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Matt Malone (1972) 1997 és 2002 között a MassINC nevű független tár-
sadalomelemzési szervezet alapító igazgatóhelyetteseként és a Common-
Wealth című közéleti folyóirat szerkesztőjeként dolgozott. 2002-ben belé-
pett a jezsuita rendbe, 2012-ben szentelték pappá. Teológiai tanulmányait 
a Fordham Egyetemen és a Leuveni Katolikus Egyetemen folytatta. Írásai 
számos vezető amerikai napilapban jelentek meg, amelyekért 2006-ben ka-
tolikus sajtódíjban részesült. 2007 és 2009 között az amerikai jezsuiták 
1909-ben alapított, America című folyóiratának politikai rovatvezetője 
volt, 2012 óta a lap főszerkesztője, s a könyvkiadással és rádióműsorok ké-
szítésével is foglalkozó America Media elnöke is egyben. Az America ha-
vonta negyvenezer példányban jelenik meg, az interneten kétmillió olva-
sója van. A beszélgetésre jóval az elnökválasztás előtt, szeptemberben 
került sor, és Görföl Tibor készítette. 

A kérdésre azért nem egyszerű válaszolni, mert azokban a kérdé-
sekben, amelyek túlmutatnak az Evangélium közvetlen hirdetésén, 
egyetlen amerikai politikai erő sem képviseli azt, amit az egyház tár-
sadalmi tanítása. Magától értetődően ellenezzük az abortuszt és a 
halálbüntetést, támogatjuk az erős szociális hálót, és még sorolhat-
nám, de, ahogyan említettem, a két párt közül egyik sem áll ki az 
összes katolikus társadalmi elv mellett. Ha viszont az országban élő 
sok millió katolikusra gondolunk, más kép tárul elénk. A katoliku-
sokat nem lehet egyértelműen és egyetlen halmazként valamelyik 
politikai erőhöz rendelni, bár a katolikusok komoly szavazóbázist je-
lentenek. 1960 óta kizárólag George W. Bush tudott úgy nyerni vá-
lasztást, hogy nem állt mögötte a katolikusok többsége. A katoliku-
sok beállítottsága sokszor két választás között is változik, ráadásul 
a spanyol ajkú (latino) és a fehér katolikusok között is komoly kü-
lönbségek vannak: az utóbbiak konzervatívabbak, az előbbiek (a ku-
baiakat kivéve) inkább a demokratákra szavaznak. Összességében 
ugyanakkor azt kell mondanom, a katolikusok és a többi keresztény 
hívő sokszor egyáltalán nem úgy lép be a szavazófülkébe, hogy ke-
resztény szempontból mérlegelné, kire adja a voksát. Más szóval a 
szavazatuk leadásakor másféle identitások játszanak kulcsszerepet: 
szülőként vagy éppen szakszervezeti tagként döntenek. 

Azt hiszem, néhány évtizeddel ezelőtt ennek még valóban volt jelen-
tősége, ma már azonban sokkal kevésbé van. 1960-ban még J. F. Ken-
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nedy katolicizmusa körül is óriási viták dúltak, a mostani elnökvá-
lasztással kapcsolatban ez viszont már alig kerül szóba, noha könnyen 
lehet, hogy másodjára is katolikus elnöke lesz az Egyesült Államok-
nak. Ami a kultúra tágabb szféráját illeti, természetesen mára Ameri-
kában is nagy teret nyert az agnosztikus és az ateista szemlélet, s ezért 
a katolikusokkal szemben is vannak előítéletek, de ezek inkább csak 
bizonyos helyzetekben nyilvánulnak meg, általános tendenciának 
nem tekinthetők — részben pontosan az érdektelenség miatt. 

Ha a legalapvetőbb szintet vesszük, azt mondhatjuk, hogy a nagy-
számú amerikai katolikus természetesen ugyanazt a hitet vallja, ám 
a hitnek más-más tényezőire és összetevőire helyezi a hangsúlyt, 
ahogyan az mindig is volt az egyház története során. Egyes katoli-
kusok szerint a legfontosabb kérdések, amelyeket a hit szempont-
jából szóba kell hoznunk és képviselnünk kell a nyilvánosságban, 
az életvédelemmel kapcsolatosak (ilyen az abortusz és a halálbün-
tetés), s ezekhez képest minden egyéb másodlagos. Mások inkább 
úgy vélik, hogy amíg nincs erős szociális hálónk és nem végzünk el 
bizonyos társadalompolitikai módosításokat, nem tudjuk megte-
remteni azokat a körülményeket, amelyek között megfelelőképpen 
tudnánk viszonyulni az abortusz vagy a halálbüntetés kérdéséhez. 

