
AZ IFJÚSÁGI SZINÓDUS 
FEJLEMÉNYEI 

2018. október 3-án rendhagyó eseménnyel kez-
dődött meg az ifjúságról, a hitről és a hivatások-
ról szóló püspöki szinódus, ugyanis legelőször 
Louis Raphael Sako káld pátriárka emelkedett 
szólásra, aki a közel háromszázötven résztvevő 
előtt a szinódus teljes támogatásáról biztosította 
a megelőző hetekben sokféle támadásban és bí-
rálatban részesülő Ferenc pápát. Megnyitó be-
szédében korábbi megnyilatkozásaihoz kapcso-
lódva az egyházfő kiemelte az őszinteség és a 
nyíltság fontosságát, s azt fejtegette, hogy mások 
alázatos meghallgatása feltétele a bátor beszéd-
nek: mindenkinek joga van ahhoz, hogy meg-
hallgassák, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
beszéljen, s a kettő nem választható el egymástól, 
különösen a fiatalok esetében, akik sokszor olyan 
megállapításokat tesznek, amelyek nincsenek 
ínyére az idősebb nemzedékeknek. Ha az egy-
ház nem hallgatja meg a fiatalokat, nem lehet hi-
teles a szemükben. A hivatásokkal kapcsolatban 
kiemelte, hogy feltétlenül kerülendő a torz és 
számos visszásság gyökerének tekinthető kleri-
kalizmus minden formája, amely nek tükrében 
az egyházi tevékenység hatalomnak, nem pedig 
nagylelkű szolgálatnak mutatkozik. A szinódusi 
munka végül azzal a pápai intéssel kezdődött, 
hogy nem pusztán egy dokumentum létreho-
zása a cél, hiszen az egyházi dokumentumokat 
kevesen olvassák (bár annál többen bírálják), 
hanem a gyakorlatban alkalmazható konkrét lé-
pések felvázolása. 

Az első napon a felszólalók a fiatalok helyze-
tét mutatták be globális összefüggésben. A fő té-
mákat a migráció nehézségei, a másokat meg-
hallgatni tudó egyház fontossága, az egyház 
hitelessége és a hitelességét kikezdő erkölcsi bot-
rányok alkották. Az első fiatal felszólaló, a hu-
szonhét éves texasi Briana Santiago arról beszélt, 
milyen útkeresési folyamatok zajlanak a fiatalok 
körében, s miért vágynak biztonságra és befo-
gadó közegre. A későbbiekben még több kijelölt 
fiatal is beszédet mondott az egyes üléseken. 
Carlos Tissera argentin püspök azt sürgette, 
hogy az egyháznak meg kell hallania azoknak a 
fiataloknak a néma kiáltását, akik az erőszak, a 
nyomor és a kábítószerek fogságában vergőd-
nek, s könnyen a börtönben vagy a temetőben 
végzik. A nap után a vatikáni Kommunikációs 
Dikasztérium prefektusa, Paolo Ruffini úgy nyi-
latkozott, hogy a legmegragadóbb beszédeket 
azok a szinódusi atyák mondták, akik olyan or-

szágokból érkeztek, ahonnan a háború vagy a 
szegénység miatt tömegesen kénytelenek elme-
nekülni emberek. A hivatalos egyházi személyek 
által kiskorúak sérelmére elkövetett botrányos 
erkölcsi cselekedetek már az első napon szám-
talan alkalommal szóba kerültek, de a sajtó nem 
ismerhette meg a felszólalók nevét és a beszédek 
pontos tartalmát, annak érdekében, hogy az ülé-
sek idején mindenki szabadon és őszintén mer-
jen beszélni. 

