
melyben
hogy immár
a falon; ám

Már I72I-ben háromnapos szünetet adott a pesti piarista diákoknak Demka
Sándor igazgató, hogy csónakkal átmehess-nek a Dunán az akkor még teliesen
lakatlan Margitszigetre, s ott töltsék e három kellemes napot. Még majdnem
csodálatos esetről is tud a rendi króníka. Halápv Konstantin diákjaival nekivá
gott az erdőknek, hogy a halápi pusttán megkeresse a török dúlás előtt épített
templomot. Szerencsésen meg is találták e régi építészeti emléket. Még a tornya
is állott, De míntha csak e látogatásra várt volna: alighogy megérkezett a diák
sereg, hatalmas robajjal összeomlott. Szeroncsére senkinek sem esett baja. Azóta
is évről évre elindulnak a piarista diákok, hogy tanáraik vezetésével megismer
jék hazánkat, hogy szembasüthessenek történeti emlékeivel, s hogya jelent meg
tapasztalva készülhessenek föl az életre.

Amikor a Magyar Püspöki Kar körlévelében figyelmeztette a szülőket és a
katolikus közvéleményt. hogy támogassa az egyházi iskolákat, s kérte a katoli
kus szülőket, hogy ezekbe írassák gyerekeiket, voltaképp a magyar szellemiség
egy nagyszerű hagyományrétegének megbecsülésére és megóvására figyelmeztetett,
s arra intett, hogy a hivő ember [elenét is építik az iskolákban. Aki csak váz
latosan is, megismerkedett a piarista iskola mai állapotával. felismeri püspöki
karunk igazságát. Ezek az iskolák valóban 'mínden segítséget és támogatást meg
érdemelnek, hiszen avatott kezek alatt, avatottak vezetése mellett formálódik ben
nük a szocíalizmusban élő magyar katolikus hívek jövője.

Az öregedő Sík Sándor írja egyik versében, az Örökösökben
egyébként remekül érezteti a piarista iskola napfényes derűjét -,
ő maga is bekerűlt a tanárok pantheonjába, hisz arcképe ott függ
egy váratlan fordulattal így folytatja a költeményt:

De én kilépek: rozsdás keretemből.

S szürkült kezemmel, nem szürkült szívemből

áldást intek a sietők után,
Atyai áldást - a történelemből.

Meghalljátok-e a múltbeli áldást, Dús örökséget nem adhat apátok:
Kik a holnapról várjátok a váltást? Csak ami voltam, azt hagyom reátok,
Mindegy, megfogan, hallatlan is, érzem, Dp. TVlq?l'1a (lsten adja!) meq:fogan,
A nagyapai Istenhez-kiáltás. Boldog lesz tőle késő unokátok.

Az áldás erejét, megfoganásának lassan érlelő bőségét a múltban végzett
diákok ma érzik. A mai katolikusokon múlik, hogy unokáik is érezzék.

AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
.,.,Merre tart a Vatikán ?.,.,

A fenti, idézőjelbe tett kérdőrnondat egy három évvel ezelőtt megjelent
könyvnek a címe. A könyv annak idején nagy sikert aratott, néhány hónap
alatt több kiadásban kapkodrák el, és bőven foglalkozott vele nemcsak az egy
házi, hanem a világí sajtó is. A szerzője Reinhard Raf:falt, a bajor televizíó
római tudósítója. A könyvről - nem annyira fajsúlya, mint inkább óriási vissz
hangja mlatt - még szó esik majd az alábbiakban. Címét elöljároban azért
látszott célszerűnek kiemelni, mert n-m Raffalt az egyetlen. aki az elmúlt évek
során ezt a kérdést felvetette. A kérdés egyébként nem új keletű, már hosszú
Idő óta, lényegében több mínt száz éve ,.a levegőben van", ahogy mnndani
szekták: nevezetesen az "'ta, hogy az olasz polgári forradalom csapatai 1869-ben
elfoglalták az Egyházi Államot és Rórnát, és ezzel jogilag és formailag is meg
szűnt a római katolíkus egyház fejének a középkorból örökölt világi hatalma
s egy sor ebből folyó poliHkai itletékessége. IX. Pius pápa, aki ennek a nagy
horderejű történelmi változásnak első számú szenvedő alanya volt - emberileg
voltaképpen teljesen érthetően -, már nem tudott az új helyzettel érdemileg
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szembenézni, egyetlen reakciója az volt, hogy kiközösítéssel sújtott minden olyan
olasz állampolgárt, aki az új polgári állam tisztviselőjeként tisztséget vállalt.

