatát, hogy
előrehaladni, járni mégy bizonytalan lépésekkel vagy sántítva is, mindig jobb, mint egy helyben állni,
bezárkózva saját kérdéseitekbe vagy biztonságot adó komfortzónátokba.”
Ferenc pápa kijelentéseiből kiolvasható, hogy keresztény világnézetre alapozott kultúrát szorgalmaz. Minden
logikusan gondolkozó ennek alapján csak megmosolyogja azokat, akik ezek után neoliberális
szabadkőművességgel vádolják meg a pápát az interneten is.

D) Ferenc pápa beszéde: Föld, tető, munka
Ferenc pápa társadalmi elvárásai nagyon jól tükröződnek a Bázismozgalmak Nemzetközi Találkozóján
mondott beszédében. (Vatikán. 2014. október 28.)
Alábbiakban idézzük a teljes beszédet9:
Szeretettel köszöntelek titeket! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, hogy megvitassuk napjaink súlyos
szociális problémáit – veletek, akik magatok is egyenlőtlenséget és kirekesztést szenvedtek el. E találkozó
fontos jel: azért jöttetek, hogy Isten, az Egyház és a népek színe előtt leszögezzetek egy tényt, amit túl gyakran
a szőnyeg alá söpörnek: A szegények nemcsak elszenvedik az igazságtalanságot, hanem harcolnak is ellene!
Ti nem elégedtek meg illuzórikus ígéretekkel vagy vigaszszavakkal. Nem is várjátok engedelmesen, hogy a
nem-kormányzati szervek szociális tervekkel és segélyintézkedésekkel álljanak elő, amelyek soha nem érnek
célt. Vagy ha célt érnek is, gyakran csak arra szolgálnak, hogy elaltassanak és lecsendesítsenek titeket. Azt
akarjátok, hogy a szegények ne várakozzanak tovább, hanem vegyék kezükbe a sorsukat: szerveződjenek,
követeljék jogaikat, és mindenekelőtt éljék meg a szolidaritásnak e különös formáját, amely a szenvedőké és a
szegényeké. Olyan szolidaritás ez, amelyről – úgy tűnik – az uralkodó civilizáció elfeledkezett, vagy legalábbis
nagyon szívesen feledésre ítélné.
A szolidaritás szó sokszor kétesen cseng. Sőt olykor egyenesen szitokszóvá tettük, amit kimondanunk sem
szabad. Olyan szó ez, amely sokkal többet jelent az elszórt, nagylelkű gesztusoknál. A szolidaritás annyit tesz,
hogy közösségben gondolkodunk és cselekszünk; hogy mindannyiunk élete fontosabb, mint némely kevesek
vagyonfölhalmozása. A szolidaritás továbbá azt is jelenti, hogy harcolunk a szegénység és egyenlőtlenség
strukturális okai ellen, ha például nincs elegendő munkahely, nincs föld, és nincs mód a tisztességes
lakhatásra, vagy ha a szociális és a munkajogok nem érvényesülhetnek. A szolidaritás azt jelenti: fellépünk a
pénz birodalmának pusztító következményei: a kényszerkitelepítések, a szenvedéssel teli migráció, az
emberkereskedelem, a drogok, a háború, az erőszak és mindaz ellen, amitől közületek is sokan szenvednek, és
aminek a megváltoztatására mindannyian fel vagyunk szólítva. A szolidaritás legmélyebb értelmében a
történelem alakításának egy meghatározott módja. És ez az, amit a szociális bázismozgalmak megélnek.
Találkozónknak semmi dolga az ideológiákkal. Hiszen ti nem az elméleten dolgoztok. Két lábbal a földön
jártok. A szagotok a szegénynegyedeké, a kisembereké és az erőfeszítésé! Azt akarjuk, hogy a hangotokat
meghallják. Rendre alig hallgatnak rátok. Talán azért, mert a hangotok bosszantó, talán mert a tiltakozó
kiáltás kellemetlen, talán mert félnek az általatok követelt változástól. De a ti közreműködésetek nélkül, anélkül
hogy valóban fölkeresnék a társadalom peremterületeit, valamennyi jó javaslat, amiről a nemzetközi
konferenciákon oly sokat hallani, csak az ideák birodalmában lebeg.
Nem harcolhatunk a szegénység botránya ellen olyan stratégiák kifejlesztésével, amelyek csupán a
megnyugvást szolgálják, és elnémítják a szegényeket. Milyen szomorú látni, ha önzetlennek mondott tettekkel
passzivitásra kárhoztatják az embereket. Még rosszabb, ha efféle állítólagos jó cselekedetek hátterében üzleti,
8
9

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=451
Mérleg 2015. Lapok és könyvek szemléje, 143. oldal

10/40

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

illetve magánérdekek húzódnak meg. Jézus képmutatónak nevezné azokat, akik ilyesmiket tesznek. Milyen szép
azonban, ha látjuk, amint egész népek – főként a legszegényebbjei és a fiatalság – mozgásba lendülnek! Ott
bizony érezhetjük az ígéret szelét, egy jobb világba vetett reménységet. Ennek a szélnek a remény viharává kell
válnia! Ezt kívánom.
Találkozónk összhangban van a szülők tiszta vágyával mindaz után, amit gyermekeiknek akarnak: jó életet
biztosítani, ami mindenki számára elérhető kellene, hogy legyen. Sajnos azonban a legtöbb embertől
mindinkább messze tűnik a jó élet: az elegendő, biztos földtulajdon, a szilárd tető a fejük fölött és a jó,
emberhez méltó munka – tierra, techo y trabajo (föld, tető a fej fölött és munka). Megdöbbentő ez: ha pápaként
erről beszélek, az egyesek számára azt jelenti, hogy ez a pápa kommunista. E jogok követelése nem
szabályszegés, hanem az egyház szociális tanításának része. E jogok mindegyikét ki akarom fejteni röviden,
hiszen ezeket jelöltétek ki találkozónk vezérszavaiként.
Tierra – földtulajdon
Több tucat földművest látok közöttetek. Fogadjátok jókívánságaimat, mert közösen művelitek és óvjátok a
földet. Mély aggodalmat okoz nekem sok-sok testvérünk elűzése, akiket megfosztanak gyökereiktől, méghozzá
nem háborúk vagy természeti katasztrófák, hanem a föld elrablása, az erdőirtás, a víz kisajátítása és
privatizációja, valamint a mérgező irtószerek következtében. Ez szétzilálja a vidéki közösséget és sajátos
életformáját – bizony a megszűnésével fenyeget.
A mindannyiunkat érintő globális folyamatok egy másik dimenziója az éhezés. Emberek milliói éheznek
élelmiszer-spekulációk miatt. Ráadásul élelmiszerek tonnái kerülnek a szemétbe. Ez valódi botrány. Bűntett,
hogy emberek éheznek. A táplálkozás elidegeníthetetlen emberjog. Egyesek közületek földreformokat
követelnek, azt remélve, hogy ezáltal legalább itt-ott megoldódik az éhezés problémája. Hadd mondjam el,
hogy bizonyos országokban – és most Az Egyház társadalmi tanításának kompendiumát (300) idézem – „a
földreform nemcsak politikai szükségszerűség, hanem morális kötelesség is.” Kérlek tehát titeket, fáradozzatok
továbbra is a családok méltóságáért, az ivóvízért, az életért, s hogy a föld gyümölcsei mindenki javára
váljanak.
Techo – tető a fej fölött
Techo, szilárd tető a fej fölött, amin azt értjük: legyen minden családnak otthona! Sosem szabad szem elől
tévesztenünk, hogy Jézus egy istállóban született, hogy családjának el kellett hagynia hazáját, és Egyiptomba
kellett menekülnie Heródes üldözése elől. Manapság számtalan hajléktalan család van. A család nem létezhet
lakás nélkül. Ahhoz azonban, hogy a fejünk fölötti tető otthonná válhasson, egy közösségre is szükség van,
jelesül a jó szomszédságra. S ez ugyanaz a szomszédság, amelyből kiindulva hozzálátunk, hogy együtt építsük
az emberiség nagy családját. Manapság hatalmas városokban élünk, amelyek modern, büszke, sőt arrogáns
módon viselkednek. Megavárosokban, amelyek egy tehetős kisebbségnek jólétet és számtalan szórakozást
kínálnak. De családok ezreinek még az sem adatik meg, hogy szilárd tető legyen a fejük fölött. A bajt lekicsinylő
módon csak „utcán élő embereknek” nevezzük őket. Különös, ahogyan az eufémizmusok (szépítő kifejezések)
útján történő bagatellizálás elharapózik az igazságtalanság világában. Nem egyértelműen, világos szavakkal
beszélünk, hanem szépítgetünk. Egyedi esetekben talán tévedhetek, de általánosságban elmondható, hogy az
eufemizmus mögött bűntett rejlik.
Városainkban virulnak az ingatlanügyletek, gyarapodnak a bevásárlóközpontok. Milyen fájdalmas látni, hogy
a szegények lakónegyedeit a földdel teszik egyenlővé. A kilakoltatásokról és a kis házikókat elsöprő
buldózerekről készült képek olyan kegyetlenek, mint a háborús fotók. Tudjátok, hogy ez milyen gyakran
előfordul.
A szegénynegyedekben, ahol közületek is sokan laknak, fennmaradhatnak olyan értékek is, amelyek az
újgazdagok lakta területeken már régen elfelejtődtek. A településeken gazdag áldás a népi kultúra. A köztér
ott nem csupán tranzit-tér, hanem az otthon kiterjesztése; olyan hely, ahol kapcsolatok köttetnek. Milyen szépek
azok a városok, amelyek maguk mögött hagyják a bizalmatlanságot, amely beteggé tesz! Milyen szépek azok
a városok, amelyek az építészeti kialakításukban is nagy teret engednek annak, hogy kapcsolatokat építhessünk
egymással! Ezért hát nemet mondunk a marginalizációra és a települések lerombolására. Dolgozzunk azért,
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hogy minden családnak tisztességes otthona és minden városnegyednek kielégítő infrastruktúrája legyen!
Trabajo – munka
Nincs rosszabb az olyan anyagi nélkülözésnél, amikor nem kereshetjük meg a mindennapi kenyerünket, és meg
vagyunk fosztva a munka méltóságától. A fiatalok munkanélkülisége, az informális munkaviszonyok és a nem
biztosított munkavállalói jogok nem szükségszerűek. Egy társadalmi opcióból, abból a gazdasági rendszerből
következnek, amely a profitot az emberek fölé helyezi. Az eldobó kultúra következményeit látjuk itt, amely
magát az embert is fogyasztási cikknek tekinti, aki használható, majd eldobható. Akkor történik ez, ha a pénz
mint isten áll a gazdasági rendszer középpontjában – nem az emberi személy. Minden társadalom vagy
gazdaság centrumában az embernek kell állnia. Az ember Isten képmása. Ha az embert félre taszítják, és
helyére a pénz bálványa kerül, ez minden érték átértékeléséhez vezet.
Mivel az aktuális gazdasági válságot orvosolni kell, az eldobás egy nagyon fájdalmas folyamatát éljük át, ez
pedig a fiatalok kirekesztése. Fiatalok millióit vetik ki a munka világából. Ők esélytelenek. Munkanélküliek.
Nálunk, Olaszországban a fiataloknak több mint 40 százaléka munkanélküli. Ez csüggesztő szám. Egy fiatal
generációt áldoznak föl most egy rendszer fenntartása érdekében, amelynek középpontjában a profit bálványa
áll – nem az ember.
Az eldobó antikultúra ellenére is oly sokan, akik e rendszer számára fölöslegesek vagytok, megtaláltátok a
saját munkátokat; mindazon munkát, amelyből látszólag tulajdonképpen nem származik semmi „több”. Ezt
tettétek és teszitek újra és újra a kézműves mesterségetekkel, amit Isten adott nektek, a céltudatosságotokkal,
a szolidaritásotokkal, közösségi tudatotokkal, szolidáris gazdaságotokkal. Hadd fogalmazzak így: ez nem
csupán munka, ez költészet is. Köszönöm!
Találkozónkon beszéltetek a békéről és az ökológiáról is. így logikus ez: tierra, techo y trabajo – földtulajdon,
tető a fejünk felett és munka – nem lehetségesek, ha nincs béke, ha elpusztítjuk a bolygót. E fontos témákat
meg kell vitatniuk a népeknek és bázismozgalmaiknak. Nem szabad, hogy csak a hatalmasok foglalkozzanak
velük.
A harmadik világháború közepén vagyunk, egy darabokban zajló háborúban. Vannak gazdasági rendszerek,
amelyeknek háborút kell vívniuk a túlélésük érdekében. Ezért fegyvereket gyártanak és adnak el. Így szanálják
azon gazdasági rendszerek mérlegét, amelyek feláldozzák az embert a pénz bálványának lábainál. Nem
gondolnak sem a menekülttáborokban éhező gyermekekre, sem a kényszer-kitelepítésekre, sem a lerombolt
otthonokra, sem a csírájában elfojtott emberi életekre. Mennyi szenvedés! Mennyi fájdalom!
Némelyek azt mondták a találkozónkon: „Ezt a rendszert nem lehet már elviselni. Meg kell változtatnunk, és
azután alternatív társadalmi struktúrákat kell kialakítanunk.” Igen, ezt kell tennünk – bátran és ésszel is.
Makacsul, de fanatizmus nélkül. Szenvedélyesen, de erőszak nélkül. És együtt! A konfliktusokra fókuszálva,
ám anélkül, hogy beléjük bonyolódnánk; mindig ügyelve arra, hogy a konfliktusok megoldásával az egység, a
béke és az igazságosság magasabb fokára jussunk. Nekünk, keresztényeknek van egy cselekvési útmutatónk,
egy forradalmi programunk. Sürgető tanácsom, hogy olvassátok el. Olvassátok el a boldog-mondásokat (Máté
5,3 és Lukács 6,20) és Máté evangéliumának 25. fejezetét (a talentumokról és az utolsó ítéletről szóló
példázatokat): „Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”
Ez a ti akcióprogramotok.
Dolgozzatok tovább ezen a nagy perspektíván, hogy álmaink magasba szárnyaljanak, és átfogják az Egészet!
Teljes szívből kísérlek Titeket ezen az úton. Kedves Testvérek: folytassátok a küzdelmeteket! Mindegyikünknek
javára válik. Ez áldás az emberiség számára. (Marsai Csaba és Szabó Tibor Zsombor fordítása)
Ha elolvastuk a fenti beszédet, és megértettük mondanivalóját és elvárásait, akkor nincs szükség vitára,
mert a logikusan gondolkodók ebből látják, hogy a pápát neoliberalizmussal és szabadkőművességgel
vádlók ferdítenek és félremagyaráznak. Vajon minek az érdekében?
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3. Egy Rómában dolgozó magyar jezsuita írása Ferenc pápáról
Patsch Ferenc SJ: Evangéliumi provokáció – Elfogult mérleg Ferenc pápa négy évéről.10
Mint emlékezetes, 2013. március 13-án az egyik vatikáni épület kicsiny kéményéből felszálló fehér füst azt
jelezte, hogy a bíborosok konklávéja José Mario Bergogliot Róma püspökévé és az egyetemes egyház pápájává
választotta. Azóta több mint négy év telt el. Ez az idő talán már elegendő ahhoz, hogy mérleget készítsünk és
röviden kiértékeljük, mennyiben hozott újat Ferenc pápa és milyen irányba fordítja a Katolikus Egyház hajóját.
Ferenc pápa mindenesetre, alig állt oda a kapitányi hídra, máris mozgásba hozta ezt a hatalmas bárkát. Ez a
„világ végéről” (dalle periferie del mondo) érkezett pápa egészen megválasztásáig nemcsak földrajzi, de
egyházpolitikai értelemben is távol élt a központtól. Talán ezért is volt képes ilyen szokatlanul új, provokatív
hangot megütni. Kevéssel hivatali idejének megkezdése után egy interjúban így jellemezte saját magát: „bűnös
ember vagyok, akire az Úr rátekintett.”11 Nem szokványos szavak ezek egy pápa szájából. Ugyanakkor
nyomatékkal hangsúlyozta azt is, hogy nem szereti, ha idealizálják, ehelyett inkább „decentralizálni” szeretné
a saját szerepét, hogy fenntartsa a központi helyet az Egyház voltaképpeni fejének, az egyetlen Úrnak, Jézus
Krisztusnak.

