
Ferenc pápa  
a mérlegen? 
Az ember modellező gondolkodása meghatározott szempontok ki-
emelésével, összetett kérdések egy tényezőre való lecsupaszításával igyek-
szik könnyen kezelhető rendszerbe fogni, osztályozni és értelmezni a 
valóságot. A pápai szolgálatok történelmi hullámzásában is igyekszünk 
valamiféle rendet felismerni, amely az inga mozgásához hasonlóan hol 
egyik, hol másik véglet felé leng ki: a bezárkó zó és a nyitott, a szigorú 
és a kegyes, a diplomata és a lelkipásztor egyaránt olyan vezérfogal-
mak, amelyeknek segítségével értékelni próbálunk. Így el tudjuk helyezni 
XII. Piusz után XXIII. Jánost, vagy II. János Pál után XVI. Benedeket. 
A jól kigondolt séma persze meg-megdöccen, hisz mihez kezdjünk 
VI. Pál és II. János Pál kapcsolatával? Egyfelől mindketten teológus-
pá páknak voltak tekinthetők. Másfelől azonban melyikük volt a nyi-
tott és melyik a zárt? Ha a mediatizált személyiségüket tesszük mér-
legre, egyértelműnek tű nik a válasz. Ha azonban hittani látásmódjukat, 
vezetési stílusukat kezdjük elemezni, akkor hamar zavarba kerülhetünk. 

A hivatalban lévő pápa már az életében megkapja a maga skatulyá-
ját, amelyből halála után is csak nagyon nehezen tud kiszabadulni. Ilye-
nek vagyunk, mi emberek: nem szeretjük a túl összetett, bonyolult szel-
lemi helyzeteket. Sematizálunk, mert így érezzük biztosnak a talajt a 
lábunk alatt (még az egyházban is). Ráadásul a „nagy emberek” — kü-
lönösen életkoruk és a nyilvánosság előtt töltött idejük hosszabbodá-
sával — egyre könnyebben sematizálhatók is: megvannak a visszaté-
rő gondolataik, szófordulataik, kiismerhetőkké válnak a manírjaik. 
Legyen még oly zseniális gondolkodóról, intellektuális gigászról is szó, 
végül mégis — nem egyszer éppen a teljesen emberarcú tisztelet és sze-
retet hatására — átalakul önmaga bálványistenkéjévé, rosszabb eset-
ben karikatúrájává. Mindkét esetben ugyanaz az eljárás alapelve: egy-
egy karakterisztikus vonás kerül kiemelésre, amelyet aztán a többi vonás 
kárára, eltúlzott mértékkel jelenítünk meg. Ekként lett XVI. Benedek-
ből „a professzor pápa”, vagy éppen névelődjéből, XV. Benedekből „a 
béke pápája”. Találó elnevezések vagy valóságelszegényítések ezek? 

Amikor egy olyan személyiség lép a színre, aki bizonyos értelem-
ben kiszámíthatatlan, meghökkentő, a szokott kerékvágásból kizök-
kentő, akkor az ember (a nagyobb közösség) furcsán fogalmatlanná vá-
lik. Hogyha olyasvalakivel találkozunk, aki minden egyes alkalommal 
képes újból meglepni, megdöbbenteni, akár megbotránkoztatni ben-
nünket, akkor akadozó nyelvvel próbálunk rá címkéket aggatni, ám 
ezeknek a vékony kis kötözőmadzagja hamar elkopik és elszakad — 
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hisz az új helyzetek olyan újabb vonásokat hoznak felszínre a vizsgált 
személyiségből, amelyek összeegyeztethetetlenek a sietősen ráappli-
kált felirattal. 

Ferenc pápa személyiségének egyik fontos eleme a stabil és előre adott 
kategóriákba való besorolhatatlanság. Az életrajzát jobban ismerőknél 
többször találunk utalást arra vonatkozólag, hogy emögött ott állhat 
a személyesen megélt történelmi tapasztalat is. Diktatúrákban, üldöz -
tetések idején, de akár kiélezett, késhegyig menő küzdelmek közepette 
komoly fegyvertény, „versenyelőny”, hogyha az, akivel szemben ál-
lunk, nem tud könnyen kiismerni bennünket. A gyors és hatékony „le-
tapogatás” ugyanis előbb-utóbb sebezhetővé teszi az ily módon „mo-
dellezett” embert: komoly helyzetekben, az élet tétmeccsei során az 
ellenfél már előre ismeri gyönge pontjait, még mielőtt a tulajdonkép-
peni küzdelem megindult volna. Igen, a skatulyába szorítás ügyes ki-
cselezése adott esetben stratégia, értékes taktika is lehet. 

