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Felszabadítás, szövetség és szabadság

A szabadság a legtöbb ember 
számára fontos, de nem alapvető érték . Hasonlóképpen láthat-
juk ezt keresztény nézőpontból, hiszen a hívőt elsősorban az üd-
vösségszerzés lehetősége foglalkoztatja . A keresztény tanításban 
a szabadság alárendelt jelentőségű az igazság és igazságosság 
kérdéseihez képest is . Az alábbiakban a keresztény szabadság 
kényes kérdését járjuk körül . 

Az igazság-kényszer hálójában 

A szabadság eszméje keresztény kontextusban az igazság fogal-
mához, pontosabban az igazság megismeréséhez van kötve . Ezt 
fejezi ki aforisztikus tömörséggel a János evangéliumából vett 
ige: „veritas vos liberabit”, azaz „az igazság tesz benneteket sza-
baddá” (Jn 8,32) . Ekkor viszont rögtön beleütközünk abba a fo-
gas kérdésbe, hogy mekkora tér nyílik a szabadság gyakorlására 
a hitigazság kizárólagosságának tükrében .

Az evangélium fényében egyazon érme két oldaláról van szó, 
igazság és szabadság ugyanis a kinyilatkoztatásban ugyanazt 
jelenti, csak az egyik nézőpontból ez, a másikból az tűnik elő . 
A keresztény egyházak gyakorlatában azonban az evangéliumi 
igazság hirdetése és a szabadság gyakorlata sokszor igen távol 
kerülnek egymástól . A kérdés ezek után a hívő szemszögéből 
nézve az, hogy az evangéliumi igazság mennyiben tud megvaló-
sulni, mert ha nem, a szabadság is elvész . 

Ha éppen az egyedül üdvözítő igazság az, amelynek birtoká-
ban szabadok lehetünk, akkor felmerül a kérdés, ugyan miben 
is mutatkozik meg a krisztushívők szabadsága . Erre teológiai 
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szempontból a legkézenfekvőbb válasz az, hogy Krisztus a ben-
ne hívőket megváltotta az áteredő bűn rabságából . A mindenna-
pi életben az lehet szabad, aki hite által megszabadulhat vétkei 
fogságából . 

Tévedéseinket és botlásainkat ugyan magunkkal hordozzuk, 
a való életben mégis számtalan választási lehetőség nyílik meg, 
vagyis a szabad akarat teret nyerhet . A teremtő energia forrása a 
keresztény hit szerint az, hogy a Teremtőhöz hasonlónak terem-
tettünk . A szabadság szociológiailag értelmezhető korlátját nem 
a bűn rabsága jelenti, mert abból időlegesen bár, de kiszabadul-
hatunk, hanem az autokratikus hatalomgyakorlás egyházon be-
lül és kívül egy kizárólagos igazság hirdetése jegyében . 

Kiterjeszthető az igazság-központú szabadság gondolata az-
zal, hogy a keresztények felszabadulhatnak a kiüresedett vallási 
előírásokban megtestesülő törvény formalizmusa alól . Pál apos-
tol igazságra vonatkozó állításának éle (vö . Hab 2,4; Gal 3,11) 
persze nemcsak az üres farizeusság ellen fordítható, hanem a ke-
resztény egyházakban sokszor megtapasztalt lélektelen törvény-
kezés ellen is . Fontos körülmény az is, hogy a názáreti mester a 
szabadulásra irányuló örömhírt a szegényeknek és elnyomottak-
nak hirdeti meg (Iz 61,1; Lk 4,18) . Ebből a felszabadítás-teológia 
képviselői arra következtetnek, hogy Jézus elsődleges választása 
a szegényekre esik, vagyis ők az első meghívottak a mennyei ki-
rályságba .1 

Az idézett jánosi ige közelebbről úgy szól, hogy ha megis-
meritek az igazságot, akkor az igazság majd szabaddá tesz ben-
neteket . A „felszabadít, szabaddá tesz” igealak a koiné evan-
géliumban és Vulgatában egyaránt jövőidejű: „ἐλευθερώσει”, 
„liberabit” (fel fog szabadítani) . Az igazság és szabadság viszo-
nyára reflektáló, keresztény ihletésű gondolkodásból az adódik, 
hogy az igazság megismerése nyitott folyamat . Ebből követke-
zően a szabadság gyakorlásának fontos a kognitív oldala, vagyis 
aki nem jól igazodik el a világban, és nem tesz szert helyes is-
meretekre, az nem jut igazsághoz, és szabad sem lehet, sőt, akár 
bűnt is elkövethet . 

A szabadság fogalma társadalmi értelemben mélyen gya-
korlati természetű, ami abból adódik, hogy egy polgári társada-
lomban hamar ellentmondásba kerül egymással szabadság és 
egyenlőség . Jeremy Bentham a szabadság gyakorlásával össze-
függő természetes jogokról egyenesen úgy vélekedik, hogy azok 

1 Santo Domingo Conclusions (12 June 1993); Fourth general conference of Latin 
American bishops, (October 12 – 28 1992); transl . by Philip Berryman, Catholic 
Institute for International Relations, London, 1993, 225 . A szegények nem 
morális vagy spirituális megfontolásból élveznek abszolút preferenciát, ha-
nem társadalmi helyzetük törékenysége miatt, és azért, mert a doktorok és 
írástudók megvetik őket . (Gutiérrez, Gustavo: Option for the poor, transl . by 
Robert R . Barr, in Ellacuría, Ignacio – Jon Sobrino [eds]: Mysterium liberationis. 
Fundamental concepts of liberation theology; Orbis Books, Maryknoll, N .Y . 1993 
[Mysterium liberationis; Conceptos fundamentales de la Teología de la 
Liberación, 2 vols . Editorial Trotta, Madrid, 1990], 243 .)



gólyalábakon állnak, mert nincsenek mögöttük kikényszerítésre 
szolgáló mechanizmusok . Szerinte a tulajdon nélküli ember sza-
badsága illuzórikus .2 

Szabad akarat 

A keresztények előtt az üdvözülés perspektívája lebeg . A gnosz-
ticizmus bár különböző korokban és változó intenzitással, de 
folytonosan hat, ami azzal a következménnyel jár, hogy a ke-
resztény hívő hajlamos dualizmusban látni a világot, s aszerint 
tájékozódni, hogy a sötétségből világosságra jusson, és hogy a 
testiség börtönéből kiszabadulva lelki emelkedettségre tegyen 
szert . E dualizmus és az ezzel együtt járó végzetszerűség tudata 
legyőzhető, ha a világban nem káoszt látunk, hanem azt valljuk, 
hogy a világot a Teremtő jó kedvéből hozta létre, és amit létreho-
zott, tetszett neki, a teremtés művét pedig jónak gondolta . 