A) Nagyobb szabadság
Az egyházi és teológiai élet manapság a korábbinál jobban árasztja a szabadság üdítő levegőjét. Olyasvalami
ez, amit közel fél évszázaddal ezelőtt már VI. Pál pápa is sürgetett: „El fog még érkezni […] egy olyan időszak
az egyház életében – és így az egyház minden gyermekének életében is –, amelyben nagyobb szabadság
uralkodik. Kevesebb jogi kötelezettség és kevesebb belső tiltás [lesz érvényben], a formális fegyelem csökken,
eltörölnek majd minden önkényes intoleranciát, minden abszolutizmust. A pozitív törvényeket leegyszerűsítik,
a tekintély gyakorlását mérséklik, és előmozdítják a keresztény szabadságot abban az értelemben, amely
annyira jellemző volt a keresztények első nemzedékére.”12 A szabadság hiányától maguk a teológusok
szenvedtek leginkább. Gyakorta megtörtént ugyanis, hogy a lojalitás hiányával, sőt hitetlenséggel vagy
eretnekséggel vádolták meg őket. Az egyházi gondolkodásban sokszor volt tetten érhető egyfajta
kizárólagosságigény.
E tekintetben az utóbbi időben sok minden megváltozott. Feltűnő például az a légkörváltozás, ami a teológiai
oktatás és kutatás intézményeit jellemzi. Talán mindez ma leginkább az erkölcsteológia területén szembetűnő.
Az átalakulás – bár talán kisebb léptékben – hasonlatos ahhoz, ami a múlt század ’50-es és ’60-as éveiben a
biblikus tudományokon belül volt tapasztalható: a tudósok mindegyike tudta már, hogy – sok más bibliai
történethez hasonlóan – nem kell szó szerint érteni a hat napos teremtésről szóló elbeszélést ahhoz, hogy
higgyünk abban, Isten szaváról van szó, amely kinyilatkoztatás. Bátran elkülöníthetjük ugyanis az isteni
tanítást a szent (emberi) szerzők által alkalmazott irodalmi műfajoktól. Mára egyetlen katolikus egzegétának
sincs nehézsége azzal, hogy a maga helyén alkalmazza a történetkritikai módszert a kinyilatkoztatás
értelmezéséhez; akkoriban azonban ezt még gyanúval szemlélték. Napjainkban az erkölcsteológián az
átalakulás sora: itt is szükség van arra, hogy e tudományág felzárkózzon az időközben meglódult
segédtudományokhoz és figyelembe vegye eredményeiket. Hiszen a pszichológia, a kulturális antropológia és
a szociológia stb. mára jól ismeri azon összetevők jelentőségét, amelyek enyhítő körülményként jöhetnek
számításba a „beszámíthatóság és felelősség” megállapításakor. Ezeknek az erkölcsi döntésben betöltött
szerepét már a Katolikus Egyház Katekizmusa (1992) is világosan elismerte.13 Hogy ez mára az
erkölcsteológiában is polgárjogot nyert, nem kis részben mégis Ferenc pápának köszönhető.

B) Ferenc pápa tanítóhivatala
Bár Ferenc pápa spontán megnyilvánulásai időnként csaknem ügyetlenek – csupán hihetetlen globális
10

https://jezsuitakiado.hu/cikkek/evangeliumi-provokacio/
Jó napot, Ferenc pápa vagyok, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest, 2013, 14.
12
Paolo VI, Discorso all’udienza generale, 9 luglio 1969. Idézi: Enzo Bianci, I quattro anni di papa Francesco, La Rivista del
Clero Italiano, 4 Aprile 2017 Anno XCVIII, 246–258
13
Vö. A katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest, 1996, nr. 1735; vö. AL 302.
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népszerűségének tudható be, hogy nyelvi botlásait a média rendszeresen elnézi –, tanítóhivatali
megnyilvánulásai azonban világosak és erőteljesek. Az eddig közre adott (a korábbiaknál rendszerint
vaskosabb) dokumentumok közül feltétlenül említést érdemel az Evangelii gaudium (2013) kezdetű
lelkipásztori buzdítás, amely egyfajta Magna chartának számít a pápa egyházképe megismeréséhez. Ebben
egyebek között a pápaság „egészséges decentralizációjának” szükségességéről is olvashatunk (EG 16). A
Laudato si’ (2015) kezdetű enciklika ökológiai problémákkal foglalkozik, és valóban minden jóakaratú ember
figyelmére számot tarthat. A legtöbb vitát kiváltó dokumentum azonban a családon belüli szeretetről szóló
Amoris laetitia (2016) kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás. Ez a szöveg – amely a család témájáról tartott
két megelőző püspöki szinódus (2014, 2015) gazdag tapasztalatán alapul – természetesen szintén összhangban
áll a kinyilatkoztatáson alapuló egyházi hagyománnyal (nagy erővel hangsúlyozza például a házasság
felbonthatatlanságának krisztusi parancsát), ugyanakkor a korábbinál sokkal empatikusabb, lelkipásztori
bölcsességről árulkodó megközelítést javasol némely konkrét egyházfegyelmi (tehát nem doktrinális!)
kérdésben. Az újdonság lényege abban áll, hogy a pápa – bizonyos értelemben II. János Pál Familiaris
consoertio-jának és XVI. Benedek Sacramentum caritatis-ának gondolatait továbbfejlesztve –, a szükséges
személyes és lelkipásztori megkülönböztetést követően, bizonyos esetekben megengedi az elvált
újraházasodottak szentáldozáshoz járulását, anélkül, hogy megkövetelné a szexuális érintkezéstől való
tartózkodást. Az indoklás szerint – ismét csak teljes összhangban az ősi szent hagyománnyal (például Szent
Ambrus és Alexandriai Szent Cirill tanításával) – az eucharisztia „nem jutalom a tökéletesek számára, hanem
bőkezű gyógyszer és táplálék a gyöngéknek” (vö. AL 305, 351. lábjegyzet; valamint EG 47). Egy ilyen
lelkipásztori-fegyelmi jellegű szabályozáshoz a pápának természetesen joga van. A dokumentumok stílusa
egyébként – a korábbi szokásoktól eltérően – nem száraz, hanem rendkívül olvasmányos; olyannyira eleven,
hogy helyenként lelki olvasmányként is ajánlható!

C) Új ökumenikus lendület
Az elmúlt évtizedekben – de legalábbis a Hittani Kongregáció által kibocsátott Dominus Iesus (2000) kezdetű
nyilatkozat óta – katolikus berkeken belül egyesek egyenesen „az ökumenizmus téli időszakáról” beszéltek.
Ferenc pápának, úgy tűnik, sikerült újra felszítania a keresztények egységébe vetett reményt, melyet a II.
Vatikáni zsinat élesztgetett. Ebben tetteinek nem kisebb szerepe volt, mint szavainak. Már az is
jelentőségteljesnek számít, hogy Bartholomeos konstantinápolyi ökumenikus pátriárka jelen volt a Ferenc
pápa beiktatása alkalmából tartott ünnepi szentmisén. Ám már néhány nappal korábban is – az új pápa első
megjelenésekor a Szent Péter-bazilika erkélyén – figyelmet keltett, hogy az új pápa magáról mint Róma
püspökéről beszélt. Egy további alkalommal, amikor Ferenc pápa éppen azon fáradozott, hogy felhívja a
figyelmet a Földközi-tengeren átkelő migránsokat sújtó humanitárius katasztrófára, találkozott Athén ortodox
érsekével is. Ez alkalommal a szeretet ökumenizmusáról beszélt, amelyet senki sem utasíthat vissza. Kubában
történelmi, testvéri találkozóra került sor Kirill moszkvai pátriárka és Ferenc pápa között, aki az
Örményországban tett lelkipásztori látogatásakor is igyekezett túllépni a patikamérlegen kimért kölcsönösség
logikáján. Ökumenikus érzékenysége Torinói látogatása során is megmutatkozott, amikor ragaszkodott ahhoz,
hogy találkozzon az Olaszországban hosszú ideig üldözést szenvedő vald egyház [Vald Péter (1140-1207)]
követinek képviselőivel, sőt a nem katolikus karizmatikusok egy csoportjával is.
Sok polémiára adott okot a svédországi Lundban tett látogatása. Katolikus részről egyesek ugyanis
leszögezték, hogy „semmi ünnepelni való nincs a reformáció 500 éves évfordulóján”.
Ferenc pápa tisztázta, hogy – természetesen – nem az egyházi közösség egységének megszakadását kívánja
éltetni; ám egyúttal elismerte, hogy Luther kezdeti gesztusait evangéliumi szándék vezette, továbbá, hogy a
római kúriának is megvan a felelőssége a szakadásban, hiszen érzéketlennek mutatkozott a reformátorok
ismételt követelésével szemben. VI. Pál óta ő az egyetlen pápa, aki merészelt ilyen gesztust tenni az elszakadt
keresztény testvérek irányában. Indoklása szerint a szeretetben akart elöl járni, ezért – Pál módjára – magára
vállalta „az összes egyház rá nehezedő gondját” (2Kor 11,28).

D) Erősségek és gyenge oldalak
Ha nem akarunk a bálványimádás bűnébe esni, bátran elismerhetjük, hogy minden pápának (és minden
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pápaságnak) megvannak az erős és gyenge oldalai egyaránt. Így volt ez Péter apostol valamennyi utódával,
így van ez Ferenc pápával is. A liturgia szeretete és művelése például láthatóan nem tartozik Ferenc pápa
karizmái közé. Sajnos a szerzetesi élet (különösen a monasztikus élet) támogatása sem tűnik kiemelt
prioritásnak a számára. Kétségtelenül erőssége viszont, hogy képes szót érteni a nem hívő és kereső emberek
tömegeivel. Kulcsfogalmai – mint például a „kifelé induló” (missziós) egyház, „egzisztenciális periféria”, „az
egyház, mint harctéri kórház”, „nyájszagú pásztorok” – könnyen érthetők; olyan kifejezések, amelyek elérik
az emberek szívét, felekezettől, sőt hittől és vallástól függetlenül is! Aki csak hallja, megérzi belőle a pápa
szándékának hitelességét, hitének és szeretetének erejét, tanításának Krisztustól való ihletettségét.
A dolognak persze – mint az lenni szokott – megvan az árnyoldala is: egy ilyen karizmával rendelkező egyházi
vezetőre talán fokozottan is leselkedik az a veszély, hogy „stílusa” elidegeníti azokat, akik a pontos és
teológiailag súlyozott megfogalmazásokhoz vannak szokva, és spontaneitás helyett leginkább tőle is ezt
várnák. Mivel azonban a jelenlegi pápai megnyilvánulásokban kisebb hangsúly esik az „aklon belüliek
legeltetésére”, ez könnyen az elhanyagoltság érzetét keltheti bennük, sőt felháborodást is kiválthat. Ferenc
pápa kommunikációja kétségkívül kevésbé szolgálja ki azok igényeit, akik nagyobb biztonságra és világosabb
útmutatásra vágynak a mai zűrzavaros, összekeveredett, posztmodern világban.
Ez utóbbi igény persze talán inkább „nyugaton” élő keresztények (európaiak, észak-amerikaiak és ausztrálok)
jellemzője; a globalizált világegyház többi része (the rest of the World Church) nagyrészt valószínűleg inkább
üdvözli a kötöttségektől mentes hangvételt, és örül a nyugati teológiai fogalmak intézményes gyámsága alóli
felszabadulás ígéretének. Bergoglio tehát pápaként is egy új, ébredező világ képviselője; azé a világé,
amelynek hangját a mai demográfiai trendek figyelembevételével aligha lehet ezentúl hallatlanra venni az
egyházban. Ismeri és szereti is övéit: nemzetközi színtéren nála egyértelműbben ma senki sem emel szót a
hatalomból kisemmizettek – a szegények, kiszolgáltatottak és üldözöttek – érdekében. Mi ez, ha nem az
evangélium képviselete?

E) Egyházreform, avagy vágy a jézusi egyszerűségre
Sokan felróják Ferenc pápának, hogy túl sok vitát provokált. Ám a pápát kritizálók emlékezete talán túlságosan
rövid. Nem emlékeznek már arra sem, mennyien támadták Szent II. János Pál pápát azért, mert a 2000-es
jubileumi évben bocsánatot kért az egyház történelmi bűneiért! A reform és a hiányosságok önkritikus
elismerése az egyházon belül mindig is kényes kérdésnek számított. 1948-ban egy akkoriban híres jezsuita,
Riccardo Lombardi átadott egy füzetet XII. Piusz pápának, amelyben a következőképpen összegezte a pápaság
megújítására vonatkozó elképzeléseit: „A Szentatyának, amennyire lehetséges, mintáznia kellene magának
Jézusnak a viselkedését, mintha csak ma is látható formában ő állna az egyház élén. Ezt az általános alapelvet
kell megtartani a pápa személyét és a tevékenységét illető reformok során. Sürgősen el kellene tehát törölnie
a környezetében még meglévő azon elemeket, amelyek valamely földi udvartartásra emlékeztetnek […]
Egyszerűsíteni kell a ceremóniákat. Jézus helytartója környezetében is mindennek egyszerűséget kell
sugároznia, Jézus egyszerűségét […] A pápai élet külső megnyilvánulásainak ezen leegyszerűsítése mellett
arra is szükség van, hogy legyen bátorsága ténylegesen visszautasítani azt a sokféle haszontalan gazdagságot,
amely elnehezíti ma az egyházat. És a példának egyenesen a Vatikánból kell kiindulnia.”14 Ugyanez a
Lombardi atya 1961-ben – kevéssel XXIII. János pápa megválasztása után (1959), amikor reálisnak tűnt a
lehetőség, hogy egy a XII. Piuszétól eltérő pápaság születik – közzé tett egy könyvet, amelynek címe: Zsinat –
A szeretet reformja [Concilio – Per una riforma nella caritá]15. A könyvet azonban a Vatikán félhivatalos lapja,
az Osservatore Romano elítélte, és terjesztését felsőbb parancsra azonnal visszavonták. A könyv és a cikk által
óhajtott változások, alig több mint fél évszázados késéssel, megvalósulni látszanak Ferenc pápa pontifikátusa
alatt. Persze a dolog ma sem nyeri el mindenki tetszését…

F) Egyházi ellenszél
Ferenc pápával szemben időnként a legképtelenebb vádak hangzanak el. Egyesek – groteszk módon éppen a
V. Rotondi, Padre Riccardo Lombardi. Una vita conquistata da Cristo, „La Civilga’ Cattolica”, 3111 (2 febbraio 1980), p. 225,
idézi: Enzo Bianchi, 248.
15
R. Lombardi, Concilio. Per una riforma nella carità, Edizioni Apes, Roma 1961.
14

15/40

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

hithű ortodoxia leple alatt – megpróbálják kétségbe vonni a pápaságának legitimitását. Mint emlékezetes,
négy nyugdíjas (tehát már nem pápaválasztó korú) bíboros – Joachim Meisner volt kölni érsek, Walter
Brandmüller német történész, Carlo Caffarra emeritált bolognai érsek és Leo Burke amerikai egyházjogász –
nyílt levélben („Dubia”) vonták kérdőre a pápát bizonyos egyházfegyelmi és tanbeli kérdésekkel kapcsolatban
(felróva neki például az elvált újraházasodottak szentáldozáshoz engedését). Mások azt a látszatot igyekeznek
kelteni, mintha nem a pápát támadnák, hanem Bergogliot – mintha bizony a kettő elválasztható volna
egymástól! Csakhogy Bergogliot pápává választották, és ma Ferenc pápa néven ő ül Péter utódainak székében!
A legitimitás ilyenfajta megkérdőjelezése – amely alacsonyabb szinten nemegyszer a személyeskedő
inzultusoktól és a legdurvább hangvételtől sem riad vissza – előzmény nélküli jelenség a múlt század
egyháztörténelmében. Aggasztó az a kifacsart gondolkodás is, miszerint „két pápa van, egy aktív és egy
kontemplatív”, és – mint egyes tradicionalisták értelmezik – Benedek pápa a „jog szerinti” pápa, míg Ferenc
csak a „szolgálatot teljesítő”. Az ilyen és ehhez hasonló szofisztikának azonban teológiailag semmi alapja
sincs, és olyan lélektől való, amely a katolikus kereszténységgel összeegyeztethetetlen.
Beszédes tény, hogy XVI. Benedek pápasága alatt sem volt lehetséges az egység megteremtése a
tradicionalisták egyháztól elszakadt szárnyával. Ők ugyanis továbbra is képtelennek mutatkoztak
megemészteni a II. Vatikáni zsinat nyitását a modern világ felé (például a vallásszabadsággal, az
ökumenizmussal és a vallásközi párbeszéddel kapcsolatban stb.). A szakadár francia Lefebvre érsek integrista
közösségének tagjai hajthatatlanul megmaradtak merev álláspontjuknál, annak ellenére, hogy – legalábbis a
liturgikus külsőségek terén – osztották XVI. Benedek pápa irányvonalát. Ez a tény arra enged következtetni,
hogy a jövő útja nem a narcisztikus autoreferencialitásra épülő teológia támogatása, amely csak addig
hűséges a pápához, amíg tőle reméli a saját előzetes elképzeléseinek megerősítését. E szűkkeblű szemlélet
helyett inkább a planetáris világegyházban uralkodó legitim pluralizmus elfogadása, a szinodalitás
gyakorlása az egyház legmagasabb szintjein is, a feszültségek ellenére is megőrzött egység, egyszóval az
egészséges sokszínűség támogatása a feladat.16 Még azon az áron is, hogy ezáltal előre borítékolni lehet
bizonyos feszültségeket; hiszen a különbségek elviselése és a nyitottság megőrzése a védekező magatartásnál
és az egyértelműség látszatánál jóval nagyobb érettséget követel.

