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Chiara Lubich díszdoktorátusai

Chiara  Lubich,  Templeton-,  UNESCO-  és  Európa  Tanács-
díjas olasz  katolikus  személyiség, a  pápailag  jóváhagyott  Fokoláre
Mozgalom  (Mária  Műve)  alapítójának  tevékenysége  nem  csupán  vallási
téren volt jelentős. Élete utolsó tizenkét évében az egyetemek sorra fedezik
fel  hatását  a  legkülönbözőbb  tudományterületeken.  A legutolsó  néhány
díszdoktorátust  egészsége miatt  már  nem is tudja  az őt  kitüntetni  kívánó
egyetemen átvenni, ezért az egyetemek küldöttségei maguk jönnek el hozzá,
hogy  lakásán  folytassák  le  az  avatást.  Tizenhat  egyetem  ismerte  el
díszdoktorátussal  a  legkülönbözőbb  tudományterületeket  előrevivő
gondolatait. Ezek a tudományterületek, illetve egyetemek a következők: 

– Társadalomtudományok, Katolikus Egyetem, Lublin, Lengyelország 
(1996)

– Társadalmi kommunikáció, Szent János Egyetem, Bangkok, Thaiföld 
(1997)

– Teológia, Szent Tamás Pápai Egyetem, Manila, Fülöp-szigetek (1997)
– Teológia, Fu Jen Egyetem, Taipei, Taiwan (1997)
– Bölcsészet, Szent Szív Egyetem, Fairfield, Connecticut, USA (1997)
– Filozófia, De la Salle Szent János Egyetem, Mexico City, Mexikó 

(1997)
– Interdiszciplina, Állami Egyetem mind a 13 fakultása, Buenos Aires, 

Argentina (1998)
– Humán- és Vallástudományok, Pápai Katolikus Egyetem, São Paulo, 

Brazilia (1998)
– Közgazdaságtan, Katolikus Egyetem, Pernambuco, Brazilia (1998)
– Közgazdaságtan, Katolikus Egyetem Milánó, Piacenza, Olaszország 

(1999)
– Pszichológia, Máltai Egyetem (1999)
– Nevelés, Amerikai Katolikus Egyetem, Washington D.C., USA (2000)
– Teológia, Nagyszombati Egyetem, Szlovákia (2003)
– Művészetek, Cecilio Acosta Katolikus Egyetem, Maracaibo, Venezuela 

(2003)
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– A megszentelt élet teológiája, Pápai Lateráni Egyetem Claretianum 
Intézete, Róma, Olaszország (2004)

– Istentan, Hope Egyetem, Liverpool, Egyesült Királyság (2008)1

Chiarának a különféle tudományokra kiható tevékenységét azonban
ez  a  lista  nem  sorolja  fel  kimerítően.  A kitüntetések  megadása  ugyanis
nagyban  függött  attól  is,  hogy melyik  egyetem és  mikor  ébredt  rá  az  ő
jelentőségére a maga tudományterületén. Ha ez történetesen már a halála
után történt, már nem volt lehetőség a kitüntetésre.

Két olyan tudományterületet is látok, ahol ezt az elismerést nem
tudta már megkapni. Az egyik a politikatudomány, tekintve, hogy számos
politikai megnyilatkozást tett. Ami korszakalkotó politikai tevékenységében,
az  a  Politikai  Egységmozgalom  megalapítása.  A politika  addig  ugyanis
kizárólag egymást kizáró felfogások küzdelme volt. Az egymást kiegészítő
politikák egységének gondolata teljesen eredeti.

Politikai  az  a  prófétai  tette  is,  amellyel  az  Isten  önkéntesei
társadalmi mozgalmat éppen a magyar '56 kapcsán alapítja meg, amely bár
csak  a  fegyveres  felkelésről  és  annak  leveréséről  ismert,  ám  valójában
társadalom-megújító kezdeményezések jellemezték. 

Végül kaphatott volna még díszdoktorátust történelemfilozófiából
is, a világ hét zónájával kapcsolatos felismeréséért. A világ identitás szerinti
felosztásának  problémája  ugyanis  előtte  már  nem  egy  neves  történészt
foglalkoztatott. 

Tehát kaphatott volna akár még politikából és történelemből is.

1 http://convegno2013.focolare.org/en/chiara-lubich/awards-prizes.html   
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Chiara Lubich és a magyar '56 

Chiara – eredetileg Silvia – Lubich 1920-ban született  az észak-
olaszországi  hegyek  közt,  a  zsinatáról  nevezetes  Trentóban,  egy  négy
gyerekes  családban.  Neve  alapján  a  család  szlovén  nyelvterületről
származhatott,  sőt, – Chiara ázsiaias szemeit nézve – még magyar vér is
folyhat  ereiben,  tekintettel  arra  is,  hogy a Lubik  név Magyarországon is
előfordul. 

Az édesanyja hithű katolikus asszony volt, az édesapa azokban a
mussolinis időkben szocialista munkásember, nyomdász. A család minden
eszmei  polarizáltsága  ellenére  igen  jó  légkörű  volt.  Silvia  filozófiát
hallgatott a velencei egyetemen, de a háború miatt tanulmányait félbe kellett
szakítania, s a szomszédos falvakban lett tanítónő. A szövetséges csapatok
1943.  nyarán  történt  szicíliai  partraszállásával  a  2.  Világháború  elérte
Olaszországot is.  Silvia ekkortájt  csatlakozik a ferences harmadrendhez s
veszi  fel  a  Chiara  nevet.  December  7-én  szüzességi  fogadalmat  tesz,
amelynek  az  akkori  gyakorlat  szerint  kolostorba  lépés  lett  volna  a
folyománya,  amit  azonban  sem ő,  sem a  ferencesek  nem tekintettek  az
útjának. Chiara nagy vonzerőt gyakorolt az emberekre, miután lelki élete és
az  emberi  kapcsolatok  építése  nála  szoros  összefüggésben  álltak.  1944.
tavaszán  kibombázzák  a  családot,  ezért  északra  menekülnek.  Chiara
azonban marad, nem hagyhatja magára azt a kis közösséget, amely körülötte
kialakult. Bátyja, Gino a hegyekbe vonult a partizánokkal. Chiara és társnői
az óvóhelyeken az Evangéliumot olvassák a légiriadók alatt, utána pedig a
bombakárosultak  segítségére sietnek.  A háború  végére  követőinek száma
már ötszázra nő. Azt a kis lakást, ahol Chiara és társnői fedelet találtak, a
trentóiak „focolare”-nak, házi tűzhelynek kezdik nevezni, az ott uralkodó
légkör  miatt.  Egy  villanyszerelő,  aki  náluk  dolgozott,  egy  társával
férfifokolárt  alapít.  A helyi  püspök  felfigyel  a  fokolárok  körül  létrejött
életre, s hivatalosan is jóváhagyja Mária Műve néven ezt a spontán és sok
tekintetben  szokatlan  kezdeményezést.  A  háború  után  Gino  Lubich  a
kommunista  párt  újságjának,  az  Unitànak  társigazgatója  lett.  Chiara
Rómába költözik, megismerkedik Igino Giordani parlamenti képviselővel, a
széles látókörű íróval és publicistával, aki felfogja ennek a mozgalomnak a
társadalmi  jelentőségét  is.  Bár  jóval  idősebb  és  családos  ember,  Chiara

11



követői  közé  áll,  s  végül  a  mozgalom  társalapítója  lesz.  A  Fokoláre
Mozgalomnak közben külföldön is támadnak követői, alakulnak fokolárjai,
így Ausztriában is.

1956.  október  23-án  fegyveres  felkelés  tör  ki  Budapesten.  A
Magyarországot  Európától  elválasztó  hermetikus  zár,  valamint  az
események gyors leforgása miatt az eseményekről kevés információ jut ki
Nyugatra. A pápa, XII. Piusz azonban teljes tudatában van az események
jelentőségének.  Hét  alkalommal  nyilatkozik  meg  Magyarországgal
kapcsolatosan.  Már  1956.  október  28-án,  Luctuosissimi  Eventus
enciklikájával reagál a magyar forradalomra, amelyet a vatikáni rádióban is
beolvasnak.  A  nem  véletlenül  Krisztus  király  vasárnapjáról  keltezett
megnyilatkozás „a materialista ateizmus erőszakos fellépésével szemben a
lelki-szellemi  világ  valóságosan  is  létező  és  hatékonyan  működő  voltára
kívánta felhívni a figyelmet,”2 Ezt november 1-jén, november 5-én újabb
megnyilatkozások követik.  Végül november 10-én a pápa személyesen is
megszólal  Allo  strazio  del  nostro  cuore  kezdetű,  drámai  hangú  rádió-
szózatával.

„Isten! Isten! Isten!
Hangozzék  ez  a  kimondhatatlan  név,  forrása  minden  jognak,

igazságosságnak és szabadságnak a parlamentekben, a tereken, a házakban
és  a  hivatalokban  az  értelmiségiek  és  munkások  száján,  a  sajtóban  és  a
rádióban. Isten neve, mely egyenértékű a békével és szabadsággal, legyen a
jóakaratú emberek zászlaja, a kötelék a népek és nemzetek között, az a jel,
amelyben a testvérek és a közjó munkálói egymást felismerik.”

Felhívására  a  katolikusok  nemcsak  imával,  hanem  mind  a
menekült,  mind  az  otthon  maradt  magyarok  konkrét  segélyezésével  is
válaszoltak, amint nyilván mások is, más felhívásra. Chiara ezen túlmenően
azonban még egy igen eredeti, direkt választ is adott. A mozgalom 1956. óta
létező  stenciles  Città  Nuova újságjában  1957  elején  Az  Isten  önkéntesei
címmel cikkben reagált  XII.  Piusz rádiószózatára.  Ebben elmondja,  hogy
Bécsben  a  mozgalom  tagjai  találkoztak  magyar  menekültekkel,  akiknek
semmijük sem volt. „Szükségük volt élelemre, ruhára, barátságos szavakra,
de leginkább a szabadság levegőjére.” Találkoznak egy pesti sráccal is, egy
a  harcokban megsebesült  tizenhat  éves  felkelő  fiúval,  aki  hozta  magával
revolverét is, s büszkén mondta, hogy tizenhatot ölt meg. Mikor azonban
elkezdtek mélyebben érdeklődni utána, elsírta magát, hogy legszívesebben a
mamájánál lenne. Az is kiderült, hogy úgy nőtt föl, hogy Isten nevét csak
káromkodásokból  ismerte.  Megdöbbenti  őket  ez  a  találkozás.  Mint  mély

2 Fejérdy András:  XII. Piusz és a magyar 1956.  In:  Magyar Katolikus Egyház 1956. A
Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, Új Ember, 2007., 73.

12



lelki  életet  élőkben  –  és  nőkben  –  tulajdonképpen  még  ellenérzést  is
kiválthatna az ilyen véreskezű gyerekek forradalma. Ám – mint a Pápa is –
ráhangolódva a srác lelkére megértik, hogy a lényegét tekintve miről is van
szó: Egyfelől Isten nevének ilyen semmivé tételét tapasztalva Chiara mélyen
együttérez  a  Szentatya  megrendülésével,  másfelől  –  s  ebben  egyedüli  a
Szentatyát  hallgatók  és  meghallgatók  között  –  felhívást  ad  közre  a
társadalom megújítására:

„Ha létezik egy olyan társadalom, amely képes elvenni Isten nevét,
Isten szeretetét az emberi szívekből, lehetetlen, hogy ilyesmit tétlenül állva
nézzünk...

Fel kell sorakozni egy hadseregbe, és követni Jézust.
Jézusnak  olyan  tanítványaira  van  szüksége,  akik  nem a  szerze-

tekben, hanem a világban hitelesek. Olyan tanítványok, akik őt önkéntesen
követik.  [...]  Önkéntesek  serege,  mert  a  szeretet  szabad.  Hadsereg,  mert
háborúzni kell egy új társadalom felépítéséért. Olyan társadalomért, amely
egy névért tesz tanúságot: s ez Istené.”

Chiara  Lubich  felhívására  a  Fokoláre  Mozgalom  már  meglévő
követőinek ezrei kötelezték el magukat Isten önkénteseiként kifejezetten a
társadalom szolgálatára. Ezáltal a pápai szó egy meglévő alapításban egy új
kiágazást,  új  alapítást  hozott  létre.  A Fokoláre  ezt  megelőzően  inkább
szemlélődő,  lelki  mozgalom  volt,  még  akkor  is,  ha  –  és  ez  volt  az
újdonságuk – a keresztény lelkiséget nem annyira individuumokként, mint
inkább  igen  markáns  módon,  közösségileg  élték  meg.  Ez  a  közösségi
lelkiség  most  kiegészült  egy  határozott  evilági,  materiális,  strukturális
profillal is.

Chiara Lubich szókincse nem véletlenül militarista, ráérez a pesti
srácban egyszerre jelenlévő, kommunizmus okozta rosszra és a forradalom
által előhívott jóra: Bátyjával való kapcsolata segítette hozzá ehhez, akivel
nagyon szerették  egymást.  Gino Lubich  később azok közé  a  sokak közé
tartozott, akikben az 1956-os magyar események mély lelkiismereti válságot
idéztek  elő.  Ezt  követően a  Fokoláre  támogatója  lett,  s  az  említett  Città
Nuova egyik megalapítója. 

A  Pápa  Isten  nevének  társadalmi  méretekben  történő
hangoztatására  hív  fel,  válaszul  a  magyarok  szabadságtörekvését  vérrel
elfojtó ateizmusra. Egy lelkiségi mozgalom egy ilyen felhívásra az akkori
gondolkozásmód  szerint  bizonyára  hithirdetők  –  papok,  szerzetesek  –
küldésével  válaszolt  volna,  akik  a  vasfüggöny  mögött  titokban  hittant
tanítanának.  Chiara  válasza  azonban  más  volt:  Istenről  nem  szavukkal,
hanem  hiteles  életükkel  tanúságot  tevő  világiakat  toboroz.  Ismerve
lelkiségét – a tanúságtételt közelebbről úgy értve, hogy e világiak másokkal
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olyan jóakaratú, szeretetteljes kapcsolatok építését kezdeményezik, amelyek
teljesen a másik személyiségére szabottak, az illető identitásával konformak.

A Pápa is, Chiara is értelemszerűen a vasfüggönyön kívüli világhoz
szól e vasfüggönyön belüli kihívás kapcsán. Ebben benne van felfogásuk a
világ egységéről, de az a törekvés is, hogy a kommunista fertőzés aggasztó
terjedését  Nyugat-Európában  –  elsősorban  Olaszországban  és
Franciaországban  –  megállítsák,  végül  talán  még  az  is,  hogy  mindez
közvetve valamiképpen hathat a kommunista országokra is. 

Milyen kép jutott el hozzájuk a magyar forradalomról? A külföldre
eljutó információk a következő elemeket tartalmazták: Egyfelől egy ateista
diktatúra,  amely ellen az alávetettek felkelnek,  ám az a felkelést  véresen
leveri.  Másfelől  a  felkelők,  a  diktatúra  ateista  neveltjei,  akiknek  a  keze
szintén  véres.  Végül  pedig  egy,  csak  általános  körvonalakban  megjelenő
„szabadság”, amit e felkelők ki akarnak vívni. Közelebbről ez a „valamitől
való”  szabadságot,  megszabadulást  jelenthette:  az  idegen  katonai
elnyomástól,  az  idegen  identitásba  kényszerítéstől  való  megszabadulást.
Fontos  volt  valóban  nekünk,  magyaroknak  elnyomottságunktól,
megalázottságunkból,  a  diktatúrától  megszabadulni:  ám  legfőként  azért,
hogy ezáltal  lehetőségünk  legyen  valami  új  építésébe  kezdeni.  Ötvenhat
ugyanis valójában egy, a szabadságban megszülető  közösség és rend iránti
elkötelezettségről szól.

A „szabadságnak” arról  a  megvalósulásáról,  amiben a  „valamire
való” szabadság jelent  meg.  Ez bár  markánsan jelen volt,  külföldre  nem
jutott  el  a  híre,  sőt,  mi  több,  még  a  forradalom történeti  kutatásában  is
kevéssé  szerepel.  A magyar  forradalmat  illetően  mindenki  a  fegyveres
harcra,  annak  leverésére,  a  hivatalban  lévő  hazai  és  külföldi  politikusok
tevékenységére,  majd a megtorlásra fordítja a figyelmét.  Figyelmen kívül
marad  viszont  többnyire  éppen  az  a  civil  tevékenység,  amely  előbb  az
eseményeket létrehozta, majd a forradalom polgári szervezeteit kialakította,
az emberek mentalitását meghatározta. 

1996-ban magam is mint már húsz éve Isten önkéntese vettem részt
azon a nemzetközi találkozón, amit negyvenéves évfordulójukon tartottak
Budapesten  november  napjaiban,  történetesen  egy  olyan  helyszínen,
amelyen  a  forradalom  idején  magam  is  jelen  voltam.  E  találkozón
megvilágosodásként  ért  Chiara '56-os  alapításának és  magának a magyar
'56-nak  hasonlósága.  Így  emlékeztem  vissza  a  forradalom  lelkületére:
„Öröm és lelkesedés járt át mindenkit. Az emberek csak azt lesték, mivel
segíthetnék a közös ügyet, a legnehezebb feladatokra is azonnal számtalan
önként jelentkező akadt. Akik fegyvert fogtak, csak azért tették, mert készek
voltak  életüket  is  adni  a  kivívott  szabadság védelmében.  Jellemző,  hogy
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egyik feladatunk az volt, hogy megvédjük a bűnösöket a nép haragjától. A
nagy szegénység ellenére a harcokban betört kirakatokból senki nem vitt el
semmit,  sőt  nyilvános  utcai  gyűjtések  voltak  az  elesettek  hozzátartozói
számára, vidékről sorra érkeztek az ingyenes élelmiszer szállítmányok.”3 A
forradalom  lelkes volt,  nagyvonalú,  vidám, bizakodó, öntevékeny,  alkotó,
befogadó, szolidáris, dinamikus, amellett,  hogy mindez nagyon is mélyen
gyökerezett  a  történelemben,  azaz  a  múltban.  Egyszerre  éltük  át  a
szabadságot,  az  egyenlőséget  és  a  testvériséget.  Egyszerre  volt  annyira
ünnepi,  mint  egy esküvő  vagy egy Karácsony vagy mint  egy nevezetes
évforduló, amikor az esemény szépségét a korábbi hasonló élmények csak
emelik; s egyszerre volt annyira izgalmas, mint egy kalandregény, amelyben
a  következő  pillanatban  bármi  megtörténhet.  Amellett,  amit  átéltünk,
egyszerre volt személyes és közösségi élmény. Azaz egyszerre voltak jelen
konzervatív, liberális és haladó értékek. Mindezt persze csak utólag tudtam
megállapítani, mert akkor mit sem tudtam efféle kategóriákról. S ezek az
irányzatok  amellett  negatív  vonásaik  nélkül  jelentek  meg.  A
konzervativizmus  megújulásra  képtelenség  nélkül;  a  szabadságtörekvés
normarombolás nélkül, a haladás a múlt végképp eltörlése nélkül. 

Így hát elkezdtem módszeresen kutatni a forradalmat.4 

Maga a  forradalom, mint társadalmi esemény már október 22-én
elkezdődött  egy budapesti  műegyetemi nagygyűlésen,  ahol a tennivalókat
meghatározták. Itt az egyetemistákon kívül jelen voltak nemcsak különféle
értelmiségi szervezetek képviselői, hanem a munkásságé is. A gyűlés terve
diákotthonokban alakult ki.  Bennük, mint egyfajta szellemi műhelyekben,
egymástól igen eltérő gondolkozású: elkötelezett keresztény és jó szándékú
kommunista  fiatalok  kezdtek  termékeny  párbeszédet  azokról  a  reális
lehetőségekről,  amelyeket  a  mindenkori  jelen  kínált,  mentesen  bármiféle
teoretikus spekulációtól. A vallásos nevelésűek értékalapú felelősségüket, a
párttagok a mindenkori jelen lehetőségeinek ismeretét adták be a közösbe. A
párbeszéd  nyelvezete  köznapi  volt  bármiféle  világnézeti  színezet  nélkül.
Szeretet izzította át október 22-én a műegyetemi nagygyűlést, ez gyújtotta
fel  másnap  az  egész  fővárost,  a  Parlament  előtti  tüntetést.  A forradalmi
tömeg ünnepi volt, minden agresszivitás nélkül. Jókedvű jelszavakkal töltve
az időt  várakozott  órákon át  a  Parlament  előtt,  hogy meghallgassa Nagy
Imrét, akitől azt várták, hogy a forradalom mellé áll. Ünnepi eseményként

3 Új Város, 1997. 1. sz. 9.; 3. sz. 15.,
4 id. Frivaldszky János: Ötvenhat lelke. Kairosz. 2008.;  János Frivaldszky: l'Anima del

'56 ungherese. Traduzione dall’ungherese: Frivaldszky Márk, Új Város 2016.
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döntötték  le  a  Nagy Bölcs  Vezér  – Sztálin  – szobrát  is  a  Városligetben.
Ötvenhat lelke Budapestről terjedt tovább az egész országra.  A fegyveres
felkelés  akkor  tört  ki,  amikor  a  tüntetőkre  lőni  kezdtek.  A felkelőket  a
lakosság  legitimálta,  miután  a  felkelők  rendpártiak  is voltak,  ők  is  a
műegyetemisták pontjaiért fogtak fegyvert.  A rend fenntartására, az ÁVH
orvlövészeinek  leszerelésére,  a  kiszabadult  bűnözők  közbűntényes
cselekedeteinek megakadályozására törekedtek, azaz rendfenntartói funkciót
láttak  el.  Így  kezdetben  egyáltalán  nem,  később  is  alig  fordultak  elő
közbűntényes  cselekedetek.  A  szovjet  csapatok  beavatkozásával  a  harc
végül  szabadságharccá  változott,  a  felkelők  pedig  szabadságharcosokká,
akik szeme előtt a magyar történelem hőseinek példája lebegett, akik igen
gyakran hatalmas túlerő elleni reménytelen küzdelemben adták életüket. A
forradalmárok egyáltalán nem akartak fegyveres harcot. Annyira nem, hogy
a szovjet hadsereg beavatkozása után 36 órával még azt is megkísérelték,
hogy a tankokra felkapaszkodva a katonákat meggyőzzék arról, hogy nem
tekintik őket ellenségnek. A forradalom egészen december 11-ig tartott,  a
munkástanácsok felszámolásáig. 