A reneszánsz óta elgondoljuk, hogy az ember teremtésének 
műve befejezetlen: az Úr tudatosan hozott bennünket félkész 
állapotba . Rendelkezünk testünkkel, de az már ránk van bízva, 
hogy a jó és rossz közül mikor, melyiket választjuk, és hogyan 
hozunk döntéseket .3 Az ember teremtett lény, és Isten akaratá-
ból, nem pedig saját akaratából jött a világra, de a teremtés nyi-
tott, a természet maga pedig dinamikus folyamat, hiszen már a 
görög „phüszisz” kifejezés is a „phuo” (növekszik) igéből szár-
mazik .4 

Ilyen közegben hihető, hogy az ember még ha hordozza is 
magával az áteredő bűn terhét, szabad akarattal rendelkezik, 
aminek következtében szabadságában áll választani jó és rossz 
között . Ha vétkezik, netán elbukik, azért felel, mert lehetett vol-
na a jót is választani, vagy a jót kellett volna választania a rossz 
helyett . Egy keresztény egyház ideális esetben a teremtés és a 
szabadság színtere . 

Az emberi lény Aquinói Tamás szerint szabad akarattal bír, 
ami nemcsak szabadságot, hanem felelősséget is maga után von, 
jutalmazással vagy büntetéssel pedig hatni lehet az emberi ma-
gatartásra . A szabadság a helyzet megítélésének szabadságában 
(liberum arbitrium) fejeződik ki, értelemmel ugyanis megítélhe-
tő az, hogy valamit érdemes vagy éppen elkerülendő végrehajta-

2 Cf . ”natural and imprescriptible rights, rhetorical nonsense, – nonsense upon 
stilts” . (Bentham, Jeremy: Anarchical fallacies . Being an examination of the 
declarations of rights issued during the French revolution, in The works of 
Jeremy Bentham, vol . II, ed . by John Bowring, William Tate, Edinburgh, 1838–
1843, 501 . 

3 Mirandola, Giovanni Pico della: On the dignity of man (De dignitate hominis), 
transl by Charles Glenn Wallis, Paul J . W . Miller, Douglas Carmichael, 
Hackett, Indianapolis, IN, 1965, 4–5 . 

4 Pieper, Josef: The concept of sin (Über den Begriff der Sünde, Kösel-Verlag, 
München, 1977), transl . by Edward T . Oakes, St . Augustine’ Press, South 
Bend, IN, 2001, 36 . 
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ni . A szabad akaratot az teszi lehetővé, hogy az értelemmel meg-
áldott emberi lény képes felülbírálni ösztöneit .5 

A szabad akaratból végrehajtott döntés cselekvésben teste-
sül meg . A cselekvés hatalomból vagy szokásból hajtható végre 
(abban az értelemben, hogy hatalmamban áll valamit megtenni 
vagy különösebb gondolkodás nélkül a rutinra hagyatkozom) .6 
A cselekvésben megmutatkozó szabad akarat: választás . A vá-
lasztásban kognitív és appetitív hatalom mutatkozik meg (vala-
mit megismerhetünk és kívánhatunk is) . 

A választás a célok megvalósításának eszköze . Mivel a kí-
vánság tárgyai jószágok, a választásban döntő mértékben az 
appetitív hatalom (affektív erő) hat, ennek következtében pedig 
a szabad akarat meghatározó momentuma is az affektivitás . Vi-
lágos akarat nélkül az értelem sem jut gyakorlati eredményre .7 

Istenképmásiság és igazságosság 

Az üdvözülés lehetősége keresztény felfogásban az isten-
képmásiságból fakad . Szabadok azért lehetünk, mert a jó és rossz 
közötti választásnak olyan képességét gyakoroljuk, ami hasonló-
vá tesz bennünket a Teremtőhöz, még ha egyébként esendők va-
gyunk is . A rossz választásával a Mindenhatóhoz való hasonulás 
esélyét szalasztjuk el . 

Az üdvösség a keresztények számára a Logosz (a megteste-
sült ige) által közvetített kegyelemből fakad . A kegyelmet csak 
a szabadság kifejtésével gyümölcsöztethetjük, amihez tevékeny 
élet, ebben az életben pedig a jó választása, és a rosszul sikerült 
döntésért vállalt felelősség szükséges . Az üdvösség kegyelem és 
szabadság összjátékából (szinergiájából) fakad, az egyház pedig 
a kegyelem és szabadság közötti feszültség kezelésének intézmé-
nyes kerete .8 

A szabadság akkor hívható életre, ha nem süppedünk bele 
egy sztoikus és dualista világmagyarázatba . Utóbbi ezotériához 
és passzivitáshoz vezet, a jó keresztény ellenben nem csupán 
egyensúlyoz a szélsőségek között, hanem tesz azért, hogy ki-
küzdje a jó választásának a lehetőségét . Kevés magunkévá tenni 
a „nem ártani” elvet, mert a jó választása nem valósulhat meg 

5 Summa theologiae, I . 83 . The Summa Theologiæ of St. Thomas Aquinas, Second 
and revised edition, 1920; Transl . by fathers of the English Dominican 
Province, Online edition by Kevin Knight, 2017 . (http://www .newadvent .
org/summa/), 1d . Respondeo . (Utolsó letöltés: 2020 . 07 . 17 .)