.Az új, megváltozott helyzetre vonatkozó tudatos reflexió XIII. Leó pápával
kezdődött, aki éppen egy híján száz évvel ezelőtt, 1878 februárjában foglalta el
Szent Péter székét. A katolikus egyház szervezeti és lelkiéleti központja. ame
lyet közhasználatú szavakkal mínt "a Szentszéket", vagy mint "a Vatikánt" szok
tunk emlegetni, és amely méltán hivatkozik arra, hogy az emberiség újabb kori
történelmének legrégebben fönnálló intézménye, valójában száz év óta keresi az
utat, arrr-rre tartania kell, hogya számára külsőleg teljesen megváltozott kö
rümények között küldetésének, az alapítójától kapott megbízatásnak a legjobban
megfeleljen. '.

Azon. hogy az új út megtalálása rendkívül nehéz, hogyapróbautak olykor
nagyon is kacskaríngósra sikerültek, aligha csodálkozhatunk. A katolikus egy
ház r.irnaí központja. amely a középkorban és Európa nagy részében nemcsak a
valiásos életnek, hanem a kultúrának, sőt a politikának is meghatároz3 ténye
zője volt, ezt a szerepét részben már a protestáns hitszakadással egyidejűleg el
veszítette. A katolikus di.nasztiákhoz fűződő kapcsolatai azonban néhány évszá
zadon át még fönntartották a látszatot - sőt nemegyszer a valóságos helyzetet
is -, hogy profán értelemben is hatalmi tényező. A francia forradalom és a
múlt század közepi polgári forradalmak. után vált befejezetté a tény, hogy az
egyház egy öntörvényű és szekularizált világban immár csak passzív szemlelő

jévé és elszenvedőjévé lett a történelmi esoményeknek. XIII. Leó pápa hervad
hatatlan érdeme volt, hogy az új helyzetet nemcsak reálisan fölismerte, de meg
is foga'rnazta a rá adott. mtndmáig érvényes és hívatalosan soha kétségbe nem
vont fele'etet. amely sz-rtnt az egy'oáz feje és hivatala ezentúl csak mint er
kölcsi tekintély és a rábízottak lelki gondozásáért felelős intézmény vállalhat
szerepet a történelem alakításában.

Azt mondottuk, hogy ezt az elvet hivatalosan azóta sem vonták kétségbe,
ami azt jelenti, hogy XIII. Leó egyetlen utóda, sem pedig a Szentszék nem tett
olyan nyilatkozatot, amiből arra lehetett volna következtetni, hogy más sze
repet vagy másfajta jogot vindíkálna magának. Ami viszont még nem zárja kl,
hogy egy olyan hatalmas és az egész világra kiterjedő intézménynek mint a
római katolikus egyház, ne lettek volna, sőt ne lennének még ma is olyan kép
viselői, akik ebbe a sorsdöntő és a maga idejében - valljuk be - a legkevésbé
sem önkéntesen vállalt szerepváltozásba nem tudtak és nem tudnak olyan köny
nyen belenyugodni. És éppen ez teszi oly rendkívül nehézzé annak az útnak meg
találását, amerre "tartani" kell.

Figyelembe véve a súlyos és a tudatokat annyira meghatározó történelmi
örökséget, nem meglepő. hogy majdnem száz évnek kel.lett eltelni", addig. amed
di~ a II. v-itikání zsinaton ha nem is vált általánossá, de naayjából mégís el
fogadásra lelt a fölismerés, hogy ez a nagy történelmi változás inkáhb haszná
ra. semmint kárára volt az egyház üdvösséghirdető tevékenvségének. Tény, hogy
az új történelmi helyzettel érdemben a zsinat nézett először szembe. Viszont ez
a szembenézés inkább úttőrés volt. semmint összegezése egy, az emherek tuda
tában lejátszódó folyamatnak. Ezért kell még míndig a zsinat igazáért harcolni,
amint azt a Lefebvre ügy és kísérő körülményei világosan megmutatták.

