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AZ UTOLSÓ NEM OLASZ PÁPA

A holland katolikusok a közelmúltban bensőséges ünnepség kereté
ben emlékeztek meg egyházi téren legmagasabb polera emelkedett honfi
társuk, VI. Adorján pápának ötszázadik születési évfordulójáról. És mél
tán, mert Adorján pápa uralkodása, rövid tartama ellenére, nem egy te
kintetben emlékezetes nyomokat hagyott a pápaság történetében.

Hogy a külsőségeken kezdjük, II. Gyulától (1503-13) és II. Marcellus
tól (1555) eltekintve ő az egyetlen ujkori pápa, aki megválasztása után js
megtartotta régi keresztnevét. Azután nagy időre, egészen IX. István ko
ráig (1057-58) visszamenőleg ő volt az utolsó német, az avignoni kor
szakot lezáró VI. Orbán (1378-89) megválasztása óta pedig általában az
utolsó. nem olasz pápa. De túl ezeken a külső körülményeken nevezetes
volt VI. Adorján pápasága. .

Adorján pápa 1459. március 2-án született Utrechtben. Eredeti neve
így hangzott: Adryan Florisze, vagy Florenz, magyarul Flórensfia Ador
ján. Atyja kézműves, a kortársak egybehangzó állítása szerint hajóács
volt. Korai halála míatt azonban tehetséges fia nevelésének irányitása
egészen özvegyére. a jó Gertrudra maradt. Gertrud asszony nagyon ko
molyan vette nevelői tisztét. A vallási igények kielégítése mellett nem fe
ledkezett meg fia szellemi képességeinek keltégetéséről sem. Az elemi és
középfokú ismeretek elsajátítására az akkor nagy hírben és becsületben'
álló "közös élet testvéreinek" zwollei, mások szerint deventerí iskolájába
küldötte, s mivel ttt jól megállotta a helyét, magasabb tanulmányok vég
zésére is módot nyujtott neki. Az ambiciózus ifjú tizenhétéves korában
(1476) iratkozott be a lőweni egyetemre, melynek teológiai fakultása a
katolikus ortodoxia víhatatlan fellegvárának számított a mindjobban el
uralkodó humanista áramlatokkal szemben. Az egyetemen az akkori ta
nulmányi rendnek megfelelően előbb az alapvető filozófiai ismereteket
sajátította 'el és csak azután feküdt neki a teológia és egyházjog tüzetes
tanulmányozásának. Miután így tizenkét év megfeszített munkájával kel
lőképpen felvertezte magát a szükséges filozófiai és teológiai ismeretek
kel, tanítványból tanárrá lépett elő. Először filozófiát adott elő, és osak
a teológiai doktorátus megszerzése után (1491) kapott megbízást a sko
lasztikus teológia előadására.

A folytatás méltó volt a kezdéshez: a szorgalmas diák nem kevésbé
szorgalmas és szelíd tanáregyéniséggé bontakozott ki. Szívvel-lélekkel
hivatásának élt s minden eszközt és alkalmat megragadott, hogy hallga
tóinak szellemi igényeit minden irányban kielégítse. Előadásaira és vi
tatkozásaíra mindig lelkiismeretesen elkészült. Hasonló, ha ugyan nem
nagyobb buzgósággal teljesítette papi kötelességeit: a mindennapi mísé
zést és a breviáriumozást semennyiért el nem mulasztotta volna. Érthető
tehát, hogy tanártársai és diákjai hamar felfigyeltek a tanárnak és pap
nak egyaránt kitünő protesszorra és bizalmukkal tüntették ki: 1497-ben
az egyetem kancellárjává, 1493..,ban és 1501-ben pedig rektorává válasz
tották. Sőt idővel az egyetem falain is túlszárnyalt híre-neve. Legkülön
bözőbb állású emberek: papok, szerzetesek és világiak tömegesen fordul
tak hozzája tanácsért és eligazításért. Még magasabbra ívelt az immáron
országos hírben álló professzor pályája akkor, míkor I. Miksa császár hat
éves korában árvaságra jutott unokájának, a későbbi V. Károly császár
~k nevelésével őt bízta meg, (1507). Adorján elfogadta a megtisztelő
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ködese színhelyét. A beléje helyezett bizalomnak ugyanolyan lelkiismere
tességgel igyekezett megfelelni, aminővel előbb egyetemi feladatát végezte.

Az udvari nevelő tisztét már csak egy lépés választotta el a nagy
politika szolgálatától. Hamarosan sor került erre is: a majdani világbiró
császár anyai nagyatyja, Katolikus Ferdinánd spanyol király halála után
(1516. január 23) spanyolországi helytartójának és tortosai püspöknek ne
vezte ki egykori nevelöjét. Ezzel egyidejűleg X. Leó pápától kieszközölte
számára a bíborosi kalapot.

Így az addig kizárólag elméleti kérdésekkel foglalkozó egyetemi ta
nár minden átmenet nélkül a politikai élet kellős közepébe sodródott.
Helyzete egyáltalában nem volt könnyűnek mondható. Csupa idegen em
ber vette körül, akik gyanakvással kisérték minden lépését és minden
sikerét a maguk kudarcának érezték. Az a körülmény, hogy az új ural
kodó trónralépése egyúttal dinasztiaváltozást is jelentett, még. jobban
kiélezte a helyzetet. Kasztíliában valóságos néplázadás tört ki, Valenciá
ban pedig a kézmívesek indítottak harcot .a nemesek ellen. A polgárhá
borúhoz külső támadás is járult: Ferenc francia király hadai 1521 tava
szán benyomultak Navarrába és rövid harc után kézre kerítették az erős

Pamplona várát. Hogy Károly császár a fenyegető veszedelem ellenére
mégis meg tudta tartani spanyol tartományait, azt túlnyomó részben
Adorján püspök kitartásának köszönhette.