6 ST, I . 83 . 2 . Respondeo . 
7 ST, I . 83 . 3 . Respondeo . 
8 Lafont, Ghislain: Storia teologica della Chiesa; itinerario e forme della teologia 

(Histoire théologique de L’Église catholique; Itinéraire et formes de la 
théologie, Les Éditions du Cerf, paris, 1994), San Paolo, Milano, 1997; 
traduzione di Maria Emilia Maffeis, 47–48 . és 52 . Lafont, Ghislain: A katolikus 
egyház teológiatörténete, ford . Mártonffy Marcell, Atlantisz, Budapest, 1998, 69 . 
és 75–76 . 
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passzivitásban és szemlélődésben, hanem ahhoz a másikkal való 
termékeny együttműködést kell kiépíteni . A kegyelmet ugyan az 
egyén kapja, aki azonban személy, személyiségét pedig csak tár-
sas kapcsolatokban fejlesztheti ki . 

Keleten az egyház az igazság kérdésére a gnosztikus nézetek-
kel szembeni küzdelemben fogalmazott meg válaszokat, nyuga-
ton pedig a teológiai reflexiót keresztezte a politika, ami egyrészt 
kényszer, másrészt lehetőség is . Kényszer annyiban, hogy a ke-
resztényüldözések idején számot kellett vetni lapsusokkal (bot-
lásokkal), vagyis hittagadókkal, azzal tehát, hogy sok hívő, akár 
püspök is elbukott a becsület próbáján, és nyomás alatt nem volt 
képes kitartani keresztény hite mellett . Miután elmúlt a megpró-
báltatások ideje, napirendre került a számadás feladata . 

Az egyház történetét végigkíséri az a dilemma, hogy miként 
lehet az egyházat védeni, miközben együtt kell élni gonosz világi 
hatalmakkal és ellent kell állni a politika kísértéseinek . Azt is tud-
juk, hogy hívők és magas egyházi méltóságok sokszor elbuktak 
és elbuknak ebben a harcban, nem bizonyulván eléggé állhatatos-
nak, ami azonban nem teszi feleslegessé a megítélés igazságossá-
gának kérdését . A modern korban különösen kiéleződött az egy-
ház és a zsarnoki államhatalom közötti viszony kérdése XI . Piusz 
uralkodása alatt a 20 . századi nagy diktatúrák árnyékában .9 

Vértelen szabadság 

Jóllehet a laikus szabadelvűség a teremtményi mivoltában sza-
badon választó egyén előfeltételezése folytán az evangéliumi 
szabadságeszményből nőtt ki, valamint a keresztény igazság-
ban rejlő szabadság eszményét az egyházatyák is magyarázatra 
érdemesnek tartották, a pápák a 19 . században rendre elítélték 
koruk liberalizmusát és a modernitás szabadságeszményét . A 
katolikus egyház újkori történetének nem éppen dicsőséges fe-
jezetéhez tartozik X . Piusznak a Pascendi dominici gregis kezdetű 
enciklikája és a Sacrorum antistitum kezdetű „motu proprio”-ja . 
Ezek antimodernista esküt írtak elő, majd nem kevésbé sajná-
latos módon a pápának egy szintén „motu proprio” gyanánt 
kibocsátott levele nyomán megjelent a tiltott könyvek jegyzéke 
is (Index librorum prohibitorum) . Az antimodernista esküt VI . Pál 
csak 1967-ben törölte el . Mára a Hittani Kongregáció közleménye 
folytán a tiltott könyvek olvasásához kapcsolódó büntetések is 
érvényüket veszítették, bár maga az Index továbbra is erkölcsi-
leg kötelező erejű maradt .10 

 9 Mit brennender Sorge, Vatikan, 14 . März 1937 . 
10 X . Piusz: Pascendi dominici gregis kezdetű enciklika a modernizmus tévedései ellen, 

Róma, 1907 . szept . 8 .; Iusiurandum contra errores modernismi, ex Pius X, 
motu proprio „Sacrorum antistitum”, datum Romae, die 1 Septembris 1910; 
AAS, vol . II (1910), n . 17, 655–680; Congregation for the Doctrine of the Faith, 
Notification regarding the abolition of the Index of books, Rome, 14 June 1966 . 
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A modernitás korának katolikus egyháza Walter Kasper 
szerint sokkal inkább autoritárius és uniformizáló hajlamú, 
mint a középkori egyház . A „dogma” és „tanítói hivatal” kife-
jezések is csak a modernkori egyház termékei . Az elidegenítő 
tradicionalizmus csúcspontját a katolikus egyház az I . Vatikáni 
Zsinaton érte el, amelyen hit és tudás viszonyával foglalkozott, 
és ennek következményeképpen megfogalmazta a pápai fel-
sőbbség és a pápai tévedhetetlenség dogmáit .11 

A 20 . századba fordulva az egyház ellenfele már nem a libe-
ralizmus volt, hanem a totalitarianizmus, és ennek árnyékában 
az egyház hitet tett a szabadság értéke mellett, még ha mindig 
az egyház érdekét tartotta is elsősorban szem előtt . Már XI . Piusz 
(a Mit brennender Sorge kezdetű enciklika kibocsátója) hangsú-
lyozta a személy feltétlen méltóságát, XXIII . János pedig tovább 
építkezett, miközben kiadta a Pacem in terris kezdetű encikliká-
ját . A II . Vatikáni Zsinat nem csupán a vallásszabadság kérdé-
sével foglalkozott, hanem általában is fontosságot tulajdonított 
a szabadság értékének, bár a zsinatnak gyengéje volt az, hogy a 
vallásszabadságról szóló tanítást nem integrálta egy átfogó teo-
lógiai nézetrendszerbe .12 