A külföld  tisztelettel  volt  –  és  méltán – ez  előtt  az  emberfeletti
hősiesség előtt.  Semmit sem tudott viszont arról a testvériségről, amely a
történelem által  ismert  forradalmak közt  egyedül  ennek volt  a  sajátja:  A
lengyelek  iránti  szolidaritásként  indult,  különböző  világnézetű  diákok
párbeszédének gyümölcseként. Barátilag fordult a fegyveres ellenség felé is,
a véres kezű ÁVH embereit pedig védőőrizetbe vette egy törvényes bírósági
tárgyalásig.  Még a  semminél  is  kevesebbet  tudnak arról,  hogy '56 őszén
olyan tulajdonviszonyok kialakítása kezdődött el, majd szakadt félbe, amely
a  szocialista  és  a  kapitalista  tulajdonlás  mellett  egy harmadik  lett  volna.
Mindez a magyar '56-ot történelmileg unikálissá teszi.

Rádöbbentem  arra,  hogy  „Chiara  Lubich  negyven  évvel  ezelőtt
jobban megértette Magyarországot, mint mi magunk. 1956 mintha egyfajta
laikus próféciája lett volna valaminek, ami most teljesedik be.”5 Prófécia,
mert ugyan a forradalomról neki egyéb ismeretei nem voltak, mint bárkinek,
mégis párhuzamok vannak a magyar forradalom és az ő alapítása közt. Az
említett negyvenedik évfordulós ünnepségre üzenetet küldött, amelyben egy
figyelemre  méltó  kifejezés  is  előfordul:  „Kedves  mindnyájan,  akik  az
'önkéntesek' születésének negyvenedik évfordulóját ünneplitek Budapesten,
szívből  üdvözöllek  benneteket!  Nem  véletlenül  választottátok  e  fontos
találkozó helyszínéül Budapestet, Magyarország fővárosát, azét a nemzetét,
ahonnan kipattant a szikra, melyből hamarosan Olaszországban, Európában

5 Új Város, 1997. 1. sz. 9.; 3. sz. 15. 
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és az egész világon elterjedt a Fokoláre Mozgalom egyik legvirágzóbb ága.
Így válaszoltunk mi arra a szabadságvágyra,  melyet vérbe fojtottak azok,
akik ki akarták irtani a társadalomból és az emberek szívéből Istent.”6

Más szóval: a magyar nemzetből pattant ki a szikra. 

Később ő maga is túl merésznek érezhette ezeket a szavakat. Tíz
évre rá ugyanis, túl a prófétai ihlet világán már éles intellektuális distinkciót
alkalmaz: „a külső körülményeknek – a magyarországi forradalomnak – és a
Szentlélek ihletésének köszönhetően született ez a hivatás.”7 

 

6 Carissimi, che siete convenuti a Budapest per celebrare il 40° anniversario della nascita
dei  “volontari”,  giunga  a  tutti  il  mio  più  cordiale  saluto.  Non  a  caso  avete  voluto
scegliere,  come  sede  di  questo  importante  convegno,  Budapest,  la  capitale
dell’Ungheria, nazione da cui partì la prima scintilla di quella realtà – una delle più
fiorenti  diramazioni  del  Movimento  dei  Focolari  –  che  doveva divampare  presto  in
Italia,  in Europa e in tutto il  mondo. Fu la nostra risposta a quell’anelito di  libertà,
domato nel sangue, da chi voleva sradicare, dalla società e dal cuore degli uomini, Dio.

7 Chiara üzenete Isten önkéntesei születésének 50. évfordulójára:  „Kedves önkéntesek!
Szívből  üdvözöllek  mindnyájatokat,  akik  hivatásotok  születésének  50.  évfordulója
alkalmából összegyűltetek erre a „történelmi” találkozóra a világ minden részéről. Miért
jöttetek? Azért,  hogy életetekkel tegyetek tanúságot arról  a hivatásról,  amelyre Isten
mindnyájatokat meghívott.  Már áttekintettétek a történetét,  és  láttátok,  hogy a külső
körülményeknek  –  a  magyarországi  forradalomnak  –  és  a  Szentlélek  ihletésének
köszönhetően született ez a hivatás.”
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 A Földgömb Chiara Lubich szemével 
A hét zóna rövid története 

Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom (Mária Műve) alapítója még
fiatal tanítónőként annak idején a tanítványainak számtalanszor beszélhetett
az öt kontinensről. Jóval később, már sokkal bővebb ismeretek birtokában
egy inspiráció8 hatására a világot azonban már nem öt kontinensre, hanem
hét zónára osztotta fel. Ennek első nyomát 1969 nyarán találjuk meg.9 Mik
voltak  ezek  az  ismeretek?  Saját  tapasztalatai,  valamint  azoké  a  társaié,
akiket  oda  küldött  az  egység  lelkiségének  terjesztésére.10 Ezek  a
megfigyelések többfélék voltak: 1. Az ott élő emberek, az ottani társadalom
megfigyeléséből származóak.11 2. Az ott elért eredményekre támaszkodóak.
Az  egység  lelkiségében  ugyanis  alapvető  a  másik  emberrel  –  annak
személyiségével, kultúrájával, identitásával – való eggyé válás. Ennek révén
az  ott  elért  eredményekből  egyenesen  lehet  következtetni  azokra  az
emberekre,  azokra  a  társadalmakra  is,  amelyekkel  eggyé  válva  az  az
eredmény  született.12 A fentiekből  nyilvánvaló,  hogy  az  egyes  földrajzi
területek  identitásának  meghatározása  nem  tudományos  céllal  történt,
hanem azért, hogy az ott élőkkel az eggyé válást elősegítse. Chiara Lubich –
a  lelkiségét  követők  számára,  az  ő  kezdeményezése  folytán  egyszerűen:
Chiara  –  az  identitást  egy-egy színnel  adja  meg,  ami  egy még  korábbi,
1954-ből  való  inspirációjához  vezet:  A szeretetet  mint  fehér  fényt  látta,
amelynek  hét  szín  az  összetevője,  a  szeretet  „aspektusai”,  amelyek  a
következők: 

8 „Quando  abbiamo  diviso  il  mondo  a  colori  avevamo  avuto  un'ispirazione”  Chiara
Lubich  Archivum,  ASC-20021205tt_2risposta.  Az  eredeti  szövegeket  –  amelyekből
idézek -- Reskovits Ágnes szívessége folytán volt alkalmam megismerni. 

9 Chiara Lubich Archivum, Y240669
10 „c'è stato una mia compagna che si chiama Gis, io non potevo andare in Australia, e lì

ha trovato che il Movimento Gen va avanti, ma sapeste come va avanti! ” Chiara Lubich
Archivum, T240669T

11 „gli americani hanno delle qualità meravigliose: l'internazionalità, lavorano moltissimo,
però c'è la piaga del capitalismo” Chiara Lubich Archivum, Y240669

12 „Africa (Fontem è l'esempio della 'nuova evangelizzazione')” Chiara Lubich Archivum,
ASC-20021205tt_2risposta
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Javak közössége, gazdasági élet, munka (piros); 
tanúságtétel és kisugárzás (narancs); 
lelkiség és imaélet (sárga); 
természet és fizikai élet (zöld); 
harmónia és környezet (kék); 
bölcsesség és tanulmányok (indigó); 
egység és kommunikáció (ibolya) 
– mint szeretet. 

Chiara később a „színeket” társadalmi szinten is értelmezte: 
A „piros” területe a munka, a javakban való osztozás, a szegénység

elleni küzdelem; 
a  „narancs”  területe  a  népek,  népcsoportok,  kultúrák  kapcsolata,

kibékülése; 
a „sárga” területe a társadalmi etika, igazságosság és jog; 
a „zöld” területe az ember és környezetének egészsége; 
a „kék” területe a társadalmi harmónia és művészet; 
az „indigó” területe a nevelés és kultúra; 
az „ibolya” területe a társadalmi kommunikáció; 
a  „fekete” területe,  amely mindezeket  alátámasztja:  a  politika és

közigazgatás13 

– mindez mint szeretet.

Amikor valamely földrajzi egység népességének identitásáról esik
szó, óhatatlanul felvetődik ennek történeti szempontból való vizsgálata, más
szóval az identitás genezise. Ez az írás most erre tesz kísérletet. Lássuk tehát
a hét zónát és annak történetét.14

ÉSZAK-AMERIKA ÉS AUSZTRÁLIA
A 17. század elején kezdenek angol telepesek megjelenni Észak-

Amerika területén. Egyszerű, többnyire kétkezi munkából élő, szorgalmas
emberek.  Az  angol  reformációt  követően  menekültek  el  hazájukból
kálvinista, vagy annál is radikálisabb, bármiféle egyházi felsőbbséget és az
általuk  végzett  bármiféle  liturgikus  cselekményt  elvető  vallási

13 Mária Műve (Fokoláre Mozgalom) Az Új Emberiség Mozgalom Szabályzata, 2008; 
14 Előtanulmánya: id. Frivaldszky János: Közép-Európa és identitása. Primaware, Szeged,

2016. http://mek.oszk.hu/14900/14998/ (Bocsátassék meg a közép-európai szerzőnek az
a megbocsáthatatlan vétség,  hogy zónájáról,  amely bár  a legkisebb,  sőt,  benne saját
hazájáról – a leghosszabban ír!)
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meggyőződésük  miatt,  mint  amilyenek  pl.  a  kvékerek  voltak.  1776-ban
kimondták elszakadásukat is az angol királyságtól.

Észak-Amerikát  protestáns keresztény értékek hozták létre.  Ők a
bibliai  kiválasztott  nép (chosen people),  Amerika az Új Jeruzsálem (New
Jerusalem), az ígéret földje (the promised land), ami fegyverrel hódítandó
meg,  beleértve  akár  az  őslakosok  kiirtását  is,  akiket  –  egy  bizonyos
értelmezés szerint – a predestináció eleve úgyis elvetett. Az ezen az alapon
létrejövő amerikai álom a 19. századtól Európa minden részéből az amerikai
„olvasztó  tégelybe”  (melting  spot) folyamatosan  és  tömegesen  érkező
bevándorlók számára azt kínálta, hogy a „korlátlan lehetőségek hazájában”
minden egyén saját erejéből, kemény munkával képes a jobb életben előre
haladni,  ahol  „minden  milliomos  cipőtisztítóként  kezdte.”  Itt  minden  a
szabad gazdasági kezdeményezésekről, az egyének feltörekvéséről szól, a
pénzcsinálásról  műszaki,  pénzügyi  találmányok,  vállalkozások,  ügyletek
révén.

Az  egyének  szabad  törekvései  azonban  versenyben  állnak
egymással.  Miután  pedig  az  egyének  én-érvényesítő  képessége  nem
egyenlő, e versenyben vannak győztesek és vannak vesztesek is.  A vesztes
pedig  a  győztest  gazdagítja. A  liberalizmus  a  több  lehetőséget,  „több
szabadságot” megvalósítani képes gazdagabb, tehetségesebb,  rátermettebb
egyén győzelmét ígéri és hozza is meg az élet nagy darwini küzdelmében.
„A nagy hal felfalja a kisebbet.” Vagyonuk azt a fajta innovációt dicséri,
amely  megtalálja  a  törvényhézagot,  amely  által  a  többieket  tönkre  lehet
tenni. Abszolút erkölcsi  normák ugyanis nincsenek, azaz jogilag: Minden
szabad, ami nem tilos.

Mindehhez  hasonló  Ausztrália  története  is.  A 18.  századtól  ez  a
világvégén lévő terület az angolok fegyencgyarmata volt. A nemkívánatos
elemek ott  ugyanúgy elkezdhettek egy új életet  az egyfajta senki földjén
kemény munkával, ha akartak, s ha tudtak, akárcsak Amerikában. 

Mindezek  alapján  Észak-Amerika  valósága  leginkább  a
nincstelenségből  indult  self-made-man  milliárdosok  életpályájából
ismerhető  meg.  Abból  is,  ahogy  az  említettek  az  idők  folyamán  egyre
távolabb kerülnek a kereszténységtől.

Johns  Hopkins (1795-1873)  saját  erejéből  lett  –  vasútmágnássá.
Mint  a  kvéker  felekezetű  közösség  tagja,  vagyonából  nagy  összegeket
fordított  jótékonykodásra.  Így lett  alapítója a nevét viselő egyetemnek és
kórháznak is.  Andrew Carnegie (1835- 1919) iparmágnás, a világ második
leggazdagabb embere 65 évesen eladta a cégét és az érte kapott összeget
jótékony célra  fordította,  pl.  a   Carnegie  Hall  megépítésére.  Azt  vallotta,
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hogy a gazdagoknak kötelezettségei vannak a szegények iránt15. Nála csak
John D. Rockefeller  (1839-1937) olajmágnás volt  gazdagabb, a Standard
Oil  Company  ura,  az  első  amerikai  milliárdos. Mindezt  az  angol
jogszemlélet  révén  érte  el,  amely  szerint  a  jog  társadalmi  megegyezés
nyomán jön létre, amire pedig ilyen törvény nincsen, az nem jogszerűtlen. Ő
ilyen, általa kieszelt üzleti eszközöket alkalmazott versenytársai szándékos
tönkretételére,  amelyeket  később  már  törvénnyel  tiltottak  el.  Ő  nem
adományozta el  vagyonát,  hanem a puritán szemléletű óriási  örökösödési
adók  elkerülése  céljából  két  egyetemet  alapított,  valamint  a  Rockefeller
Alapítványt, amely emberbaráti programokat támogat. Ezen és más hasonló
alapítványok  révén  az  amerikai  egyetemek  a  legjobb  kutatókat  tudják
összegyűjteni az egész világról (brain drain) az amerikai közgyűjtemények
pedig  a  legértékesebb  alkotásokat.  Henry  Ford (1863-1947)  munkásokat
nyúzó,  bérüket  megvonó  módszereivel,  mindezeket  eltitkoló
propagandagépezete  révén  lett  milliárdos,  egyúttal  hírhedt  alakja  a
munkásmozgalom  történetének.  Ugyanakkor  nagy  mértékben  ő  tette  az
USA-t a két világháború nyertesévé, miközben maga is mérhetetlen vagyont
szerzett, amit az ő esetében is alapítvány mentett át a jövőbe. Az alapítványi
tőkének kedvező volt az adózási pozíciója, ez megkövetelte a társadalmat
fenntartó adózás fokozottabb ráterhelését az ipari tőkére. Az alapítványok
így  lettek  az  ipari  tőke  erőteljesebb  megadóztatásának  szószólóivá,
végeredményben a baloldali elvekévé, s így válhatott rendszerré, hogy az
alapítványok  segélyeiket  többnyire  morálisan  vállalhatatlan  feltételekkel
terhelik  meg.  2010.  óta  alapítványokkal  már  nem csak közvetve,  hanem
legálisan közvetlenül is lehet irányítani az amerikai politikai életet.  Így a
legerősebb alapítvány,  a baloldali  Ford Alapítvány aktivistáival  szabályos
politikai lejárató kampányokat tart. Az győz, akinek több a pénze. Ezzel az
elit a nép fölé kerekedett, azaz a liberalizmus a demokrácia fölé. 

George Soros (1930- ) ennek a sornak a betetőzője. Budapesten a
holokausztból az azt  lebonyolítók oldalán menekül meg. Saját  lábára áll,
1956-ban kivándorol az USA-ba, tőzsdecéget alapít.  Magyarország hitleri
megszállásából  megtanulta,  hogy  miként  hat  egy  egyensúlyban  lévő
társadalomra egy váratlan, erős, külső beavatkozás. Ezt 1988-ban a francia,
1992-ben az angol,  1998-ban az orosz,  majd a malajziai,  thaiföldi,  japán
valuták ellen alkalmazta, amivel kisemberek százezreit tette tönkre, maga
pedig  csakis  pénzügyi  tevékenységgel,  már  bármiféle  ipari  tevékenység
nélkül  a  világ  30  leggazdagabb  emberének  egyike  lett.  A  vagyonából
létrehozott  Nyílt  Társadalom  Alapítvány  (OSF)  az  általa  fenntartott
szervezetek,  civilek  és  média  támogatásával  beavatkozik  a  nemzeti  és

15 Andrew Carnegie: The Gospel of Wealth. North American Review, 1889. június 63–64. 
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európai  parlamenti  választásokba.  Célját  még  1987-ben  fektette  le  egy
dolgozatban:  A „zárt  társadalmak  felnyitása”.  Egyeteme  (CEU) is  ennek
eszköze  egy  új  értelmiség  kinevelése  révén.  Az  1917-es  forradalomból
pedig azt a tanulságot vonta le, hogy ilyenkor – „minden lehetséges,” ezért
egyes  szervezetei  aktivistákat  képeznek  ki,  tanítanak  „utcai  harcra”,
tiltakozó mozgalmak megszervezésére. A végső cél egy egyetlen óriási piac
létrejötte, „a nyitott társadalom, amelyben – mint mondja – a magamfajta
emberek szabadon élhetnek.” 

 
A zóna kulcsfogalmai: munka és vagyon, ami olykor áldás, olykor

átok.

Chiara úgy nyilatkozik, hogy Észak-Amerika és Ausztrália lakosai
csodálatosak, mert dolgoznak, tehetségesek, haladnak előre, ám csak hogy
még többet  keressenek,  ami  viszont  a  fő hibájuk.16 A pénz  ugyanis  csak
egyre halmozódik, miközben a világban máshol éhen halnak.17 Felhívja a
fiatalokat, hogy képezzék magukat, keressenek minél többet, de ezt a pénzt
juttassák  a  szegény  országokba.18 Ezzel  az  1969-ben  tett  felhívásával
kapcsolatban 2002-ben sajnálkozva állapítja meg, hogy nem valósult meg.19

Az  amerikai  milliárdosok  jótékony  alapítványairól  nyilván  megvan  a
véleménye.

16  „una  gente  meravigliosa,  gente  che  lavora,  gente  intelligente,  gente  capace,  gente
semplice, gente in cui ci sono tutte le razze. [...] Però [...] lì esiste un capitalismo, gente
che lavora e che guadagna, e fa progressi continuamente nel lavoro per guadagnare.
Questo  un  po'  il  peccato…  diciamo  il  peccato  dominante  dell'America  del  Nord.”
Chiara Lubich Archivum, T240669T

17 „La ricchezza qui concentrata è per me un’enorme responsabilità, perché in India e in
altri Paesi ci sono milioni di persone che muoiono di fame.” Il mondo a colori. Colloqui
con i gen. Anni 1966/69, Roma 1998, pp. 104-125

18 „Voi fate così: seguite la linea che qui c'è tanto marcata, lavorate anche voi, migliorate il
vostro lavoro;  se avete una laurea abbiatene due o abbiatene tre,  guadagnate molto,
moltissimo, mandateci tanti dollari e questi dollari lasciate pensare a noi e li  faremo
girare in tutto il mondo dove il mondo è mancante di tutti questi beni.” Chiara Lubich
Archivum, T240669T

19 „Dove non funziona - ma qui lo spero con tutto il cuore, perché è proprio il suo colore - 
è l'America del Nord, questo rosso, questo rosso.” Chiara Lubich Archivum, ASC-
20021210tt_1-2risposte
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FEKETE-AFRIKA
Itt van az emberiség bölcsője, sőt, a jelek arra mutatnak, hogy a

beszéd és a nyelvek is innen származnak. Ez egyúttal a legfiatalabb régiója
is a Földnek, miután lakosságának 65 százaléka 35 év alatti. 

