
„SZEGÉNY EGYHÁZAT 
A SZEGÉNYEKÉRT! – FERENC PÁPA 
ÉS A FESZABADÍTÁS TEOLÓGIÁJA 

HROTKÓ LARISSZA – PERINTFALVI RITA

Prof.Dr.Dr. Hans Schelkshorn, a teológia doktora és a fi lozófi a professzora, a Bécsi 
Egyetem Katolikus Fakultásának tanára tartott 2016. május 9-én vendégelőadást a 
Progresszív Teológiai Fórum meghívására Budapesten. Előadásának címe: „Sze-
gény egyházat a szegényekért! – Ferenc pápa és a felszabadítás teológiája” volt.  
Ez a rövid tartalmi összefoglaló az előadás főbb gondolatait kívánja bemutatni öt 
alfejezetre bontva. 

A FELSZABADÍTÁS TEOLÓGIA A TÁRSADALMI 
DISKURZUS TEOLÓGIÁJA

Bevezetőjében az előadó arról ejtett néhány szót, hogy milyen személyes kapcsolat 
fűzi a felszabadítás teológiájához. Szimpatikus és közvetlen beszédstílusával vala-
mint az akadémiai tárgy iránti őszinte lelkesedésével hamar megnyerte magának 
a hallgatóságot.

Professzor Schelkshorn rögtön az elején kitért arra, hogy a felszabadítás-teológiát 
több teológiai irányzat alkotja, ezért helyesebb inkább felszabadítás teológiákról 
beszélni. Az irányzatok közötti együttgondolkodás és útkeresés pedig a mai napig 
folytatódik. A felszabadítás-teológia soha nem lehet pusztán elvont akadémia tárgy, 
hanem a mindennapi tapasztalatból kell, hogy merítkezzen és arra kell, hogy ref-
lektáljon. Ezért volt az előadás meghatározó eleme, mikor a professzor személyes 
megtapasztalásairól is beszélt. Miközben ő maga is rajong a felszabadítás-teológu-
sokért, mint pl. Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino vagy Óscar Romero, mégis tisztán 
és kritikusan látja gyenge pontjait is. Éppen ezért világosan tudtul adta, hogy a 
felszabadítás teológusok sem „birtokolják a bölcsek kövét,” sőt tévedhetnek is. Ezért 
az irányzat követőinek sem kell mindennel egyetérteni, bátran gondolkodhatnak 
a felvetett kérdésekről diff erenciáltan és nyugodtan gyakorolhatnak kritikát is. 

A felszabadítás-teológia kontextuális teológia, azaz soha nem elvont diszciplína, 
hanem mindig arra a történelmi, kulturális és társadalmi kontextusra reagál, amely 
körülveszi. Ezért természetesen nem lehet egy az egyben európai kontextusba 
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átültetni a latin-amerikai gondolkodók víziót, hanem ezeket megfelelő módon 
adaptálni kell. A felszabadítás teológia egyik fontos deklarált célja a társadalmi 
diskurzus elősegítése.  Egyébként pontosan ezért is lett a Progresszív Teológiai 
Fórum egyik központi témájává éppen a felszabadítás teológiája.

Ferenc pápa gondolatain keresztül végre teret kaphat ez a teológiai irányzat 
Európában is. Jellemző például az, hogy amíg az előző pápák – II. János Pál és XVI. 
Benedek – folyton  Európa szekularizálódásáról, mint legfőbb veszélyforrásról be-
széltek, amivel szemben az egyháznak harcolnia kell, addig Ferenc pápa felfedezte 
az európaiak hitét is, és ezért nem harcolni, hanem tanítani kíván. A felszabadítás 
teológiájából kiindulva új utat akar mutatni a szolidáris Európa boldogulásához. 
És ebben az útkeresésben az új pápa már nem egy hierarchikus, önmagát pusztán 
rigid intézményi struktúraként defi niáló egyházról, hanem akárcsak a II. Vatikáni 
Zsinat az Isten népe élő egyházáról beszél.

TÖRTÉNETI HÁTTÉR

Előadása második részében Hans Schelkshorn a felszabadítás teológiájának törté-
neti hátterét mutatta be, kezdve annak latin-amerikai gyökereitől. Kialakulásában 
a kontinens népének mély szegénysége, bizonyos politikai események és néhány 
egészen karizmatikus személyiség játszott meghatározó szerepet. További érde-
kessége a felszabadítás teológiájának, hogy kezdettől fogva szorosan összekap-
csolódott az etnológiával és az irodalommal. Amihez hozzátehetjük még azt is, 
hogy Argentínában a tangó is szerepet játszott a sajátos helyi teológiai irányzat 
arculatának megformálásban.