Emellett persze van egy másik szempont, amellyel szintén számol -
nunk kell. A nyugati (európai és észak-amerikai) ember nagy osztályo -
zó. A filozófiai gondolkodás, az egyetemességre törő fogalmi absztrakció 
képessége az egyik legcsodálatosabb, ugyanakkor leginkább vesze-
delmes vonása. Képes megalkotni az abszolút és általános eszméket 
— viszont képes ezekért még a kézzelfogható, eleven valóságot is fel-
áldozni. Csakhogy a saját kulturális határainkon túl ez már nem egé-
szen így van. Az elmúlt évtizedek során a kulturális antropológiából 
nyert ismeretek mind szélesebb körű alkalmazása (például a vezetés -
elmélet vagy a kommunikáció terén) rávilágított arra, hogy számolnunk 
kell egy olyan „más mi lyenséggel”, amely értelmezhetetlenné tesz szá-
munkra helyzeteket, embereket.1 A hétköznapi élet terén nemegyszer 
megtapasztalhatjuk, hogy egy tárgyalás során a messziről jött partner 
magatartása, reakciói, szavakba öntött válaszai vagy hallgatásai elbi-
zonytalaníthatnak bennünket. Nem kapjuk el a motivációt, az üzenetet, 
nem ragadjuk meg a helyzetet, vagy magát az embert. 

Jorge Mario Bergoglio latin-amerikaisága nem csupaszítható le arra 
a külsődleges és igencsak együgyű meglátásra, miszerint „megfertőzte 
őt a felszabadítási teológia és a marxizmus”, illetve hogy „nem érti Eu-
rópát”. Gesztusaiban, beszédmódjában, emberi kapcsolatépítő ma-
gatartásában, a helyzetekre való reagálásaiban olyan elemekkel talál-
kozunk, amelyek idegenek a mi kulturális valóságunktól, s amelyek 
okán nem igazán tudunk mit kezdeni a személyével. Míg például egy 
angol vagy egy német ember (és hát a pápa hangos és nagy befolyá-
sú, hazánkban is olvasott „értelmezői” ezekből a nyelvi körökből ke-
rülnek ki) a direkt kommunikációhoz van hozzászokva (Low Contest 
Com munication), addig egy argentin kiválóan ért a sorok közötti (vagy 
mögötti) közléshez. Számára mást jelentenek a szavak. Míg mifelénk 
annál jobb egy szó, minél egyértelműbb (éljenek a lexikonok!), addig 
a világ más részein az kölcsönöz igazi értéket a megszólalásnak, hogy 
játékos, meghívó, értelmezésre indító, megmozgató. Az ilyetén indi-
rekt kommunikációnak a távol-keleti emberek a valódi kiválóságai, akik 
még a hallgatásukkal is köteteket tudnak elmondani (High Context Com-
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munication). Hányszor hallottuk már, hogy a pápa „maszatol”, „fél igaz -
ságokat mond” — miközben lehet, hogy pusztán arról van szó: más-
képpen kommunikál. Teljesen egyértelműen mondja el, amit gondol, 
csak esetleg nem azon érvelési rendszer mentén haladva, amelyet mi 
egyedül és kizárólag érvényesnek tartunk. És akkor még nem be-
széltünk más, szintén lényeges tényezőkről, mint példának okáért 
a személyesség fontosságáról. Mi, az eszmék platonikus európai hívei, 
mindig szeretjük az igazságot mint szó szerint ab-solutumot, vagyis a 
vi szonyosságoktól (relativitástól) eloldottat, önmagában definitíven kö-
rülhatároltat felmutatni (Specific Thinkers) — azonban vannak olyan kul-
tú rák, amelyek a valóság egészéhez, illetve a személyes létezéshez 
kötve szeretnek az igazságról beszélni (Holistic Thinkers). 