Azért azt is el szeretném mondani, hogy az egyházban és a ka-
tolikusok között tapasztalható megosztottságban sokszor csupán a 
társadalomban uralkodó polarizálódás képződik le. Megítélésem 
szerint nagyon szerencsétlen, hogy ily módon sokszor csak meg-
ket tőzzük magunk között a szekuláris megosztottságot. Másféle ta-
núságot kellene tennünk, és nyilvánvalóvá kellene tennünk, hogy az 
egyház nem egyszerűen csak valamiféle politikai valóság, hanem 
mintegy szentsége az Istennel és az egymással nyerhető egységnek. 
Persze eleve az is kérdés, hogy pontosan mit értünk egyházon. A püs-
pökök között természetesen vannak véleménykülönbségek, léteznek 
olyan katolikus csoportok, amelyek nem értenek egyet a püspökök-
kel, és a nyilvánosságban is szóhoz jutnak olyan katolikusok, akik 
között nézeteltérések vannak, de azért Amerikában sok-sok millió 
katolikus egyszerűen csak éli az életét, és egyáltalán semmiféle meg-
osztottság sincs közöttük. A megosztottság összességében csalóka 
látszat. Első pillantásra valóban ilyennek tűnhet az amerikai katoli-
cizmus, de a hívő emberek nagy részére egyáltalán nem jellemző: ka-
tolikus iskolába járatják a gyerekeiket, szentmisére járnak, részt vesz-
nek az egyházközségi életben, sokféle emberrel működnek együtt, 
vagyis nincs jelen köztük semmilyen megosztottság. Azt hiszem, ezt 
is nagyon fontos látnunk. 

Az amerikai püspökök már hosszú évek óta rendszeresen megnyi-
latkoznak ezekben a kérdésekben, és azt hiszem, gyakran félreértik 
az álláspontjukat. Sokszor hallani azt a véleményt, miszerint a ka-
tolikus püspökök az abortusz megszüntetését tartják a legfonto-

jelentősége annak, ha 
valaki történetesen ka-
tolikus költő, művész, 
filozófus vagy termé-
szettudós? 
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sabb, ha nem az egyetlen feladatnak. Csakhogy ilyesmit soha nem 
mondtak. Közismertnek számít a püspöki konferencia Forming 
Consciences for Faithful Citizenship (A hívő állampolgárok lelkiismereté-
nek formálása) című dokumentuma. A szöveg azt hangsúlyozza, 
hogy az erkölcsi döntések valóban egyéni döntések, amelyeket min-
denkinek lelkiismerete szerint kell meghoznia, a lelkiismeret pedig 
„művelésre” szorul. A püspökök arra is rámutattak, hogy az egyén-
nek számtalan különböző kérdésben kell döntést hoznia, ezek a kér-
dések azonban erkölcsi szempontból nem egyforma súllyal rendel-
keznek. Jól működő egészségügy kialakítása például rendkívül 
fontos, de nincs olyan súlya, mint az emberi élet szándékos kioltá-
sának, vagyis például az abortusznak. Számos fontos tényező van 
tehát, de erkölcsi szempontból hierarchiába rendeződnek, nem 
egyenértékűek egymással, s ezt figyelembe kell vennünk, amikor 
egyéni döntéseket hozunk. Ez a dolognak az elméleti része. Gya-
korlati téren még egész sor körülményt figyelembe kell vennünk. 

Ami általában a püspököket illeti, azt hiszem, a legtöbben egyál-
talán nem nyilatkoznak politikai kérdésekről. Éppen elég feladatot 
jelent számukra egyházmegyéjük vezetése, mindazzal a tengernyi 
problémával együtt, amellyel nap mint nap szembe kell nézniük. 
Ha abból indulunk ki, hogy a püspökök közül legalább minden má-
sodikat teljesen lekötik az egyházmegyéjében adódó lelkipásztori 
feladatok, akkor azt mondhatjuk, hogy a többiek nagyon élénken 
foglalkoznak közéleti kérdésekkel, és nagyjából fele-fele arányban 
kötődnek határozottan valamelyik konkrét irányultsághoz. Éppen 
ezért az is nyugodtan kijelenthető, hogy e téren a püspökök nem 
feltétlenül különböznek azoktól a hívőktől, akiket vezetnek. 