Az, hogy a francia érsek mozgalrna akkora vísszhangot válthatott és vált
ki még mindig, nem azért történt. mert az egyházban valamiféle hitszakadás
veszélye merült volna fel ezáltal. Ilyen veszélyre valójában komolyan senki sem
gondolt és nem is gondol. (Jellemző, hogy egy közvéleménykutatás keretében,
annak a 37 százalékot kitevő francia katollkusnak, akik bejelentették. hogy iga
zat adnak Lefebvre érseknek, kevés híián száz százaléka nemmel válaszolt ar
ra a kérdésre. hogy követnék-e az érseket akkor is. ha az intézménves-n szakí
tana R ""mával.) Nem hitbelj vagy liturgikus kérdésről van itt SZ0 els'is'Jrban. ha
nem arril. hogy ez a sokak szerínt jámbor, de teolngi.ai.la<:( híánvosan kém:ett
érs-k olyan nosztalciáknak adott hangot, amelyek kétsé~kíY;il S'~pl"S katolíkus
körökben vannak még telen és hatnak is. És az Ilyestatta nosztateiákkal svem
ben - lévén ér-elmt ielleeűek - keveset használ. ha pbldául a Civi.1t 'l. Cattolica,
az ol.a8~ tezsutták több mint száz éve megíetenő folyóirata. arn-Ivnek arnolvan
félh;v'>tfllos ielleqe i.s van. csak az elmúlt ős~iin két nasv tanulmánvban telies
teológiai apparátussal mutatta ki Lefebvre szóban és írásban kifejtett nézetei
nek tarthatatlanságát.
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Az igazság az, hogy amíg a teológia, majd az egyház legfőbb vezetése is fo
kozatosan tudomásul vette és a maga számára fel is dolgozta a száz évvel ez
előtt bekövetkezett nagy változás következményeit (ha ez nem történt volna
meg, nem is kerülhetett volna sor a II. vatikáni zsínatra), addig a hivők széles
köreiben erre a feldolgozásra, az új helyzet tel való szembesulésre rnód nem
kinálkozott. Sok minden közrejátszott ebben, ligy a helytelen és az ún. "egy
szerű hívőket" kiskorúságban tartó egyházi pedagógia is, de talán még inkább
az, hogy az intézményes katolikus egyház századokon át kialakult összefonódása
a világi hatalommal még a polgári forradalmak és Róma elfoglalása után sem
volt oly könnyen leépíthető, és különösképpen nem azokban az országokban,
ahol a hatalmi politikában részvételhez még az újkori nacionalizmusokkal való
azonosulás is társul. Gondoljunk csak az Action Francarse-re. Aztán itt vannak
a sokfelé még jelentős szerepet játszó keresztény pártak, amelyeket a hivatalos
egyház ugyan sehol sem ismert el és ismer el önmaga illetékes reprozentánsa
ként. az a támogatás azonban, amelyben egyes helyi egyházi vezetők ezeket
a pártokat mégis részesítik. a hivők széles rétegeiben erősíti meg azt a nézetet.
hogy ezek a pártok valamiképpen az egyház világi hatalmi kariát képviselik.

Mindez együttesen rnaavarázva meg, míért okozhatott a katolikusok széles
köreiben, sőt a kevéssé informált, vagv Inforrnáiódni nem is akar') sok pap
körében is meghökkenest a II. vatikáni zsinat több határozata. XXIlI. János és
VI. Pál pápa több körlevele és VI. Pál pápának, valamint az általa irányított
Szentszéknek több kezdeményezése, így például az ökumenikus mozgalorn, vagy
az ún. .,keleti politika" terén. Es ugyanez a szellemi háttér magyarázza meg
Reinhard Raffalt bevezetőül említett Wohin steuert der llatikan? (Merre tart a
Vatikán 7) című könyvének nagy sikerét és visszhangját.

Reinhard Raf íalt, aki 1923-ban született és 1952 óta él Rómában. elsősor

ban orgonaművész. A római Santa Maria dell'Anima orzonistája. Rómában Bach
társasaget is alapított. Ugyanakkor könnyütollú és Iülénves í n telligcnciáiú pub
licista, aki nagyon tudja, mi kell az olvasóközönségének. Háromszáz oldalas köny
ve tulajdonképpen egyetlen szellemesen megírt vezércikk. amelyben végigkom
mentálja míndazt, ami a legutóbbi két évtizedben az egvházban és az egyház
meg a világ kapcsolatában történt Latin-Amerikától Azsiálg, Izraeltől az Egye
sült Nemzetek Szervezetéig és az egyházak Genfben székelő Viláatanácsáig, És
mindozt VI. Pál pápa személve köré csoportosítva, hiszen Ő. az újkor nagy utazó
pánátaként mindezeken a helyeken megfordult. Ráffalt ugyanis. az egyházban

. bekövetkezett változások kulcsfiaurátának tekinti VI. Pál pápát, akiről éppen
ezért igyekszik egy szerinte lehetőleg pontos portrét raízolm.

Az ilvenfaita vállalkozás persze még akkor is nehéz, ha olyasvalakiról aka
runk írni. akit személyesen jól ísmerünk és gyakran beszélgettünk vele a szá
mára legfontosabb dolgokról, Raffaltnak azonban semmiféle ilyen személyes ta
pasztalata nincsen a pápáról. Amit könyvében rendkívül olvasmányosan és a krí
tikátlan olvasó számára valóban meggyőzően összehord, valójában II római
pletykáknak. valamint a sajtóban (és még csak nem is a komoly egyházi szak
irodalomban, hanem a bulvársajtóban) megjelent írásoknak és kommentároknak
szellemes keveréke. Az egyházi dolgokban járatosabb olvasó csak ott fog gyanút,
amikor nem kis meglepetésére azt olvassa az ázsiai és afrikai útjaira olyan
büszkén hivatkozó Raffaltnál, hogya Charles de Foucauld-ról elnevezett fehér
atyák és testvérek társaságát maga Foucauld alapította, holott az a legkevesebb,
amit Raffaltnak tudnia kellene, hogy ezt a rendet a szent halála után 25 évvel
Lavígerle bíboros, Afrika egykori "prímása" alapította, és hogy ez a rend való
jában egészen más modszereket alkalmazott, mint mártirhalált halt névadoja,
és köztudottan megkérdőjelezhető szerepet játszott a francia gyarmati politikában.

