
Megértjük-e  
Ferenc pápát? 
Hálatelt töprengések a Fratelli tuttiról 

1927-ben, igencsak zavarodott korban jelent meg Stefan Zweig Csil-
lagórák című kötete, amelyben a szerző irodalmi portrékon keresztül 
jelenítette meg a történelem kivételes, sorsszerű eseményeit, amelyek 
kiléptek saját időbeli meghatározottságuk keretei közül, s kivételes, 
visszavonhatatlan hatást gyakoroltak az emberiségre.1 Mivel Zweig 
eredetileg önálló novellákként írta meg a kötet darabjait, ahány kia-
dás, annyi eltérő összeállítással találkozunk. Jól tükrözi ez a „csillag -
órák” gondolatának kettősségét: egyfelől nem kérdéses, hogy vannak 
rendkívüli történések (időpontok, helyek, személyek), amelyek nélkül 
a „ma” másként mutatkozna meg; másfelől éppen ez az aktuális (és 
szüntelenül változó) „ma” szabja meg, ki mit sorol ezen kiemelt fel-
fénylések sorába. Másként fogalmazva: legtöbbször a szubjektív szű-
rőnk mutat bizonyos pillanatokat „objektíve” kikerülhetetlennek vagy 
kulcsfontosságúnak. Kevés olyan valódi Sternstunde-szerű konstelláció 
van, amely szó szerint oda van rögzítve égboltunkra, s nem homályosul 
el idővel (és olykor végleg). 

Úgy vélem, nemcsak katolikusként, de emberként is kijelenthetem: As-
sisi valóban, nem csak az én személyes befolyásoltságom által így lát-
tatva, tengelypontja a világnak, s Szent Ferenc valóban olyan személyiség, 
aki állócsillagunk. Mára látszólag rég magunk mögött hagytuk a 13. 
század meghatározottságait, az akkori reformvágy (és -szükség) ke-
reteit — ám a Celanói életrajzából is ismert felhívás: „Vade, repara do-
mum meam, quae ut cernis tota destruitur” („Menj és állítsd helyre haj-
lékomat, mert mint látod, romokban hever!”), azóta és mindig újra 
nem pusztán aktualitást nyer, de hatósugara is egyre inkább kitágul. 
Az Assisiből megindult hullámzás először helyi (és korszakfüggő) 
ügynek tűnt, aztán kisugárzott az éra általános egyházi-hierarchikus 
viszonyaira. Mára pedig a világvallások első nagy találkozója és Fe-
renc pápa tanítóhivatala nyomán világossá vált, hogy még többről van 
szó: az isteni szózat „domus”-a valójában az emberiség „közös háza” 
a teremtett világban (vö. Laudato sì), egy olyan emberi közösség, amely 
mindenkit testvérként érint és magába foglal — Fratelli tutti. 

Assisi és Francesco ihlete az első pillanatoktól kezdve áthatja Jorge 
Mario Bergoglio pápaságát. Mint később elmondta, a konklávé alatt, 
a megválasztás bizonyossá válásakor átfutott rajta egy rövid gon-
do lati lánc, amelynek szemeit a szegények, a béke és a Poverello alak-
ja képezték. Ezzel mintegy öntudatlanul választ adott a nép köré-
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ben elindult kezdeményezésre, amely utólag prófétainak tűnik: olasz 
katolikusok növekvő számban léptek fel azért, hogy bárki lesz is az 
új pápa, a Ferenc nevet vegye fel. Hogy e döntés mögött nem vala-
miféle érzelgősség vagy lelkendezés áll, hanem valóban mély és meg-
fontolt lelki alapvetés, az hamar nyilvánvalóvá vált az első nyilatko -
zatokból. A pápai szolgálat kezdetén, Szent József napján a Szent Péter 
téren bemutatott szentmise homíliájában az ünnephez kötődő gon-
dolat, a „custos”-i hivatás egyértelműen Szent Ferenc-i tónussal tá-
rult elénk. 

Az új pápa harmadik enciklikája egy így megkezdett út teljessé té-
tele, ahol maguk a körlevelek is sajátos rendet alkotnak. Az elsőtől, 
a még XVI. Benedekkel „négykezesként” megalkotott Lumen fidei-
től kezdve megíródott a klasszikus filozófiai háromszög mindegyik 
oszlopa: Isten – világ – ember. Ám a megközelítés módja, a vízió és 
a tanítás egészen egyedivé vált, hiszen mindegyikben a személyes-
ség, a kapcsolat összefüggésrendszerében szemléljük a vizsgálódás 
tárgyát. Isten karakterisztikus vonása, hogy „kapcsolatba tud lép-
ni az emberrel és szövetséget tud kötni vele” (LF 8). A kozmosz egé-
sze, minden teremtmény „szeretetkapcsolatban” áll elénk (vö. LS 11). 
A Fratelli tutti pedig nem általánosságban véve akar szép gondola-
tokat megfogalmazni a testvéri szeretetről, hanem annak „egyete-
mes dimenzióját”, a „mindenki felé való megnyílását” akarja be-
mutatni (lásd FT 6). 

