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Engem is meglepett, hogy 2013. március 13-án, mindössze egy nappal a konklávé 

megnyitása után, fehér füst szállt fel a Szixtusi kápolna kéményéből. A 115 bíboros az 5. 
menetben az argentinai Buenos Aires érsekét, a sokak számára ismeretlen jezsuita Jose 
Mario Bergoglio-t (*1936) emelte a pápai székbe. Az új pápa a Ferenc nevet vette fel. Ő 
volt az első európai a pápai trónon, aki nem a kontinensről jött; ő volt az első 
latinamerikai pápa; az első jezsuita egyáltalán; és ő volt az első, aki a középkor 
legnagyobb szentjének, Assziszi Szent Ferencnek a nevét vette fel.  

Ez az előadás nem Ferenc pápa életét és eddigi munkásságát akarja bemutatni. 
Ehelyett inkább azokat a modern eszmeáramlatokat szeretné ismertetni, melyek egyre 
inkább teret hódítanak a hierarchia és a hívek soraiban, és ezzel a jelenlegi pápaságnak 
olyan kétértelmű megítéléséhez vezetnek.  

Hogy jobban megértsük, kezdjük hát egyes alapismeretek felfrissítésével.  
 
 
1. Mi a teológia? 
A teológia szó “Istenről való beszéd”-et jelent, és mint tudomány Istenről szól, 

akiről a Szentírás is azt mondja, hogy soha senki nem látta (vö. 1Ján 4,12), azaz 
érzékeink számára felfoghatatlan.  

Két igazság (axióma) az alapja. Az egyik az, hogy bár Isten az érzékeink számára 
felfoghatatlan, de van róla tapasztalásunk - részben a teremtett világból, részben benső 
megérzésből. Azaz, az emberi gondolkodás képes felismerni a Teremtőt! A másik 
alapigazság pedig az, hogy az ember a történelemben találkozott Istennel, mert Isten a 
tér-idő meghatározott pontjain önszántából feltárulkozott előtte. Ezt nevezzük 
kinyilatkoztatásnak. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember képes eljutni Istenhez, képes 
vele kapcsolatot teremteni vele. Aki teológiát akar űzni, annak tudnia kell értelmezni 
és alkalmazni a fenti axiómákat.  

Egyébként a gondolkodásban rejlő erővel, a világ és magunk mélyebb 
megismerésével, megértésével a filozófia foglalkozik. A történelmi kinyilatkoztatással 
pedig a  szentírástudomány (a biblikum). 

Mindazt, amit a kinyilatkoztatásból Istenről, emberről, egyházról, világról, 
jövőről megtudhatunk, a dogmatika rendszerezi. Ez a teológia csúcsa, ebbe a teológiai 
tudományágba futnak be a források, felismerések, tézisek, és belőle ered ismereteink 
minden gyakorlati alkalmazása. 

Mindazt pedig, ami a kinyilatkoztatásból az emberi döntés és cselekvés számára 
fontos, ami segít bennünket, hogy felismerjük a helyest és a helytelent, illetve, hogy 
milyen választ vár tőlünk a kinyilatkoztatásból megismert Isten, azt az erkölcsteológia 
(morális) fogalmazza meg és rendszerezi. 

 A teológia nem holt tudomány, hanem át meg átszövi a vallásos ember 
mindennapi életét. Ezért is van egy sereg ágazata. A pasztorális pl. azzal foglalkozik, 
hogy milyen legyen az egyház lelkipásztorkodása, a hívekkel való tevékenysége. A 



kateketika témája, hogy hogyan kell a hitet átadni, tanítani. A liturgika tárgya, hogyan 
jelenik meg a hitünk tartalma és Istennel való kapcsolatunk az istentiszteletben. Az 
egyházjog területe, hogy milyen legyen az egyház rendje, felépítése, belső életének 
szabályai. És még sok egyéb ágazata is van az alkalmazott teológiának (pl. missziológia, 
ökumenikus teológia, aszketika, stb.), amelyek az egyház lelkipásztorkodása, illetve a 
hitélet egy-egy sajátos szeletével foglalkoznak. 