Raffalt könyvében nincs egyetlen egy jegyzet sem, nincs egyetlen alátámasz
tott adatra való hivatkozás, ami persze nem zárja ki azt, hogy ettől még ne
lehetne érdekes olvasmány. Azonkívül az író elég okos is, hogy úgy íogalrnazzon,
hogy ne tekinthessék sem túlságosan haladónak. sem túlságosan konzervatív
nak. Alláspontját úgy közlí, mínt a katolíkus egyháznak elkötelezett európai
értelmiségiét. aki elborong azon, hogy miként számolja fel. árusírja ki önma
gát VI. Pál pápa jóvoltából az a római egyház, amely valamikor az európai kul
túra megteremtője volt.

Jellemző például. hogy a könyv második fejezetének ezt a cimet adta: nA
római hagyomány széthullása". Nem támadja ebben frontálisan a zsinatot, mint
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mondjuk Lefebvre, de egy percig sem kétséges, hogy csupa olyan dolgot sirat,
amit hivatalosan a zsinat tett először kérdésessé. Ékes szavakkal ecseteli, mí
lyen nagyszerű építmény jött létre az egyház tanításának és a római jogi' gon
delkedásnak összefonódásából, ami által az egyház azzá lehetett, amivé virágko
rában lett. Az egyház azonban szerinte most nemcsak a maga teremtette kul
túrát tagadja meg, vonul vissza belőle, de amikor az ökumenikus gondolat el
fogadásával lemondott eddig fennen hangoztatott kizárólagosságí igényéről, tulaj
donkcnnen a .Jralálharangot húzta meg maga fölött".

Látható ebből, hogy Raff'al t és sok lelkes olvasója egy olyan egyházi esz
mény bűvöletében vagy illúziójában él. ami talán még a középkorban sem volt
így igaz. de scmmiképnen sem volt már történelmi valósás <J humanizmus. a
reformáció és a felvilágosodás áh. Annak azonban, hogy Raffalt ennyire nem
érti meg a zsinatot - noha közelről követhette végig -, mélyebb oka is van.
Egy olyan Isten- és embcrfogalorn, ami fe 1hukkanhatott, sőt nvilván jelen is
volt egyfajta egyházi szemléletben, semmiképpen sem evangéliumi ihletésű.

Jellemzően árulkodik erről könyve befejező részének - amely egyébként az
.,El.lentmcmdásaim" cimet viseli - néhány mondata, amiből egyébként az is
kíderul, mityennek látja az egyház három utolsó pápáját. "Aki azt állítja 
írja itt Raffalt -, hogy csak akkor tudna Istenben hinni. ha az a rengeteg evi
lági igazságtalanság megszüntetésévcl Iétét bebizonyítaná, akkor minden kétkedő

höz hasonlóan kétségkívül komolyan kell őt venni. Társadalmi magatartásában
esetleg nagyon is látens keresztény lehet. De vajon jnga van-e arra, hogy ka
tolikusnak nevezze magát? XII. Pius nemet mondott volna erre, és imádkozott
volna érte. XXIII. János óvakodott volna attól, hogy Isten irgalmának határokat
szabjon. VI. Pál viszont hajlamos arra. hogy elfogadja az illetőt, még mielőtt

megtért volna. A Montini pápa ellenfelei és követői egy tekintetben azonos
felfogást vallanak: az embert fejlődésképes lénynek tekintik, aki természetének
korlátait meg tudja haladni." Raffatt nem tartja az embert ilyen fejlődésképes

lénynek sverintc a világ lényegében sohasem fog rnegváltozrri, éhség. nyomorú
ság. háború fogják az emberek millióinak földi sorsát mindenkor meghatározni.
Amennyiben az egyházhoz tartoztak. eddig .Isaatább az örök élet vieasztalása eny
hítette szenvedésüket. Most azonban a kételkedés és bizonytalanság eluralkodá
sával még ettől a vigasztól is megfosztódnak.