A keresztény szabadság dialektikája szerint az istenképmási-
ság a szabadság elvi lehetőségét teremti meg, amit a reális törté-
nelemben az ember elveszít, e veszteséget viszont kompenzálhat-
ja a kegyelem reménye, hogy a várakozó a mennyei királyságba 
jut . Ehhez járul még az a tapasztalat is, hogy a reális történelem 
síkján a szabadság legfeljebb töredékesen ismerhető fel, hiszen 
például a képviseleti demokráciában is elsikkadhat a népakarat, 
a tömegdemokrácia pedig könnyen zsarnoksággá fordíthatja a 
demokratikus intézményeket . Az előbbiekben vázolt hagyomá-
nyos keresztény koncepció a történeti-különös síkján semmiféle 
pozitív tartalommal nem rendelkezik, amin csak a felszabadítás-
teológia fordít, amely a történelmet a földre lehozva a szolgaság-
ból való felszabadítás lehetőségét és szükségességét itt és most 
hirdeti meg . 

Az a hivatalos katolikus felfogás, hogy a szabadság akadálya 
nem mindig kívülről ered, hanem – amint a Hittani Kongregá-
ció Libertatis conscientia kezdetű dokumentuma fogalmaz – „az 
ember beleütközik saját természete korlátjaiba”,13 elvileg termé-

11 Kasper, Walter: The Christian understanding of freedom and the history of freedom in 
the modern era: The meeting and confrontation between Christianity and the modern 
era in a postmodern situation, Père Marquette lecture; Père Marquette Lecture 
in Theology; 10 April 1988 (Das christliche Verständnis der Freiheit und 
die moderne Freiheitsgeschichte; Zur Begegnung und Auseinandersetzung 
zwischen Christentum und Moderne in einer postmodernen Situation); 
Translated by Joseph A . Murphy, Marquette University Press, Milwaukee, 
WI, 1988, 21 . 

12 Uo . 23–25 . 
13 Hittani Kongregáció: Libertatis conscientia, Róma, 1986, az MTI nyersfordítását 

sajtó alá rendezte Horváth Pál,  http://tarsadalomformalas .kife .hu/a-hittani-
kongregacio-libertatis-conscientia/, 25 . bek . (Utolsó letöltés: 2020 . 07 . 17 .)
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szetesen igaz, hangsúlyozása révén azonban kilúgozódik a sza-
badság társadalmi tartalma és az egyháziak ezért vállalandó fe-
lelőssége . Nem kifogásolhatók azok a tézisek, hogy a szabadság 
magva az önuralom és az önrendelkezés képességeinek gyakor-
lása, és hogy a szabadság értelme az erkölcsi jó választása .14 E 
koncepció mégis szociológiailag üres kategóriákat teremt, és az 
ebből következő teológia is üres általánosság . 

E felfogás visszaélés az egyetemes kategóriájával, amire 
való hivatkozással elsikkad a különösség, és főként a történe-
ti-különös helyzete, amelyben azok a materiális életviszonyok 
mutatkoznának meg, amelyek között a szabadság gyakorolha-
tó, vagy ahol éppen a szabadság hiányát kell elszenvedni . Az 
istenképmásiságban rejlő potencia kiaknázását a fent idézett teo-
lógia azzal magyarázza, hogy az ember önmaga oka . Ily módon 
azonban a társadalmi meghatározottság figyelmen kívül marad, 
és a szabadság fogalma leszűkül az ember pszichológiai valójára 
és a lelki történésekre . 

A Hittani Kongregáció tanításában a szabadság a reális törté-
nelem valóságában leginkább csak negativitásként mutatkozik 
meg, pozitív jelentéssel pedig csupán az üdvösséghozó kegye-
lem által, a Krisztus-hitben . Ha belegondolunk, ez nagyon ke-
mény tanítás, ugyanis mi történjék azokkal a jószándékú embe-
rekkel, akik nem hisznek Jézus-Krisztusban, vagy nem úgy, mint 
ahogy az egyházi tanítás előírja? Ők vajon nem lehetnek szaba-
dok? 

Mély igazság az is, hogy az ember szabadsága részese-
dő szabadság, ami azonban nem meríthető ki azzal, hogy az 
istenképmásiság magában hordozza a szabadság lehetősé-
gét, aminek megvalósítása már az egyénen múlik .15 Valójá-
ban a szabadság azért részesedést kifejező kategória, mert az 
– istenképmásiságon túl, a történeti valóságban – a társas léte-
zésből ered, ami pedig egészen más teológiához vezet . Ugyanez 
az üresség jelenik meg akkor, amikor a felszabadítás teológiá-
tól kölcsönzött kifejezéshez – a szegények előnyben részesítése 
(„preferencia a los pobres”; „preferencial pelos pobres”) – olyan 
teológia társul, amelynek értelmében a szegényekről csak olyan 
éteri magasságában lehet szólni, hogy a valóságos szegényekre 
– akik iránti aggodalmukat a felszabadítás teológia szerzői az ol-
vasóval megosztják – még véletlenül sem lehet ráismerni . A sze-
gények ugyanis a valóságban nem azért tengődnek a társadalom 
perifériáján, mert a „mértékletesség” és „a javak megosztására 
való készség”16 jellemezné őket, hanem sokkal inkább az elnyo-
matás és a kiszolgáltatottság folytán, aminek a történelmi való-
ságban igen gyakran az egyházi hierarchia is részese . 