A szinódusi folyamat második nagy egysé-
gében mindezeken kívül főként a digitális kul-
túra problémáiról esett szó. Joseph Coutts pa-
kisztáni bíboros arról beszélt, hogy bár az 
internet számos kedvező lehetőséget nyújt, a 
világ számos részén a fiatalok még mindig tö-
megével el vannak zárva a digitális kultúra elől. 
Mások arra figyelmeztettek, hogy a virtuális vi-
lágba való elmerülés olyan digitális migrációt 
eredményezhet, amelynek következtében a fia-
talok elszakadnak konkrét életük társas kapcso-
latrendszeréről. A beszédek a munkadokumen-
tum hivatásról szóló szakaszához kapcsolódtak, 
és a hivatással kapcsolatos kérdéseket azután a 
tizennégy szinódusi munkacsoport részletesen 
megvitatta. Eredményeiket október 9-én terjesz-
tették a plenáris tanácskozás elé. A felvetésekben 
kitüntetett szerepet játszott az a kérdés, hogy mi-
ként alakítható ki mások meghallgatásának kul-
túrája az egyházban, és miként lenne megvalósít-
ható a meghallgatás szolgálata. A valódi figyelem 
azért is fontos, mert a fiatalok bizalmát nagyon 
könnyű elveszíteni: „A bizalom lassan érkezik, 
gyalogszerrel jön, de lóháton menekül”, jegyezte 
meg az egyik résztvevő. Ugyanebben a szakasz-
ban hozták nyilvánosságra a záródokumentum 
megfogalmazásával megbízott testület tagjainak 
nevét. A tizenkét személy közül öt olasz, négy 
dél-amerikai, egy ázsiai, egy óceániai, egy pedig 
ukrán volt. 

A záródokumentumról tartott szavazásig eltelő 
napokban elsősorban a fiatalok konkrét élethely-
zetén, a keresztény hit belső középpontjából kiin-
duló tájékozódás fontosságán és a digitális kul-
túrával összefüggő kérdéseken volt a hangsúly. 
A jelenlévő szerzetesi vezetők közül Arturo Sosa 
október 15-én úgy nyilatkozott, hogy a tanácsko-
zás résztvevői a fiatalok szemével próbálják felfe-
dezni az idők jeleit. A jezsuita generális szerint 
erre a tájékozódásra ma olyan helyzetben kerül 
sor, amelyben egyre tágul a szociális sza kadék az 
egyes országok között és az egyes országokon 
belül, nincs politikai akarat a környezet rombolás 
megfékezésére és csökken a demokrácia ereje, 
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aminek következtében erőre kap a naiv popu-
lizmus, a kirekesztő nacionalizmus és a felelőt-
len személyi kultusz. Arturo Sosa azt mondta, a 
szinódus akkor fogja tudni észrevenni a Szent-
lélek cselekvését, ha a fiatalok szemével tekint 
az idők jeleire, konkrétan a következő háromra: 
a szekularizálódás világméretű folyamatára, a 
digitális kultúrára és a globalizált világban jelen 
lévő sokféle kultúrára. 

Az összesen 167 pontból álló dokumentum-
ról a szinódusi atyák végül pontonként szavaz-
tak október 27-én, és a kétharmados többségnél 
jóval nagyobb arányban elfogadták. A legtöbb 
ellenszavazatot azok a szakaszok kapták, ame-
lyekben a szexuális visszaélésekről, a nők egyházi 
helyzetéről, az egyedülállókról, a szexualitásról 
és a homoszexualitásról esik szó (a legtöbb el-
lenszavazatot, hatvanötöt, az utóbbi témával 
kapcsolatos szövegrész kapta). Záróbeszédében 
a pápa többek között azokra a bírálatokra rea-
gált, amelyek a szinódusi folyamat nyilvános át-
láthatóságának hiányát kifogásolták. Az egy-
házfő kiemelte, hogy a szinódus nem parlament, 
hanem olyan védett tér, ahol cselekedni tud a 
Szentlélek. 