G) Mi jöhet még?
„Az az érzésem, hogy a pápaságom rövid lesz: négy-öt év. Ez csak egy bizonytalan érzés… talán nem így
lesz…, de az az érzésem, hogy az Úr rövid időre helyezett ide. Ez persze csak egy érzés, ezért mindig nyitva
hagyom a lehetőséget.” – Ezek Ferenc pápa szavai 2015 márciusából, amikor pápává választása második
évfordulója alkalmából interjút adott egy mexikói televíziós társaság stábjának; s a megfogalmazott intuíciót
a következő év decemberében – a Ferenc pápa: ahogy Isten parancsolja [Papa Francesco: come Dio comanda]
című dokumentumfilm egyik beszélgetésében – még meg is ismételte. 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 („populáris”) 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
Vö. Stefan Orth, Dove andrà papa Frencesco? Breve bilancio nel quarto anno di pontificato, Il Regno – attualità 6/2017, 130–
131, itt: 131.
16
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szeretettel jár köztünk, s Urunk mintájára viszonyul a bűnösökhöz, akik közé mi magunk is tartozunk. Vajon
hitében elég érett a mai egyház egy ilyen evangéliumi provokáció befogadására?

II. Ferenc pápa küldetése
Ferenc pápa az I./1. fejezetben leírtak szerint felismerte az „idők jeleit”, és alapvető szemléletváltást
(paradigmaváltást) javasol. Egyházi reformjai egyrészt túlmutatnak a vallásos gondolatvilágon, általános
társadalmi problémák megoldását is sürgetik, és az egész emberiség egészséges fejlődését segítik. Másrészt a
reformok engedélyeznék a katolikus egyházban a hit terjesztését hátráltató merev szabályok megváltoztatását.
Ilyen lenne a paphiányt növelő cölibátus részleges feloldása, illetve a nők papi szolgálatának engedélyezése.
Ferenc pápa elbúcsúzna a pesszimizmus szellemében fogant emberképtől, amelynek értelmében a szexualitás
alapvetően negatív megítélés alá esik. 2016. április 8-án mutatták be Ferenc pápa Amoris laetitia (A szeretet
öröme) kezdetű apostoli buzdítást, mely a családi élet témájával foglalkozik. A görögkatolikusok példája is
mutatja, hogy családdal is lehet Istennek szentelt életet élni, és eközben Istennek kedves utódokat nevelni.

1. Ferenc pápa reformjainak társadalmi hatásai
A pápa reformjainak alapgondolata szerint legyünk harmóniában Istennel és a természettel, miközben
harmonikus társadalmat építünk. A „harmóniában a természettel” kifejezést mindenki ismeri. Bizonyára
vannak olyanok is, akik megkérdeznék, hogy miért kell Istenre hivatkozni. Többen talán nem is értik, mit
jelent az, hogy „harmóniában Istennel”.
Miután Isten, az állatvilágból általa kiválasztott faj egyedeibe a Biblia szerint „lelket lehelt”, ezzel elindította
az emberré válás folyamatát. Isten, az ember jó irányú szellemi fejlődésének megszemélyesítője. „Legyetek
tökéletesek, mint mennyei Atyátok” – olvasható a Bibliában. A „harmóniában Istennel” azt jelenti, hogy
szellemi világunk összhangban legyen ezzel a tökéletesedési törekvéssel, tehát legyünk egyre
jóakaratúbb, egyre fejlettebb erkölcsű és értelmű emberek, akik Isten országának igazságos,
harmonikus társadalmát építik itt a földön.

A) Társadalom strukturális bűnei és a felszabadítás teológiája
Az úgynevezett strukturális bűnről akkor beszélünk, amikor az egyéni bűnök összeadódnak, megszilárdulnak
a társadalomban, és másokat is bevonnak a bűnbe. Ilyen strukturális bűnben éltek a rabszolgatartó társadalmak,
mert ott elfogadott volt az emberek adás-vétele. De alapvető strukturális bűn a trianoni békeszerződés
elkészítése és végrehajtása is, mert demokráciaellenes, igazságtalan, erőszakos brutalitás a nagy többségben
magyarok lakta területeknek az ott élők ellenére más nemzetekhez csatolása. Strukturális bűnt szül a tartós
előítélet, a rasszizmus, a megfojtó kamatszedés, a gyermekellenes korszellem, a tartósan rossz munkamorál
vagy adómorál, a bebetonozott kizsákmányolás, az öngyilkos életvitel mintája, a lenini osztályharc, a hitleri
és sztálini diktatúra, és még folytathatnánk a sort. A rossz rendszer szinte automatikusan hat az egyénre, aki
eleve bűnre ösztönző társadalmi struktúrában él.
Összefoglalva: Strukturális társadalmi bűnben él az ország, ha olyan törvényeket hoznak, melyek lehetővé
teszik azt, hogy az erkölcstelen tettek, a közjót károsító pénzügyi spekulációk törvényesek legyenek.
Struktúrájában bűnös a társadalom akkor is, ha a törvények igazságtalanul sújtanak ártatlan embereket,
(például származásuk, vallásuk, nyelvük, kisebbségi hovatartozásuk miatt), vagy ha a becsületes
állampolgárokat elnyomják, kizsákmányolják, megfosztják emberi jogaiktól.
Ferenc pápa erről az I./1. fejezetben szól, és ezt az I./2. D) fejezetben idézett beszédében részletezi.
Társadalom struktúrájának bűneit a Biblia az egyéni felelősség tükrében ítéli el: „Lám a munkabér, amelyet
a földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók jajszava a Seregek Urának
fülébe jut. Ti a földön bőségben éltetek és dőzsöltetek, de a levágatás napjára hizlaltátok szíveteket.”
(Jak 5, 4–5)
A felszabadításteológia célja a szenvedéssel, bűnökkel terhes világ felszabadulása és átváltozása Isten
országává. Krisztus feltámadása az elnyomottak reménye. Jézus – a felszabadító – templomi tanítását azzal
kezdte, hogy kinyitotta a Szent Könyvet, és idézte Izaiás próféta szavait.
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„Az Úr lelke rajtam:
Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket,
Szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást,
Hogy szabadulást hirdessek az elnyomottaknak” (Lk 4, 16–24)
Mérföldkő volt a felszabadítási teológia és egyúttal Latin-Amerika történetében a kontinens római katolikus
püspökeinek 1968-as kongresszusa a kolumbiai Medellínben. Ez a kongresszus önkritikus módon
megállapította, hogy a katolikus egyház gyakran a térség elnyomó hatalmait támogatta, és kijelentették, hogy
a jövőben a szegények, a kizsákmányoltak oldalán fog állni.
A felszabadításteológia igyekszik azonossá tenni az üdvösséget a felszabadítással, és az üdvözítést a
társadalmi, politikai és gazdasági területekre is kiterjeszti. Az irányzat különös hangsúlyt fektet a
„strukturális bűn” fogalmára, megjegyezve, hogy nemcsak az egyén, hanem az egész társadalom is
megromlott és megváltást igényel. A szegények szenvedését nem a szenvedésbe való passzív beletörődésként
mutatja be, hanem mint részvételt abban a harcban, amit Isten a világban meglévő szenvedés ellen vív,
közvetlenül szembesül a szenvedéssel. Isten kegyelme legyőzi az e világi rosszat és szenvedést. Az Isten
kegyelmének végső győzelmébe vetett hit lehetővé teszi a hívők számára, hogy megtartsák erkölcsüket
és reménységüket egy olyan világgal szemben, melyben a rossz uralkodik.
Előzőekben bemutattuk, hogy Ferenc pápa a strukturális bűnök elleni küzdelem apostola is.
Joseph Ratzinger bíboros, később XVI. Benedek pápa marxista értelmezést tulajdonított a
felszabadításteológiának, és elítélte azt. (John Sobrino felszabadítási teológus szerint ez félreértelmezés.) XVI.
Benedek pápa lemondása után, Ferenc pápasága alatt rendeződött a helyzet.

B) Szemléletváltó reformok
Ferenc pápa első önálló enciklikájának is tekinthető a Laudato si’ (Áldott légy), mely több szempontból is
jelentős dokumentum. (Magyar nyelvű fordítása a Szent István Társulat honlapjáról mától ingyenesen
letölthető.)
Jelen körlevél egyik legfontosabb újdonsága a témaválasztás: a környezetvédelem kérdésében ugyanis eddig
nem született a Laudato si’-hez hasonló fajsúlyú pápai megnyilatkozás. Különlegességeként említhető, hogy
a Szentatya a földön élő valamennyi embert megszólítja – az enciklika tehát nem kifejezetten a
keresztényeknek, még csak nem is az istenhívőknek, hanem minden embernek szól. A címzés így nagyobb
hangsúlyt ad mondanivalójának, hiszen a római pápa – a katolikus egyház látható fejeként – általában az
egyház tagjainak (a püspököknek, papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek, világi hívőknek) címezi
megnyilatkozásait, és csak ritkán tágítja a megszólítottak körét, vagyis sorol a címzettek közé minden
jóakaratú embert.
A dokumentumra – 2015. júniusi vatikáni bemutatása óta – a nemzetközi sajtóorgánumok természet- vagy
környezetvédelmi enciklikaként hivatkoznak, ez azonban nem tükrözi teljes mértékben a körlevél tartalmát és
a Szentatya szándékát. Alcíme szerint ugyanis nem kizárólag a környezetvédelemről, hanem közös otthonunk
gondozásáról szól. A pápa mindezzel arra kíván rávilágítani, hogy földünkön nem pusztán a természeti
környezet vesz körül bennünket, hanem az emberi környezet is. Mivel minden élőlény ehhez a közös
otthonhoz tartozik, egyszerre kell gondját viselnünk mindennek és mindenkinek! Ferenc pápa enciklikája
abban is különleges, hogy átfogó, integrális ökológiára tesz javaslatot. A természetet ugyanis csak úgy tudjuk
megóvni, ha földi környezetünkhöz való viszonyainkon túlmenően az embertársainkhoz és Istenhez fűződő
kapcsolatunkon is változtatunk. Az átfogó ökológia egészben gondolkodik, a földi élet összes dimenzióját
figyelembe veszi. Nem véletlen, hogy a pápa enciklikájában tíz alkalommal is nyomatékosítja: „Minden
összefügg mindennel.” És mivel minden mindennel összekapcsolódik, csak úgy lehetünk úrrá a környezeti
válságon, ha az egész emberiség változtat az életfelfogásán és az életvitelén; vagyis az ökológiai megtérés
erkölcsi-társadalmi megtérést feltételez.
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Ferenc pápa – felhasználva az úgynevezett Riói Nyilatkozat (1992) szakkifejezését – közös és
megkülönböztetett felelősségről beszél. Ez azt jelenti, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk bolygónk,
az egész emberiség jövőjéért, ám ez a felelősség mégis differenciált, egymástól különböző.
Személy szerint mindenkinek, minden egyes szervezetnek, állami szervnek, vezetőnek, politikusnak,
cégnek, vállalatnak, iskolának, oktatónak, szülőnek stb. keresnie kell, hogy mi a teendője, min kell
változtatnia.
Mindez szemléletváltozást (paradigmaváltást) jelent. Az irgalmas szerető Istent helyezi előtérbe, aki azt
kívánja az alábbi példabeszédében, hogy irgalmas szeretettel mi is építsük Isten országát.
Az irgalmas szamaritánus.
A kérdezőtől Jézus vette át a szót:
Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezére került, azok kifosztották, véresre verték és félholtan
otthagyták. Egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de továbbment. Később egy levita jött arra, meglátta, de ő
is elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Mikor megpillantotta, megesett rajta a szíve.
Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekötözte azokat. Aztán föltette teherhordó állatára, szállásra
vitte és gondját viselte. Másnap reggel elővett két dénárt és a gazdának adta e szavakkal: „Viseld gondját.
Amivel többet költesz rá, megadom neked, amikor visszatérek”.
– Mit gondolsz, e három közül melyik a felebarátja annak, aki a rablók kezére került?
– Aki irgalmasságot cselekedett vele – felelte az. Jézus így szólt hozzá: „Menj és tégy hasonlóképpen.”
(Lk 10, 30–37)
Jézus ezen felszólításával azt kéri, hogy az irgalmas szeretet gyakorlásában kövessük Őt, ahogy azt az
irgalmas szamaritánus tette.
Ferenc pápa mint Isten munkatársa az irgalmas, gondoskodó szeretet apostola. Ha a pápát követjük,
Jézus nyomdokaiban járunk.
A Szentatya bizalommal fordul az emberek felé: bár tudja, hogy az emberiség letért a helyes útról, mégis hiszi,
hogy képes ismét rátalálni. Ezért összefogásra és őszinte, nagylelkű párbeszédre hív bennünket. Miként Ferenc
pápa személyisége, úgy írásai és szavai sem beletörődő, szomorú, kesergő, lemondó hangvételűek. Épp
ellenkezőleg, reformjai reményt, örömet és bátorítást nyújtanak a bolygón élő minden embernek.

2. Támadások a pápa és reformjavaslatai ellen
A pápát a konzervatívok és a neoliberálisok is támadják.
Részlet Deák Dániel: „A Laudato si’ kritikai fogadtatása” c. írásából:17
A konzervatív kritikus szerint a modernizmust és haladást a liberális demokrácia és a versenykapitalizmus
képviselik, amit meg kell és lehet javítani. A Ferenc pápa által képviselt felfogás azonban elfogadhatatlan
kritikát közvetít a modernizációval, a technikai és történelmi haladással szemben, amelyek okozói lennének a
mai állítólagos ökológiai problémáknak [...]
A konzervatív kritikus nézőpontjából az már önmagában probléma, hogy megengedhető lenne a korábbi
tanításban a tévedés lehetősége. Ekkor ugyanis megkérdezhetnénk: hogyan kell kezelni a tanítói hivatal
csalhatatlanságának hittételét? Ennél még súlyosabban eshet latba az enciklika kritikusa szerint az, hogy az
enciklika kétségben hagyja olvasóját, mivel annak szerzője nem ismeri el a természetátalakító ember feltétlen
hatalmát. Az enciklikából valóban az következik, hogy nem látható előre a természeti környezethez fűződő
viszonyunk alakulása. E bizonytalanságból fakad az elővigyázatosság ökológiai követelménye. A kritikus
szerint azonban a katolikus egyház nem hagyhatja bizonytalanságban a híveit.
Hans Küng teológus szerint viszont a tévedhetetlenség dogmája is reformra szorulna.