14 Uo . 27 . bek . 
15 Uo . 29 . bek . 
16 Uo . 66 . bek . 
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Méltóság és szabadság dogmán túl és ökológián innen 

Szabadsághoz akkor jutunk, ha mindenekelőtt elismerjük az em-
ber feltétlen méltóságát, ami hívők számára isteni kinyilatkoz-
tatásból, de az emberi értelemből is megismerhető . A méltóság 
hordozója a személy, a szabadság alapja pedig a személy termé-
szete . E szabadság a gyakorlatban attól függetlenül kényszer-
mentességet jelent, hogy valaki milyen eredményre jut az igaz-
ság keresésében . Sem a méltóságot, sem a szabadságot nem lehet 
feltételekhez kötni, illetve nem kell kiérdemelni .17 

A minden embert megillető méltóság és lelkiismeret nem az 
igazságnak, hanem a szabadságnak a forrása . Ebből adódóan a 
szabadságot e tanítások nem is teszik abszolút értékké, de ettől 
még megmaradhat mint alapérték az igazságra jutás szabadsága és 
pluralizmusa . A katolikus egyház ezzel szemben II . János Pálnak (a 
továbbiakban: IIJP) a Veritatis splendor kezdetű enciklikája nyomán 
monopolizálja az igazságkeresést, és az igazsághoz való ragaszko-
dás kötelezettségét az igazságkeresés szabadsága elé helyezi .18 

IIJP nem idézi a Dignitatis humanae kezdetű nyilatkozat kri-
tikus, 2 . bekezdését, amelyben az emberi személy méltóságából 
kiindulva megerősítést nyer az, hogy a lelkiismereti szabadságra 
annak is joga van, aki valamilyen okból nem jut az egyház által 
meghirdetett igazságra . A Veritatis splendor kezdetű enciklikára 
reflektálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy német te-
ológusok erőteljesen megbírálták IIJP autoriter munkastílusát 
és tanítása kifejtésének kategorikus módját .19 Miután a Hittani 
Kongregáció tovább viszi a IIJP-től felvett munkastílust és tanítá-
si módot, a Kúria egyre többször kerül összeütközésbe progresz-
szív teológusokkal .20 

Ugyanakkor a lelkiismereti és vallásszabadság igazságfel-
ismeréshez kötött, szigorú, tradicionalista felfogása értelmében 
van olyan lelkiismeret, amely erős szubjektív meggyőződésen 
alapul, de nem a tárgyi igazságot tükrözi (conscientia recta sed 
non vera) . Az ilyen lelkiismeretet hordozó személynek is joga 
van a kényszermentességhez és illő tisztelethez, ami azonban 
nem a téves nézetnek szól, hanem az azt hordozó személynek . E 
lelkiismeretet a kánonjog nem ismerheti el igaznak, de tolerálni 
kell (lelkiismereti türelemhez való jog) .21 

17 A II . Vatikáni Zsinat a szabadságról a lelkiismereti szabadság tükrében érte-
kezik . (Dignitatis Humanae kezdetű deklaráció a vallásszabadságról, Róma, 1965 . 
december 7 . 2 . bek .)

18 II. János Pál Veritatis splendor kezdetű enciklikája, Róma, 1993 . augusztus 6 . 
19 Wider die Entmündigung – für eine offene Katholizität; Kölner Erklärung 

katholischer Theologieprofessorinnen und Theologieprofessoren vom 
Dreikönigsfest, 6 .1 .1989 . 

20 Haag, Herbert: Hans Küng und seine Kirche, Zeit Online, 18 . Januar 1980 . 
21 Murray, John Courtney S . J .: The problem of religious freedom, Woodstock 

Theological Library, 1965, https://www .library .georgetown .edu/woodstock/
murray/1964e (Utolsó letöltés: 2020 . 07 . 17 .) Theological Studies, Vol . 25 (1964), 
3–4 . 
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Szekuláris és liberális, de a vallásokkal szemben nem ellen-
séges felfogás szerint a történelem megtanít bennünket a domi-
nanciaközpontú látásmód leépítésére . Ekkor a dominancia örök-
sége helyébe a szabadság hagyománya léphet . Amikor Murray 
Bookchin bevezeti a társadalmi ökológia terminusát, egy zöld 
nézőpontból mutat rá arra, hogy a szabadság fogalma nem értel-
mezhető az ember és természet, valamint társadalmi rendszerek 
és alrendszerek, továbbá az ökoszisztémák közötti kölcsönhatás 
figyelembevétele nélkül .22 

Bookchin Augustinusból azt olvassa ki, hogy a konfliktusok-
ba és káoszba való ciklikus visszazuhanás hosszú történetét meg-
szakíthatja a mennyei királyság várható eljövetele . A krisztusi 
mű megváltást hoz az embereknek, akik így megszabadulnak az 
istenségek szeszélyétől és önkényétől . A történelem felszabadítja 
a cselekvést, pozitív tartalommal tölti meg a szabadságot mint 
kényszermentességet, és ily módon távlatot nyit az ember előtt . 

Bookchin olvasatában Augustinus nemcsak utópiát rajzol fel, 
hanem az eszkatologikus nézőpont behozatalával célt épít be a 
történelembe . Augustinus az Isten által kormányzott világrend-
be belefoglalja Isten immanens akarata mellett az emberi szabad 
akaratot is, létrehozva ezzel a csodák és kauzális összefüggések 
kombinációját . Ugyanakkor a korai nyugati egyházatyák a szto-
ikus hagyományt követve elhatárolták magukat a politikai hata-
lom és világi kontroll minden formájától .23 

Szabadosság 

Hans Jonas kimutatja azt, hogy a gnosztikusokra egy bizonyos 
libertinizmus jellemző, ami morális nihilizmusból fakad . E ni-
hilizmus hitbeli dogmákra és a civil élet erkölcsi normáira egy-
aránt kiterjed . A gnosztikus látásmód alapja Jonas szerint ugyan 
a tagadás, ami azonban önmaga ellentétébe, valami pozitívba 
csap át, a tagadásuk ugyanis rendszerszerű tagadás . Valóságos 
programot alkotnak e tagadásból, a végsőkig elmenve, és kime-
rítve a lélek minden tartományát . 

