
ESZMtK ts TENYEK
"Megjelent egy ember, akit Isten

küldött. János volt a neve. Azért jött,
hogy tanuságot tegyen ..." Felvillan
tak-e RO'.tcalli bíboros előtt ezek az
evangéliumi sarok, aanJiJkor pápává tör
tént választása után a János nevet
vette föl - ki tudná megmondani, bi
zonyes azonban, hogy rövid egyház
kormányzása alatt is teljes mértékben
kiérdemelte magának azt a jellemzést,
amelyet János apostoí KeresztelőSzent
János személyéről és működéséről

adott. Most, hogy június 3-.án egy éve
múlt XXIII. János halálának, a róla
való megemlékezések továbbra is egyé
niségének páratlan nemességét, pápa
ságának kivételes [elentőségét dombo
rítják ki. Az egyetemes értékelés
egyik Iegmaradandóbb dokumentumát
azonban kétségkívül a Testimonianze
firenzei fOllyóirat szolgáltatta, amiikor
156 oldalas különszámban közzétette
azdkat a fontosabbnak érzett mélta
tásoket és nydlatkozatokat, amelyek
XXIII. Jánosról főleg katolíkus és pro
testáns, de mellettük nem keresztény
világnézetű, így marxista szerzők tol
lából is napvilágot láttak

*
Az elmúlt év pünkösdjén - írja

Mario Gozzini, az olasz vkatolíkusok
egy7ik vezető szelleme - megísmétlő

dött az első pünkösd csodája: a népek
nyelve és érzéseí egységbe forrtak
XXIII. János halottaságya előtt. A
modern korban először lehettünk ta
nw egy olyan általános részvételnek
az egyház életében, amely nem ismert
sem" gyanakvást, sem e11enségességet,
sem' közömbösséget, Ezt tapasztalhat
tulk nemcsak a más hiten levők, de
azok részéről is, aIkiIk materialistának
és atheístának valllják magulkat. S az
utóbbi rnozzanat egészen új és megle
pő, aOOkor is, ha tény, hogy ikétezer év
óta ez a pápa merte először magáévá
tenni a karácsonyi éj angyali hívását,
amely az összes embereiknelk szólt. Ha
sonlóképpen emeli ki Enzo Forcella, az
Il Giorno publíeístája lis: nagy pápát
vesz'tettünJk el, egyikét azOiknaJk a ke
veséknek, akiJk meg tudték nyerni az
ÖSSzes jóab~atJú emberek őszinte sze
retetét, túl mínden hitbeli, ideológiai
és faji megoszláson.

Geoffrey Francis Fisher, a volt can
terbury-i érsek szeránt az egész Ike-

Irja Mihelics Vid

resztény virág tudatában van annak,
hogy János pápável egy feledhetetlen
barátja szállt.sírlba.Mdnt aJhogy János
pápa is minden alkalommal kifejeres
re juttatta, hogy ikivétel nélkül bará
tainak tekinti ikeresztény testvéreit. Ez
aríüka erény, a barátság, késztette őt,

a canterbury-i érseket is arra, hogy
Rómába utazzék és megismerkedjék
vele, holott már négyszáz éve az ang
Iikán egyház egyetlen feje sem 'lépte
át. a Vatilkán küszöbét. Am - mint a
szocíalísta Giovanni Pieraccini han
goztatja - nemcsak a különböző hit
vallású keresztények, de rnínden más
vallású és világnézetű ember előtt is
olyan testvénként tűnt fel János pá
pa, akiben önmagára ísmerhetni a
nagyság érzésével töltötte el. Szerinte
is első eset vclt a történelemben, hogy
egy pápa lhalálát nemcsak a katolíkus '
hivő, de a protestáns lelkész, a zsidó
rabbi és a szocíaldsta mUi11Jkás is őszin

te részvéttel fogadta. Róla el lehet
mondani, hogy nem voltak ellenségei,
vagy ha mégis, all4:or sem merte sen
ki nyiltan annak rnutatni magát.

Walter Lippmann, a nagyhírű ame
rikai publíoísta is igazi csodának 'ne
vezi János pápa történeti szereplését,
Modern csoda, hogy egy ember fölébe
tudott emelkedni a vdlágnézetek, tár
sadalmi rendszerek, kasztok, színek és
fajok összes sorompóínak, és be tudott
fér:kőzni valarnennyi nép szívébe, Leg
alálbb is az újabb korban ehhez fogha
tóról nem beszélhetünk. Saz a rnód 
folytatja Lippmann -, ahogyan mínd
ezek az emberek feleltek szeretetére,
mutatja, hogy az emberiség ellentétei
és ellenségeskedései nem teszik az em
beri lét teljes valóságát. Tudjuk, hogy
a csoda, amelyet János pápa végrehaj
tott, nem fogja átfonmální a világot.
Nem leszünlk egyszeríben "új embe
rek", az egyetemes visszhang azonban,
amelyet János pápa keltett, bizonyít
ja, 'hogy bármennyire hajlilk az ember
a 'rosszra, marad benne elegendő haj
landóság a jóra is. ösztönzés ez szá
munkra, hogy soha ne csüggedjünk
abban a hdtüIlikben, hogy a világ foly
vást jobb lehet.