Raffalt mínden más tekintetben is pesszlmísztikusan ítéli meg a zsinat nyom
dokaiban járó VI. Pál pápa kezdeményezéseit. Apápát egyszerűen utopistának
tartja, aki nem veszi észre a reális nehézségeket. Az ökumenikus mozgalom
például szerinte csak azt eredményezte, hogy az egyház lemondott kizárólagos
ságának "nagy erőt jelentő" tanításáról anélkül, hogy "a pápa által megálmo
dott" világegyházhoz akárcsak egy lépéssel is közelebb jutottunk volna. Ugyan
ilyen utopísztíkus lZerinte a pápa koncepciója Jeruzsálem nemzetközivé tételére
és természetesen a Szentszék ún. .,keleti pol-tikája' is, amelyet egyébként szin
tén úgy tüntet föl, mint a most u.ralkodó pápának valamiféle személyes szen
vedélyét.

Mindenesetre a keleti politikáról szólva igyekszik Raffalt a leginkább elke
rülni azt, hogy konzervatívnak, vagy akár reakciósnak és joblJoldalinak lássák.
A keleti politikát, látszólag tárgyilagosan, a XII. Pius pápa és VI. Pál pápa fel
fogása közöttí alapvető különbségre vezeti vissza. A Pacellí pápa idején, írja,
elképzelhetetlen volt a híd egyrészt az Istent mint Teremtőt, Megvállot és a
történelem Urát elismerő hit és egy olyan gondolati rendszer között, amelyben
az ember önmagát helyezi a természet csúcsára. Raffalt nem veszi észre; hogy
ez a szembeállítás alapjában véve hamis és ellene mond a kinyilatkoztatásnak
is. Hiszen a Biblia szerint maga a teremtő Isten helyezte a saját képére és ha
sonlóságára teremtett embert a természet csúcsára. Mindenesetre Raffalt sze
rint Montini pápa nem osztotta a fentebb leírt felfogást. Számára a kommu
nizmus reménységet képvisel. Mint gazdasági rendszer ugyanis, kétségkívül úgy
tűnik, sokkal több társadalmi igazságot valósít meg, mint amennyi a kapita
listáknak valaha is eszébe jutott. Márpedig az igazság gvakorasa a világban az
evangéliumnak is parancsa. Miórt lenne tehát lehetetlen óvatosan közeledni a
kommunista partnerhoz és az Istenre vonatkozó kérdés kikapcsolásával a közös
gondokra és feladatokra tenni a hanasúlyt. ..XII. Pius - ír ia S7;/' szerínt Raffalt
- kategortkusan urondolkodott: az egyik oldaton az Isten tagadása. a másik ol
dalon a kereszténység; ez két olyan elv, amelyek között mínden megértési kísér-
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let bűnnek számított. Montini ezzel szemben pragmatikusabban gondolkozik: se
ho! sincs megírva, hogy a kommunizmus az ateista doktrína következtében nem
képes arra, hogy az Evangélium társadalmi követelményeit beteljesítse; talán még
jobban meg tudja tenni, mint vaamennyí kapitalista együttvéve. XII. PlUS volt
az utolsó főpap, aki eszkatologikusah gondolkozott. Montiní viszont a világnak
amaz igényeiből és szükségleteioöl inctul ki, melyeket az egyház uetöltuet.'

Raffalt VI. Pál pápának ezt a meglehetősen egysíkúan és egyoldalúan ábrá
zolt felfogását a pápa személyes baloldali rokonszenvére vezeti vissza. Ezt a bal
oldal iránti vonzódást a pápa szerinte még a liberális északolasz családi környe
zetből hozta magával, majd még jobl:::an megerősödött benne, amikor a fasizmus
idején egyetemi lelkész volt és azonosult az ellenzéki szellemű diákság antí Iasiz
musával. Rafialt szerint minden antifasiszta rnindmúig bizton számíthat a pápa
támoga.ására, még ha m6dszereit a pápa esetleg nem is helyesli.

Ebből a néhány vázatos utalásból is látszik, mennvire igazél volt a Ráffalt
könyv egyik neves kri tikusának, Mario von Gallinak, amikor többek közott eze
ket írta: Raffalt nem veszi észra, hogy egy álomról ír, azonban nem a púia
álmáról, hanern Reinhard Raffalt álmáról arra vonatkozólag, hogy iniket ál
modik VI. Pál. A tényeket kiválogatja és a maga szája íze szerínt kapcsolja
őssze őket és a valójában fontosabbakat egyszerűen elhagyja, nem veszi tudomá
sul, így például az "Octogesima adveniens't-t.

Ha már azonban a keleti politikáról esik szó, a Iegcsattanósabban egy má
sik könyv válaszol Raffaltnak, amely a múlt évben ugyanannál a Piper Verlag
nál jelent meg, amely Raffalt könyvét is kiadta. Ezt a kö-ryvot egy másik né
met újsáaírt, Hansjakob S'·eh'.e írta Die Ost,oolit;k des Vatik'lns (A Vatiká11 ke
Ieti politikája) címmel. Stehle ugyancsak R..)mában tevékenvkedő ú isá-zír-ő. a
Die Zeit című hamburgi hetilap állandó római tudósítója. Könyve legalább al{
kora feltűnést és vísszhangot keltett, mint Raffalté, és mindenkénoen sokkal
megérdemeltebbet. Hansjakob Stehle nem publír-Isztikát és nem is riportkönyvet
írt. hanem a szó legjobb értelmében vett történelemkönyvet, amelynek minden
állítását jegyzetekkel (a számuk több mint ezer), forrásutalással, idézettel, fak
szlmílével támasztja alá.

