
DOROMBY KÁROLY

IN MEMORIAM VI. PÁL
Már az év eleje óta sokasodtak a jelek és magának a 81. életévében járó

és egyre törékenyebb testű pápának megérzései is, hogy elközelgett földi útjának
végső állomása. Az utolsó hetekben több ízben is utalt erre, míg augusztus 6-án
este szivclógtelenség és tüdőödéma vetett véget szinte állandó, megfeszített mun
kában eltöltött életének. Három nappal halála előtt még magánlátogatásen fo
gadta Alessandro Pertinit, az olasz köztársaság ugyancsak jóval nyolcvan fölött
járó elnökét, aki mindenkor ateistának és szocíalistának vallotta magát. "Ez a
beszélgetés volt utolsó vigasza" - ezt mondta Don Macchi. a pápa magántrtkára,
aki két nappal később az eddigi ünnepélyes szertartásoktól eltérően, saját maga
látta el a haldoklót a betegek szentségével,

VI. Pál pápa halálával egy sokat vitatott, olykor a támadások kereszttüzébe
is került és sokak által talányosnak mondott, de mindenképpen jelentős szemé
Ivíség távozott el Szent Péter székéről. "A milánói Hamlet" - mondta volt róla
XXIII. János pápa, aki kirlönben nagyon szerette, és pápává történt megválasztása
után egyik első dolga volt, hogy fejére tette a bíborosi kalapot, ami mint milánói
érseket, már a hagyományok alapján is, voltaképpen régen, megillette volna.

Ez a semmiképpen sem elítélő, inkább kedveskedő jellemzés az évek során
szállóigévé vált, és gyakran jellemezték VI. Pált, mint valami örökké töprengő,

határozni nem tudó, vagy nehezen határozó embert.. Most, már az első vissza
emlékezések tükrében is" inkább az a benyomás, hogy nem annyira töprengő volt,
mínt inkább egyik jellegzetes képviselője korának, századának rendkívül intellek
tuális képességgel megáldott gyermeke, aki minden kérdés megoldásához azzal az
eltökéltséggel fogott hozzá, hogy értelmileg jár végére az igazságnak. És elmond
hatatlanul szenvedett, amikor tapasztalnia kellett, hogy ez a módszer olykor át
hághatatlan akadályokba ütközik. Ebben a tekintetben valóban tökéletes ellentéte
volt elődjének, a sokkal kevesebbet aggályoskodó XXIII. Jánosnak, aki ösztönösen
tudta, hogy olykor elég egyszeruen a szívre hallgatni.

VI. Pál pápa, családi nevén Giovanni Battista Montini 1897. szeptember 26-án
született, szüleinek második fiaként az észak-olaszországi Brescia melletti Conce
sióban. Apja Giorgio Montini ismert. katolikus újságíró volt, az Il Cittadino di
Brescia című katolikus napilap főszerkesztője, és az első világháború után, a fa
siszta diktatúra kezdetéig parlamenti képviselő. Sajátságos szellemi légkör vette
körül a század első évtizedeiben a lombardiai katolikus családokat. Az egyre in
kább szekularizálódó, liberális és emocionálisan antiklerikális környezetben színte
"gettóban" éltek - írja Massíme Olmi a Témoignage Chrétien római tudósítója.
A Montini családot ugyanakkor rendkívüli intellektuális érdeklődés és erős fran
cia hatás is jellemezte, ami megint csak sajátságos módon kettős irányú volt:
a vallásos életben szinte janzenista szigorúság és túlbuzgóság, és ugyanakkor
nagyfokú nyíltság, a francia szellemi életben végbemenő nagy megújhodás. a re
nouveau catholique iránt. Giovanni Battista Montíní, aki már fiatal korában so
kat gyengélkedett és tanulmányait nagyrészt magánúton végezte, és akinek francia
házinevelője volt, később maga fordította le olaszra Jacques Maritain műveit.