Ezzel kapcsolatban két síkon érdemes megkülönböztetni. Az egyik a 
tények szintje: történtek visszaélések amerikai papok részéről. A má -
sik szintet az a kérdés alkotja, hogy miként reagált az egyház ezekre 
a visszaélésekre, mind a múltban, mind napjainkban. Ami az első 
szintet illeti, azt hiszem, a legtöbb katolikus tudatában van annak, 
hogy a szexuális visszaélések sajnos részét képezik az emberi élet 
valóságának, és jelen vannak egyes emberi életekben, nemcsak a 
családokban, de az egyházban is. Aligha van olyan intézmény az 
Egyesült Államokban vagy bárhol a világon, amelyet ne érintett 
volna ez a jelenség. Természetesen szó sincs arról, hogy el kellene 
fogadnunk, de tudnunk kell, hogy része az emberi létállapot nak. 
Ehhez képest egészen más az a kérdés, hogy miként reagált az egy-
ház ezekre a szomorú esetekre. E téren sok mulasztás történt, az 
egyház sokszor nem reagált hatékonyan, sőt homokba is dugta a 
fejét, aminek rettenetes hatása van, mert mélyen sérti az amerikai 
katolikusok erkölcsi érzékét, és súlyos károkat okoz a katolikus egy-
ház hitelességének szempontjából. Az egyháznak ugyanis köteles-
sége, hogy szót emeljen erkölcsi kérdésekben (a bevándorlással, az 
abortusszal és a sor egyéb tényezővel kapcsolatban), de csak olyan 

ségre tettek szert Ame-
rikában, katolikus és 
nem katolikus körök-
ben egyaránt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az amerikai egyházból 
az elmúlt hónapokban, 
sőt években Magyar-
országon a szexuális 
visszaélési botrányok 
híre jutott el a legtöb-
bekhez. Hogyan érin-
tették ezek a fejlemé-
nyek az egyház belső 
életét és közmegbecsü-
lését? 
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mértékben hallgatnak ránk a nyilvánosságban, amennyire hiteles-
nek tartanak minket. A hitelességünk pedig súlyosan sérült. Nem 
az erkölcsi tekintélyünk sérült, mert annak Isten a forrása, nem raj-
tunk, embereken múlik, de az erkölcsi hitelességünk igenis kárát 
vallotta a botrányoknak. Az emberek óhatatlanul azt mondják, ho-
gyan lehetne hinni az egyháznak ezekben és ezekben a kérdések-
ben, ha még a gyerekeket sem tudják megvédeni. Ez a folyamat, a 
hibáink és mulasztásaink feldolgozásával együtt a mai napig tart. 
Válságot eredményeznek tehát maguk a visszaélések, és válságot 
eredményez a hitelességünk megroppanása is. 

Egyetértek azzal, amire a kérdése utal. Voltak és vannak túlzott reak-
ciók, talán két okból. Egyrészt voltak olyanok, akik pótolni akarták, 
amit az egyház elmulasztott, s ezért határozottak, hatékonyak és erős-
kezűek próbáltak lenni, s így néha valóban túlzott reakcióknak adták 
tanújelét. A másik tényező, amelyet figyelembe kell vennünk, az, hogy 
az Egyesült Államok kultúrája nem katolikus kultúra, hanem protes-
táns színezetű, elsősorban kálvinista beállítottságú. Ennek sokféle 
kedvező következménye van, de vannak árnyoldalai is, például a tör-
vényekkel kapcsolatos szélsőséges és merev magatartás. Hajlamosak 
vagyunk minden erőnkkel arra törekedni, hogy egyeseket bizonyos 
kereteken belül tartsunk, másokat meg mindenáron kizárjunk. Azok-
ban az európai országokban, amelyek nek inkább katolikus a kultú -
rá juk, nincs jelen ez a fajta kálvinista merevség, s ezért azt hiszem, 
hogy másként is reagálnak bizonyos visszás jelenségekre. 