Ez a szabadság mámora, az abba való beleszédülés . A lázadók 
mindig szeretnek provokálni . A lázadás a gondolatok kiélezésé-
hez és a tézisek eltúlzásához vezet, valóságos anarchizmushoz .24 

A gnosztikus gondolat és mentalitás kel új életre az első utó-
pisták (pl . Morus és Fourier) felfogásában is . A gnosztikusok ál-
tal megjelenített anarchia Bookchin szerint a szellem és a test ek-
sztatikus egyesítésének eredménye . A gnózis különleges tudása 
gazdáját földöntúli állapotba repíti a szellemmel való egyesülés 

22 Bookchin, Murray: The ecology of freedom. The emergence and dissolution of 
hierarchy, Cheshire Books Palo Alto, CA, 1982, 41–42 . 

23 Uo . 169 . 
24 Jonas, Hans: The message of the alien god & the beginnings of christianity. The 

gnostic religion, Beacon Press, Boston, MA, 32001 (11958), 273–274 . 
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igézetében, miközben a gnosztikus úgy érzékeli, hogy akár kö-
zönséges dolgokat és eseményeket is övezhet dicsfény . A révült 
embernek nem szükségletei, hanem vágyai vannak . 

Pusztító hatása van a társadalmi környezetre annak, ha egy 
szélsőséges mozgalom magukat szentnek tartó képviselői nem-
csak prófétálni kezdenek kérlelhetetlen megszállottsággal, ha-
nem közéleti ambícióval lépnek fel, a társadalmi viszonyokat át-
alakítandó . Ilyen személyiségek kerültek ki például a 17 . századi 
„digger” vagy a 18 . századi „sans-culotte” mozgalmakból, akik a 
gnosztikusok hű utódai . Ők azok, akik ideáljaikhoz tűzön-vízen 
át ragaszkodva térítenek, ezért nem is illeszkedhetnek be egy 
megállapodott társadalmi és politikai rendbe, és így nem is járul-
hatnak hozzá a szabadság megteremtéséhez, még ha szabadsá-
got hirdetnek is elvakult megszállottsággal . 

A 16 . és 17 . század nagy protestáns mozgalmai a vallási meg-
újulás jegyében ugyan, de többnyire társadalmi és politikai moz-
galmakban öltöttek testet . Kálvin hamar teokratikus diktatúrát 
teremtett, az angol puritánok a diktátor Cromwellt segítették ha-
talomra, és így a szabadság szenvedélyes hirdetése és követelése 
autoritárius politikai berendezkedéshez vezetett . A vakbuzgók 
mind egy gnosztikus libertarianizmus kései utódainak tekinthe-
tők, aminek követése folytán a keresztény szabadság valójában 
önmaga ellentétbe csap át .25 

Felszabadítás és szövetség 

A Tóra (Pentateuchus) történeti műfaj, geszta, amely a zsidó nép 
viselt dolgairól szól . Ugyanez a Tóra forradalmasító közösségi 
írásmű, amelynek tárgya a szegények felszabadítása . A szabad-
ság – ahogy a Tórában tükröződik – egyszerre közösségi, törté-
neti és felszabadító hatású . 

A felszabadítás forrása Jahve, az Örökkévaló (JHVH; YHWH), 
de a nép is sokat tett a szabadságért, amikor kijött Egyiptomból, 
majd a pusztában negyven éven át vándorolva megszerveződött, 
de ezt JHVH által indíttatva és az ő védernyője alatt tette meg . A 
felszabaduló és szolidáris nép és az Örökkévaló kapcsolata ab-
ban a kegyelemben mutatkozik meg, hogy utóbbi törvényt adva 
előbbinek, szerződést köt vele . A szabadság tehát az Izraellel lét-
rejött szövetség és a néppé szerveződés együttes eredménye . 

A történelemben a felszabadítás műve a gyakorlatban újból 
és újból elenyészik, ami csak oly módon viselhető el, hogy a nép 
megtelik a felszabadulás iránti várakozással . A várakozás betel-
jesülése a mennyei királyság eljövetelében ölthet formát . A sza-
badság tehát spirituális nézőpontból a felszabadítás aktusából 
ered és eszkatológikus távlatban a szabadságot meghozó meny-
nyei királyságba torkollik . 

25 Bookchin, i . m . 184–187 . 
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A felszabadított nép szabadságának összeomlása a valós tör-
ténelemben (geszta) ellentétben áll az Igével (verba – amit a tör-
vény és a próféták közvetítenek) . Ez az Ige a felszabadításnak 
és a menyei királyságba való megérkezésnek egyaránt forrása, 
transzcendens alapzata . A transzcendensből a valóságos törté-
nelembe való megérkezés, majd annak átváltozása megint csak 
a transzcendens tartományába folytonos feszültséget hordoz, 
vagyis állandó ellentét van a nép felszabadítása és a szabadságát 
elveszítő népnek a mennyei királyságba való reménybeli megér-
kezése között .26 

Az Újszövetség világában, Krisztus megváltó művének kö-
szönhetően a szabadság új gyakorlata alakul ki, aminek lényege 
abban áll, hogy a szabadságot akkor lehet kiküzdeni, ha kellő 
merészséggel megszabadulunk a templom és a törvény által kí-
nált langymeleg biztonságtól . A törvény elsekélyesedett világá-
ba való belesüppedés arra vezethető vissza, hogy az ember a test, 
a bűn és a halál szolgaságot jelentő árnyékában él . A testiekre 
szükség van, és a törvény betartása is szükséges, de a törvény 
betartásán alapuló rutin nem foglalja magába a megélt élet fel-
szabadító elvét . 

Az evangélium szabadságra hív, a testiség és a törvény mate-
riális világából való kiemelkedés ígéretét hordozza (Gal 5,13–18) . 
A szabadságra jutás teljes életformaváltást jelent, a felszabadítás 
ezért magába kell hogy foglalja a társadalmi értelemben vett fel-
szabadítást is, amint ezt világosan mutatja a Filemonhoz írt le-
vélben ábrázolt helyzet . Eszerint Pál a rabszolga felszabadítását 
kívánja (Filem 15–16) .27 E szabadságfelfogás jól láthatóan szöges 
ellentéte a fent idézett Libertatis conscientia szabadságfogalmá-
nak . 