Ezek a fiatalkori hatások aztán végigkísérték különben is szokatlan papi pályafutását.
Szekatlan volt ez a. pálya, hiszen pap lett belőle anélkül, hogy valaha egy szemi
náríum lakója lett volna, milánóí érsek lett belőle anélkül, hogy valaha is plébá
nos vagy akárcsak káplán lett volna, és 1958-ban XII. Pius pápa egyre súlyosbodó
betegsége idején már jövendő pápaként emlegették, holott nem volt még bíboros.

Egy évvel azután, hogy i920. május 29-én pappá szenielték, már diplomáciai
beosztást kapott, a varsói nunciatúrán. 1937-ben a pápai államtitkárság helyettes
titkára lett. Már ebben a minőségében járt a következő évben Magyarországon.
ahol Pacelli bíboros államtitkár (a későbbi XII. Pius pápa), pápai legátus kísére
tében a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson vett részt. "A szúrós szemű
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Monsignore" .,.- csak így emlegették őt akkoriban a Kongresszus rendező bizott-
ságában, annyira uralkodó volt ennek a sovány, aszketikus külsejű fiatal ember
nek tekintetében a két átható, fekete szem. 1954-ig dolgozott egyre magasabb
pozícióban a pápai államtítkárságon, mígnem az év decemberében XII. Pius pápa
milánóí érsekké nevezte ki, anélkül, hogy egyidejűleg bíborosi rangra emelte volna.
Ma már nem titok, hogy a vatikáni adminisztrációból való távozására azért ke
rült sor, mert politikai kérdésekben támadt nézeteltérése a pápával. Négy év
múlva meghalt XII. Pius és ha Giovanni Battista Montini már akkor a konklávéban
ül, talán mindjárt őt választották volna meg az elhunyt pápa utódjául. Erre
azonban csak öt év múlva került sor, XXIII. János pápa halála után. És ez az öt
év sorsdöntőnek bizonyult az egyházra nézve éppúgy, mint Montini bíboros, a
későbbi VI. Pál pápa sorsára nézve is.

Szinte felmérhetetlenül nehéz örökséget vett át elődjétől. Itt volt mindenek
előtt a félidejéig még el sem jutott zsinat, amelynek sikeres befejezését azonnal
programjába vette, de itt volt még inkább az a nagyarányú szellemi erjedés.
ami a zsinat nyomán az egyházban megindult és ami rengeteg szellemi feszültség,
belső konfliktus okozója lett. Nem volt ebben persze semmi rendkívüli, hiszen
nyilvánvaló, hogy amikor egy kétezer éves intézmény nem kevesebbre vállalkozik,
mínt hogy - a pápa szavaival - aggiornamentót hajt végre, azaz egész életvite
lét megújítva a kor követelményeihez illeszti, ez nem mehet végbe rendkívül ne
héz szellemi vajúdás nélkül. Hiszen már a kezdet kezdetén, kiderült, hogy a
legfontosabb és legnehezebb feladat, hogy az egyház szerkezetében éppen úgy,
mínt gondolkodásában és hitének hirdetésében szét kell választani azt, ami egy
szer s mindenkorra érvényes és azt, ami az elmúlt korokban jött létre ennek az
örök érvényű hitletéteménynek szolgálatára, de ma már használhatatlanná, sőt

akadállyá vált.
XXIII. János pápa sem volt annyira naiv, hogy ne látta volna pontosan, mire

vállalkozott és mít indított el. De mint minden egyszerű és nem aggályos lélek,
bízott nemcsak a gondviselésben, hanem az emberek természetes eszében és jó
híszeműségében is. És ebben a tekintetben volt tökéletes ellentéte utóda, az első

sorban 'intellektuális VI. Pál, aki tapasztalatból tudta, hogy amikor egy ilyen
korszakos reformnak a gyakorlatba való átültetéséről van szó, mekkora nehéz
séget okoz az, hogy azok az emberek, akikre a megvalósítás vár, mennyíre foglyai
saját gondolkodásuknak. beidegzettségeiknek, neveltetésüknek, környezetüknek. S
ebben a helyzetben nem látott más megoldást, mint hogy személyében magára
vállalja ennek az egész ellentmondásokkal teli helyzetnek minden terhét.