Az  afrikai  emberek  többnyire  jó  fizikumúak,  s  hogy  emiatt
rabszolgának alkalmasak, ezt korán felfedezték az arabok, akik Kelet-Afrika
partjainál  a  meghódoltatott  afrikai  királyokat  arra  kényszerítették,  hogy
rabszolgákkal  fizessenek.  A törzsek,  királyságok folytonos harcban álltak
egymással, az arabok rabszolgaigénye pedig szinte kielégíthetetlen volt. Az
afrikai uralkodók emiatt csaknem kizárólag a szomszéd népek ellen vívott
rabszolgavadász  hadjárataikból  éltek,  akár  teljesen  kiirtva  egyes
népcsoportokat.  Olykor  eladták  saját  alattvalóikat  is.  A rabszolga-export
először Zanzibárból Perzsiába és Indiába irányult, Indiát is fekete rabszolga-
katonákkal hódították meg. A muszlimok nem engedték, hogy a feketéknek
utódaik  legyenek,  ezért  a  férfiakat  kasztrálták.  Emiatt  a  muszlim
országokban  nem  is  maradtak  fenn  olyan  fekete  bőrű  közösségek,  mint
Amerikában.  A nyugat-európaiak  a  15.  század végén kapcsolódtak be az
afrikai  rabszolga-kereskedelembe,  amikor  Amerika  meghódításakor  azt
tapasztalták, hogy az indiánok gyenge testalkatúak. Amerikába hurcolásuk
során az afrikaiak magukkal vitték vitalitásukat is, ami megtapasztalható az
észak-amerikai jazz-ben vagy a riói karneválban is.

Nyugat-Európa  érdeklődését  legutoljára  keltette  fel  a
gyarmatosítható területek közül.  Fekete-Afrika térképén még a 19. század
nagy  részében  is  fehér  foltok  domináltak.  A század  végére  azonban  a
kontinens  ipari  nyersanyagok  valóságos  vagy lehetséges  forrásaiként  jött
hirtelen  számításba.  A  fekete-afrikai  gyarmatokon  keresztény
misszionáriusok  létesítettek  kórházakat,  iskolákat,  ők  propagálták  a
monogám családmodellt. A 19. század közepén a nyugati országok sorban
eltörölték a rabszolgaságot. Ettől kezdve az európaiak védelmet jelentettek
az iszlám fenyegetésével szemben is, miután a Korán nem hogy nem tiltja a
rabszolgaságot,  hanem  egyenesen  bátorít  a  nem-muszlimok  rabigába
vetésére. Amikor a 20. század közepén a gyarmattartó hatalmak kiszorultak
Fekete-Afrikából, a szociális intézmények, iskolák, kórházak változatlanul
megmaradtak egyházi fenntartásban. Ez a keresztény misszionáriusi jelenlét
volt  az oka annak,  hogy a 20.  század folyamán a keresztények létszáma
hatalmas mértékben megnőtt. A katolikusoké a százszorosára. 

Az  Iszlám  világa  északról  ugyanakkor  szintén  terjeszkedett.  A
rabszolgaság polgári tilalma az iszlámot is barátságosabbá tette. A korábban
különféle törzsi vallásokat követő Fekete-Afrika mára lényegében két részre
oszlik:  Északon  muszlim,  másutt  keresztény.  Ma sokan  azért  lesznek  az
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iszlám híveivé, mert igent mond az életre, a sok gyermekre és nemet mond a
homoszexualitásra. Amikor egy afrikai azt látja, hogy a korábban keresztény
(Nyugat)-Európa elárulta őt, mert az elé a választás elé állítják, hogy vagy
elfogadja az egyneműek házasságát, vagy nem adnak pénzt a fejlesztésre, a
betegek  kezelésére,  a  gyerekek  oktatására, akkor  kimondja, hogy  Boko
haram („A fehérek tanítása kárhozatos”). Emellett a fehérek a globalizációt,
a nyitottságot hirdetik, majd a multinacionális vállalatok belépnek a nyitott
határokon, elveszik a kisemberektől földjeiket, éhbérért dolgoztatják őket,
végül külföldön jó áron eladják az ültetvények terméseit. Nyugat-Európában
még napjainkban is az afrikaiak kárára növekszik a jólét. Gyakori eset, hogy
a különböző természeti kincsek megszerzéséért a sokféle etnikum és vallás
közt  háborúkat  provokálnak.  Ezekben  a  háborúkban  az  iszlám
fundamentalisták rettenetes dolgokat művelnek a lakossággal. 

Az  „Arab  tavaszt”  követően  újra  indult  a  rabszolgaság.  Fekete-
Afrika muszlim területeiről Nyugat-Európa felé igyekvők Észak-Afrikában
emberkereskedők  zsákmányaivá  lesznek,  s  csak  kifosztásuk,  esetleg
többszöri áruba bocsátásuk után teszik őket lélekvesztőkön a tengerre.

Mindezek ellenére az erre figyelő külföldiekben csodálatot kelt az
afrikaiak mérhetetlen jókedve, kitartása, ereje, türelme és alázata. Az, hogy
kevés dolog birtokában is örömteliek tudnak lenni. Fekete-Afrika missziós
terület  ma  is,  ám  úgy,  hogy  fiait  és  lányait  Nyugat-Európába  nemcsak
tanulni,  hanem szolgálni  is  küldi,  ahol  hiányoznak az egyházi  hivatások.
Afrikában több a papságra készülő kispapok száma, mint a szolgáló papoké.

Kulcsfogalom: Kisugárzás

Chiara elmondja, hogy a kameruni afrikai bangwa néphez, amelyet
a kihalás fenyegetett, orvosokat küldött, akik gyógyítani kezdték őket. Nem
prédikáltak,  az  emberek  mégis  tömegesen  kérték  a  keresztséget,  amire
máshol nem láttak példát. Ezért ő a „narancs” színt adta nekik.20 2002-re
már  ugyanott  nemcsak  egy,  hanem  már  hét,  uralkodóikkal  együtt

20 „Poco  dopo  mi  portavo  nell'Africa  e  sono  arrivata  in  mezzo  al  paganesimo  dove
naturalmente non c'è  niente,  [...]  i  focolarini  [...]  hanno incominciato a  lavorare per
poter  sanare  le  piaghe  di  questo  popolo,  non  hanno  potuto  parlare.  [...]la  gente  ha
incominciato a convertirsi, e sono nate le conversioni in massa, ciò che non succede in
nessuna parte del mondo. Per esempio, uno dei nostri sacerdoti in un solo giro per la
tribù dei bangwa ha battezzato circa 476 ragazzi, non bambini appena nati, ragazzi gen,
che andavano loro stessi a dire… futuri gen, vero? loro stessi dicevano: "Noi vogliamo
il  battesimo." [...]  E ho detto:  "Va bene:  il  colore dell'Africa sarà l'arancio."  Chiara
Lubich Archivum, T240669T
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megkeresztelkedett  nép  is  volt,  akik  nagyon  jó  kapcsolatban  álltak
egymással.21

A BALKÁNTÓL JAPÁNIG
Ázsia  legősibb  indentitás-centrumai  a  szakralitásra  épülnek.  A

vallásos művészetek a misztikus tartalom közlésének igénye miatt elvetik a
racionális megközelítést.  Ugyanez vonatkozik a misztériumok tanításokba
foglalására is. Az autoritás, hatalom is a szakralitásból ered, sőt azonos is
vele.  Az  uralkodók  ezért  az  Ég  fiai,  földi  istenek.  A  birodalmak
kizárólagosak, omnipotensek, omnikompetensek, abszolútok. 

Az  ókori  Perzsa  Birodalom  mintájára  jött  létre  a  hellenisztikus
bizánci  állam, aminek örökösei az ortodox balkáni  és kijevi  államok.  Ez
utóbbiak  egy  részéből  jött  létre  250  éves  mongol  hódoltság  után
Oroszország.  Fjodor  Tyutcsev  orosz  költő  azt  írja  hazájáról,  hogy
misztérium, intellektuálisan nem is lehet  felfogni,  „hinni” kell  benne.  Az
orosz  filozófia  szerint  Oroszország identitása  nem azonos a  kultúrájával.
Identitása  nem az  intellektualitásban  van,  mint  Nyugat-Európa  esetében,
hanem  a  szentben  mint  olyanban.  A három  orosz  érték  a  következő: a
pravoszlávia (a  hit  erkölcsi  értelemben  igaz  volta), a  szobornoszty  (az
azonos  hit  egyenlősége  által  létrejött  egység)  és  a szamogyerzsávije  (a
korlátok  nélküli  autoritás). Oroszország  identitása  azonos  Ázsiáéval.
Kettőjük együtt, kiegészítve még a Balkánnal alkot egy sajátos értelemben
vett  „Eurázsiát”,  amint  Romániában a Kárpátok adják az identitás-határt,
tekintve,  hogy  a  csángók  is  nem  a  nyelvük,  hanem  a  vallásuk  szerint
azonosítják magukat. 

A szobornoszty negatív következménye a pogrom. Oroszországban
a zsidók ellen, 1848-ban románok a magyarok ellen, a délszláv háborúban
szerbek a muszlim bosnyákok ellen.

Az autoritást Keleten teológiailag közelítik meg. Ehhez a Nyugaton
kidolgozott  természetjogi  felfogás  áll  a  legközelebb,  amely  a  jog
intellektuális  konstrukcióját  abszolút  bázisra  igyekszik  helyezni.  Az
ortodoxia  Joszif  Volockij  szerzetes  megfogalmazásában  így  definiálja  az
orosz uralkodót:  „A cár  a  magasságos Istenhez hasonló.”  Nyugat-Európa
példája emiatt negatívan hatott a cárizmusra: Az angol VIII. Henriket követi
Rettegett  Iván  a  feleségei  kivégzésében.  Nagy  Péter  a  protestáns
államegyházi gyakorlat hatására lép a pátriárka helyére. A pánszlávizmus a
kulturális  nemzetfogalom  hatására  születik  meg.  A marxizmusból  Lenin

21 „Non è più un popolo solo, sono sette popoli ormai, perché sono sette i Fon, i re che
aderiscono; e anche fra loro c'è una bellissima comunione.” Chiara Lubich Archivum,
ASC-20021205tt_2risposta
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hozza  létre  a  szovjethatalmat,  amely a  legvéresebb  éppen  Ázsiában  lesz
(Kína, Korea, Kambodzsa): Az Istennel egyesült hatalom ortodox fogalma
helyére az istenné vált ateista hatalom lép. Isten az erkölcsi igazság forrása.
Ha ugyanis nincs Isten, nincs mérce, hogy mi a jó és a rossz, akkor ezt csak
a hatalom dönti el. 

Először  a  nesztoriánizmus  terjedt  el  Ázsiában:  Közép-Ázsián  át
egészen Kínáig, igen nagy területen, annyira, hogy Dzsingisz kán komolyan
fontolgatta  államvallássá  tételét.  Ezek  a  területek  azonban  muszlimmá
válnak. Majd az ortodoxia hatolt előre a Balkánon és az egészen a Csukcs
félszigetig terjeszkedő Oroszországban. 

A  spanyol  katolicizmus  általános  elfogadásra  lelt  a  Fülöp-
szigeteken, mert az egyház az őslakosok mellé állt. Kínában és Indiában a
jezsuiták a helyi és a nyugat-európai kultúra találkoztatásában (inkulturáció)
kerestek  lehetőséget  a  kereszténység  átadására,  a  helyi  vallás
(konfucianizmus  ill.  brahmanizmus)  jelenségeinek  kulturális
átinterpretálásával,  némileg  úgy,  ahogy  az  Európában  a  görög-római
mitológiával történt. Az egyházban ennek nyomán keletkezett rítusvitában
azonban  többen  kétségbe  vonták,  hogy  ez  megtehető-e.  A  hosszú
diskurzusban ugyan igenlő válasz született, ám az, hogy ez végül mégsem
vezetett  a  várt  eredményre,  arra  mutat,  hogy  egy  szakrális  közegben
született vallási jelenség az illető társadalom számára mégsem minősíthető
át problémák nélkül kulturális jelenséggé. A kereszténység mint népi vallás
viszont  el  tudott  terjedni  Kínában és vonzáskörében (Japán, Korea) is.  A
protestáns  vallás  Indiában  gyarmat-hatalmi  volta  miatt  ugyanakkor
ellenállásra talált.

Kulcsfogalmak: Szakralitás és autoritás.

Chiara  ennek  a  területnek  a  határait  másképpen  vonja  meg.
Mindenekelőtt ide sorolja a Fülöp-szigeteket, Japánt, Koreát,22 egy másik
beszédében azonban még Pakisztánt is – s vele talán még más ázsiai iszlám
államot, – habár megjegyzi ennek a többitől eltérő voltát23 végül Indiát, ahol
maga is járt egy szimpóziumon, ahol még rendkívüli lelki tapasztalatairól is
beszélhetett,24 aminthogy  Japánban  is,  a  mahajana-buddhisták  előtt.  Ide
vehetné még Thaiföldet  is,  ahol  meg a hinajana-buddhistákkal  alakult  ki

22 „le Filppine, [...] Giappone, [...] Corea.” Chiara Lubich Archivum, T240669T
23 „Pakistan” Il mondo a colori. Colloqui con i gen. Anni 1966/69, Roma 1998, pp. 104-

125
24 „Nel  nostro  Simposio  indù-cristiano”  Chiara  Lubich  Archivum,  ASC-

20021205tt_2risposta
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mély kapcsolata. Nem sorolja ide viszont Szibériát, a közép-ázsiai szovjet
köztársaságokat,  s  főként  nem  az  európai  Oroszországot  és  Balkánt
kommunista  voltuk  miatt.  Hogy  Chiara  a  szintén  kommunista,  de  nem
szovjet  hatalom  alatt  álló  Kínát  hova  sorolja,  az  ezekből  a
megnyilatkozásokból nem tudható meg.

Hogyan jellemzi Chiara ezt az Ázsiát? Az emberek elmélkednek, a
szentségre  törekszenek,  még  szerzetességük  is  van,  Istennek  akarják
magukat szentelni.25 „Színük”: a sárga. Ez a szín társadalmi vonatkozásban
pedig a jog és igazságosság világa.

MAROKKÓTÓL INDONÉZIÁIG
Mohamed a kereszténységet,  a  kereszthalállal  történő megváltást

elutasította  mint  nem  életrevaló  vallást,  ezért  annak  ellentéteként  élénk
színekkel megfestett, részletesen leírt testi gyönyöröket kínáló Paradicsomot
ígért híveinek. Tanítása,  az iszlám az emberi életet hivatott szabályozni.  A
zsidók által Jézusban hiába várt világhódító vallási vezetőként pedig maga
lépett elő.

Az arabok Gibraltárig és Belső-Ázsiáig fegyver nélkül jutottak el a
már keresztény területeken úgy, hogy a lakosság felszabadítóknak tekintette
őket a korábbi (bizánci és Szasszanida) uraiktól. Az első ezredfordulóig az
iszlám  a  békés  arcát  mutatta  a  keresztények  felé,  mindössze  a  nem-
igazhívők adóját szedte be tőlük. Amikor azonban a szeldzsuk törökök is
muszlimokká lettek, az iszlám erőszakkal lépett fel India és Európa felé. Az
előbbi  helyen  népirtással  foglalt  el  hatalmas  területet,  az  utóbbit  pedig
elzárta a szentföldi zarándokok elől, ami a keresztes háborúkhoz vezetett.
Ezek egyikében történt, hogy Assisi Szent Ferencnek sikerült a szultán elé
kerülnie,  ahol  bátorsága  –  mint  egy  halálra  is  kész  élet  tanúságtétele  –
akkora  hatást  váltott  ki  Melek-el-Kamel  szultánból  s  kíséretéből,  hogy a
ferenceseknek ettől kezdve máig szabad mozgásuk lett a muszlimok közt.

Az  arab  kultúra  a  meghódított  bizánci,  a  perzsa  és  az  indiai
kultúrákból alakult ki, helyi mesterek hozták létre. Azután, hogy e népek –
köztük a keresztények – teljesen áttértek a muszlim hitre, nemsokára az arab
kultúra is lehanyatlott.

Amikor  Nyugat-Európa  életerősnek  mutatkozott,  az  iszlámban
mutatkozott törekvés eszméinek bizonyos adaptációjára (Baath-mozgalom,
szocializmus).  Amióta  azonban  Nyugat-Európa  hanyatlani  kezdett,  máris
megjelent  az  iszlám-fundamentalizmus,  amely  elutasít  minden  ilyen

25 „gente  contemplativa,  gente  che  tende  alla  santità,  gente  per  esempio  che  ha  un
monachesimo proprio, gente che aspira.” Chiara Lubich Archivum, T240669T
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megalkuvást. A II. Világháború után az Európában megritkult férfilakosság
munkaerejét a legközelebbi (muszlim) országok pótolták: Marokkó, Algéria,
Törökország.  Miután  azonban  az  innen  bevándorlók  száma  túlságosan
megnőtt,  a  vándorlás  innen  leállt.  Egy  második  hullámban  azokból  az
ezeknél távolabb fekvő iszlám országokból indult el muszlim bevándorlás,
sőt  népvándorlás,  ahol  éppen  Nyugat-Európa  hozott  létre  fegyveres
konfliktusokat.  Előbb  csak  a  menekülés  volt  a  migráció  oka,  később  a
migráció motívuma már a saját jólétét folyvást reklámokkal hirdető Nyugat-
Európa szociális ellátó rendszerében való részesülés lett. Sokat mond, hogy
Bangladestől kiindulva minden muszlim országból jönnek migránsok, ám a
más értékrendű Indiából nem. Előre látható, hogy az egyre életellenesebbé
vált Nyugat-Európát a bevándorló muszlimok asszonyonkint 5-6 gyerekből
álló  családjukkal,  az  „élet  hadviselésével”  hamarosan  meghódítják.  Sőt,
Nyugat-Európa kilátásait  még tovább rontják  azzal,  hogy voltaképp nem
termelni,  hanem  jól  élni  jönnek.  Nem  csoda,  hogy  az  Arab-félsziget
dúsgazdag  országai  a  hatalmas  beruházásaikat  nem  velük,  hanem  más
identitású munkavállalók millióival végzik.

A népvándorlást kibocsátó országok számtalan felekezetre bomlott
kereszténysége  közben  a  folytonos  háborúkban  rohamosan  fogyatkozik.
Megmaradó, haldokló közösségeik az ókori vértanú egyház megrendítően
hiteles keresztény életet élik. Az iszlámmal folytatott párbeszédet rendkívül
megnehezíti,  hogy  a  Korán  kései  (medinai)  szúrái  a  harcos  iszlámot
hirdetik,  a  békés  tanítások  a  korai  (mekkai)  fejezetekben  találhatók;
márpedig  az  iszlám  szerint  a  Próféta  kései  tanításai  érvénytelenítik  a
korábbiakat. 

Kulcsfogalmak: Élet és halál

Chiara  e  zónára  a  „Közel-Kelet”  elnevezést  használja,  s  a
következő  országokat  említi  benne:  Libanon,  Szíria,  Egyiptom,  valamint
Algériától kezdve mindegyik, ahol az iszlám és a megosztott kereszténység
jelen van.26 Miután nem törekszik teljes felsorolásra, az általa „zöld”-nek
nevezett zónát Marokkótól Indonéziáig terjedőnek tekinthetjük.

A megosztott  Jeruzsálemben meglátta  a  sok,  egymással  békétlen
keresztény  felekezetet,  valamint  azt  is,  hogy  az  egész  Közel-Keleten
bármikor  fellángolhat  egy  háború,  amely  akár  világméretűre  is  nőhet.

26 „in tutto il Medio Oriente: nel Libano, nella Siria, nell'Egitto, ecc., in tutte quelle parti
lì. E anche loro ritenevano per Medio Oriente dall'Algeria, tutta quella parte lì, tutto
Medio Oriente.  Lì  c'è  l'Islam,  vero?  però  c'è  anche  il  cristianesimo diviso.”  Chiara
Lubich Archivum, T240669T
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Krisztus megosztott testét látta benne, amelynek egészségre van szüksége.
Így lett a „színe” a zöld.27 Ez egyúttal Isten megtestesülésének földje is, ahol
a  keresztényeknek  egységükről  kellene  tanúságot  tenniük  a  zsidók  és
muszlimok előtt.28 

LATIN-AMERIKA
Amerikában az őslakosokat a hódító spanyolok félrabszolgaként, a

portugálok  tényleges  rabszolgaként  rendelték  alá  a  bevándorló
földesuraknak.  A jezsuiták  viszont  az  őslakosok  mellé  álltak,  tudatosan
igyekeztek  alkalmazkodni  vallási,  társadalmi,  kulturális  jellemzőikhez.
Ennek következménye az, hogy Latin-Amerika indián lakossága csaknem
teljesen  megmaradt,  ellentétben  Észak-Amerikáéval.  A spanyol  király
engedélyével a közülük megkeresztelteket a jezsuiták kivonták a földesurak
hatalmából,  s  zárt,  kiváltságos  telepekre,  redukciókba  (reducciónes,
portugálul reduções)  gyűjtötték  őket,  ahol  a  korai  kereszténységéhez
hasonló  társadalmat  hoztak  létre.  Ilyenek  több  helyen  is  léteztek,  pl.
Ecuadorban,  Bolíviában,  ám  a  legsikeresebbek  a  spanyol-portugál
gyarmatok határán élő guaraní indiánok redukciói voltak. 

