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Folyóiratunk [úniusí száma már ki
volt nyomva és ívei kötésre vártak,
amikor megérkezett a szomorú hír
XXIII. János pápa haláláról. Csupán
arcképének közreadásával tudtunk ak
kor emlékének áldozni. Ez a kép egyi
ke a legbeszédesebb kéneknek, ame
lvek az elhúnyt egyházfőről készültek,
de ha még olyan híven tükrözi is Já
nos pápa szeretettől suaárzó, jóságos
atyai vonásait, nem érzékeltethétte
sem az ő egyéni magatartásának, ta
nításának és kormányzó tevékenysé
gének történelmi .ielentőségét. sem a
mezrendülést, amely végig szántott az
egész világon. sem a veseteség nagy
ságát, amely elsősorban minket, kato
likusokat sújtott. Mindezekről nyilván
sokszor esik majd szó, nemcsak nap
jainkban, de a távolabbi jövőben is.
ami azonban különösképnen János
pápa történelmi szereoét illeti, már
fogalmilag sem ·gondolhatunk arra.
hogy bármilyen éles elme pontos ér
tékelésre jusson. Könnyen lehetséges.
hogy egy nagyon késői kor méginkább
p.ondviselésszerúnek. méginkább sors
fordítónak vfoata ítélni XXIII. János
rövid pápaságát. mint amilyennek ma
általában tartjuk.

A temetés napján s azt követően

Róma utcáit róva el 'kellett hinnem.
amit többször is hallottam: nem volt
még pápa, a)<~t a' római nép ennyire
mélven és őszintén siratott volna. Az
olasz saitó is. párt- és világnézeti kü
'nnhc:ég nélkül, férőhelvének javarészét
XXIII. János méltatására S7:entelte~ A
képek özönétól és az anekdótálotól
kezdve a nyolc enciklikáta az olvasók
elé vitték mind azt a derűs é<; komoly.
vagy elmélkedésire késztető dolgot. ami
személyéhez és munkáiáhoafűződött.

Önmagában is feltűnő ~s sokatmondó
jelenség. mert azt. hogy Olaszország
és a többi kü11'öld katolikus Iaptat
úzvszólván különszámokat adtak ki,
már inkább természetesnek foghattuk
fel. Ezzel korántsem olvasmire aka
rok célozni, míntha ezek a katol ikus
meznyilatkozások kevésbé lennének
értékesek számunkra. Ellenkezően.

Csak néhány példát hozok fel rá.
•

A Témoigna.ge Chrétien mindenek
előtt főszerkesztője,Georges Montaron

hja Mihelics Vid

tollából közöl vezető cikket. Montaron
.megmérhetetlennek'' mondja azt a
helyet, amelyet XXIII. János oly rövid
pápasága alatt is betöltött a tÖrténet
ben. A keresztények fájdalma valósá
gos. A nem-keresztények megindult
sága nem kevésbé őszinte. Mi az atyáit
gyászoljuk benne. Ok arra emlékez
nek, 'h,ogy egy nagy ember halt meg,
a bekenek kiemelkedő harcosa hagy
ta abba küzdelrnét, Mi főleg azt sirat
juk benne, aki zajtalanul, de szívós el
határozással le tudott zárni egy ikor
szakot, amely többé már a multé lezár
ni azért, hogy rányíssa az egyh'ázat a
modern világra. Az élet, a remény, a
szabadság levegőjét v itte be az e"y
házba. Nem köszönhetjük meg s;ha
eléggé az Úrnak, hogy megajándéko
zott minket XXIII. Jánossal. És 8Z0
morüságunkar írja Montaron 
megkétsiZerezi a kétség: mi lesz vajon
ezután, folytatódik-e az alig megkez
dett mű, fennmarad-e a dialógus szel
leme, nem tér-e vissza az elitélések
és kizárások ideje?