17

Mérleg, 2015, 123. oldal
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Részlet Hans Küng: „Tévedhetetlenség (Felhívás Ferenc pápához. 2016. március 9.)” c. írásából:18
Hans Küng 1928-ban született. Katolikus pap, teológus és esszéíró, a Tübingeni Egyetem professor emeritusa,
a Világethosz Alapítvány létrehívója, a katolikus kritikai teológia legismertebb képviselője.
S miként előre jeleztem, a reform nagy feladatairól zajló eszmecserék nem némultak el. Épp ellenkezőleg: II.
János Pál és XVI. Benedek pápasága alatt felerősödtek és kiéleződtek. Abból az időből a felekezetek közti
párbeszédet, a tisztségek és az úrvacsora-ünneplés kölcsönös elismerését, a válás és a nők felszentelése
kérdését, a papi kényszernőtlenséget és a katasztrofális paphiányt, mindenekelőtt pedig a katolikus egyház
vezetését említhetem meg. Feltettem a kérdést: „hová vezetitek a mi egyházunkat?”
E kérdésfelvetések harmincöt év múltán éppoly időszerűek, mint egykor. A mindezek terén megnyilvánuló
reformképtelenség fő oka azonban továbbra is a tanítóhivatal tévedhetetlenségének doktrínája, amely hosszú
téli időszakot hozott az egyházba. Napjainkban Ferenc pápa – miként korábban XXIII. János – minden
erejével azon fáradozik, hogy friss levegőt bocsásson az egyházba. Ez szívós ellenállásba ütközik, amint ezt
a legutóbbi, 2015 októberében megtartott általános püspöki szinóduson láthattuk. Ne legyenek illúzióink:
valódi megújulás aligha történhet a tévedhetetlenségdogma építő jellegű „felülvizsgálata” nélkül.
Ezért is meghökkentő, hogy az erről való vita lekerült a napirendről. Sok katolikus teológus a fenyegető
szankcióktól való félelmében – esetemből is tanulva – alig mert kritikai nézőpontból foglalkozni a
tévedhetetlenség ideológiájával, a hierarchia pedig lehetőleg kerülni igyekszik ezt az egyházban és a
társadalomban egyaránt népszerűtlen témát. Joseph Ratzinger a Hittani Kongregáció prefektusaként csak
néha tett rá kifejezett utalást. A tévedhetetlenség tabuja azonban a II. Vatikáni Zsinat óta kimondatlanul is
meggátolt minden olyan reformot, amely korábbi dogmatikai definíciók felülvizsgálatát igényelte volna. Ez
nemcsak a fogamzásgátlás ellen íródott Humanae Vitae enciklikára, hanem a szentségekre és a „hiteles”
tanítóhivatal monopolhelyzetére, továbbá a szolgálati és az egyetemes papság viszonyára is érvényes, de
ugyanígy vonatkozik az egyház szinodális szerkezetére és a pápa feltétlen hatalmi igényére, miként a más
felekezetekhez, vallásokhoz és általánosságban a szekuláris világhoz fűződő viszonyra is áll. A kérdés ezért
sürgetőbb, mint valaha: merre tart a 21. század elején ez az egyház, amely változatlanul ragaszkodik a
tévedhetetlenség dogmájához? Hiszen mára végleg lezárult a modernségellenes korszak, melyet az I. Vatikáni
Zsinat harangozott be.
Nyolcvannyolc éves vagyok, s talán elmondhatom, hogy összes műveim ötödik kötete számára fáradságot nem
kímélve gyűjtöttem egybe az ide kapcsolódó nagyszámú szöveget, a vita különböző fázisainak megfelelően,
keletkezésük és témájuk szerinti elrendezésben, az életrajzi kontextus felől megvilágítva. Ezt a könyvet tartom
most kezemben, amikor megismétlem a pápához szóló felhívásomat, melyet az évtizedeken át tartó teológiai
és egyházpolitikai vita során többször is hiába hangoztattam. Állhatatosan kérem Ferenc pápát, aki mindig
testvéri hangon válaszolt, hogy „fogadja jó szívvel lélekkel ezt az átfogó dokumentációt, engedje meg, hogy
egyházunkban szabad, elfogulatlan és nyílt kimenetelű vita kezdődjék mindazokról a megoldatlan és háttérbe
szorított kérdésekről, amelyek összefüggenek a tévedhetetlenség dogmájával. Így becsületesen feldolgozhatóvá
válna, valamint a Szentírás és az ökumenikus hagyomány jegyében megtisztulhatna az elmúlt százötven év
problematikus vatikáni öröksége. Nem az egyház és a társadalom etikai alapzatát aláásó, triviális
viszonylagosság-elvről van szó. De az a könyörtelen és lélekölő dogmatizmus sem tartható fenn, amely a betűre
esküszik, megakadályozza az egyházi élet és tanítás mélyreható megújulását, és lehetetlenné teszi, hogy az
ökumené terén jelentős mértékű előrelépés történjék. Korántsem a saját igazságom érvényesítésére törekszem.
Az egyház és az ökumené java forog kockán.
Nagyon is tudatában vagyok annak, hogy kérésem valószínűleg rosszkor jön Önnek, aki egy jeles Vatikánszakértő szerint „farkasok közt” él, de aki az elmúlt években bátran szembenézett a Kúria betegségeivel, sőt
botrányaival, 2015. december 21-én pedig a vatikáni tisztségviselők előtt elmondott karácsonyi beszédében
megerősítette reformszándékát: „kötelességemnek tartom leszögezni, hogy mindez őszinte megfontolásokra
és határozott intézkedésekre adott alkalmat és ad a jövőben is. A reformot elszántan, áttetsző egyértelműséggel
18

Mérleg, 2015, 148. oldal
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és tettre-készen folytatjuk, hiszen Ecclesia semper reformanda [az egyház mindig megújulásra szorul].
Nem szeretném a valóságtól elrugaszkodottan felcsigázni egyházunk megannyi tagjának várakozásait. A
tévedhetetlenség kérdése az egyházban nem oldódik meg egyik napról a másikra. Örvendetes azonban, hogy
Ön majdnem tíz évvel fiatalabb nálam, s reményem szerint túlél engem. Bizonyára megértéssel fogadja, hogy
teológusként, akinek élete már a vége felé jár, szerettem volna az Ön és lelkipásztori munkája iránti mély
rokonszenvvel még időben előterjeszteni kérésemet a tévedhetetlenség – jelen könyvemben szilárdan
megalapozott – szabad és komoly megvitatásával kapcsolatban, „non in destructionem, séd in aedificationem
ecclesiae – nem rombolandó, hanem építendő egyházat”. Számomra ezzel egy soha fel nem adott remény válna
valóra.
Hans Küng írását a pápa válaszával folytatja:
[…] Ferenc pápa nem szab feltételeket. Elébe megy tehát óhajomnak, hogy tegye lehetővé a tévedhetetlenségdogma szabad megvitatását. Ebből arra következtetek, hogy érdemes kihasználni az így megnyíló szabad teret,
ezzel is előmozdítva a katolikus egyházban és az ökumené körében egyaránt vitatott dogmatikai definíciók
tisztázását.
Annak idején még nem sejthettem, hogy pár nappal később milyen mozgásteret nyit meg Ferenc pápa Amoris
laetitia kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdítása, amely már bevezetőjében kijelenti: „nem kell minden
tanbeli, erkölcsi vagy lelkipásztori vitát tanítóhivatali beavatkozással eldönteni”. A pápa szembefordul a
„hideg íróasztal-morállal”, s nem akarja, hogy a püspökök továbbra is „a kegyelem ellenőreiként”
viselkedjenek. Az eucharisztiát nem a tökéletesek megjutalmazásának tekinti, hanem „a gyengék táplálékának".
Ismételten idéz a püspöki szinódus és a nemzeti püspöki konferenciák megnyilatkozásaiból. Nem akar többé
egyedül megszólalni az egész egyház nevében.
Mindig is ezt az új szellemiséget vártam a tanítóhivataltól. Meggyőződésem, hogy ebben a szellemben a
katolikus egyház alapvető sorskérdését, a tévedhetetlenség dogmáját is végre szabadon, elfogulatlanul és az
eredmény előzetes rögzítése nélkül lehet majd megvitatni. E szabad lehetőség megnyitása mélységes hálával
tölt el Ferenc pápa iránt. Egyszersmind azzal a várakozással is, hogy a püspökök, a teológusnők és teológusok
fenntartás nélkül magukévá teszik ezt a szellemiséget, és kollegiális párbeszéd keretében, a Szentírás és a nagy
egyházi hagyomány útmutatásával közösen oldják meg a feladatot.
2016 áprilisában

A) Miért fontosak a reformok?
Orbán Viktor
„Ellenfeleink megértették, hogy a kereszténység társadalmi erejének lényege éppen az, hogy mély gyökerekkel
kapaszkodik abba az emberi társadalomba, amelyet szolgál. Ezért a mai keresztényellenes európai program
célja az altalaj kicserélése.
Olyan altalaj létrehozása a cél, amelyhez a kereszténység gyökerei, legyenek bármilyen vastagok és erősek,
nem tud megkapaszkodni, és így a hatalmas fa egyszerűen kifordul és eldől.”19
Ferenc pápa küldetése, hogy reformjai az előbb említett kereszténység gyökereit erősítsék, és
megakadályozzák a hatalmas fa kidőlését.
A gyökereket erősíti a hit terjesztését hátráltató paphiányt csökkentő reformjavaslat, a világi papság
cölibátuskövetelményének szabályozása, a katolikus papok családalapításának engedélyezése, a nők
fokozottabb bevonása az evangelizációba stb. Hasonló hatású Ferenc pápa reformjavaslata, mely szerint „Az
eucharisztia szentsége nem a szerfelett jámbor emberek jutalma, hanem útravaló a bűnösöknek, azaz
mindannyinknak…” Ezzel elejét veszi a saját hibájukon kívüli elvált házastársak igazságtalan kiközösítésének.
Ferenc pápa irgalmas szeretete erősíti egyházunkat. 2016. április 8-án mutatták be Amoris laetitia (A szeretet
öröme) apostoli buzdítását, amely a családi élet témájának szentelt közel kétéves munka eredménye.
19

Orbán Viktor: Magyarország jövője Európában. (Előadás a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének XI. kongresszusán. [2017.
szeptember 16])
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Forczek Ákos
1993 augusztusában a felső-rajnai egyháztartomány püspökei, Oskar Saier (Freiburg), Walter Kasper
(Rottenburg-Stuttgart) és Karl Lehmann (Mainz) bátran hangot adtak közös meggyőződésüknek, hogy az
egyháznak sürgősen ki kell dolgoznia „az irgalmas bánásmód új formáit”. Az eucharisztia szentségétől való
kategorikus eltiltást éppúgy alkalmatlannak találták, mint ama követelést is, hogy ha a második házasságában
élő személy áldozni kíván, akkor a jövőben úgy forduljon a partneréhez, ahogyan fivér és nővér teszik: azaz
tartózkodniuk kell a szexuális kapcsolattól (lásd II. János Pál pápa Familiáris consortio kezdetű apostoli
iratának 84. pontját). Az egyházi hagyomány nemcsak általános normákat ismer – érveltek a felső-rajnai
püspökök –, hanem alkalmazásuk során a kánoni igazságosság elveit is. Az érintetteket lelki gondozásban kell
részesíteni, hogy érett döntést hozhassanak arról: az eucharisztiához akarnak-e járulni vagy sem. A három
püspök egyébként e javaslattal Joseph Ratzinger korábbi, 1972-ből származó gondolatmenetét elevenítette föl,
miszerint a lelkészeket és a gyülekezeteket megilleti az a kompetencia, hogy alapos vizsgálat után megítéljék,
vajon eucharisztiához bocsátható-e a szóban forgó személy. Ratzinger azonban 1994-ben a Hittani
Kongregáció prefektusaként már elutasította ezt az érvelést.
Ferenc tehát a 70-es évek Ratzingeréhez és a felső-rajnai egyháztartomány püspökeinek
kezdeményezéséhez nyúl vissza, és az Amoris laetitiában elbúcsúzik „az irgalmat nem ismerő, betonba öntött
igazság-fogalomtól, a normák mechanikus-deduktív alkalmazásától, amely figyelmen kívül hagyja azokat
a konkrét körülményeket, amelyek között az emberek élnek és szenvednek.” 20
Ferenc pápa reformjaival új gyökereket növeszt a katolicizmus hatalmas fáján. Nagyobb érzékenységre és
több megértésre szólít fel. Ez új felszabadító perspektíva. Tekintettel kell lenni a körülményekre, az
evangélium fényénél különbséget kell tenni, és ezután irgalmasan kísérni kell az embereket. Ferenc régi,
Aquinói Tamásig visszanyúló tradíciót elevenít meg. Vissza akarja nyerni az igazi katolicizmust, amelynek a
lelkiismeret szabadsága is a részét képezi. Az egyház nem pótolhatja a lelkiismeretet – bátorítania kell azt.
Ferenc pápa irgalmas, szeretetet terjesztő tevékenysége fellendíti a keresztény közösségek életét.
Reménykedhetünk, hogy az európai kiüresedő templomok ismét megtelnek keresztény hívők tömegével.
Egyházi segítséggel, a pápai teremtésvédelem útmutatása szerint megmozdult a világ keresztényeinek tábora.
Nálunk is egyre több egyesület teszi magáévá környezetünk és társadalmunk védelmét. Kiadványok
készülnek, konferenciákat szerveznek ezeken a fontos területeken. Segítsük továbbra is a teljes
reformfolyamat egészének beteljesülését az egész emberiség javára!
Különösen fontos számunkra, magyarokra és egész Európa számára a kereszténység életerős megújulása az
iszlám terjeszkedés árnyékában. Közterületekről lekerülnek a keresztek, és az üresedő keresztény templomok
mellett iszlám hívőkkel teli mecsetek épülnek.
Zachar Péter Krisztián
„[...] Egy-két felvillantott történelmi pillanatkép, néhány olyan jelentős történelmi személyiség gondolatainak
bemutatása, akik életükben a kereszténység vállalását egyben Európa megtartásaként és védelmeként
értékelték, segíthet mindannyiunknak abban, hogy egyes kérdésekben tisztán lássunk, és megerősödjön
elszántságunk napjainkban is európaiságunk és kereszténységünk védelmére […] e kettő elválaszthatatlan
egymástól, és e kettő csak közösen teremtheti meg a jövő számára is a megfelelő feltételeket. Vallom ezt
Apponyi Albert gróf szavaival, aki szerint: »Hitünk bátor megvallása, vallásunk bátor gyakorlása a nemzet
életébe beleviszi az erkölcsi erőket, amelyek a belső továbbrombolás veszélyétől megóvják, és belevisznek
olyan ifjú törekvéseket, amelyek hazánk szabadságának, egyéniségének, haladásának, felemelkedésének
nélkülözhetetlen tényezői lesznek.«”21
A fentiek példázzák a keresztény fellendülést segítő reformok szükségességét, melyek segítik az iszlám
terjeszkedés és a neoliberalizmus káros hatásainak kivédését.
20

Forczek Ákos: Kritikai reflexiók az Amoris laetitiáról (Mérleg, 2015, 161 oldal)
Zachar Péter Krisztián. A „keresztény Európa fogalom” és a magyarság kapcsolata. (Előadás a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének XI. kongresszusán [2017. szeptember 16.])
21
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B) A szükséges reformok hiánya hátráltatja Isten országának megvalósítását
Ferenc pápa enciklikája olvasatának tétje a hitbeli megújulás, ehhez pedig meg kell változnia az egyházi
tanításnak és magának a katolikus egyháznak is. Ferenc pápa a családszinóduson és enciklikájában is a szegény
egyház programját hirdeti, ami nem egyszerűen a társadalmi egyenlőtlenséggel szembeni fellépés
szükségességét jelenti, hanem egyházreformot vetít előre.
Az egyház gyakorlatában elhalványult a figyelem azon probléma iránt, hogy a bűnteleneket
megbüntetik és az ártatlanoknak szenvedniük kell. A Ferenc pápa által ihletett szegény egyházzá válás
első lépése az lehet, hogy radikálisan fellép a társadalmi igazságtalanságok ellen, amelyek mögött
strukturális bűnöket kell látni. (Lásd a szovjet Gulágra „malenkij robot” címén elhurcolt ártatlan nők és
férfiak szenvedését. Mindez utánzása a nemzetiszocialista holokausztnak.)
Ferenc méltó módon folytatja a szociális igazságtalanság, az embertelen kizsákmányolás ellen enciklikákkal
fellépő pápák küzdelmét az igazságért. A társadalom strukturális bűnei elleni küzdelem közeledés Isten
országához.
Az Isten országát építő reformok ellenzőiről a pápa így nyilatkozott:
E folyamat során természetes, sőt üdvös, ha nehézségekkel találkozunk, melyeket – a reform esetében –
különböző ellenállási típusokba csoportosíthatnánk: vannak a nyílt ellenállások, amelyek gyakran jó
szándékból és őszinte párbeszédből születnek; vannak a rejtett ellenállások, amelyek az ijedt vagy megkövült
szívekből születnek, és olyan emberek lelki „álnyitottságának” üres szavaiból táplálkoznak, akik szájukkal azt
mondják, hogy készek a változásra, de valójában azt akarják, hogy minden maradjon a régiben; végül vannak
a rosszindulatú ellenállások is, amelyek torz elmékben alakulnak ki, és akkor jelentkeznek, amikor az ördög
rossz szándékokat sugall (gyakran „báránybőrben”). Az ellenállásnak ez az utóbbi típusa mentegetőző és sok
esetben vádló szavak mögé rejtőzik, a hagyományokba, a felszínes, külsődleges, ismert dolgokba menekül,
vagy abba, hogy mindent a személynek akar felróni anélkül, hogy különböztetne cselekedet, cselekvő és a
cselekedet megtétele között. Ha nincsenek reakciók, az a halál jele! Tehát a jó ellenállások – sőt még a kevésbé
jók is – szükségesek, és megérdemlik, hogy meghallgassuk, befogadjuk és kifejeződni késztessük őket, mert azt
jelzik, hogy a test élő. Mindez azt jelenti, hogy a kúria reformja kényes folyamat, melynek megéléséhez a
következőkre van szükség: hűség a lényegeshez, állandó megkülönböztetés, evangéliumi bátorság, egyházi
bölcsesség, figyelmes meghallgatás, kitartó cselekvés, pozitív csend, határozott döntések, sok ima – sok ima! –
mély alázat, világos jövőkép, konkrét lépések előre és – amikor szükséges – lépések hátra, határozott akarat,
élénk életerő, felelős hatalom, feltétlen engedelmesség, de első helyen a Szentlélek biztos vezetésére való
ráhagyatkozás, bizalom az ő szükséges támogatásában. És ennek érdekében ima, ima, ima!
A helytálló ellenvélemény figyelembevételével, komoly munkával folyik a megújulásra törekvés.
Hogy hogyan folyik a Római Kúria reformja, ezt megtudhatjuk Ferenc pápának abból a beszédéből, amelyet
2016. december 22-én délelőtt mondott a vatikáni Apostoli Palota Kelemen-termében, amikor fogadta a Római
Kúria bíborosait és hivatalvezetőit a hagyományos karácsonyi köszöntés alkalmából. Ferenc pápa a reformok
irányelveiként 12 kritériumot sorolt fel:
1. individualitás (személyes megtérés)
2. lelkipásztori szellem,
3. missziós lelkület,
4. racionalitás,
5. működőképesség,
6. korszerűség (felzárkózás az új korszak követelményeihez),
7. józanság (megtakarítás, összevonások),
8. a szubszidiaritás (kompetenciák elosztása),
9. a szinodalitás (találkozás a pápával és egymással),
10. a katolicitás (több világi hívő jelenléte a hivatalokban, a nők és a világiak integrálása kulcspozíciókba,
a multikulturalitás tiszteletben tartása),
11. a professzionalitás,
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12. valamint a fokozatosság elve a reformfolyamatban.