Egyetlen egy konkrét szituációt vegyünk szemügyre: a migráció kér-
dését. Az általam alkalmazott szóhasználat már önmagában árulko-
dó. Számunkra ugyanis egy általános jelenségről van szó, amelyre jogi, 
politikai, államelméleti, közgazdaságtani és egyéb hasonló elvi vála-
szokat akarunk adni, megint csak „örök igazságok” talaján állva. Ám 
a jelenségnek van egy másik (és szükségszerű) olvasata: a migránsok, 
az elvándorló emberek kérdése. Ez pedig egészen másmilyen termé-
szetű. Amikor egy ember társaival együtt kezd alámerülni a Földkö-
zi-tenger habjaiban, akkor teljesen lényegtelenné válnak az ab-szolút el-
vek. Ott és akkor egyedül a konkrét ember számít, akinek a szemébe 
kell(ene) néznünk, és akivel viszonyt létesítve kellene megfogalmaz-
nunk, mi is az igazság, amelyet kimondanunk és képviselnünk kell, 
felölelve a másik teljes létezését. 

Hozzá vagyunk szokva, hogy egy óvilági kereszténység méricské-
li az óvilági pápákat — ám ideje felébrednünk az álomból. A keresz-
ténység már régen nem a miénk — ahogyan a pápa sem a mi kultú -
ránk zászlóvivője. Ennek okán pedig fel kell készülnünk rá, hogy egyre 
„furcsább” pápáink lesznek, akik fogalmatlanná tesznek minket, ami -
dőn — a megszokott módon — próbáljuk őket beleláncolni a saját el-
méleti rendszereinkbe. Nyugtalanító ez a helyzet. Ferenc pápa pedig 
kiváló munkása ennek a nyugtalanításnak, amelynek prófétai, evan-
géliumi ősereje van. 

Azt talán még el tudnánk fogadni, hogy egy „a világ végéről jött” pápa 
új színfolt az egyház életében. Azzal már nehezebb mit kezdenünk, 
hogy a megszokott fogalmi rendjeink korlátaival is szembesít minket. 
A végsőkig kitartunk ugyanis a saját gondolatiságunk szűk keretei mel-
lett, s ezért megpróbáljuk mégis alkalmazni a saját kategóriáinkat, még 
ha egyre inkább tárgyidegenné válnak is azok. 

A fenti állapotot remekül jelzi az a mód, ahogyan politikai kérdés-
sé tesszük Ferenc szolgálatát. Eleve kérdéses, szabad-e (párt)politikai 
osztályozási renddel élni a hit vagy az egyházi létezés terén. Hisz mind 
a konzervativizmus, mind a liberalizmus (hogy csak a két főbb ágat 
nevezzük meg, bár egyértelműen sokkal szofisztikáltabb a helyzet) olyan 
kifejezések, amelyek a felvilágosodás kora utáni közéleti állapotaink 
leírására — folyamatos változások, újrafogalmazások mellett — is csak 
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korlátozottan érvényesek. Ma már egyáltalán nem olyan könnyű meg-
mondani, melyik párt a konzervatív. De mit jelent, hogy egy keresz-
tény (egy teológia vagy egy főpap) konzervatív? Az már önmagában 
baj, ha a katolicizmusunknak pártpolitikai kategorizálhatósága van. Azt 
is mondhatnánk, ez maga a contradictio in terminis, mégpedig vegytiszta 
formá ban; az „egész szerintiség” feláldozása az abszolutizált részle-
gesség, pártosság oltárán. És persze lehet egy püspök konzervatív, ami-
kor belép a szavazóhelyiségbe — de a főpásztorként a hívek számá-
ra adott tanítása már egyáltalán nem lehet ilyen. Már csak azért sem, 
mert akkor minden konzervatív politikai fordulatnál újra kellene fo-
galmaznia a saját elveit, értékrendjét, erkölcsiségét is — ami igencsak 
furcsa és aggasztó képlet lenne egy apostolutód esetében. 

Valamivel helytállóbbnak érezhetik mások a tradicionalista és a prog-
resszív viszonyulások szembeállítását. Ezzel kapcsolatban azonban új-
ból nehézségbe kell ütköznünk: hisz katolikus önazonosságunk szük-
ségszerűen tradíció által meghatározott (legyen szó akár a Szentírásról 
és annak értelmezéséről, akár a Szenthagyományról), másfelől azon-
ban elengedhetetlenül progresszív. E kettős-egy dinamikát leírva a Dei 
Verbum konstitúció képes ötvözni a hitletétemény változhatatlanságának 
a gondolatát az értelmezés, a folyamatosan, minden korban és létkö-
rülmény közepette megújuló befogadás és megélés előrehaladásával 
(különösen megmutatkozik ez a hagyományt organikus módon leíró 
8. pontban). 