A tanácskozás végén több szinódusi atya is 
úgy nyilatkozott, hogy mivel a záródokumen-
tum egyetemes érvényre támaszt igényt, nem 
beszél részletesen és mélyrehatóan az egyes te-
rületek sajátos helyzetéről, s ezért szükség van 
arra, hogy a különböző földrajzi területeken az 
adott körülményekhez szabják a megállapítá-
sait. Különösen is kiemelte ennek fontosságát 
Oswald Gracias mumbai érsek, az indiai püs-
pöki konferencia feje (Indiában él egyébként a 
legtöbb fiatal a világ országai közül: hatszáz mil-
lióan vannak a huszonöt évnél fiatalabbak). Gra-
cias bíboros arról számolt be, hogy bár számos 
szinóduson részt vett már, a harminchat fiatal je-
lenléte egészen különlegessé avatta számára az 
októberi tanácskozást. „A fiatalok valóban úgy 
vettek részt a folyamatokban, ahogyan fiatalok-
hoz illik”, fogalmazott, „kiabáltak, örültek, érez-
hető volt a jelenlétük. Nem voltak gátlásaik, 
amikor arról beszéltek, ami fontos nekik. Folya-
matosan azt kérték tőlük, hogy hallgassuk meg 
őket, vegyük komolyan őket és szegődjünk tár-
sul melléjük.” Ázsiában, ahol a világ lakosságá-
nak hatvan százaléka él, és az emberek hatvan 
százaléka még nincs harminc éves, másféle kér-
dések jelentkeznek, mint másutt: „Az ázsiai fia-
talok türelmetlenek kezdenek lenni. Jobb jövőt 
akarnak, elégedetlenek a politikai vezetőkkel, a 
szegények és a gazdagok elkülönülésével, az 
emberi jogok sérülésével. A vallás is sokkal fon-
tosabb az ázsiai fiataloknak, mint a világ többi 
részén élő kortársaiknak. Az ázsiai emberek spi-

rituális beállítottságúak; Isten tényleges szerepet 
játszik az életükben. Isten jelen van az ázsiai fi-
atalok döntéseiben és egész életstílusukban.” 

GERARD O’CONNELL 

AZ IFJÚSÁGI 
VILÁGTALÁLKOZÓN JÁRTUNK 

2019. január 22. és 27. között rendezték meg az If-
júsági Világtalálkozót Panamavárosban, ame-
lyen Ferenc pápa is jelen volt. A záró szentmisén 
a hivatalos becslések alapján 720 ezer fiatal 
imádkozott együtt a Szentatyával. Magyaror-
szágról a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
szervezésében egy 38 fős delegáció utazott ki hi-
vatalosan a Találkozóra, ezen kívül egyéni szer-
veződésű zarándokcsoportok is részt vettek a ren-
dezvényen. Összesen mintegy hatvan magyar volt 
jelen Panamában. 

Az Ifjúsági Világtalálkozók sorát Szent II. János 
Pál pápa indította el 1984-ben, amikor Rómába hív-
ta a fiatalokat a Megtestesülés Szentévének lezá-
rására. Ennek a találkozónak aztán folytatása lett, 
s mára világméretű eseménnyé nőtte ki magát, me-
lyet 2–3 évente rendeznek meg felváltva Euró-
pában, illetve egy Európán kívüli nagyvárosban. 
Az idei Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozóit 
Panama és Costa Rica egyházmegyéi szervezték. 
A magyar csapat Costa Rica fővárosában, San Jo-
séban vett részt a Shalom Közösség által lebo-
nyolított előtalálkozón. 

A panamai emberek — ahogy megtapasztaltuk 
— nyitott és befogadó közösséget alkotnak. Meg-
ismertük, hogy milyen erős a közösségi szellem 
a közép-amerikaiaknál, és hogy a család és a ba-
rátok különösen összetartóak. Amikor megérkez -
tünk, rendkívüli fogadtatásban volt részünk, 
már-már zavarban éreztük magunkat. Azonnal 
megöleltek, énekeltek nekünk, és mindjárt otthon 
éreztük magunkat a vendégszeretetüknek köszön -
hetően. Aztán amikor a családokkal megismer-
kedtünk, ennek a befogadó szeretetnek a megta-
pasztalása még jobban fokozódott. 