Stehle könyve, noha a Szeritszék ún. "politikai tevékenységének" csak egy
szektorát dolgozza fel, mégis nagyon fontos dokumentuma annak a száz éve tartó
útkeresésnek. amelyről fentebb szóltunk, hiszen ennek az évszázados történelmi
szakasznak szinte pontosan a félidejében tört ki az októberi forradalom, akarat
lanul is válaszadásra és állásfoglalásra kényszerítve azt az egyházi vezetést,
amely sokfelé még mindig csak a polgári forradalom következményeivel bajló
dott, Azt, hogy ennek a válaszadásnak és állásfoglalásnak szükségességét a
Szeritszék is felismerte, világosan bizonyítja Hansjakob Stehle könyve, amelyben
adatokkal és okmányokkal alátámasztva mutatja ki, hogy a "Vatikán keleti po
litikája" lényegében egyidős az októberi forradalommal. Jegyezzük meg azon
ban itt mindjárt, amit Ste'rle is szükségesnek tart megjegyezni, hogy maga a po
litika szó - legyen az akár keleti vagy nyugati - ismeretlen a Szentszék szú
használatában. A Szentszék a hivatalos álláspont szerint sohasem politikát foly
tat. hanem a mindenkori lehetőségeknek és szükségleteknek megfelelően igyek
szik szolgálni a maga - lényegében transzcendens - küldetését.

Sokak számára - így kezdi könyvét Hansjakob Steh1.e -, már ez a szó,
hogy "keleti politika" úgy hat, mint a vörös posztó; más kortársak pedig afféle
fekete mágíának tartanak míndent, ami a Vatikánból [ön. A pápa mai keleti
politikája vitatott kérdés; ez a könyv erről a politikár il szól, amennyiben iz
galmas, széles hátterű, de cáfolhatatlan történetét dokumentálja. Cs-ik e'őtör

tenetének krítíkus átvi'ágítása teszi ezt a keleti politikát érthetővé. Alapvonalai
a Szovjetunió történetének kezdetéig nyúlnak vissza. módszerei pedig olyan ré
giek, mint azok az államok, am-Ivekkel és amelyekben az egyháznak miridenkor
élnie kell. A pápai egyház számára a diplorná-ria rnindia is apostoli rnunká iának
eszköze volt; az az állí'·ás. hogy ezt az aposto'sáaot Ke'eten dinlomá-Iával he
lvette-ítí, már csak azért is abszurd, mert a lelktpásztor-itól eltérő célokhoz hlá
nvoznak a hadosztályai. A kérdés tehát csak az, hogy ez a politika megfelel-e
céljának.

Hansjakob Stehie ezután a bevezetés után közel 500 oldalon át bízonvítta,
hogvel. a no'Itika lénvevében val"'l) ''11 me~fel<>l a céltának. Noha ö nem vallia
magát - Raffalttól eltérően - elkötelezett katolikusnak. Mint ahogy láthatóan
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politikailag sem elkötelezett semmilyen irányban sem. Viszont egy egész sor
adatot. sőt okmányt ő közöl először hitelesen ebben a kérdésben. így például azt
az 1~}22. március l2-én aláírt és annak idején titkosan kezelt megállapodást (a
francia nyelvű eredeti szöveg az aceord névvel illeti). amely egyrészről a Szerit
szék, másr Sszről a szoviet kormány között jött létre. Aláíruí Pietro Gasparri
bíboros államtitkár és a szoviet kormány megbízásából Václav Vorovszky. A
megegyezés egyébként egy részletkérdésre vonatkozott és lényegében azoknak a
ktküldötteknek státusát és tevékenvsóat körét szabályozta. akik a Szentszék meg
bívásáb ól a Szovieturiióban tevékenykedlek vagy a jövőben tevékenykedni fo~

nak. A forradatom után uzyanis móg majdnem hét évig katolikus sezé'vblzottság
működrtt Moszkvában (Levélpaoírának cirill.ne+űs Ie ilécét fakszimltében közli
Stehle), amely a világháború. majd a polgárháború miatt Inséget szenvedő orosz
népnek szánt szentszéki adományokat osztotta szét.