*
Annalk:, hogy János pápa megnyerte

a szíveket és meghódította az embere
ket, Gozzini szerínt egyik oka kétség-
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kívül az a bensőséges és kézzelfogható
hűség, amellyel János pápa nemcsak
szavakban viseltetett származásának
szegénysége és szerénysége iránt. A
bergarnoi paraszt a római katolíkus
világ legmagasabb csúcsán sem felej
tette el, hogy a béke és a békesség
szeretete a 'legtisztábban és a legsza
lárdabban azoknak akisembereknek
körében él, akiket nem kísért meg a
hatalmi becsvágy, nem fertőz meg a
birtok és a vagyon. S ezt nyíltan meg
is rnondta, A szegények érezték, hogy
a pápa megérti áket, elismeri ezt a
kiváltságukat. A nem-szegények, a ha
talmasok viszont, akik rnegszokták,
hogy az egyház védje javaikat, "de
magógiáról" suttogtak, készen arra,
hogy magasztalják a pápa "jóságát",
de arra már nem, hogy levonják ma
gatartásából a közelebbi és távolabbi
következtetéseket. Másik oknak mond
ja Gozzini János pápa evangéliumi
egyszerűségét, bölcs "őrültségét", pél
dátlan mentességét mánden konven
cíótól. Ezekiből forrásózott testvérisé
ge ellenállhatatlanul mindenki felé,
bármilyen megkülönböztetés nélkül.
Követője volt ő annak a Krisztusnak,
aki áthágott a korabeli zsidó kizáró
lagosságon és oda merte állítana a
zsidók által gyűlölt szamarttánusokat
a szeretet mintáiaként. János pápa fo
gadta az atheistákat anélkül, hogy
előbb hítaktust kívánt volna tőlük, és
sohasem adta [elét annak, mintha
atyai szerétetét ("valarrnennyien az én
fdaim") korlátozhatnák vagy leront
hatnák földi hovátartozásoík, tanbeli
eltéréseik vagy párttagságok,

János pápa, a "pásztor", rnínden
ember atyja kívánt lenni - írja Gian
Paolo Meucci is - s a hivő katoHku":
sok szemében Isten egyetemes atya
ságának látiható megnyilatkozása lett.
Körleveleiben és tanításaiban is az
egész és teljes emberséget aikarta meg
jeleníteni a világ számára. Ne gondol
juk egyébként - s ezeket ismét Goz
zini rnondia -, hogy egyedül rokon
szenves személye, mosolygós jósága,
egyszerű és nemes szíve .rnegmagya
rázhatna János pápa hatását. Az is
ídetartozott, hogy szavai és cselekede
tei ujiból össze tudták kapcsoini a ke
resztény hitben foglalt isteni igérete
ket az emberi reményelokel. Mi sem
lenne azonban tévesebb - :fJ..gyelmez
tet Meucci -, :mint az a feltételezés,
hogy János pápa "optirnísta", "meg-
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gcndolanlan" lett volna csupa jóság
ból, olyasvalaki, aki behúnyja szernét
a valóság előtt, miiként némelyek ál
lították is. Kormányzását és kezdemé
nyezéseit a történelmi értékelés irá
nyította, amelyet tanulmányaiból és
elmélkedéseiből szűrt le. Emiatt hir
dette akkora erővel azt ds, hogy az
új korszakban, amikor a háború az
emberiség kiirtását \hozná magával,
csalkis a békét választhatjuk. Henri.
Fesquet, a Le Monde ismert külpoli
tikai munkatársa Is a szeretet és tü
relmesség mellett abban látja XXIII.
János legsajátosabb vonását, hogy tö
kéletes összbangba tudott jönni korá
nak legnemesebb vágyaival és törek
véseivel.