„A felszabadítás teológia” fogalom a perui Gustavo Gutiérrez fő művére (1971) 
vezethető vissza, amelyben a szegénység kérdéskörét bibliai aspektusból járta körül. 
Az 1960-as években Chilében, Argentínában és Nicaraguában jöttek létre olyan 
forradalmi szerveződések, amelyek különböző eszközökkel harcoltak az elnyomó 
diktatórikus rezsimek ellen. A felkelők a baloldali népmozgalomhoz tartoztak, 
amelyben értelmiségiek vezetésével vallásos bázisközösségek jöttek létre. Ezek az 
értelmiségiek olyan teológiát és olyan egyházat álmodtak meg maguknak, amely 
a szegények érdekeit védi és az Isten népére (valamint a népiességre!) koncent-
rál. Ezt a gondolatot teológiailag az 1968-ban Medellínben (Kolumbia) és 1979-
ben Pueblán (Mexikó) megtartott püspöki tanácskozásokon fogalmazták meg. 
Az újonnan létrejött teológia a latin-amerikai rezsimek ellenségeként deklarálta 
magát, amit a diktátorok komolyan is vettek és minden eszközzel – beleértve a 
fi zikai megsemmisítést is – igyekeztek megakadályozni annak terjedését. Ez az 
új teológia ugyanis nemcsak  új egyház létrehozását, hanem új világviszonyok 
lehetőségét is jelentette.
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III. BALOLDALI TEOLÓGIA – A NÉP EGYHÁZÁNAK 
GONDOLATA ÉS A VATIKÁN ÉRTETLENSÉGE

Az új teológia képviselőinek azonban nemcsak külső, hanem belső ellenségei is 
akadtak bőven. Ilyen volt maga a hivatalos egyház, a Vatikán is. Az előző két pápa 
és kancellárjaik hallani sem akartak a felszabadítás teológiájáról, vagy ha a téma 
mégis előkerült akkor az új teológiát különböző bűnökkel vádolták. Például az 
evilági élet pozitív szemléletével, hiszen a felszabadítás-teológia a földi életet nem 
tekinti a bűn potenciális forrásának. Az igazi bűn sokkal inkább a bálványimádás 
sokféle fajtája, amelyről később még szó lesz. 

A felszabadítás-teológiát vádolták és vádolják ma is azzal, hogy összefüggésben 
áll a marxista ideológiával. Bár kezdetekben a felszabadítás teológiája kétségtele-
nül a marxista gondolkodás hatása alatt állt, a kettőt közel sem lehet összemosni 
egymással. Már csak azért sem, mert a felszabadítás teológiájának több irányzata 
van, amelyeket külön-külön kell vizsgálni ebből a szempontból is és semmiképpen 
sem lehet általánosító kijelentést tenni róluk. 

II. János Pál pápa valószínűleg azért is ellenezte az új (baloldali) teológiát, mint 
a marxista ideológia képződményét, mert átélte a kommunista rezsim egyházelle-
nes üldözéseit. Holott a felszabadítás teológiája soha sem fogadta be a marxizmus 
ateista tételét, ezért ez az azonosítás és félelem ilyen szempontból alaptalan volt. 
A latin-amerikai országokban a felszabadítás teológia és a szegényekre koncentráló 
pasztorálteológiai gyakorlat legfőbb kritikusai pedig az Opus Dei katolikus egyházi 
szervezet soraiból származtak elsősorban. 

A 90-es években a felszabadítás-teológusok egészen új kérdéseket is felvetettek, 
mint pl. a világgazdasági válság, a homoszexualitás, a környezetvédelem, a földtu-
lajdon, az ásványi kincsek és az ebből származó nyereség igazságos elosztása. Ezek 
az új kérdések persze újabb és újabb konfl iktusokat szültek az egyházban, főként ott, 
ahol a hatalom és a vagyon halmozottan érzékenyen érintette az egyházi érdekeket. 

Ezen kívül nagy problémát okozott/okoz a polgári kormányoknak, de a klasz-
szikus teológia művelőinek és magának az egyháznak is, hogy a felszabadítás-
teológia nem marad semleges a kormányok imperialista politikájával szemben 
és egyértelműen fellépett/fellép a szegények és az áldozatok kizsákmányolása és 
elnyomása ellen. A felszabadítás teológia legfőbb sajátossága a szegények melletti 
opció (kiállás), aminek jellemzője, hogy a szegényeket nem egyfajta tárgyként 
kezeli, hanem az egyházi élet legfőbb alanyaként tekint rájuk. És az ő szemeiken 
keresztül akarja az egyházat és a világot is szemlélni.

