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A RONCALLI-MI5ZTERIUM

1967 decemberében a leningrádi Ortodox Katedrálisban egy katolikus érsek, Msgr, Jan Wille
brands (azóta utrechti bíboros-érsek és a Keresztény Egyság Titkárság vezetője) lépett az ambó
hoz és több ezer ortodox hivő előtt megtartotta homiliáját, majd a hivőseregre főpapi áldását ad
ta. A kórus ezután a bizánci liturgiában szokásos áldás-kívánságot énekelte: Eis polla eti Despo
ta - és a templomban összegyűlt tömeg válaszolt: Éljen soká, számos éven át!

Ahhoz, hogy erre a jelenetre sor kerülhetett századunk derekán, 1958-ban olyan férfinak kel
lett Szent Péter trónjára lépnie, akiről mind Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka, mind pe
dig később gyászbeszédében Suenens bíboros - alkalmazva a Bibliának a Keresztelőre vonatko
zó szavait - így nyilatkozhatott: "Megjelent egy ember, akit Isten küldött -- János volt a neve"
(Jn 1,6).

Amikor Angelo Giuseppe Roncalli 1881. november 25-én a kis faluban, Sotto il Montén meg
született, bizonyára sem a szegényes szülők, sem az ismerősök, sem a keresztelő plébános nem
gondolhatott rá, hogy ,,Isten küldöttc", a későbbi XXIII. János pápa fekszik előttük a pólyában.
77 évvel később, a pápakoronázási misén Róma és a világ az, új pápa beköszöntő szavaiból már
megsejthette, hogy valami új, vagy legalábbis újszerű, szokatlan folyamat veszi kezdetét Rómá
ban és az egyház életében,

Szokatlan volt már az indulás is. A protokollal és az ősi szokással ellentétben XXIII. János,
"a világ plébánosa" híveihez,az egyház tagjaihoz. továbbá a közel- és távolállókhoz programbe
szédet intézett. Hogy az elkővetkező évek során senki meg ne lepődjék, már ezen az ünnepi órán
bejelentette, hogy másféle pápa lesz, mint elődei. Azok, akik benne is ügyes diplomatát és állam
férfit sejtenek, csalódni fognak. Az ő ideálja és célja más. János pápa szeme előtt az a csodálatos
evangéliumi kép lebegett, melyet János evangélista állított -- az isteni Mester szavait idézve -- az
emberek elé: a Jó Pásztoré, - Erre a jelenetre, erre a koronázási homíliára emlékezik vissza az r.
János Pál karjai között halálba aléló Nikodim leningrádi-novgorodi metropolita könyvének be
vezetőjében, melyben XXIII~ János pápának állit emléket.

Mégis, már a rövid, nem egészen ötéves pápaság alatt, majd hamarosan azt követően egyfajta
sajátos .Roncalli-misztérium" vonzotta, lelkesítette a közvetlen környezetet, a Kúria bíborosai!
éppúgy, mint a világ püspökeit, a papokat és a híveket, de az egyháztól távol állókat is.

XXIII. János pápa alig ötesztendős pontifikátusát indulásakor sokan úgy könyvelték ej, hogy
rövid, átmeneti időszak következik az egyház életében. Az "öregúr" majd hamar eltávozik az
élök sorából és akkor talán valami új kezdődhet. Tudjuk, nem így történt. Az új vele és általa in
dult el, hogy- a Szentlélek erejétől támogatva - elkezdje megújítani az egyház arculatát. János
pápa ablaknyitása friss levegőt engedett be az egyház kétezer éves épületébe, és annyit, mely bő

séges életlehetőséger. .felfrissülést'' kínál hosszú időre.

RONCALLI-MISZTÉRIUM? János pápát az utókor aligha fogja majd a könnyen meghatároz
ható egyháztörténeti egyéniségek kőzé sorolni. Már most, alig húsz évvel halála után sokan úgy
tartják számon, mint Isten különleges "rejtjelét", Az utókor feladata. hogy kibontsa, megfejtse
ezt a sajátos rejtélyt. Mégis, már közvetlen halála után úgy ír róla a párizsi La Croix (1963. VI.
6.), hogy "egyvalami egészen tisztán ragyogott fel benne: jóságos tekintetében es minden szavá
ban a szeretct melengető fénye és tüze égett". És: .minden keresztény, de minden ember szívét
öröm járhatta át. mert a világ még nem felejtette el egészen a szeretet nyelvét. még érzékeny a
szerétet sugárzására".