További jellemzésében Eesquet úgy
vélí, hogy XXIII. János nem volt te
ológus a szó igazi értelmében, de ele
gendő humorérzéke volt ahhoz, hogy
ne bánikódjék túlságosan miatta, hi
szen több alkalommal is kinyilvání
totta azt a szándékát, hogy inkább a
pásztor, rnínt a tanítómester mínőségé
ben Ikíván eljárni. Volt valami fenn
tartás abban a módban, ahogyan a
teológusokról beszélt - állítja Fesquet
-, rnert "ez a parasztsarjadék józa
nul pragmatikus volt". Képzettségénél
fogva történész, aki ismerte az idő ér
tékét és tisztában volt az intellelktu
alizmus hátrányaívaí, amelyek több
nyire konfliktusok felidézésében IlTIU

tatkeznak. Amit ő keresett, minden
kor az egység az emberek között. Sem
mitől sem irtózott jobban, mint a po
lémiától,

R. P. Rouquette, akinek rnindig ele
ven vatikáni beszámolóit az Etudes
szekta közölní, főleg azt domborítja
ki, hogy János pápa az egész emberi
ség szolgálójának tekiritette magát.
Meghitt körben nyiltan kijelentette a
pápa, hogy az általa összehívott zsinat
csak az első ülésszak utolsó két heté
ben értette meg küldetését; akkor jött
rá, hogy osztoznia kell a mai embe
rek aggodalrnaíban, és Kcísztus vilá
gosságát kell rávetítenie az éhség, a
háboru, a faji gyűlölség, az élet meg
vetése és a népszaporodási robbanás
nagy problémáíra. Yves Congar is tud
arról, hogy XXIII. János a zsinat első

ülésszalka alatt több püspök előtt meg
nemértésről panaszkodott. A pápa úgy
ítélte - írja Congar -, hogy a zsi
naton még mindíg túl sokat foglal
koznak a .magáoanvalö'' egyház esz-



anéiével és túl ~eveset az "emberek
-számára rendelt" egyház teendőível. A
legszebb példárt azután ő maga nyúj
totta a Pacem in terris körlevélben a
pasztorálís magatartásra, amikor úgy
állította elénk az egyházat, mint amely
segíteni kívánja az embereiket az em
beri kapcsolatok új rendjének lkiépí
tésében.

Antoine Wenger, a La Croix föszer
kesztője, János pápa alázatosságát
hangsúlyozza, aki jelmondatául is ezt
választotta: "Oboedientia et pax".
Szívesen ajánlotta ezt látogatóinak fi
gyelmébe, mint a belső béke biztosí
tékát. Wenger egy alkalommal azt
kérle tőle, hogy mondjon valamit a
francia katolikusok buzdítására. A pá
pa ezt felelte: "Nissai Gergely, szent
beszéd husvétről. Voluntas Dei, pax
vestra". "Utánanéztem - írja Wenger
-, de sehol sem találtam ezt a szöve
get Nissai Gergelynél. A tanács azon
ban így is jó és okos volt: Isten aka
ratát teljesitve találjátok meg békéte
ket." Ennek a belső békességnek, az
"én békémnek", ahogyan Krisztus
hagyta reánk, örvendett XXIII. János
- olvassuk Franr;ois Mauriac írásá
ban. "Békességnek, kárhoztatások és
anatémák nélkül, amelynek igazságos
ságtól ragyogó gyöngédsége megadja
mindenkinek, ami jár, s őrizkedik at
tól, hogya farizeus imáját hangoztas
sa."

Mauriac egyébként a reménység pá
pájának nevezi XXIII. Jánost. "Min
dig hittük, hogy valamikor csak egyet
len akol lesz, egyetlen pásztorral, igen
ám, de csak az idők végezetével. Most
úgy érezzük, ez a valóság útban van.
Az út évezredeken át fog tartani, de
már megkezdödött. Legyen áldott
XXIII. János pápa, amiért megáldotta
az összes embereket, amiért úgy szólt
az összesekhez, mínt szerető atya, s
amiért alkiként szerette ezt a világot,
amilyenné annyi rossz és bűn, de any
nyi lángelme és szeritség is formálta.
Jutalma lett, ihogy az egész emberiség
hallgatta és megértette, azok is, a'kik
elszakadtak a régri anyaszentegyháztól.
sőt azok is, akik elvesztették hitüket
Istenben."

Lehet, hogy nem mindannyian ér
tettülk meg életében XXIII. Jánost 
szögezí le Erttesta Baldueei -, de va
lamennyien, magunkban vagy nyíltan.
szeretní kényszerültünk. Sokan hitték,
hogyaméltóság csak úgy őrizheti