 
 
2. A teológia rövid története  
A teológiatörténetnek az ó- és középkorban három virágkora volt: a patrisztika 

(IV.-V. század), a skolasztika (XIII. század) és az ellenreformáció (XVI.-XVII. század) 
kora. Ezekben a századokban megmutatkozott a teológia tartalmi teljessége, sajátos 
jellegének és stílusának biztonsága valamint a korszakalkotó művek sokaságát 
létrehozó életerő. A  hívők számára igazolta a hitigazságokat, a nem hívőkkel illetve a 
mást hívőkkel szemben pedig megvédte azokat. Ezekben a korszakokban a teológia 
életereje a gondolatok szédítő gazdagságában és a nagy elmék sokaságában 
mutatkozott meg. 

A negyedik virágkor az I. Vatikáni Zsinattal (1869-1870) és az azt követő egyházi 
ébredéssel kezdődött. Az I. és a II. világháború (1914 -1918, 1939-1945) rövid időre 
megakasztotta ugyan ezt a felívelést, de ezt követően a teológia újfent virágzásnak 
indult, és a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) előtt érte el újabb tetőfokát.  

Azonban már a Zsinat idején két ellentétes szellemi irányzat is felütötte a fejét: 
az egyik az „Isten halott teológia”, a másik pedig az ún. „68-as eszmeáramlat”. 

Az „Isten halott teológia” Amerikában vette kezdetét a múlt század 60-as 
éveinek az  elején, és ami kezdetben Isten neve felületes használata elleni tiltakozásnak 
illetve az ún. „civil-vallás” azon törekvése elleni protestálásnak indult, mely szerint az 
akkori nyárspolgári élet minden szeletét Isten is igeneli, egy jó évtized után minden 
metafizika (azaz: a létező világ fölött álló, érzékszerveink számára hozzáférhetetlen) 
tagadásában torkollott.  

A kereszténységre lebontva ez azt jelentette, hogy Krisztus keresztjének nincs 
megváltó (megigazulttá tevő) jelentősége. Mindössze egy erkölcsi felhívás arra, hogy 
Jézus emberszerető példáját kövessük. Azután a végső dolgok (túlvilág, ítélet, pokol, 
menny – egyszóval: eszkatológia) létezését is tagadta. Azaz az emberi (keresztény!) 
életet csak az „itt és a most” való cselekvésre redukálta, és semmi reményt nem táplált 
a halál utáni élettel kapcsolatban. Valójában tehát nem is nevezhetjük teológiának 
(Istentan), hanem csupán antropológiának (embertan), ami Isten halálát hirdette. Egy 
halott Isten pedig nem tudja az embert megváltani, hanem a kárhozatban hagyja,  
szerinte nincs tehát isteni megváltás: önmegváltást hirdet, az ember önmagára van 
utalva.1  

Az „Isten halott teológia” nézeteivel Európában, sajnos, senki nem  vette fel 
idejében a harcot. Az zavartalanul rombolt, és rombol ma is keresztény, sőt, katolikus 
teológusok körében! Úton-útfélen találkozhatunk vele abban a fajta kereszténységben, 
amely teljesen dogma-nélkülivé akar válni; amely Isten kinyilatkoztatásának egyáltalán 
nem tulajdonít egyedi, megismételhetetlen, isteni fontosságot; amely bár Isten nevét 
használja, de vele az emberi életben egyáltalán nem számol; egy puszta humanista 

                                                 
 1  Főbb képviselői: P.M. van Buren (1924-1998), F. Buri (1907-1995), G. Vahanian (1927-2012), Th. 
Altizer (1927-2018), H. Braun (1903-1991), D. Sölle (1929-2003). Vö. WALTER ROMINGER: Gott-ist-tot-
Theologie, in: http://www.bible-only.org/german/handbuch/Gott-ist-tot-Theologie.html 



testvériség illetve emberbaráti szeretet pátoszát hirdeti, pár hozzá illő szentírási 
idézettel megtűzdelve. 