Helyiekkel beszélgetve megfigyeltük, hogy az 
ottani bűnözés, prostitúció és emberkereskedelem 
jelenléte, valamint közbiztonság hiánya miatt so-
kan érzik úgy, hogy a fiatalok — bár a kultúrájuk 
megkívánná — nem a pápa tanítása szerint élnek. 
Mások viszont szeretnének hasznos és tevékeny 
tagjai lenni az egyháznak és saját hazájuknak, 
ezért a fiatalok közül sokan vágynak arra, hogy 
valamilyen rendvédelmi szervnél dolgozzanak. 
Ezzel egyrészt segíteni tudják felebarátai kat, hogy 
biztonságban éljenek, másrészt szeretnék meg-
mutatni a világnak, hogy ők tényleg követik Krisz-
tust, és törekszenek a tanítása szerinti életre. Ta-
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lálkoztunk egy fiatal lánnyal, aki azt mondta, hogy 
a Világtalálkozó hatására talán el tudja szánni ma-
gát, hogy igazán járjon templomba, és tényleg 
megismerje Jézust. S annak is örült, hogy a pápa 
ellátogatott hozzájuk, hiszen nekik valószínűleg 
soha nem lesz lehetőségük külföldre utazni, 
mint ahogy a panamai fiatalok közel 80 száza-
lékának soha nem adatik meg másik országba el-
jutni. 

A Találkozó mottója a Lukács evangéliumából 
vett angyali üdvözlet mondata volt: „Íme, az Úr 
szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” 
(Lk 1,38). E szentírási idézet köré szerveződtek a 
programok. Jose Rafael Quiros, San José érseke a 
fiatalokhoz személyesen szólva bátorított, hogy 
Mária példája álljon a szemünk előtt döntéseink-
ben és azokban a helyzetekben, amikor megkér-
dőjeleződik bennünk, hogy Isten valóban jelen van 
az életünkben, és szól hozzánk. Így fogalmazott: 
„Amikor az Isten hívására válaszolunk és nehéz -
séget tapasztalunk, Isten kegyelmet ajándékoz. 
Most az egyház arra tanít titeket, hogy ne féljetek 
vállalni gondjaitokat, nehézségeiteket, kérdései-
teket, de örömeiteket és sikereiteket sem, mert az 
egyház mellettetek áll. Ferenc pápa azt mondta, 
hogy ne féljünk a döntéstől Isten mellett. Ne fél-
jünk kockáztatni. Amikor nem vagyunk biztosak, 
akkor kérjük az Úr segítségét és úgy menjünk to-
vább. Ezért válaszoljatok, mint Mária: Legyen ne-
kem a te akaratod szerint!” 

A pápa rávilágított, hogy „korunk kihívásai a 
panamai egyház számára politikai szinten je-
lentkeznek: nem kormányzati szervezetek nyo-
mást gyakorolva próbálják rávenni a püspököket 
és a papokat, hogy fogadják el a genderelméle-
tet, és ismerjék el egyházi és társadalmi szinten 
a különféle együttélési formákat. A főpásztorok 
azonban az egyház hitbéli és erkölcsi tanításához 
hűen kiállnak a család és az élet védelme mellett.”1 

Ferenc pápa Panamában a megérkezésekor 
megköszönte Panamának, hogy befogadta a sok-
féle nemzet fiataljait, és köszönetet mondott a he-
lyi fiataloknak, hogy a „mifajtánk”-nak tekintik a 
különböző országból érkezetteket. Nagyon elis-
merően és újszerű módon közelített a fiatalokhoz. 
Az egész találkozó alatt azt tapasztaltuk, hogy Fe-
renc pápa egyenrangú partnernek kezeli a fiata-
lokat, és nem kioktatni vagy nevelni akar minket, 
hanem elismeri az értékeinket, hálás a tevékeny-
ségünkért, és ki szeretné emelni az erősségeinket. 
Ahogy fogalmazott: „Ti megtanítjátok nekünk, 
hogy az egymással való találkozás (…) azt jelen-
ti, hogy (…) belépünk a találkozás kultúrájába, 
amely hívás és meghívás arra, hogy merjünk ele-
venen tartani egy közös álmot. Sok mindenben kü-
lönbözünk egymástól, különböző nyelveken be-
szélünk, különböző ruhákat viselünk, mégis 