Ferenc pápa emiatt igen furcsa helyzetbe került. Sok kérdés kapcsán 
úgy jellemzik őt, mint a hagyomány felrúgóját, egy őrült újítót. Azon-
ban ez a narratíva csak egy-egy kiragadott elem kapcsán tartható fenn. 
Más kérdésekben kifejezetten és következetesen „tradicionalista”, le-
gyen szó a nők pappá szentelhetőségének lehetősége/lehetetlensége 
kapcsán kibontakozott vitáról, vagy éppenséggel az életvédelem kér-
déseiről. Mi a következmény? Mind a pápát Antikrisztusként beállí-
tó ellenfelek, mind a rajongók és támogatók köre szelektál: csakhogy 
eközben tévedhetetlen következetességükkel süketté teszik magukat 
minden olyan megnyilvánulásra, döntésre vagy tanítási elemre, amely 
kilóg a „haladó” vagy „romboló” Péter-utód kapcsán kiforrasztott nar-
ratívájukból. Ha a sátáni pápa olyasmit mond, ami a legmélyebben or-
todoxnak tűnik, akkor biztos valamiféle hátsó szándéktól vezérelve cse-
lekszik. És viszont: ha a megváltó pápa olyan dolgot fogalmaz meg, 
ami nem eléggé progresszív, akkor valójában csak ügyes diplomata-
ként igyekszik előkészíteni a terepet, hogy kellő időben megléphesse, 
amit elvárnak tőle. 

Mindkét beállítódás radikális következményekkel jár. Az egyház át-
alakul egy megosztott, ellentétes ideológiák mentén szerveződő cso-
portokból sajnos nem eléggé szervesen egybenövő, feszültségekkel ter-
hes társadalommá. A Szentszék nem egyéb, mint a klerikális pártok 
csatateréül szolgáló parlament. A tanítás pedig kvázi-politikai meg-
nyilatkozás, programbeszéd. A pro és a kontra érvelők (szándékuk el-
lenére) egyaránt megfosztják Krisztus testét, Isten népét a maga sajá-
tos teológiai minőségétől, és beletaszítják a többi emberi szociális alakzat 
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értelmezési mátrixának a bugyraiba. „Ez a pápa nekem ne beszéljen!” 
— „Végre egy pápa, aki azt mondja, amit kell!” Mindkét álláspont vég-
ső soron a katholiké szívét sebzi meg. Ez az ártalom pedig legalább két 
szinten olyan vélekedéseknek válik a táptalajává, amelyek miatt min-
den istenszerető embert a féltésnek és gyötrődésnek az érzése kell hogy 
áthasson. Egyfelől ugyanis implicit módon azt jelentjük ki, hogy léte-
zik egy absztrakt, személytelen, mindenek fölött álló tanítás, amelynek 
mérlegén mindenkit, még a pápát is le lehet mérni. Itt nem egyszerű-
en a „Romanus Pontifex a nemine iudicatur” („a Római Pápa fölött sen-
ki nem ítélhet”) jogi elvének megsértéséről van szó. Hanem arról a kér-
désről, hogy a krisztusi kinyilatkoztatásban foglalt üdvhozó igazság 
miként hozzáférhető, befogadható, megvallható és megélhető számunkra 
abban a konkrét korban, amelyben élünk. Nem volt véletlen, hogy 
a II. Vatikáni zsinat, s nyomában a későbbi megnyilatkozások elősze-
retettel beszéltek az „eleven tanítóhivatalról”, ahol az „eleven” jelző a 
katolikus egyházi létezés egyik legfontosabb alapelvét mondja ki: 

„A feladat pedig, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy át-
hagyományozott igéjét, kizárólag az egyház eleven tanítóhivatalá-
ra van bízva, mely tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Ez 
a tanítóhivatal nem Isten szava fölött, hanem annak szolgálatában 
áll, csak az áthagyományozottat tanítja, amennyiben ezt a Hagyo-
mányt isteni parancs alapján, a Szentlélek vezetésével áhítatosan hall-
gatja, szentül őrzi, hűségesen kifejti, és a hitnek ebből az egyetlen le-
téteményéből meríti azt, amit Isten kinyilatkoztatásként, hogy 
higgyük, elénk ad” (DV 10). 