Ezen kapcsolati látásmód gyújtópontjában pedig ott áll az ember, 
mégpedig a maga személyességében, létmegélésében és ebből fakadó 
létmegértésében. „A hit világosságának az a sajátossága, hogy ké-
pes megvilágítani a teljes emberi létet” (LF 4), mégpedig azért, mert 
a rajtunk túlival, magával Istennel kapcsol össze a szeretetben. Ha 
van kortárs válság, akkor azt jelentős részben ennek a viszonynak 
az elvesztése, a világosság elvesztése okozza. Az ökológiai krízis gyö-
kerénél sem találunk mást, mint az ember szerepének és hivatásá-
nak elhibázott szemléletét, egy megromlott antropocentrizmust (LS 
115–121). Épp ezért a megoldás sem eredhet máshonnan, csakis az 
ember felől (vagyis nem a világból kiiktatandó probléma vagyunk, 
hanem olyan szabad és tudatos lények, akiknek bensőjéből, jelentős 
részben „viszonyrendszeri” megtéréséből kell felfakadnia a válto-
zásnak). Ennek érdekében fel kell ismerni a „személyes kapcsolatok” 
értékét, a „Te” kimondásának az erejét (LS 119). A rendíthetetlenül 
járt útnak megkoronázása a most kiadott enciklika, amely elénk ál-
lítja Szent Ferencet, „aki a nap, a tenger és a szél testvérének érez-
te magát, [de] tudta, hogy még szorosabb egység fűzi azokhoz, akik 
saját teste-vérei [de su propia carne]” (FT 2). 

Ezen a ponton nem mehetek el szó nélkül a megfogalmazott taní-
tás „karnalitása” mellett. Már a korábbi pápák is sokszor és szere-
tettel szóltak a testi való, az érintés és a gyöngédség mélységéről, spi-
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rituális horderejéről, ám Ferenccel mind jobban kibontakozik ennek 
a szempontnak a valódi jelentőségteljessége. A digitális világ által 
keltett kommunikációs illúziók kapcsán írja le a pápa a körlevél egyik 
leginkább lírai mondatát: „Szükség van a fizikai gesztusokra, az arc-
kifejezésekre, a csöndekre, a testbeszédre, sőt az illatra, a kezek resz-
ketésére, az elpirulásra, az izzadásra, mivel mindez beszél és az em-
beri kommunikáció részét képezi” (FT 43). A megtestesülés elvének 
csodálatos sodrásában vagyunk itt, egy olyan gondolatiságban, amely 
ezerszeresen megjelent már Bergoglio pápa üzenetében, akár Krisz-
tus (úgy misztikus, mint valóságos) testének és a szegények vagy be-
tegek testének az egységéről, érintéséről volt szó, akár a simogatás 
erejéről, az ölelésről, vagy akár a teremtett világnak s benne minden 
teremtménynek a „kézzel fogható” gondozásáról és óvásáról. Ho-
gyan ne látnánk magunk előtt a leprást megölelő, megcsókoló Fran-
cescót? A meztelen ifjút a székesegyház előtti téren, aki visszaadta 
ruháit apjának, s most a püspök palástja födi be? Vagy esetleg a stig-
matizáltat, akinek húsába vésődött Isten megtestesülésének leg-
drámaibb következménye: a szenvedés és a kereszthalál? A karácsonyi 
betlehem-állítástól a passió misztikájáig áthatja Szent Ferenc lényét 
az emberré lett Krisztus-Isten szavakkal elmondhatatlan, mélységes 
hite, az azonosulás és a beléje öltözés ama sajátos dinamikája, amely 
oly nagyon áthatotta az érett középkor lelkiségét, a Fiú földi életének 
eseményeit megrendülten, megilletődve és gyöngéden bevonódva 
szemlélő spiritualitást — gondoljunk akár Szent Brigitta látomásai-
 ra vagy Szent Rita sebhelyeire! A Naphimnuszban sem szabad elvont, 
a természet erőit költői fogásokkal megszemélyesítő alkotást látnunk. 
Az értelmezés helyes útja égen és földön, sziklán és vízen, fagyökéren 
és vadcsapásokon át vezet — Umbria áldott zöld völgyétől a teremtett 
lét legutolsó zugáig. 

