
ízlésünk, nem tartoztam a köréhez, de olyankor,
amikor az Intézetből egyenesen hazaautózott, úti-
társa lehettem: közel laktunk egymáshoz. Ilyen-
kor cserélhettem vele hosszabban eszmét; állítom,
hogy a legnagyobb megbecsüléssel beszélt például
Bálint György kritikai munkásságáról, Komlós
Ala dárról, aki nagyra becsülte, és majdnem hódo -
lattal Radnótiról. Annál hevesebben szidalmazta
azokat, akik feladva korábbi álláspontjukat, a rend-
szer és a kultúrpolitika vezetőjének kiszolgálói let-
tek, és Illyés Gyulát is igyekeztek „meghajlítani”.

Azt már sohasem tudjuk meg, hogy Kiss Ferenc
egyenlőtlen harcának mekkora hatása volt egész -
ségi állapotára. Édesapját ugyanaz a betegség dön-
tötte le lábáról, amelyik őt, tehát génjeibe kódol-
va hordta testében a rontás esélyét, de annyiszor
vitte vásárra a bőrét, hogy ennek előbb-utóbb vég-
zetes következményei lehettek. Szívszorító látvány
volt látni, ahogy Bogár utcai lakása ablakán kite-
kintve fájdalmasan nyugtázza, hogy nem szólhat
a világhoz (nem tudott beszélni). Megrendítően fo-
galmazta meg állapotát Sérült versében Csoóri Sán-
dor (Ferencet akkor beszélni tanították).

Beszéljünk, Ferenc… Alma… Havazás…
Szentendrén, kint szarvas kerülgeti hóban a házad.
Régen látott már a Bazalthegy alatt minket.
Épphogy csak fényesedni kezdett akkor a szőlő szeme.

Mondd azt, hogy: szőlő  mézes… franc eszi…
Mondd azt, hogy: féreg… seregély… pimasz.
Kosztolányi darazsa itt ődöng fejünk körül.
Nem kell féltened attól, hogy fölnyársalják a tüskék.

Mi már haltunk meg együtt! Az égből
homok hullt ránk s vad kiáltozás-foszlányok
a Kárpátok felől. De mondd azt, hogy azóta

Isten üzent s a föld apályideje lassan múlik.
Mondd azt, hogy: csak azért is! Muskátliszag és ha-
jítófa!
Mögötted sötét árnyék. Mondd azt, hogy: sötét árnyék.

A Kiss Ferenc körül összeverődött asztaltársa-
ság, amit tréfásan Nagy Népi Hurálnak nevezett,
természetesen szálka volt a hatalom szemében.
A Rózsadomb étteremben tartott összejöveteleikről
rendszeresen készültek jelentések. Teljesen fö lös-
leges kiadásnak bizonyult, hiszen jól ismerték vé-
leményüket és törekvéseiket, kritikájukat nem
rejtették véka alá. Kiss Feri még fölterjesztést is írt
az irodalompolitika reformjának esélyeiről, Zelnik
József rendszerkritikája éppúgy ismeretes volt, mint
Kiss Gy. Csaba kisebbségekben kifejtett tevékeny -
sége. Csoóri Sándor pedig nem szálkaként, hanem
vörös posztóként idegesítette a politikai elitet. Hol
itt, hol ott gyülekeztek írók, művészek ilyen asz-

talok mellett, és a szomszéd asztaloknál újságja-
ikba temetkezve figyelték őket a besúgók, ez
azonban nem tántorította el a reformokat sürge-
tőket terveik től. Ezek az önszerveződő kis sejtek,
„asztalok” jelképezték a „másik” Magyarországot,
az igazit, amely nem a marxizmus-leninizmus jól
őrzött bástyái mögé húzódott, hanem nyíltan
vagy allegóriákban készítette elő a rendszerváltást,
s egyre nagyobb visszhangot keltve mutattak rá a
negatív jelenségekre. Előbb-utóbb megpróbálták
leszerelni őket, az irodalomban például mindegyik
oldalnak folyóirat indításának lehetőségét meg-
csillantva (persze semmi sem lett belőle), aztán a
kurzus haldoklásának idején felfedezték maguk-
ban a reformert, a csendes ellenállót, és így men-
tették át magukat, loholva a damaszkuszi úton. Ez
azonban már — sajnos — nem Kiss Ferenc törté-
nete: 1985-ben tört rá betegsége, pont akkor, ami-
kor a legnagyobb szükség lett volna rá.