Az a benyomásom, hogy nem vagyunk eléggé tisztában a fentebb 
idézett szöveg súlyával. A zsinat ugyanis nem feltételes módban fo-
galmaz, hanem hittani kijelentést tesz. Az eleven tanítóhivatal ki-
nyilatkoztatáshoz való hűsége nem utólagosan megvizsgálandó fel-
tételezés, hanem eleve megvallandó tény. Igen, ez része a katolikus 
hitnek, a katolikus módon való hívésnek. Nem létezik egy „halott 
tanítóhivatal”, amelyen lemérhető az „eleven tanítóhivatal”. Teo-
lógiailag nem elfogadható az a megközelítés, amelynek értelmében 
a korábban keletkezett egyházi szövegeket — tetszőleges emberi ki-
válogatás, rangsorolás segítségével — a most felhangzó pápai ige-
hirdetés mérőónjává lenne szabad tennünk. Ezzel ugyanis a Szent-
írás és a Szenthagyomány végső érvénye, s a hozzájuk karizmatikusan 
rendelődő tanítóhivatal Szentlélek által őrzött szolgálata mellett ér-
vénybe léptetnénk egy negyedik fórumot is: a múltidős teológiai szö-
vegeket az aktuális magisztériumon számon kérő emberi elmét. (Fél-
reértés ne essék: manapság ez az „elme” nem a teo lógusok középkori 
cathedra magistralisa, nem is a consensus theologorum, hanem a kato-
likus influencerek mediatikus és közéleti fellépése honlapokon, por-
tálokon, blogokon, sajtótermékekben.) 

Ezzel el is érkeztünk a második ártalomig: mai közegünkben sokan 
úgy vélik, hogy az egyes emberi vélemény inkább alkalmas az Isten 
Szavának értő olvasására, tanítására, mint a karizmatikus tanítóhiva-
tal. Ez az alapállás kiválóan alkalmas a szektárius csoportképződés ki-
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váltására, az egyháznak az elfogadhatatlan felsőbbrendűségi tudattal 
rendelkező véleményformálók általi bomlasztására. Sokszor igen ol-
vasott, művelt, kiemelkedő teológusi elmék vállalják fel ezt a szerepet, 
ám személyes kvalitásuk mit sem változtat a dolgok állásán. A hely-
zet kapcsán egy olyan tekintélyt idézek, akivel kapcsolatban a legel-
vakultabb szerző sem merné azt mondani, hogy „liberális” vagy „prog-
resszív” értelemben elhajolt volna a hithűségtől — Joseph Ratzingerről 
van szó, aki így fogalmazott: „Az emberi szavak, amelyekben a hit ki-
mondja önmagát, soha nem fedik le teljesen annak az örökkévalóságba 
belenyúló tartalmát. (…) Ha eltöröljük az egész történelmen organi-
kusan végigvonuló, saját egységét annak változandóságai közepette 
is megőrző alany összefüggését, akkor csak valamiféle ellentmondá-
sos nyelvi töredékek maradnak hátra, amelyeket nem lehet utólago-
san beilleszteni valamilyen összefüggésrendszerbe. Ha erre teszünk kí-
sérletet, akkor szinte magától színre lép a kiválogatásra való hajlam, 
amelyet az egyháztörténelem eretnekségnek nevezett el, vagy egy má-
sik hajlam, amely régész módjára nyúl vissza a múltba, és csak a leg -
ősibbnek tartott részeket veszi figyelembe. Ahogy korábban már mond-
tam, egy ilyen rekonstruált kereszténység szükségszerűen válogató 
kereszténység, amelyben elvesznek az egészben rejlő feszültségek és 
gazdagságok. A hit szimfóniájának a belső pluralitása helyébe a szub-
 jektivista válogató kereszténység viszonyokat, összefüggéseket taga-
dó pluralizmusa lép. (…) A bomlás ilyetén pluralizmusának esetében 
alapjában véve az egymás között egyáltalán nem kommunikáló, rö-
vid életű válogató kereszténységek állnak szemben egymással.”2 