meg magát, ha ,rezelvált és magányos
marad, ő azonban megtanított varra,
hogy a méltóság biztosítására a jóság
önmagában elegendő, és hogya jó em
ber igaz gyönyörűsége az, ha társuk
naJk tekintik az emberek. János pápa
jósága nem volt ünnepélyes: olyannak
tapasztaltuk, mint az édesapáét. az
édesanyáét. Nem narcou soha semmi
féle ellenség ellen, hanem színte min
denkit meghódított a szeretet mánden
hatóságába vetett törhetetlen bizako
dásával, "Az emberek megértették.
azok is, akik vallástalan filozófiákat
képviseltek, hogy amikor János pápa
a jóakaratra hivatkozott, ezt nem esz
dcözként alkalmazta más célok érde
kében. Hívatkozása az emberben való
igaz bizakodásból fakadt, abból a hi
téből, hogy mindenkinek elsődleges

vágya a béke és atestvéríség."
Bernard Hiiring, a kiváló moralísta,

úgy vélí, hogy Assisi Szent Ferenc
óta talán egy emberről sem vésődött

olyan szeretetreméltó, szelíd kép fele
barátai szívébe, mint XXIII. Jánosról.
S idézi Haring azt a tömörségében
utolérhetetlen jellemzést, amelyet be
szélgetés közben az egyik bíboros né
hány héttel a pápa halála előtt adott
róla: "XXIII. János az az egyházfő,

akirtek alázatossága nem gördít aka
dályt a Szeritlélek rnűködése elé."

*
XXIII. János érezte, hogy az em-

beriség nagy proolémáít, amelyeik lé
nyegében örök problémák, bátran és a
jelenkori civilizáció követelményeinek
megfelelően kell szemügyre venni, el
hárítva azokat a hangokat, amelyek
csak romokat és szerencsétlenséget
látnak a mai időkben - állapítja meg
Tomrnaso Gallartiti Seotti. Nyíltan
helytelenítette azoIkat, akik folyvást
csak még .kedvezőtlenebb eseménye
ket jósolnak, mántha már a világ vé
ge szakadna reánk. János pápa egé
szen másként szemlélte a valóságot.
Határozottan utalt arra, hogya jelen
történeti időben új rendje születik az
emberi kapcsolatoknak. nekünk tehát
igyekeznünk kell kiol'Vasni az isteni
gondviselés szándékait, amely együtt
működve az emberrel nem is sejtett
célok felé visz.

A nemzetközi életiben is sokat sze
replő Giorgio La Pira professzor, fi
renzei polgármester, a ,iplanetáris Ikor"
pápájának nevezi XXIII. Jánost. Ab
ban a korszakban, amelybe a Gond-
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viselés helyezett mínket, ellenállha
tatlanul megindult a föld és az em
beriség egységesülése. Ma már mín
den nap közelebb hozza. egymáshoz,
egyetlen testté, egyetlen családdá tö
möríti az egyéneket és a népeket. Ezt
a tényt ismerte fel János pápa, en
nek adott hangot körleveleiben. On
maga legteljesebb elkötelezésével
imádkozott, dolgozott és szenvedett az
egész világ népeinek egységéért, test
véríségéértés békességéért, azért, hogy
az új történeti korszak kegyelmekben
gazdagon érlelődjék és köszöntsön re
ánk. Ilyen értelernben szabott irányt
az egyháznak is. Tudta természetesen,
hogy nem maradnak el az ellenáram
látok és az ellenállások sem, hitte
azonban, hogy a béke, az egység és a
megvilágosodás terrrnészetfölötti és tör
ténelmd erői vísszafordíthatatlanul mű
ködesben vannak. Hitte - "s,pes contra
spem" -, hogy ennek az egyetemes
békének, ennek ~Z egyetemes testvéri
ségnek s ennek a lelki-szellemi meg
világosodásnakáldott kikötői várják
a Föld bolygó összes népeit, amelyek
boldogulásuk felé haladnak,

A "béke a földön", amelyet János
pápa a maga részéről ál1Jhatatosan kí
vánt előkészíteni, nem ujdonság ön
magában - állapítja meg Gozzini -,
rnert az egyház míndíg beszélt a béké
ről, az utolsó évtizedekben pedig fo
kozatosan szűkebbre vonta az igazsá
gos háború középkorí téziseit. János
pápa utolsó enciklikája azonban any
nyira új és szabatos volt követelései
ben, hogy egyetemes reménységet kel
tett a lelkekben. Határozottan leszö
gezte, hogya nukleáris háborút sem
mi módon sem lehet többé az igazsá
gosság eszközének tekinteni. Derűlátó

an vonta le "az idők jeleiből" egy
igazi béke pozitív feltételeit. Kínyll-:
vánította, hogy lehetséges a párbe
széd az összes emberek között, elő

ítéletek és kizárások nélkül, hogy még
a "téves fJilozófiali. tanok" sem "emel
nek szükségszerűen gátat a "történeti
mozgalmak" ta:lálkozása elé, amelyek
nek mindegyd!ke hozzájárulhat az em
beriség kö2JÖS [ólétéhez, Célként lebe
gett előtte ·az emberi család, az egye
temes testvériség, s összefogást kívánt
abban a harcban, amelyet meg kell
vívni a MbofIIÍ és a gyűlölség ellen.
Meggyőződése volt, hogy ami tegnap
utópisztiJkus szólarnnak tűnIhetett fől,

ma már történelmi szükségesség, po-
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litikai sikon éppúgy, mínt a szellemi
ek sjjkján.