törekedjünk arra, hogy közös álmunk legyen, és 
meg tudjuk tenni ezt, és ez nem semmisít meg, ha-
nem gazdagít bennünket. (…) s ez a közös álom 
nem más, mint maga Jézus.” Ezután a pápa a ta-
lálkozás kultúrájának tanítóinak és mestereinek ne-
vezte a fiatalokat. Szerinte a találkozó leginkább 
reményt adó eredménye a megváltozott szívünk 
lesz, hiszen amikor hazatérünk, az imáink és az 
arcunk is megváltozik majd. Arra buzdított ben-
nünket, hogy egymással és az Úrral való találko-
zásaink által tartsuk elevenen közös álmunkat, a 
testvéri szeretet álmát, és minden helyzetben 
bátran imádkozzuk: „Uram taníts meg úgy sze-
retni, ahogy Te szerettél bennünket!”2 

A záró szentmisén újfajta párbeszédbe ele-
gyedett a Szentatya a fiatalokkal, ugyanis a mo-
dern technika világában használatos eszközökkel, 
módszerekkel és kifejezésekkel lépett közel hoz-
zánk. Úgy fogalmazott: „Az élet, melyet Jézus ad 
nekünk, egy szeretettörténet, egy élettörténet, 
amely egybe akar fonódni a miénkkel, és gyökeret 
akar ereszteni valamennyiünk földjébe. Ez az élet 
nem egy, a »felhőtárolóban« elhelyezett üdvösség, 
mely letöltésre vár, nem is egy új, felfedezésre váró 
»applikáció«, vagy az önfejlesztő technikákból 
származó mentális gyakorlat. Az élet, melyet Is-
ten felkínál nekünk, nem is egy »oktatóprogram« 
[tutorial], amelyből a legújabb újdonság megis-
merhető. Az üdvösség, melyet Isten ad nekünk, 
egy meghívás, hogy részesévé váljunk egy sze-
retettörténetnek, amely összefonódik a mi törté-
neteinkkel. Az az Úr hív bennünket, aki él és meg 
akar születni közöttünk, hogy gyümölcsöt hoz-
zunk ott, ahol vagyunk, úgy, ahogy vagyunk és 
akikkel vagyunk. Ott jön az Úr, hogy ültessen és 
beültetődjön; ő az első, aki igent mond életünk-
re, mindig ő kezdeményez. Ő az első, aki igent 
mond történetünkre, és azt akarja, hogy vele 
együtt mi is igent mondjunk. Ő mindig megelőz 
bennünket, ő az első!”3 

Ferenc pápa fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy a generációk közötti együttműködés nagy-
ban hozzájárul ez a fiatalok fejlődéséhez és egész-
séges önképük és kulturális hovatartozásuk ki-
alakulásához, másrészt az időseknek is hasznos, 
hogy a fiatalokkal való beszélgetések alkalmával 
visszatekinthetnek saját életükre és átadhatják 
azt a tudást és tapasztalatot, amit megszereztek éle -
tük ben, ezzel is értékesnek érezhetik életüket. 

Az IVT-n tanúságot lehetett tenni, amire nem 
csupán a szavainkkal vagy a tetteinkkel, hanem 
a jelenlétünkkel is módunk volt. Gesztusok által, 
elfogadással, egy mosollyal, öleléssel, különféle 
szeretet-megnyilvánulásokkal. Vendéglátóink ré-
széről pedig a feltétlen elfogadással és nyitott-
sággal, valamint azzal, hogy a saját életterüket, 
ételeiket osztották meg velünk, és bepillantást 
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nyerhettünk kultúrájukba, emberi kapcsolataik-
ba, valamint ünnepléseikbe és imádságaikba. 