A  redukciók  vezetőiket  maguk  választották,  jogaikat  és
kötelességeiket törvénykönyv szabályozta. Az indiánok megtarthatták törzsi
társadalmi  berendezkedésüket.  Szabályos  alaprajzú  falvak  utcáiban  álltak
külön  a  családosok  és  az  egyedülállók  házai,  a  középpontban  pedig  a
templom, az iskola és a műhelyek voltak. 

Az  indiánok  naponta  csak  nyolc  órát  dolgoztak.  Először  a
családjaik számára szükséges élelmet termelték meg, majd a közös földeken
dolgoztak, amelyeken jó áron eladható növényeket termesztettek. Minden a
közösség tulajdonában volt, a javakat a végzett munka arányában osztották

27 „Ricordo Gerusalemme, quando l'ho vista, proprio come una città divisa in cui ci sono
tutti i cristiani di tutte le denominazioni che non sempre si vogliono bene fra loro. E lì,
in tutta quella zona del Medio Oriente, lì ci sono i focolai di guerra, per cui la pace è
sempre in pericolo, perché se scoppia da una parte poi tutto il mondo può essere una
grande conflagrazione e può venire fuori una grande guerra mondiale. [...] questo Corpo
mistico così  diviso a brandelli  deve risanarsi  e  deve essere un Corpo mistico unito,
unico. Qui ci deve essere la salute del Corpo mistico e la salute del corpo umano, la
salute dell'umanità, perché l'umanità qui si cozza.  Ecco, questa è la zona del verde.”
Chiara Lubich Archivum, T240669T

28 „Se  l’ebraismo  e  l’islam  ricevessero  una  testimonianza  di  forte  unità  da  parte  dei
cristiani, potrebbero anche entrare in un rapporto diverso con il cristianesimo. Quella
terra però mi ha fatto ricordare il verde anche perché Dio per incarnarsi ha scelto un
luogo, la Palestina.” Il mondo a colori. Colloqui con i gen. Anni 1966/69, Roma 1998,
pp. 104-125 
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el. A bevétel egy részét a Jézus Társaságának és az egyháznak adták, a többi
közösségi célt szolgált.

A  jezsuiták  felfedezték  az  indiánok  művészi  érzékét  is.
Megtanították  őket  több  szólamban  énekelni  és  hangszeren  játszani.  A
korabeli  itáliai  barokk  zenei  stílusban  páratlanul  gazdag  kotta-repertoárt
hagytak ránk alig néhány évtized leforgása alatt. A ma már romjaikban is a
Világörökség  részét  képező  monumentális,  speciális  alaprajzú,  „guaraní
barokk” templomok mesterei is indiánok voltak. Még a falakat díszítő vörös
homokkő  domborműveiket  is  ők  faragták.  Ám  ez  nemcsak  a  guaraní
rezervációkra volt  jellemző,  pl.  a mexikói,  bolíviai  barokk templomok is
mutatnak  indián  jegyeket,  s  Bolíviából  is  fennmaradtak  indián-barokk
kották. 

A  fehér  telepesek  féltékenyek  voltak  a  redukciók  területen
kívüliségére ugyanúgy, mint a guaraníknak a maté tea termelése terén elért
sikereire  is.  Elkezdték  híresztelni,  hogy  a  pénz  igazából  titokban
működtetett  nemesfémbányákból  származik,  amelyeket  fegyverkezésre
akarnak felhasználni, hogy saját királyságot hozzanak létre Paraguayban. 

A redukciók feloszlatására küldött spanyol-portugál sereg 1756-ban
2000  indiánt  mészárolt  le,  miközben  ők 5  embert  vesztettek.  Európában
írások, pamfletek jelentek meg arról, hogy a vérszomjas jezsuita tábornokok
hogyan ingerelték a vadakat civilizált uraik elleni lázadásra. Portugáliában a
szabadkőműves Pombal márki azt is elérte, hogy a guaraní háború ódiumát
a jezsuitákra terhelje, 1759-ben 670 jezsuitát űztek ki az indián missziókból.
1767-ban  a  spanyol  király  is  kitiltotta  a  jezsuitákat.  A  redukciók
elnéptelenedtek,  lakói  az  őserdőbe  menekültek  vagy  rabszolgavadászok
kezeibe estek. 

A 19.  sz.  elején  előbb  a  spanyol,  majd  a  portugál  gyarmatok
szakadtak le a koronától az Egyesült Államok támogatásával Monroe elnök
elve alapján: „Amerika az amerikaiaké”, amely gyakorlatban azt jelentette,
hogy  Latin-Amerika  az  észak-amerikaiaké.  A függetlenné  vált országok
nemcsak az USA gazdasági-politikai befolyása alá kerültek, hanem liberális
felfogásában is osztoztak, aminek következtében az amúgy is polarizálódott
társadalom  ellentmondásai  még  jobban  fokozódtak.  Az  egykori
gyarmatosítók  utódai  ma  mérhetetlen  gazdagságban,  fényűzésben  élnek,
miközben  a  szegények  bádogviskókban,  közművek  nélküli  favelasban
tengődnek a nagyvárosokat övező nyomortanyákon, amelyek a kábítószer
termelés,  a  bűnözés  központjai.  Az  egyes  országok  a  legkülönfélébb
politikai eszközökkel, hol jobb-, hol baloldali kormányzással, puccsokkal,
diktatúrákkal,  juntákkal próbálják  a  szociális  bajokat  orvosolni,  ám
hasztalanul. 
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Egész  Latin-Amerikában  amellett  mindenütt  mindmáig
megtalálható a különböző mértékű egyházellenesség, amely gyakran véres
üldözésekig fajul.  Az egyház korlátozott  jelenléte  miatt  a vallásgyakorlat
gyakran ősvallási elemekkel keveredik. 

 
Kulcsfogalmak: társadalmi és esztétikai harmónia – s ezek kiáltó

hiánya.

Chiara Dél-Amerikát említ, ám ez érthető egész Latin-Amerikára
is.  Az  általa  odaküldöttek  beszámolnak  az  ottani  súlyos  szociális
problémákról.29 1969-ben a zóna „színének” ezért a kéket adja és elmondja,
hogy Argentínában  latifundiumokon  csak  néhány marhát  tartanak,  holott
ennek  töredéke  intenzíven  művelve  forradalmat  hozhatna.  A  szociális
problémák  véres  forradalmakhoz  vezetnek,  amelyek  elkerülésére
mezőgazdasági forradalomra van szükség, szociális művekre. Meg sajtóra,
teszi hozzá habozva.30 Majd egy inspiráció hatására 1991-ben létrehozza a
Közösségi Gazdaság projektjét,  így 2002-ben úgy vonja meg a mérleget,
hogy ez, meg a politika – amely ugyan a fekete szín, de kék is teszi hozzá,
szintén habozva – ami segíthetne Dél-Amerikán.31

NYUGAT-EURÓPA
Az  összes  kulturális  és  technikai  újdonság,  azok  fogalmai,  az

eszmék,  irányzatok,  a  művészi  stílusok,  formák,  mind Nyugat-Európából
erednek. 

A nyugati kultúra a valóság intellektuális megközelítésén alapszik.
Szent Anzelm, a skolasztika atyja szerint a hithez az ész belátásán keresztül
is el lehet jutni. A nyugati kereszténység a keletivel szemben a vallás tárgyát

29 „Una mia compagna, non so se prima o dopo, adesso non ricordo, delegata da me, e 
anche un mio compagno dei primi tempi, delegati da me, sono andati nell'America del 
Sud e lì si sono resi conto di tutti i mali sociali che esistono e della necessità di 
contribuire immediatamente. ” Chiara Lubich Archivum, T240669T

30 „Una conferma l'abbiamo avuta anche in Argentina. I latifondisti hanno tanti ettari di
terreno e poco  bestiame;  noi  focolarini  vogliamo fare sui  nostri  quaranta ettari  una
coltivazione intensiva, in modo da dare l'esempio di una Mariapoli; far capire che per
risolvere i tanti problemi, invece di fare la rivoluzione con la violenza, basterebbe fare
la rivoluzione alla terra. – Però una rivoluzione senza la stampa non si fa. Allora: opere
sociali e stampa.” Chiara Lubich Archivum, SC160969

31 „Per esempio, le cose sociali, le scuole sociali si fanno tutte lì e le cose sociali sono nate
lì, l'Economia di Comunione è nata lì, anche l'incarnazione nella politica - se la politica
può essere anche azzurro - è nero in genere -, può essere anche azzurro - lì è dove è più
diffuso.” Chiara Lubich Archivum, ASC-20021205tt_2risposta
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– Istent is – nem a felfoghatatlanság, hanem a megközelíthetőség oldaláról
tekinti.  Istennel kapcsolatban a középkori bölcselet, a skolasztika a fénnyel
asszociált, az intellektus világosságával a misztika homályával szemben. A
felfoghatatlan  transzcendencia  megfoghatóságának  igénye  a  „sola
scripturától”  végül  eljutott  a  racionalizmusig,  a kiüresedett  teológiától  az
ateizmusig. Isten tagadása valójában csak intellektuálisan képzelhető el: a
nemlét ráruházása az abszolút létre. A 16. századi egyházszakadást követően
a  felekezetek  és  egymásnak  ellentmondó  filozófiai  irányzatok  száma
napjainkig folyamatosan szaporodik. Vannak, akik a szabadság növekedését
látják ebben, vannak, akik az eszmék kaotikus zűrzavarának fokozódását.
Megszületnek az életet „nemcsak értelmezni, hanem átalakítani is” hivatott
filozófiák (marxizmus).

A  nyugati  művészet  maga  is  intellektuális.  A  születő  gótika
temploma  a  fény  poézise,  a  gyámpillérek  a  számok  tudományának
eredményei. A zene rögzítésének az igényére Arezzói Guido találja meg a
választ. A természet tudományos vizsgálata alapján fedezi fel a festészet a
perspektívát,  a  szobrászat  az  anatómiát.  A barokk korban kialakult  zenei
formák:  a  szonáta,  a  fuga,  a  versenymű,  stb.,  valamint  a  romantika
programzenéje  –  mind  intellektuális  konstrukciók.  J.  S.  Bach  temperált
skálája  ugyanúgy,  mint  Arnold  Schönberg  dodekafóniája.  A  művészet
Nyugat-Európában az  intellektuálisan  létrehozott  izmusokkal  végül  olyan
határokig jut el, amelyeken túl már nem is feltétlenül értelmezhető.

A nyelvi-kulturális egyöntetűség alapján szervezett nyelvi nemzet
szintén  nyugat-európai  eszme.  A  középkorban  a zsidóságot  kitaszítják
Közép-Európába.  Az abszolutizmusban a  nyelvi  kisebbségeket  számolják
fel véres eszközökkel. A jelenkorban a nemzetenkinti homogenitás eszméje
helyébe az európai homogenitásé lép, beleértve azt az elgondolást is, hogy
nyugati mentalitású jogi szabályozásokkal Közép-Európa identitását át lehet
alakítani,  s  így  az  Uniót  homogenizálni  lehet.  A nyugat-európai  jog  az
emberi kapcsolatok s az autoritás intellektuális megközelítése a döntéshozók
többségének érdeke szerint. 

Nyugat-Európa  társadalma  alulról  szerveződött.  Ezért  már  a
középkori  dominusnak  is  nemcsak  jogai,  hanem  kötelességei  is  vannak
vazallusaival szemben. A demokrácia jellegzetesen nyugat-európai politikai
rendszer. A népvándorlásban csak a „szabadság kis körei” maradtak fent:
városok, püspökökkel az élükön, bencés közösségek. Ez utóbbiak szolgáltak
mintául  a  sorra  létrejövő  világi  korporációk,  testületek  kormányzati
struktúrájához,  távlatilag  egészen  a  modern  demokráciáig,  ahol  a
döntéshozók  szabadságának  fokát  és  körét  „fékek  és  ellensúlyok”
korlátozzák.  A reformációt  követően államok felett  álló  morális  tekintély
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többé  nem  lévén,  a  zsarnokság  elleni  garanciát  egy  társadalmi  többségi
döntéssel kívánják biztosítani. Az a lehetőség fel sem vetődik, hogy az így
létrejövő hatalom esetleg éppúgy nem esik egybe azzal, amit a közjó, az
értelem és emberség diktál, mint ahogy egy despotáé sem. Így egy olyan
instrumentalizált rendszer születik a kontinentális viharoktól védett Nyugat-
Európában, amely főként ráérős békeidőkben alkalmazható. A morális vagy
tudományos  igazság,  vagy  a  művészi  érték  szavazással  történő
megállapítása pedig egyedül a szavazó közösség moralitásától, ismereteitől,
illetve műértésétől függ. 

A  birodalmi  eszmék  ellentétesek  Nyugat-Európa  identitásával:
regresszívek,  ártalmasak  és  bukásra  ítéltek.  Szent  Ágoston  nyomán  már
Gelasius pápa szétválasztja a spirituális és a politikai szférát. A pápaság így
megőrizte  függetlenségét,  a  királyok  pedig  laikus  legitimációra
kényszerültek. A német-római császár azonban a 10. századtól kezdődően
kísérleteket  tesz  az  egyház  ugyanolyan  alávetésére,  mint  amilyet  még  a
Római Birodalomban gyakorolt. Az így létrejövő Német-Római Birodalom
nem véletlenül fejlődési vakvágányra fut. A reformációban a pápát elvető
felekezetek szükségszerűen az állam hatalma alá kerültek. Ez a katolikus
államok számára is követendő példát szolgáltatott, s végül megalapozta az
abszolutizmust,  amely  korlátozni  kezdte  az  emberi  szabadságot. Ezzel
regresszió következett be az ezredfordulóra. A gallikanizmus pl. a Lajosokat
szinte  isteni  uralkodóvá  emeli,  akik  kézfeltétellel  betegeket  tudnak
gyógyítani.  Nem  véletlen  ezért  „a  trón  és  az  oltár” ellen  felesküdött
szabadkőművesség  létrejötte.  A  keresztény-ellenes  felvilágosodásban  a
„szabadság,  egyenlőség,  testvériség”  eredetileg  keresztény  eszméiből
politikai jelszavak lesznek, amíg végül a Nagy Forradalomban kimondják,
hogy az arisztokrata nem testvér. A testvériség helyébe a 19. században már
a nacionalizmus lép, a nyelvileg homogén nemzet szupremáciája. Miután a
forradalom  „felfalta  gyermekeit”,  Bonaparte  Napóleonnal  ismét
visszajutnak az abszolutizmushoz, az ezredfordulóhoz, a most már néven is
nevezett  császársághoz.  Ennek stafétáját 1871-ben a németek veszik át  a
franciáktól. 1933-ban a németek újra a birodalmi eszmét teszik magukévá,
amelynek  Führere  ugyanúgy  jár  Oroszországban,  mint  a  franciák  első
császára. A II. Világháború után keresztény alapon létrejön az Európai Unió.
Ez  azonban  a  jelenkorra  felszámolta  keresztény  alapjait,  megindult  egy
újabb birodalomépítés,  ahol  az  erősebbek kizsákmányolják,  nyomás  alatt
tartják, kioktatják a gyengébbeket. 

A tengerekkel  körülvett  földrész lakossága csak gyarmatosítással
tudott  terjeszkedni.  A tudomány  világa  adott  csillagászati  eszközöket  a
hajózáshoz a szárazföldön helyüket nem találó kezdeményezések számára.
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Közép-Európa szintén gyarmatihoz hasonló sorba került az osztrák, német
és orosz birodalmaktól felosztva. A gyarmatok jóvoltából folyvást épültek a
nyugat-európai  városok,  teltek  a  múzeumok,  virágzott  a  kultúra.  1914-re
azonban minden megszerezhető zsákmány elfogyott,  a  hatalmak egymást
tekintették  zsákmánynak.  Az  intellektuális  Európa  legértelmetlenebb
vállalkozása az 1914-ben kezdődött Nagy Háború volt, amelynek második
félideje  1945-ben fejeződött  be.  Nyertese az Amerikai  Egyesült  Államok
lett, amit Európa amerikanizálódása követ: A pénz első helyre kerülése az
értékek  sorában,  a  „jóléti  állam”,  majd  a  „jogállam”  ideálja.  Az  Észak-
Atlanti  Szövetségtől  a  tudomány kvalitását  kvantitatíve  értékelni  próbáló
tudomány-minősítési  rendszerig.  A  gyarmatosításnak  kedvező,  hajdani
demográfiai dagályt korunkban apály követi, embertömegek áramlása a volt
gyarmatoktól Nyugat-Európa felé.  A kifosztott  népek ösztönösen jussukat
követelik vissza.

Kulcsfogalom: intellektus – s ennek ellentéte.

Chiara  abban  a  Nyugat-Európában,  ami  a  többi  kontinens
keresztényégének mintegy anyja, most (1969) az eszmék zűrzavarát látja,
amin csak Jézus segíthet, aki a bölcsesség. Csak „Európát” említ ugyan,32 de
egyértelmű,  hogy  ezt  az  akkor  még  fennálló  vasfüggöny  mögött  lévő
államok nélkül érti. Felveti, hogy mindezt a zűrzavart a sajtó révén lehetne
megoldani 33 Az egyetlen Igazság számtalan rész-igazságra töredezett, amit
(Nyugat-)Európának, mint „indigó” zónának a feladata egyesíteni.34 1991-
ben  hozzáteszi,  hogy  az  igazság  magvai  mindenütt  jelen  vannak,  pl.  a
legmélyebb,  „1949-es”  tapasztalatához  éppen  a  buddhizmusból  kapott

32 „vedevo che l'Europa, che è stata madre, madre di tutti gli altri continenti, che aveva
una civiltà antichissima, che aveva la civiltà… la prima civiltà cristiana, che ha ospitato
il  cristianesimo per  prima,  una  grande  tradizione  di  duemila  anni  di  cristianesimo”
Chiara  Lubich  Archivum,  T240669T „In  Europa c'è  una  grande confusione  di  idee
anche nel campo teologico e morale. Dobbiamo mettere ordine a questa Babele. Se non
ci fossero idee non si potrebbe mettere ordine. L'unico che può mettere ordine è Gesù in
mezzo a noi, che è la Sapienza. Facciamo dell'Europa la zona dell'indaco, perché è la
zona della sapienza” Chiara Lubich Archivum, Y240669

33 „Per dare la sapienza all'Europa incominciare dalla stampa.” Chiara Lubich Archivum, 
SC160969

34 „Ci sono più di quattrocento Chiese, ci sono semi del Verbo nelle altre religioni e anche
i non credenti hanno delle verità. La zona dell'Indaco deve unire tutto questo.” Chiara
Lubich Archivum, T250691_5risposta
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hozzájárulást.35 2002-ben örömmel állapítja meg az un. Abba Iskola és a
loppianói Sophia Egyetem megszületését (Nyugat-)Európában.36

KÖZÉP-EURÓPA
Cirill és Metód hittérítő munkájával kezdődik a soknyelvű Közép-

Európa egységének története: egy kommunikációs eszköz, a nyelv kapcsán.
E szentek elérik a pápánál, hogy a keleti (görög) és nyugati (latin) szakrális
nyelvek közé egy harmadikat, a szlávot is felvegye. A honfoglaló magyarság
már erre a köztes területre érkezik. Még ezt megelőzően elkezdődött,  s a
tatárjárás után is élő maradt a magyarság kapcsolata a kijevi Russzal. Árpád
népe a Kárpát-medencében sem irtani akarta a szomszédait, hanem társulni
velük. Így tudta megvetni a lábát azon a földön, amely a nagy népvándorlás
népeit  korábban  fekete  lyukként  nyelte  el  a  római  kultúra  maradékaival
együtt.  Előbb  a  székelyekkel  lépett  egységre,  majd  a  nyitrai  szlávokkal,
végül  a  horvátokkal.  Ez  olyan  gyakorlat  volt,  amit  Szent  István  is
megerősített, amikor az egy-szokású ország gyengeségéről tanított. 

Ez a nyitottság lehetőséget adott már a középkorban német, zsidó
iparosok,  kereskedők,  rendezett  betelepülésére,  francia  iparosok,
szőlőművesek, keleti katonáskodó besenyő, úz, és különféle kipcsak török
népelemek,  majd a  tatárjárás  kapcsán kunok,  románok bejövetelére  is.  E
bejövetel feltétele a Magyar Királyságba való beépülés volt, amit e népek
szívesen vállaltak, tekintettel az ott uralkodó biztonságra. A betolakodóknak
vagy a pöffeszkedni kezdőknek viszont ellenállásra kellett számítaniuk. 

Árpád a törzseket  szétszórva telepítette le  a Kárpát-medencében,
hogy  támadáskor  a  törzsi  híradóláncok  kommunikációs  rendszerével
lehessen egybe hívni őket.