Ha azt kérdezi, volt-e olyan amerikai összeesküvés, amely Ferenc 
pápa tekintélyének aláásására irányult, azt kell mondanom, hogy 
fogalmam sincs. Természetesen vannak Amerikában, akiknek nem 
rokonszenves Ferenc pápa, s rengeteg pénzt és energiát fordítanak 
arra, hogy ártsanak neki, de hogy mennyire elterjedt ez a jelenség, 
azt nem tudom. De jezsuitaként legyen szabad megjegyeznem: a je-
zsuitákat négyszáz éve állandóan azzal vádolják, hogy összeeskü-
véseket szövögetnek, úgyhogy biztosan nem én vagyok a megfelelő 
ember az ilyen kérdések megítélésére, nem szívesen mondanám, 
hogy ezek és ezek összeesküvésben vesznek részt. Ami Viganò egy-
kori amerikai nuncius hírhedt jelentését illeti, amely szerint Ferenc 
pápa gátolta a Theodore McCarrick egykori bíboros elleni szank-
ciók érvényesítését, az amerikai katolikus közvéleményben eleinte 
voltak negatív következményei annak, hogy a pápa úgy döntött, 
nem reagál a jelentésre. Nagyon súlyos vádak fogalmazódtak meg 
ugyanis (a pápa tudott McCarrick botrányos magatartásáról, még-
sem tett semmit). Csakhogy itt nem értek véget az események. Hiába 
fogadta meg a jelentés közreadása után Viganò érsek, hogy ezentúl 
hallgatásba burkolózik, az elmúlt hónapok folyamán számos alka-
lommal nyilatkozott, és a megnyilatkozásai a mennyiségük növe-
kedésével arányosan veszítenek a súlyukból, s a hitelessége sem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit gondol, nem ered-
ményeznek túlzott re-
akciókat a botrányok? 
Fulton Sheen boldog-
gá avatását nemrég 
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a véleménye a kötet fel-
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éppen fokozódik. Ha volt is amerikai összeesküvés, működni biz-
tosan nem működik, mert Ferenc pápát megbecsülés övezi az ame-
rikai egyházban és az amerikai nyilvánosságban egyaránt. 

Ezt a kérdéskört nehéz néhány szóban és elvont szinten mérlegre 
tenni. Egyvalamit azonban bizonyossággal kijelenthetek: a feketék 
élethez való joga mellett kiálló kezdeményezés mélyén kétségbe-
vonhatatlan érték és alapelv rejlik, mégpedig minden egyes emberi 
élet értéke és méltósága. Másrészt a rabszolgaság, a rasszizmus és 
a szegregáció (az utóbbi még ötven éve is jelen volt az Egyesült Ál-
lamokban) olyan következményekkel jár, amelyek hatása a mai 
napig érezhető a közösségeinkben. Egyéni és közösségi szinten 
mindannyiunknak kötelességünk, hogy fellépjünk ezek ellen a ne-
gatív következmények ellen. Éppen ezért kialakulásának idején az 
amerikaiak túlnyomó többsége egyet is értett a mozgalom célkitű-
zéseivel. De aztán az történt, ami általában történni szokott a politi-
kai mozgalmak esetében: a szélsőséges álláspontok kerültek előtérbe 
és rivaldafénybe. Elszabadulnak az indulatok, olyan események kö-
vetkeznek be, amelyeket az adott mozgalom kezdeményezői nem 
tudnak ellenőrzésük alatt tartani, és a közvéleményt óhatatlanul 
ezek a szélsőséges megnyilvánulások is alakítják. 

Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy az amerikai em-
berektől távol állnak a szélsőségek. Sem nem túlzottan konzervatí-
vak, sem nem túlzottan liberálisak, a legtöbben középúton járnak, 
és éppen ezért bizalmatlanok a forradalmakkal szemben. Az Egye-
sült Államok történetében minden társadalmi forradalmat olyan 
időszak követett, amikor meghúzták a gyeplőt, s az amerikai törté-
nelemnek igazán jellegzetes vonása ez a „forradalom” és a „reak-
ció” közötti ingamozgás. 