A marxista Mario Alkata is az
Unita által közölt cikkében János pá
pa elévülhetetlen érdemének rnondja,
hogy olyan megfontoltan. határozot
tan és élesen állt ki a béke mellett.
Vi'lágosan látta ez a nagy pápa, hogy
a keresztes háJborúik szellemét a tü
relmesség szellemével kell felváltani.
'Dudta, hogy csak azzal igazolhatja a
katolikus egyiház evangéliumi és egye
temes [eliegét, ha kivonja az egyhá
zat rnínden konstantini kísértés alól.
Az egyiháznak nem lövészárkot, ha
nem hidat kell formálnia. Hidat, ame
lyen keresztül egymáshoz közeledhet
nek a különböző keresztény felekeze
tek; hidat, amely bizonyos közös cé
lokra egyesítheti a többi hitvalláso
kat is; hidat, amely lehetövé teszi a
dialógust a lhímk és a nem-bívökkö
zött; hidat, amelyen át békésen néz
hetnek szembe egymássai a különböző

társadalmi-gazdasági rendszerek, ame
lyekre jelen világunk oszlik.

Tekintve magas korát, hiszen már
77 éves volt, amíkor a pápai trónra
lépett, míndenkí azt Ihitte, hogy János
pápa tartózkodní fog a "kalandos kez
deményezésektől" - írja a volt can
teroury-í érsek. Úgy látszik azonban,
éppen mert tudta, hogy az idő nem
elegendő hosszú lejáratú tervek ilti
dolgozására, bámulatos gyorsasággat
tette meg egydJk lépését a másik után,
hogy az általa helyesnek tartott fel
adatok felé indítsa a katolíkus egyhá
zat. Időrendben utolsónaik azt az ér
deklődését észlelhettük mondía
Fisher -, amellyel a kommunista vi
lág felé fordult. Tisztelettel fogadta
Hruscsov vejét, s Ibár nem titkolta a
szaikadékot, amely a keresztény hitet
elválasztja a marxista szemlélettől,en
ciklikájában sem mulasztotta el alá
húzni, mennyi jó származik a kom
munizmus nem egy konkrét művéből.

Fennáll tehát a lehetőség nem csupán
az együttlétre. de az együttműködésre

is a kommunistáklkal mindazokon a
területeken, ahol az ember jogainak
és méltóságának szelgálatárol van
szó, Egy nemes keresztény lélek sza
vad. voltak ezek - fejezi be Fisher -.
amelyek hasonló ,nemes válaszra kész
tethetik a kommunistákat. Ide iikta
tok egy részt Yves Congar írásából is.
Reményét fejezi ki ebben a világhírű

domonkos teológus, hogy egy napon



talán össze fognak még gyúlni János
pápának azok a spontán kijelentései,
amelyeket baráti beszélgetések vagy
magánkihallgatások során tett, kije
lentések, amelyeket ma még a diszk
réció véd attól, hogy nytlvánosságra
kerüljenek. Tőle valók például ezek a
szavak: "Mindenekelőtta jót kell meg
látnunk míndenütt és minden ember
ben. .. A kommunizmus ma még el
lensége az egyháznalk, maga az egy
ház azonban nem ismer ellenséget ..."

A lengyel közíró. Friedrich Meichs
ner, méltán emlékezik meg XXIII.
Jánosról úgy, mint a békés együtt
élés pápájáról. Foglalkozik ezzel kap
csolatban azokkal a jelekkel is, ame
lyek változást tükröznek a katolikus
egyház és a keleti bIokik viszonyában.
János abból indult ki, hogy az egy
ház csak akikor felelhet meg egyete
mes küldetésének, ha fölébe emelke
dik a Nyugattal való kötelékeinek, s
ennek a szabadulási törekvésnek meg
kell mutatkoznía a szocíális-gazdaságí
rendszerek irányában is. Az egyház
nem azonosíthatja magát többé egyik
rendszerrel sem. Miként a kommunis
ta kormányok, az egyiház is természe
tesen keresi a maga sajátos érdekeit.
János pápát is kétségkívül befolyásol
ta az a felismerés, hogy a keresztes
háborúk szellemének évtizedeiben az
egyház egy Iépéssel sem tudott előbb

re jutni a szocíahsta országokban, sőt

tért veszített. Ha tehát az egyház nem
is gondolhat kompromísszumra a mar
xista ídeológiával, mindenesetre dol
goznia kell azon, !hogy biztosítsa a sa
ját intézményes létét Keleteurópában.
Ennek érdekében viszont olyan médori
kell hirdetnie az evangélíumot, hogy
a szocialista társadalomban is meg
hallgatásra találjon, S János pápának
szilárd meggyőződése volt, hogy az
ilyen irányú kibontakozás soIkkal in
kább érhető el nagylelkűséggel és sze
retettel, mínt kárhoztatásokkal és me
revséggel.