Érthető azonban, hogy a végén maga is nyugalomra vágyott. Gondo
latai egyre gyakrabban szárnyaltak északi hazája felé. Utrechtben éppen
ezidétt építtetett új házat, nyilván azzal a gondolattal, hogy hajlott korá
nak napjaira abban vonja meg magát. Még jellemzőbb világot vet gon
dolkodására egy tréfás megjegyzése, melyet egyik németalföldi barátjá
hoz intézett levelében olvasunk; "Én, ha mindjárt római pápa lennék is,
akkor if! csak Utrechtben szerétnék lakni."

A dolgok alakulásaegyideig csakugyan álmai hamaros megvalósulá
sával kecsegtette a jámbor főpapot: fejedelmi növendéke 1520. október
22-én Aachenben fejére illesztette a német királyi koronát és az 1521. évi
wormsi birodalmi gyűlésen, legalább látszat szerint, helyre állitotta a
birodalom vallási egységét. Pillanatnyilag tehát semmi sem állotta útját
annak, hogy maga vegye kezébe spanyol tartományainak igazgatását. Ek
kor azonban váratlanul olyan esemény jött közbe, mely egycsapásra új
fordulatot adott a dolgok folyásának és Adorján püspököt egyszersmin
denkorra megfosztotta hazája viszontlátásának reményétől: X. Leó pápa
1521. december l-én aránylag fiatalon, mindössze 46 éves korában hir
telen meghalt.

Különös konklávé

Az első Medici-pápa váratlanul jött halála a legnagyobb zavarba és
fejetlenségbe döntötte Rómát, az egyházi államot, sőt egész Itáliát. Min
denki aggodalommal tekintett a jövő kiszámíthatatlan ej>élyei elé. A leg
eürgősebb feladat természetesen a pápaválasztás megejtese lett volna; de
az általános bizonytalanság miatt az is késedelmet szenvedett. A konklávé
ba zárkózott 39 bíboros csak december 30-án jutott el az első érdemleges
szavazésig. Jó előjelnek számított, hogy a megjelent bíborosok három 
a svájci Schiriner Máté s a spanyol Carvajal Bernardin és Vich Rajmund
- kivételével mind olaszok voltak. így legalább nemzeti súrlódásoktól
nem kellett tartani. Annál mélyebbek és áthidalhatatlanabbak voltak a
fennforgó politikai ellentétek. Különösen a kor világpolitikájának leg-
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égetőbb kérdése, a francia és spanyol hatalmi versengés állította szembe
egymással a szent kollégium tagjait. Nem kevésbé mély szakadék vá
lasztottael egymástól a testület fiatalabb és idősebb évjáratait.

A császárpárt többségének és a fiatalabb bíborosok túlnyomó részé
nek bizalma kezdettől fogva az elhunyt pápa unokaöccse és politikai su
galmazója, Medici Gyula bíboros felé hajlott. De már az első szavazások
nál kiderült, hogy a fiatal bíboros legfeljebb a választök felének, vagy
alig valamivel több mint felének szavazatára számíthat biztosan. Nem járt
sikerrel a strohmanokkal való kisérlétezés sem. Az ellenpárt résen állott
s a Medici-párt által ajánlott Farnese Sándort, Cibo Incét" Canisio Egye
det és Numai Kristófot éppoly határozottan elutasította, mint magát
Medici bíborost. Az álláspontok egyre jobban megmerevedtek és a meg
egyezés reménye egyre messzebbre tünt. Pedig közben múlt az idő. 1522.
január 9-én már tizenegyedik szavazásra jöttek össze a konklávé tagjai.
Mindenki érezte, hogy valaminek történnie kell. A szavazás megkezdése
előtt váratlanul felállott Medici bíboros és a következő kijelentést tette:

- Már látom, hogy a jelenlevők közül egyikünknek sincs kilátása a
pápaság elnyerésére. Jómagam már három-négy jelölt nevét is forgalom
ba hoztam, de ezeket mind elutasították. A másik oldalról ajánlottakat
különböző okokból viszont én nem fogadhatom el. Nincs tehát számunkra
más kivezető út, minthogy olyan jelöltnek nézzünk .utána, aki nincs
ugyan jelen, de bíboros és kiemelkedő egyéniség,

Némi unszolásra mindjárt meg is nevezte jelöltjét.
- Válasszátok meg - mondotta - a tortosai bíborost, aki 63 éves,

igen tiszteletreméltó ember és általában szerit hírében áll.
A felszólalásnak nem várt hatása lett: a rákövetkező- szavazásnál

Adorján püspök már 15 szavazatot kapott, pontosan annyit, mint Carva
jal bíboros; a Medici-párt ezidőszerinti jelöltje. És most következett a
második csodaz-Kajetán bíboros, a gyülekezet legtudósabb tagja és egy
ben az egyetlen, akinek németországi követjárása során alkalma nyílott
személyes kapcsolatba kerülni a tortosai püspökkel, igen meleg ajánlás
sal adta rája szavazatát, A nagytekintélyű főpap példája lenyügöző erővel

hatott: a konklávé tagjai percek alatt egyhangú szavazással pápává vá
lasztottak egy olyan távollevő bíborost, akiről legtöbbjük csak annyit
tudott, ROgy él. A szavazás, illetve a csatlakozások bejelentése olyan gyor
san és olyan álomszerű kábulatban ment végbe, hogy maguk a bíborosok
is CS3ik utána döbbentek rá eljárásuk forradalmiságának tudatára: egy
idegent, s hozzá "barbár" németet ültettek Szent Péter örökébe, akinek
halvány sejtelme sincs a római viszonyokról és még kevésbé az egyház
kormányzatról. Ha rajtuk állott volna, legszívesebben azonnyomban visz
szacsinálták volna a dolgot. De erről már nem lehetett szó. Restelkedésük
ben valósággal úgy lopták ki magukat a választás színhelyéül szolgáló
sixtusi kápolnából. De az utcai tüntetéseket így sem tudták elkerülni és
még örülniök kellett, hogy tettlegességre nem került sor.

