
A PÁRBESZÉD ÖRÖME
Jorge Bergoglio – Abraham Skorka:
Az égről és a földről

Vannak könyvek, amelyeknek a létezéséről tud
az ember, s ezért amikor végre kézbe is veheti
őket, nagy izgalommal lapoz beléjük. Én is így
voltam Jorge Bergoglio Buenos Aires-i bíboros
érsek és Abraham Skorka rabbi beszélgetéseinek
kötetével: Ferenc pápa életrajzaiból tudtam, hogy
megjelent, és sokan az új pápaság programjának
egyik szimbolikus megtestesülését látták benne.
Örömmel lapoztam bele, nem annyira az ától
zéig olvasó rendszerető elmével, sokkal inkább a
kíváncsi, a felfedező, az érdeklődő gyermek ér-
zékenységével. Ám ez talán nem számít bűnnek,
hisz e könyv elsődlegesen: esemény.

Miért beszélünk eseményről? Azért, mert nem
programszerű írást tartunk a kezünkben. Adva
volt két istenhívő ember, olyan, aki egész létét
tette fel a Hatalmas szolgálatára — s életük egy
adott pontján, ugyanabban a városban vallási ve-
zetői szolgálatot ellátva beszédbe elegyedtek egy-
mással. A kötet nem számol be a találkozásnak és
a megnyílásnak az útjáról, de tudjuk, hogy éve-
ken át tartott: a kölcsönös meghívások, a közös
ünnepek és imádságok sora vezetett el odáig,
hogy Bergoglio bíboros és Skorka rabbi végül már
rendszeresen találkozott egymással, hogy elbe-
szélgessenek a világ kisebb és nagyobb dolgairól,
hol egyiküknél, hol másikuknál. Akár a katolikus
pap, akár a zsidó rabbi előszavát olvassuk, ez a
dinamikus megéltség köszönt ránk. Skorka így
„tapasztalatnak” nevezi a párbeszédet, Bergoglio
pedig „tükörnek”. Mi a közös a két megfogalma-
zásban? Hogy mindkettő kilendít az önközpon-
túságból, hozzákapcsol a rajtunk kívül állóhoz,
megmutatja a valóságot, amely a találkozásban
tárja fel önmagát, immár nem kiszolgáltatva az
egyéni előítéletnek vagy az önközpontú fontolga-
tásnak-okoskodásnak, hanem elvezetve a magun -
kon túl lévőhöz, amely személyes korlátainkon
túl egy önmagunkban megsejthetetlen valóság-
teljességet ragyogtat fel előttünk.

Érződik a személyesség a sorokban, már a leg -
első lapoktól kezdve. Önkiteregetésről lenne szó,
amely celeb-világunkban olyannyira divatos? Egy
személyes magánviszony piacosítása ez, kihasz-
nálva a zsidó–keresztény párbeszéd „divatjának”
a hullámát? Mindkét beszélgető egy élménnyel
válaszolja meg a kötet születésének miértjét.
Skorka elmeséli, hogy irodájában — több más kéz-
irat mellett — bekeretezve ott lógott Bergoglio bí-
boros beszéde, amelyet egy zsidó újév megün-

neplésekor mondott. Amikor a katolikus főpap
ezt meglátta nála, sokáig elidőzött előtte, hogy
miért, azt nem árulta el. Ám amikor a következő
találkozás során a rabbi meglátta a bíboros irodá-
jában közös fotójukat, megdöbbent — s ezt köve-
tően született meg a kötet megírásának ötlete.
Bergoglio történetében elmondja, mennyire szí-
ven ütötte Skorka egy írása a Buenos Aires-i szé-
kesegyház homlokzatának belső felén található
freskóról, amely József és testvérei megrendítő ta-
lálkozását írja le, ahol „több évtizedes távollét ol-
dódik fel ebben az ölelésben”. Meghívás ez a ta-
lálkozás kultúrájára — amelyről a kötet tanúságot
akar tenni. A mai pápa írja: párbeszédük „nem-
csak a barátságunkat erősítette meg, hanem arról
is tanúskodik, egymástól eltérő vallási identitá-
sunk ellenére közös úton tudunk haladni”. Mivel
a párbeszéd itt azt jelenti, hogy „lelkünket közel
visszük a másik lelkéhez” (Skorka), a személyes
identitás (akár hitbeli, akár másmilyen) soha nem
lehet vitatéma. „A kihívás abban volt, hogy tisz-
telettel és szeretettel menjünk egymás mellett az
úton, Isten jelenlétében haladjunk előre (…) Ez a
könyv erről az útról tudósít” (Bergoglio).

