
Az év embere
Három világhírű újság is Ferenc pápát tüntette ki ezzel a címmel. A vá-
 lasztást általános helyeslés fogadta nemcsak az egyházon belül, hanem
a „kívülállók” körében is. Az ismeretlen messzeségből az egyház élé-
re került Jorge Mario Bergoglio egy csapásra az egyház és a világ fi-
gyelmének középpontjába került. Könyvek, cikkek tucatja tárta fel ko-
rábbi életét — a jezsuita provinciálisét a katonai junta idején; majd a
Buenos Aires-i érsekét, aki élesen bírálta a kiáltó ellentéteket a szegé-
nyek és a gazdagok között, s aki a melegházasságok törvénybe ikta-
tása miatt szembefordult az ország — ma is uralkodó — elnökével is.

Már hazájában is közismert volt puritán életvitele. Az érseki palo-
 ta helyett egy lakásban élt, limuzinok helyett inkább a tömegköz lekedést
választotta, rendszeresen ellátogatott a szegénynegyedekbe, és egy-
házmegyéje lelkipásztori tervében különös figyelmet szentelt a sze-
génygondozásnak. Mindez sokak szemében rokonszen vessé tette, má-
sok viszont a hagyományos főpapi stílus megcsúfolását látták benne.

Bergoglio folytatta addigi életstílusát Ferenc pápaként is, immár
a világ figyelmének középpontjában. A római pápát körülvevő lát-
ványos, de egyre avíttabbnak ható külsőségek sokat egyszerűsöd-
tek az elmúlt fél évszázadban, Ferenc pápa azonban minden eddi-
ginél radikálisabb fordulatot hozott. Évszázados beidegződésekkel
szakítva életstílusában pápaként is egyszerű ember maradt. Közvetlen
modora, tabukat döntögető gesztusai, kijelentései egyesekben meg-
hökkenést, a többségben azonban elismerést váltanak ki: világszerte
értelmezik, olykor félremagyarázzák őket. A pápa igényli az emberek
társaságát, közelségét. Elődei is tudták, hogyan kell kapcsolatot te-
remteni hatalmas tömegekkel, kitárt karokkal integetni, megfogni
néhányat a feléjük nyújtózó kezekből, megcsókolni egy-egy magasba
emelt kisgyermeket. Ferenc pápa gesztusai azonban szokatlanabbak
és erőteljesebbek, mint amit eddig pápától láthatott a világ, ugyan -
akkor pedig minden szónál hatásosabb üzenetet hordoznak.

Személyes életvitele szokatlanul új stílust teremtett a Vatikánban.
Joggal vetődött fel azonban a kérdés: tud-e új stílust hozni a vatikáni
kormányzóhivatalok életébe, amelyek reformja elkezdődött ugyan
a II. Vatikáni zsinat után, a kor követelményeihez igazodó valódi át-
alakítás azonban még várat magára. Ferenc pápa olykor tesz ugyan
kritikus megjegyzéseket a vatikáni apparátusra, de vajon sikerül-e
valóban megtisztítani, megreformálni a kúriát?

Ennél is távolabbra nyit a másik kérdés: hoz-e majd mindez változást
a világegyház életében? A zsinat számos biztató folyamatot elindított,
jelentős eredményekhez is vezetett, mára azonban az is látszik, hogy
sok minden még folytatásra vár, másutt pedig korrekciókra, szem-
léletváltásra lesz szükség. Az első jelek bíztatóak. A következő évek
mutatják majd meg, hogy mindebből mit sikerül valóra váltani.
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