Szabadság csak horizontális kapcsolatokban jöhet létre, ahol 
közösség képződik, amelyben mindenki egyenlő és nincsenek 
privilégiumok, csak kölcsönös részvétel és együttműködés . Bár a 
Szentlélek szabadságot hoz a híveknek, a tridenti hagyományok-
hoz ragaszkodva a katolikus egyház számos gesztusában máig 
a feltétlen engedelmesség követelményét közvetíti . A Szentlé-
lek azonban el van fojtva, ha nem sugározhatja szét a szabadság 
szellemét, szabadság pedig csak a szegények egyházában lehet-
séges, az olyan egyház ugyanis, amely nem a szegények egyhá-
za, fél a szabadságtól .28 

26 Gorgulho, Gilberto da Silva: Biblical hermeneutics, transl . by Robert R . Barr; 
in Ellacuría, Ignacio – Jon Sobrino (eds): Mysterium liberationis. Fundamental 
concepts of liberation theology, Orbis Books, Maryknoll, N .Y . 1993 (Mysterium 
liberationis; Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, 2 vols . 
Editorial Trotta, Madrid, 1990), 133–134 . 

27 Uo . 144 . 
28 Comblin, José: The Holy Spirit, transl . by Robert R . Barr, in Ellacuría –Sobrino 

(eds) . Mysterium liberationis, i . m . 466–467 . 
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A felszabadítás filozófiája és teológiája 

A felszabadítás filozófiája (és teológiája) mögött a partikularitás 
etikája húzódik meg, amelynek jegyében a homogenizálás és a 
totalitásokban való gondolkodás programja helyett a másság és 
a másikhoz fűződő kapcsolat személyessége válik hangsúlyossá . 
A felszabadítás filozófusai a perifériákon élők strukturális érdek-
sérelmeit, valamint a nyugat elnyomó hierarchiáját és annak ha-
tásait mutatják be, közelebbről a centrum kolonizáló és romboló 
hatását a perifériával szemben, amely utóbbi népei előbbi felől 
nézve úgymond nem viselkednek racionálisan, ha nem követik 
a centrum felfogását észről, cselekvésről és fejlődésről . Enrique 
Dussel szerint egyenesen a „cogito, ergo sum” kitétellel azonos 
értékű a „hódítok, szolgává teszek másokat és pusztítok, mert 
vagyok” megállapítás .29 

A totalitás-központú gondolkodásban a diskurzus az azonos-
ságtól a különbözőség felé tart, a másságot előtérbe helyező gon-
dolkodás azonban – ezzel ellentétben – az egyesből kiindulva 
közelít az általános felé, és a másik lény szabadságlehetőségéről 
szóló diskurzust foglalja magába . Ez utóbbi felfogásban a másik, 
a partner nem pusztán jelen van, hanem nyomot hagy az emberi 
kapcsolatokban . A kinyilatkoztatás nem egyszerű megnyilvánu-
lás, hanem traumáknak való kitettség (pl . passió) következmé-
nye . 

A hit megvallása Dussel szerint drámai esemény: mintha az, 
aki hitre jut, fogoly lenne, akit kivégzésére vezetnek, és aki a ki-
végzőhelyen ingét feltépve kiáltja: „Ide lőjetek!” Hinni annyit 
tesz, mint belevetni magam egy üres térbe, mivel a másik sze-
mély, aki hozzám közel áll, azt állítja, hogy a gödör alján víz van, 
ami oltja szomjúságomat . Kinyilatkoztatás, hit és az embertárs 
közelsége egymást kölcsönösen feltételező momentumok .30 

Az igazságosság-érzet kiváltja a szegényekért és elnyomot-
takért érzett felelősséget . Egy új rendért való kiállás szembesze-
gülés az elnyomó hatalommal, ami elkerülhetetlenül áldozat-
vállalással jár . A felszabadítás hősei anti-hősök a fennálló rend 
szemében, amely viszont eltűri és újratermeli a szegénységet .31 
A szabadság a szegények és elnyomottak felszabadítását jelenti . 

A felszabadítás az elnyomottak aktusa, akik szerint tagad-
ni kell azt az elnyomó rendszert, amely tagadja az elnyomottak 
életlehetőségeit . A felszabadítás a talált világrendet felforgató 
gyakorlat . Az elmélet tökéletlenségének és a gyakorlattal való 

29 Dussel, Enrique: Philosophy of liberation, transl . by Aquilina Martinez, 
Christine Morkovsky, Maryknoll, N .Y ., Orbis Books, 1985 (Filosofía de la 
liberación, Bogota, Universidad Santo Tomás, 1980), 8 . 

30 Uo . 47 . 
31 Uo . 60 . 
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szükségképpeni szembesítésének és korrekciójának a hangsú-
lyozása marxi örökség .32 

Egy teológiai üzenetet szükségesnek látszik historizálni, mert 
az elnyomottakra és kitaszítottakra való teológiai reakció csak 
történeti értelmezés révén ragadható meg . A felszabadítás-teo-
lógiának nem morális érvekre van szüksége, hanem narrációra, 
hogy láttatható legyen a társadalmi kiszolgáltatottság . A teoló-
gia által megválasztott kiindulópont ezért nem spekulatív (mint 
mondjuk a Libertatis conscientia kezdetű dokumentumban), ha-
nem történeti, ami például a tanúságtételek történeteiben mutat-
kozik meg .33 

A történeti nézőpont újdonsága Ignacio Ellacuria szerint 
abban áll, hogy az ember számára jövőt, ezen keresztül pedig 
reményt és ígéretet tud felmutatni az időtlen természetimádás-
sal vagy meditációval szemben . Az elnyomottak és azok felsza-
badítása nézőpontjából az elnyomás és kizsákmányolás bűn, a 
felszabadulás pedig kegyelem . Ilyen nézőpontból az Isten mint 
„egészen új” (Deus semper novus) lehetőséget kínál arra, hogy 
szemlélhető legyen az Isten mint „egészen nagy” (Deus semper 
maior) . 