A nyelviség lehetővé teszi, hogy a Fratelli tutti többször is el játsszon 
a „contacto” szóval: többször előfordul „a kapcsolódási vagy érintkezési 
pontok [puntos de contacto] keresése” kifejezés (FT 198.203.216), amely-
ben a másikkal való hús-vér találkozás, a valódi test-vériség igénye fo-
galmazódik meg. Hogy mennyire így van ez, az különös komolyság-
gal mutatkozik meg a háborúk kapcsán leírtaknál: „Ne ragadjunk le 
az elméleti vitáknál, lépjünk kapcsolatba [tomemos contacto] a sebekkel, 
érintsük meg annak testét, aki elszenvedi a károkat” (FT 261). A kap-
csolat tehát mindig érint-kezés. Con-tactus. Krisztus Evangéliumának leg-
nagyobb örömhíre sem valamiféle absztrakt elméleti tudás, teoretikusan 
kidolgozott világnézet átadása volt, hanem — a megtestesülés erejé-
ben — az a pont és pillanat, ahol és amikor Isten megérintette a világot, 
az emberiséget. Amikor az Isten megérintett engem. 

A fenti szempont több okból is rendkívüli jelentőségű. Az első vi-
szonylag egyszerű: rávilágít Ferenc tanítóhivatalának krisztológiai 
és antropológiai mélyrétegére. Nem csupán valamiféle kegyességről 
van szó, hanem arról a teológiai szikláról, amelynek értő tudatosítása 
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nélkül könnyen félrecsúszhatnak a kommentárok. A második ok eb-
ből ered: tévedésbe esnénk, ha valamiféle absztrakt nyelvre forma-
lizálva akarnánk „megfogni” a pápát (ahogy egyes kritikusok teszik). 
Ilyen úton és módon el lehet szaladni igen messzire — ám akkor el-
felednénk, hogy Bergoglio épp az ellentétes irányba, a közel felé ha-
lad. Miközben egyetemes szeretetről beszél, annak evangéliumi-elvi 
síkját a con-tactus rendjében tárja elénk. Nála a legátfogóbb és -elvontabb 
kijelentésnek is van érintési és érintkezési pontja a testtel, vagy is a va-
lósággal, amely mindig személyes és kiiktathatatlan (vagy legalább-
is annak kellene lennie). Hogy mennyire így van ez, arra ráébredhe-
tünk a „Szégyentelen agresszivitás” (FT 44–46) címet viselő rész 
kapcsán, amely ugyan a virtuális térben zajló kommunikáció kapcsán 
fogalmazódott meg, ám meglátásai általában véve is igazak: „Mi-
közben az emberek védelmezik fogyasztói és kényelmes elszigete-
lődésüket, mégis úgy döntenek, hogy folyamatosan és megszállot-
tan kapcsolódjanak. Ez elősegíti, hogy hemzsegjenek az agresszivitás, 
a sértés, a rossz bánásmód, a megbántás, a szóbeli pofonok szokatlan 
formái, amelyek elmennek egészen a másik személyének a romba dön-
téséig, és amelyekre nem kerülhetne sor a testi kontaktus keretében, 
mert akkor végül megsemmisítenénk egymást” (FT 44). Másként (és 
témánkra alkalmazva): az igazságokról (az Igazságról) az elméleti 
absztrakciók szintjén beszélni könnyen veszélyessé válhat, hiszen épp 
a megtestesülés és megtestesültség alapelve biztosítja azt a horgonyt, 
amely megőriz a valóság hűségében (ami nélkül eleve nehéz lenne 
igazságról beszélni, már ha fenntartjuk a klasszikus elvet, miszerint 
az adaequatio rei et intellectus). Az általános a személyesben és az egye-
diben ragyogtatja fel tulajdonképpeni igazság-erejét. A krisztusi Evan-
gélium egész potencialitása az egyetemesség és a megtestesültség e 
kettős-egy játékában bomlik ki előttünk. 

(Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a pápa fenti aggálya a va-
lóságvesztett viták, az eszmeharcok és absztrakciós háborúk kapcsán 
a kezdetektől fogva kíséri szolgálatát. Már első „saját” dokumentu-
mában feltette a — remélhetőleg nem csak költői — kérdést: „…na-
gyon rosszul esik látnom, hogy néhány keresztény közösségben, sőt 
még szerzetesek között is teret adnak a gyűlölet, a megosztottság, a 
rágalmazás, a rosszhírbe hozás, a bosszúállás, a féltékenység, a sa-
ját elgondolások mindenáron másra erőltetése különböző formáinak, 
egészen a végül már kérlelhetetlen boszorkányüldözésnek tűnő ül-
döztetésekig. Kit akarunk evangelizálni ilyen magatartással?” [EG 100]. 
Aki nyomon követi a pápai tanítóhivatalra érkező ilyen-olyan reak-
ciókat, érzékelheti, hogy nem perifériás jelenséggel, hanem nyílt és ka-
pitális sebbel van dolgunk, ahol a „katolicizmus” eszményített és 
absztrakt fogalmába való kapaszkodás az élő és megtestesült kato-
licitás elleni legbrutálisabb fegyverré vált sokak kezében.) 