Mert Róma népe a lehető legnagyobb felháborodással értesült a vá
lasztás kimeneteléről. Különösen az elhunyt pápa udvari népe körében
volt nagy a kétségbeesés: egyesek sírtak, mások átkozódtak, mert érezték,
hogya régi aranyéletnek végleg befellegzett számukra. A Pasquinónak,
annak az antik szobortorzónak, melyre a reneszánszkor névtelen írói gú
nyolódó és gonoszkodó írásaikat ki szekták fűggeszteni, soha akkora for
galma nem volt, mint ezekben az izgalmakkal teljes napokban. A tkira
gasztott paskvillusokban a bíborosok csak mint árulók és Krisztus véré
nek megtagadót szerepeitek. A gúnyból és szidalmakból természetesen
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bőven kijutott a szegény pápának is, akiről pedig a gonosznyelvű írók
egyelőremég annyit sem tudtak, mint a konkláve tagjai.

A legtájékozatlanabb azonban mégis az események szenvedő hőse

volt az ügyben. Adorján bíboros 1522 eleje óta a bászkföldi Vitoriában
tartózkodott. Ott szándékozott bevárni a wormsi birodalmi gyűlésről haza
készülődő Károly császárt. Gondolatai sokkal inkább Utrecht, mint Róma
körül szállongtak. Megválasztásának első kósza híre 1522. január 24-én
jutott él füléhez. A hír azonban annyira valószínűtlenül hangzott, hogy
csak akkor hitte el, míkor két héttel rá, február 9-én, a szerit kollégium
hivatalos futára, de Studillo Antal pápai kamarás is megerősítette. A sze
rény főpap természetesen mély megrendüléssel fogadta a váratlan értesí
tést. Első benyomása méltatlanságának érzése volt. Ez cseng ki egyik né
metalföldi barátjához, Oem Wyngarden Florentius utrechti szindikushoz
intézett leveléből is: "Bizonyára az egész világ csodálkozni fog rajta, hogy
a bíborosok egy szegény, jóformán egészen ismeretlen embert, s hozzá
távollétében és egyhangú szavazással választottak Krisztus helytartójá
ul ... Nos én a magam részéről egyáltalában nem örülök a nagy megtisz
teltetésnek és szorongó érzéssel gondolok a nyomasztó teher vállalására.
A pápai, bíborosi és püspöki méltóság vállalása helyett sokkal szívesebben
szelgálnék továbbra is utrechti prépostságomban Istennek. De .az Úr hí.
vó szavának nem mérek ellene szegülni, és erősen bízom benne, hogy ami
hiányzik belőlem, azt kegyelmesen meg fogja pótolni és elegendő erőt ad a
vállalt teher viseléséhez."

Bármennyire meglepte tehát Adorjánt megválasztásának híre, köte
lességérzése sokkal nagyobb volt, semhogy egy pillanatra is eszébe jutott
volna kitérni a bizalom elől. Nem is tette. Március 8-án a nagy nyilvános
ság előtt ünnepélyes közjegyzői okiratban nyilvánította ki a választás el
fogadását. Ezt követőleg mindjárt hozzálátott római utazásának előkészí

téséhez. Ez azonban sokkal nehezebb feladat volt, mint aminőnekma gon
doljuk. A szárazföldi útról Ferenc francia király kiszámíthatatlan maga
tartása miatt eleve le kellett mondani. Nem maradt tehát más választása,
mint a tengeri út. Amde a Földközi tenger nyugati medencéjét akkoriban
annyira e1árasztották a berber kalózok, hogy csak erős flotta fedezete
alatt lehetett megkísérelni átszelését, A legsürgősebb feladat tehát meg
felelő számú hadihajó és katona ősszehozása volt. Ez azonban a katasztro
fális pénzhiány miatt csak csigalassúsággal haladt előre. A szegény pápa,
aki már szinte égett a türelmetlenségtől, csak augusztus 5-én, közel hét
hónappal megválasztása után, jutott abba a helyzetbe, hogy kétezer ka
tona oltalma alatt vitorlát bonthatott. Útja hosszabb genovai és Iivornói
megszakítással újabb három hetet vett igénybe.

Végre augusztus 28-án, Szent Agoston ünnepén az ostiai kikötőben

az egyházi állam földjére tehette lábát. Innét rövid pihenő után a Róma
kapujában fekvő Szent Pál bazilika felkeresésére indult. Útját a jelenle
vők nagy csodálkozására gyaloghintó helyett öszvérháton tette meg. A
bazilika sekrestyéjében fogadta a bíborosi testület hódolatát és hallgatta
meg Carvajal ostiai bíborospüspök programmbeszédnek is beillő köszöntő

szavait. Csak -ezután került a sor a fővárosba való bevonulásra, és pedig
a nyomasztó viszonyok miatt a szekottnál kevesebb pompával és fény
űzéssel, Ugyanígy ment végbe augusztus utolsó vasárnapján - 31-én 
a koronázás is. Ezt eredetileg a dúló pestisjárvány miatt a Szent Pál ba
zilikában akarták megtartani, a pápa azonban ragaszkodott hozzá, hogy
rendes helyén és a szokásos ceremóniák közt tartsák meg.
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Támadások pergőtüzében

A koronázás megtörténte után Adorján pápa azonnal kezébe vette az
ügyek intézését és mindjárt első intéekedéseível megmutatta, hogy egé
szen más úton akar járni, mínt közvetlen elődei. A külső körülmények.
alakulása azonban legkevésbé sem kedvezett nagyobbszabású tervek ke
resztillvitelének. Rómában a pestisjárvány napról-napra több áldozatot
követelt. Október közepéig száz fölé emelkedett a napi halálozások szá
ma. És ez így ment jó két hónapon át. Csak december közepéri kezdett
valamennyire enyhillni a járvány.