Szintén mély élményünk volt, hogy kiderült, 
nem csupán a szavainkon keresztül tudunk kö-
zel kerülni valakihez. Hiszen a befogadó csa-
ládjaink nem tudtak angolul, mi pedig spanyo-
lul nem beszéltünk, mégis megértettük egymást. 
Nagyra értékeltük az egymásért, a találkozásért 
hozott kölcsönös áldozatunkat, hiszen mindenki 
kilépett a megszokott környezetből. Mi elutaz tunk 
egy Európán kívüli, távoli, más kultúrával ren-
delkező országba, nekik pedig szabályosan fel-
borítottuk az életüket. Nem ott aludtak, ahol szok-
tak, hiszen átadták nekünk ágyaikat, ugyanakkor 
a napirendjükön is változtatniuk kellett: nem ak-
kor mentek dolgozni, amikor szoktak, és nem ak-
kor ettek, amikor szoktak, hanem mindenben hoz-
zánk alkalmazkodtak. Megvártak este, elkísértek 
a programokra, vagy éppen közös családi-bará-
ti programokat szerveztek nekünk. S ez a talál-
kozás — ahogy a pápa is jól látta — valóban egy 
különleges, Jézusért és vele együtt megélt mély 
találkozás volt. 

S azt hisszük, elsősorban nem is azt kell keres-
ni egy ilyen találkozóban, hogy mi történt, és meny-
nyi élménnyel gazdagodtunk általa, hanem hogy 
vajon Isten jelen volt-e az utazás során. Úgy gon-
doljuk, ez itt teljes mértékben megvalósult. Jelen 
volt Jézus a találkozásokban, beszélgetésekben, a 
helyiek szívében, lelkében, szemében, családi kap-
 csolataiban, lelkesedésében, derűjében, lendüle-
tében, de megtalálhattuk közösségeikben, ven-
dégszeretetükben, küzdelmeikben, törekvéseik ben, 
érdeklődéseikben, mindennapi imáikban, egy-
 szerűségükben, nyitottságukban és szabadsá-
gukban is. 

Úgy gondoljuk, kis magyar csapatunkban (ami 
többek között az ország egyházmegyéi ifjúságának 
képviselőiből állt) olyan tűz lobbant lángra ezen 
zarándoklat hatására, amiből reményeink sze-
rint képes lesz megszületni valami új. Közös esz-
ményünkké vált az egység erősítése hazánkban, 
hogy merjünk nyitni egymás felé, és így egy 
irányba nézve együtt tenni egymásért, az egyhá-
zért, társadalmunkért. Fontosnak tartjuk, hogy ta-
nuljuk meg és tanítsuk meg a fiataloknak, hogyan 
élhetik meg a vendégszeretet gyakorlását, és hogy 
legyünk bátrak és bízzuk magunkat Krisztusra. 
Legyünk egyek Benne. 

Kívánjuk, hogy merjünk tanúságot tenni a ránk 
bízott fiataloknak a hitünkről, Jézusról, s ne fél-
jünk attól, hogy már ma kezdjünk el a világ job-
bá tételén dolgozni. Először magunkban, a saját 
hivatásunkat keresve, aztán közösségünket se-
gítve haladni a Jézus felé vezető úton, majd ha-
zánk és a világ fiataljaiért felelősséget és áldoza-
tot hozva. S mondjuk ki bátran minden nap: „He 

aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu pa-
labra.” Azaz: „Íme az Úr szolgálója vagyok, tör-
ténjék velem szavaid szerint.” 

ANTAL ZSOLT ÉS RADNAI KINGA 
a Kaposvári Egyházmegye panamai küldöttei 

 
1Vö. https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/fe-

renc - papa-elindult-panamai-ifjusagi-vilagtalalkozora 
2Vö. https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/fe-

renc-papa-nyitounnepsegen-panamaban-talalkozas-
kulturajanak-tanitoiva-valtatok 

3 Vö. https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/fe-
renc-papa-az-imavirrasztason-jezus-azt-akarja-hogy-
vele-egyutt-mi-is-igent-mondjunk-eletunkre 

 