Van azonban még egy harmadik ok is, ami miatt jelentőségteljesnek 
érzem a „karnalitás” szempontját. Ferenc pápát nem egyszer vádolják 
azzal, hogy zilált gondolkodású, szavai nem alkotnak szisztematikus 
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rendszert, tanítása pedig nem éri el a kellő és elvárható teológiai mély-
séget. Minderre legyinthetnénk is, hiszen életútja tükrében beláthatjuk: 
minden bizonnyal rendelkezik azokkal a tudományos-intellektuális 
kvalitásokkal, amelyek képesítik őt egységes és konzekvens teo lógiai 
rendszer kiforrasztására. Az azonban igencsak lehetséges, hogy ő ezt 
teljesen másként teszi, mint amihez mi a magunk akadémiai világában 
hozzá voltunk, vagyunk szokva. Ezért is érdemes megfigyelni, be-
azonosítani azokat a „kulcsokat”, amelyek közelebb vihetnek sze-
mélyes fókuszának felismeréséhez, hittani meglátásai belső logiká-
jának a megragadásához. Úgy vélem, az egyik ilyen pontot éppen 
a krisztológiai-antropológiai, másként: a megtestesültségi látásmód 
jelenti. Ferenc pápa számára úgyszólván kezelhetetlen, sőt adott eset-
ben veszélyes is a hús-vér-valóságtól eloldott eszme-légvár. Ezt ő 
maga is kifejti az Evangelii gaudium kezdetű buzdításában: „Kétpó-
lusú feszültség van az eszme és a valóság között is. A valóság egy-
szerűen van, az eszmét kidolgozzuk. A kettő között állandó párbe-
szédnek kell folynia, annak elkerülésére, hogy végül az eszme el ne 
szakadjon a valóságtól. Veszedelmes dolog az üres szavak, képek és 
gondolatmenetek világában élni” (EG 231). És tovább: „A valóság 
az eszme felett áll. Ez a kritérium a szó megtestesüléséhez és gya-
korlattá váltásához kötődik: »Az Istentől származó lelket erről is-
meritek fel: minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben 
jött el, Istentől van« (1Jn 4,2)” (EG 233). 

Ezzel elérkeztünk a Fratelli tutti egyik legfontosabb szempontjához. 
A dokumentum elején maga a pápa írja: „A testvériséghez és a tár-
sadalmi barátsághoz kapcsolódó kérdések mindig is a fő aggodal-
maim közé tartoztak. Az utóbbi években többször utaltam ezekre több 
alkalommal és eltérő helyeken. Ezen megnyilatkozások közül sokat 
össze szerettem volna gyűjteni ebben az enciklikában, a reflexió tá-
gabb kontextusába helyezve azokat” (FT 5). Vagyis egyfelől a ber-
gogliói látásmód szívében járunk, másfelől pedig egyfajta „gyűjte-
ménnyel”, tudatos összegzéssel van dolgunk, amely egybefűzi az 
egyébként szétszórtan megjelenő gondolatokat, s ily módon lehe-
tőséget nyit egy olyan szintézisre, amelyet a krisztusi hit prófétai lel-
kületű hirdetője önmagáról és önmagából kínál fel nekünk. 

Ez a ferenci karakter mindig is radikálisan nyitott és párbeszédes 
volt és maradt. Ezért a személyes önfeltárás egyszersmind azoknak 
a forrásoknak megmutatása, amelyek a párbeszéd eltérő szintjein ha-
ladnak napjainkban is előre, s eredményeznek újabb és újabb meg-
szólalásokat. A pápa írja: ahogyan a Laudato sì megírásakor Barto-
lomaiosz ökumenikus pátriárka, úgy a Fratelli tutti szövegezésekor 
az iszlám egyik legjelentősebb gondolkodója, az egyiptomi Al-Az-
har imámja, Ahmad Al-Tajjeb volt az, aki ösztönzésül szolgált. Nem 
előzmények nélküli ez a felekezeti és vallási határokon átívelő test-
véri viszonyulás: a korábbi Buenos Aires-i érsek mindig is kiemelt 
figyelmet szentelt a katolicizmus látható keretein túli kötelékeknek. 
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Ennek egyik legszebb példája az Abraham Skorka rabbival Argen-
tínában kialakított barátsága, amelynek gyümölcsei magyar nyelven 
is hozzáférhetővé váltak.2 

Ily módon nemcsak Bergoglio koherens szemléletmódja, de egy 
évek, sőt évtizedek óta tartó nagy dialógus-tapasztalat is egésszé 
igyekszik összeállni ebben a körlevélben — kiemelten feldolgozva 
és elmélyítve az Abu Dhabiban aláírt közös nyilatkozatot. „Ez az en-
ciklika egybegyűjti és tovább fejleszti az ezen együttesen aláírt do-
kumentumban taglalt nagy témákat. Ehelyütt a saját nyelvezetemen 
befogadtam még számos dokumentumot és levelet, amelyeket szá-
mos személytől és csoporttól kaptam a világ minden pontjáról” (FT 
5). Vagyis a körlevél ezt is összegezve tükrözi, hogy a jelen pápaság, 
annak megnyilvánulásai milyen visszhangot váltottak ki, messze a 
katolicizmus látható határain túl is, illetve hogy a saját „belvilá-
gunkon” túli források miként hatottak (vissza) a péteri szolgálat és 
tanítás gyakorlatára. 