Hogyan vázolhatnánk fel ennek az útnak a tér-
képét? Milyen vidékeken haladunk végig, ahogy
olvassuk a könyvet? A kiindulópont maga Isten.
Csakhogy ez az origó „játékos”: az út első lépése
önmagában véve is egy út. „Istennel útközben,
járás közben találkozik az ember, miközben keresi
őt, és engedi, hogy Isten is keresse őt. Két út ez,
amely egymásba fut” (Bergoglio). A két egymásba
fonódó út együttesen adja ki, hol összetartva, hol
feszültséget mutatva a könyv gerincét. Így talál-
kozunk rögtön Isten után az ördöggel és az ateiz-
mussal (széttartás), majd a vallásokkal és azok
„szereplőivel”, vezetőikkel és híveikkel, imáikkal
(összetartás), majd a bűnnel, fundamentalizmus-
sal (széttartás) — a hullámzó mozgás leírását foly-
tathatnánk a kötet végéig. A vezérfonal eközben
mégis megmarad, követi a hagyományos gondo-
latvezetés rendjét: Isten és az ő kilépése önmagá-
ból előbb a szellemvilágban, majd az anyagvilág-
ban. A szellem és anyag határmezsgyéjén elénk áll
a hit, a vallásosság, amely előbb az emberi család
Isten-viszonyát mutatja, majd az egyéneket (pél-
dául öregek, nők), ezt követően pedig az egyének
viszonyait magához az élethez (például halál, eu-
tanázia, abortusz), illetve egymáshoz (például
válás, egyneműek házassága). Ezek a témák adják
ki az első tizenhat fejezetet. A második rész (17–29.
fejezetek) az ember társadalmi és történelmi való-
ságát vizsgálja, kezdve a tudás szintjétől (tudo-
mány, nevelés), előrehaladva a gyakorlat dimen-
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ziójába (politika, hatalom), annak különféle jelen-
ségeit és áramlatait is taglalva (kommunizmus,
kapitalizmusa, globalizáció), külön kiemelve azo-
kat a pontokat, amelyek mára, jó egy évvel meg-
választása után, már teljességgel „ferencpápás -
nak” csengenek a fülünkben (pénz, szegénység).
A történelmi kitekintés azért is érdekes, mert latin-
amerikai perspektívában mutatja meg hol köze-
lebbről, hol csak érintőlegesen a mi történelmün-
ket is (holokauszt, hetvenes évek). Természetesen
a beszélgetők személyes élettapasztalata kijelöl
egynémely olyan tematikát, amelyről nekünk ke-
vesebb élményünk lehet, az is csak áttételesen (az
amerikai hódítások, a szocializmus és a peroniz-
mus, az arab–izraeli konfliktus). Az utolsó két fe-
jezet visszakanyarodik a kettős előszó birodal-
mába: a vallásközi párbeszédet vizsgálja, valamint
azt, hogy milyen jövő áll a vallások előtt egy ál-
landó mozgásban, szinte mindent érintő válto-
zásban lévő világban.

Az egyes fejezetek tartalma több szempontból
is érdekes. Alapvető az a benyomás, hogy ha
nem néznénk meg a bekezdések elején, éppen ki
szólal meg, a tartalom alapján nem tudnánk el-
dönteni, hogy a katolikus érsek vagy a zsidó
rabbi gondolatait olvassuk. Ebben a tapasztalás-
ban az a csodálatos, hogy eleven gyakorlatként
mutatja azt, amit elméletben már réges-régen
tudnunk kellene: hogy a zsidóság és a keresz-
ténység nem két tökéletesen elkülönített valóság,
hanem Szent Pál hasonlatával élve az egyetlen,
Isten által kiválasztott olajfa gyökérzete s az abba
beleoltott vad olajfaágak (vö. Róm 11,16–24).
Bergoglio bíboros ezt a meglátást már pápaként
így fogalmazta meg: „Keresztényként nem te-
kinthetjük a zsidóságot idegen vallásnak, sem a
zsidókat nem soroljuk azok közé, akik arra hiva-
tottak, hogy hagyják el a bálványokat és térjenek
meg az igaz Istenhez (vö. 1Tessz 1,9). Velük
együtt hiszünk az egy Istenben, aki a történe-
lemben tevékenykedik, és velük együtt fogadjuk
be a közös, kinyilatkoztatott szót” (Evangelii gau-
dium, nr. 247). Az előttünk álló kötet az ortodoxia
ezen kijelentésnek az ortopraxisa.