Az Emlékkönyv szinte rangrejtve jelent meg, ho-
lott érdemes volna szélesebb körben megismerni
és megismertetni a tartalmát, amely egy korszak
küzdelmeinek könyve is, igazak és hazugok har-
cának hiteles lenyomata. A legizgalmasabb Kiss
Ferenc naplója, de jó néhány előadás, emlékezés
is közel hozza az olvasóhoz a megalkuvás nélkül
harcoló, sokoldalú tudós politikust és nevelőt. Az
én homályosuló emlékezetemben az a Kiss Ferenc
él, akit a könyv borítóján látható fénykép őriz: kéz-
irattal kezében, derűs mosollyal, ahogy barátaira
tekintett és Kosztolányi hű kísérőjének szegődött.
(Az Emlékkönyvet nagyon szép kivitelben a Kairosz
Kiadó jelentette meg 2013-ban, ifj. Kiss Ferenc és
Bakos István szerkesztésében. Köszönet érte.)

RÓNAY LÁSZLÓ

ANDREA TORNIELLI – GIACOMO
GALEAZZI: 
FERENC PÁPA: EZ A GAZDASÁG ÖL

A La Stampa olasz napilap újságíróinak kötetét egy
szóval úgy lehet jellemezni, mint egy apológiát a
Ferenc pápát ért kritikák ellen és az egyház tár-
sadalmi tanításának védelmében. A védőbeszéd
hiteles, mivel a könyv dokumentumok, idézetek
sokaságával illusztrálja mind a pápa, mind kriti-
kusainak gondolatait. Ugyanakkor nem tudo-
mányos értekezés, műfaja inkább a népszerűsítő
irodalom körébe sorolható. A mű végén interjúk
nyomatékosítják a pápa gazdaságról szóló gon-
dolatainak jelentőségét: Ettore Gotti Tedeschi, a Va-
tikáni Bank (IOR) volt elnöke és Stefano Zamagni,
hazánkban is jól ismert közgazdászprofesszor (a
magyarul is megjelent Civil gazdaság [L’Harmattan,
Budapest, 2013] egyik szerzője) válaszolnak az új-
ságírók kérdéseire. (Miért öl ez a gazdaság? Miért
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okoz bizonyos köröknek nehézséget a pápa meg-
értése? Miért kap ennyi kritikát? Miért merül fe-
ledésbe az egyház társadalmi tanítása?) Magával
a pápával is készült interjú, amelyben a Szentatya
az őt ért vádakról (marxista, balos, nem ért a gaz-
dasághoz, túlságosan sokat törődik a szegények -
kel) és nézeteiről beszél.

Az egyház társadalmi tanításának és a pápa
gondolatainak összhangját illusztrálják a fejeze-
tek elején lévő mottók: idézetek a társadalmi ta-
nításból, amelyek alátámasztják Ferenc pápa je-
len kapitalizmusról szóló helyzetelemzéseit,
kritikáját. (A Quadragesimo anno 1931-es encikli-
ka leggyakoribb idézése több helyen szolgáltat
adatokat az 1929-es világgazdasági válság és a
2008-as globális válság és azok pénzügyi folya-
matainak összehasonlítására.)

A kötet tematikája a pápa gondolkodását jel-
lemző kulcsfogalmak mentén épül fel: szegény-
ség, a pénz bálvánnyá válása, környezetvédelem,
ennek a (libertariánus/neoliberális/non-civil/
fenn tarthatatlan stb.) kapitalizmusnak a kritiká-
ja, amelyet a pénz óriási mértékben, természetelle -
nesen dominál. A változtatás kérdése is felmerül
a tematika végén.

Ahhoz, hogy megértsük Ferenc pápa tetteit,
gondolkodását, lépjünk ki ebből a könyvből, s for-
duljunk egy másik, ebben a témában szintén je-
lentős műhöz: Helen Alford – Michael Naughton:
Menedzsment, ha számít a hit (Kairosz, 2004) című
könyvéhez. A szerzők a hit és a közéleti tevé-
kenység közötti kapcsolatnak három modelljét vá-
zolják föl, ahol az utolsó az úgynevezett „prófé-
tai modell”. A próféta „igazságosságra, szeretetteljes
életre, az Istennel fenntartható helyes kapcsolatra buz-
dítja az embereket”, ráébreszti őket a valóság té-
nyeire, felrázza az embereket, buzdít, int, erős sza-
vakat használ. „A prófétai modell könnyen vezethet
konfliktusokhoz a próféta és a hallgatóság között.” (46.)
Ezek alapján látható, hogy Ferenc pápa igazi pró-
féta, akinek célja felrázni, s buzdítani egy olyan
társadalom, gazdasági rend megalkotására, amely
kifejezetten az emberi méltóságra épít, ember-
központú és a közjót, a valódi emberi boldogsá-
got szolgálja. Ez az egyház társadalmi tanításá-
nak értelmezési paradigmája, tehát nem egyfajta
gazdasági kézikönyvként kell olvasni a pápát.