Mindemellett ki kell emelnem még egy módszertani sajátosságot, 
amely se nem új, se nem párhuzam nélküli, mégis a mostani pápa-
ságban különös és központi hangsúlyt nyert. Arról a hármasról van 
szó, amelyet eltérő módokon magyaríthatunk, ám a ferenci szókincs 
alapján ekként lehet tán a leginkább találó módon visszaadni: látni 
— megkülönböztetni — cselekedni. Már az Evangelii gaudium kap-
csán nyilvánvalóvá vált (mint fentebb is említettük), hogy a való-
ságnak milyen primordiális szerepe van, s mennyire nem engedhető 
meg még a hit birodalmában sem a „testközeliség” elengedése, le-
gyen szó akár az egyénről, akár a hívő közösség egészéről. Mindennek 
egyfajta kísérleti próbája, gyakorlatba ültetése volt a „szinódusi fo-
lyamat”, amely sok egymásra épülő lépcsőből tevődött össze. A leg -
inkább meglepő talán az a kérdőív volt, amelyet a 2014-es rendkí-
vüli tanácskozás előtti esztendő végén tett közzé a Vatikán, s amely 
— az utólagos magyarázó szentszéki megnyilatkozások tükrében azt 
a célt szolgálta, hogy „felmérje” a világegyház állapotát a szinódu-
si tematikához kapcsolódóan. Vagyis nem népszavazásról, esetleg 
politikai értelemben vett szondázásról volt itt szó (ahogy sokan igen 
tévesen vélték), hanem őszinte törekvésről egy olyan állapot felé, ahol 
kilátunk a szavaink rengetegéből, s képessé válunk azok szembesí-
tésére a hívekben élő kereszténység valóságával. Nem véletlen, hogy 
a kérdőív többször és többféleképpen feltette a kérdést: mennyire is-
merik és mennyire élik meg a hívek az egyházi tanítást, legyen szó akár 
a Humanae vitaeről, akár hitünk átfogó gondolkodási mátrixáról. Hogy 
mindebben milyen erősen visszaköszön Bergoglio sajátos „logiká-
ja”, azt a jelen enciklika kapcsán az mutatja meg, hogy az azzal pár-
huzamosan íródott-keletkezett, népszerűsítő stílusú beszélgető-
könyvecske, az Álmodjunk együtt pontosan e szerint a metodológia 
szerint szerveződik három tematikus egységbe: Ideje a látásnak — Ide-
je a választásnak — Ideje a cselekvésnek.3 

2Abraham Skorka 
– Jorge Bergoglio: 

Az égről és a földről. 
Ferenc pápa és Skorka 

rabbi gondolatai. 
(Ford. Székács Vera.) 

Holnap, Budapest, 2014. 
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3Simonyi Ágnes 
fordításában 2020-ban 

jelent meg a kötet 
Budapesten, a 

21. Század Kiadónál.
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A Fratelli tutti fejezetcímei ugyan nem egyeznek meg szópontosan a fen-
tebb leírtakkal, mégis egy ilyetén munkarend mentén haladnak előre. 
Az első fejezet vállaltan is a valóság leírására törekszik (Egy bezárt világ 
árnyai), ám nem „aszeptikus” módon, hanem a Gaudium et spesben fel-
vázolt bevonódás és megérintődés-megérintettség tudatával (lásd FT 56). 

Az így felismert valóság-darabkák, az itt és most megélt ember-
létünket alapvetően befolyásoló elemek számbavétele után kezdő-
dik meg a megkülönböztetés (mérlegelés) nehéz útja, ahol a pápa az 
irgalmas szamaritánus történetét fejti ki, s ezáltal nyit kaput a cse-
lekvési tervekhez egyedül kielégítő alapul szolgálható keresztény ál-
lásfoglalás megalkotása felé (lásd uo.; vö. II. fejezet: Egy idegen az úton). 
Eközben kiváló példát kapunk arra, mit is jelent a lectio divina, an-
nak klasszikus hármasával: interpretatio (a szöveg pontos értelme-
zése) — meditatio (az elmélkedő befogadás) — translatio (a szentírási 
üzenet átvitele a létvalóságra). Ekként érkezünk el a harmadik, a cse-
lekvési fázis kapujába, ami a dokumentum legnagyobb részét kitölti. 