A Szovjctuni ó gazdasági életének tokozódó konszolidálódásával párhuzamo
san ennek a segélybizottságnak múködése fölöslegessé vált, a dplomácíaí kon
taktus azonban a Szeritszék és a szoviet kormány között még J929-ig folytató
dott. Alapjául a Szeritszék r észéről nyilván az az álláspont szolgált, amelyet
Gasuarrí bíboros még 1922 tavaszán így fogalmazott meg: "Az egyháznak sem
mif'éte e'öítéleten alapuló ellenvetése nincs egy kommunista jellegű államszer
vezet ellen. a gazdaság kérdéseiben tökéletesen agnosztikus és indifferens; lelki
érdekei (interessí soirttualí) kívülátlnak a gazdasági rendszereken és minden
pnlittkai és társ-idatrni légkörben m"g'\rizhetők. Az egyház csak azt kívánja, hogy
bármilyen tínusú legyen is egy á11.amforma. ne korlátozza a vallásos és szerit
sézi élol szabad kibontakozását, ami az egyház feladata és szolgálata, és ne küzd
jön ellene."

Más kérdés. hogy ezt az önmagában teljesen világos állásíoalalást miért
nem követte. miért nem követhette egy ugyanilyen mértékben világos és egye
nes vonalú potitíka, hogv mégiscsak ezt a Szeritszék számára nem kívánatos
kifejezést használjuk. Túlságosan nagymértékű volt az egyház beágyazottsága
az Eur ipában uralkodó társadalmi és politikai szerkezetekbe, azonkívül pe
dig akkoriban elképzelhetetlen volt még az ortodox keleti egyházaknak mai öku
menikus szemtéléte. Minden bizonnyal volt némi igazság Csicsertrinek az akkori
szoviet külügyl népbíztosnak. aki 192!Hg állandó tárgyaló partnere volt Pacellí
berlini nunciusnak. a későbbi XII. Prus pápának. abban a tréfás megjegyzésé
ben, hogy a katolikus egyház egy kicsit abban is reménykedett, hogy a forra
dalom győzelme és a cári egyház hatalomfosztása után visszatérítheti "elveszett
keleti báránykáit",

Messzi vezetne, ha lépésről lépésre követni akarnánk míndazt, amit Hans
jakob Stehle a ,.kel.eti politika" további fejlődésével kapcsolatban feltár. De már
talán ennyi is elegendő annak kirnutatására, hogy a Szeritszéknek a mai SZO~i'l

lista államokkal kialakított és továbhra is alakuló kapcsolatai nem valamiféle
utopísztíkus pápai szeszély eredményeképpen jöttek létre, hanem megvan a ko
moly történelmi hátterük.

A második világháború után lényegében ezt a történelmi fonalat kellett csak
ismét fölvenni. Hogy ez nem történt azonnal és zökkenésmentesen, annak ugyan
csak történelmi, társadalmi és politikai okai voltak és jelentős szerepet játszot
tak benne személyi okok is. Stehle könyve lelkiismeretesen és itt is mindenütt
hiteles adatokra és okmányokra támaszkodva követi az egyházpolitika alakulá
sát azokban a kelet-eurócai államokban, amelyek a második világháború után
a szocíatízmus útjára léptek. Habár akaratlanul is egy Ilberális nyugati újság
ír"> szemszöaéből, de lényegében azokat az eseményeket. a fejlődésnek azokat a
fázistait írja le, arnetveket a mai nemzedék már személyes tapasztalat alapján
jól ismer Persze hlálkozunk jó néhány otyan adattal is. ami számunkra is új
és bizonyos értelemben revelatív. Vecyünk csak egy példát erre.

J">l tud iuk, hogy a katolikus egv'iáz helyzetének alakulása kezdetben merő

ben más volt Lengyetországban és Magvarországon. Ennek okait keresve színte
je'.ké"'ess.6 válik Hansjakob Stehle égv-egy érd-k-s adata. Mikor a második vi
Iázháború befejezésével a nemzetközi kapcsolatok lassan megindultak, és a Szerit
szék i.s ker-ste a kaocsolatokat a helvi egvházaklcal, Lengyelországra vonatkozóan
úgy döntöt-ek a Vatikánban. hogv elsősorban nem nuncius ú iraküldését szorgal
mazzák, hanem azt, hogy Hlond bíboros, Varsó érseke térjen haza. Hlond bí-
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boros a háború által elpusztított Európán át tette meg a viszontagságos utat
hazájának fővárosába és kísérője, akinek megbízása volt, hogy az utat bizton
ságossá is tegye, egy harmincnégy éves fiatal kommunista politikus, név sze
rint Pjotr Jaroszewicz volt, nem más, rnint Lengyelország mai miruszterelnöke.
Ugyanakkor Magyarországon az egyházpolitika legfőbb irányitója az a Mindszenty
bíboros volt, akinek már veszprémi püspökke való kinevezésétől is nem kisebb
ember intette óva a papát, mint Serédi Jusztinián, Magyarország akkuri eszter
gomi érsekprímása. Stehle a vatikáni levéltárban találta meg azt a levelet. ame
lyet Seredi bíboros 1943-ban XII. Pius pápának írt, szó szerint ezeket mondva:
"Mindszenty, aki 27 év óta kisvárosi plébános és nincs egyetemi képzettsége,
vitathatatlan szervezőkészséggel rendelkezik; szenvedélyes temperamentu ma míatt
azonban, amely megakadályozza őt, hogy elöljáróival szemben elegendő tisztelet
tel viseltessék. az alárendelt jeivel szvmben viszont túlságasan szigorúvá teszi, a
mai nehéz időkben kockázatosnak tűnik kinevezése."