De hát akkor miért írt mégis az Éludes hasábjain (1963. júl.-aug.) R. Rouquette .Roncalli
misztériumról"? - Rouquette analízisén az a gondolat vonul végig, hogy Angelo Giuseppe Ron
call i "más ember" volt, mint XXIII. János pápa. A hosszú évtizedeken át különféle egyházi be-
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osztásokat, a nunciusi hivatalt betöltő Roncalliból valamiféle isteni szikrai.újat" kovácsolt. Ter
mészetesen nem teljességgel más embert, de új hatásfokú, új stílusú egyházi vezetőt, pápát: a "vi
lág plébánosát", aki minden embert, hivőketés nem hivőket egyaránt szeretett, akinek mindenki
számára volt mosolya, de komoly szava is, aki a bizalom légkörét terjesztette maga körülaki ké
pes volt - minden hagyománytisztelete mellett is - az újra, a nyitásra.

Havonta közzétett üzenetében, A Westminster-Katedrális Krónikájában (1964. július) az akko
ri érsek, Heenan többek között ezeket írta: "János pápa régimódi, »a lélek virágoskertje« típusú
katolikus volt, Olvasta kedvenc Faberját és rendszeresen recitálta a Szent Sziv litániáját. Nem
volt eredeti gondolkodó. Továbbá: XII. Píus pápa engedte meg, hogy nős pásztorok is pappá le
hessenek, és nem János pápa. XII. Pius vízsgálta fölül és enyhítette az eukarisztikus böjtöt és
vezette be az esti miséket - és nem XXIII. János. Valójában nem volt újító. Mégis óriási vivmá
nyaként könyvelhetjük el, hogy megtanította a XX. század emberét arra, hogy milyen kicsi és je
lentéktelen a gyűlölet, és mekkora nagy a szeretetjelentősége." Heenan rámutat arra is, hogy Já
nos pápa alakja körül már életében és azóta is bizonyos mítosz kezdett kialakulni. Az sem kétsé
ges, hogy az évek múltával pápasága egyre nagyobb jelentőségűvévált: azzá, mert felszabadító
jává lett annak az egyháznak, melyet századokon át fogságban tartottak "kicsinyes elődei". (sic!)
Majd ezeket írja: "Az a pápa, akit ismertem, egyáltalán nem volt »mitikus János«. Az én pápám
inkább egy jóakaratú falusi paphoz hasonlított. Kétlem, hogy valaha .is olvasott volna könyvet
korszerű teológustól. Megnevettette a tudósokat, amikor elmondta nekik, hogy legkedvesebb es
ti olvasmánya Faber Mindent Jézusért című könyve;"

A .Roncalli-misztérium" és a JáIlQS pápa körül születő mítosz számos jelentősebb és ismeret
len kortárs közreműködésévelalakulhatott ki. A kialakítók sorában rangos helyet foglalhat el
Robert Kaiser, aki szerint a pápa "politikai zseni" volt, "tettei mögött - világunk geopolitikai
helyzetének intuitív megragadása állott" (Inside the Council, id. Heenan).

E két vélemény között - Heenan és Kaiser - szinte számtalan változat áll. Közös elemük azon
ban, hogy elfogadják a tényt: János pápa sui generis ember, egyedülálló jelenség. És a véleményt
nyilvánitók általában azt is hangoztatják, hogy rövid ideig tartó pápasága egyfajta kataklizma
szerű jelenség, földindulás az egyház újkori történetében.