Természetes, hogy aki csak tehette, menekült a veszedelem elől. Róma
rövidesen egy kihalt városhoz, vagy az egyik követ jellemző hasonlatával
élve, egy kirabolt kolostorhoz lett hasonlóvá. A bíborosok az egy Arrnel
Iini kivételével valamennyien elszéledtek. Ugyanezt tették a kuriálís tiszt
viselők is. A pápa ellenben rendületlenül kitartott őrhelyén. Pedig kör
nyezete váltig bíztatta, hogy keressen magának ő is biztonságosabb me
nedékhelyet. De ő CSak ennyit felelt: "Nem félek semmitől és bízom ls
tenben." November közepéig a szokásos kihallgatásokat is megtartotta os
hűséges holland és spanyol munkatársaival tovább intézte a halaszthatat
lanul sürgős ügyeket. A rendes ügyvitel azonban csak újév táján állott
helyre.

E szomorú intermezzo közbejötte ismét hónapokat vont el abból az
amúgyis rövidre, mindössze húsz hónapra szabott időből, melyet a Gond
viselés Adorján pápának a kormánykodásra szánt. Ugyancsak igyekeznie
kellett tehát, ha valamilyen maradandó alkotással akarta megörökíteni
nevét. Akarásban nem is volt hiány nála. Ha csak akaratán múlt volna,
az egyháztörténelem ma minden bizonny.al a legtevékenyebb pápák közt '
tartaná számon. De bizonyos, rajta kívül álló, immanens okok közbe
szövödése eleve meddőségre kárhoztatta minden igyekezetét. A legna
gyobb baj az. volt, hogy Adorján pápa és olasz környezete két, merőben
ellentétes világot képviselt, melyeket semmiféle mesterkedéssel át nem
hidalható szalmdék választott el egymástól. Lényegbevágóari más volt a
lelki alkatuk; erkölcsi felfogásuk, kedélyviláguk és a külső világhoz való
viszonyulásuk. Adorján német és hozzá .északnémet származású volt és
ez a körülmény eleve bizonyos fokú nehézkesség és merevség bélyegét
nyomta egyéniségére. Nyomtatásban megjelent munkái és kéziratban re
ánk maradt levelei korrekt tudósnak, de száraz és lélektelen professzor
nak mutatják. Természetének alaptónusát a komolyság adta meg. A
szemtanú velencei követ állítása szerint még mosolygása is komolysággal
vegyült. Első fellépésével mindenkiben a szigorú aszkéta benyomását kel
tette. "Meg mertem volna rá esküdni, hogy a pápa szerzetes" - olvassuk
az előbb említett velencei követi jelentésben. Aszkéta hajlamából követ
kezett vallási és erkölcsi kötelességeirőlvallott szígorú felfogása. Jellemző,

hogy napi szentmíséjét még a viharzó tengeren sem hagyta el.

X. Leó udvari népe sokáig nem tudott mit kezdeni az aszketikus buz
góságnak, a tökéletes önzetlenségnek, a feltétlen kötelességteljesítésnek és
az áttetsző egyszerűségnek ezzel a megtestesülésével. Megértéséhez egy
szerűen hiányoztak nála a szükséges kategóriák. Laza életszemléletében
ugyanis el sem tudta képzelni, hogy az életnek más célja is lehet, mint
örömeinek, sokszor bűnös örömeinek keresése és élvezése, az anyagi ja
vak hajhászása és a mások fölött való uralkodás igénylése.

De pozitiv jellemvonásainál még nagyobb megbotránkozást keltett
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Adorján pápa negatív jellemvonásaival. vagyis azokkal a tulajdonságai
val, melyekkel nem rendelkezett, melyeket azonhan kortársai magukban
és másokban legtöbbre tartottak. Ismeretes, hogy a reneszánsz kor áhíta
tának középpontjában a művészi és irodalmi szép kultusza állott. A re
neszánsz. ember legbensőbb lényegéhez tartozónak érezte a művészi szép
keresését és élvezését. Nos hát el kell ismernünk, hogy ,az utolsó német.
pápa ebben a vonatkozásban mélyen alatta állott kor.a mértékének és a
legjobb akarattal sem volta nagy Maecenas-pápák: V. Miklós, IV. Sixtus,
II. Gyula és X. Leó mellé állítható. Sem az antik, sem a reneszánsz mű

vészet iránt nem volt érzéke. Míkor az 1506-ban napvilágra került Lao
koon-szoborcsoportot dicsérték előtte, szárazon csak ennyit jegyzett meg:
"Hiszen az pogány bálványkép." Sőt bizonyos humanista körök még arra
is képesnek tartották őt, hogy az antik szobrokat mésszé égeti a Szent
Péter templom építéséhez. ABelvedere márványcsodáit teljes érdektelen
séggel szemlélte és a hozzájuk vezető ajtókat egy kivételével mind befa
laztarta s annak az egynek kulcsát állandóan magánál tartotta. De talán
még többet mond az a tény, hogy a reneszánsz művészet fáradhatatlan
kutatója, a francia Müntz Jenő, Adorján pápa számadáskönyveiben mind
össze egy művészettörténetivonatkozású adatot talált: 1522 októberében
bizonyos összege~ fizettek ki egy aranymívesnek azért a koronáért és két
angyal-alakért, melyeket egy Madonna-szobor díszítésére készített. Ez az
adat meggyőzőerr mutatja, hogy a pápa csak mint a vallásos érzés ápolá
sának eszközét méltányolta a művészeteket, Ez a magyarázata annak is,
hogy a Szent Péter bazilika építését a nyomasztó pénzügyi helyzet elle
nére is folytatta.