Az ún. 68-as eszmeáramlatot egy valóságos forradalom váltotta ki. „Más években 
is voltak forradalmak. 1848 is ilyen volt, de az 1968-as évvel szemben az események csak 
Európára korlátozódtak, és hasonló ügyek miatt robbantak ki. 1968-ban az volt a 
különleges, hogy az emberek teljesen különböző ügyek miatt lázadtak fel, a közös pont a 
lázadás iránti vágy, a meglevő rend és minden tekintélyelvűség elutasítása volt” – írja 
ezzel a forradalommal kapcsolatban Mark Kurlansky (*1948) amerikai író.2 És igaza 
van: 1968 egyszerre jelentett politikai filozófiát, anarchista lázadást, nemzedékek 
közötti konfliktust, tradíciók elleni lázadást, szexforradalmat. 

Pusztán a történész szemével nézve 1968 májusában két folyamat indult útjára. 
Az egyik egy nagyméretű társadalmi mozgalom volt, amelynek túlnyomó többségében 
fiatal, egyetemista tagjai – éppen a vietnámi háború idejében vagyunk! – kritikusan és 
erőszakosan fellázadt a nagyhatalmak gyarmatosító, háborús politikájával szemben. 
Majd Franciaországban – egyszerre a diákokkal, de nem együtt velük –, a 
szakszervezetek országos sztrájkokkal magasabb béreket, több szociális juttatást és 
kevesebb munkaórát  követeltek a munkásoknak.  

A másik folyamat pedig – újfent csak a diáksággal az élen – a világról vallott régi 
felfogás megújulásáért szállt síkra. Konkrétan gyökeresen elutasította a tekintélyelvet, 
és kulturális liberalizmust valamint szabad szerelmet (szexuális forradalom) követelt.3  

A 68-as forradalom az Egyházba is beszüremkedett. Sőt, a szexuális forradalom 
„vívmányainak” beáramlása jelenleg történelmének egyik legnagyobb krízisébe sodorta. 
Az elkövetkező időszakban a hit fokozatos meggyengülésével egyenes arányban 
romlott benne az erkölcs, és nőtt a szabadosság, különösen a szextum területén.4 

Noha eddig – az előbb említett témát kivéve – még nem foglalkoztak sokan a 
68-as forradalomnak az Egyházra gyakorolt hatásával, egyre inkább nyilvánvalóvá 
válik, hogy ez a hatás mélyenszántóbb és károsabb, mint első látásra gondolni lehet.5 