XXIII. János nem volt hittudós de
értett hozzá, hogy felfedezze Iste~t a
világban és megmutassa az emberek
nek. Nem volt politikai stratéga, rnínt
annyi elődje, de finom politikus volt,
akit csodálatos józanság vezetett. Bi
zonyos, hogy kitűnő diplomata volt,
de mint pápa mindenekelőtt és lénye
gesen atya tudott lenni. Megvolt benne
az emberek szeretete és Irtózott a há
ború gondolatától. Annyira irtózott,
hogy amikor a kubai válság termonuk
leáris konfliktussal fenyegetett, nyom
ban elhatározta annak az enciklikának
gyors kiadását, amely a Pacem in ter
ris lett. S hogy ne ísmétlődjenek meg
azok a halogatások és huzavonák,
amelyek a Mater et magistra körül
mutatkoztak, a békeenciklika szővegét

anélkül bocsátotta nyilvánosságra,
hogy a Szerit Officium szakértői elé
vitte volna. A béke és az emberek nem
várhattak ...

XXIII. János nem született előkelő

családból, de élete a nagy emberé volt
akit s1Jerettek és tiszteltek. Halála ~
az egyszerűség és méltóság légkörében
következett be; szépen "távozott" ami
pedig annyira nehéz. Hisszük, 'hogy
Isten megadja szolgáiának, aki annyit
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tett az egyházért és az emberekért, az
örökkévalóság békéjét. Most azután
az a fontos, hogy műve folytatódjék.
Mi azért imádkozunk fejezi be
Montaron -, hogy Péter bárkája to
vábbra is ott haladjon a nyílt tenge
ren, érintkezésben a nagy áramlatok
kal, minden faiú és felfogású .ernbe
rekkel.

*
M;ár delületes történelmi elemzésből

nyilvánvaló - írja M. D. Chenu -,
hogya pápák erősen rányomják egyé
niségűk bélyegét a katolikus egyház
kormányzására, Sokan mégis tudato
san vagy kevésbé tudatosan hajlanak
arra, hogy ezeknek a személyí voná
soknak nem nagy jelentőségű, úgy
szólván "anekdotikus" batásokat tu
lajdonítsanak. Szerintük a "hagyo
mány" az egyiház életének lényeges
törvénye, ami bizonyos fajta mozdu
latlamságot hoz magával; dogmatikus
tételek és erkölcsi parancsok merőben

tárgyias és személytelenítő rendsze
rére utainak, amellyel szemben nincs
semmi fontosságuk a stílus-különbsé
gelenek és hangsúly-változásoknak.

XXIII. János pápasága újból előtér

be állította ezt a problémát. Szavaira
és cselekedeteire ismételten felfigyelt
nemcsak egy kis elit, hanem a keresz
tények tömege, nemcsak a kereszté
nyek, hanem a profán világ hatalmas
rétegei. S ezt nem magyarázhatjuk
egyszerűen a személyéből megindítóan
áradó szerétet érzelmi vonzásával.
Kétségtelenül szerepe volt ebben a
földi valóságok megértésének és an
nak a felismerésnek, hogy amit va
lóban nagynak mondhatunk közülük,
abban mennyi sok bennrejlő keresz
tény értéket vagy keresztény értékké
emelhető lehetőséget fedezhetünk fel.

A hagyomány, mint Isten igéjének
jelenléte, míndig ugyanaz, de tényle
gesen az emberben testesül meg, aki
hallja és meghallgatja ott, ahol van
és ahol él, abban a helyzetben, amely
ben van és él, a térben és az időben,

a környezetben, amely tartja, a tár
sadalmi és kulturális feltételek között,
amelyek korlátozzák is meg magasra
emelik is. A hagyomány nem .myug
vó" valami tehát, hanem "mozgás.", s
az egYIháznak is konkrét módon kell
hirdetníe az "örok igazságokat", kép
viselnie a kinyilatkoztatást. "KonkréJt
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módon", azaz amikor a múltra támasz
kodva a jövő felé tekint, akkor is a
mindenkorí mában kell haladnía.