III. Függelék – a kiadványt kiegészítő melléklet
1. Új világok születnek22
2006. szeptember 22–24. között Dobogókőn a jezsuita rendházban szimpóziumot tartottak A fejlődéselmélet
és a földön kívüli élet témában. Itt hangzott el a jezsuita csillagász George Coyne SJ előadása A földönkívüliek
Istene címmel. Ebből idézünk részleteket:
A csillagok és bolygók képződésének ismeretében és a megfigyelések alapján meggyőző statisztikai
eredményekre is támaszkodhatunk. Statisztikai számítások szerint kb. 100 milliárd galaxis lehet az
univerzumban, és 100 milliárd csillag minden galaxisban, ami százmilliárdszor százmilliárd csillagot jelent.
Ismerve a csillagok tömeg szerinti eloszlását a mi galaxisunkban, feltehetjük, hogy a csillagok kb. 30%-a a
Naphoz hasonló. Azt már nehezebb felbecsülni, hogy ezek közül hánynak lehet bolygórendszere, de ismerve a
Naprendszer kialakulását, valószínűleg kb. 10%-nak. Ezek között hány Földhöz hasonló bolygó lehet, a Naptól
megfelelő távolságra, megfelelő tömeggel és légkörrel stb.? Ez még bizonytalanabb, de az atmoszféra
kialakulásáról szerzett geológiai ismereteink alapján valószínű, hogy vannak ilyenek. Tegyük fel, hogy
legalább 2%. Tehát az összesített statisztikai eredmények alapján mondhatjuk, hogy kb. százmilliószor
százmilliárd Földhöz hasonló bolygó lehet az univerzumban (vagyis százmillió minden galaxisban).
Fontos megjegyezni ennek a végeredménynek a természetét. Tudományos tényekből indul ki, és észszerű
becslésekkel van kiegészítve, amelyek szintén tudományos tényekre támaszkodnak. Hacsak nem teljesen téves
a tudományos gondolkodásunk, ez a végeredmény elfogadható, és megérdemli további kutatásainkat, hogy mit
rejt magában. Nézetem szerint legalább annyit jelent, hogy az univerzumban máshol is megvannak az élet
makroszkopikus fizikai feltételei: egy Földhöz hasonló bolygó egy Naphoz hasonló csillag körüli „lakható
zónában”.
Űrteleszkópos felvételek bizonyítják az új csillagok folyamatos születését, és ennek megfelelően lakható
bolygók megjelenését. Ezek egy részén tért hódit az élet, majd értelmes lények uralják ezt a bolygót is. Ez
folyamatos megújulását, evolúcióját hozza létre az új bolygórendszerekben megjelenő új életnek, illetve isteni
teremtést jelent a fejlődés következtében öntudatra ébredt, új értelmes lényeknek.

A) Folyamatos megújulás az egész univerzumban
A folyamatos öntudatra ébredés, az értelmes lények teremtésének feltételezése az univerzumban szükségessé
teszi a Biblia szimbolikus teremtéstörténetének és a bűnbeesés, valamint az eredeti bűn jelentésének, illetve a
megváltásnak az átgondolását. A keresztények Istene nemcsak a Föld, hanem az egész univerzum Istene.
A jezsuita csillagász a fent említett szimpóziumon a következő kérdés-válasz sorozatot tette fel megvitatásra:
1. Vannak-e Isten által alkotott, az ember szellemi és lelki világához hasonló lények más bolygókon is?
Válasz: Igen, és szokásos néven földönkívüli lényeknek hívják őket.
2. Ha a bibliai elbeszélést Ádám és Éva esetéről nem is fogadjuk el valóságos történetnek, (hanem
szimbolikusan értelmezzük), az „eredeti bűn” hittani szempontból akkor is lényeges eleme az emberek
viszonyának Istenhez. A földönkívüli emberi lények is így vétkeztek? Válasz: Igen, feltehetőleg ők is így
vétkeztek.
3. Isten szabadon választotta, hogy megváltja a földi embert bűnétől. Vajon ezt tette-e a földönkívüliekkel
is? Válasz: Igen, Isten megváltotta a földönkívüli embereket is.
4. Isten a földönkívülieknek is egyetlen Fiát küldte, hogy megváltsa a földönkívülieket is? (Saját kiegészítő
kérdésünk: A földönkívüliek is keresztre feszítették volna Jézust?) Válasz: Igen egyetlen Fiát küldte,
hogy megváltsa a földönkívülieket is. (Jelen kiadvány összeállítója a fenti kérdéseket kiegészítené a
továbbiakkal: Vajon minden földönkívüli társadalom olyan kegyetlen-e, hogy mindegyik megöli az
Isten Fiát? Ha nem ölik meg, de elfogadják Isten Fia tanítását, és e szerint élnek, akkor a megváltás
22

Vetítés: csillagszületések űrteleszkópos felvételei
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kegyelmében ők is részesülnek-e?)
A szimpóziumon a jezsuita csillagász az alábbi gondolatsorral zárta előadását:
A hipotézisek ezen sorozata után, amelyek felállítása egyre nehezebb lett, súlyos felelősséget érzünk, hogy újra
átgondoljuk a vallásos hit néhány alapvető tételét. Mi az emberi lény? Jézus Krisztus, aki valóságos ember
volt, élhetne-e több bolygón is különböző korokban? Képességeink túlságosan korlátozottak ahhoz, hogy ilyen
kérdésekre válaszoljunk. Nem támaszkodhatunk egyedül az isteni kinyilatkoztatásra a Szentírásban és az
egyházban, mert ez a kinyilatkoztatás NEKÜNK szólt, és nagyon is antropocentrikus értelemben kaptuk.
Hosszú utat tettünk meg, mióta Isten sajátos módon kinyilatkoztatta magát nekünk. És így még a teológusok
is, ha bölcsek, tanulhatnak a tudomány legjavából – mind a biológiai, mind a fizikai tudományokból –, mert
azok nagyon fontos alkotóelemei folytonos kutatásunknak, hogy megértsük magunkat Isten univerzumában.
Korunkban talán jobban, mint azelőtt, a tudományos világnézet volt az egységesebb világkép fő ösztönzője.
Megnyitotta értelmünket a világegyetem hatalmas gazdagsága felé, amely nem sajátítható ki egyetlen
tudományág által. A tudomány erre a látomásra hív minket. Ugyanakkor óva is int attól, hogy a tudományos
eredményeket végérvényesnek tartsuk. A vallásos embernek őrizkednie kell a kozmológusok súlyos kísértésétől.
Az ő kultúrájukban Istent elsősorban, ha nem is kizárólag, magyarázatnak tekintik, nem személynek. Ott Isten
az ideális matematikai struktúra, mindennek az elmélete (theory of everything). Isten azonban lélek. A
gondolkodó vallásos embernek ragaszkodnia kell ahhoz a nézethez, hogy Isten több, ill. hogy Isten
kinyilatkoztatása az időben több, mint információközlés. Még ha felismerjük is „Isten szándékát”, a vallásos
ember azt mondhatja, hogy ezáltal még nem találtuk meg Istent. Párbeszédre van szükség ahhoz, hogy
elfogadjuk tapasztalataink különböző látásmódját.
A párbeszédben a fenti gondolatsor értelmezése során felvetődik az a kérdés, hogy ha milliószor, milliárdszor
megismétlődik az értelmes lények bűnbeesése és megváltása különböző bolygórendszerekben, akkor ebben
valamilyen szükségszerűséget kellene látnunk. A bibliai leírás nagyszerűsége abban rejlik, hogy szimbolikus
értelmezéssel az egész univerzumra érvényes isteni mondanivalót olvashatunk ki belőle az eredendő bűnről és
a megváltásról. Ennek alapján átértékelhetjük az Isten és az ember viszonyát, és így megértjük, mit kíván
tőlünk napjainkban az Isten. Ehhez a következő fejezetben Teilhard de Chardin gondolatait fogjuk
felhasználni. Teilhard hite szerint a világot Isten teremtette, de az evolúció segítségével lehet elmagyarázni
azt, hogy milyen módon tette. Ezért röviden felvázoljuk az evolúció módszerét a természetfilozófia-professzor
Michael Drieschner egy írásából átvett idézetekkel.23
A modern természettudomány – itt speciálisan a biológia – az ember származásának kérdését az
evolúcióelmélet keretében válaszolja meg. Az evolúcióelmélet kifejtésében szokásos módon előforduló véletlen
fogalma arra a széles körben elterjedt félreértésre vezetett, hogy az evolúcióelmélet alapján az ember a
véletlen terméke. Ez – érthetően – bizalmatlanságot kelt a szóban forgó elmélettel szemben. Hogy ennek a
félreértésnek egyik rendkívül jeles áldozatát is megnevezzem, hadd idézzem II. János Pál pápát, aki egyik
1986-os megnyilatkozásában a következő klasszikus megfogalmazást használta:
„Egyesek az Isten, a Teremtő létére való mindezen utalásokkal szembeállítják a véletlen erejét vagy az
anyag mechanizmusait. Holott abban az univerzumban, amelyben elemeinek ilyen összetett
szerveződése és az életfolyamatok oly csodálatos célirányultsága mutatkozik, véletlenről beszélni annyi,
mint az általunk észlelhető világ magyarázatát feladni. Ez valóban egyenlő azzal, hogy okozatokat ok
nélkül tételezzünk fel. Ezzel azonban lemondanánk az emberi értelemről is, amely így elzárkózna a
gondolkodástól és a problémák megoldásának keresésétől.”
[…] A racionális magyarázat és ok közötti összefüggés kérdésének megvilágításához külön könyvre lenne
szükség. Itt ehhez pusztán egyetlen utalást szeretnék hozzátenni: a 20. századi fizika felismerte, hogy nemcsak
hogy a legtöbb esemény okait nem ismerjük – ebben semmi új nincs –, hanem azt is, hogy az események nagyon
nagy osztályáról tudjuk is, hogy nincs okuk, ami persze nem gátolja a modern fizikát abban, hogy többet tudjon
megmagyarázni, mint előtte bármely kauzális elmélet.