                                                 
 2 1968 – Egy év, amely felrázta a világot, HVG Könyvek, Budapest 2006. 
 3 GUSTAVE MASSIAH: 1968 májusa a nagyvilágban, in: Eszmélet, 2008. január 1.,  
http://www.eszmelet.hu/gustave_massiah-1968-majusa-a-nagyvilagban/ LUKÁCS ANDRÁS: 1968 – Az 
év, amely megrontotta a világot, in: Hetek, 2018.1.05. http://www.hetek.hu/kulfold/201801/ 
1968_az_ev_amely_megrontotta_a_vilagot SZILVAY GERGELY: Hé, ’68! Mi volt 1968 jelentősége? In: 
Mandiner 2018. május 1, https://mandiner.hu/cikk/20180501_toth_eszter_zsofia_1968_interju 
 4 Vö. Benedikt im Wortlaut: Die Kirche und der Skandal des sexuellen Missbrauchs, Vatikanstadt, 
11 April, 2019, CNA Deutsch, https://de.catholicnewsagency.com/story/die-kirche-und-der-skandal-des-
sexuellen-missbrauchs-von-papst-benedikt-xvi-4498 Magyar fordítása: EXKLUZÍV – XVI. Benedek: Az 
Egyház és a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos botrány, in: Magyar Kurír 2019. április 12-13. 
https://www.magyarkurir.hu/nezopont/exkluziv-xvi-benedek-az-egyhaz-es-szexualis-visszaelesekkel-
kapcsolatos-botrany Míg írását egyes liberális teológusok élesen kritizálták (pl. Theologe Magnus Striet 
antwortet Benedikt XVI. Die Gesellschaft ist nicht schuld an der Missbrauchskrise!, in: 
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-gesellschaft-ist-nicht-schuld-an-der-
missbrauchskrise), a nagy többség elsimerően nyilatkozott az igazi okok felderítésében írt soraiért. 
Missbrauchskrise: 1968er Revolution ist ein Faktor. Erzbischof Georges Pontier solidarisiert sich mit 
Benedikt XVI. und bestätigt dessen Sicht. (Marseille) https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/ 
online/Missbrauchskrise-1968er-Revolution-ist-ein-Faktor;art4691,197922  
 5 A társadalomra gyakorolt hatásáról lásd: GIULIO MEOTTI: Il ’68 dei pedofili, in: Il Foglio 
settembre 2013, http://www.scienzaevita.org/wp-content/uploads/2015/02/bd885e93943de60ec6c6cb76e8 
b1fd06.pdf Az Egyházra gyakorolt hatásával kapcsolatban pedig l.: ALBERT CHRISTIAN SELLNER: Die 
"Sexuelle Revolution" und ihr Scheitern, in Vatican Magazin 16. April 2019. https://de.catholicnewsagency. 
com/article/die-sexuelle-revolution-und-ihr-scheitern-0542 Nagyon érdekes még LÁNYI BÉLA SVD 
cikke, amelyben a 68-as események következtében fellépő szerzetesrendjén belüli bizonytalanságról és 



Nyomán először is a teológiában egy ún. antropológiai fordulat következett be: a 
teológia a hit tárgyától (Isten, túlvilág) a hit alanyához (ember, evilág) fordult.6 Ezt a 
teológiai fordulatot leginkább Karl Rahner SJ (1904-1984)7, Johann Baptist Metz (*1928) 
és Edward Schillebeeckx OP (1914-2009)8 nevei fémjelzik. Ez önmagában véve még 
nem lett volna rossz, viszont azt eredményezte, hogy ennek következtében mára 
Istenről alig esik szó, az emberről annál inkább! 

Továbbá maga az erkölcsteológia is krízisbe került. Ugyanis a 60-as évektől 
kezdve egyre több teológus azt hangoztatta, hogy nincsen önmagában véve (azaz: 
abszolút) jó és nincs önmagában véve (abszolút) rossz cselekedet.  A cselekedeteket a 
személy szempontjából kell mérlegelni, mert minden látszólag rossz cselekedetnél 
lehetséges az, hogy olyan körülmények hatására történt, amelyek azt igazolhatóvá, 
helyessé, jóvá teszik. És arról pedig, hogy ezek a felmentő körülmények fennállnak-e 
vagy sem, nem a természetjogot és az isteni kinyilatkoztatást figyelembe vevő Egyház 
illetve Tanítóhivatal dönt, hanem egyedül csak a személyes lelkiismeret. 9 

Napjainkban a Zsinat után keletkező irányzatok és eszmeáramlatok sokfélesége 
(pl. felszabadítás-, feminista-, egzisztencialista-, politikai teológia,) széttöredezetté tette 
a teológiai gondolkodást is. Egységes látásmódra kevesen törekszenek; a 
természettudományokban végbement szakosodás a teológia területén is érvényre 
jutott (pl. külön biblikusok, liturgikusok, dogmatikusok, patrisztikusok, stb.).  

Továbbá az sem kedvező a mai teológia számára, hogy a Zsinat következtében, 
amely pasztorális zsinatnak nevezte magát, nem annyira a hit egzisztenciális kérdéseit 
taglalja, hanem inkább erkölcsi (elválás, újraházasodás, stb.) és lelkipásztori problémák 
(laikusok bevonása a lelkipásztorkodásba, nőknek az egyházi vezetésbe való beemelése, 
stb.). 