Mindazonáltal tévednénk, ha azt gondolnánk, Bergoglio pápa egy 
tervszerűen végigvihető forgatókönyvet ad a kezünkbe, valamifé-
le politikai ideológiához, cselekvési programmá tett eszményhez ha-
sonlóan. Sokkal inkább a helyes gondolatiság kialakításának igényével 
találjuk szemben magunkat, amely aztán az eltérő helyeken, társa-
dalmi és kulturális, vallási és spirituális kontextusokban az egyének 
hitútján keresztül hívja létbe azokat a konkrét alakzatokat, ahogyan 
az Evangélium kovászként, sóként áthathatja a világot, amelyben él-
ünk. Erre utal már a harmadik fejezet címe is: Egy nyitott világ el-
gondolása és megalkotása. Ez az a nagy keret, amelyen belül elhelyezhető 
A világra nyitott szív témája (IV. fejezet), vagy az egyénit követő tár-
sas (a szó ógörög értelmében vett „politikai”) vízió: A jobb politika (V. 
fejezet). Az „együtt megálmodott” világ belső alapelveiként A pár-
beszéd és a társadalmi barátság bontakozik ki (VI. fejezet), ami lehetővé 
teszi, hogy feltáruljanak előttünk Egy új találkozás ösvényei (VII. fe-
jezet). Megfontolásra érdemes az is, hogy A világban megvalósuló test-
vériség szolgálatában álló vallások (VIII. fejezet) csak ezután kerülnek 
elemzésre, ezzel megint felmutatva a látás, a valóság, a léttapasztalás 
elsődlegességét. Másként fogalmazva: az enciklika oda érkezik meg, 
ahonnan sokan az egész gondolatmenetet elkezdenék. 

Az útiránynak ez az inverziója nem pusztán taktikai megoldás. Sú-
lyát egy párhuzammal tudom szemléltetni. Az I. Vatikáni zsinat a fel-
világosodás és a 19. század által felvetett megannyi kérdésre a Dei Fi-
lius konstitúcióban igyekezett választ adni. Ennek kiindulópontja az 
istenfogalom volt (I. fejezet), s innen logikai vasfegyelemmel és erős 
didaktikus szándékkal a kinyilatkoztatáson (II. fejezet) keresztül ju-
tunk el a hitig (III. fejezet), végezetül pedig a hit és az ész, az egyház 
és a világ kapcsolatára vonatkozó alapvetésig (IV. fejezet). II. János Pál 
Fides et ratiója a tárgyi kijelentések terén eget rengető újdonságokat nem 
hozott, az ész és a tudomány autonómiája, vagy akár a hit és az ész, 

Az enciklika struktúrája 
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a tudomány közötti ellentmondások kérdése terén megerősítette a 
klasszikus tanítást. Ám mégis forradalmi erővel hatott, amikor az elő-
szóban a Delphoi-i jósda feliratából indult ki: Nosce teipsum — ismerd 
meg önmagadat! Maga a Katolikus Egyház Katekizmusa is ilyen rend-
ben épül fel, amikor az első tartalmi fejezet, a hitvallásról szóló rész 
elejét, annak első szakaszát az Istenre fogékony ember tematikájának 
szenteli. Ekként ugyanis megváltozik az érvelés rendje, s egyfajta re-
habilitációra kerül sor: az emberi, a valóságos, még ha rögösen, fá-
radságosan és buktatókkal tarkítva is, de az isteni teljesebb megérté-
sének a lehetőségeként mutatkozik meg előttünk. Nem kell félnie az 
egyháznak attól, hogy a valóság felől fordítsa tekintetét a Mindenhatóra 
— ezáltal ugyanis nem elhomályosítja a kinyilatkoztatottat, hanem 
esélyt nyer annak átfogóbb megragadására, elevenebb befogadására. 
Látszólag apró, metodikai adottság ez, mégis úgy vélem, hogy éppen 
a megtestesülés elvére való tekintettel egyedi jelentőséggel bír. 