Ha lehet, még a művészeknél is átlósabb ellentétbe került Adorján
pápa az írókkal. Mikor életírójának, a híres humanista Giovio Pálnak ja
vadalmatadományozott, nyiltan kijelentette, hogy adománya nem a köl
tőnek, hanem a történetírónak szól, A német pápa ilyen lenéző véleke
désébe erősen belejátszott a reneszánsz költészet antik-pogány hangsze
relése és mitológizálása is, de talán még inkább az írók túlnyomó részé
nek ledér élete, önteltsége és Igényessége. Míg a bőkezű X. Leó alatt a
Vatikán az irodalmi és művészeti élet zajos középpontja volt, most máról
holnapra valóságos kolostorrá csendesült, ami mérhetetlen gyűlöletet kel
tett a változás értelmi szerzője ellen. Csak megvetett idegent s az olasz
szellemi, művészeti és politikai életet megérteni képtelen északi barbárt
látták az új pápában, s ezért lehetetlenné tételére valóságos hadjáratot
indítottak. Már pedig a reneszánszkori olaszok, ha valamihez, úgy az em
berszóláshoz igazán értettek. Burckhardt Jakab találóan mondja a rene
szánszkori müveltségről írott alapvető munkájában: "Olaszország a rá
galmak iskolája lett, amilyent nem látott többet a világ, még Voltaire
Franciaországában sem." De talán még mélyebb bepillantást nyujt a kor
forduló olasz nemzedékének lelki világába az arra legilletékesebb kor
társnak, Machiavellinek nyilatkozata: "A firenzei ficsurok közül az szá
mitott legélesebb elméjűnek és azt tartották legtöbbre, aki legjobban ér
tett. mások becsületének kisebbítéséhez ... Lassankint egy egész külön
világ alakult ki, melyben mindenkit rágalommal illettek, s minél szigo
rúbb volt valakinek erkölcse, annál biztosabban keltette fel maga ellen
a gonoszságot." Mivel pedig Adorján pápa erkölcsi magatartás tekinteté
ben toronymagasan állott olasz kortársai fölött, természetes, hogy vala
mennyi kortársánál nagyobb mértékben kihívta maga ellen a támadásokat.
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Hibák és erények

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az Adorján pápa ellen indított
hajszának idegen származasán és más világhoz való tartozasán kívül más,
kézzelfoghatóbb okai is voltak. Azon kell kezdenünk, hogy Adorján pápa
nemcsak képviselni akarta az egyházi reform gondolatát, hanem azt egész
terjedelmében meg is akarta valósítani. Ehhez pedig az első lépés szük
ségképpen X. Leó áporodott udvarának felszámolása ésa legkülönbözőbb

visszaélések megszüntetése volt. Adorján pápa tudatában volt ugyan, hogy
a feladat nehéz és sokszorosan meghaladja egy ember teherbírását. de
jámbor lelkületével rendületlenül bízott benne, hogy Isten, aki olyan cso
dálatos módon kiemelte őt a semmiből, mint pápát is gyámolítani fogja.
Csak az volt a baj, hogy lsten kegyelme mellett kelleténél jobban bízott
a maga erejében. Szentül hitte, hogy erős akarattal képes lesz egyik nap
ról a másikra megszüntetni a századok folyamán mélyen begyöleerezett
bajokat. Látszik rajta, hogy merőben elméleti ember volt. Nyílegyenesen,
a legkisebb kitérés nélkül akart célhoz jutni. Lázas tennivágyásába min
den bizonnyal belejátszott annak ösztönszerű megérzése is, hogy rövid
idő áll rendelkezésére. Csak az elérendő célt tekintette, az eszközöket nem
igen latolgatta. Ezért egyik taktikai hibát a másik után követte el. így
mindjárt hivatalbalépésekor súlyos hiba volt részéről, hogy nem tett kü
lönbséget bíboros és bíboros közt, és nem akart tudomást venni arról,
hogy a bíborosi testületben is vannak jóakaratú és az egyház javáért
minden áldozatra kész emberek (Campegi o, Canisio, Kajetán, Schinner),
akiket több megértéssel, helyesebben: kevesebb merevséggel rendkíviil
hasznos munkatársaívá tehetett volna. Még olyan jámbor és mélyen val
lásos érzületű emberrel, mint Sadoleto Jakab, a későbbi bíboros és III. Pál
pápa idejében a reformpárt éltető lelke, sem tett kivételt. Egy 1522, de
cember 9-én kibocsátott rendeletében VIII. Ince pápa (1484-92) trónra
lépéséig visszamenőleg érvénytelennek nyilvánított minden engedményt,
melyet a Szeritszék a magasabb és alsóbb egyházi méltóságok jelölésére
és kinevezésére a világi fejedelmek javára tett. Igaz, hogy a rendeletet
a különböző országok uralkodóival kötött konkordátumok miatt egész ter
jedelmében végrehajtani nem lehetett, a benne foglalt megszorítások
mégis sok embernek érdekébe vágtak.