A krisztusi hitnek személyes életünkben és a történelem nagy ívében 
megannyi próbatételen kell áthaladnia. A hűség, az állhatatosság, a ki-
tartás igénye — amelyet az Újszövetség világosan megfogalmaz — 
mindannyiszor újra kihívás elé állít bennünket. Az ellenséges külső erők 
nyomásának érzékelésekor általában könnyű a tisztán látás, hiszen a 
hatás „idegensége” már önmagában sejteti a nem krisztusi szándékot. 
Azonban sokkal nehezebb szembenéznünk a próbatétellel akkor, ha 
az egyházon belül találkozunk vele — és egyenesen Istentől ered. Jó 
dolog kényelmesen, zavartalanul, mindig megerősítést nyerve hinni. 
Ám hogyan kell reagálnunk akkor, ha maga a tanítóhivatal (vagy an-
nak egy kiemelt pásztora) tűnik valamiféle zavar keltőjének, a hívek 
közötti nyugalom felrúgójának? Nem elméleti, hanem nagyon is gya-
korlatias ez a kérdés. Avilai Nagy Szent Teréz és Keresztes Szent János 
a meg nem értés, a kirekesztés, az elutasítás keresztjét kellett, hogy hor-
dozza, olykor még a „legszentebb” fórumokkal, a rendi elöljárósággal 
vagy az inkvizícióval is feszültségbe kerülve. De ugyanígy utalhatnánk 
az eltiltott, Indexre került Antonio Rosminire is, akit aztán XVI. Benedek 
dekrétuma értelmében avattak boldoggá Novarában. 

Napjainkban sokan úgy tekintenek Ferenc pápára, mint az egyház 
belső egységének a megbontójára, a hit tisztaságának és stabilitásának 
a lerontójára. Ahogy fentebb is utaltunk rá, eleve érdekes felvetés az, 
amelynek értelmében az egyház egységének látható princípiuma és a 
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hit tisztaságának legfőbb emberi őre kerül a vádlottak padjára. De ha 
túltekintünk ezen a kérdéskörön, akkor szembesülünk egy sokkal mé-
lyebbre (és régebbre) nyúló problémával: Lehetséges-e, hogy egy mesz-
sziről jött főpap ilyen rövid idő alatt, minden előzmény nélkül ekko-
ra feszültséget keltsen, ekkora „kárt okozzon”? Nem lehet arról szó, 
hogy most törtek a felszínre olyan folyamatok, amelyek már elég ré-
gen munkáltak a világ katolikus közösségében, de amelyekről nem vet-
tünk tudomást, nem akartunk tudomást venni? 

A német nyelvű (jórészt pasztorálteológiai indíttatású) irodalom az 
elmúlt harminc év során sokszor alkalmazta a „vertikális skiz ma” és 
„látens skizma” kifejezéseket. Hogy melyiknek ki volt a szülőatyja, az 
nem mindig megállapítható. Az első szókapcsolat egy egészen konk-
rét egyházi helyzetben, egy vitákat szülő főpapi kinevezés kapcsán hang-
zott el Eugen Biser szájából. Kettős szakadást írt le: egyrészt a klérus 
és a laikátus, másrészt (és tágabb értelemben) a Vatikán és a helyi egy-
házak között. Ez utóbbi szempont azonban már korábban is felmerült. 
Az ’50-es évek gazdaságföldrajzában született meg a centrum-perifé-
ria modell, amelyet a II. Vatikáni zsinat idején többen, így Suenens bí-
boros is, a belső egyházi viszonyokra alkalmaztak. A hatalmi központ 
és a mindennapos valósággal találkozó „végpontok”, „szélpontok” kap-
csolata ezernyi feszültséget szülhet. Jó esetben — a megfelelő sziner-
giák mentén, a szubszidiaritás elvét messzemenően gyakorlatba ültetve 
— egyáltalán nem szükségszerű, hogy e téren bomlási tendenciák je-
lenjenek meg. Ráadásul nem mindig egyértelmű, hogy az előálló ne-
hézségekért jórészt (vagy kizárólag) a központot terhelné a felelősség 
(gondoljunk az „antirömisches Affekt” jól ismert jelenségére a német 
nyelvű katolicizmus berkein belül). Az azonban bizonyos, hogy most 
igen nagy kihívás előtt állunk, amikor az egységünk mérlegre kerül: 
a pápa és a püspökök, a papság és a világi hívek egysége napjainkban 
egyre fontosabb feladatot jelent a számunkra. 