Nagyon jellemző ebből a szempontból, amit Yves Congar dominikánus atya,
a zsinat egyik tekintélyes szakértője ír VI. Pál pápáról szóló személyes vissza
emlékezésében. "Abban' az örömben és kiváltságban részesültem írja Y.
Congar -, hogy több ízbentaláJkozhattam VI. Pállal, mégpedig valóban mint
ember az emberrel találkozhattam vele, ugyanannál az asztalnál. 'Ami egyénisé
gében leginkább megragadott, aza figyelemnek az az íntenzitása volt, amivel a
másik ember és annak mondandója felé fordult. Gyakran készített jegyzeteket,
vagy azt mondta például: ezt most nem értem egészen világosan, magyarázza
meg. Vitába saállt az érvekkel és aztán azt mondta: 'igen', 'nem', 'majd meglátom',
'írjon nekem', ,,'tegyen javaslatokat'. Gyakran kérte tőlem ezt, és én valóban küld
tem is ilyen javaslatokat, amelyekre legtöbbször választ is kaptam, mindenesetre
olykor negatívokat." Congar ehhez még hozzáfűzi, hogy milyen nagyfokú volt
ebben a pápában az emberi személyiség iránti tisztelet. És szerinte ez a magya
rázata annak, hogy a pápa sohasem járt el személyek ellen, bármennyire hely
telenitette is magatartásukat. Elmondja Congar, hogy egy ízben azoknak a papok
nak sorsáról beszélgetett a Szentatyával, akik lemondtak hivatásukról és egyházi
jóváhagyással még házasságot is kötöttek. Congar megmondta, hogy nagyon sze
retné, ha ezek később valamilyen formában ismét hivatalt kaphatnának az egy
házban. S akkor a pápa hirtelen azt mondta: ez egyike azoknak a pontoknak.
amelyekkel kapcsolatban gyakran megkérdezem magamtól, vajon helyesen cse-
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lekedtem-e, vajon nem voltam-e túlságosan engedékeny. Számomra azonban 
fűzte hozzá -, mindez az emberi személy kérdése. Nem elvont esetekről, hanem
személyekről van szó. Congar szerint ez a személy iránti tisztelet magyarázza
a Lef'evbre-ügyben tanúsított magatartását is, noha ugyanakkor a hozzá közel
állóknak elmondotta a pápa, hogy az érsek lázadása a legsúlyosabb teherként
nehezedett rá pontífikátusának utolsó éveiben.

Lényegében Congar szavait erősítette meg a VI. Pál halála alkalmából adott
nyilatkozatában Hans Küng, a neves teológus is, akit pedig - noha egészen más
előjellel - ugyancsak a pápa ellenlábasának tartottak sokan, különösen a pápai
tévedhetetlenségről írott könyve óta. Küng, bár semmiben sem vonja vissza
teológiai fönntartásait, nyilatkozata végén mégis kijelenti: "Személy szerint há
lás vagyok Pál pápának, hogy az elmúlt években végig fölöttem tartotta védel
mező kezét. Már mint bíborost személyesen megismertem s aztán később is gyakran
beszélgettünk. Senki emberfia meg nem akadályozhatta volna, hogy a tévedhetet
lenség körüli heves vita idején keményebb büntetésekkel éljen, amelyek akár
a kiközösítésig is terjedhettek volna. Tudtam azonban, hogy az én esetemben
is úgy járt el, mínt minden más esetben, szeretettel, tehát nem jogi és fegyelmi
eszközökkel, hanem megkísérelve a megoldás megtalálását."

Ha VI. Pál halála után nagyon sok visszaemlékezés ellentmondásosnak ítéli
ennek a nagyon rokonszenves és az emberi nagyságot sem nélkülöző pápának másfél
évtizedes pontifikátusát, ez éppen egyéniségének fentebb vázolt jellemvonásaival
magyarázható. Ugyanakkor, bármennyire igyekezett is a fölmerülő problémákban
az igazság végére járni, bizonyos mértékig ő is foglya volt saját neveltetésének,
környezetének és gondolkodásának is. És ezért érezte úgy, főleg nehéz és vitatott
teológiai kérdésekben, hogy az értelmi érvekkel szemben is, inkább a lelkiisme
retére kell hallgatnia.