Amint azután a pápa halálát követően feljegyzései Egy lélek naplója címen napvilágot láttak,
sokan mégis úgy vélték, hogy Heenan pontosan fogalmazott, amikor a .Jelki virágoskert" lakói
közé sorolta János pápát. A probléma csak az -és ez sokak csodálkozásának oka-, hogy a
.Roncalli-misztérium" hangoztatásának s a .mitosz" születésének és hátterének mégiscsak van
alapja, mert János pápa valóban "földet rengető" dolgokat művelt. Olyanokat, melyeket már
aligha lehet társítani a ,jámbor falusi plébános" alakjával. És ezek a dolgok sokkal jelentő
sebbek. mint néhány nős pásztor pappá szentelése, vagy az esti misék.bevezetése. A jóakaratú,
szerény, jószívű falusi papok - még ha pápák lesznek is - nem hívják fel magukra a világ figyel
mét forradalmi jellegű enciklikákkal. nem indítanak útjÍíra szervezetet az ökumenikus közeledés
kidolgozása érdekében, nem hívják össze az egyház egyetemes zsinatát és még kevésbé adnak ré-

. szére alapvetően meghatározó szemléletet, illetőleg programot. Ugyancsak nem képesek rá,
hogy olvasztani kezdjék á hidegháborúsjeget a népek, az országok, illetőleg a kommunisták és
nem kommunisták között. Főleg akkor nem, ha már 80 évesek; illetőleg: a jólelkű falusi plébá
nosok is képesek lennének minderre, ha XXIII. János pápa lelki nagyságával és erejével rendel
keznének, melyet általában úgy emlegetünk, hogy a szentek, a karizmatikusok nagysága és ereje.
A szentségnek ezt a fajtáját a .Jelki virágoskert" lelkisége sem kisebbé, sem nagyobbá már nem
teheti. Mindazt, amit János pápa elért, nem annyíra zseniális meglátásokkal, nem is a lángész al
kotó fantáziájával, hanem sokkal inkább imával, szeretettel, jósággal, alázattal érte el. János pá
pát nem azzal tiszteljükmeg, ha zseninek kiáltjuk ki, sem pedig azzal, hogy mitikus hőssé avat
juk. Mégis, János pápa valamit véghezvitt az egyház életében a világ színpadán, ami - világmére
tekben mérve is - eredeti volt és forradalmi, és amit elődei esetleg megálmodtak, de meg sem kí
séreltek egy-egy pontifikátusnak akár 20-30 éve alatt sem.

MIT IS AKART JÁNOS PÁPA? Saját kifejezése, mellyel célkitűzését jellemezte, az aggiorna
mento volt. Korszerűvé akarta tenni az egyházat. De ezt konkrét vonatkozásaiban is kifejezte,
amikor - és gyakra~ -: annak kűlső és belső békéjéről és az egységről beszélt. Kedves szővegrész-
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lete volt Jézus imája János evangéliumából : Ut omnes unum sint - hogy mindnyájan eggyé
legyenek. .

Es miként tudta célját, terveit megvalósítani? ...Szárnos kortársa úgy vélekedett, de elmondták
róla halála után is sokan, hogy bár jósága aranyat ért, nem volt nagy szellemi ereje, sem gyakor
lati realizmusa- szentimentális, csupaszív ember volt. A környezet hizelgő megnyilatkozásai,
majd a világnak a pápa halála miatt érzett szomorúsága >- mindezek tények. Ám hónapokkal,
évekkel a halála után egyre többen kérdezték: vajon csak álom lett volna, hogy az egyház talál
kozni kívánt a világgal, minden jóakaratú emberrel, és hogy a világ, az emberek, a távolállók is
érdeklődve fordultak az egyház felé? János pápa rövid működése idején sokan remélték. hogy az
egyház erkölesi támaszt nyújt a félelem pusztaságában, a háború elhárításában, a nyomor fölszá- .
molásában és az emberi felelősség és józanság felélesztésében. A pápa halála után pedig egyre
többen kérdezték: vajon csak álom lett volna az a rövid időszak, amikor Keleten és Nyugaton
egyaránt lelkesedéssel és elismeréssel szóltak a Pacem in terris és a Mater et magistra encikliká
ról, amikor a pápa Béke Nobel-díjat kapott, amikor az USA-ból és a Szovjetunióból egyaránt
hivatalos vendégek érkeztek a Vatikánba? Vagy talán mégis azoknak volt igazuk, akik szerint
- ahogy mondogatták .. < a pápa foglalkozzék csak az egyház vezetésével és ne tárja ki oly nagy
igyekezettel karját a világ felé? Szent Péter utódai, a "kapu őrei", ne legyenek egyebek, csupán
őrök és fölvigyázók ? ..