A másik, a „látens skizma” kifejezéssel egyesek pedig egy furcsa 
„szőnyeg alá söprési” tendenciát illetnek: miközben a tanítás látszólag 
szilárd és egységes, addig a hívek megélt hite, a mindennapokban 
hordozott keresztény (katolikus) önazonosság a széttöredezés jeleit mu-
tatja. Nem véletlen, hogy a 2014-es rendkívüli családszinódust előké-
szítő állapotfelmérő kérdéssor kiemelten foglalkozott azzal, hogy a hí-
vek mennyire ismerik s milyen szinten élik meg a VI. Pál által kiadott 
Humanae vitae kezdetű enciklika tanítását (amelynek szisztematikus teo-
 lógiai része manapság valódi ki nem aknázott erőforrásul szolgálhat-
na). A legegyszerűbb plébániai tapasztalat, a gyóntatószékben s a kis-
csoportokban szerzett benyomások alapján egyértelműnek tűnik, 
hogy valóban van egy olyan eltávolodás, hallgatólagosan elfogadott 
feszültség a tanítás és a megélt gyakorlat között, amely sajátos jellemzője 
például a katolikus szexuális etika, a családtervezés kérdéskörének. 
E téren egyéb iránt a Család Pápai Tanácsa által jegyzett, 1997-es 
A gyóntatóatyák vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében című 
dokumentum is bölcs belátásra és figyelmességre intette a pász-
torokat. 
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Ferenc a pápasága egyik kulcsfogalmává tette a parrhésziát, a nyílt, 
őszinte és bátor beszédet. A felhívás hatalmas hullámverést váltott ki 
a világegyházban: magunk előtt láttuk a bíborosok vitáját, a nézőpontok 
igen heves szinódusi ütközését, de még inkább az Amoris laetitia s an-
nak értelmezése kapcsán kibontakozott, egyre elkeseredettebb csatá-
rozást. Péter széke hozta létre a töréseket — vagy esetleg kiprovokál-
ta a már fennálló törések napvilágra kerülését? Egy ilyen helyzet a tan, 
az egység romlása — vagy épp ellenkezőleg, a letisztulásnak, a refle-
xiónak és az egység megerősítésének a megkövetelése? Elvesztettünk 
valamit, ami megvolt — vagy inkább nyilvánvalóvá vált előttünk va-
laminek a hiánya, amit újra meg kellene szereznünk? Ezekre a kér-
désekre természetesen — a feleletet adók nézeteinek és meggyőző-
déseinek függvényében — eltérő válaszok adhatók, egy azonban biztos: 
az előállt helyzet mintha lakmuszpapírul szolgálna az egyház számára. 

Ferenc pápa — bár sokan szeretnék kedves, ám szisztematikus kérdé-
sekben kevéssé járatos vezetőként beállítani — nagyfokú tanítóhivatali 
aktivitást mutat. A dokumentumok száma, skálája, terjedelme és tar-
talmi spektruma okán már-már lehetetlenné válik minden egyes meg-
nyilatkozás alapos, figyelmes nyomon követése. Ez pedig igen nehéz-
zé teszi az adekvát reakciók megszületését is. Az elmúlt évek során az 
egyes püspöki konferenciáknak irányelvek és útmutatások sorát kel-
lett volna megfogalmazniuk a legeltérőbb kérdésekben: lelkipásztori 
program, szentségkiszolgáltatási elvek, egyházjogi reformok, a lel-
kipásztori támogatás, kísérés és megkülönböztetés személyes és in-
tézményes fórumainak a létbe hívása — a sort még sokáig folytat-
hatnánk. Nem kizárólag magyar tapasztalat, hogy ólmos léptekkel, 
lassú válaszokkal találkozunk (ha egyáltalán tapasztalunk bármine-
mű közösségi-részegyházi törekvést a megfelelő feleletek adására). 

Eközben az egyéni reakciók viszont egyenesen burjánzásnak in-
dultak. Csakhogy ezek leggyakrabban visszavetnek bennünket a je-
len írás elején felvázolt fals kategorizálások terepére. Csak két pél-
dát szeretnénk ennek az illusztrálására felmutatni: 