Azt hiszem, az Evangéliumban és az egyház tanításában jelen lévő 
elvek mindannyiunk számára elérhetőek és megismerhetőek. A szent -
ignáci lelkiség azzal a kérdéssel, azzal a — jellegzetesen jezsuita ki-
fejezéssel élve — „megkülönböztetéssel” kapcsolatban lehet a se-
gítségünkre, hogy miként alkalmazzuk ezeket az elveket ma, a mai 
világban. A szentignáci lelkiség ugyanis a döntések köré szervező-
dik. Azon az alapvető döntésen túlmenően, hogy Jézus tanítványai 
akarunk-e lenni, a hétköznapi életben, a mindennapokban számta-
lan egyéb döntéssel kell szembenéznünk. Mérlegelnünk kell, hogy 
milyen indíttatásaink származnak a Szentlélektől, mi az, ami szem-
beállít minket Istennel, és ha megfelelően gyakoroljuk ezt a „meg-
különböztetést”, olyan mintázat alakul ki az életünkben, amelyet 
alkalmazni tudunk az újabb és újabb fejleményekre. Közismert 
amúgy, hogy Ferenc pápa is ennek a lelkiségnek a talaján áll, vagyis 
ha megértjük az ignáci szellemiséget, a pápát is jobban megértjük. 
Bocsánat ezért a rövid kitérőért, de azt hiszem, az én életemben is 
ugyanolyan fontos ez az egész, mint a pápáéban: az a kérdés, ho-
gyan alkalmazzuk konkrét helyzetekre mindazt, amit igaznak tar-
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álló mozgalom (BLM) 
sok figyelemben része-
sült az elmúlt hóna-
pokban. A kanadai 
egyház eleinte éppoly 
támogató volt, mint 
sokszor az amerikai, 
az események eszkalá-
lódásával aztán a vé-
lemények is egyre sok-
rétűbbek lettek… 
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kozott arra, hogy je-
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hogy eligazodjon az 
összetett társadalmi je-
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tunk. Az igazságok azonban, amelyeket vallunk, nem a szentignáci 
lelkiségből származnak, hanem az Evangéliumból fakadnak. 

Nem vagyok szakértője a tudományos teológiának, de azt hiszem, 
az amerikai püspökök és a katolikus hívők egyaránt tudják, milyen 
sok mindent köszönhetünk a tudományos teológiának. Vegyük 
csak Avery Dullest, akit említett: a zsinat után borzasztó sokat se-
gített az amerikai egyháznak abban, hogy helyesen tudjon gondol-
kodni aktuális kérdésekről. Napjainkban igen sokféle folyamat zaj-
lik az amerikai tudományos teológiában, s a teológusok különösen 
nagy hangsúlyt helyeznek a társadalmi igazságosságra, a perifériák 
fontosságára, a hátrányos helyzetűek felkarolására, vagyis a teoló-
giai gondolkodás gyakran etikai, erkölcsteológiai keretben zajlik. 

Engem két dolog foglalkoztat különösen. Egyrészt azt tapaszta-
lom, hogy kevesen foglalkoznak behatóan rendszeres teológiával, 
vagyis nem szentelnek kellő figyelmet azoknak az összefüggések-
nek, amelyek nem erkölcsi természetűek. Az etikai horizont mintha 
teljesen uralná a mai amerikai teológiát. És hát nem nehéz elkép-
zelni, hogy egy ilyen kálvinista kultúrájú országban ez sokak szá-
mára tényleg vonzó is. Másodsorban, úgy vélem, az amerikai teo-
lógiának egy módszertani kérdést is érdemes lenne tisztáznia: azt a 
problémát, hogy mégis minek van elsősége. Vajon az egyház taní-
tásának-e, amelyet aztán a társadalomtudományok segítségével al-
kalmazni tudunk a konkrét viszonyokra — vagy inkább maguknak 
a társadalomtudományoknak, amelyeket aztán megpróbálunk 
megkeresztelni a teológia segítségével? Mindenesetre az etikai kér-
dések és a társadalmi felelősség hangsúlyozása szinte egyedural-
kodó a teológiában, és én sajnálom, hogy a dogmatika és a funda-
mentális teológia szempontjai kevésbé érvényesülnek. Pontosan 
ezért becsülöm a rendtársamat, Roger Haight-et, akivel nagyon ko-
moly nézeteltéréseink vannak, a Jézus Krisztusról kidolgozott ta-
nításával például nem tudok azonosulni, de nagyra értékelem, 
hogy legalább hajlandó még szisztematikus teológiát művelni. 

Igen, ezzel teljesen egyetértek, én sem fogadok el sok mindent ebből 
a valóban sok bírálatot kiváltó könyvből, de, még egyszer mondom, 
nagyon értékes a szememben, hogy Haight nem éri be etikai kér-
dések boncolgatásával. 

Azt hiszem, Richard Rohr a legjellegzetesebb alakja az amerikai lel-
kiségnek, ha össze kellene foglalnom, mi volt jellemző az elmúlt har-
minc-negyven év katolikus amerikai spiritualitására, akkor Richard 
Rohr könyveit venném elő. Rohr munkásságának mérhetetlenül nagy 
hatása volt, és méltán, hiszen a gondolatai tagadhatatlanul megraga-
dóak. James Martin jezsuita lelkiségről írt könyve is nagyszerű beve-
zetés, és, ahogyan már említettem, ha valaki megérti a jezsuita spiri-
tualitás alapvonalait, Ferenc pápát is jobban megérti. 