,Az a visszhang, amelyet a Pacem in
terris világszerte keltett - folytatja
Chenu -, csodálatosan festi alá az
imént mondottakat. Az a tanítás, ame
lyet XXIII. János nyújt benne, vol
taképpen folyamatos összegezese az
elődök tanításának, nagyon is "hagyo
mány", amely magában az, evangé
liumban gyökerezik: "békét a földön",
és a 'círnzettek is: "az összes jóakaratú
emberek". Semmi új, semmi ami han
got ne kapott volna mi:nden karácsony
kor az összes templomokban. S mégis
egészen új, mert amiről a pápa be
szél, a mának a .békéje, a béke abban
a helyzetben, amelyben vagyunk,
együttesen és külön-külön, kereszté
nyek vagy nem-keresztények, ugyan
azokkal az aggodalmakkal és ugyan
azokkal a 'reményekkel. Félreérthetet
len sürgetése annak, hogy elsősorban

HrUSCS01J és Kennedy üljenek össze és
kössék meg az egyességet, amelyet az
egész emberiség vár tőlük, Emberi,
de ugyanakkor evangéliumi realizmus,
amely cselekvő mezrnozdulásra szó
Iítja a keresztény közösség felébresz
tett lelkiismeretének belső erőit 'is.

..Megújhodás", Hányszor használta
XXIII. János ezt a kifejezésI!;. Rokon
értelmű szavaival együtt: újjászületés,
mcgif íodás, reform. A legjellegzete
sebb kifejezés kétségkívül az olasz "ag
giornamento", a "korszerűsödés", az
újramintázása a megnyilatkozásoknak
és az apparátusnak, egy olyan egyház
kialakítása, amely a Krísztustól ka
pott és benne letéteménvezett válto
zablan igazság hitében megkeresi azo
kat az eszközöket, amelyek révén ért
hetővé és párbeszédre alkalmassá te
heti ezt az ígazságot.
Ebből a célból hívta össze XXIII.

János a második vatikáni zsinatot is.
Ma már igazán tudjuk, micsoda bátor
ság és bizakodás kellett hozzá, szem
ben azokkal az egyházi körökkel is,
amelyek pesszimizmusukban kiátkoz
ták volna a "pervelrz" világot. Pedig
- hangsúlyozza Chenu - XXIII. Já·
nos helyesen látta meg, hogya mai
világ egy megújhodott egyházat kí
ván, egy olyan egyházat, amely bíza
lommal fordul e vdlág felé, s ugyanak
kor megtalálja megnyilatkozásainak
azokat a módjait, amelyek összhang-



ban vannak a mai ernber értelmi fej
lettségével és kusturálls színvonalával.
Nem csupán néhány szö módosításáról
van itt szó ra megszekott katekizmus
ban, amit szemléltető képekkel is dí
szítűnk, Hanem arról, hogy megőriz

ve a hit örök és au1Rnti<kus lényegét és
ebből kiindulva akként dolgozzuk át a
fogalmakat, a kategóriákat és a szírn
bolumokrat, hogy azonos szinten legye
nek a mai ember gcndolkodásával,
műveltségével,nyelvi és esztétikai igé
nyeivel. Mert ne feledjük, minden ki
ejtett vagy leírt szó önmagában is dia
lógus, nem opportunízmusból, de ter
mészeténél fogva. Érintkezés két érte
lem között az igazság okából az átadás
útján, Isten az emberek nyelvén be
szél az emberekhez, s az egyház pon
tosan azért van, hogy minden időben

hatásosan ikfuNetítse Isten igéjét.
Az "aggiornamento" gazdagabb meg

jelölés, mint az "alkalmazkodás"
amelyben rejlfk valami kétértelműséa,

ióllehet használlatagyaikori és nem is
kifogásolható. A .Jcorseerüsödéa'' am
a műveletet jelenti, amikor usvanazt a
változhatatílan igazságot a jelenben és
a jclen számána ihilrdetjük, nem pedig
elvonatkoztatva tértől és időtől, hol
mi plátói idealizmus fellegei között.
Az utalás az időre. a kor viszonyaira,
igényeire. kivánságaira és szükség
leteire nem valami melléke:s mozza
nat, amely kívül esnék a lényegi igaz
ságon. hanem beletartozik magának az
igazságnak szövedékébe, Mert az igaz
ság. az isteni igazság éppúgy, mínt az
embe11i ig;azság, nem egyszerűen "do
log". ami az értelemre olyan tá[1gy~

assággal kényszerítené rá magát,
arnelvben nincs szerepe a szellemnek,
a aéllekJnek.