'Az igények, megállapítások és kérdések jogossága: összefügg egy másik kérdés megválaszolá
sáv~: vajon Angelo Roncalli, az öreg pápa már képtelen volt az építő munkára? Úgy tűnik
_.tartják többen-, hogy igen, hiszen ő csak "kinyitotta az ablakot", de másokra, utódaira/hagyta ,
a munka javát. Természetesen van ebben a kérdésbe bújtatott állitásban igazság is. De joggal
vethetjük föl: vajon nem volt-e nagy, sőt hősi tett végre kitárni az ablakot, és vajon nem vált-e
ennek nyomán kötelezettségévé az utódoknak. hogy anagy munkát folytassák, hogy a .rneghi
vás egyházának" kapuit-ablakait továbbra is nyitva tartsák? És így folytathatjuk: a pápaság tör
ténetében alig-aligvolt olyan, aki annyi egyéni, sajátos és gyakorlati tanítást adott volna a szo
ciális problémák rendezésére, a világ békéjének megőrzése"érdekében, mint XXIII. János pápa a
Mater et magistra és a Pacem in terris enciklikában. Azután: a pápaság történetében alig-alig
akadt meg másik olyan ötéves időszak, melyben a pápaság külső és belső története, hatása ilyen
nagy tempóban változott, alakult volna, mint János pápa éveiben. A'pápa rövid kormányzása
alatt új irányt mutatott a Vatikan itáliai és nemzetközi politikája számára. Az kétségtelenül igaz,
hogy ő maga nem készített kidolgozott tervet az egyház megújítására. Ezt a munkát a Zsinatra
hagyta -de úgy, hogy megmutatta a püspököknek, hol, merre keressék a megújulást: Krisztus
világosságát ragyogtassák fel újra az egyház arculatán. Legyen az 'egyház- Krisztus igazságát és
szeretetét tükrözve - valóban a népek világossága. János pápa átfogó terve ... nagy vonásokban
- a minden keresztény, a minden ember, a világ felé való fij/táru/kozásban áll előttünk. Ezt a nyi
tottságot tükrözte később - bár gyakran csak óvatos megfogalmazásokban ~ a Zsinat számos
dokumentuma.

És a világ készséggel, sőt örömmel fogadta XXIII. János pápa nyiltszívűségét, "ablaknyitá
sát", Különösen F urópa, amely kiábrándult a szűkkeblű nacionalizmusok ból, és félt a lábát egy
re jobban megvető technokratizmus veszedelmétől. Az ötvenes évek végén, a hatvanas évtized
elején egyre többen fordultak Róma felé, ahol egy bölcs öreg ember élt, s akitől megvilágositást,
irányítást vártak: hogyan éljenek-cselekedjenek az igazság és a szeretet szellemében, és hogyan
állítsák helyre újra a békét?

Igaz, a választ erre a súlyos kérdésre már XII. Pius is megadta. Azt mondta az embereknek,
hogy az újabb időkbenmegtapasztalt sok csapás aposztáziájuk keserü gyümölcse. Ez a gyümölcs
majd akkor érik be, ha a világ teljesen hátat fordít az Istennek és egyházának. Figyelmeztetés
képp kiközösítést helyezett kilátásba sokak számára. óvásképp pedig világos tételekben fogal- '
mazta újra az egyház tanítását.·· XXIII. János viszont, ha nem is mindig szavakkal, de egyénisé
gének sugárzásával és magatartásával ezt mondta: elég volt már a sok definíció ból és az anaté
mákból. A világ nagy problémáit elődeinél empirikusabb módon közelítette meg. Kevesebb
mondanivalója volt az ígazság követelményeiről (anélkül természetesen, hogy kétségbe vonta
volna őket), de annál több praktikus tanácsot adott a szeretet gyakorlásáról, a békéről, egymás
értő megbecsüléséről. János pápa arra buzdította az embereket, hogy hitük legyen bátrabb, sze-

12



retetük átfogóbb. Akinek hite van - hangoztatta -, az nem remeg. És szenvedélyes kitartással
biztatta a világot, hogy keresse a békét. Ne pusztán úgy, mint egyfajta jog érvényesítésének és az
igazságosság diadalának következményét -ezekről a követelményekről ő is látta, hogy elérhetet
lenrk -, hanem tapasztalati úton, lépésről lépésre megragad va a kínálkozó alkalmakat, hogy ma-
ga IS minél több emberrel találkozhasson, még az ideológiai ellenfelekkel is. -