Még több ember érdekét érintette a következő lépés: újév után híre
kelt, hogy a pápa az elődje által kreált összes új hivatalok megszünteté
sét és ezen túlmenőleg a régi hivatalok nagymérvű redukálását tervezi,
tekintet nélkül arra, hogy birtokosaik kinevezés vagy pedig vásárlás út
ján jutottak-e hozzájuk. És a .hír igaznak bizonyult: a pápa megbízásából
egy hat bíborosból összeállított bizottság már 1523 elején tanulmányozni
kezdte a csökkentés módozatait. Üjabb felzúdulást keltett a Vatikán szol
gálatában álló spanyol alkalmazottak elbocsátásának híre. A városon tom
pa kétségbeesés kezdett eluralkodni. "Róma már nem a régi Róma - jaj
dult fel Negri Jeromos pápai titkár. - A pestis után még nagyobb bajba
jutottunk. Mert ez a pápa senkit sem ismer, kegyosztásairól senki sem
hall. Az egész világ kétségbe van esve miatta."

A dolog lényegét illetőleg azonban nem kritikusainak, hanem a pá
pának volt igaza. Csak arra kell gondolnunk, hogy az egyházi állam
X. Leó könnyelmű gazdálkodása és pazarlása miatt kétségbeejtően nehéz
helyzetben volt. Jellemző, hogya széküresedés idején az ügyek vitelével
megbízott bíborosi bizottság csak a pápai kápolna drágaságainak, köztük
Ráfael nagyértékű szőnyegeinek zálogba helyezésével tudta előteremteni

a legszükségesebb kiadások fedezéséhez szükséges pénzt. Ilyen kőrülrné-
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nyek közt a mértéktelenül megduzzasztott bürokrácia fenntartása nem
csak esztelenség, hanem egyenesen bűn lett volna; nemosak az érdekel
tek nagy száma, hanem alacsony erkölcsi színvonala miatt is.

Nem kétséges tehát, hogya pápának, ha egyáltalában célt akart érni,
mélyreható pénzügyi változtatásokhoz kellett nyúlnia: egyfelől növelnie
kellett bevételeit, másfelől csökkentenie kiadásait. A helyzet különleges
alakulásából következett, hogya hangsúly az utóbbin, a kiadások nagy
mérvű korlátozásán volt. A sok lézengő kuriális tisztviselő elbocsátásának
oka tehát nem a pápa sokaktól igazságtalanul hánytorgatott zsugoríságá
ban, hanem a dolgok benső Iogíkájában rejlett. Ehhez a pápa német szár
mazásának és reneszánszellenes lelki beállítottságának semmi köze nem
volt. Az adott viszonyok közt ,egy született olasz sem tehetett volna
másként.

Az eljárás elvi helyességének elismerése azonban még távolról sem
jelenti a gyakorlati kivitel helyességének elismerését. Bizonyos, hogy a
pápa messze túllőtt a célon, mikor a történeti és személyi. adottságok tel
jes figyelmen kívül hagyásával egycsapásra új helyzetet akart teremteni.
Az ő esetében is beigazolódott a régi latin mondás igazsága: "Summum
ius, summa iniuria". Minden érdeke azt kívánta volna, hogy fokozatosan
és .a méltányos egyéni szempontok lehető figyelembevételével vigye ke
resztül a szükséges reformokat, Ezzel biztosította volna a jóakaratú ele
mek készséges támogatását, míg így az egész hivatalos apparátus és tete
jébe az egész szellemi arisztokrácia feneketlen gyűlöletétvonta magára s a
zsugoriság és a kulturbarbárság vádjának tette ki magát.

De a reformok hebehurgya módja pozitiv irányban is káros kihatá
sokkal járt s egyre érezhetőbb zökkenőket és fennakadásokat idézett fel
II kuria ügyvitelében. A régi gyakorlott tisztviselőknek válogatás nélkül
való elbocsátása hamarosan megbosszulta magát, mert a helyükbe kine
vezett, jobbára németalföldi származású alkalmazottak sem elég 8ZámO

san nem voltak, sem elegendő tapasztalattal nem rendelkeztek ahhoz,
hogy az ügyvitel fennakadás nélküli simaságát és gyorsaságát biztosítani
tudták volna. Maga a pápa még kevésbé volt alkalmas erre. Hiszen soha
életében bürokrata munkát nem végzett. Hozzájárult aggályosságig menő

lelkiismeretessége : csak nehezen, hosszabb-rövidebb töprengés után szán
ta el magát a döntésre. Emiatt a kuria egész ügymenete meglassúdott és
döcögössé vált.

Németalföldi bizalmi embereinek közbeékelődése természetesen még
jobban elszigetelte Adorján pápát olasz környezetétől. Nem is kísérelte
meg, hogy közeledjék hozzá. Élete végén éppen olyan idegenül állott vele
szemben, mint Rómába jövetelekor. A bíborosok közt egyetlen bizalmas
embere sem volt és a bürokrácia tagjai közt is osak szórványosan akadt.
Ellenségeinek száma ellenben az elbocsátások és a kegymegvonások szá
mának arányában napról-napra nőtt. Aki csak értett valamit a tollforga
táshoz, mind rajta élesítette nyelvét. A Pasquino ismét óriási forgalmat
bonyolított le ezekben a hónapokban. Adorján Ienyegetőzése, hogya &ZO

borral együtt a paskvillus-írókat is a Tiberisbe dobatja, mit sem használt.
Az emberszólás rendületlenül folyt tovább; alaphangját nem is annyira
a gyűlölet, mint inkább az olasz életformát megérteni képtelen északi
barbárnak kijáró megvetés adta meg. Jellemző fényt vet erre utolsó csí
nyük: Míkor a pápa halálának híre kelt, egy vidám éjjeli mulatozó társa
ság vtrágfűzérekkel díszítette fel házi orvosának házát és kapujára ezt a
felírást függesztette: "A haza megszabadítójának a római nép és sze
nátus."
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Kudarcok ellenére

Ilyen körülmények közt érthető, hogy a németalföldi pápa megkö
zelítőleg sem tudta olyan maradandó alkotásokkal beleírni nevét az egy
ház történetébe, mint maga szerette és kora elvárhatta volna tőle. Az al
kotó munkának úgyszólván minden feltételét nélkülözte. Híjával volt
mindenekelőtt az időnek: húsz hónapra terjedő uralkodási idejéből leg
feljebb egy esztendőt szentelhetett hivatása betöltésére. Azután hijával
volt a szükséges anyagi eszközöknek: egész uralkodása nyomasztó anyagi
gondokban telt el. ÉB végül híjával volt az alkotó munkához okvetlenül
megkívánható léleknyugalomnak : megválasztása első percétől kezdve utol
.ső leheletéig támadások középpontjában állott. Pedig igazán nagy tervek
kel: az egyház egyetemes megújításának elszánt akarásával lépett Szent
Péter trónjára. Programja kiemelkedő pontjai közül kettő a kereszténység
külső, kettő pedig benső békéjének biztosítására vonatkozott.