Az azonban igen tanulságos, hogy ennek az el-
méleti ismeretnek a gyakorlati beteljesüléséhez
milyen út (megint csak: út) vezet el. A találkozás,
az imádság, a baráti és testvéri szeretet, az egy-
másnak adott figyelem, az egymásra áldozott idő
nélkül nem születhetne meg ez a lenyűgöző hit-
élmény. Ahogy Skorka fogalmaz, valódi, tarta-
lommal, hittel, imádsággal megtöltött gesztusokra
van szükség. Ezen a ponton azonban eljutunk a
legnagyobb bökkenőhöz: nagyon sokan (olykor
épp a hit tisztaságának, az identitásnak a védel-
mére hivatkozva) épp ezeket a gesztusokat ta-
gadják meg (például közös imádkozás). Skorka rá

is kérdez Bergoglio bíborosnál, hogy „figyelemre
méltó és bátor” magatartásával vajon tud-e min-
den katolikus azonosulni. A mai pápa egy törté-
nettel válaszol erre: „Amikor az evangélikusok
először hívtak meg a Luna Parkban [fedett ren-
dezvényközpont, sportcsarnok Buenos Airesben
— T. Cs.] tartott egyik összejövetelükre, tele volt a
stadion. (…) Az evangélikus lelkész egyszer csak
arra kért mindenkit, hogy imádkozzon értem és a
papi tevékenységemért. Előtte megkérdezett, el-
fogadom-e, hogy imádkozzanak értem (…) Ami-
kor mindenki imádkozni kezdett, az első dolgom
az volt, hogy letérdeljek (…) A következő héten
ezzel a címmel jelent meg egy cikk az egyik heti-
lapban: »Buenos Aires, Sede Vacante, az érseki
szék megüresedett, az érsek a hittagadás bűnébe
esett«.” Fájdalmas történet, akár itt is lejátszódha-
tott volna, kis magyar katolikus valóságunkban.

Itt jutunk el a legmélyebb tanulságig. Párbe-
széd nélkül nincsen élet, nincs jövő, csak falak, há-
borúk vannak, a másik szellemi, lelki vagy fizikai
megsemmisítése; a másmilyen ember lenézése,
megalázása, olykor épp önmagunk tisztának, er-
kölcsösnek, jónak, elkötelezett kereszténynek tar-
tása révén. Az ördög legnagyobb csele ez: a hit
vélt tisztaságának védelmezése révén elkötelezett
harcosként építjük a halál kultúráját, abban a
hiszemben, hogy jót teszünk az embereknek, így
leszünk kedvesek az Isten előtt. Mi az eredmény?
„A zsidóságon belül azt látjuk Latin-Amerikában,
hogy a szélsőségek új életre kelnek, mind jobbol-
dalon, mind baloldalon. Középút nincs már. Hogy
fog kihatni ez a jövőre?” (Skorka). Ez a megálla-
pítás — sajnos — nem csak latin-amerikai, teljes-
séggel magyar is.

Hát ennyire sötét lenne a jövő? Nem, csak
éppen helyes útirányba kell állnunk. „A prófé-
ták azt mondják — és erről meg vagyok győ-
ződve —, hogy ha el tudunk jutni odáig, hogy a
párbeszéd fontosabb lesz a hitvány érdekeknél,
és a gyülekezeti élet elsődlegessége többé-ke-
vésbé érvényesülni tud, a vallások ki fognak vi-
rágozni” (Skorka). Tehát: párbeszéd és a közös-
ségnek az egyén elé állítása — erre van szüksége
a vallásoknak. Ha ez megtörténik, akkor a hit
vonzó ajánlatként hat majd, amely választ ad a
ma is meglévő emberi kérdezésre-keresésre. „Az
evangelizáció mindennek a kulcsa, nem pedig a
prozelitizmus” (Bergoglio).

Kell nekünk ez a könyv — de nemcsak szép
gondolatok silva rerumaként, hanem valódi ese-
ményként, útként, amely arra hív, hogy járjunk
rajta; útleírásként, amely segíthet végre itt és
most helyes irányba állnunk. (Ford. Székács
Vera; Holnap Kiadó, Budapest, 2014)
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