Személy szerint azért is hangsúlyozom ezt a szempontot, mert vé-
leményem szerint ez feltétele annak, hogy ne vesszünk el a furcsa és 
zavaros kommentárok rengetegében. A Fratelli tutti egyes passzusa-
it ugyanis önálló tételekként kezelve nem kevesen újra elővették a 
már ismert Ferenc-ellenes kritikákat, legyen szó a halálbüntetésről, 
a magántulajdonról, nem is említve azt az adottságot, hogy a „nyi-
tott világ” kifejezés könnyen párhuzamba állítódott egyesek fejében 
a pártpolitika és közbeszéd teréről ismerős „nyitott társadalom” meg-
fogalmazással (innentől kivédhetetlen csúszdán egyre gyorsulva el-
jutva a végkövetkeztetésig, miszerint Ferenc valamiféle kortárs egy-
ház- és kereszténység-ellenes körök ügynöke, tőlünk eleve idegen 
eszmék rabja). Csakhogy ily módon darabjaira törik a nagy kép, s 
az egyes törmelék-szemcsék redukált értelmezésének furcsa ered-
ményein felhorgadva végül maguk a kommentátorok alkotnak egy 
új, torz képet. Ez látszólag az enciklika elemeiből tevődik össze, ám 
valójában mintha egy párhuzamos univerzum lenne, amelynek az 
elemei látszólag ugyanazok, egésze mégis gyökeresen másmilyen. 
A kép ugyanis soha nem a színes foltok összege. Annak a fizikailag 
adott alakok és színek mellett konstitutív eleme a részek egymáshoz 
való meghatározott viszonya, a belső rend és arányosság, a felépítés 
és a szerkezet. Aki nem jut el a Fratelli tutti (és a ferenci tanítóhiva-
tal) strukturális megértéséig, és megelégszik egyes tételmondatok 
szeparált boncolgatásával, az szükségszerűen téves következtetésekre 
fog jutni. Hiszen miként a fenti példában is említettem, itt nem pusz-
tán a kijelentések tárgyi magva, de maga az egész felépítmény, a kom-
pozíció (és annak szervező elvei) jelentik a lényeget. 

Ezzel elérkezem ahhoz a ponthoz, ami a szememben a tulajdonkép-
peni lényeget jelenti. Az új enciklika deklaráltan „nem szándékozza ösz-
szefoglalni a testvéri szeretetre vonatkozó tanítást” (vö. FT 6), vagyis 
nem a klasszikus ortodoxia iskolás kifejtésének a tengelyén mozog. Ezen 
felül Ferenc pápa emlékeztet: „Ha valaki azt gondolja, hogy csakis an-
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nak jobb működtetéséről van szó, amit már amúgy is tettünk, vagy hogy 
az egyetlen üzenet a már létező rendszerek és szabályok jobbítására 
vonatkozik, az tagadja a valóságot” (uo.) — azaz nem az ortopraxis fi-
nomítására, jobb hangolására vállalkozik. Akkor mi a cél? „Bár az en-
gem lelkesítő és tápláló keresztény meggyőződésekből kiindulva ír-
tam, megpróbáltam oly módon tenni ezt, hogy a reflexió megnyíljon 
a minden jó akaratú emberrel folytatott párbeszédre” (uo.). A doku-
mentum szövegében többször fordul elő a meggyőződés (convicción — 
22 alkalommal), a hozzáállás (actitud — 17 alkalommal), az életstílus 
(estilo de vida — 9 alkalommal, még 8-szor magában az estilo), a mo-
dell/minta (8 alkalommal), a karakter és származékai (7 alkalommal), 
a mentalitás (4 alkalommal). Nem óhajtok szózsonglőrködésbe kezdeni, 
de a fenti példák (a sort még folytathatnánk) mutatják, hogy Ferenc pápa 
megfogalmaz egy konkrét és igenis megragadható igényt, ám azt nem 
az igazhitűség és az igazcselekedetűség, a tételes dogmatika vagy a mo-
rális bevett kettősének a koordináta-rendszerében érdemes elhelyez-
ni. Az itt megmutatkozó erőfeszítés elsődlegesen a keresztény ortopá-
tia birodalmába tartozik. 

Ez a kifejezés viszonylag újkeletű a teológia birodalmában, és szórt 
megjelenési formái igen vegyes képet mutatnak. Vannak szerzők, akik 
az érzelem, az emóció területét kívánják így lefedni: ezen látásmód 
értelmében a hit nem pusztán tartalmi és cselekedeti tételmondatok 
elfogadását és megvallását jelenti, de magában hordoz egyfajta ér-
zelmi megérintődést, kötődést, formálódást is. Úgy vélem, különö-
sen mivel az ókereszténység kapcsán merült fel többször e kifejezés 
a szakirodalomban, hogy ez az értelmezés leszűkítő. Valóban 
egyértelműnek tűnik, hogy ily módon az értelem és az akarat ket-
tőssége mellett (antropológiai dichotómia) egy hármas emberkép, 
lélekkép utolsó pillére mutatkozik meg: az érzelem. Ennek a hár-
masságnak a lenyomata megfigyelhető Szent Ágostonnál, valamint 
a közép- és újkori spiritualitásban. Ám a hagyomány tükrében ki-
jelenthető, hogy nem pusztán a mai értelemben vett érzelmesség (és 
érzelgősség) tartozik ide, hanem az is, amit magyarul az érzület ki-
fejezéssel adhatunk vissza. A keresztény ember hite átalakítja a vi-
szonyulásait, az írásunk elején említett nagy háromszögön (Isten — 
világ — ember) belüli kapcsolataiból kiforró én-megértését. 