A keresztény államok külső békéjét, legalább dél-, közép- és kelet
európai viszonylatban azidétt a török hatalom részéről fenyegette a leg
nagyobb veszedelem, különősen mióta II. Szolimán Keletről ismét Nyugat
felé fordította tekintetét. 1520. szeptember 22-én lépett trónra és a követ
kező év tavaszán már Magyarország ellen zúdította hadait. A szerencse
kedvezett neki, és még abbanaz évben sikerült kézre keritenie - bár
nem áldozatok nélkül - Magyarország déli kapuit: Szabácsot (1521. július
7) és Nándorfehérvárt (augusztus 29). Ezzel nemcsak Buda, hanem Bécs,
sőt a német birodalom felé is megnyitotta az utat.

Adorján pápa tisztában volt a két végvár elvesztésének jelentőségé

vel. A magyar királyi családot abban az időben már a legbensőbb politi
kai és rokoni kötelékek fűzték a Habsburg-családhoz. Ha tehát valahol,
akkor a madridi, brüsszeli és bécsi udvarokban igazán tájékozva voltak
a magyar viszonyokról. Igy érthető, hogy a volt császári nevelő és hely
tartó az első pillanattól kezdve helyesen itélte meg Magyarország hely
zetét. A magyar ügyekben való jártasságára jellemző, hogy II. Lajos ki
rályunk követe, Brodarics István mindjárt az első benyomások hatása
alatt így írt urának: "Isten kegyelméből olyan pápánk van, akinél job
bat és Fölséged érdekei előmozdítására hajlamosabbat nem kívánhatott
volna Istentől. Nemcsak Fölséged, hanem az egész kereszténység is biza
lommal tekinthet ezen szent férfiú bölcs és jóságos tevékenysége elé."

Adorján pápa a maga részéről azon melegében százezer aranyat aján
lott fel a magyar királyság megsegítésére, és hogy ezt a körülményeihez
képest óriási összeget elő tudja teremteni, adókat rótt ki alattvalóíra,
sót az egyházi kincsek egy részét is zálogba vetette. Ugyanakkor erőtel

jes szavakban a tervezett hadjáratban való közreműködésreszólította fel
a keresztény hatalmakat. "Elég keresztény vért ontottatok már - írta
nekik -, igyekezzetek ezentúl méltóvá tenni magatokat a koronára, me
lyet viseltek." Nagyobb nyomaték kedvéért egyházi büntetések terhe
alatt három évre általános fegyverszünetet rendelt el, és a hadjárat kö
zelebbi előkészítésére Kajetán bíboros személyében külön legátust kül
dött Magyarországra. A nagytekintélyű főpap mellé egy világi diplomatát
rendelt munkatársul. Igy került hozzánk Burgio Antal, akinek ismerjük
a moháesí vészt megelőző években küejtett fáradhatatlan munkáját és a
magyar ügy iránt tanúsított meleg érdeklődését.

A török előnyomuláselleni védekezésnél is több gondot okozott azon
han Adorján pápának az egyház benső egységének helyreállítása. Trónra
lépésekor ugyanis már megoszlott állapotban találta a kereszténységet. A
hitújítás állandóan újabb és újabb területekre csapott át. A legnagyobb
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baj az volt, hogy az érdekelt római körök még mindig nem ismerték feJ
az események összefüggését. Felületes történetszemléletükben hajlandók
voltak azt hinni, hogy mínt a múltban annyiszor, most is sikerül politi
kai tranzakciókkal, egyéni kedvezések kilátásba helyezésével elejét venni
az új hit terjedésének. Nagyon kevesen gondoltak arra, hogy a szakadást
kiváltó okok megszüntetésére, másszóval az egyházi élet mélyreható meg
reformálására lenne szükség.

Adorján pápa a kevésszámú kivételek közé tartozott. Tudta, hogy
Luther forradalmi tételei nem a pillanatnyi helyzet szeszélyéből szület
tek, hanem többszáz esztendős fejlődés eredményeként öltöttek konkrét
formát. Érthető, hogy legsürgősebb feladatának a bizalmatlanság egyre
inkább táguló szakadékának áthidalását érezte. Erre pedig legalkalma
sabb eszköznek annak férfias beismerését tartotta, hogy Róma részéről

is történtek hibák. Ebből a felismerésből fakadt a pápai diplomácia egyik
legsajátabb, bízvást mondhatjuk legemberibb okmánya, a nürnbergi bi
rodalmi gyűlés (1522-23) pápai legátusa, Chieregati Ferenc terarnoí püs
pök 'számára készült utasítás, mely megdöbbentő őszinteséggel tárja fel a
pápaság és a klerus bűneit.