Amikor Mózes felmegy a Sínai-hegyre, nem magányos, ha-
nem egy nép történelmi tapasztalatát viszi magával, és nem egy-
szerűen belső lelki folyamatoknak köszönhetően tudja azután 
átadni az isteni üzenetet népének, hanem ennek az ősrégi ta-
pasztalatnak betudhatóan . A nép is ugyanezért képes majd meg-
érteni a közvetített üzenetet .34 Ebből jön létre a szövetség, a szö-
vetségből pedig kibomlik a szabadság lehetősége . E szabadság 
folytatódik a Názáreti Jézus tanításában és követésében . 

A felszabadítás-teológia Clodovis Boff szerint az általános he-
lyett a logikai különösre helyezi a hangsúlyt, aminek értelmet 
az ad, hogy ezáltal az evangélium felszabadító hatását tárja fel . 
Amennyiben az elmélet általánosságokkal foglalkozik, akkor is 
törekszik nem elvont lenni, viszont amennyiben partikuláris, 
nem szektariánus . E teológia anyagi szempontból általános, for-
máját tekintve pedig különös . Tartalmát tekintve tehát nem el-
zárkózó, mert ami az Isten népének életével kapcsolatos, az nem 
idegen e teológiától, a különös formára való összpontosítás le-
hetséges indoka pedig a történeti meghatározottság figyelembe-
vétele, ugyanis a történelmi folyamatok hit fényében való vizs-
gálatának a célja az elnyomatás alóli felszabadítás elősegítése .35 

32 „Nr . 11: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es 
kommt drauf an, sie zu verändern .”, Marx, Karl: Thesen über Feuerbach, 
Marx-Engels Werke, Band 3, Dietz Verlag, Berlin, 1969, 6 . Dussel, i . m . 42, 58, 
62 . 

33 Ellacuría, Ignacio: The historicity of Christian salvation, transl . by Margaret 
D . Wilde, in Ellacuría –Sobrino (eds) . Mysterium liberationis, i . m . 254, 256 . 

34 Uo . 259–260 . 
35 Boff, Clodovis, Epistemology and method of the theology of liberation, 

transl . by Robert R . Barr, in Ellacuría –Sobrino (eds) . Mysterium liberationis, i . 
m . 58 . 
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Szabadsághozó látomás 

Jákob az angyallal való birkózás után megkapja az „Istennel 
megküzdő” (Izrael) nevet, amihez társíthatók az „istenkereső” 
és „istenlátó” nevek is . JHVH megismerésére az teszi Jákobot 
képessé, hogy egy fejlődési utat jár be . Hans Jonas követi Ale-
xandriai Philón magyarázatát, miszerint Jákob csodálatos mó-
don hallóból látóvá lesz, miután ugyanis hallhatta Isten szavát, a 
Logosz cselekszik, sőt, a teremtéssel művet hoz létre, amely mű 
megnyilvánulásait Jákob közvetlenül, az ige közvetítése nélkül, 
megpillantással és látással képes érzékelni .36 

Még ha nem vagyunk is Jákobok, az igét meghallhatjuk, an-
nak valósággá váltása pedig a gyakorlatban a meghallott Logosz 
követőjétől is alkotást igényel, vagyis mű létrehozását kívánja 
meg, amit azután mások megláthatnak . Az igét meghallani és 
abban hinni lehet téren és időn kívül, de látni csak azt lehet, ami 
itt és most elkészült . A látás a gyakorlatba vezet át bennünket . 

E gyakorlat egyúttal szükségképpen politikai természetű . A 
hit nem tanúsíthat politikai semlegességet, mivel az igazságkere-
ső hívő elköteleződik az igazságtalan társadalmi gyakorlat meg-
változtatása iránt . Az elköteleződés a szabadságkeresés útján 
változtatható át cselekvő valósággá . 

Amikor a Mindenható befejezetté és teljessé teszi művét, pon-
tosabban a Logosz elvégzi a rábízott feladatot, akkor JHVH Jonas 
felfogásában lényege szerint, eidetikus mivoltában mutatkozik 
meg Jákob előtt, aki Istennek ezt az alapformáját képes meglát-
ni .37 A keresztény felfogás szerint ez az „eidosz” a megváltás 
krisztusi művében mutatkozik meg, ami konkrétan a kegyelem 
kisugárzását jelenti az emberek felé . Ha ezt felfogjuk, és ennek 
alapján rendezzük be életünket – követve a látó Jákob, majd a 
Logosz-Jézus mintáját –, akkor üdvösségre juthatunk, ami azon-
ban nem történhet meg az egyes ember hozzájárulása, sőt, sze-
mélyes vállalása nélkül . 

Aki hisz, igazságra jut, az igazság pedig szabaddá tesz ben-
nünket . Szabadok azonban valóságosan csak akkor lehetünk, ha 
adottak annak társadalmi előfeltételei . A keresztény ember fele-
lőssége, hogy környezetében, ahol a hit iránt különböző mérték-
ben és módon elkötelezett társak találhatók, mennyit tesz a sza-
badságért .

36 Philo of Alexandria: The decalogue . Yonge’s title, A Treatise Concerning the 
Ten Commandments, Which Are the Heads of the Law, in Philo of Alexand-
ria, C . D . Yonge (translator): The Works of Philo, Complete and Unabridged, 
New updated version, Hendrickson Publishers, 1993, Para . XI . (47) . 

37 Jonas, Hans: The phenomenon of life. Toward a philosophical biology; Northwestern 
University Press, Evanston, IL, 2001 (originally published in 1966 by Harper 
& Row, New York), 236–238 .
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