Ennek a felismeresnek tudatosítása
ban volt zseni XXIII. János - rög
zíti Chenu. "Zseni"? A szó nagyon ün
nepélyesnek és kirívónak tetszik, ke
véssé il1őnelk. az elhúnvt pápa mosolv
gó kedélyességéhez. Mondjunk tehát
inkább ,,&2'JtÖTIt", amely Ízesen fogta
össze és hozta felszínre a keresztény
népben dolgozó evangéldumd forráso
kat. Nagy hiba lenne azonban ennek
az ösztönnek mélységét valami gya
korűatí és egészen empirikus képes
ségre csökkenteni. Egy hatalmas érte
lem az, ami mínden meahatározást és
mínden elméletet megelőzve ösztönö
sen lép közösségbe a tények és az em-

berek 'I'ealitásávaa, hogy utána külön
válassza a problémákat, az értékeket,
és kitapogassa a belső .mísztéríu
mot", amely utat nyithat Krísztus ke
gyelméhez. Remek bizonysága ennek a
Pacem in terris encilkllika. De ugyan
így a testvént párbeszéd felvétele az
elszakadt keresztény egyházakkal ésa
profán vílággal. Tudjuk, János pápá
hoz fűződik az ellenreformáoió korá
nak és a konstantíní korszaknak lezá
rása.

Bizonyos - fejezi be Chenu -. hogy
XXIII. János eszrnéí és tettei közvet
lenül beíródtak az egyház történeté
be. Az a pápaság, amely oly/an szerény
előlelelekel indult, rövid néhány év
alatt a legnagyobbak közé emelke
dett.

•
Mmt a ,keresztény egység pánáiáról

emlékezik meg XXIII. Jánasl'ól Fran
cais Biat. Ö akarta .azt, hogy rneghfv
ják a zsinatra a nem-katolikus keresz
tény egylházak és vallásközősségekmeg
f,igyelőit, s ő sugallta azt a szellemet,
amellyel Rómában fosradták és a zsi
nati rmmkába bevonták őket. Jámos
nak köszönhető, hogy a katolikus pár
beszéd a többi keresztényekkel nem
szorftkoztk többé egv-két személvisén
re, hanem .,hivata~os" dtalógusról szól
hatunk. Az egyházak folytatnak im
már páTlbeszédet egymással az ökumé
nikus rnozgalom keretében. Végetért
tehát az az idő, arnikor a római egy
ház zvakorlatüag nem létezőnek te
k'LnteHe a protestáns egyházakat. S
P7. a tény önmagában is rendkívüli
fontossággal bír.

Hasonlóképpén azonban XXIII. Já
nosnak aza világos és kifejezett út
mutatása is. hogy a keresztény egység
helyreállítását semmiképpen sem fog
hatjuk fel úgy, mínt a többi egyhá
zak vagy' keresztény felekezetek vala
mílyen ráállását a római katoltcízmus
ra. Egyfelől ugyanis - emeli ki Bíot
- va~ójában nincs egybeesés a kateli
kus egyiház és a római katol'ieízmus
között. amilvennek ezt nyugaton is
meríük. Másfelől a saját portánkon is
épp elég teendó akad. Sok mindent he
lyére kell rnknunk, sok nundenben
rendet kell teremtenünk a mi olda
lunkon is, hogy gyümölcsöző párbe
szédbe léphessünk a többiekkel. Ez is
egyík oka volt.annak, amiért János
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Jilápa a zsinatot összehívta. S úgy is
történt, tniként elgondolta: az első

ülésszakon nagy többség nyilvánította
kí, hogy reformokat akar. Mert vilá
gos, hogy a keresztény egység nem
olyan meaetelésnek a végpontja.
amelyben csak a "többieknek" kell
résztvennlök. A katolikusoknak más
tennivalójuk is van, mínt a passzív
várakozás, Nekik is meg kell térnők

Jézus Krisztushoz és oda kell hatniok,
hogya katolikus egyháznak, amelynek
tagjai, evangéliurnibb arculatot adja
nak.