A  magyar uralkodók  a  keleti  és  nyugati  császár  közt  egy
harmadiknak igényével lépnek fel:  pajzsra emelik,  mint az előbbit,  Szent
Istvántól kezdve pápától-kapott koronával koronázzák, mint az utóbbit.  A
királyi döntéseket  alapos megbeszélés előzte meg, a kivitelezésnél viszont
egyszemélyi  vezetés érvényesült. A Magyar Királyság III. Béla uralkodása
alatt  elismert európai nagyhatalommá fejlődött,  jövedelme hasonló volt  a
francia és angol királyokéhoz.

35 „certe cose che avvengono nel buddismo ci danno luce su certe cose capite nel '49, per
dire.” Chiara Lubich Archivum, T250691_5risposta

36 „E dov'è nata la Scuola Abbà? E' nata in Europa. Dov'è nata l'Università nostra? Da chi
è formata? Intanto da europei, abbiamo incominciato con gli italiani, poi gli europei.”
Chiara Lubich Archivum, ASC-20021210tt_1-2risposte

36



A cseh királyság a  Cseh-medencében,  a  lengyel  a Kelet-Európai
síkságon a kárpát-medencei magyarral egy időben alakul. Az utóbbi a litván,
valamint a kijevi fejedelemségek oldalán élet-halál harcot vív nyugaton a
németek,  keleten a  tatárok és  egyéb népek ellen védekezve.  Ugyanakkor
német telepesek és zsidó kereskedők számára ezek a királyságok éppen úgy
nyitottak voltak, mint a magyar. A közös sors Közép-Európa eggyé válása
irányába  hatott.  Kiderül  ez  IV.  Béla  külpolitikájából  ugyanúgy,  mint  a
litvánok és a kijeviek összefogásából, amelyben a litvánok a mongolokkal
szembeni  katonai  erőt,  a  szlávok  pedig  a  keleti  keresztény  kultúrát,  a
hivatalos  nyelvet,  az  írásbeliséget  adták.  A  litvánok  és  a  kijeviek
együttélésében így már csírájában felfedezhető az un. „Jagelló gondolat”,
amely különböző népek, vallások, kulturális  és civilizációs hagyományok
szeretetben, harmóniában, egységben való együttélését jelenti. 

A  Károly  Róbert  magyar  király  által  szervezett  visegrádi
királytalálkozón (1335) olyan magyar-lengyel-cseh szövetségi rendszer jön
létre, amely miatt nem kellett többé tartani a Német Birodalomtól. Ám a
magyar és cseh uralkodók sajnálatosan nyugat-európai ambíciókat kezdenek
magukban táplálni (nápolyi hadjárat, német császárság), amelyek elterelték
a figyelmet a közelgő oszmán veszedelemről.  A középkortól kezdve fontos
tanulsága lett Közép-Európának, hogy tőle sem nyugat, sem kelet felé sem
célt, sem segítséget nem találhat. Ez látható  a lengyelek és a kijevi Rusz
ellen háborúzó, ezzel Közép-Európát a tatárjárás előtt gyengítő német-barát
II. András, illetve a mongolok ellen menekültében osztrák fogságba eső fia,
IV. Béla esetéből is.

Magyarországon  –  Európában  egyedülállóan  –  csak  a  Szent
Koronával  lehetett  érvényesen  koronázni.  A  királyt  és  a  rendeket
Lengyelországban is  a  Corona regni Poloniae fogta össze.  Csehországot,
„Szent  Vencel  háza  népét”  pedig  „Szent  Vencel  Koronája”.  A Korona
Közép-Európában  egyfajta  transzcendens  „ország”  fogalomhoz
kapcsolódik, amely egyszerre szakrális és közjogi, szintetizálva a keleti és a
nyugati  hatalomszemléletet.  A közép-európai  társadalomszerkezet  is  más
volt,  mint  Nyugaton,  nem  volt  annyira  szabályozva,  több  tere  nyílt  a
személyiségnek.

Létrejön előbb egy magyar-lengyel, majd egy litván-lengyel, aztán
egy magyar-cseh perszonálunió. Közben a Balkánon folyamatosan nyomul
előre  az  Oszmán  Birodalom.  A magyar  és  cseh,  illetve  a  lengyel-litván
trónra egyaránt egy Jagelló király kerül. Hiába jelentett ez hatalmas erőt, a
társadalom  e  reformációt  közvetlenül  megelőző  időben  annyira
szétzilálódott,  hogy a főurak egymás  ellen  fordultak,  s  még a pápa által
szervezett  törökellenes  keresztes  hadat  is  leverik.  1526-ban  ezt  a
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Magyarországot győzik le az oszmánok Mohácsnál, a király elesik, Európa
közepe felmorzsolódik. A Kárpát-medence ismét két birodalom végvidéke
lesz,  mint a magyarok bejövetele előtt.  Most már csak a magyar végvári
vitézek védik Nyugat-Európát, amely zavartalanul folytathatta az evolúciót.
A három részre  szakadt  országban históriás  énekmondók tartották  fent  a
hírek kommunikációját.

Lengyelországnak viszont ekkor jön el a fénykora. Litvániával való
kapcsolatában  a  perszonálunió  helyébe  a  királyi  köztársaság,  a
Rzeczpospolita  lép,  amelynek speciális  jogintézménye  azonban,  az  orosz
szobornoszty elvére  emlékeztető  liberum  veto később fokozatosan
korlátozza a  királyok hatalmát.  Létrejön a bizánci  keresztények uniója  is
Rómával. Ez fokozza a vallási sokszínűséget, ez különíti el az ukránokat és
beloruszokat  is  végleg  az  oroszoktól. Amint  azonban  korábban
Magyarország, most Lengyelország kezd Közép-Európán kívüli politikát, a
háborúkban meggyöngül, végül 1795-ben a környező birodalmak felosztják.

A  mohácsi  tragédiával  a  cseh  királyság,  valamint  a  magyar
királyság  egyharmada  a  Habsburg  birodalom  része  lesz,  habár  önálló
kormányzattal. A másik harmad török hódoltság, a harmadik – Erdély – a
törököktől függő fejedelemség.

Mind a csehek, mind a magyarok függetlenségi harcokat kezdenek,
ami Csehország esetében 1620-ban annak teljes felszámolásával végződik.
A magyarok  sem  tudják  elérni  a  függetlenséget  a  „hosszú”  17.  század
számos  felkelése  után  sem,  az  ország  egységét  is  csak  nyugat-európai
segítséggel, és úgy, hogy végül az egésze Habsburg uralom alá kerül, habár
az  egyesítést  korábban  már  a  lengyel  királlyá  választott  Báthory  István
erdélyi  fejedelem  is  megcélozta.  Erdélyben  a  reformáció  olyan  vallási
pluralizmust eredményezett, amelyben Európában egyedülállóan törvénnyel
is kodifikálva lett a vallások egyenjogúsága. Az egyesített Magyarországon
pedig létrejön a vallási unió is: az ortodox papság csatlakozik Rómához. 

Közép-Európa  ipara  a  latin-amerikai  arany  beáramlása  óta
visszaszorul,  a  Habsburg-abszolutizmusban  a  magyar  ipar  elsorvasztása
azonban  már  tudatos  politikává  válik:  hogy  Magyarország  felvevő  piac
legyen, csupán mezőgazdasági termékeket és nyersanyagokat állítson elő,
akárcsak a tengeren túli gyarmatok. Még abban is hasonlóvá lett hozzájuk,
hogy  a  töröktől  elpusztított  területre  idegen  nyelvű  lakosságot,  nagy
számban  nyugatról  németeket  telepítenek.  A török  elől  menekülve  már
korábban  szerb  telepesek,  örmény  kereskedők,  cigány  vándoriparosok
érkeztek Magyarországra.

Magyarországnak  egy  idegen  birodalom  részeként  nem  volt
lehetősége  többé  saját  identitását  megélni.  A  18.  század  végén  az
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identitásválság  lelki  depressziójából  azonban  egy  csábító  kivezető  út
mutatkozott, egy nyugat-európai típusú, homogén nyelvi állam identitásának
megteremtése.  Ez az idegen gondolat a 19. század egyik vezéreszméjévé
lesz Közép-Európában, amelynek identitása azonban nem ehhez, hanem az
egységhez kötődött. Az egység szétbomlásának a „nyelvek összezavarása”
lett  az  eredménye.  A magyart  követve  az  ország  egyéb  nyelvet  beszélő
lakosai  is  saját  nyelvi  nemzeti  identitást  kezdtek  felvenni.  A magyarok
számára  a  19.  század  eleje,  a  „reformkor”  a  nemzeti  depresszióból  való
kiemelkedést,  kulturális,  társadalmi  felvirágzást  hozott.  Eötvös  József
ugyanakkor  figyelmeztetett,  hogy a  nyelvi  homogenitás  nem államalkotó
erő,  továbbá,  hogy  ellentétes  még  a  testvériség  elvével  is.  A Habsburg
Birodalomtól  való  függetlenné  válás  szabadságharcát  1848/49-ben  ugyan
még több idegenajkú lakos is a magyarokkal együtt vívta, a 20. századra
döntő többségük azonban a magyarokétól eltérő államban kívánt élni. Az ő
törekvésük ért célba az 1920-i Trianoni döntésben.

A  lengyelek  megszűnt  államiságukat  több  szabadságharcban
próbálták helyreállítani, de ugyanolyan sikertelenek voltak a birodalmakkal
szemben,  mint  a  magyarok.  E harcaikban magyar  és  lengyel  önkéntesek
kölcsönösen  támogatták  egymást.  Sőt,  Adam  Czartoryski  egy
államszövetség gondolatát is felveti a németek és oroszok közt élő népek
számára. 

Hosszú  ideig  Közép-Európában  élt  a  legtöbb  zsidó,  Krakkóban
korábban  még  önkormányzattal  is  rendelkeztek.  1900-ban  Varsó  után
Budapest volt a legnagyobb zsidó város. Az előbbi lakosságának harmada,
az utóbbinak negyede volt zsidó. A magyar liberális nemesség toleranciája
következtében a zsidóság megmagyarosodott, magyar érzelmű maradt még
a  Trianon  után  elcsatolt  területeken  is,  ahol  ez  számukra  pedig  komoly
hátrányt jelentett. 

Az 1867-i  osztrák-magyar  kiegyezés  betársulás  volt  egy nyugati
típusú birodalomba. A birodalmi gondolkozás megerősödésével a nemzeti
liberális  konszenzusos  diskurzus  kezdett  elapadni,  amely  a  magyar  alkat
Nyugat és Kelet közötti közvetítő, szintézisteremtő, asszimiláló képességét
hangsúlyozta.  A  kiegyezés  egyenes  következménye  volt  a  részvétel  a
Világháborúban,  végül  Trianon.  Magyarország  elcsatolt  területein  az  új
hatóságok sokkal rosszabbul bántak a magyarokkal, mint azok korábban a
kisebbségekkel.  A  „középosztály”  menekült  az  anyaországba,  ám  az
állásokban zsidó többséget talált, aminek eredménye a „numerus clausus”
törvény  lett,  amely  a  zsidó  egyetemi  hallgatók  létszámát  korlátozta.  A
szentistváni befogadó, többnemzetiségű Magyarország Trianonnal homogén
nemzetállammá alakult.

39



A három  birodalomba  széttagolt  lengyelség  egymás  közt  olyan
szoros  kommunikációt  tartott  fenn,  hogy  a  Nagy  Háború  végére  több
százezres  lengyel  hadsereg  állt  fegyverben  s  állította  helyre
Lengyelországot.  Józef  Piŀsudski  a  beloruszok és  ukránok bevonásával  a
„Jagelló  gondolat”  szellemében  többnemzetiségű,  antiszemitizmustól,
szélsőségektől mentes Lengyelországot kívánt létrehozni. A két világháború
közt  több  magyar  és  külföldi  gondolkodó  is  tervet  készít  a  németek  és
oroszok közé szorult, széttagolt, életképtelen Közép-Európa egyesítésére. A
születő Szovjetunió azonban – Németországgal versenyben – előbb húsz év
fennállás  után  felosztja  Lengyelországot,  majd  megszállja  egész  Közép-
Európát.  A Szovjetunió  úgy egyesíti  Közép-Európát,  hogy bevezeti  saját
társadalmi rendszerét, benne a média központi irányítását. A lakosság máig
ható  gyakorlatot  szerez  egymás  közt  a  virágnyelvben,  a  szamizdat
kiadványok készítésében, a szélsőségesen manipulált szövegekből a tények
kihüvelyezésében, a kritikai média-használatban. 

Az  1956-os  magyar  forradalom  a  lengyel-magyar  testvériség
eszméjéből  indult.  A berlini  fal  ledöntéséhez  magyar  kezdeményezés
vezetett,  Erdélyben  a  Ceauşescu-rendszert  elsöprő  mozgalom  a  benne
résztvevő  erdélyi  magyarok  és  románok  szoros  kapcsolatára  épült.  A
Szovjetunió  felbomlik,  a  Trianonban  nyelvrokonsági  alapon  létrehozott
Csehszlovákia és Jugoszlávia nyelvi elemeire esik szét.  (Ez utóbbi részei
amellett  még  három eltérő  identitású  zónához  is  tartoznak:  Szlovénia  –
Nyugat-Európa; Horvátország és Vajdaság – Közép-Európa; a többi – Kelet-
Európa) Létre jön 1991-ben a Visegrádi együttműködés, amelynek tagjai ma
Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország. Ez az első politikai
kezdeményezés  a  Közép-Európa  egységének  és  identitásának
feltámasztására,  amely az Újkor elején a környező birodalmak áldozatául
esett.  Ami  azonban  az  egység  hétköznapjait  illeti,  a  közép-európai
országokban  a  belpolitikai  diskurzus  egyelőre  szélsőségesen  sarkított,
embereket egymástól elválasztó, szédítően mély szakadékokkal. 

Kulcsfogalmak:  a  különbözőségeket  szintetizáló  egység,
testvériség, társadalmi kommunikáció, illetve ezek hiánya.

Chiara  az  1969-ben  még  meglévő  vasfüggönyön  túli  világról
ismereteit az oda küldött társaiéra építi,37 meg a saját kommunista bátyjától

37 „avete  sentito  la  Doni  in  questi  giorni”  Chiara  Lubich  Archivum,  ASC-
20021205tt_2risposta
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hallottakra,38 összességében  azt  állapítva  meg  róla,  hogy  ismeretlen.39

Lényegét  a  kommunizmussal  azonosítja,  amely  egyedülálló  módon  az
emberiség egységét hirdeti, ám mindezt a gyűlöletre alapozva.40 A szeretet
egységének, ami ezt gyógyítani hivatott a „színe” viszont az ibolya.41

Földrajzilag ide sorolja az egész kommunista blokkot,42 magában
foglalva  Oroszországot  ázsiai  részével  együtt.43 Bízik  Máriában,  aki
Fatimában megmondta Oroszország megtérését.44 1991-ben megemlíti, hogy
a keletnémet állam, Lengyelország és Csehszlovákia már létre is hozott egy
bizonyos  egységet,  ha  téves  alapokon  is,  miközben  a  nyugat-európai
országok  csak  maguknak  élnek.45 (Érdekes  módon  itt  Chiara  számításon
kívül hagyja az Európai Uniót). A vasfüggöny leomlása után kapcsolatokat
kell felépíteni a külső világgal, mert addig itt ilyenek nem voltak.46 

38 „ho raccontato quella storia di mio fratello, vi ricordate popi? che è venuto, comunista, a
dirmi: "Quel che avete fatto voi…", con un suo amico; me lo vedo… lo vedo ancora,
dice: "Quel che avete fatto voi qui a Trento, noi vogliamo farlo in tutto il mondo" - mi
sono dimenticata di dire una cosa ai vescovi. Ho detto io qual è il segreto, allora ho fatto
vedere la croce e loro hanno abbassato la testa; però io ho concluso, salutando: "Be', noi
siamo pope - che in trentino si capiva -, piccole, povere, però Dio è con noi. Vediamo
chi vince!" ” Chiara Lubich Archivum, ASC-20021205tt_2risposta

39  „Altra zona enorme, pressoché sconosciuta: l'oltrecortina. ” Chiara Lubich Archivum,
Y240669

40 „Vedono tutta l'umanità come un corpo solo, come una cosa sola, e sono collegati con
tutti i comunisti in maniera unica, come fossero un'unica famiglia. Non li lega l'amore,
magari li lega l'odio, l'interesse, l'economia. Questo legame non lo ha nessun popolo.”
Chiara Lubich Archivum, Y240669

41 „Se noi  entriamo lì,  e  già ci  sono i  nostri,  troviamo almeno una  strada  per  portare
l'Ideale,  una strada che è comunista ma anche cristiana, che è questo essere tutti  un
corpo solo. Questa sarà la zona del violetto” Chiara Lubich Archivum, Y240669

42 „il blocco comunista ” Il mondo a colori. Colloqui con i gen. Anni 1966/69, Roma 1998,
pp. 104-125

43 „l'oltrecortina che parte dalla Russia, voi sapete anche più in qua, e va via tutta l'Asia.”
Chiara Lubich Archivum, T240669T

44 „Noi abbiamo un’enorme fiducia riguardo a questo mondo, prima di  tutto perché la
Madonna lo ama: ha detto a Fatima che la Russia si convertirà e quindi sarà così, e poi
perché ci sono molti nostri fratelli che lì sono morti martiri.” Il mondo a colori. Colloqui
con i gen. Anni 1966/69, Roma 1998, pp. 104-125

45 „loro hanno fatto  una certa  esperienza:  fra  Polonia,  DDR, Cecoslovacchia c'era una
certa unità; falsa, basata su cose sbagliate, ma c'era. Una certa fraternità la vivevano,
c'era.  L'uno  anzi  viveva  anche  per  l'altro,  ecco,  ciò  che  non  era  qui  nell'Europa
occidentale: la Francia vive per suo conto, l'Italia vive per suo conto, la Germania vive
per suo conto.” Chiara Lubich Archivum, T250691_5risposta 

46 „ doveva essere la zona - del violetto - dei rapporti, perché non c'erano rapporti” Chiara
Lubich Archivum, ASC-20021205tt_2risposta

41



Chiara  elemzésénél  figyelembe  kell  venni  azt,  hogy  maga  is
megállapítja,  hogy  ismeretei  töredékesek.  Továbbá  azt  is,  hogy  akkor  a
kommunizmus  annyira  győztesnek  tűnt,  hogy  mindenki  –  vasfüggönyön
innen és túl  –  úgy vélte,  hogy uralma örökké tart.  Nyugaton még azt  is
vélhették, hogy ez a viszonylag csak rövid ideje létező eszme azért ilyen
hatékony, mert a zóna lényegéhez tartozik. Ezzel együtt valóságos csoda,
hogy a közép-európai országokra találó módon Chiara mégis ráérzett ezek
identitására. Egy, nem is a régiók identitásával foglalkozó beszédében pl. ezt
mondja:  „Cirill  és  Metód  [...]  tetteikkel  felmutatták  a  különbözőségben
megnyilvánuló egység keresztény modelljét.”47

KÖVETKEZMÉNYEK

Chiara  meglátásai  az  egyes  földrajzi  területekről  nem  alkotnak
doktrínát,  nincsenek  részleteikben  kidolgozva.  Közlései  heurisztikusak,
holisztikus jellegűek, ami nagyon emlékeztet  a próféciákéra.  Sokat mond
önmagában  az  is,  hogy  színekkel  identifikálja  a  régiókat.  Magát,  az
„identitás”  szót  ugyanakkor  nem  használja,  hanem  helyette  gyakran  a
„kultúra” kifejezést, ami nem más, mint saját, nyugat-európai identitásának
megjelölése.  Amit  az  egyes  régiókról  mond, lelkiségi  természetűek.  Itt
bemutatott  szaktudományos  hasznosításuk  ennél  fogva  csak  másodlagos,
ami azonban semmit nem von le ismeretrendező voltuk értékéből.

Amint a hét szín mindegyike egyenlő értékű a másikkal, az egyes
„színekkel” jellemzett földrajzi területek és azok identitásai is egyenlőek. Ez
újragondolásra késztethet minden ezzel ellentétes – akár tudatosan vallott,
akár  csak  ösztönösen  is  feltételezett  –  elvet,  pl.  a  nyugat-európai
szupremáciáét. 

A régiók identitását az ott megjelenő kereszténység bontakoztatta
ki  teljes  valóságában.  Ennek  következtében  egyfelől  a  kereszténység
csorbulása,  visszaszorulása  együtt  járt  az  identitás  negatív  vonásainak
megerősödésével. Másfelől pedig csakis olyan keresztény missziónak lehet
létjogosultsága, amely a régiók identitására épül. 

Az eltérő identitású szomszédos régiók hatással vannak egymásra.
Ebből  fakad,  hogy  a  régiók  belül  nem  teljesen  homogének.  Nyugat-
Európában  Anglia  és  Németalföld  identitásában  pl.  jelen  van  Észak-
Amerikáé is,  amely innen gyökerezik.  Az Ibériai  félszigeten  és  Itáliában
pedig  jelen  van  a  Közel-Keleté.  Csehországban  sok  a  nyugat-európai,
Szlovákiában a kelet-európai elem, stb.