Így alakult ki a Népi egyház, avagy a Nép egyházának a gondolata. A teológu-
sok sokat vitatkoztak/vitatkoznak a nép fogalmáról, hogyan is kell ezt érteni. Ha 
visszatérünk a latin-amerikai példákra, akkor a nép ott magukat az indiánokat 
jelenti, akik az ország földjének lakói voltak, mielőtt a fehér gyarmatosítók a földet 
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és annak minden kincsét elvették tőlük. A klasszikus hierarchikus egyház viszont 
a fehérbőrű középosztályt tekintette népnek. Éppen a nép fogalmának értelmezése 
kapcsán (pro vagy kontra indiánok) merültek fel nagy ellentmondások a felszaba-
dítás teológián belül is. Például az új teológia egyik költője José Martí üdvözölte 
az argentin kormány indiánok elleni brutális fellépését.

És ezen a ponton vonhatunk párhuzamot az új pápával is, hiszen Ferenc pápa 
felszabadítás teológiájának központjában is éppen a Nép egyházának gondolata 
áll, amelyet José Martí a „Nuestra Americában” és Rudulfo Kusch az „America 
profunda” c. művében már korábban megfogalmaztak. A Nép egyházának gondo-
lata így tehát a pápával együtt végre megérkezett  Rómába és hovatovább Európába 
is. Feltehetnénk a kérdést, hogy vajon az európai egyház ennek hatására megírja-e 
a saját „Europa profunda” (Mély Európa) nyilatkozatát? Alkot-e saját európai 
felszabadítási teológiát? Ennek persze az lenne a feltétele Schelkshorn professzor 
szerint, hogy ehhez előbb észrevegye a saját szegénységét.

IV. MEGÉRTÉSÉNEK KULCSA JESÁJA PRÓFÉTA 
ÁLMA NÉPE FELSZABADÍTÁSÁRÓL

A felszabadítás teológiája úgy tekint magára, mint kontextuális teológiára, amely 
mindig az adott történelmi kor, kultúra és társadalom közegében mozog. Sajátos 
prioritásai a Szentírás népies olvasatában keresendők. Megértésének kulcsa Jesája 
(Izajás, Ézsaiás) próféta könyvének 65 fejezetében (16-23 versek) található, amely 
a szegények és az elnyomottak – a kicsinyek – jutalmazásáról, a boldog új életről 
és Jeruzsálem újjáépítéséről szólnak. 

A felszabadítás teológia másik kulcsfontossági igehelye Lukács evangéliumában 
található (Lk 4,16-20), ahol Jézus a názáreti zsinagógában a prófétáktól olvasott 
fel egy részt (ez a szombati zsidó liturgiának egy fontos eleme), mégpedig éppen 
Jesája könyvéből: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt 
vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a 
vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az 
Úr kegyelmének esztendejét.” Így tehát Jesája saját népe felszabadításáról szóló 
álma lett a felszabadítás teológia mottójává.

V. KULCSFOGALMA A STRUKTURÁLIS BŰN

Melyek a felszabadítás teológia jellemzői még? A felszabadítás soha nem fegyverrel 
a kézben, hanem az Úr szavába vetett mély hit által és az ebből fakadó folyamatos 
cselekvés révén megy végbe. Amíg korábban a legfőbb ellenségnek az ateisták és a 
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máshitűek számítottak, addig az új teológia éppen azokban a keresztényekben látja 
legfőbb ellenségét, akik a vallással takaróznak, miközben a pénzt és az elnyomó 
hatalmat bálványozzák és kiszolgálják. A felszabadítás teológiája számára nem az 
egyéni bűnök erkölcsi megítélésével való foglalkozás a hangsúlyos, hanem az úgyne-
vezett strukturális bűn vizsgálata, vagyis az elnyomás és a kizsákmányolás, illetve 
azok a bűnös politikai és gazdasági intézményi struktúrák, amelyek az embereket 
a bűnre ösztönzik vagy kényszerítik. Hiszen éppen ez motiválta a latin-amerikai 
országok felszabadító harcait is, de hasonló motívumok hozták el ezt a teológiát 
Európába is. Komoly politikai-gazdasági illetve társadalmi-gazdasági elemzésre 
lenne szükség ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni a szegénységtől. Miközben 
fontos lenne tudatosítani azt a tényt is, hogy a szegénységet nem a szegények 
okozzák. A teológiai tanítás kidolgozását a szociális helyzet felmérése, elemzése, 
a környezet tanulmányozása kellene, hogy megelőzze. A gazdasági, politikai és 
társadalmi témák vizsgálata a teológia számára merőben új feladatot jelent, amely 
új módszereket és új tudástartalmakat követel. Éppen ezért a felszabadítás teoló-
giája nem egy új irányzata csupán a klasszikus teológiának, hanem annak komoly  
és nagyon fontos alternatívája. A felszabadítás-teológusok nem úgy tekintenek 
magukra, mint egy új teológia kitalálóira, hanem mint a szegények szószólóira.  