A pápa messze legfontosabb témája a sze-
génység. A könyv is ezzel a témával foglalkozik
a legtöbbet. Rámutat, hogy a szegényekkel nem
dél-amerikai mivolta miatt foglalkozik oly szí-
ve sen Ferenc pápa, hanem mert életében köz-
ponti helyet foglal el az Evangélium, hitéből fa -
kad a szegények különleges szeretete. Hiszen a
szegények ügye mindig átjárta az egyház életét,
a Szentírást. A szegénység azonban gazdasági
kategória is, „A szegények problémáinak megoldása

nélkül a világ problémáit sem fogjuk megoldani.”
(225.) Számos közgazdász szerint is az óriási jö-
vedelem-egyenlőtlenség strukturális okainak ke-
 zelése lehetne az alap egy emberközpontú gaz-
 daság megteremtéséhez. Ferenc pápa a jelenlegi
gazdasági rendet „közömbösség globalizációjá-
nak”, „szemeteskosár kultúrának” nevezi, az
ember árucikként való kezelése miatt. „‘Nemet
mondunk a kirekesztésen és 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 a tőzs -
de…” (5.) — hangzik a prófétai ítélet az Evangelii
gaudiumban.

A másik fő téma a pénz, amelyet szintén pró-
fétai fogalmakkal ír körül: „a pénz bálványimá-
dása”, „a pénz ember feletti uralma”, a spekulatív
pénz ostorozása stb. Ez érthetővé válik a Zamagni
által is (198–199.) illusztrált tény alapján: a világ-
ban forgalomban lévő spekulációs pénz mennyi-
sége messze többszöröse a reálgazdaságban for-
galomban lévő pénz mennyiségének. Ferenc pápa
szerint a pénz, az anyagiasság dominanciája, ezek
célként való kezelése mögött a hatalom és birtok-
lás utáni vágy korlátlansága és Isten elutasítása fe-
dezhető fel. Tornielli és Galeazzi több közgaz-
dászt, pénzügyi szakembert is felvonultat, akik
hasonló elemzést produkálnak, mint a pápa.

A kötet legérdekesebb része, ahol a szerzők Fe-
renc pápa kritikusait és azok kritikáit vonultatják
fel. A The Economist még a marxista jelzőn is túl-
tesz, és Leninhez hasonlítja radikalizmusa miatt,
ugyanakkor a szabadpiaci elvet valló amerikai
körök inkább a pápa gazdasági hozzá nem érté-
sét hangsúlyozzák.

A könyv végén a Tedeschivel, a vatikáni bank
volt elnökével készült riport talán legfontosabb
része az a gondolatmenet, amelyben az egyház
társadalmi tanításának „feledésbe merüléséről”
elmélkedik az interjúalany: a tanítás abszolút
mó don mutat utat az életvitel, a cselekvés terü-
letén, s megváltoztatná a világot, ha megélnék.
Ettől fél, ez ellen küzd a világ.

Ferenc pápa tehát nem általában a kapitaliz-
mus ellen lép fel, hanem egy bizonyos — a je-
lenlegi főáramú — kapitalizmus ellen, ami öl, s
aminek alternatíváját (szintén kapitalizmus) az
egyház társadalmi tanítása írja le.

Tornielli és Galeazzi könyvének legnagyobb
erénye, hogy hiteles módon hozzájárul Ferenc
pápa és a körülötte zajló történések megértésé-
hez, s a jelen kapitalizmusnak az egyház szociá-
lis tanítása szempontjából való értékeléséhez a
nagyközönség számára. (Ford. Török Csaba; Je-
zsuita Kiadó, Budapest, 2015)

BARITZ SAROLTA LAURA

636

13_SZEMLE_augusztus_Layout 1  2015.07.13.  13:36  Page 636