47 Chiara: Európa és a világ egységének kulcsa. Nuova Umanità, 24 [2002/1] 139, 15-28.
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Nyílt Társadalom és Egyesült Világ 

A II. Világháborúban Nyugat-Európa – s leginkább Franciaország –
megszenvedte  Németország  nemzeti  szocializmusának  totalitárius
diktatúráját.  A francia  egzisztencializmus  részben  erre  a  megalázottságra
volt válasz, egy nemzeti, abszolút szabadságé: „A cselekvés egyedül akkor
lehet  következetes,  ha  az  ember  a  szabadsága  maximális  kihasználására
törekszik.”48 A társadalmi nemek (gender) elmélete megszabadulást hirdet
még  a  biológiai  nemünktől  is.49 A  hitleri  diktatúrára  adott  válasz  az
individualizmus lett: A másik ember maga a pokol.50 A politikai válasz pedig
a  kommunizmus,  amelyről  csak  a  háború  után  kezdett  kiderülni,  hogy
ugyanolyan elnyomó rendszer, mint a nemzeti szocializmus.

A háborút  azonban nemcsak a  névleges  vesztesek,  hanem egész
Nyugat-Európa  elveszítette,  aki  pedig  vele  szemben  megnyerte,  az  az
Egyesült Államok volt, éspedig gazdasági ereje révén. A katonai győzelmet
eszmei győzelem követte. Az amerikai szemlélet, amelynek vallási gyökerét
a protestantizmus,51 filozófiai gyökerét pedig az individualista liberalizmus
adja, egyre erősebb hatást kezdett gyakorolni a 20. század második felétől
Nyugat Európa mentalitására. A rommá lett városokat lakói nagy energiával,
munkával építették újjá. Az ezt követő gazdasági fellendülés lehetővé tette
az életszínvonal gyors emelkedését, az anyagi javak, luxuscikkek bőségét,
sőt  pazarló  fogyasztását  is  a  társadalom széles  tömegei  számára.  Ennek
eredményeként  létrejött  Nyugat-Európában egy,  a  javak és  szolgáltatások
fogyasztását  célnak  tekintő  fogyasztói  társadalom,  amelyben  az  embert
azzal azonosítják, amit birtokol. 

Ám  a  háború  után  született  generáció  már  nem  tudja,  miért
gürcöltek a háború után szülei, s megveti a munkát. A vietnami háborúban
elszenvedett kudarc megtépázza Amerika tekintélyét is, magát a háborúét is
mint olyanét. Az amerikai életforma által nyújtott, csak a javakra vonatkozó

48 Jean Paul Sartre:  L’existentialisme est une humanisme, 1946 
49 Simone de Beauvoir: Le Deuxième Sexe. 1949. (A második nem. Bp., Gondolat, 1969.)
50 Jean Paul Sartre: Huis clos (Zárt tárgyalás) 1944 
51 William Herberg: Protestant, Catholic, Jew: an Essay in American religious sociology. 

1955 University of Chicago Press. 
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„egydimenziós”52 szabadság helyett, amely csak a fogyasztás szabadsága, az
1968-as  francia  diáklázadások részvevői  egy szélesebb  körű  szabadságot
követelnek: első sorban szexuális szabadságot53: „Szeretkezz, ne háborúzz”.
A fogamzásgátlás új  lehetőségei felmentenek a gyerekvállalás felelőssége
alól  is: gyerekeket  szüljenek  csak  azok  a  vendégmunkások,  akiket
(Nyugat-)Németországba Törökországból és Jugoszláviából a nem szívesen
végzett  munkákra  behívtak,  vagy  azok  a  bevándorlók,  akik  a
gyarmatbirodalmakban  kompromittálódtak,  majd  azok  felbomlásával  az
anyaországaikban megjelentek. 

Liberális forradalom játszódott le: A fiak lázadása az apák ellen. A
nők lázadása férjeik ellen. Lázadás a tekintély mint olyan ellen. A felelősség
mint  olyan  ellen.  E  diáklázadások  jelképei  Mao  Ce-tung,  Che  Guevara
voltak,  szintén ellenségei  a  kapitalizmusnak,  de  egészen más okokból  és
más  célokkal,  mint  ők.  A  lázadások  Nyugat-Európában  az  amerikai
gazdasági  liberalizmusra  kulturális  liberalizmussal  válaszoltak.  Fogalmak
kiterjesztésével  olyan  területekre,  ahol  azok  eredetileg  nem  voltak
értelmezhetők:  „házasság”,  „kisebbségek”  stb.  Egyre  inkább  olyan
eszmerendszer  uralkodott  el,  amely  az  egyének  korlátlan,  –  elsősorban
Istentől,  morális  tiltásoktól,  sőt,  társadalmi  struktúráktól,  múlttól,  fizikai
adottságoktól, független – abszolút szabadsága a célja. Az egyén tetszőleges
dolgokra  vonatkozó  korlátlan  szabadságának  a  kereszténység  ugyanúgy
útjában áll, mint az állam, a nemzet, de még a család is. „Képzeld el, hogy
nincsenek országok, nincsenek egyházak”, s ez majd elhozza a testvériséget
– énekli John Lennon.54 Miközben a fogyasztói társadalom nem szakadt el
eredeti moralitásától, a liberális forradalom már fellázadt mind a moralitás,
mind  a  kereszténység  ellen,  nyíltan  ateista  volt.  Ugyanakkor  maga  a
gazdasági  liberalizmus  egyáltalán  nem  szenvedett  vereséget.  A legfőbb
mozgatóerő változatlanul a pénz maradt.

Az  ezredfordulóra  kikerekedik  a  kép:  egy  kulturális  éjszakába
merült (Nyugat-)Európáé.55 

A  homoszexualitás  bűntettből  betegséggé,  majd  elfogadott
jelenséggé,  végül  büszkeség  tárgyává  válik.  A nemváltó  műtétek  bárki
számára lehetővé teszik, hogy maga határozza meg, milyen nemű szeretne
lenni,  függetlenül  génjeitől.  A biológiai  nem  a  technika  és  a  filozófia

52 Herbert Marcuse Az egydimenziós ember. Tanulmányok a fejlett kapitalista társadalom 
ideológiájáról; Kossuth, Bp., 1969 (eredeti: 1964)

53 Daniel Cohn-Bendit fő követelése
54 John Lennon: Immagine, 1975.
55 Giuseppe Maria Zanghi: Notte della cultura europea: agonia della terra del tramonto? 

Universitá 2007

44



invenciói  révén  a  szabadság  tárgyává  válik.  A  gender-elméletből
megszületik a gendernyelvészet,  a gender-ideológia.  „Love is  love”:  Más
szóval:  a  szeretet  (szerelem)  csak  önmagával  definiálható,  így  bármiféle
(nemi) vonzalom egyenértékű.

A liberalizmus  emberképe  szerint  az  ember  szabad,  szabadsága
nem tűr semmiféle korlátozást, bezártságot (pl. vallási, születési identitást).
Ideál  a  kötelezettség-  és  identitás  nélküli  szabadság.  Tehetsz  bármit
szabadon, bármi megkötés, korlátozás, előítélet nélkül. A norma semmi más
nem lehet,  mint  az  egyén valódi  vagy vélt  java.  Az én  immanens,  csak
egyének vannak. A társadalmi struktúrák csupán a szabadság akadályozói.
Az ideál az „éjjeliőr állam”. Adott egyének számára még a jog forrását is az
illető egyének maguk határozzák meg. 

NYÍLT TÁRSADALOM

Egy  magyar  születésű  amerikai  –  George  Soros  –  mindezt  jól
megtanulta. S miután olyan országból származik, amelynek két diktatúrából
is  vannak  tapasztalatai,  ezeket  a  maga  hasznára  fordította.  A  szovjet
kommunizmusból  azt,  hogy  „forradalmi  időkben  minden  lehetséges”;
Budapest  nemzeti  szocialista  német  megszállásából  pedig  azt,  hogy zárt
társadalmakat  hogyan  lehet  felnyitni  egyensúlyi  állapotukból  való
kimozdítással.56 1987-re  kialakul  koncepciója:  Programnyilatkozat  jellegű
művében57 kifejti,  hogy  őt  nem  a  pénzpiacok  kiegyensúlyozásának
gazdaságtana érdekli, hanem éppen az egyensúly nélküli állapotok, és azok
keltése. Azaz nem a klasszikus, „tökéletes verseny” a kellően sok fogyasztó
és kellően sok, egyenlően informált, relatíve kis termelő, stb. demokratikus
feltételeivel,  vagy ehhez hasonló stúdiumok, amivel Nobel-díjakat szokás
nyerni, hanem éppen ellenkezőleg, az egyensúly felborításának módja, s az
abból nyerhető haszon. A liberalizmus bevetése a demokrácia ellen. Olyan
filozófia,  amely  „a  valóságot  nem  magyarázza,  hanem  átalakítja”58.
Tőzsdespekulánsként  azonnal  hozzá  is  kezd  tanának  alkalmazásához:
Megtámadja  több  ország  nemzeti  valutáját,59 több  milliónyi  kisbefektető

56 „Amikor  Magyarországot  megszállta  a náci  Németország  […]  ezt  a  tapasztalatot
alkalmaztam  mind  a  globális  pénzpiacra,  mind  pedig  politikai  nézeteimet  tekintve”
(Interjú a Fortune magazinnak 2003) 

57 George Soros: The Alchemy of Finance.1987
58 Karl Marx
59 1988-ban a francia, 1992-ben az angol, 1998-ban az orosz, majd a malajziai, thaiföldi,

japán  valuták  ellen  sikeresen,  1993-ban  a  német,  2008-ban  a  magyar  valuták  ellen
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tönkretételével.60 Ebben  az  amerikai  dollármilliárdosokról  vesz  példát,
amennyiben immorálisan, de tételes törvénytől – addig még – nem tiltott,
innovatív  módszerekkel  mamutvagyont  szerez,  majd  alapítványokban
tisztára mossa. Sőt, tovább is fejleszti a tanultakat, amennyiben ezek révén
magánszemélyként („civilként”) nemzetközi politikai nagyhatalommá válik.
Hatalmát maga hangoztatja, s ez meg is felel a valóságnak: Alapítványok
áttekinthetetlen  hálózatával  az  élet  minden  területét  számtalan  országban
befolyásolni  tudja.61 Emberek  tömegei  tartják  őt  ugyanakkor  jóságos
filantrópnak. 

Soros  a  21.  század  ideológiájának,  a  „Nyílt  társadalomnak”  a
megalkotója,  amelybe  becsatornázódik  minden  addigi  liberális  eszme  a
maga  legszélsőségesebb  voltában.  2010.  után  tőzsdespekulánsi
tevékenységével  felhagy,  szerzett  vagyonát  politikai  hatalomra  váltva.  A
„nyílt  társadalom”  mint  világléptékű,  totális,  s  erőszakot  sem  elvető
ideológia méltó, liberális rokona a „Deutschland über alles!” jobboldali és a
„Nemzetközivé lesz holnapra a világ!” baloldali utópiának. Közös bennük
az agresszív antiteizmus, valamint olyan társadalmak létrehozásának célja,
amelyek  belső  szubszidiáris  polgári,  ill.  családi  struktúrával  nem
rendelkeznek,  csak  egy  olyan  adminisztratív  mechanizmussal,  amely  a
központi  döntéshozó  Vezér,  ill.  Szeretett  Bölcs  Nagy  Testvér  utasításait

sikertelenül. 
60 „Pénzt akarok keresni: ezért vagyok jelen a pénzpiacokon,  és ezért  én nem lehetek  és

nem  is  vagyok  tekintettel  semmilyen  szociális  következményre.  […]  Nem  tudom
figyelembe  venni  tetteim  szociális  következményeit.”  (CBS  interjú,  1998)
http://www.azbejtristan.hu/blogbejegyzes/soros-gyorgy-harag-es-reszrehajlas-nelkul/ 

61 Messianisztikus  ambiciói  vannak.(He  had  harbored  messianic  illusions  --  what  he
describes  as  a  sense  of  himself  as  superhuman  --  since  childhood.)  Olyannak  látja
magát, mint az ószövetségi Isten: láthatatlan, jóakaratú, mindent látó, (Soros said to me,
“God in the Old Testament has a number of attributes, you know. Like invisible -- I was
pretty invisible. Benevolent -- I was pretty benevolent. All-seeing -- I tried to be all-
seeing!” [...] “By having these foundations, I was sort of able to play God, right?” Soros
began, in his didactic way. “I was something above it, outside it, benevolent, farsighted,
godlike  --  O.K.?  If  I  become an  investor,  I  come down to  earth,  you  know?”)  aki
önmagát teremti („I am trying to find out who I am,” he said. “It’s a process of self-
creation,  not  just  self-revelation.”)
https://www.newyorker.com/magazine/1995/01/23/the-world-according-to-soros „Én
egy isten  vagyok,  aki  Amerikát  és  az  új  világrendet  irányítja”  (CBS interjú,  1998).
http://noch.info/2017/11/soros-ich-bin-ein-gott-der-amerika-und-die-neue-weltordnung-
kontrolliert-video/ https://www.disclose.tv/george-soros-i-am-a-god-i-created-
everything-i-control-america-314004
https://247sports.com/college/auburn/Board/104012/Contents/George-Soros-72644882/
Ezt a videót azonban már letiltja, s a továbbiakban óvakodik az ilyen önleleplezésektől,
miközben hatalma még tovább növekszik.
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továbbítja ill.  azok teljesülését ellenőrzi. A Nyílt Társadalom kiépítéséhez
azonban előbb a meglévő társadalmi struktúrákat kell bármilyen eszközzel
„felnyitni” a családokon kezdve egészen az államokig.

Olyan,  meglévő  elméleteket  kell  ehhez  felhasználni  és  hatékony
ideológiává  továbbfejleszteni,  amelyek  a  társadalom  sejtjeit  és  szerveit
„felnyitják”.  Erre  a  liberális  eszmék  kiválóan  alkalmasak.  Mindezt
megalapozandó  ki  kell  dolgozni  a  véleményformálás  akár  hamis
információkkal  történő  módszereit  is.62 Olyan  kommunikációs  módszert,
amelynek  alkalmazásával  az  erősebbek  meggyőzhetik  a  gyengébbeket
tapasztalataikkal ellentétes dolgok valódiságáról.

A  totális  liberalizmus  világában  a  legerősebb  egyén  –  saját
szabadságának  növelése  érdekében  –  csökkenteni  törekszik  a  többiek
szabadságát. Ennek alkalmas módja az érzékenyítés, amellyel a többieket, a
gyengébbeket  toleranciára  készteti.  Az  ennek  ellenállókat  megbélyegzi
(„fóbiás”,  „gyűlölködő”).  Létrejön  egy  morális  szorongáson  alapuló
függőségi  rendszer  a  toleranciára  rábíró  és  rábírt  között. Az  erkölcsi
normákat  így  innovatív  értelmezésekkel  a  normákat  követők  ellen  lehet
fordítani.  Így  pl.  a keresztényeknek  nem  keresztény  véleménymondók
mondják meg, hogyan élje a kereszténységet, idézeteket keresve a Bibliából,
aminek  olykor  még  jeles  teológusok  is  lépre  mennek.  Minél  szélesebb
körben elfogadott  értékekkel (család,  nemzet,  önazonosság, termékenység
stb.)  kapcsolatban  keltenek  morális  szorongást,  annál  nagyobb  tömegek
fölött  szereznek  hatalmat.  Az  érzékenyítés eszközei  az  intellektuális
(egyetemi,  média)  elit  megmondó  emberei,  akik  tevékenységét  anyagi
juttatásokkal  lehet  támogatni.  Az adott  közösség által  legálisnak elismert
kormányzaton  kívül  egyéb  szervezeteket  (NGO)  lehet  létrehozni,  vagy
meglévő szervezeteket támogatással megnyerni arra, hogy a kommunikációs
teret a mecénás elveivel telítsék, s ezeket tekintélyükkel a társadalommal
elfogadtassák. Mert bár a liberalizmus elvben tekintély-ellenes, de a totális
liberalizmus  a  gyakorlatban  él  a  tekintély  bevetésével  a  társadalom
befolyásolására. Ezzel azonban az az ellentmondás is előáll, hogy miközben
az egyén korlátlan szabadságát kifejező kreált eszmék felbontják (felnyitják)
a  társadalom  „zárt”  struktúráit,  sejtjeit  (család),  szerveit  (nemzet),  a

62 „Nagyon  fiatalon  megtanulhattam,  hogy  a hamis  feltevésekre  alapozott
ideológiák igenis  megváltoztathatják  a  valóságot”  (Soros:  2008-as  hitelválság  és
következményei.  Scolar,  2008.  p.  39.  https://docplayer.hu/amp/2459709-A-2008-as-
hitelvalsag-es-kovetkezmenyei.html);  A CEU kutatásokat  folytat,  amelyek  egyikének
részeleme  a  téves  gondolatok  elfogadtatása  a  gyerekkorban.  E  kutatás  eredményei
felnőttekre  is  kiterjeszthetők:  https://qubit.hu/2019/04/26/a-kisgyerekek-inkabb-
hisznek-egy-felnottnek-mint-a-sajat-szemuknek Szakmaisága  miatt  „csak
szuperlatívuszokban tudok róla beszélni” (Tóth Pál, Facebook, 2019, Április 26., 21:08)
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társadalmi együttélést  egyre több, de egészen más jellegű kötöttségekkel,
„zártsággal” terhelik.63

A családot mint társadalomalkotó sejtet eszmeileg támadja meg a
gender-ideológia.64 A  család  „felnyitására”  lehet  a  homoszexualitást
államilag is preferálni,65 de lehet olyan jogszabályokat is hozni, amelyekkel
elveszik a szülők jogát, hogy gyermekeik első számú védelmezői legyenek,
és felelős döntéseket hozzanak az érdekükben, a gyermekük neveléséről,66

életéről való döntéshozatalt átruházva a bíróságokra, megsértve így akár a
gyermek jogát is az elérhető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz.67

Az  élet  tisztelete  a  morális  liberalizmusban  amúgy  sem
ellentmondásmentes: Miközben az „emberi jogok” száma egyre szaporodik,
sőt,  az  állatoké  is  (kihaló  fajok  védelme,  állatkínzás  büntetése,  stb.),  az
eutanázia megengedett, sőt bizonyos esetekben kötelező, az abortusz pedig
nemcsak megengedett, hanem joggá kezd magasztosulni. 

Vannak  módszerek  a  társadalom  szuverén  állami  szerveinek
felnyitására is: a liberális intellektuális elit új emberi jogokat konstruál, azok
számonkérési  módjaival  együtt.68 A  hatalmi  ágak  közül  az
igazságszolgáltatás a legkönnyebben befolyásolható. Elég ugyanis akár csak
egy ismeretlen bírót is  „megérzékenyíteni” egy kellő ítélet  érdekében, az
precedensként  szolgálhat  a  jogalkotáshoz,  különösen  a  precedensjogot
ismerő  jogrendszerekben.  Az  új  jogokat  pedig  minden  határon  túl  lehet
szaporítani,  majd  civil  szervezetek  bevetésével  elfogadtatni  őket  a
törvényhozásokkal,69 végül a kormányokkal, a legkülönfélébb eszközökkel a
megbélyegzéstől  az  utcai  megmozdulásokig.70 E  rákényszerített  új  jogok
átveszik  a  tételes  törvények  helyét,  „felnyitják”  előbb  az  ottani  korábbi

63 Pl. meghatározott szóhasználat (pc-nyelvezet) előírása; bizonyos testületekben numerus
clausus bevezetése a nemek szerinti, helyesnek tartott arány elérésére.

64 CEU, a Soros-egyetem professzora és Frivaldszky Edit vitája: http://valasz.hu/itthon/a-
nagy-gendervita-123156 

65 Pl. megbüntetni a cukrászt, ha nem készít alkalmi tortát homoszexuális „esküvőkre”
66 Pl. elveszik a gyereket a szülőktől, ha nem engedik el olyan iskolai foglalkozásokra,

amelyeken szexuális abúzusra tanítják őket
67 Pl.  az állam dönti el, hogy valamely súlyos beteg kiskorú életben maradhat-e,  habár

külföldi kórház vállalná a gyógyítást
68 „Ha  léteznek  emberi  jogok,  azok elsőbbséget  kell,  hogy kapjanak  a  szuverenitással

szemben.  Nem  kétséges,  hogy  az  államok  szuverenitását  korlátozni  kell.”
www.c3.hu/scripta/beszelo/99/06/03soros.htm 

69 Pokol  Béla:  Az  Európai  Unió  Bíróságának  döntési  mechanizmusáról  (Jogelméleti
Szemle  2018/3,  p.  133.)  https://docplayer.hu/109686153-Jogelmeleti-szemle-2018-3-
szam.html 

70 Így győzött a 2003-iki a grúz „rózsás”, 2006-ban az ukrán „narancsos” forradalom, így
buktatták meg Macedóniában Gruevszkit. 
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jogrendszereket,  majd  a  szuverén  állam  szerveit,  új,  „nyitottabb”
szisztémákat hozva létre. Ezekre a mesterségesen kreált jogokra az jellemző,
hogy kedvezményezetteire nem származnak belőlük kötelezettségek, csak a
többiekre; továbbá az is, hogy embercsoportokra (pl. nemzetiségekre) nem
vonatkozik, csakis egyedekre. 