Hansjakob Stehle egyébként annyira fontosnak tartja a hatvanas évek má
sodik felében kialakult "új" keleti politika (az ..új" szót maga Stehle 'teszi
idézőjelbe) keretében a magyar egyházpolitikai fejlődést, hogy könyvének nem
túlságosan nagyszámú fényképes dokumentációjában ennek a polí tik ának kez
dő állomásaként közli a fényképet a Szentszék és a magyar kormány között 1964.
szepternber 15-én megszo vegezett jegyzőkönyaláírásáról.. A jegyzőkönyv aláírói
Casaroli érsek és Prandtner József. az Allarní Egyházügyi Hivatal akkori elnöke,

A fejlődés azóta történt fázisait már nagyon jól ismerjük. De talán ide
kívánkozik még egy csöppet sem jelentéktelen epizód, amire 1967. január 30-an
délután fél kettő órakor került sor a Vatikánban. Egy magas, sötétruhás férüú,
mellén a Szovjetunió hőse kitüntetéssel hivatalosan meglátogatta VI. Pál papát.
Nyikoláj Podgornij volt ez, a Szovjetunió Államtanácsának elnöke. Egyszerű pro
tokollja volt ennek a látogatásnak, a pápa nem trónuson ülve, hanem dolgozó
szobájában, az íróasztalánál ülve fogadta vendéget, akinek részére, közismert
láncdohányos lévén, még egy csomag cigaretta- is oda volt készítve; szent bor
zadályt váltva ki sok udvari ember körében, hiszen erre soha nem volt még
példa. A félórás beszélgetés során a pápa egyemlekérmet adott át látogatójának,
amelyet XIII. Leó Rerum novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 75. év
fordulója alkalmából bocsátottak ki. "Egy olyan okmány emlékére verettük ezt
az érmet - mondotta a pápa -. amely a munkások sorsának volt szentelve,
Szerétjük a munkásokat!" "Vajon ki nem szereti őket?, hiszen mindnyájan mun
kások vagyunk!" - válaszolta a szoviet elnök.

Sokat írtak akkoriban erről a találkozóról. se szerí, se száma nem volt a
találgatásoknak. Stehle szerint az eseményt sem túlértékelni, sem alábecsülni
nem szabad. Hiszen nem volt egyébről szo, mint egy megindult folyamat további
lépéséről. Mindenesetre a Novoszti szoviet sajtóügynökség kommentárjában már
két héttel előbb fölidézte régi idők eseményeit, a Pizzardo bíboros és Csicserin
kü1ügyinépbiztos közőrt Rapallóban folytatott megbes zél és ek et és Pacelli biboros
berlini kentaktusait. Majd megállapította. hogya hidegháború elmúltával új
fejlődés indult meg ezen a téren is .,nem azért. mert a pápai testőrök alabárdot
viselnek, de sokkal inkább azért. mert a Vatikán erkölcsi pr-sztízsa sok or
szágban és külőnősen azokban. amelyekben a katolikusok a lakosság tobbséaét
teszik ki. valamint a Vatikánban bekövetkezett bizonyos változások indokolttá
tették mindkettőnek számbavételét".

Hansjakob Stehle nem tette föl a kérdést, hogy "merre tart a Vatikán" és
nem is akart rá válaszolni. Mint ahogy nines is erre a kérdésre válasz. ha csak
kizárólag politikai szempontból közalítünk hozzá, hiszen nyilvánvaló, és ezt ma
már nincs az egyházban aki vitatná, hogy az egyház küldetése nem politikai.
Feladata elsősorban és rníndig Krisztus evangéliumának hirdetése, az emberel,
üdvösségének szolgálata és általában elsősorban szolaálat az ember érdekéhen.
És ha ebből a szempontból nézzük a kérdést, eszünkbe kell, hogy jusson XXIIL
János pápa rá annyira jellemző mondása. amellyel a saját arckéoét ábrázoló
emlékérmet Hruscsov akkori szovlet pártfőtitkár leányának átnvúitotta: ..Ad ia
át ezt az édesanjának és mondia meg neki, hogy szeretettel üdvözlöm, hiszen
csak az ellentétes nézetek választanak el minket, ez pedig igazán nem sok."

DOHOMBY KAROLY
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