Ugyanakkor a jelen kor is új kihívásaira (magzatelhajtás, eutanázia) már csak 
azért sem találja meg egykönnyen a választ, mert a teológia iránt való érdeklődés – bár 
ez önmagában véve nem rossz! – már nem csupán a szakteológusokra (papokra) és az 
egyházi tisztségviselőkre (hivatásos teológusok) szorítkozik, hanem az eltérő egyházi 
kötődéssel rendelkező laikusokra is, ami rengeteg problémát eredményez, mert a 
társadalom – sőt a hívek egy része sem! – mára már nem különböztet szigorúan a 
„hivatalos egyházi” és a „laikus” teológia között, hanem a számára előnyösebbnek 
hangzónak hisz.  

Nem lebecsülendő a protestáns teológia hatása sem, különösen a Bultmann-féle 
iskola mitosztalanítás-tana, mely szerint a tiszta kinyilatkoztatás megismerése 
érdekében a Szentírást meg kell tiszítani a mitikus elemektől, mint pl. a legendás 
történetektől, a csodáktól, amelynek nyomán sok mai, magát katolikusnak nevező 
                                                                                                                                                         
útkeresésről, a fiatal rendtagoknak a hagyományos hitigazságok megkérdőjelezéséről, a renden belüli 
konzervatívok és progresszívek közötti nem egyszer botrányos harcról, a fiatal fülöp-szigeti 
szerzeteseknek a társadalmi – sokszor fegyveres – harcokba való részvételről van szó. Vö.: 
Hatvannyolcasok missziós szemmel, in JEL 2019. január 15., http://www.jelujsag.hu/hatvannyolcasok-
misszios-szemmel  
 6 Prof. Dr. HUBERT WINDISCH: Wächter, wie lange noch dauert die Nacht (Jes 21,11)? in: Kath. 
Net, 11 Februar 2019, https://www.kath.net/news/66887 

7 Vö. ANTON LOSINGER: Der anthropologische Ansatz in der Theologie Karl Rahners, Reihe: 
Orientierungspunkt Mensch. St. Ottilien EOS-Verlag, 1992². 
 8  Vö. CARSTEN BARWASSER: Theologie der Kultur und Hermeneutik der Glaubenserfahrung. 
Zur Gottesfrage und Glaubensverantwortung bei Edward Schillebeeckx OP, in: Religion – Geschichte – 
Gesellschaft, Fundamentaltheologische Studien, Bd. 47, LIT, Berlin 2010, 14-15. 

9 Vö. P. ENGELBERT RECKTENWALD: Die Missbrauchssünden und der Mainstream der 
deutschen Moraltheologia, in: Vatican-Magazin 2010. 



teológus már nem hisz sarkalatos hitigazságokban (Mária istenanyasága, szeplőtelen 
fogantatása, szűzi szülése, Jézus csodái és feltámadása, stb.).10  

Végül pedig jelenleg az Egyház elveszítette erkölcsi tekintélyét, befolyása a 
társadalmi életre, még azokban az országokban is, ahol hívei többségben vannak, vajmi 
csekély. A liberális média által túlságosan is uralt közvélemény figyelme csak akkor 
fordul felé, ha valamilyen divatos és a vezető elit számára fontos társadalmi vagy 
politikai törekvést támogat (pl. menekültügy,  klimaváltozás, stb.) vagy ha tagjai 
botrányos cselekedetekbe (pl. kiskorúak szexuális zaklatása, homoszexualitás) 
keverednek.11 