Valójában ez az irányváltás tette
János pápa ökumenízmusát - mond
ja Gozzini -, mínd szeros értelemben
(a 'kereszténység szétvált családjainak
egysége), mind tágabb értelemben (az
emberi nem egysége). Nem elárulása
a katolikus hit igazságainak, még ke
vésbé a szeretetnek, hanem állandó
erőfeszítés arra, 'hogy az igazságot élő

és érthető nyelven adjuk elő, kidom
borítva belőle azokat a részeket és 01-

dalakat, amelyek legalkalmasabbak
egyesíteni, még akkor is, ha közvet
lenül elválasztani látszanak. János pá
pa - folytatja Gozzind - csökkente
ni és nem növelní vakarta az akadá
lyokat. Mind az ő, mínd a zsinat hall
gatása a kommunizmusról ikorántsem
az egyház "ideológiai leszerelését" je
lentette, amivel némelyek annyira
alaptalanul megvádolták. János pápa
nem leplezte soha, hogy a katolikus
ideológiát nem lehet összeegyeztetni a
marxista ideológiával. AhaUgatás
azonban nyrtányul szolgált a dialógus
számára, amely rníndig lehetséges a:
személyek között, s ugyanakkor bizo-
nyos értelemben előrevetítése az egy-
re szabatosabb megkülönböztetésnek
az eviíágí és a túlvilági dolgok, a ta-
nok és a történeti tartalmak között.
Bennrejlően felhívás a marxístákhoz;
hogy elfogulatlanul mérlegeljenek 'bí
zonyos fejlődéseket az egyház életé
ben, enyhftsék tehát atheísta integríz
musuk hevét, és vegyék komolyan a
vallásszabadságot, mint ami győkere

sen benne fészkel az emberi termé
szetben. ,,8 ha őszinték vagyunk - te
szi hozzá Gozzind - már nem állíthat
juk, hogy ez a felhívás teljesen meg
haldgatás nélkül maradt volna."

*
XXIII. János pápaságával 1600 év

után lezárult az egyház konstantini
korszaka - Irja Enzo Force lia -,'
mert ő véget vetett minden zavarnak
és ősszekeveredésnek a világi hatalom
és a lelki hatalom között, Megváltoz
tatta az egyház nyugati arcát, kibékí
tette a katolíkus gondolkodást a mo
dern világgal, száműzte az ellenrefor
máció szellemét. Raniero La Valle
szarint János pápasága végleg lezárta,
az egyház történetében a "világtól
való menekülés" korszakát is, amely
az utolsó századokban kezdődött,

Minthogy a modern társadalom és ci
vilizáció meglehetősen a kereszténysé
gen kívül és ellene épült, az egyMz
védekezésból magába zárkózott. Ma
gatartását igazolhatta az a gyökeres:
bizalmatlanság, amely irányában kifej
lődött; nekünk, mai ,katolikusoknak
azonban nagy drámánkat kell benne
látnunk. A világtól való menekülés
tendenciája ugyanis elkerülhetetlenül
pesszimizmust hozott magával, ami
eleve lecsökkentette a katoli:kus tevé
kenység hatóerejét. Paradox helyzet
be került a katolícízmus, mert amitől
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menekülünk, azt alapjában módosít
hatatlannak tekintjük, éppen ezért le
mondunk arról, hogy belülről próbál
juk befolyáso'lnd, János pápa világo
san felismerte, hogy ezt a magatartást
nem szabad állandósítani az egyház
ban, amelyet Krisztus egyáltalán nem
akart kiemelni a világból. Mi több,
Krisztus egyenesen azzal a küldetés
sel ruházta föl, hogy belső kovászként
működve alakítsa ezt a világot.