Legvilágosabban ez a Humanae vitae kezdetű enciklikával, kilenc körlevele
közül a legtöbbet emlegetettel kapcsolatban mutatkozott meg. Pontosan tíz évvel
halála előtt jelent meg ez az enciklika, és a tízéves évforduló alkalmából ismét
behatóan foglalkozott vele úgyszólván az egész katolíkus sajtó. Az enciklika,
mint tudjuk, a· családtervezés problémájára is kitért, és megjelenése után
lapunkban több ízben részletesen foglalkoztunk vele és visszhangjával, A pápa an
nak idején hosszas töprengés után annak a szakteológusokból álló bizottságnak
a javaslatával fordult szembe, amelyet saját maga hívott életre. Eltérő vélemé
nyek azonban csupán egyetlen, bár nem lényegtelen részletkérdésre vonatkoztak,
az erkölcsileg megengedettnek mondott családtervezés gyakorlatára. Bernard
Haring. a világhírű moralista, a pápa által megbízott teológiai bizottság szó
vivője azt tanácsolta a Szeritatyának és kérte is tőle, hogy az egyház küldetésé
nek megfelelöen csupán erkölcsi eligazítást adjon ebben a kérdésben, de ne
menjen bele olyan gyakorlati kérdésekbe, amelyeknek megoldása a tudományra
és az emberek lelkiismeretére tartozik. .

XXIII. János pápa valószínűleg elfogadta volna ezt a tanácsot. VI. Pál sok
kal aggályosabbnak bizonyult ebben a kérdésben. Tévedés lenne azonban azt
állítani, hogy mínden más kérdésben is ilyen töprengő és aggályos lett volna.
Éppen ellenkezőleg. Minden olyan esetben, amikor arról volt szó, hogy az egy
ház újra felismerje szerepét és küldetését az őt körülvevő mai világban, a
leghatározottabban fogott hozzá elődje és a zsinat örökségének végrehajtásához.
"Béke, leszerelés, harc az éhség, az elmaradottság és a társadalmi igazságtalanság
ellen - írja megemlékezésében Hans Jakob Stehle -, nem voltak immár csak
járnbor óhajok, hanem tevékeny elkötelezettség tárgyai: VI. Pál százezer kilo
métereket repült valamennyi kontinensen át és - védőszentjéhez hasonlóan 
prédikált minden népnek: Bombayban éppúgy, mint Bogotában, Jeruzsálemben
éppúgy, mínt az Egyesült Nemzetek Szervezetében New Yorkban. A pápai dip
lomaták ismét elkezdték nemzetközi okmányok aláírását: Moszkvában az Atom
csend egyezményt, Helsinkiben a Záróközleményt. A vallásszabadság - amely
száz évvel ezelőtt még csak mint katolíkus privilégium volt elfogádható - most
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mínt emberi jog, mint mínden hitvallás joga a pápai 'politika' célja lett."
Nem kevésbé határozott volt VI. Pál az ugyancsak a zsinat által kezdemé

nyezett ökumenikus mozgalom továbbvitelében. Kiépültek a kapcsolatok az 01'

todoxíával, a pápa személyesen látogatott el az Egyházak Világtanácsának genfi
írodájába, szivélyes viszony épült ki az anglikán egyházzal. Hans Küng a kritikus
teológus szemével úgy találja, hogy míndezek a kezdeményezések inkább csak
látványos gesztusok voltak, hiszen teológiai téren csak rendkívül lassú az ökume
nikus előrehaladás. Szakteológiai szempontból ez talán igaz is. A katolikus hívek
óriási többsége azonban nem olvassa a teológiai szaklapokat, viszont nagyon oda
figyel a pápa minden lépésére, kezdeményezésére. Küngnek talán ott nincs
igaza, amikor alábecsüli ezeknek a pápai kezdeményezéseknek és aktusoknak
óriási hatását a hívek gondolkodására és általában az egyházi közvéleményre.
Valójában óriási változás következett be VI. Pál pápa tizenöt éves egyházkormány
zata alatt a hívek túlnyomó részének tudatában.