STEPHEN HAWKING:  
NAGY TUDÓS, CSAPNIVALÓ 
TEOLÓGUS 

Stephen Hawking kiváló elméleti fizikus, koz-
mológus volt, s talán a legjelentősebb is Ein stein 
óta. Nagyon is méltó, hogy földi maradványait 
olyan emberek mellett helyezték örök nyugalomra 
a West minster Apátságban, mint például Isaac 
Newton. Hawking rá adásul rettenthetetlen és döb-
 benetesen kitartó ember volt, aki úttörő munkát 
vég zett, annak ellenére, hogy évtizedeken ke-
resztül küzdött az amiotrófiás laterálszklerózis 
egyre súlyos bodó következményeivel. És min-
dennek ellenére kiváló humorú ember volt, aki 
ráadásul a barátság ritka adományát is magáénak 
tudhatta. Szin te lehetetlen nem csodálni őt. S még-
is, milyen bosszantó fickóvá tudott változni, 
amikor a vallásról beszélt. 

Élete utolsó évében Az idő rövid története (A Brief 
History of Time) című bestsellere tulajdonképpe-
ni folytatásának utolsó simításait végezte el. En-
nek az új könyvnek a címe: Rövid válaszok nagy kér-
désekre (Brief Answers to the Big Questions), amely 
többek között rövid írásokat összefoglaló kötet 
olyan témák ról, mint az időutazás, az értelmes élet 
lehetősége az univerzum más részein, a fekete lyu-
kak fizikája, vagy az űr meghódítása. Ám az első 
fejezet egyszerűen ezt a címet viseli: „Van Isten?” 
Aki Hawking munkásságának utolsó néhány évét 
figyelemmel kísérte, nem lepődik meg a válaszon: 
„nem” — Isten nem létezik. Természetesen annak, 
aki valamilyen módon részt vesz a hitvédelem 
vagy az evangelizáció munkájában, ez a válasz 
elég lehangoló, hiszen sokan, főleg a fiatalok, ezt 
fogják mondani: „Tessék, a világ legokosabb em-
bere azt mondja, hogy Isten nem létezik”. A gond 
az, hogy bizony könnyen előfordulhat, hogy va-
laki a gondolkodás bizonyos területein rendkívül 
intelligensnek, míg más területeken meglehetősen 
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naivnak bizonyul. Attól tartok, ez a helyzet Ste -
phen Hawkinggal is, aki a maga szakterületén 
egyedülálló, mégis, amikor a vallás és a filozófia 
mezejére lép, számos baklövést követ el. 

Ennek az első fejezetnek a nyitó sorai megle-
hetősen rosszul kezdődnek. „A tudomány egyre 
több olyan kérdésre kínál választ, amelyek ko-
rábban a vallás területére tartoztak”. Bár bizonyos 
primitív vallási formá kat úgy is értelmezhe-
tünk, mint a sajátosan tudományos kérdésekre 
adott válaszokat, a vallás, a szó teljesebb értel-
mében, nem tesz fel és nem válaszol meg tudo-
mánytalan mó don megfogalmazott kérdéseket. 
Inkább arról van szó, hogy a vallás minőségileg 
más kérdéseket tesz fel. Hawkingnak ez a köny-
nyed egysorosa remekül kifejezi a tudományos-
kodó hozzáállást, amelyen azt az arrogáns ma-
gatartást értem, ami minden tudást a tudás 
természettudományos formájára igyekszik visz-
szavezetni. Empirikus megfigyelésen, hipotézi-
sek kidolgozásán és kísérleteken alapuló mód-
szerük révén a természettudományok valóban sok 
mindent elmondhatnak nekünk a valóság egy bi-
zonyos dimenziójáról. Ám azt például már nem 
képesek kifejteni nekünk, hogy egy művészi al-
kotás mitől szép, mitől lesz egy szabad cseleke-
det jó vagy rossz, egy politikai beren dezkedés mi-
től lesz igazságos, mitől (qua) lesz egy létező 
létezővé, és egyáltalán, miért véges a világegye-
tem. Ezek mind filozófiai és/vagy vallási kérdé-
sek, s amikor egy tudós mint tudós belép erre a 
területre, és a tudomány sajátos módszereit 
igyekszik alkal mazni, akkor azt kínosan ügyet-
lenül teszi. 