"Mi, prelátusok és papok - olvassuk benne - valahányan csak va
gyunk, mindnyájan letértünk az igazság útjáról, és nagy idő óta nem
akad közöttünk egy sem, aki a jót cselekedné. Ezért mindnyájunknak hó
dolattal kell adóznunk Istennek és meg kell alázkodnunk előtte s inkább
magunknak kell magunk fölött szígorú itéletet tartanunk, semhogy ha
ragja napján az Úr itélkezzék fölöttünk. Igérd meg tehát nevünkben,
hogy minden igyekezetünkkel rajta leszünk, hogy a római udvart, mely
ből talán minden baj szerte áradt, megreformáljuk. így legalább onnét
indul ki a gyógyulás, ahol a baj kezdődött. Annál inkább kötelezve érez
zük erre magunkat, mivel az egész világ áhítja az ilyen irányú reformot.
Mi ... ha csak rajtunk állott volna, szívesen elháritottuk volna magunk
tól a tiarát; csak az Isten haragjától való félelem, a választás törvényessé
ge és :a szakadás fenyegető lehetősége késztetett bennünket a főpásztori

hatalom elfogadására. Ezt azonban távolról sem akarjuk uralomvágyunk
kielégítésére, annál kevésbé rokonaink gazdagítására használni, hanem
egyedül és kizárólag arra, hogy az anyaszentegyháznak, Krisztus jegye
sének korábbi szépségét visszaadjuk, az elnyomottakat segítsük, a tudós
és jámbor férfiakat felemeljük és általában 'mindent megtegyünk, ami a
jó pásztornak és Szent Péter igazi utódjának tisztéhez hozzátartozik. De ne
csodálkozzék rajta senki, hogy a visszaéléseket nem tudjuk egycsapásra
megszüntetni, Hiszen a betegség nagyon mélyen és tartósan befészkelte
magát. Ezért lépésrőllépésrekell előrehaladnunk és a megfelelő orvossze
rek alkalmazásával a legnehezebb és legveszedelmesebb bajok gyógykeze
lésével kell kezdenünk, nehogy az ősszes bajok egyidejű reformálni aka
rásával mégjobban összezavarjuk a dolgokat;"

A pápa azonban megint elszámította magát: ellenfelei az őszinte

szókimondásból egyházellenes támadásaik közvetett igazolását olvasták ki.
S ezzel a kör be is zárult. Adorján pápa a vallási szakadás megszünteté
sét célzó tervével is tökéletes kudarcot vallott. S a kudarcok hosszú sora
érthetőleg nagyon megviselte a hatvanadikéletévén már jóval túljáró
főpapot. Amikor 1523. szeptember 14-én a jótékony halál megszabadította
őt testi És lelki kínjaitól, megmentette egyben a további csalódások lehe
tőségétől is. Holttestét ideiglenesen a Szent Péter-templom András-ká
polnájában a két Piccolomini pápa, II. és III. Pius sírja közt helyezték
nyugovóra, ezzel a felírással: "Itt nyugszik VI. Adorján pápa, aki azt
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érezte legnagyobb szerencsétlenségének, hogy uralkodnia kellett." Innét
tíz esztendővel később (1533) oa németek római templomába, a S. Maria
dell' Animába szállították át, és ott Rafael és Bramante tanítványával,
Peruzzi Boldizsárral emeltettek neki emléket. A következő mély értelmű

mondást vésették rá: .Proh. dolor, quantum refert in quae tempora vel
optimi cujusque virtus incidat". (O milyen sok függ attól, hogy még a
legderekabb ernbér működése is milyen korba esik.)

Látszatra tehát VI. Adorján pápasága a legtökéletesebb eredmény
telenség jegyében folyt le. Maradandó emléket semmilyen téren nem ha
gyott maga után. De azért mondhatjuk-e, hogy rövid kormányzata egé
szen kiesett a történelemből ? Bizonyára nem. Az emlékéből kisugárzó
szellem, nagy szentek, kitűnő rendalapítók és az egyházért élő bíborosok
hosszú sorát ihlette munkára. Aligha járunk messze az igazságtól, ha a
katolicizmus megújítását célzó fáradozások megindulását VI. Adorján
trónralépésétőlszámítjuk. '

-
KONDOR BÉLA VERSEI

VALAKI EMLÉKÉNEK

Fáradtság, gyere közelébb !
Es üljön ágyamra a csend.

Szálas, szakálas zivatar
kaparász üvegemen,
forrong az ereszeken
és kettőt-hármat cseppen
gondtalanul.

Idebent pedig az emlékezés.

Felbomló arcok sora:
Én és ami megtörtént volt.
De nem tűnnek tova,
csak látszanak.

Játszanak próbált szemeimmel,
játszanak tovább.

Elindul testemben és lendül a vágy:
Vtiltoztatni és úgy menni tovább.

ESTÉLI CIGARETTASZO

Egyedül maradtam.
Ugyan hová mentek
ugyan miért?

Balra a szomszéd
kopácsol lassú készülékeket
kinn pedig érdesen
szuszog egy lomha gyár
fekete gép reccsen gondtalanul
s valahol végtelen
kötelet gombolyítanak.

Ég a lámpám

Fönn a falon
egy kusza létra
tört-merev árnyéka
a többi fehér.
Biztosan várja
valaki árnya
tán felmászik csontjaira.

Amott egy kedves vén apó
vigyáz rám, öreg - öreg.
Nézi egyre, vihogja lassan
hogy kanyarog - kevereg
örvénylik egyre sebesebben.
És elalszom egyszer mindörökké,

REGGEL

Lehulló virágok garmadával
pázsiton lépkedő sóhajával
cirógatom a hajad.
Nézd, halkan az erdő

felébredett, világosul.

egy ember az úton
lassan ballag, saját
gondolatában s szélben.
Meg-megcsuklik, legörnyed,
felvesz néha, megy és
a széles távolba néz
amikor rossz vagy éhes.

Szép vagy, mint a víz
ha puha felhők

füstölgő romjaival takarózik!
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