23

Michael Drieschner: „Véletlen ember” – Egy félreértésről (Mérleg, 2007/4, 401 oldal)
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Az univerzumról csupán azt állítani, hogy Isten teremtette, és megtiltani azt, hogy a teremtett világról szerzett
információink segítségével próbáljuk megérteni azt, hogy milyen módon (szerintünk az evolúció
segítségével), ez szintén annak beismerése, hogy nem tudjuk, hogyan történt. A tudományos gondolkodás
fejlesztésének érdekében a Véletlen ember tanulmányból tovább közlünk idézeteket az evolúció alapvető
fogalmairól:
A származástan
Abban bizonyára kevés a nézeteltérés, hogy a származástan rendkívül összetett tudományos képződmény.
Központi kijelentésével, amely szerint „valamennyi mai állat- és növényfaj, valamint az ember a földtörténet
során fokozatos átalakulások révén nagyon kisszámú, esetleg csak egyetlenegy fajból közvetlen leszármazással
fejlődött ki”, értelmez bizonyos jelenségeket, amelyekkel a mai ember találkozik, és amelyekre magyarázatot
keres. Ezek az állat- és növényföldrajz jelenségei, az őslénykutatás bizonyos leletei. Mint az a jelenség, hogy
Afrika és Dél-Amerika trópusi őserdei zoológiai szempontból teljesen különbözőek, pl. egyetlen közös
emlősállatfaj sem található bennük. Vagy az a lelet, hogy a solnhofeni jurából származó archaeopteryx
ősmadár a madárra jellemző jegyek mellett hüllőkre jellemzőekkel is rendelkezik. Továbbá ott vannak
mindenekelőtt azok az élőlények közötti sokféle „fokozatos hasonlóságok”, amelyek a környezethez való
független, egyforma alkalmazkodással nem magyarázhatók, hanem bizonyos kritériumok alapján csakis
„közös genetikai információ következményeként” foghatók fel, nevezetesen az építési tervben, kemizmusban,
a viselkedésben és a magzati fejlődésben meglévő ún. homológiák alapján (azok a homológ sajátságok,
amelyek, többé vagy kevésbé módosult formában öröklődnek). Ezek a homológiák teszik lehetővé a faji
rokonság „természetes rendszerének” a felállítását. Erre példa a fehérje-hasonlóság pl. a fecskéknél és a
kolibriknél, vagy az a felépítésbeli egység, amely „a háziasszonyt képessé teszi arra, hogy a kacsa
anatómiájában azonnal kiismerje magát, jóllehet eddig csak csirkéket belezett ki.”
Ennyiben – vagyis részterületét, a „származáselméletet” tekintve – az evolúcióelmélet ma gyakorlatilag
vitathatatlan. Ezeknek a jelenségeknek az értelmezésével együtt azonban ennek a fejlődésnek az okait is
szeretné kikutatni.
Reprodukció
A fajok állandósága a biológia alapvető ténye: minden egyes élőlény önmagához hasonló lényt hoz létre.
Arisztotelész fáradhatatlanul ismétli: az ember embert nemz – a macska meg macskát, és a legyek sem a puszta
koszból jönnek elő, miként azt a középkorig gondolták, hanem azokból a tojásokból, amelyeket a légyszülők a
piszokba raktak. Az evolúció során egyszer már elért eredmény változatlanul megmarad, vagy majdnem
változatlanul marad fenn a következő nemzedékben. Ha a fajok nem lennének gyakorlatilag állandóak, akkor
nem létezne semmiféle evolúció, mert az egyszer már elért eredmény magától ismét eltűnne. A faj
tulajdonságainak továbbadása ténylegesen a DNS kettős spiráljának másolásával történik, amely a sejtben
lévő proteinek előállításához tartalmazza a kódolt „recepteket”. A reprodukció olyan magától értődően képezi
mindennemű evolúció alapját, hogy nem is szokták külön elvként megemlíteni.
Az evolúció lehetőségére nézve a reprodukció két sajátossága tekinthető mértékadónak: egyrészt az öröklődési
információ gyakorlatilag változatlan továbbadása, amely ezen információ egyedi hordozójának sorsától
függetlenül történik, vagyis függetlenül attól, hogy az egyed valamilyen módon elsatnyult vagy megsérült,
másrészt pedig ennek az információnak az absztrakt kódolása, amely arról gondoskodik, hogy az információ
változatlanul vagy csak enyhén megváltozva adódik tovább, mégpedig kódként, függetlenül annak az egyed
fenotipikus kialakulására vonatkozó jelentésétől.
Mára már tudunk egyet s mást a bonyolult másolási mechanizmusokról, amelyek valamely faj
tulajdonságainak fennmaradásáról gondoskodnak. Minél összetettebb a genom, annál nagyobb
követelményeknek kell eleget tennie a másolási pontosságnak, hiszen minden egyes egyed számára az
öröklődési információ csak egyetlen példányban (egy sejtmagban) adódik tovább. Molekulabiológiai javítási
folyamatok segítségével olyan magas szintű megbízhatóság jön létre, hogy csak minden ezer milliomodik
nukleotid másolása lesz rossz. Manfred Eigen információelméleti becslésekkel kimutatja, hogy az emberi
genom állandóságához erre a pontosságra ténylegesen szükség is van.
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A Biblia szerint Isten az embert „sárból gyúrta, majd lelket lehelt abba”. A sárból gyúrás szimbolikusan
szemlélteti az ember állati elődjének évmilliós fejlődését. Az evolúciós fejlődésnek alapvető tulajdonsága,
hogy az élővilág szaporodásakor (a reprodukció alatt) átadott információhalmazban benne vannak a „sárból
gyúrás” alatti időszakban az állati élet során örökölt információk is. Ezek között voltak olyan ösztönös
tulajdonságok is, amelyek az állati életvitelben még hasznosak lehettek, de az emberré válás után a
megváltozott körülmények miatt az emberi társadalomban már kártékony bűnre ösztönöznek. Ezektől Jézus
tanítása, a megváltás szabadíthat meg minket. Az emberré válás előtt, mivel nincs még öntudat, nincs bűn sem,
és ez a paradicsomi állapot mindaddig tartott, amíg elődünk nem evett a „tudás fájának gyümölcséből”,
melynek hatására megjelent az öntudatra ébredés, a felelősség és ezek következményeként a bűn.
Variáció és mutáció
Jóllehet a faj az öröklött információ tekintetében gyakorlatilag állandó, mégis nemzedékről nemzedékre
fellépnek kis változások. Ennek során érzékeny egyensúlyra van szükség: ha a faj teljesen állandó lenne, nem
lenne semmiféle fejlődés; ha pedig a változások egyetlen nemzedéken belül nagyon nagyok lennének, akkor a
faj nagyon hamar kihalna. Ugyanis a változások gyakorlatilag mindig károsak, mivel az egészséges egyed már
majdnem tökéletesen alkalmazkodott „ökológiai fészkéhez”, vagyis életteréhez. Megváltozott öröklési anyag
majdnem mindig betegséget jelent.
Az öröklési anyag variálódása a nemi szaporodás során elsődlegesen a szülői kromoszómák különböző
kombinációja révén történhet. A 23 emberi kromoszómapár például egyetlen szülőpár esetén mintegy 70 billió
kombinációs lehetőséget enged meg. Ezek a kombinációk dolgoznak a meglévő kromoszóma-állománnyal, a
„gen-pool”-lal Az evolúció ezzel olyan mechanizmust fejlesztett ki, amely az egyedek szerinti változást tesz
lehetővé anélkül, hogy a faj örökítő anyagát összességében megváltoztatná. Ezenkívül a nemi úton történő
szaporodás még a domináns és recesszív tulajdonságok megkülönböztetésére is lehetőséget nyújt. A
természetnek ez a trükkje éppen arra szolgál, hogy valamely faj éppen nem használt tulajdonságait megőrizze
anélkül, hogy azok közben zavarnának. így aztán szükség esetén lehetővé válik a megváltozott környezethez
való gyors alkalmazkodás.
Egyedül már ez a „szabályozó” mechanizmus a lehetőségek elképzelhetetlen bőségét engedi meg. Mindez még
tovább bővül az olyan variációkkal, mint a poliplodia (poliploidia az az állapot, amikor a sejt több, azonos
vagy különböző fajból származó kromoszómakészlettel is rendelkezik) vagy az átkereszteződésnek (crossing
over) nevezett génkicserélődés, amely a meglévő kromoszómák darabjait újra kombinálja, és így további
kombinációk óriási számát teszi lehetővé. De még ezek a variációk is a meglévő „gen-pool” keretében
maradnak.
Végül pedig a DNS változásai is fellépnek véletlenszerű – és itt találkozunk a fogalommal – mutációk révén,
amelyeket hő, mutagén vegyi anyagok vagy radioaktivitás váltanak ki egészen új öröklődési információt
teremtve. Ennek során kromoszómák keletkeznek olyan öröklődési adottságokkal, amelyek addig még soha
sem fordultak elő a világban.
Szelekció
Az organizmusok csodálatraméltó célszerűsége érthetővé válik az evolúció harmadik összetevőjével, a
szelekcióval való kombináció révén. Ennek felfedezése voltaképpen Darwin igazi teljesítménye. Az érv világos:
a majom azért alkalmazkodik olyan ideális módon az őserdei élethez, mert ősei csakis ebben a környezetben
tudtak fennmaradni, mert ők ott másoknál jobban boldogultak. Más élőlények itt egyáltalán nem voltak
életképesek, vagy – jóllehet az ökológiai fészekhez jól alkalmazkodtak –, a náluk még jobban alkalmazkodottak
kiszorították őket. Az évmilliók során mindig csak a legjobban alkalmazkodott egyedek maradtak meg.
Ennélfogva egyáltalán nem csoda, hogy a ma létező fajok olyan jól alkalmazkodott fajok.
Darwin az elvet galambtenyésztőként saját tapasztalatából vezette le: a kívánt tulajdonságú galambokat
meghagyta szaporodni, a kevésbé előnyös tulajdonságokkal rendelkezőket megsütötte magának vasárnapra.
Ahol az ember nem nyúl bele – mondja Darwin –, ott a természet gondoskodik erről a „tenyésztési
kiválasztásról” (natural selection). Persze ez egyáltalán nem valamiféle előre kiválasztott tenyésztési cél
szerint történik, hanem ennek alapelve a the survival of the fittest (Herbert Spencer), a legalkalmasabb
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fennmaradása a létért folytatott küzdelem, a struggle for life során. Darwint eltölti a csodálat, hogy a természet
mennyivel jobban ért a tenyésztéshez, mint az ember. Ennek megfelelően kiválóak az eredmények, ha ezt annak
a tenyésztési célnak az alapján ítéljük meg, hogy lehetőleg sok utód jöjjön létre, illetve maradjon életben,
vagyis jól szaporodjon.
[…] Itt van az egyed halálának is a helye, szelekciós előnye. Egy halhatatlan egyed nem változtathatja meg
öröklött adottságait. Utódok nélkül az evolúció lehetetlen lenne. Amennyiben pedig valamely halhatatlan
egyednek utódai lennének, hosszabb távon elvenné az utódoktól a helyet. Vagyis a gyors nemzedékváltás,
amelynek során az idősebb nemzedékek eltűnnek, szelekciós előnyt nyújthat: az általam annyira fájdalmasnak
vélt pusztulásom az evolúciós feltétele annak, hogy egyáltalán létezhettem. Persze túlságosan gyors a
nemzedékváltás sem lehet előnyös. Az egyednek kell arra idejének lennie, hogy elérje saját formáját, vagyis
kialakuljon, és – amennyiben biológiailag „előre így van meghatározva” – tanulás révén felnőjön, utódokat
hozzon világra és neveljen föl.
Tudományos ismereteink szükségesek a Biblia helyes értelmezéséhez. Például Szent Pál Rómaiakhoz
levelében olvashatjuk: „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6, 23). A halál szó alatt a lélek halálát, az örök
kárhozatot kell értenünk, mert őket Isten nem támasztja fel az utolsó napon. Testünk földi halála pedig Isten
evolúciós teremtésmódjának szükségszerű következménye.
Véletlen
A következőkben a véletlenszerűséggel kapcsolatosan rátérünk néhány érvre. Az egyik érv azzal az állítással
szemben, mi szerint az élet és végső soron az ember is úgy keletkezett, ahogyan azt az evolúcióelmélet állítja,
az organizmusok rendkívüli összetettségére hivatkozik: az, hogy a szervetlen atomok és molekulák véletlenül
úgy egymásra találjanak, hogy abból ember keletkezzék, annyira valószínűtlen, hogy gyakorlatilag kizártnak
kellene tekintenünk.
Ennek nehéz ellentmondani. Valóban gyakorlatilag kizárt, még ha az ősrobbantástól eltelt sok milliárd évet
vesszük is tekintetbe, hogy valaha is olyasvalami, mint egy ember vagy akár csak egy primitív organizmus is
a megfelelő alapanyagok „véletlenszerű” összetalálkozása révén létrejöjjön. Az evolúcióelmélet azonban
semmi ehhez hasonlót sem állít. Az evolúcióelmélet sokkal inkább az élet keletkezésének olyan képét rajzolja
meg sok nagyon apró lépésben egészen az emberig, amelyek során a „véletlen” mindig is a fentebb megadott
értelemben játszik szerepet. A döntő ennek során, hogy ezen kicsi lépések mindegyike olyan véletlentől függ,
amely egyáltalán nem lehetetlen, hanem egészen jelentős valószínűséggel rendelkezik úgy, hogy az egész út is
jelentős valószínűségre tesz szert.
A valószínűségi becslésekről folytatott ilyen vitáknál könnyen elvész az az egyszerű felismerés, miszerint
nagyon kicsi valószínűségek elsősorban akkor jönnek létre, ha különböző eseményeknek egymástól függetlenül
kell egyszerre bekövetkezniük. De ha az eseményeknek immár nem egymástól függetlenül kell bekövetkezniük,
akkor más valószínűségi becslések érvényesek, nem az egyszerű szorzási szabály.
Az evolúció példájára átvíve ez azt jelentené: az, hogy egyáltalában értelmes lények bolygónkon megjelennek,
egyáltalán nem volt nagyon valószínűtlen (ha helyes módon a közbülső fokozatokat tekintetbe vesszük); az
azonban, hogy pontosan olyan ember jön létre, mint én, rendkívül valószínűtlen – egyszerűen azért, mert
rengeteg lehetőség létezik arra vonatkozóan, hogy hozzám valamelyest hasonló értelmes lény jöjjön létre.
Számunkra azonban sokkal nyilvánvalóbb hiba az, ha valószínűségi megfontolásaiból következtetéseket
vonunk le az élet értelmére vonatkozóan. Teljesen mindegy, hogy mennyire valószínű vagy valószínűtlen
lehetett mindig az, hogy ember keletkezzék: ebből még egyáltalán nem következik semmi sem arra
vonatkozóan, hogy mennyire van értelme az így létrejött életnek. Az a kérdés, hogy az emberi élet általában,
vagy hogy az én életem értelmes-e, egészen más összefüggésbe állítandó, mint a biológiai evolúcióelmélet. Ha
erre gondolok, az egyházi emberek panaszai érthetővé válnak abban a tekintetben, hogy a természettudósok
áthágják illetékességi körüket, amikor ilyesfajta következtetéseket vonnak le a természettudományos
eredményekből. Teljes joggal bírálja Schönborn bíboros az evolúcióelmélethez kapcsolódó katekézisében
Peter Atkins egyik 1992-es kijelentését: „Az emberiségnek el kellene fogadnia, hogy a tudomány megszüntette
a kozmosz értelmében és céljában való hit jogosultságát, és hogy a célba vetett hit túlélését csakis az
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érzelemnek köszönheti.” Igaz, a természettudományos megfontolásokban a kozmosz céljának semmi helye
sincs. De az „értelembe vetett hit”? – Ez éppoly kevéssé természettudományos téma. A hit tehát
természettudományosan nem is cáfolható.
Másrészt meg kell hagyni, hogy Schönborn bíboros is – enyhén szólva – félreérthetően fejezte ki magát, amikor
New York Times-beli hírhedt cikkében az alábbiakat írta:
„Az evolúció (valamennyi élőlény) közös leszármazása értelmében lehet igaz, de az evolúció neodarwinista
értelemben, a véletlenszerű változások és a természetes kiválasztódás céltalan, nem tervezett folyamataként
nem. Minden egyes gondolkodási rendszer, amely tagadja a biológiában valamely tervnek a lenyűgöző
evidenciáját, és megkísérli azt elvitatva megmagyarázni, ideológia és nem tudomány.”
Természettudományos szempontból egy ilyesfajta állítás egyszerűen nem jogos. Másrészt ő maga is
hangsúlyozza, hogy nem akar beleszólni a biológusok tudományába, miként a fenti idézetben is kritikája
éppenséggel az, hogy valamely terv tagadása ideológia és nem tudomány. Nyilvánvaló tehát, hogy
megfogalmazása nem biológiai állításra vonatkozik, hanem valami másra. Minthogy azonban a „a
neodarwinista értelemben vett evolúció”-ról állítja, hogy nem igaz, igazából nem tudom, hogy valójában mire
gondol.
Mondjuk el még egyszer az evolúció és a teremtés hagyományos fogalmaival: az evolúcióelmélet az élet
történetét és a hajtóerőket írja le természettudományos értelemben objektíven, tehát elvileg bárki által
felülvizsgálható módon, függetlenül a személyes érdeklődéstől, szituációktól és hasonlóktól. A view from
nowhere-tw adja meg azt a leírást, amely mindenki számára ugyanúgy érvényes, vagyis mindegy. Ezzel
szemben a teremtés arról beszél az életben, ami rám vonatkozik, ahol engem senki sem helyettesíthet, ahol azt
kérdezem, hogyan kell élnem, s hogy miért kell és miért szabad élnem. Az összeütközések elkerülhetetlenek –
és gyümölcsöző vitához is vezethetnek –, ha az egyik nézet olyan szavakban íródik le, amelyeket aztán a másik
nézet kifejezéseként is érthetünk – és amelyek aztán többnyire hamisat állítanak.
Tehát két igazság? – Nem! Minden állítás – legyen az biológiai vagy teremtésteológiai – lehet igaz és aztán
általában is igaz – nem csak a természettudósok vagy csak a hívő keresztények számára. Ehhez azonban a
kijelentéseket a helyes kontextusban kell érteni. E téren éppen a teológusoknak kellene – és épp a „Sitz im
Leben" kérdése tekintetében – nagy megértést tanúsítaniuk.
Elérkeztünk az evolúció és a vallás kapcsolatához, mely a mondanivalónk fő irányát képezi, és ezt a következő
fejezetben Teilhard de Chardin gondolataival folytatjuk

B) Teilhard de Chardin jezsuita szerzetes hit és evolúció szintézise
Az alábbi írásból idézzük Teilhard de Chardin életrajzát:
Johannes Seidel SJ: Teilhard de Chardin evolúció-fogalmáról – Miben (nem) ad igazat Darwinnak? 24
Teilhard de Chardin személyében 1955-ben a 20. század egyik legjelentősebb jezsuita szerzetese,
paleontológusa és misztikusa halt meg. Pierre Teilhard de Chardin 1881. május 1-jén született ClermontFerrand közelében. 1899-től tagja a Jézus-társaságnak. 1902-től 1905-ig filozófiai tanulmányokat végez
Jersey szigetén, majd három évig fizika- és kémiatanár a kairói jezsuita kollégiumban. 1908-tól 1912-ig
Hastings-ban (Sussex, Egyesült Királyság) végzi teológiai tanulmányait. 1912 augusztusától paleontológiái,
geológiai, zoológiái és botanikai tanulmányokat folytatott Párizsban. Az első világháborúban szanitécként
vesz részt. „Evolúciós világképe ezeknek az eseményeknek a hatására alakul ki” (Stierli 1981, 164). 1922-ben
megszerzi doktorátusát, majd a geológia rendkívüli tanára lesz a párizsi Institut Catholique-on. Evolucionista
felfogása miatt azonban hamarosan nehézségei támadnak. 1926-ban hivatalos egyházi nyomásra eltávolítják
a katolikus egyetemről, s a következő húsz évre száműzik Kínába.
Itt 1929-ben részt vesz a pekingi ember (a Sinanthropus, ma Homo erectus) felfedezésében (kutatótársai: D.
Black, W C. Pei és F. Weidenreich). Számos tisztán tudományos publikációi mellett a kínai száműzetésben
24