XXIII. János pápasága tehát döntő

elfordulást jelez ettől a magatartástól,
elvetését a pesszírnízmusnak, hívő bi
zonyosságot az evangélium expanziv
képességében. A zsinatnak is elsőran

gú feladatává tette a pápa - fűzhet

jiiJk hozzá Gallerati Scotti cikkéből -,
hogy úgy tárja fel a katolíkus tanítás
egészét, hogy az emberiség azt közös
örökségének tekinthesse. Ezért nem
szabad az egyháznak mindenben fana
tikusan ragaszkodnia a múlthoz, Te
endöle az, hogy új hangot adjon az
üdvösség üzenetének, párbeszédbe lép
ve a modern időkkel, a dolgok új ál
lapotával, az élet új formáival. Miként
Gozzini is rámutat, János pápa sze
rint a hangsúlyt nem annyira az igaz
ság újból és újból való állítására kell
helyezni, hanem olyan megfogalma
zására, amely nélkülözhetetlen ahhoz,
hogya mai emberekhez is hozzáfér
kőzzék. Ez is János pápaságának egyik
legfontosabb vonása. Ez az a "paszto
rális" motívum, amely annyira ural
kodott az ő "főpapi szolgálatán", A
kereszténység azonban, mint János pá
pa igazolta is, nem kizárólag tanítás,
hanem talán elsősorban egy olyan sze
retet megnyilvánulása, amely mond
hatni, egyedül áll a humanizmusok kö
zött. Anélkül az erőfeszités nélkül,
amely a krísztusí parancsnak való en
gedelmesség útján haladva teljes és
tökéletes szeretetre irányul, az igehir
detés és az ima rndnden szava olyanná
válik, rnint a zengő cimbalomrhatás
talan Istennél és hatástalan az em
bereknél.
Meggyőződése volt János pápának

- ezt is Enzo Forcella írja -, hogy
az egyház csak úgy felelhet mega tör
ténet várakozásának, ha a katolikusok
a modern világba beilleszkedve a má
sokkal való együttmunkálkodásban is
bizonyítani. tudják hitbeli tanaik ér
tékét. Igy dönthetik meg - mint Ar
turo Carlo Jemolo elemzi János pápa
szándékait - azt a Ikonvencionális ké-
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pet is, amelyet az antfkleríkalízmus
festett a katolikus egyházról, rnond
ván, hogy ez az egyház csupán esz
köz az elnyomók számára, János, aki
rníndenütt együttműködést hirdetett
mindenkivel, ahol csak a jó rnűvelésé

ről van szó, azt kívánta, hogy külön
böztessék: meg a katolíkus tanításban
a lényeget, azokat az igazságokat, ame
lyeikről az egyiház nem mondhat le s
az erkölcsnek azokat az elsődleges sza
bályait, amelyeket a nem-hivők is ma
gukévá tehetnek, rnindattól, ami csu
pán járulékos természetű. Ne feled
jük ugyanis - hangoztatja Balducci
-, hogy amíg az egyház magára vette
a földi kormányzás közvetett és köz
vetlen felelősségeit, kénytelen volt
akarva-nemakarva elfogadni azokat a
törvényeket, amelyek ennek a világ
nak konfliktusait szabályozzák, s emi
att szükségszerűen ráborult a kicsi
nyek bizalmatlanságának árnya s az
a jóval sötétebb árny, hagya hatal
masok számítottak reá. Most azonban,
hogy elestek az okok, amelyek maguk
kal hozták és olykor elkerülhetetlenné
tették részvételét a politiaki ellenté
tekben, immár kell, hogy teljesen csak
szellemi értékeinek belső erejére ha
gyatkozzék, ami azután - rníként Já
nos pápa remélte - mind nagyobb
mértékben el fogja oszlatni a reá ve
tődő árnyakat.

A !kleI1ikalizmussal kapcsolatban tér
ki Gozzini arra a múltban "vitathatat
lanriak" tartott állításra, hogya kato
líkus hívőnek még az úgynevezett ész
szerűségí itéletek tekintetében is al
kalmazkodnia kell a hierarchia esetle
ges döntéseihez. Az igazság az, hogy a
Pacem in terris a felelősséget "első

helyen"azoknak juttatja, akik "az
együttélés különleges széktoraiban él
nek és dolgoznak". Nyilvánvaló 
moridja Oozziní -, hogya hivő szá
mára ezentúl is könnyebb és 'kényel
mesebb lenne, ha egyszeruen ráha
gyatkoznék az engedelmességre, ez
azonban ma már nemcsak súlyos bel
ső feszültségeket teremtene, de távol
is állna a hiteles ökumenikus maga
tartástól, amely azt követeli, hogy ne
engedjük rnegrögzödní a nézeteket az
egyház autorrtarizmusáról, hanem
emeljük !ki a szabadságot az egyház
ban. Igy fogják mások is felismerni
annak igazi arcát.