Az Evangelii gaudium kezdetű buzdítás gazdasággal és közélettel 
(tehát politikával is) foglalkozó részei nyomán sokan kimondták a 
verdiktet: Bergoglio marxista. Latin-Amerikából jön, és képtelen túl-
lépni a saját látókörének a felszabadítási teológia, illetve a sajátos tár-
sadalmi helyzet által determinált kliséin. Nem érti a kapitalizmust, 
vagy annak csak a latin-amerikai torz formátumát ismeri. Érdekes 
megfigyelni, hogy az ilyen értelemben nyilatkozó kritikusok mint-
ha nem olvasták volna XI. Piusz Quadragesimo annóját, sőt még XVI. 
Benedek Caritas in veritatéjának a kényes részleteit sem. Egy dolog 
azonban tagadhatatlan: az egyház társadalmi tanításának ferenci meg-
fogalmazását szinte kizárólag politikai kulcsban hajlandók olvasni.3 

Az Amoris laetita, s annak is kiemelten egy pontja, egy lábjegyzete 
nyomán pedig már egyenesen temetni kezdték a katolikus tanítás in-
tegritását. Az egyes hangadók fellépése, a sajtóban megjelentetett nyílt 
levelek sora, az egyházon belüli vita, a kérdéstisztázás bevett útjait ki-
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iktató, közéleti csatározásokat idéző mediatikus kereszteshadjárat egé-
szen új légkört teremtett: mintha az egymással küzdő belső egyházi cso-
portosulások puccskísérletei követnék egymást. A folyamatok mikéntje 
megint csak jobban illeszkedik az átpolitizált közgondolkodás régió-
jába, mintsem a katolikus egyház imádságos, Istenre figyelő modus 
procedendijéhez (a lectio–meditatio–translatio jól ismert hármasához), ame-
lyet a Dei Verbum oly szépen ír le: „az apostoloktól származó hagyo-
mány a Szentlélek segítségével az egyházban kibontakozik: egyre tel-
jesebb lesz az áthagyományozott dolgok és szavak megértése, részben 
a hívők elmélkedése és keresései folytán, akik a szívükben el-elgon-
dolkodnak rajtuk (vö. Lk 2,19.51); részben a tapasztalt lelki dolgok ben-
ső megértéséből; részben azok igehirdetéséből, akik a püspöki utód-
lással együtt megkapták az igazság biztos karizmáját is” (nr. 8). 

Mintha a katolikus közösség maga felejtette volna el, hogyan kell ka-
tolikus tartalmakat katolikus módon kimondani, akár a teológiai látás-
módok és iskolák szükségszerű pluralizmusában is. Mintha a hatalmi 
harcnak a logikája uralkodott volna el rajtunk: a konklávé az egymás-
sal konkuráló jelöltek közül választ, a megválasztott személynek pedig 
— saját csoportérdekei mentén — van egy eleve kész agendája, ame-
lyet aztán tűzzel-vassal végigver az egyházon. A Szent lélekbe vetett szi-
lárd hit, a püspöki rend és a pápai szolgálat karizma tikus alapozottságába 
vetett bizalom hangja helyébe — a ratzinge ri kifejezéssel élve — az egy-
más között nem kommunikáló, válogató csoportok között kibontako-
zó elkeseredett háború lépett. 

Mindez annak a jele, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal a Ferenc 
pápával, aki bátorított az őszinteségre, még ha az fájdalmas is; aki vé-
get akart vetni a szőnyeg alá söprés taktikáinak; aki buzdított a nyíl-
tan vállalt vitára, hiszen ez életjelenség — és ennek hiánya sokszor az 
élet hiányára mutat rá. De legfőképpen nem egy előre kész forgatókönyv 
levezénylőjeként áll elénk, hanem olyasvalakiként, aki „inkább a fo-
lyamatok elindításával, mint a terek birtoklásával foglalkozik”, annak 
reményében, hogy az Isten által nekünk adott idő „egy állandóan nö-
vekedő lánc szemeivé alakítja át azokat, amely már soha nem fordul 
vissza” (vö. EG 223). 

j 

„Imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor meg-
 térsz, te erősíted majd meg testvéreidet” (Lk 22,32) — ez a jézusi ígé-
ret megmutatja, hogy a pápa elsődleges hivatása a megtérés, a ren-
díthetetlen Krisztusra figyelés, függetlenül minden külső tényezőtől. 
Az azonban már a hívő közösségről állít ki bizonyítványt, hogy miként 
reagál a Péter-utódra. Ideje van a Szentlélekbe vetett hit felszításának, 
az Istentől küldött tanítókba vetett bizalmunk megerősítésének. Ferenc 
pápa prófétaisága pontosan itt intézi hozzánk a legnagyobb kihívást: 
tudunk-e katolikusat és katolikusul hinni?
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