Ezzel is magyarázható az, hogy a mai Egyház csupán szociális problémákkal 
foglalkozik, és olybá veszi a hitigazságok (pl. a végső dolgok, a szentségek, a szentségi 
élet egyáltalán, a hit fontossága, a kinyilatkoztatás egyedülállósága) modern idők 
számára történő megfogalmazását, noha az lenne a tulajdonképpeni célja. A világgal 
való – néha túl sok kompromisszumba belemenő! – párbeszéde folytán nagy a veszélye 
annak, hogy annak mindennapi problémáiban elmerül, és nem a lelkekkel, a 
természetfeletti élettel, a bűnnel, a megváltással, hanem az evilági gondokkal 
foglalkozik, s így nem fárosz, világítótorony lesz többé, amely a hit és erkölcs területén 
biztosan mutatja az irányt, hanem az evilági csatározások egyik akármilyen 
résztvevője, amelynek ma ez, holnap pedig az lesz a véleménye. 

 
 
3. Teológus és Tanítóhivatal 
Mielőtt végleg rátérnék a mai eszmeáramlatokra két újabb fogalmat kell még 

tisztáznunk. Ki a teológus, és mi az a legfelsőbb intézmény, amely a teológiát mindig 
helyes mederben tartja?  

A teológus fogalma alatt értjük az Egyháznak azon tagját, akit tanulmányai és a 
közösségében élt hite arra képesített, hogy a teológia tudományos módján Isten Igéje 
ismeretét elmélyítse, valamint – ha erre egyházi megbízása van – a tanítást szolgálja. 
Az egyházi Tanítóhivatal pedig a római pápa és a világ összes püspökeinek a testülete; a 
krisztusi kinyilatkoztatás hivatalos őrzője, magyarázója és védelmezője. Ezt a 
tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. 

A Tanítóhivatal és a teológusok közös feladata, hogy a kinyilatkoztatás szent 
letéteményét őrizzék, mélyebben megértsék, feltárják, tanítsák és ha kell, megvédjék 
az Isten népe szolgálatában és az egész világ üdvére. 

Egymáshoz köti őket Isten Igéje, mert mindketten azt kutatják. Valamint a múlt 
és a jelen egyházának a hitérzéke illetve a hagyomány dokumentumai, melyekben Isten 
népének közös hite le van fektetve.  

A Tanítóhivatal és a teológusok között persze különbségek is vannak. Egyrészt 
mert a Tanítóhivatal feladata, hogy tekintélyével megvédje a katolikus hit 
sértetlenségét, a hit  és erkölcs egységét, ezért ha kell, az egyház hitére és erkölcseire 
veszélyes véleményeket elítéli. A teológusok azonban nem egyszer, pedig rájuk hárulna 
az a feladat, hogy a Tanítóhivatal és a hívek között közvetítsenek, hogy annak 
döntéseit jobban megvilágítsák, ezt a feladatukat nem mindig látják el. 

Másrészt míg a Tanítóhivatal a maga tekintélyét a szentségi felszentelésből 
kapja, amely együtt jár a tanítás és a kormányzás hivatalával is. Addig a  teológusoknak 

                                                 
 10 MICHAEL HESEMANN: Wir brauchen heilige Priester, in: https://www.kath.net/news/67646  

11 Vö. Az egészhez MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS: Teológia és vallástudomány, 110-119. In: http://acta. 
bibl.u-szeged.hu/25201/1/religiosa_003_092-123.pdf  



– a tudományos minősítésükből fakadóan "csak" – teológiai tekintélyük van, s azt is 
csupán a hit élő tapasztalatával és gyakorlatával tudják megszerezni.  

Végül míg a természete folytán hivatalának gyakorlásában szigorú 
Tanítóhivatalnak el kell viselnie azt a kritikát, hogy nem egyszer önkényesnek látszik, 
és bizonyos esetekben az is volt. Addig a teológusoknak el kell ismerniük, hogy vannak 
olyan kollegáik, akik a tudományos szabadságot igen csak eltúlozzák.12  

Ezzel megérkeztünk a hagyományos hitet kikezdő mai modern eszmeáramlatok 
ismertetéséhez. 
 

                                                 
12 Vö. NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG: Tanítóhivatal és teológia, Vatikán 1975. 