Ha ebbe az összefüggésrendszerbe állítjuk az irgalmas szamaritá-
nusról szóló példázat értelmezését a Fratelli tuttiban, máris felfog-
hatjuk a pápa jellemző és sajátos törekvését. „Ez a példabeszéd meg-
világosító erejű ikon, amely képes kiemelni azt az alapvető döntést 
[opción de fondo], amelyet meg kell hoznunk ennek a bennünk fáj-
dalmat keltő világnak az újraépítéséhez. Ennyi szenvedéssel, ennyi 
sebesüléssel szemközt az egyetlen kiút az, ha olyanok vagyunk, mint 
az irgalmas szamaritánus. Minden más döntés vagy az útonállók, 
vagy azok közé sorol be minket, akik elmennek az úton anélkül, hogy 
együttérzés ébredne bennük az útszélen heverő sérült szenvedésé-
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vel. (…) …a példabeszéd óv bizonyos személyek magatartásformáitól, 
akik csakis önmagukat veszik figyelembe, és nem vállalják magukra 
az emberi valóság kikerülhetetlen szükségleteit” (FT 67). 

Az enciklika elképesztő súllyal emlékeztet: keresztény, krisztusi 
mivoltunk fokmérőjéül nem választhatjuk kizárólagosan sem vala-
miféle tantételek megvallását, sem bizonyos erkölcsi törvények mi-
nuciózus betartását. Ha így tennénk, akkor nem lennénk egyéb, mint 
írástudók és farizeusok gyülekezete. Krisztusba öltözöttségünk 
azt is jelenti, hogy a megtestesült Isten módjára viszonyulunk a má-
sikhoz, érintjük meg őt és engedjük bevonódni magunkat. Játszva 
a szavakkal: egy szim-patikus és em-patikus egyház képe mutatkozik 
meg előttünk, amely a tactus révén lép kon-taktusba a teremtett va-
lósággal. Ennek az isteni háznépnek csakis akkor lehetünk tagjai, ha 
lényünk belső mozgatórugói szintjén, a személyes mély-mozgása-
ink terén áthat bennünket a Teremtő formáló és megtérítő kegyel-
me. Ettől a perctől kezdve pedig másként tekintünk az Istenre, a vi-
lágra s az emberre, és éppen emiatt önkéntelenül is elkezdünk 
másként viszonyulni hozzájuk. Megváltozik az imádságunk, a „vi-
lág-nézetünk”, és képessé válunk minden emberben egyetemes nyi-
tottsággal felismerni a test-vért. 

Ennek az egyéni ortopatikus transzformációnak végül társas és tár-
sadalmi változásokban kell testet öltenie: „Kétségkívül egy másik lo-
gikáról van szó. Ha nem teszünk erőfeszítést arra, hogy belépjünk ebbe 
a logikába, akkor a szavaim üres képzelgésként hatnak majd. Ám ha 
elfogadjuk azon jogok nagy alapelvét, amelyek az elidegeníthetetlen 
emberi méltóság birtoklásának a puszta tényéből forrásoznak, akkor 
lehetővé válik egy másfajta emberiség megálmodása és elgondolá-
sa kihívásának az elfogadása. Képesek leszünk vágyakozni egy olyan 
bolygóra, amely mindenki számára biztosítja a földet, az otthont és 
a munkát. Ez a béke valódi útja, nem pedig a külső fenyegetésekkel 
szembeni félelem- és bizalmatlanság-hintés ostoba és rövidlátó stra-
tégiája. Mivel a valós és tartós béke csakis akkor lehetséges, ha »a szo-
lidaritás és együttműködés globális etikájából indulunk ki, amely az 
egész emberi család kölcsönös függése és közös felelőssége által mo-
dellezett jövő szolgálatában áll«” (FT 127). 

Íme, a Fratelli tutti igazi nagy kihívása és eltagadhatatlan köve-
telménye: nem elég keresztény dolgokról beszélni, krisztusi módon 
is kell élni. A „jót s jól”-elv mentén tehát nem halogathatjuk tovább 
a megindulást egy „keresztény kereszténység” felé, amely nem elég-
szik meg az igazság eszméjével, de igaz embereket keres ennek hir-
detéséhez. Amely nem pusztán a szeretet hirdetésének, de megélé-
sének is a vallása. Azzal a radikalitással, ahogy Assisi Francescója 
provokálta a saját korát, s ahogy prófétaian hat ránk itt és most. Aho-
gyan a mi Ferencünk is szembesíteni akar minket, s eközben — Char-
les de Foucauld példáján keresztül — meghív: „Csakis a legutolsókkal 
azonosulva sikerült mindenki testvérévé válnia. Isten legyen az ih-
letője mindannyiunkban ennek az eszménynek! Ámen” (FT 287).

187