BEFEJEZÉS NÉHÁNY PROVOKATÍV KÉRDÉSSEL

Az előadás végén Perintfalvi Rita, aki eddig tolmácsként közvetítette professzor 
Schelkshorn szavait, megfordult és a kérdező pozíciójából a következő három 
provokatív kérdést tette fel:  

1. Miért van Ferenc pápának annyi ellensége? Miért nem értik meg őt Kelet-
Európában? Hova lett az eddig oly nagy erényként becsült engedelmesség 
az új pápával szemben?

2. Miért vetette el a Katolikus Egyház (II. János Pál és Ratzinger idején) a fel-
szabadítás teológiáját? Tényleg igaz-e az a vád, hogy a felszabadítás teológia 
azonosítható a marxizmussal? Van-e olyan, hogy baloldali kereszténység?

3. Mit várhatunk Ferenc pápa újító törekvéseitől? Lesz-e vajon érdemi változás: 
a nők, az elvált újraházasodottak és a melegek (LMBTQ emberek) életében 
– egyházi szerepüket, lehetőségeiket, megítélésüket illetően?

Az első kérdésre adott válaszban elhangzott, hogy a felszabadítás teológiája Eu-
rópában új jelenségnek számít, hiszen a 90-es évektől kezdődően a Vatikán ezt 
az irányzatot egyre erősebben igyekezett elhallgattatni és elnyomni. Személyi 
konfl iktusok sora is közrejátszott abban, hogy a „meg nem értés” „és a tökéletes 
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félreértés” légköre alakult ki körülötte. Ami az engedelmességet érinti, annak 
morálteológiai vonatkozásairól a professzor nem szívesen tárgyalt, mert ez nem 
az ő szakterülete. Mégis volt egy fontos megjegyzése, szerinte a pápát körülvevő 
egyházfők az elmúlt ötven évben szorgalmasan gyakorolták az engedelmességet 
és egyáltalán nem szóltak bele az előző pápák politikájába. Az új pápa politikáját 
ezzel szemben most leginkább azok kritizálják a leghangosabban, akik az előző 
évtizedekben engedelmességre szólították fel azokat, akiknek más volt a vélemé-
nyük. Ennek lehet talán az is az oka, hogy Ferenc pápa a Vatikánba is szabadságot, 
egy egészen másfajta teológiai vitakultúrát hozott.

II. János Pál aggályaira a felszabadítás teológiájával szemben már koráb-
ban utaltunk. Ezen a ponton Schelskorn professzor a két korábbi pápát egy-
szerűen Wojtilaként ill. Ratzingerként emlegette, valamint arról beszélt, hogy 
Wojtila véleményének alakulásában meghatározó szerepe volt annak, hogy átélte 
a kommunista politikai rendszerek elnyomását. Az új teológiát félelemből faka-
dó leegyszerűsítés révén a marxizmus képződményének tartotta mindkét pápa. 
A felszabadítás teológiája gyökerei a baloldali mozgalomban keresendők, ez tény. 
Ami viszont a politikai orientációját illeti, ezt a mai helyzetben sokkal nehezebb 
meghatározni, mint annak idején Latin-Amerikában. Ott egyértelmű volt, hogy 
ki az ellenség, ma Európában ez nem ilyen egyértelmű. A felszabadítás teológiája 
baloldali érzékenységű, kontextuális teológia, de ez semmiképpen nem jelent 
pártpolitizálást. Céljait az adott helyzetet elemezve és nem bizonyos pártoknak 
megfelelve határozza meg. 

Az utolsó kérdésre az előadó azt válaszolta, hogy a reformok már elkezdőd-
tek, noha nem mennek olyan gyorsan végbe, ahogy ezt várnánk. A legfontosabb 
azonban már mégis megtörtént: az említett témákkal kapcsolatban kialakult egy 
élő diskurzus. A többit pedig nem csak a pápától kell várni, hanem cselekedni is 
kell a reformok érdekében az egyház többi püspökének, de a Nép egyházának, 
azaz a laikus hívőknek is. Hiszen ha a reformok nem mennek végbe felülről, akkor 
majd végbemennek alulról. Ez a felszabadítás teológia eddigi történelmének egyik 
legfőbb üzenete.
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