A szuverén  kormányzatok  felszámolását  eredményezi  a  Nyugat-
Európában már többször, s most ismét felbukkant birodalmi eszme is, amely
a  diktatúrák  jellemzője,71 miután  a  birodalmakban  nincsenek  köztes,
szubszidiáris  kormányzati  szintek,  mert  a  csúcsvezetés  már  „felnyitotta”
őket.  Ennek eszköze mind a csúcsvezetés,  mind a helyi  önkormányzatok
megerősítése, mind pedig a két szint közt közvetlen kapcsolat létesítése a
közbeeső szintek megkerülésével.

Az  állami  struktúrák  felszámolására  alkalmasak  a  globális
monopóliumok  is.  A  gazdaságiak  képesek  kisebb  országok  gazdaságát
függésben  tartani  vagy  akár  tönkretenni,  olyan  belső  szabályozásokat
bevezetni, amelyek ellentétesek az illető ország felfogásával. Az adatokat,
ismereteket  megosztók  képesek  ezek  birtokában  hálózatokat  építeni,
amelyek  szereplői  valamely  közös  tulajdonságuk  alapján  manipulálhatók
lesznek,  a  nem-liberális  felfogású  embereknek  pedig  korlátozni  a
hozzáférésüket,  megszólalásukat.  Ezáltal  az  adatmegosztók  képesek
politikai befolyást szerezni.

Alkalmas  akár  még  jól  működő  kormányzatok  megingatására  is
minden utópikus, azaz eddig még nem tapasztalt, de a jövő illetően kilátásba
helyezett  kecsegtető vagy félelmetes esemény,  amely az azt  meggyőzően
hirdetők  számára  politikai  előnyt  jelent.  Ide  tartozik  a  klímavédelemmel
való gyakori visszaélés is. Ez utóbbiban az a paradoxon rejlik, hogy az ez
elleni  hatékony  fellépést  a  kormányokon  kérik  számon,  miközben  a
környezetet  a  lakosság  pusztítja,  s  éppen  az  individuális  fogyasztói
szemlélet eredményeként.

A liberális szemlélet szerint az egyedi az, ami a megnyerő, a furcsa
pedig a szép és meggyőző, ezért egyre sikeresebbek a szándékosan képtelen
és nevetséges követeléseket hirdető pártok, amelyeknek semmi más céljuk
nincs, mint a hatalom. Sőt, miután a liberalizmus szerint bármiféle identitás
korlátozza  a  szabadságot,  a  Nyílt  Társadalom  érdekét  leginkább  az
szolgálja, ha a politikai pártok teljesen elhagyják identitásukat, azaz azokat
az elveket,  amelyeket követve a közjót akarják szolgálni,  és semmi mást

71 „A világ  nem  a  nemzetállamok,  hanem  a  birodalmak  irányába  halad.  Kína  egy
birodalom. India egy birodalom. Az Egyesült Államok egy birodalom. Nekünk olyan
Európai Uniót kell létrehoznunk, amely képes megvédeni az érdekeit” – mondta el a
CNN-nek Guy Verhofstadt. 2019. május
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nem tűznek ki célul,  mint a hatalom elragadását az olyan kormányzattól,
amelynek  identitása  van.  Győzelmük  esetén  ezek  a  kompetens
törekvésekkel felhagyó, inkompetens pártok olyan káosz-elemet visznek be
a  kormányzásba,  amelynek  önmagában  „felnyitó”  hatású  az  illető  állam
szuverenitására. 

A  liberalizmus  erőszak-ellenes.  A  Nyílt  Társadalom  elérésének
ezért  legmegfelelőbb  hadoszlopa  a  migráció72,  amely  fegyvertelen
tömegeivel  képes  államszervezeteket  is  megdönteni.  Nem-spontán
létrejöttére a legfőbb bizonyíték, hogy a világ különböző helyein, különböző
viszonyok mellett, amelyek eddig is megvoltak, váratlanul egyszerre indult
el:  Ázsia  iszlám  vidékeiről,  a  szubszaharai  övezetből  Európa,  valamint
Közép-Amerikából  pedig  Észak-Amerika  felé.  Minden esetben több ezer
kilométer  távolságról,  ami  garantálja,  hogy  amikor  a  célnál  akadályba
ütköznek,  már  nem  lesznek  képesek  visszafordulni,  nem  lévén  hova.  A
migráció  káros  a  kiinduló  országnak,  mert  a  legvállalkozóbbak,
legerősebbek, legtehetősebbek hagyják el azt a távoli, megígért, ismeretlen
Paradicsom  reményében,  de  káros  a  célországoknak  is,  mert  szociális
eltartásra szoruló, beilleszkedni nem tudó embertömegek zúdulnak rájuk. A
migránsokat több, egymásnak ellentmondó címen fogadják be,  ami eleve
megkérdőjelezi bármelyikük valódiságát: Az egyik narratíva humánus, t. i.
hogy  életveszélyből  kell  megmenteni  őket.  A  másik  praktikus:  hogy
munkaerőt importálnak. A harmadik eszmei: hogy szép a multikultúra. Ami
ez  utóbbit  illeti:  Nyugat-Európa  mindig  is  a  monokultúra  elvét  követve
irtotta  nemzetiségeit.  Szemmel láthatólag emiatt  nem tudnak mit  kezdeni
most  sem a  II.  Világháború  óta  létrejött  iszlám enklávékkal.  Félő,  hogy
távlatilag most  éppen a befogadó népek lesznek kiirtva.  A harcos  iszlám
számára ugyanis csak egyetlen törvény fogadható el: a saria, amely gyászos
véggel  fenyegeti  az  Istenben  nem  hívőket.  Az  iszlám  ezért  egyúttal  a
legalkalmasabb eszköz is  az  államok felnyitására.  Már a  ’70-es  években
megfogalmazta  a  Muszlim  Testvériség,  hogy  békés  úton,  fegyvertelen
bevándorlással is el lehet özönleni Európát. 

Itt  Nyugat-Európát  egyébként  terheli  a  múltja.  Államai  kivétel
nélkül gyarmattartó hatalmak voltak, gazdagságukat nagy mértékben tőlük
szerezték.  Nemcsak  a  múltban,  hanem  jelenleg  is.73 Beavatkoznak  volt
gyarmataik  politikájába,74 fegyvereket  szállítanak  részükre,  háborúkat

72 Friederike  Beck:  Die  geheime  Migrationsagenda.  Kopp,  2016
http://www.globalmediaplanet.info/friederike-beck-secret-migration-agenda/ 

73 Franciaország jelenleg is adót szed volt gyarmataitól.
74 Az  „Arab  tavasz”  mozgalmai  nem  voltak  mások,  mint  amerikai  és  nyugat-európai

„demokrácia-export” kísérletek.
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indítanak.75 Mindezek  miatt  nagy  mértékben  folyamatosan  felelősek  a
határaikon  felbukkanó  migránsokért  is.  A  bevándorlók  célországait
emberbaráti  gesztust  gyakorlóknak  való  minősítése  ezért  mentesíti  az
egykori gyarmattartókat a múlttal való elszámolás alól. 

Az Európai Unió működését súlyosan terheli a totális liberalizmus
ideológiájának  egyre  erőteljesebb  nyomulása.  A központi  adminisztráció
erőszakos nyomásgyakorlása az eltérő felfogások, kultúrák, jogrendszerek
egybemosására rombolja az Unió egységét, feszültségeket hoz létre, majd
egyre fokozza,  élezi  őket.  Évről-évre romlik Európa közérzete.  Nemcsak
Észak-Amerikát,  hanem  Nyugat-Európát  is  a  pénzvilág  kormányozza
liberális eszméivel.  Ennek legpotensebb személye Európában az amerikai
George Soros. Bár nem választotta őt meg senki, személyes befolyása van
az  Európai  Unió  legfőbb  tisztségviselőire.  Egyre  nagyobb  lépésekkel
törekszik  a  nyílt  kormányzásra.  Ehhez  építi  az  ideológiai  és  szervezeti
kereteket. Milyen jövőt gondolt el a világ, s benne Európa számára? Benne
van az ő 1987-ben megírt programjában:  Struktúramentes, liberális, totális
világtársadalmat,  –  a  Nyílt  társadalmat.  Ez  valójában  nem  más,  mint
egyedek strukturálatlan halmaza, amelyben mindenki a létért való küzdelem
abszolút  és  egyetlen  végső  győztesének  szabadságát  tolerálja.  Egy
társadalom  sejtek  és  szervek,  azaz  családok  és  nemzetek  nélkül.  Egy
világméretű hulla, aminek kocsonyás állagában a győztes éli az életét. Ám
miután a Föld mint olyan, maga sem nyílt, a totális világtársadalom csak a
Föld  „kinyílásával”  válik  totálisan  nyílttá.  A Kozmoszba  való  „kinyílás”
viszont  másképp,  mint  világméretű  katasztrófa  következtében,  alig
képzelhető  el.  E  totális  „kinyílással”  válhat  teljessé  a  nyílt  társadalom
győzelme.

EGYESÜLT VILÁG

A gender-ideológia, a homoszexuálisok „házassága”, az abortusz,
az eutanázia mint kreált „emberi jogok”, az állami szuverenitás politikai és a
migráció révén fizikai megtámadása – olyan egységes rendszert alkot, amely
az isteni törvényekkel, szöges ellentétben áll. 

Ez  mindig  is  világos  volt,  ám  II.  János  Pál  pápa  1995-ben
kifejezetten  is  tiltakozik  az  abortusz,  az  eutanázia,  „a  halál  kultúrája”  76

ellen.  A  2004-re  elkészült,  Az  Egyház  Társadalmi  Tanításának

75 Pl. Szíriában orosz, amerikai, török és francia érdekeltségű felek harcolnak egymással;
Közép-Afrikában pedig bányakincsek miatt folynak háborúk.

76 II. János Pál pápa: Evangelium Vitae, 1995 
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Kompendiumában pedig  már  a  liberalizmus  minden  rész-elvére  nézve
megtalálható  egy-egy  megalapozott  állásfoglalás:  A  liberalizmus
világképével  szemben igenis  van Isten,  aki  a  Szeretet.77 Az igazi  emberi
szabadság a „valamire való szabadság”, amelynek törvényeit nem az ember,
hanem Isten hozza.78 Az Isten által teremtett természet az erkölcs és a jog
alapja.  A valódi  jog  a  természetjog.79 Emberi  jog  kötelezettségek  nélkül
nincsen,80 ellentétben  a  modern  „emberi  jogokkal”.  Nem  lehetünk
individualisták: ki kell lépni az énünkből a felebarát felé81 az Aranyszabályt
követve:  tedd azt,  amit  szeretnél,  hogy veled is  tegyenek.82 A társadalmi
norma ugyanis a közjó.83 

A társadalom alapsejtjei  az  autonóm családok.84 A házasságot,  a
szeretetet  nem az ember,  hanem Isten definiálja.85 A szexuális  adottságok
sem lehetnek választás tárgyai,86 azaz sem a homoszexualitás, sem a gender-
ideológia nem tartható.  A közösségeket a saját maguk által elismert helyi

77  Jézus Krisztus kinyilatkoztatja nekünk, hogy „Isten – szeretet” (1Jn 4,8), és „arra tanít,
hogy az emberi tökéletesedésnek, s következésképp a világ átalakításának alaptörvénye
a szeretet új parancsa. ” ETTK 54.§

78  „Bizonyos, hogy az ember attól kezdve szabad, hogy képes felfogni és elfogadni Isten
parancsait. Éspedig a lehető legnagyobb mértékben szabad, mert [...] pontosan ebben az
elfogadásban talál valóságos és teljes megvalósulására” ETTK 136.§ „Szabadságának
gyakorlásával  az  ember  akkor  hajt  végre  [..]  saját  személyét  és  a  társadalmat  építő
tetteket,  ha [...]  nem képzeli  magáról,  hogy az igazság és az etikai  normák abszolút
létesítője és legfőbb ura.” ETTK138.§

79 „Az  emberi  jogok  végső  forrása  nem  az  emberi  lények  puszta  akaratában,[...]
keresendő, hanem magában az emberben és Teremtőjében, Istenben.” ETTK, 153.§

80 „ A Tanítóhivatal  hangsúlyozza  annak  a  magatartásnak  a  belső  ellentmondásosságát,
amely  úgy  hirdet  meg  jogokat,  hogy  nem  rendelkezik  a  velük  járó  felelősségről.”
ETTK, 156.§

81 „A személy saját magában, figyelmen kívül hagyva, hogy lényének lényegi eleme a
másokkal és másokért való létezés, nem képes megtalálni teljességét.”ETTK, 165.§ 

82 „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” (Mt 7,12)
83 „a közjó: közös dolog lévén oszthatatlan; csak együtt érhető el, növelhető, őrizhető meg

a jövőben is.” ETTK, 164.§ 
84 „A család mint társadalmi személyiség” ETTK, V. fejezet, III.
85  „A család  a  házastársak  ama  szabad  akaratú  döntésén  alapul,  hogy  házasságban

egyesülnek, tiszteletben tartva ezen intézmény sajátos tartalmát és értékét, mint olyat,
ami  nem  az  embertől,  hanem  magától  Istentől  függ: „ez  a  szent  kötelék  sem  a
házastársak,  sem a  gyermek,  sem a  társadalom javát  illetően  nem emberi  megítélés
függvénye. Ugyanis maga Isten a házasság intézményének szerzője” ETTK, 215. §

86 „Minden embernek, férfinak és nőnek egyaránt feladata felismerni és elfogadni 
szexuális identitását.” ETTK, 224.§  
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szervek87 kormányozzák, a hatalmi ágakról alaptörvényeik rendelkeznek88 és
nem idegen szervezetek. A társadalom szubszidiáris politikai közösségek89,
szuverén  államok90 rendszerében  épül.  A  társadalom  jövője  pedig  az
egyetemes testvériség.91

1998. Pünkösdjén a pápa összehívja Rómába a katolikus lelkiségi
mozgalmakat azzal a kívánsággal,  hogy a jelen,  lélek nélküli  állapotában
„lelket adjanak Európának”. Két közösség alapítóját kiemelten is értékeli:
Az  egyik  Andrea  Riccardi,  a  Sant'Egidio  Közösség  alapítója,  amely  a
szegényekért,  HIV-fertőzöttekért,  polgárháborús  felek  kibékítéséért  stb.
jelentős eredményeket ért el. Riccardi már akkor felhívta a gazdag Európát
cselekvésre, hogy „Afrika mint szegény Lázár fekszik ajtaja előtt,” mikor a
migrációs válságnak még híre sem volt. A másik alapító Chiara Lubich volt,
a közösségi lelkiségű Fokoláre Mozgalom – hivatalos nevén Mária Műve –
alapítója. 2000-ben, enciklikájában pedig a pápa kifejezetten meg is hirdeti a
„közösségi lelkiséget.”92 

Ha valami egy ateista individualizmus ellenszere lehet, az éppen
egy evangéliumi közösségi lelkiség. Istent mint Szeretetet egy csoport fiatal

87 „A politikai  tekintély  alanya,  szubjektuma  a  nép,  amelyet  a  maga  egészében  mint
szuverént  szemlélhetünk.”  ETTK,  395.§. „A Tanítóhivatal  elismeri  az  államon belüli
hatalommegosztás elvének szükségességét.” ETTK, 408.§ 

88  „A modern államok alkotmánya azoknak a viszonyoknak a rögzítése által, amelyek a
törvényhozó,  a  végrehajtó  és  a  bírói  hatalom  megkülönböztetésében  állnak  fenn,
kezeskedik az utóbbi szükségszerű függetlenségéről a jogalkalmazás területén.” ETTK,
402.§ 

89 Szubszidiaritás:  „Amit  az  egyes  egyének  saját  erejükből  és  képességeik  révén  meg
tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos” ETTK, 186.§

90 „ A nemzetek jogai „nem mások, mint emberi jogok, sajátosan a közösségi élet szintjére
alkalmazva”.”  ETTK,  157.§ „A Tanítóhivatal  elismeri  a  nemzeti  szuverenitás
fontosságát,  amely elsősorban minden olyan szabadság kifejeződéseként fogható fel,
amelynek  az  államok  közötti  kapcsolatokat  kell  szabályoznia.   A  szuverenitás egy
nemzet politikai,  gazdasági,  társadalmi  sőt  kulturális szubjektivitását   jelenti.[...]A
kultúra biztosítékot jelent arra, hogy egy nép identitása megőrződik, kifejezésre juttatja
és erősíti szellemi függetlenségét. – A nemzeti szuverenitás azonban nem abszolút. A
nemzeteknek  tudniuk  kell  egy  közös  cél  javára  lemondaniuk  jogaik  egy  részének
gyakorlásáról, annak a tudatában, hogy mind egy „családot” alkotnak [...] tény, hogy
hiányzik  az  olyan  nemzetközi  megegyezés,  amely  megfelelő  módon  tárgyalja  „a
nemzetek  jogait”.   Egy  ilyennek  az  előkészítése  jó  alkalom  lehetne  arra,  hogy  az
igazságosság  és  a  szabadság  mai  világunkban  érvényes  kérdéseivel  foglalkozzunk.”
ETTK, 435.§

91  „a szeretet útja minden ember előtt nyitva áll, s hogy az egyetemes testvériségre való
törekvés nem hiábavaló.” ETTK, 54.§

92 II. János Pál pápa: Novo millennio ineunte. 2000
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lány – Chiara Lubich és társnői – 1943/44 telén Észak-Olaszországban egy
olyan kataklizmában fedezi fel, mint amellyel a Nyílt társadalom fenyeget
világméretekben. Ugyanúgy német megszállás alatt jön létre, mint a francia
egzisztencializmus. Isten szeretetére felelni akarva kis, együtt lakó, családi
tűzhely („focolare”) melegét és fényét sugárzó közösségeik – a fokolárok –
számára  az  evangéliumi  válasz  ez:  „Legyenek  mindnyájan  eggyé!”  (Jn
17,21) Először Jézus tanítványai, majd mindenki, aki az ő szavuknak hisz,
hiszen a kereszténység valójában egy Egyesült világ építése. Hogy ennek mi
is a tartalma, maguk is csak fokozatosan fedezik fel.93

Életük  ideálja  a  szeretetet  lesz,  megértik,  hogy  Istenhez  az
embereken keresztül juthatnak el, s hogy a szeretetnek nem csupán a lelki
aspektusa van, hanem időbeli is, ami a mellettünk lévő emberre vonatkozik.
Szükség  van  ehhez  a  társadalom,  ezen  belül  az  ipar,  a  kereskedelem,  a
mezőgazdaság, az egészségügy és szociális gondozás, az idegenforgalom, az
iskolarendszer  és  tudományok,  a  jogszolgáltatás  és  büntetőeljárás  stb.
területének a szeretet szempontjából való megújítására (vö. Mt. 25, 34-45).
Ideáljuk  ennélfogva  kifejezetten  egy  társadalmasított,  „megszervezett
szeretet.” Maga a mozgalom is a szeretet közösségeként jött létre, sajátos,
lényegi,  belső struktúrával,  „mely a szeretetből  nőtt  ki,  melyet  a  szeretet
hordoz.” Mindez erőteljes hangsúlyt kap bizonyos, rendet építő struktúrákat
rossz szemmel néző mentalitásokkal szemben.94

A Mű egyetlen, de vagy két tucat fajta ága van az egyes személyek
különböző jellegű elköteleződése, életkora, életállapota függvényében. Kis,
a  fokolárokhoz  hasonló  családias  csoportokban  találkoznak.  Vannak
többfelé a világban állandó modell-településeik is a kölcsönös szeretetben
való élet nagyobb méretű, komplexebb kipróbálására, illetve tanúsítására.95

A szeretet ugyanis nem puszta jóakarat vagy karitatív jótett valaki
részéről, hanem kölcsönösségen alapuló kapcsolat. Ez pedig csak akkor jön
létre,  ha  a  szeretet  mindkettőjükben  szabad,  nem  kíván  lekötelezni,
szabadon  hagyja  a  másikat,  szabaddá  teszi.  Mert  ez  a  személyek  valódi
szabadsága. Olyan „én”-ekben, akik nem maradnak meg maguknak, hanem
kinyílnak a „te” felé, a szeretet létrehozza a „mi”-t. A „te” egyáltalán nem
pokol, hanem a szeretet révén a mennyország, hiszen Isten – Szeretet. Az
ilyen  kapcsolatok  szaporodásával,  ezek  rendezett  struktúrákká
szerveződésével növekszik a  társadalmi test. Társadalmi sejtek, társadalmi

93 Chiara Lubich: Az egység kalandja. Franca Zamboni interjúkötete, Új Város, 1992.
(Eredeti: 1991) 13, 17, 49-53

94 Chiara Lubich: Szeretet mint ideál. (La caritá come ideale) Roma, 1971.
95 Chiara Lubich: Az egység kalandja. Franca Zamboni interjúkötete, Új Város, 1992.