Nem kevésbé jelentős és a szecialista rendszerű államokban élő hívek szem
pontjából pedig különlegesen fontos volt VI. Pál pápának az a kezdeményezése,
amely a "keleti politika" néven vonult be a nemzetközi katolikus sajtó nyelv
használatába. Közismertek ennek legfontosabb állomásai attól kezdve, hogy 1964.
szeptember l5-én létrejött a részleges megállapodás a Magyar Népköztársasággal.
Másfél évtizedes pontifikátusa alatt 92 államfőt, kormányfőt. vezető politikust
fogadott VI. Pál pápa, közöttük Podgornij szovjet államfőt és egy sor szocialista
állam vezetőjét is, így Tito elnököt, Lázár György magyar rníníszterelnököt és
Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárát, Edward Giereket, Ni
colae Ceausescut. Annak az általános enyhülési politikának jegyében történt mínd
ez, amelyet VI. Pál pápa soha nem szűnt meg magas méltóságának teljes erkölcsi
súlyával támogatní.

Persze, VI. Pál pápának ez a kezdeményezése sem maradhatott ellentmondás
nélkül, ez az ellentmondás azonban egészen más előjelű volt. Mi sem jellemzőbb,

hogy nem egy olyan katolikus orgánum akadt, amely a Humanae vitaevel kapcsolat
ban keletkezett vita során a leghatározottabban és a legkeményebben figyelmez
tette a vitatkozókat a pápa mindenekfölött való és kikezdhetetlen tekintélyére,
a pápa keleti politikájával kapcsolatban viszont sokkal élesebben kezdte ki ezt
a tekintélyt és vitatta ezen a téren hozott döntéseinek helyességát.

Ha azt mondottuk, hogy VI. Pál pápa súlyos örökséget vett át elődjétől, ez
talán még inkább illik utódjára. annál is inkább áll ez, mert az a több irányú
polarizálódás, ami az egyházban a zsinat idején még csak kezdeteiben és homá
lyosan jelentkezett, VI. Pál pápa pontifikátusának végére élessé vált. Kétféle
polarizálódásról is beszélhetünk itt. Az egyik teológiai téren jelentkezik, a világ
sok részében 'Új utak és a zsinat szellemében újfajta megoldásokat kereső, talán
nem szerenesés szóval "progresszívnek" nevezett teológia és a hagyományokhoz
minden részletkérdésben betű szerínt is ragaszkodó úgynevezett "konzervatív"
teológia között, A másik polarizáció viszont politikai jellegű, amelyet a meg
szokott szóhasználattal szintén a konzervatív, vagy ha úgy tetszik, a "reakciós"
és a "haladó" elnevezéssel szoktak megkülönböztetni. Az elnevezés ez utóbbi eset
ben talál). még pontatlanabb. hiszen sem a keleti politikát végső soron kezdemé
nyező VI. Pált (aki egyébként köztudottan már XII. Pius pápa idején ennek a
politikának szószólója volt), sem ennek a politikának végrehajtóit nem lehet a szó
politikai értelmében "baloldalinak" \tekinteni. Egészen másról van itt szó. Az egyház
egyetemes küldetésének felismeréséről, arról, hogy az egyháznak alapítója szándéka
szerírit mindenkor és mindenütt hirdetnie kell Krisztus evangéliumát, azt az öröm
hírt, amely mindenkihez szól, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi és politikai
keretek között él. Elsősorban lelkipásztori jellegű tehát ez a VI. Pál pápa által
kezdeményezett keleti politika és ezen csak azok akadnak fenn, akiknek 
anélkül, hogy maguk ennek tudatában lennének -, fontosabb a maguk társa
dalmi és politikai rendszere, amelybe, anélkül, hogy észrevették volna, maguk is
beleépült.ek, mint Krisztus evangéliumának ügye.
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