Forrás: a müncheni Filozófiai Főiskolán (Hochschule für Philosophie), a Jezsuita Filozófiai Fakultáson „A 200 éves Darwin mint
filozófiai kihívás” c. konferenciasorozat keretében 2008. december 10-én rendezett előadás. (Mérleg, 2008/4, 419. oldal)
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keletkezik két legismertebb világnézeti írása, melyek azonban nem jelenhetnek meg:
- lelkiségi műve: „Az Isteni Miliő” (Le Milieu Divin, Das Göttliche Milieu,1926/27); magyarul „Benne
élünk (Az isteni miliő)”, ford. Rezek Román OSB, Párizs, 1964; Budapest, 62005 (Szerk.);
- és antropológiai munkája „Az emberi jelenség” (Le Phénoméne humain, Der Mensch im
Kosmos,1938/40); magyarul „Az emberi jelenség”, ford. Rezek Román OSB, Párizs, 1966. (Szerk.).
1946-ban Teilhard visszatér Párizsba. Ám evolucionista felfogása miatti összeütközései Rómával korántsem
szűnnek meg, ellenkezőleg: művét ettől kezdve az ún. „új teológiával” (théologie nouvelle) is összefüggésbe
hozzák. Az eredmény: 1951-ben másodszor száműzetésbe kell mennie, ezúttal New Yorkba. Innen indul
többször is dél-afrikai kutatóútra. Elsők között hirdeti a modern ember afrikai származásának elméletét (az
ún. „Out of Africa” elméletet).
A geológus és paleontológus Teilhard több mint három évtizeden át vezető szerepet játszik az emberiség
őstörténetének kutatásában. Még életében világszerte – jóllehet főként a szakmabeliek körében – ismert és
elismert tudományos tekintély. Ugyanakkor a római cenzúra, az ún. „Szent Officium” is ismeri, haláláig
bizalmatlanságot és gyanút táplál iránta, többször eltiltja a tanítástól, és megakadályozza világnézeti
írásainak kinyomtatását. Halála után, amikor kezdetét veszi műveinek gyors egymásutánban, a cenzúra
megkerülésével történő kiadása, a Vatikán 1957-ben titkos leiratot intéz a világ püspökeihez. Az előírt
intézkedések katalógusa a katolikus kiadóknak szóló nyomtatási tilalomtól a Teilhard írásainak valamennyi
könyvtárból való eltávolítására felszólító parancsig terjed. Róma azonban elkésett. A leirat 1962-es
megismétlése sem akadályozhatja meg, hogy – amint Ratzinger bíboros / XVI. Benedek pápa is utal rá –
Teilhard írásai olykor egyes megfogalmazásaiban is hatást gyakoroljanak a II. Vatikáni Zsinat
dokumentumaira, főként a „Gaudium et spes” kezdetű konstitúcióra (Stierli 1981, 171).
Műveinek közzététele a 20. század 60-as éveiben valóságos Teilhard-hullámot indít el. Mint minden
divathullám, ez is kétértelmű jelenség. Míg némelyek igazhitűségének bizonyításán fáradoznak, mások saját
haladáshitük élharcosaként sajátítják ki. Sokan hivatkoznak rá, életművét azonban kevesen ismerik behatóan.
Azóta csend lett Teilhard körül. A 60-as évek naiv haladáshite tovatűnt. A mai katolikusoknak már szabad
tudniuk, hogy az ember az evolúció terméke […] Teilhard munkássága időközben több mint fél évszázada
lezárult. Számos írása mára meghaladottá vált – másokat viszont még korántsem merítettünk ki. Teilhard
gondolkodásának középpontjában az evolúció fogalma áll. Teilhard megpróbálja kibékíteni a valóság
természettudományos ismeretét a keresztény hittel. Számára az evolúció nem ellentétes a teremtéssel, jobban
mondva „Isten öntevékennyé teszi a dolgokat”.
Ez azt jelenti, hogy Isten az anyagba beleteremti az evolúciót. Teilhard de Chardin az Isten vagy evolúció
problémájára Isten és evolúció választ adja, ez a válasz kétségkívül a leghatékonyabb.
Az evolúció iránya
Teilhard biológiai evolucionizmusát, az isteni háttér megkülönbözteti a darwini evolúció-felfogástól. Ugyanis
Teilhard szerint az evolúcióban irány van, és ez az irány egyúttal valami „magasabb” is, Isten felé mutató
irány. A növekvő bonyolultság és tudat, a magasabb szintű agyfejlődés és kefalizáció (fejfejlődés) felé tart.
Ez pedig előrevetíti az ember szellemi világának a megjelenését, az Isten akaratának beteljesülését,
Teilhard ezt az „irányított” fejlődést az általa bevezetett „bonyolultság-tudat-törvény” alapján az alábbi módon
fogalmazta meg:
»A véletlenek univerzális összjátékára kellő ideig ráhagyatkozó anyagnak az a sajátossága van, hogy egyre
bonyolultabb és közben egyre tudatosabbá strukturálódó csoportosulásokká rendeződik; ez a kettős,
összekapcsolódó mozgás, ha egyszer elkezdődött, folytatódik is: felgyorsul és a lehető legmesszebbre hatol
előre.« Ez a bonyolultság és tudatosság felé tartó fejlődés már az atomok szintjén könnyen felismerhető,
molekuláris szinten pedig egyértelmű. Nyilvánvaló azonban, hogy csak az élő szervezetben tárul fel teljes
világosságában – és teljes additivitásában; egyszersmind kényelmes és leegyszerűsödött formába tevődik át:
az agyfejlődés csapásirányába. Ügy tűnik, az idegrendszerek növekvő tökéletesedése és kefalizációja (fejtájék
kialakulása) konkrét és pontos paramétert ad kezünkbe, és ily módon lehetővé teszi, hogy az élő formák
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dzsungelén keresztül […] nyomon kövessük a kozmikus korpuszkularitás változását".
Vogel és Angermann biológiai atlasza tagadja az evolúció irányítottságát. Szerintük az evolúció iránytalansága
főként abban mutatkozik meg, hogy az élet „minden biológiailag lehetséges fejlődésirányt végigpróbál”.
Az anyag „külső” és pszichikai „benső” oldala
Az irányítottság értelmezésekor Teilhard a szellem és anyag kettősségével szemben csupán az univerzum
egyetlen anyagfajtáját ismeri el, ennek azonban két oldala van: anyagi „külseje” és pszichikai „benseje”. Az
élet megjelenésével erőteljesen kezd továbbfejlődni a pszichikai „benső”, amely a komplexitás és a tudat
növekedésével elvezet az ember megjelenéséhez.
Teilhard evolúció-felfogásával kapcsolatban felvetődik a kérdés: vajon Teilhard gondolkodása az evolúciós
mechanizmusok vonatkozásában a lamarckizmushoz vagy a darwinizmushoz állt-e közelebb? Azaz vajon az
evolúció hajtóerejét belső, „pszichikai”, vagy külső, „anyagi” tényezők alkotják?
Első megközelítésben kijelenthetjük, hogy – Teilhard szerint – a belső és a külső tényezők elvben mindig
egyszerre hatnak.
„Az élet mozgatórugójára vonatkozó kérdést természettudományos körökben hevesen vitatják azóta, hogy az
evolúció megértése vált a természet megismerésének feltételévé. Analitikus és determinista módszereihez hűen
a biológia úgy véli, hogy az élet kialakulásának elve külső vagy statisztikailag megragadható ösztönzőkben
rejlik: a létért való küzdelemben, a természetes kiválasztódásban. Innen nézve az élővilág felemelkedésének
oka kizárólag ama kísérleteinek magától szabályozott összegével magyarázható”. Ezenkívül mutáció is létre
jöhet. Rendben. S mi van még?”
„Olyan hatással is találkozunk azonban, amely nem külső, hanem a belső erőkből fakad. Mai kifejezéssel azt
mondhatnánk: egy állat ragadozóösztönei azért fejlődnek ki, mert őrlőfogai metszőfogakká válnak és lábain
karom nő. (Ez a külső hatása lenne.) Nem kellene most inkább megfordítanunk a mondatot? Másként
fogalmazva: nem azért hosszabbodik-e meg a tigris tépőfoga és válnak élesebbé karmai, mert származásából
következően »ragadozó bensőt« kapott, fejlesztett ki és örökölt? (Vagyis a belső hatott a külsőre.)”
1947-ben Teilhard ezt írja: „[…] az újdarwinistáknak az élet ember előtti szakaszait tekintve (lehet, sőt
valószínű) igazuk van, amikor azt állítják, hogy a szervezett világ fejlődése csak kiválasztódás vagy véletlenek
szelekciója – másfelől az embertől kezdve az újlamarckistáké az előny az evolúciós folyamatban, mivel ettől a
szinttől az elrendeződés belső erői jelentkeznek. Ezzel azt mondjuk, hogy a biológiai célirányosság nem
mindenütt észlelhető, hanem csak ott, ahol »a bonyolultságok tengelyén« elérkezünk egy bizonyos értékhez. E
kritikus érték alatt (nagyrészben) minden úgy játszódik le, mintha az élet automatikusan emelkedne ki.
Bizonyos, hogy a hominizádó folyamatában továbbra is óriási szerepe van a véletlen statisztikai befolyásának
és a természetes kiválasztódásnak. Passzivitásunk e mérhetetlen (darwini) szférájához képest úgy tűnhet, hogy
a felfedezői fáradozásunkkal megszerzett (lamarcki) terület csak kevéssé számít. Pedig bármilyen apró is ez a
csíra, benne gyülemlik össze a világ új kezdetéhez szükséges erő.”
A lamarcki terület itt a fejlettebb állatokra és az emberre és találékonyságára korlátozódik. A biológiai
evolúció egyéb területeinek vonatkozásában Teilhard „lehetségesnek” vagy „valószínűnek” fogadja el a
neodarwinista magyarázatot.
1950-ben Teilhard már nemcsak „lehetségesnek” vagy „valószínűnek”, hanem alternatíva nélkülinek tartja
szintézisét, az emberig tartó fejlődés darwini magyarázatát, amit az emberiségnél a lamarcki magyarázat vált
fel: „A morfogenezis (alakfejlődés) és az agyfejlődés kérdésében az emberig, mondhatni, a természetes
kiválasztódás vitte a prímet; az embertől kezdve viszont a találékonyság erői vették át az evolúció irányítását”.
Az emberiségnél pedig megjelenik az Isten-ember kapcsolat hatása, és irányt mutat: „Keressétek Isten
országát és a többi mind megadatik nektek!” Isteni parancs és ígéret.
Három tételben foglaljuk össze Teilhard gondolatait:
Első tétel
A véletlenek hatására az anyag önmagától természetesen arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb
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molekulákba csoportosuljon. És a tapasztalat szerint az élet e molekulaképződési folyamat természetes és
normális meghosszabbodásában találja meg a helyét.
Második tétel
Azonos feltételek között a szervetlenből már kiemelkedett élet természetesen – éspedig kettős, egymással
összefüggő mozgással – külsőleg tovább bonyolódik (komplexifikálódik), és bensőleg egyre inkább »tudatosul«
(konszcientizálódik – tudatot fejleszt ki); s teszi ezt egészen a gondolkodás pszichológiai felbukkanásáig. Más
szavakkal: az ember megjelenése a Földön a pliocén korszakban nem más, mint minden »végig fejlődött«
anyag általános tulajdonságának rendes helyi megmutatkozása (különösen kedvező körülmények között).
Harmadik tétel
A világegyetemben tejutak milliói (George Coyne SJ szerint százmilliárdjai) találhatók; az anyag általános
összetétele mindegyikükben ugyanaz és elvben ugyanazon az evolúción megy keresztül, mint a mi tejútrendszerünkben.
Minthogy a három tétel mindegyike más-más tudományág – a biokémia, az antropológia és a csillagászat –
illetékességi körébe tartozik, mindeddig senki sem érezte magát hivatottnak arra, véli Teilhard, hogy
„összekösse őket egymással”
„És mégis! [...] Ha a világegyetemben valóban megjelennek a proteinek, amikor és ahogy tudnak […]
És ha az élet, miután sikerült megkapaszkodnia egy égitesten, nemcsak kiterjed, hanem a lehető legtovább és
legmagasabb szinten folytatódik (azaz, ha tud, egészen a »hominizációig«...)
És ha ezenkívül a világegyetemben több ezer milliónyi naprendszer van, melyekben az élet ugyanolyan eséllyel
keletkezhet és hominizálódhat, akkor miért ne merülhetne föl gondolkodásunkban a megkerülhetetlen
végkövetkeztetés, hogy ti. a „nooszférák” (értelmes világok) sokaságának feltételezése messze a
legvalószínűbb alternatív lehetőség. Másként szólva, ha tekintetbe vesszük, amit ma a »világok« számáról és
belső evolúciójukról tudunk, egyetlen hominizált föld bolygó elgondolhatatlanná vált.
Tejútrendszerenként átlagosan (és minimum) egyetlen emberiség, akkor a világűrben szétszóródott
emberiségek százmilliói tételezhetők fel”.
Teilhard spekulációja az élő és gondolkodó világok sokaságáról, melyet még pár évvel ezelőtt is meglehetősen
kínosnak találtak, ezért agyonhallgattak – egyre vitaképesebb álláspontnak bizonyul, – pl. azután, hogy a
Marson és a Jupiter Európa nevű holdján vizet találtak; – ill. azután, hogy naprendszerünkön kívül bolygókat
fedeztek fel.
Újabban pedig Simon Conway Morris brit paleobiológus olyan felfogást képvisel Life's Solution - Inevitable
Humans in a Lonely Universe című könyvében, amely – szemlátomást Teilhard művének recepciója nélkül –
mintha Teilhard spekulációit folytatná tovább: „Az evolúció előbb-utóbb mindenütt kényszerűen elérkezik
egy intelligens fajhoz. Más bolygókon talán lassúbb ütemben. De a komplexitás és az intelligencia felé tartó
fejlődés: program. Feltételezem, hogy ez az elv más bolygókra is érvényes”.

C) Népek keresztre feszítése, Trianon
A latin-amerikai felszabadítási teológusok között Jon Sabrino számít a krisztológia legkiemelkedőbb
művelőjének.
Idézeteket közlünk Bernard Sesbouüé SJ: Jon Sobrino Krisztológiájáról című írásából:25
Sobrino látószöge részleges és némiképp részrehajló: az emberi történelem megszámlálhatatlan áldozatának
és az áldozatok Istenének nézőpontjából ír. Ahhoz, hogy ezt a messzemenőkig tudatos döntést megérthessük,
nem nélkülözhető bizonyos fokú érdeklődés Latin-Amerika s főként Közép-Amerika helyzete iránt. Jon Sobrino
ahhoz a hat főből álló jezsuita közösséghez tartozott, amelynek tagjai a Közép-Amerikai Egyetem oktatói
voltak, és akiket két asszonnyal együtt 1989. november 16-án meggyilkolt a salvadori hadsereg különítménye
(mert támogatták a szegényeket és az elnyomottak mellé álltak). Sobrino csak azért élte túl a mészárlást, mert
25