"XXIII. János tehát néhány év alatt
csodálatosan átformálta a katoltelz-



mus és vele együtt az egész keresz
ténység szellemi légkörét." Fisher sza
vai voltak ezek, amelyekkel összhang
ban állapítja meg a marxísta Alicata,
hogy a katolíkus egyház méltán fogja
legnagyobb pápáí közé számítani
XXIII. Jánost. Ugyanalk!kor azonban
- teszi hozzá Alicata - a történelem
is a XX. század legnagyobb szernélyi
ségeí közé fogja sorolni, annak a kor
fordulának irányítói közé, amikor dü
Iedezőben vannak a régi gazdasági,
politikai és szocíálís Intézmények, s az
emberi társadalom új rnéreteket nyer
ve fáradságosan dolgozik olyan érté
kek kialakításán, amelyek eléggé kü
Iőnböznek a hagyományosaktól.

*
Ime, ezért nem lehet "arohivumba

rakni" ezt a pápaságot, mint néhány
foltos látású reakciós akarná - jelenti
ki Raniera La Valle. "János öröksége
nem csupán az egyház birtoka, hanem
mindazoké az embereké és népeké.
amelyeket János pápa igazságra, egy
ségre és békére szólított." Ahogyan
Balducci is hangoztatja, sohasem fo
gunk rnegszűnni beszélni róla. "Ami
kor igazolni próbáljuk a nem-hivők

előtt, hogy Isten irányítja az embe
rek történetét. róla fogunk beszélni.
Amikor meg akarjuk 'rajzolni az igazi
keresztény megújhodás arcát és névvel
akarjuk ezt jelölni, róla fogunk be
szélni. Amikor egyházunk működési

lehetősége mellett emelünk szót, róla
fogunk beszélni."

Egy évvel ezelőtt halálakor a világ
saitó, a rádió és a televízió szinte
egyöntetűen úgy emlékezett meg
XXIII. Jánosról, mánt kétezer év tör-

ténetének egyik legnagyobb pápájáról
- írja Rouquette. "Vajon a jövő tör
ténészei helyben fogjá:k-e hagyni ezt a
lelkesedést? Nyilvánvalóan attól függ
ez, hogy rnilyen sors VM a XXIII. Já
nos által kezdeményezett műre, ame
lyet tragikusan befejezetlenül hagyott,
de amelynek szerenesés folytatásáért
felajánlotta annyira fájdalmas halálát.
Pápasága a szö igazi értelmében döntő

esemény lesz az egyház, sőt az embe
riség történetében, ha folytatódik az
ösztönzés, amelyet adott. Ha azonban
abbamaradna. ha az elkövetkező esz
tendőkben darabokra töredeznék, ez
olyan szerencsétlensége lenne az egy
háznak, amilyenre nem is merünk gon
dolni. Kezdeményezései akkor, miután
nem tudta biztosítani síkerüket, rosz
szabb kihatással járnának, mint bár":
milyen mozdulatlanság, amelyet öreg
sége rniatt tőle vártak."

Senki sem tudja még, hogy milyen
lesz a holnap egyházavrnlként fejlőd

nek tovább János pápa megújító tö
rekvései, mílyenek és mílyen erősek

lesznek a megnemértések és ellenál
lások, amelyeket az ö irányzatának
még le kell győznie. De nyilván vala
mennyiünk óhaját tolrnácsolja Mauri
ac: ,,8zeretnök, ha az ősi hajó azon
az úton haladna tovább, amelyre ö, a
szeretett öreg pilóta terelte. S hisszük
is, hogy az, amit XXIII. János csele
kedett. nem fog zátonyra jutni." .

Lippmann meg van győződve arról,
hogy a rnodernizálásnak János pápa
által megindított folyamatát talán le
het késleltetni, de nem hosszú időn át.
Azt azonban bizonyosra veszi, hogy
"a világ története más lesz, mint ak
kor, ha János nem élt volna".

A KIS ÚT

Június hónapját az egyház különös módon Jézus Szíve tiszteletén~k szen
teli. Ezzel a tisztelettel kapcsolatban azonban komoly problémák merültek fel
családunkban. Serdülő gyermekeim egyík-másik Jézus Szíve-ének szövegére és
dallamára hivatkozva férfiatlan szentimentalizmust emlegetnek, és megütköz
nek, amikor a szivet külön ábrázolva, Jézus szent testéből kiemelvf! látják.

A Jézus Szíve-tisztelet elsődleges

tárgya az a szív, amely mínt a feltá
madt üdvözítő szent testének egy ré
sze ma is él, és ugyanolyan tisztele
tet, sőt imádatot érdemel, mint üdvö-

zítőnk szent teste. Nem önmagáért, ha
nem mert benne a második isteni
személy s ezáltal "az istenség egész
teljessége lakozik" és ráárasztja a ma
ga végtelen szentségét,
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