A problémák nem oldódtak meg. az
egység útja még hosszadalmas és ne
héz. XXIII. János azonban megmutat
ta, hogy milyen szellemben kell a ka
tolikusoknak munkálkodniok. Örök
nagysága marad, hogy mint más vo
natkozásokban. ebben is beállította a
római katolíkus egyházat az evangé
liumi megújhodás folyamatába.

*
XXIII. János pápa úzv vonul be a

történelembe, mint az a katolíkus egy
házfő. aik,i tágra nyitotta karjait az
egész \"iJág felé, s boldogan láthatta,
hogya jóakaratú emberek nem zár
kóznak el ölelése elől - írja szer
kesztőségí vezércikkében az Universe.
Olyasvalakit gyászolunk benne, aki
rövid idő alatt többet tett a keresz
ténység arculatának megváltoztatá
sáért, mint bárki más a modern idők

bern.
Van valami mélyebb értelme és

szirnbolikus jelentősége annak, hogy
János pápának pünkösd másnapján
kellett meghalnia. Mert mint az apos
tolok fe'l.adatul kapták akkor, az egy
ház szülctésnapján, hogy úgy emeljék
fel szavukat, hogy mindenkí meghall
hassa benne Krisztus hívását, János
pápa is ennek a küldetésnek szeritelte
utolsó éveit, A csodák sem maradtak
el. Mi másnak nevezhetjük ugyanis
a rokonság és testvériség szellemének
fe[ébl11edését az összes hitvallású ke
resztények körében, a készséget a régi
gyülölségek gyökeres megszüntetésére,
az együttes törekvés kötelességének
Ielísmerését abban az irányban, (hop-y
helyreálljon a kereszténységnek az az
egysége, amelyet az igazság kíván?
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Figyelemre méltó, hogy bár XXIII.
János nyíltan és nem titkolt célzattal
fordult a más keresztény egyházakhoz,
senki sem vonta kétségbe motívumaí
nak tisztaságát. Úgy néztek reá, mínt
arra az emberre, aki a hit területén
mindenek fölé helyezi az igazságot, s
olyan bizalommal és tisztelettel visel
tettek iránta, amilyenben pápa még
soha nem részesült a nem-katolikusok
oldaláról. János pápa azonban kétség
telen bizonyságot is tett az igazsághoz
való szenvedélyes elkötelezettségéről.

amikor bátran utalt arra, hogy a saját
egyházának is kritikai vizsgálat alá
kell vennie önmagát, ki kell küszö
bölníe és el kell távolítania míndazt,
ami gyöngíti vagy gátolja ráhatását
a világra.

Élete utolsó hónapjaiban - emeli
ká az Universe - a pápa határozott
lépést tett annak ,a célnak érdekében
amelynek elérése egyik legfőbb vágy~
volt: rendezni az egyház helyzetét és
biztosítani működését a szecialista or
szágokban. A világbéke megteremtése
mallett és azzal összefüggésben ezt az
ügyet kívánta elősegíteni a Pacem in
terris körlevél, amelyet ma már XXIII.
.Iános végrendeletének tekbnthetünk.
Ismeretesek az enciklika vonatkozó
részei. Az Universe két tételt domborít
ki. Az egyik, hogy a bizalmatlansá
got és az egymástól való félelmet
nem szabad töobé semmiféle polhtika
vezető elveként szerepeltetni. A má
sik, hogy az egyháznak is fel kell is
mernie azt a jót, amivel azok, akik
kornmunistálonak hívják magukat,
megajándékozták embertársaikat, s
eszerint kell eljármia.

XXIII. János - fejezi be az Uni
verse - az az ember volt, aki szerette
az egyszerűséget,nem kedvelte a pom
pát és a protokollt, nehezen tűrte a
vatíkání palota falait, s ha csak módja
volt rá, kiszőkött közülük Róma nyüzs
gő utcáira, ki a mindennapi életbe.
Ú gy marad ernlékezetünloben, mínt
okos és széleslátókörű főpap, akit a
Szeritlélek adott nekünk, mínt az
együttérzés és megértés lángelméje,
aki szerette az embereket és akit az
emberek is szerettek. "János pápa, Te
jó, Te bölcs, nyugodjál boldog békes
ségben!"..