Hadd szemléltessem ezt azzal, hogy felhí vom 
a figyelmet, Hawking miként tárgyalja az általam 
említett utolsó témát, vagyis „miért van egyáltalán 
a világegyetem”. Hawking szerint az elméleti fi-
zika képes megbízható választ adni erre a kérdésre 
oly módon, hogy egyúttal szükségtelenné is te-
szi Isten létét. Amint kvantum szinten az elemi 
részecskék minden ok nélkül ki-be ugrálnak a lét-
ben, épp úgy az a szingularitás, amely létrehoz-
ta a Nagy Robbanást (Big Bang), képes volt egy-
szerűen előlépni a sem miből, minden ok és 
magyarázat nélkül. Az eredmény pedig, mond-
ja Hawking, az, hogy „a világegyetem a legiga-
zibb ingyen ebéd”. 

Az első hiba — amit Hawking követőeinek 
egész serege elkövet — az, hogy más, eltérő ér-
telemben használják a „semmi” szót. Szigorú fi-
lozófiai (sőt, vallásos) értelemben a „semmi” az 

abszolút nem-létet jelöli; Hawking és tanítványai 
azonban a kifejezésen valójában az energia ter-
mékeny talaját értik, amelyből a különböző va-
lóságok létrejönnek, és amelybe visszatérnek. 
Amikor azt mondják, „ebből és ebből jön (létre)”, 
illetve „ide és ide tér vissza”, akkor nem a sem-
miről beszélnek! 

Hawking elemzésének ennél a részénél, amely-
lyel enyhén szólva is elárulja magát, hangosan fel-
nevettem: „Úgy vélem, az univerzum spontán mó-
don jött létre a semmiből, a tudomány törvényeinek 
megfelelően”. Nos, akármit is ért a „tudomány tör-
vényei” kifejezésen, azok biztos, hogy nem „sem-
mi”! Amikor ugyanis a kvantum fizikusok a létben 
spontán felbukkanó részecskékről beszélnek, pon-
tosan a kvantumfizika állandóira, illetve a kvan-
tumdinamikára hivatkozva próbálnak magyará-
zatot adni ezekre a jelen ségekre. 

Bármit is mondjunk ezekről a törvényszerű el-
rendeződésekről, azok semmiképpen sem „nem-
létezők”. Éppen ezért fel kell tennünk a kérdést, 
hogy az olyan esetleges dolgok, mint az anyag, 
az energia, a Nagy Robbanás, és maguk a ter-
mészettudományos törvények, miért léteznek 
egyáltalán. A vallásfilozófia klasszikus válasza 
szerint az esetlegességre nem tudunk kielégítő 
magyarázatot adni az által, hogy a végtelenségig 
haladva más esetleges létezőkre hivatkozunk. Va-
gyis végül léteznie kell egy olyan nem-esetleges 
valóságnak, amely megalapozza és aktualizálja 
a véges univerzumot. És ez az ok nélküli ok, ez 
a valóság, amelynek természete maga a létezés, 
az, amelyet a komolyan vallásos emberek úgy hív-
nak: „Isten”. Hawking egyetlen gondolatmenete 
— legkevésbé pedig az az ábrándos elgondolása, 
miszerint az univerzum az általa vélt „semmiből” 
keletkezett — sem mond ellent ennek a meg-
győződésnek. 

Zárásként hadd mondjam el, hogy tulajdon-
képpen tetszett Stephen Hawking utolsó köny-
ve. Amikor a saját szakterületén belül maradt, ak-
kor könyve olvasmányos, érdekes, informatív és 
kreatív volt. Ám amikor Istenről beszél, inkább 
azt javasolnom az olvasónak, hogy azt ne vegye 
túl komolyan. 

ROBERT BARRON 
 

Szabó Kármen Ráhel fordítása 
 

Forrás: https://www.wordonfire.org/resour-
ces/article/stephen-hawking-great-scientist-lousy-
theologian/5939/
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