Mérleg, 2007/1, 86. oldal
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a végzetes napon nem tartózkodott hazájában. El Salvadorban ölték meg Oscar Romero érseket is 1980.
március 14-én, szentmise közben, és korábban is voltak vértanúi az országnak. Azóta megkezdődött Romero
érsek boldoggá avatási eljárása. Az igazságtalanság és az erőszak döntő hatással volt Jon Sobrinora.
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 Sabrino nekünk is szól, mikor az 1948-as, majd az 1956-os
szabadságharcunk leverése utáni megtorlásokra emlékezünk. A trianoni békeszerződés 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 idézet folytatással 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. (Az eszkatológia az egyes
vallások túlvilágról és a legtávolabbi jövőről szóló tanítása, az üdvösségről és a túlvilágról szóló tézis
megnevezésére szolgál.26)
A megfeszített Jézus, az ártatlan és feltámasztott Áldozat nem csak azt mutatja meg, hogy Isten hatalmasabb
a halálnál, hanem azt is, hogy Istennek hatalma van az igazságtalanság fölött, mely áldozatokat szed. Ezt a
távlatot bontakoztatja ki a latin-amerikai felszabadítási teológia is, abban bizakodva, hogy a történelem nem
torkollik képtelen kudarcba.”
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. Napjaink „strukturális
igazságtalansága” folytán sok millió embert feszítenek keresztre, gyilkolnak és kínoznak meg. Ez a helye a
remény egyetemessé tágulásának, s a feltámadás a remény jelképévé válik: a gonoszok megölték Jézust, de
Isten feltámasztotta őt.
„Olyan társadalmi és politikai tevékenységről van szó, amely a struktúrák megváltoztatására, a feltámadás
eseményébe történő bevonására irányul. Nem azzal az igénnyel, hogy a történelemben megismételjük, amire
egyedül Isten képes. Sobrino itt Ignacio Ellacuría SJ-re hivatkozik, aki szerint egy keresztre feszített nép
keresztjét kell hordoznunk – igazságosságban, békében, a szolidaritás útján, közösségben, méltóságban,
ünnepléssel. E részleges feltámadásokból születik meg a végső feltámadás reménye. A Jézus művelte
gyógyítások és feltámasztások is részlegesek voltak, mégis a feltámadás reményét szülték.”
„A felszabadítás válasz az elnyomásra az elnyomás és az igazságtalanság (pedig) nem szűnt meg létezni, sőt
erősödik: tanú rá a harmadik világ növekvő szegénysége, a mélyülő, egyre embertelenebb szakadék gazdag és
szegény országok között, a háborús konfliktusok egész sora, a kulturális hanyatlás mindenütt, ahol külső
kényszerként jelenik meg a fogyasztói kultúra.”
„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.
26
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A keresztény teológia maradandó célja nem lehet más, mint a szenvedéssel terhes világ felszabadulása és
átváltozása Isten országává.
Trianon
Súlyos strukturális bűn másik nép által lakta terület 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 lakosság egy részének
vagyonát elvették, őket pedig áttették a magyar határon. Ez a nemzetközi strukturális bűn sok ártatlan embert
és ezáltal az egész magyar népet „feszítette keresztre”,
Feladatunk tudatosítani, hogy mindez súlyos társadalmi igazságtalanság az egész emberiség szégyene, és a
felszabadítás teológia szerint Isten elleni vétek. Trianoni békeszerződés strukturális bűnben fogant, melynek
egyéni bűnösei a vezető politikusok.
Hazaszeretet ihlette Nemesszeghy Elemér: Letörött a zászló című, 1925-ben a Pallas könyvkiadó által kiadott
verses füzetének verseit, melyből öt verset mutatunk be.
Versek a Letörött a zászló kiadványból
A szerző, Nemesszeghy Elemér 1899. július 12-én született, és kórházi halála után tizenkét nappal, 1981. július
7-én temették el. Marosvásárhelyen végezte el a hadapródiskolát. Az első világháború végén mint hadnagy az
orosz fronton harcolt.
1925-ben a budapesti Pallas nyomda kiadásában Letörött a zászló c. versfüzete jelent meg az áldozatkész,
önzetlen hazaszeretetről, válaszként a Trianon igazságtalanságára.
Jobban megérthetjük a versek hevületét, ha tudjuk, hogy a Nemesszeghy család ősi birtokának központja a
mai Dunaszerdahely melletti Nemesszeg nevű helység. Ezen helység a pozsonyi helységnévtárban 1882-ben
már mint „Nemesszeghi telep” volt felvéve, de ma már a terjeszkedő Dunaszerdahely részévé vált. Emlékét,
a Nemesszeg utca őrzi Dunaszerdahelyen. Ezt a birtokot valószínűleg IV. Béla királyunk adományozta azért,
mert ősei hősiesen védelmezték országunkat a tatároktól. Magyar hazánkért később is harcolt a család. A török
ellen Nemesszeghy György védte lovasai élén Keszü várát.
A színtiszta magyarlakta Dunaszerdahelyt azonban a Trianon Csehszlovákiához, a jelenlegi Szlovákiához
csatolta. Dunaszerdahely ma is legalább 80–90 %-ban magyar.
A versek tartalomjegyzéke:
1. A fejedelem földjén hull a hó
2. Magányos tölgy
3. Ellenségeinkhez
4. Tavaszi séta az erdőszélén
5. Nagy a világ
1. A fejedelem földjén hull a hó
A kertek alatt körül, még lombosak a fák,
még muskátli virít imitt-amott
s zölden csillan a fű friss hó harmatától.
De a hegyek háta már fehér
s a hó zizegő zománcot terít a vidékre szét,
csak a völgyvonal setétlik még komorlón.
Rákóczi földje ez!
Hej, hányszor hullott már a hó...
s a Szűz-Máriás lobogó lengett a magasban.
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Nagy messze búgott a tárogató
szent-szomorúan méla szenvedőn.
Majd zörgő harci zaj
s vidor harci ének
víg menyecske szaporán beszél
és a kocsma előtt kapatos kuruc
tisztogatja hetyke pejlovát,
s vidám danáját dúdolva zengi.
A máskor hallgatag hegyek
hagyták, hogy édes nótaszó
fonja át izmos nyakukat,
hogy hegyek hátán messze szálljon
vagy trillázva hulljon:
vissza a völgybe le.
Aztán csend lett…
s végigremegett a tájon a régi átok.
Itt-ott pukkant egy puska
s kicsurrant a hóra a magyar vér.
A hegyek látták a vezért
mint hallgatag-komorlón ment lován,
aggódva, őrizve hajoltak fölé,
s a magyar lélek és a bérc összeforrott.
Láttak még sok jeltelen sírt,
és egy-két zászlót széjjeltépni,
kurucot földre borulva sírni:
„Nagymajtényi síkon
letörött a zászló”...
S fönt – borongnak a bércek.
A vidék lassan fehér lesz
s a csend óriás polipja rátapad.
Nem marad itt más:
a hó, a csend
a hallgatag hegyek
a magyar múlt s a bús merengés
néhány fűszál a hó alatt,
s asszonyok eltitkolt könnyei.
A fejedelem földjén hull a hó.
Szerzőt a második versének megírására az igazságtalan trianoni békeszerződés miatti jogos felháborodása
késztette.
2. Magányos tölgy
Mint magányos tölgy, ki vészek viharában
Szélnek, villámnak, jégnek ellenáll,
Úgy álltál eddig nemzetem!
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Mint magányos tölgy, ki megvetette lábát
Tisza közén, úgy álltál eddig!
Pogányok tépték üstököd cafattá
s kóborló népek a büszke lombjaid!
Kelet s nyugat árja csapott össze keményen
Te mégis álltál rendületlenül.
Őrszem voltál…
A nyugatot védted vad viharok felett
s nem tudtad, hogy kígyót melengetsz kebleden.
S ők… sebhellyel borított kezeid levágták
s most mint magányos csonka törzs
meredezel az elátkozott egeknek!
A harmadik vers az antanthatalmak álnokságáról szól. 1918. január 8-i kongresszusi beszédében ismertette
Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök híres 14 pontját, melyekről úgy vélte, hozzájárulhatnak majd az első
világháború mielőbbi befejezéséhez, illetőleg egy igazságos és tartós béke megkötéséhez. Az antant hatalmi
érdekeinek árnyékában a nemes eszmék üres szólamokká váltak, melyeket gyakran éppen a wilsoni pontokkal
gyökeresen ellentétes szellemiségű döntések elkendőzése érdekében hangoztattak.
3. Ellenségeinkhez
Mielőtt végigrónátok e könyvet
S a dühnek, kertelésnek lávája útra kélne,
Mondjátok meg előbb szépen nekem:
Wilson tizennégy pontjával mi van?
Csallóköz s többi tiszta színmagyar hely
Vajon Wilson hányadik pontja alapján
Vétetett el tőlünk?
Ismerjétek el: a rablás jogán,
S akkor köztünk a vitának vége.
Hazaszeretet fájdalmairól szól a negyedik vers.
4. Séta a trianoni határon.
Egyet zizzentek még a tarlóvirágok
s holtan terültek el a talpam alatt
zümmögtek a méhek, pillangó, sok bogár,
s karcsú, hosszú szálak koppanva váltak szét.
Jött elém az erdő, mint zöld gomoly,
mely meghempergett mezők aranyában
s most dideregve a hosszú rétek szélén,
úgy állt ott az erdő aranykoronával
36/40

Keressétek itt a földön Isten országát! – A KÉSZ Bp. XVI. kerületi csoportjának 2017. decemberi kiadványa

s hűs árnyakkal sötét belsején.
S megcsókolt az erdő.
Városi lelkemmel remegve fogódva jártam,
Fölöttem a sátor halkan muzsikált,
hűs árnyak simultak ráncolt homlokomra
s a fürge nap arany tallérokat dobált.
Csönd volt, májusi ittas délelőtt.
Ember sehol! S ez oly jó nekem.
A tölgyes illata rengett körül,
szívtam e szagot tágult tüdővel.
Alattam az avar, fekete televény,
fölöttem mosolygó sötétkék világ,
előttem egy tisztás sárga fényözönben
s a fű között sok kandi kis virág.
Leülök a fűbe,
mily öröm így élni!
a rét, az erdő, a tavasz, a vágyak.
Ha ez a halk világ most tudna beszélni!
Gyönyörű a táj, az illat, a virág, az élet
S mégis valami szívembe szorongat
Mi az?
Hát mindenben van egy csöppnyi méreg?
Szellő megindul s végigzongoráz a fákon.
Kinyújtózom lassan s nézem:
Kis katica mászik kezemnek hajlatán
(boldog bogár!…)
… S mint döbbenet a légben
üröm az örömben, jut eszembe kettétörött hazám.
A kísérteties öngyilkos csapat
Az éhezők sápadt ezrei,
Az elhullt könny, sok elrabolt magyar,
Kassa, Kolozsvár és a Végek.
Hiába hát!
Üröm az örömben,
Féreg a fában,
Mindenhol van egy csepp méreg.
S az élet már ettől keserű.
Az ötödik vers arról szól, hogy mit kell tennünk Trianon után.
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5. Nagy a világ
Nagy a világ, mérhetetlen,
pici földünk benne porszem
s rajta ember mint a tenger
mint a tengeráradat.
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 szertehull
mint tengerben a csepp
örökre szétoszlik láthatatlanul.
De ha, maradsz magyarnak
beszélhet a Trianon-határ
összefogva vérben-vasban
hazát építő, szent hivatásod vár.

2. Az emberiség jövője
Idézetek az Ökológiai megtérés segédanyagból a Teremtés hete ünnepléséhez (2017. 09. 24. – 2017. 10. 01.)27
A kettős küzdelem a személyes üdvösségért és a világ Isten országának törvénye szerinti formálásáért Luther
Mártonon kívül számtalan más elkötelezett, meghívást és küldetését őszintén kereső krisztushívőt is motivált
és motivál. 1965 december 11-én az egyház egyetemes egységének őszinte vágyától inspirált II. Vatikáni
Zsinat Gaudium et spes konstitúciójában a püspökök közössége az egyház küldetéséről többek között ezt írta:
„az Egyháznak mindig kötelessége vizsgálni az evangélium fényénél értelmezni az idők jeleit, azért, hogy
minden nemzedéknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek örök kérdéseire a jelen és az eljövendő
élet értelméről és e kettő összefüggéseiről. Így tehát ismernie és értenie kell a világot, melyben élünk,
várakozásait, vágyait és gyakran drámai vonásait.”

A) Ökológiai megtérés
Folytatjuk az idézetek közlését a fenti segédanyagból:
Leszűkítő, téves, sőt evangéliumellenes elképzelés volna azt állítanunk, hogy a megtérés szigorúan csak
„vallási ügyekre” vonatkozó fogalom lehet, és hogy afelett kellene őrködnünk, hogy nehogy másra értsük azt,
mint az egyénnek Krisztussal folytatott, kizárólag a bűnre vonatkozó párbeszédére.
Ezzel éppen Jézus szándékát hamisítanánk meg, fordítanánk az ellentétére, és az egyház missziós küldetését
lehetetleníteni el. […] a cél az Isten országa, a megtérés pedig ennek kikerülhetetlen kiinduló pontja.
„Amikor II. János Pál először használta az „ökológiai megtérés” fogalmát, természetszerűleg fel kellett
27
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merülnie annak a kérdésnek, vajon mit ért rajta: egy megtérésszerű emberi folyamatot az ökológiai tudatosság
irányába? Vagy magát az elfogadó, „igent” mondó és a „nemet” elutasító odafordulásunkat Istennek a
világról alkotott tervéhez, ami Krisztusban jelent meg számunkra? 2001. január 17-i beszédében a pápa így
vezette be a fogalmat: Kötelességünk ezért fenntartani és ösztönözni az ökológaiai megtérést, mely az utóbbi
évtizedekben érzékenyebbé tette az emberiséget arra a katasztrófára, amely felé haladni látszik.”
„Mindezeket a kérdéseket pontosabban a válaszként adódó meggyőződést nagy erővel fogalmazza meg
Ferenc pápa 2015-ben kiadott Laudato si' (a közös ház gondozásáról) kezdetű enciklikájában, amikor annak
217. pontjában, felidézve Szent János Pál pápa ökológiai megtérés fogalmát, és továbbgondolva XVI. Benedek
pápa felismerését a külső és a belső sivatagok összefüggéséről, így fordul e bolygó minden lakójához, de
különösen a Krisztusban hívőhöz:
Ha a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek, a környezeti válság
mély belső megtérésre hívó felszólítás. De azt is el kell ismernünk, hogy vannak olyan elkötelezett és imádságos
keresztények, akik – a naturalizmus és pragmatizmus ürügyén – nemegyszer kinevetik a környezet miatti
aggodalmakat. Mások passzívak, nem határozzák el magukat szokásaik megváltoztatására, és így inkoherenssé
válnak. Ökológiai megtérésre van tehát szükségük, amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk
minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak a hívásnak
megélése, hogy védelmezői legyenek Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon
választható feladat, s nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja.”
(Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport nevében: Nobilis Márió)

B) Földünk népességet eltartó képessége – az elhibázott primitív kvótarendszer
Ferenc pápának az ökológiai megtérésért folytatott fáradozásai nagyon hasznosak az egész emberiség számára.
Mindenképpen követünk kell, és nem szabad támadni pápánkat, mert az egész emberiség számára kártékony
ez a viselkedés mód.
Mindazonáltal nemcsak a közeljövőre, hanem a távolabbira is gondolkodnunk kell. Kétségtelen, hogyha
Földünk népessége a jelenlegi ütemben növekszik, akkor elérkezik az eltartó képesség határához, bármit
teszünk is. Az ökológiai megtéréssel növelhetjük a Föld eltartó képességét, de az nyilván nem lehet végtelen
nagy. A Teremtés hete (2017. 09. 24. – 2017. 10. 01.) alakalmából elhangzott előadások kiadványaiban sokszor
szerepel a nagyvárosi élet kicserélése falusi életmódra. Idill képet festenek a pár száz lakóval rendelkező
falvak, nyugodt, elégséges életmódjáról. Arról azonban elfeledkeznek, hogy ha a jelenlegi sokmilliós város
lakóit szétterítenénk a földön, a megélhetésüket biztosító területeket is figyelembe véve, akkor ezek a falvak,
a hozzájuk tartozó területekkel együtt nemsokára, egyszerűen nem férnének már el a Föld bolygónk felszínén.
Bárki beláthatja, hogy ha a földünk népessége átlép egy adott határt, akkor városi zsúfoltság nélkül nem férünk
el bolygókon.
Bizonyos népességi határ felett az erdők kiirtása, a tengerek lehalászása, a rablógazdálkodás már nemcsak a
kapzsiság és emberi féktelen birtoklási vágy következménye, hanem alapvető szükségszerűség lesz.
Mi a teendő? Tudományos vizsgálatokat kell folytatni arra nézve, hogy az országok természeti környezete,
gazdasági fejlettsége és társadalmi viszonyai milyen optimális népességsűrűséget igényelnek. Továbbiakban
arra kell törekedni, hogy mindenhol szerte a nagyvilágban a népesség ezen optimum körül ingadozzon.
Elképesztő ostobaság és tudománytalanság (mintha nem is a XXI században élnénk), hogy a fenti
népességoptimumot vizsgáló tudományos munka nélkül, „hasra ütéssel” osszunk szét betelepítendő
migránsokat. Másik szörnyűség az, hogy a kvótákról központilag döntenek olyan helyen, ahol az optimum
megítéléséhez nem állnak rendelkezésre adatok. Az említett népességoptimum-vizsgálatokat csak az országok
maguk végezhetnék el, a helybéli ismeretek alapján. Az EU által elfogadott bürokratikus felső korlát nélküli
kvótarendszer tönkretehet tagállamokat az említett tudományos tanulmányok nélkül. Érdekes, hogy néhány
ország EU-parlamenti képviselője azt hangoztatja, hogy milyen hasznos a migránsok befogadása. Azonban, a
helyett, hogy ezután a saját országa számára akarná kihasználni ezt a „hasznosságot” más országokat
kényszerít migránsok befogadására. Az említett tanulmányoknak arra is ki kellene térnie, hogy előnyös
migránsbefogadás esetén milyen legyen az összetételük.
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Figyeljünk azonban arra is, hogy az emberiség legsúlyosabb, nehezen kivédhető katasztrófáját okozhatja a
mértéken felüli túlnépesedés! Ezt a tényt az EU parlamenti képviselőinek is figyelembe kellene venniük.
Kérjük, hogy az országunkra érvényes optimális népsűrűség-tanulmányt készíttessük el, alátámasztva ezzel a
magyar nép véleménynyilvánítását a Nemzeti Konzultáción!
(dr. Nemesszeghy György)
***
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