 
 
 
Ha a teológiát is szóba 
hozhatjuk — hogyan 
látja az amerikai ka-
tolikus teológia folya-
matait? Talán Avery 
Dulles volt az utolsó 
amerikai szerző, akit 
széles körben ismertek 
Magyarországon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Jesus, Symbol of 
God azért nagyon prob-
lémás könyve Haight-
nek… 
 
Lelkiségi téren sokkal 
több amerikai szerző 
ismert nálunk, William 
Meningertől James 
Martinon át Richard 
Rohrig. Ön kit ajánla-
na a lelkiségi teo lógia 
területéről? 
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Ezzel a kötettel kapcsolatban arra szoktam emlékeztetni az embe -
reket, hogy két bíboros is jóváhagyta és támogatta, az egyikük rá-
 adásul a Világiak, a család és az élet dikasztériumának vezetője 
volt. Nem hiszem tehát, hogy erkölcsi vagy dogmatikai szempont-
ból kifogásolható lenne. Ráadásul egy sor olyan kérdést vesz terí-
tékre, amely körül komoly viták folynak. El tudom képzelni, hogy 
sokan felháborodtak a könyv miatt, de azt hiszem, legalább ennyi 
embert meg is nyert Martin a katolikus egyháznak. Majd az idő el-
dönti az értékét. 

A lap küldetése alapvetően az, hogy párbeszédet és beszélgetési fo-
lyamatot tartson életben a hit és a kultúra körébe vágó kérdések-
ről, azokról a tényezőkről, amelyek kapcsán érintkezik egymással 
az egyház és a világ, legyen szó akár egyházi, társadalmi, politikai 
vagy erkölcsi kérdésekről, a szórakoztatóiparról vagy a populáris 
kultúráról. Az a fontos számunkra, hogy e párbeszéd valóban tük-
rözze alapvető katolikus, jezsuita értékeinket, értelmes és érthető 
legyen, s ne legyen kirekesztő. Tartózkodunk attól, hogy csak úgy-
nevezett jobboldali vagy csak úgynevezett baloldali vélemények-
nek adjunk teret. Az évek során ez a fajta törekvés persze egyre ne-
hezebb feladatot jelent, mivel az Egyesült Államok is fokozódó 
mértékben polarizálódik, de a célkitűzésünkből nem engedünk. Azt 
szoktuk mondani, az a lényeg, ha valaki kézbe veszi az America va-
lamely számát, találjon benne olyasmit, ami megnyeri a tetszését, 
olvasson benne olyasmit, ami nincs ínyére, és olyasmivel is szem-
besüljön, amiről valószínűleg még érdemes többet gondolkodnia. 
Ha ezt sikerül elérnünk, akkor elégedettek vagyunk.

Martinnak ez a könyve 
magyarul is olvasható, 
de amikor Building a 
Bridge (Hídépítés) cí -
mű könyve megjelent a 
homoszexuálisokkal ki-
alakítandó kapcsolat-
ról, sokan elfordultak 
tőle. 
 
Végül úgy illik, hogy 
megkérjem, magáról az 
America lapról is me-
séljen kissé. 
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA 
FERENC PÁPA 
Politika és társadalom 
Dominique Wolton francia kommunikációkutatónak egy éven át ti-
zenkétszer volt alkalma találkozni Ferenc pápával, hogy hosszabb in-
terjút készítsen vele. Beszélgetéseikből született ez a könyv, amelyben te-
matikus fejezetekbe csoportosítva korunk aktuális kérdéseiről esik szó: 
béke és háború, politika és vallás, globalizáció és kulturális sokszínű-
ség, hagyomány és modernitás, fundamentalizmus és laicitás, társadalmi 
egyenlőtlenségek, bevándorlás és migráció. Ferenc pápa a beszélgeté-
sek során mindvégig hangsúlyozza: nem falakat, hanem hidakat kell épí-
teni egyének, népek és vallások között. 

Az egyes fejezetek végén részleteket olvashatunk Ferenc pápa be-
szédeiből, amelyeket a magyar kiadás további, például a Csíksomlyón 
elmondott szentbeszédével és az Abu-Dzabiban 2019. február 4-én alá-
írt, Az emberi testvériségről szóló dokumentummal egészít ki. 
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