(Eredeti: 1991) 80-83, 89-81
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szervek,  csupa  „zártság”.  Szabad  személyek  egy  strukturált,  „zárt”
társadalomban. Az Egyesült világ ideálja a szeretet által nemcsak a meglévő
társadalmi struktúrákat (család, plébánia) erősíti, hanem újakat is hoz létre
(munkahelyi  közösségek,  környezeti  sejtek)  emberi  kapcsolatok
sokasításával,  erősítésével  növekszik  kifelé.  A fokolár,  s  a  mozgalmához
tartozó  különféle  típusú  csoportok  mint  egyfajta  család  működnek:
vendégszeretőek,  de  őrzik  intimitásukat. Amint  a  családok  is  csak  olyan
gyereket  fogadnak  be,  aki  kiszolgáltatott,  –  önkéntelen  példát  adva  az
államoknak is,  hogy csak  menekültet  fogadjanak be,  alkalmazkodni  nem
akaró migránst nem. 

A  Chiarától  gyakran  hallható  „szeress  elsőként”,  „válj  egyé  a
másikkal” felhívás a szeretetet oda akarja vinni, és szabadon, ahol az nincs.
A  „mi”  világát,  ahol  szeretet  van,  kivinni  az  „ők”  világába.  A  Nyílt
Társadalom működése  ezzel  ellentétes.  „Befogadásra”  szóló  felhívása  az
„ők” világát akarja behozni lelki nyomásgyakorlással, „érzékenyítéssel” a
„mi”  világába,  amitől  a  „mi”  megsemmisül. A Nyílt társadalom
érzékenyítéssel,  elhatárolódásokkal,  ellenségkép  kialakítással  vesz  célba
meglévő struktúrákat (család, állam, kultúra), metszi fel őket, szünteti meg
strukturáltságukat, keveri össze elemeiket. Az Egyesült világban az emberi
szabadságot  nem  kívánják  manipulálni,  nincs  sem  elhatárolódás,  sem
megbélyegzés, sem ellenségkép, miután minden ember jelölt az egységre.
Akár George Soros is? Ő is. Ennek realitása ugyan közel áll a zérushoz, de
mégsem az. Az őt követő sokaság esélye jobb. Vannak jóhiszemű követői is
nagy számmal, akárcsak Hitlernek vagy Sztálinnak is voltak. Maga a Nyílt
társadalom  eszméje  azonban  nem  Isten  műve,  hanem  a  Bajkeverőé.  A
gyógyszere az Egyesült Világ lehet.
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Hatalom és párbeszéd

A legújabb  kort  attól  a  Nagy  Francia  Forradalomtól  számítjuk,
amelynek  a  testvériség nélküli  egyenlőség és  szabadság eszméit  véres
terrorban  valósították  meg.  Amint  Delacroix  festményén  látható,  A
szabadság  vezeti  a  népet. A  hiányos  öltözetéről  felismerhető Liberté
szuronya felnyitja a  peuple erejével az  ancien régime  abszolutista rendjét.
Egy individuális káosz-elem egy nem-a-népért szervezett rendet. A nép az
egyenlőségben  bízott,  az  elit  a  szabadságban.  Ám  a  szabadság  az
egyenlőség, a liberalizmus pedig a demokrácia fölé kerekedett. 

A  liberális  gazdaság,  a  kapitalizmus,  hatalmas  szociális
egyenlőtlenségeket hozott létre, s vele a nép legkiszolgáltatottabb része, az
ipari  munkásság  nyomorát.  Ellene  a  19.  század  közepén,  a  Kommunista
Kiáltvánnyal (1848) megszülető, s az 1880-as évektől pedig már nagy erőre
jutó marxizmus lép fel, egy új filozófiai-társadalomelméleti világszemlélet,
amely  egy  egyenlőséget  hirdető  politikai  mozgalom  megalapozását  volt
hivatott  szolgálni.  Mint  filozófia,  nemcsak  a  jelen  vagy  a  múlt
értelmezésének tudományos igényével lépett fel, hanem a jövőének is, sőt,
mi  több,  nemcsak  a  jövő  prófétai  előrelátását,  hanem  a  kívánt  jövő
elérésének  módját  is  kínálva.  A munkásság,  az  önmagától  elidegenedett
ember önmagához való visszatérését hirdette, ám nem tudati úton, hanem a
forradalmi cselekvés, az erőszak révén. „Az emberiség története nem más
mint  osztályharcok  története.”96 A munkásság  nem  egyedekként,  hanem
kollektívan  fog  eljutni  céljához,  az osztály  nélküli  társadalomba.  A
marxizmussal megszületik az első hatalmi érdektől befolyásolt,  erőszakot
hirdető  totális  eszmerendszer,  megszületik  az  első,  mai  értelemben  vett
ideológia.

Az  Egyház  1891-ben  erre  a  szociológiai-eszmei  kihívásra,
ugyanilyen megalapozottságú választ ad, amelyben azonban az erőszakot, az
osztályharcot,  mint  probléma  megoldási  módot  elveti.  XIII.  Leó  pápa
Rerum Novarum kezdetű körlevele a munkások szociális problémáiból való
„megváltásának” módját az ember természetében gyökerező adottságokkal
összhangban, a természetjog alapján állva keresi. A harcra való felhívásra a
békét kínálva megoldásul nemcsak a marxizmusra adott válasz lett, hanem

96 Kommunista Kiáltvány, 1848.
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bármely  más,  harcos  ideológiára  is.  A társadalom  a  keresztény  tanítást
azonban nem fogadta meg.

A 20. század elején még a művészetekre is átterjed az ideológiai
jellegű  megközelítés,  a  jövő  művészetének  kiáltványokban  való
meghirdetése.  Sorban  jelennek  meg  új  és  új  művészeti  irányzatok  vagy
kifejezett  politikai  céllal,  mint  a  fasizmust  előkészítő  olasz97,  majd  a
kommunista orosz98 futurizmus, a világháborús erőszak közepette született
meg  a  francia99 és  német100 dadaizmus,  vagy  a  kommunista-közeli
szürrealizmus.101 Esztétikai  kategóriává  lesz  az  egyedi,  a  különleges,  a
furcsa, az érdekes.

Közben megjelenik egy nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is
valódi  erőszak-elvű  ideológia,  a  marxizmusból  Oroszországban  kiágazott
leninizmus102,  a  baloldali  marxizmusra  ellenhatásként  létrejött  jobboldali,
nemzeti  felsőbbrendűséget  és  azt  más  népek  leigázásával  való
megvalósítását hirdető olasz fasizmus,103 vagy a még a népirtást is helyesnek
valló német nemzeti szocializmus,104 amelyek az I. Világháborút követően
vérbe borították a világot. 

A  két  jobboldali  ideológia  azonban  a  II.  Világháborúban  az
államaik katonai vereségével egyúttal eszmei csődöt is vall. A kelet-európai
leninizmus pedig előbb az 1956-os magyar forradalom leverésével válik a
Szovjetunió  határain  kívül  hiteltelenné,  majd  a  gyarmati  népek
felszabadulásával csakúgy tárgytalanná, mint a nyugat-európai marxizmus a
háború  utáni  jóléti  állam  létrejöttével,  valamint  a  munkásosztálynak  a
társadalmi szerkezet átalakulása miatti megfogyásával.

97 „A háborút  akarjuk  dicsőíteni  -  a  világ egyetlen  megtisztítóját  -,  a  militarizmust,  a
patriotizmust, a felszabadultak destruktív magatartását, azokat a szép elveket, melyekért
meghal  az  ember,  és  a  nő  megvetését.  Le  akarjuk  rombolni  a  múzeumokat,  a
könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk az erkölcsösködés, a
nőmozgalom  és  minden  megalkuvó  vagy  hasznos  hitványság  ellen”  (Marinetti:
Futurista kiáltvány 1909)

98 David  Burljuk  és  Vlagyimir  Majakovszkij:  Pofonütjük  a  közízlést.  Пощёчина
общественному вкусу (1912) 

99 1916 „az emlékezés eltörlése: DADA a jövő megsemmisítése: DADA” (Tristan Tzara)
100Richard Huelsenbeck: Dadaista kiáltvány (1918) - (Dadaistisches Manifest (1918) 
101„A szürrealizmus nem költői forma. A szellem kiáltása, mely önmaga felé irányul, de el

van  rá  szánva,  hogy kétségbeesetten  szétzúzza  béklyóit,  méghozzá,  szükség  esetén,
kegyetlen anyagi kalapácsokkal!” (André Breton és mások: Szürrealista manifesztum.
1925.)

102Vlagyimir I. Lenin: Mi a teendő? Что делать? (1903)
103Mussolini bevonulása Rómába 1922-ben: „Marcia su Roma” 
104Adolf Hitler: Mein Kampf (1924)
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Az  1970-es  években  azt  lehetett  megtapasztalni,  hogy  az
ideológiák, miután emberek tíz- és százmillióinak pusztulását okozták, mint
korábban a himlő vagy pestis vagy spanyolnátha – elültek.

1971-ben  VI.  Pál  pápa  is  megállapítja  az  agresszív  ideológiák
reményt  adó  visszaszorulását,105 ám meglátja  azt  is,  hogy a  liberalizmus
ugyanakkor kezd megerősödni.106 A liberalizmus eszméje pedig akkor még
csak eszme volt, nem harci ideológia. 

Az  1970-es  évekre  a  Chiara  Lubich  által  alapított  Fokoláre
Mozgalom (Mária Műve)  elterjed az egész világon, kialakul ökumenikus
profilja  is.  Az alapító  1977-ben megkapja első elismerését,  a  Templeton-
díjat, amely a vallásközi párbeszédre is megnyitja a lehetőséget. Különböző
vallási  közösségek  hívják  meg,  hogy  beszéljen  keresztény  hitéről.
Mahajana-ági  buddhisták  Japánba,  hinajána-ági  buddhisták  Thaiföldre,
hinduk  Indiába,  muszlimok  az  Egyesült  Államokba,  zsidók  Argentínába.
1988-ban megkapja az Augsburgi Békedíjat ökumenikus tevékenységéért. A
mozgalom tagjai által már korábban személyközi szinten kezdett, szeretet-
kapcsolatokra épített párbeszédek közösségi szintű szervezett párbeszédekké
válnak.  Chiara  már  1991-ben  említi,107 később  részletesen  fel  is  sorolja
ezeket: „Ma Európában négy ilyen párbeszédre van szükség a testvériség
megvalósításához:  az  egyes  keresztény  Egyházakon  belül  folytatott
dialógusra, mely már az új egyházi mozgalmak működése által is kezdetét
vette;  az  ökumenikus  párbeszédre,  mely  segíti  az  egyetlen  Egyház
egységének  helyreállítását;  a  más  vallások  tagjaival:  zsidókkal,
muzulmánokkal,  buddhistákkal,  stb.,  való  párbeszédre,  [...]  S  végezetül
dialógusra  van  szükség  azokkal  a  testvéreinkkel  is  –  s  talán  ők  vannak
többségben  –,  akiknek  ugyan  nincs  vallásos  meggyőződésük,  de  „lelki
génjeikbe” van írva a szeretetre való hajlam.”108

1978-ban az Egyháznak lengyel pápája lett. Több mint 100 utazást
tett  külföldre,  nagyobb  utat  megtéve  mint  az  addigi  pápák  együttvéve.

105„Ha  napjainkban  a  szakemberek  az  ilyen  ideológiák  visszaszorulásáról  kezdenek
beszélni, ez talán eredményezheti azt, hogy lehetőség nyílik a közeledésre a keresztény
vallás transzcendens és megingathatatlan értéke felé” (Octagesima adveniens 29.)

106„A másik  oldalon  pedig  a  liberális  eszmék  megújulásának  lehetünk  tanúi.  Ez  a
mozgalom egyrészt  a  gazdasági  hatékonyság zászlóvivőjeként  tündököl,  másrészt  az
egyén védelmének célkitűzésével jelentkezik az intézmények egyre kiterjedtebbé váló
önkénye, illetve az állami tekintélyek parancsuralmi tendenciái ellenében.” (Octagesima
adveniens 35.)

107Chiara  Lubich:  L'avventura  dell'unità.  Intervista  di  Franca  Zambonini.  1991.  (Az
egység kalandja. Új Város, 1992. 105-129.) 

108Chiara Lubich: Európa és a világ egységének kulcsa.  Innsbruck, 2001. november 9.
Nuova Umanità, 24 [2002/1] 139, 15-28.
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Találkozásokat  kezdeményezett  keresztény  és  nem  keresztény  vallási
vezetőkkel,  számos alkalommal kért  bocsánatot katolikus egyháziaknak a
történelem  folyamán  elkövetett  különféle  bűneiért.  S  bár  merényletet  is
követtek el  ellene,  rendkívül  hosszú apostoli  tevékenysége alatt  az  addig
legismertebb és legkedveltebb pápává lett.

A népek és vallások közti egyetértésért olyan sokat tevékenykedő
II.  János  Pál  1984-ben  ellátogatott  az  ezzel  megegyező  célú  Fokoláre
Mozgalom Rocca di Papa-i központjába. Bár Chiara már mindegyik pápával
addig is találkozhatott, Wojtyła pápával különlegesen jó kapcsolata alakult
ki, aki őt ezt követően három szinódusra is meghívja. 

Amint Chiara már korábban kifejezte bizalmát Mária ígérete iránt,
hogy Oroszország megtér,109 a nyolcvanas években magában a leninizmus
hazájában,  Oroszországban  is  minden  erőszak  nélkül  megszűnik  a
kommunizmus és vallásszabadság jön létre.

Az ideológiák kifulladása utáni viszonylag békés időszak rendkívül
kedvező  volt  mindenfajta  párbeszéd  számára,  túl  a  személyes  szinten,
intézményi formában is. A gyarmatosító hatalmak visszavonulása korábbi
gyarmataikról még bizonyos elismeréssel is járt a fehér ember vallása iránt,
ami pedig a vallásközi párbeszédnek kedvezett. A lengyel pápa 1991-ben írt
körlevelében  a  jövőt  illetően  mindenesetre  óvatosan  nyilatkozott,  a
liberalizmus előretörését ő sem tartotta lehetetlennek.110

Az erőszak-mentes, viszonylag békés nemzetközi légkör politikai
síkon is gyümölcsöt hozott. A Mozgalom első politikusai a II. Világháborút
követően  Olaszországban  magától  értetődően  kereszténydemokraták,
jobboldaliak voltak. A Szovjetunió felbomlása és vele a kommunizmus mint
erőszakos  ideológia  visszaszorulása  azonban  átalakította  az  olasz
pártpalettát. 1996-ban állt fel egy új politikai rendszer a korábbi pártok új
struktúrákba összeállt tagjaiból. Ez a struktúraváltozás elő tudta segíteni azt
is, hogy Chiara Lubich megalapíthassa a Politikai Egységmozgalmat, amely

109„Noi abbiamo un’enorme fiducia riguardo a questo mondo, prima di  tutto perché la
Madonna lo ama: ha detto a Fatima che la Russia si convertirà e quindi sarà così, e poi
perché ci sono molti nostri fratelli che lì sono morti martiri.” Il mondo a colori. Colloqui
con i gen. Anni 1966/69, Roma 1998, pp. 104-125

110 „A marxista megoldás bukott. De a marginalizálódás és a kizsákmányolás jelenségei a
világban  (különösen  a  harmadik  világban)  és  az  emberi  elidegenedés  jelenségei
(különösen  az  ipari  országokban)  továbbra  is  fennmaradtak,  [...]  Fennáll  a  veszélye
annak, hogy olyan radikális kapitalista ideológia terjed el, amely elutasítja a mérlegelés
lehetőségét.”  (Centesimus  annus,  43.)  „Az  Egyház  nagyra  értékeli  a  demokratikus
rendszert.  [...] Ezért  az  Egyház  nem helyeselheti  az olyan zártkörű vezető-csoportok
létrejöttét,  amelyek  az  államhatalmat  saját  hasznukra  vagy  ideológiai  céljaik
megvalósítására bitorolják.” (Centesimus annus, 46.)
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arra az evangéliumi gyökerű elvre épült, hogy „szeresd felebarátod pártját,
mint  magadét.”  Az  új  pártstruktúrában  a  korábban  baloldali
kereszténydemokrata  Romano  Prodi  a  maga  új,  balközép  pártjával
lényegesen közelebb állt Chiarához, mint a vállalhatatlan életű és módszerű,
de jobboldali Berlusconi. 

Chiarát  ezt  követően  számos  elismerést  kapott.  1996-ban
az UNESCO kitüntette  a  békére  nevelésért, 1998-ban  pedig  az Európa
Tanács az emberi jogok érdekében végzett munkájáért. 1996 és 2008 között
tizenhat díszdoktori címben részesítették. Előbb szülővárosa, Trento, majd
még tizenhat város, köztük Róma (2000) választotta díszpolgárává. 

II. János Pál pápa által a különböző lelkiségi mozgalmak számára
szervezett 1998. pünkösdi Szent Péter téri találkozón fontos szerepet szánt
neki,  ezért  ezt  követően  párbeszédet  kezdeményezett  e  mozgalmakkal,
amihez nemsokára más keresztény egyházak mozgalmai is csatlakoztak. A
pápa  végül  2001-ben  minden  keresztény  ember  számára  javasolja  a
testvériséget  lehetővé  tevő  „közösségi  lelkiséget”111 –  azaz  lényegében
Chiara  Lubich  spiritualitását.  Az  egymással  egykorú  pápa  és  alapító
egymással rokon, egyúttal egymással harmonizáló tevékenysége kb. 2004-ig
tart, amikor mindketten megrokkannak. 

Közben  az  ideológia-mentes  béke  korszaka  is  véget  ér.  George
Soros a maga  Mein Kampf-jában112 1987-ben meghirdetett programja a 20.
században még csak a pénzszerzési szakaszban tartott, a bankok és valuták
„felnyitásánál”, ám az ezredfordulóra a megszerzett pénz már működésbe is
kezd  a  családok,  államok,  egyházak  struktúráinak  „felnyitására.”  Az
iszlámban  ugyanakkor  egyre  erőteljesebbé  válik  annak  dzsihádista,
fundamentalista változata. A totális liberalizmus kísértete járja be Európát és
a világot: Egy interkontinentális Delacroix-vizió: La liberté guide le peuple.
A liberális manipuláció kezére került iszlám nép a káosz késévé válik.

Amint azt Chiara Lubich vallotta, a legtökéletesebb rend az, amit a
szeretet rendez el. Így a szeretet az, ami a káosznak ellen tud állni. Vallotta
azt  is,  hogy  a  másikkal  való  eggyé  válás  nemcsak  baráttal,  hanem
ellenséggel is lehetséges, sőt csoportok szintjén is.113 

Egy  erőszak-elvű  ideológiával  felfegyverzett,  sőt  valóságos
fegyverekkel  felszerelt  csoporttal  szemben  már  nem  marad  más,  mint
egyéni szinten a vértanúság vagy a menekülés, közösségi szinten pedig az

111Novo millennio ineunte, 43.
112George Soros: The Alchemy of Finance.1987
113Chiara Lubich az olasz fokolarinik találkozóján Rocca di Papa, 1970. december 5. I.

téma (részlet) Chiara Lubich Archivum, THU-4A-19701205_Caritá_c
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ellenállás.  Amint  azt  a  betlehemi  angyalok  hirdetik,  a  béke  feltétele  a
jóakarat. A hatalmi erőszak azonban lecsap, nem folytat párbeszédet.114 

2005-ben XVI. Benedek lett a pápa, aki – egyebek között az őt ért
egyházon  belüli  liberális  támadások miatt  –  nyolc  év  után  lemondott.  A
2013-ban  helyébe  lépő Ferenc  pápával  szemben a  liberális  közvélemény
viszont  a  kisajátítás  stratégiáját  választotta.  A  2015-ben  kitört
migránsválságban a Nyitott  társadalom híveinek érdekében állt  egy olyan
pápa  felmutatása,  aki  a  migrációt  támogatja.  S  erre  nagyfokú  szociális
érzékenysége  miatt  ő  alkalmasnak  is  látszott.  Ferenc  pápa  azonban  nem
dogma-teológus mint elődje,  hanem lelkipásztor.  Nem annyira  egyetemes
érvényű kötelességekben, hanem egyes emberekben gondolkozik.115 

 

114Párbeszéd még két olyan személy közt sem lehetséges, akik közül az egyik a másiknak
a felettese,  éppen a hatalmi viszonyok miatt.  Ilyen diskurzussal  ugyanis egy logikai
csapda állna elő,  amit  az „ezredborbély” néven ismernek:  Az ezredborbély önmagát
illetően nem tudja végrehajtani azt a parancsot, hogy mindenkit borotváljon meg, kivéve
azokat,  akik  maguk  borotválkoznak.  (https://hu.wikipedia.org/wiki/Russell-
paradoxon#A_borb%C3%A9lyparadoxon )

115Ezért, amit pl. a migránsok befogadásáról mond, az azoknak szól, akik erre képesek. 
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