A .mit akart János pápa?" kérdés megválaszolásakor nemcsak arra lehet és kell választ keres
nünk, miképp gondolkodott, milyen célok és vágyak égtek szívében. A mit tett? mit alkotott Z,
mit indított útjára rövid pápasága idején? kérdések, illetőleg ezek megválaszolása nem kevésbé ér
dekes és fontos feladat. Itt valóban csak vázlatos fölsorolásra szoritkozhatunk, tényekre, ada
tokra. Mindenekelött arra, hogy összehívta és megnyitotta, útjára inditotta a II. vatikáni zsina
tot. Ez akkor is az ő érdeme, ha pápasága alatt az idő már "beérett", ha a Zsinat gondolatával
már elődje, XII. Pius is foglalkozott. Az egyetemes Zsinatnak mintegy bevezetője volt a János
pápa által egybehívott római egyházmegyei papi szinódus, és szervesen kapcsolódott a zsinati
megújulás gondolatához az egyházjogi kódexének korszerűsítesi szándéka is. Az egyetemes Zsi
nattal a pápa nemcsak az egyház belső, lelki megújulását kívánta szorgalmazni, hanem egyszer
smind az elszakadt keresztény kőzősségeket is fölhívta, hogy ápolják az egység gondolatát és ka-

_tolikus testvéreikkel együtt keressék az egység megvalósításának gyakorlati útját.

ÖKUMENIKUS TÖREKVÉSEK ÉS TÁVLATOK. János pápa ökumenikus tevékenységében
valóban csak "törekvésekről és távlatokról" beszélhetünk. János pápa nem volt az ökumenizmus
"szakértője", részletes programot sem dolgozott ki e tárgyban. Valamiképp azonban "forrás"
volt, mely nélkül nincs patak, nem indulhat útjára a folyó.

A különváltan élő keresztény testvérek meghívása az egyház egyetemes egységébe János pápa
kormányzásának, működésénekegyik vezérmotívuma volt. A Jó Pásztor és a szerető testvér atti
tűdjéből fakadóan a Zsinat meghirdetésekor hangoztatta, hogy meghivja a különvált keresztény
közösségeket és kéri őket, barátságosan és testvériesen kövessék őt az egység és kegyelem keresé
sének közös útján. Különösen nagy nyomatékkal ismételte meg e meghívást a keleti egyházak fe
lé, amelyekkel annyi bensőséges szál fűzi egybe a katolikus egyházat. A világegyház havi ima
szándékainak kijelölésénél1960 januárjától kezdve ismételten az "ut omnes unum sint" gondola-
ta vezette. ,-

A nagy emberek egyik jellemző és nem lebecsülendő értéke, hogy saját céljaikat, munkaprog
ramjukat szem előtt tartva jól válogatják meg közvetlen munkatársaikat. Ami XXIII. János pá
pa ökumenikus elképzeléseit és célkitűzéseit illeti, ez teljességgel sikerült. Olyan segítőtarsatemelt
maga mellé a német származású jezsuita, Augustin Bea személyében, aki nemcsak megértette és
magáévá tette a pápa ökumenikus törek véseit. hanem előre is lendítette azokat. Bea bíboros
egyik közvetlen tanúj a és igazolója volt annak a hallatlan sugárzó erőnek, amely - épp ökumeni
kus vonatkozásaiban - a pápából áradt. Amint erről Oscar Köhler tanulmányában tájékoztat
(Stimmen der Zeit, 1981. 301-313),.8ea esetében nem a jezsuitáknál megkövetelt "pápa iránti
tiszteletről és engedelmességről" volt csupán szó. Inkább azt mondhatnók, hogy az éles szemű

vezető felfedezte ajeles biblikus tudásban az ügy számára legmegfelelőbbmunkatársat. E felfe
dezés következménye lett többek közőtt, hogy az 1960. június 5-én a pápa által életre hívott Ke
resztény Egység Titkárság élére Bea bíboros került. A Titkárság fölállítása után Bea hamarosan
megkérdezte a pápát, hogy felvegye-e a kapcsolatot az Egyházak Világtanácsával ? János pápa
úgy vélekedett, hogy "az ügy számára még nem érett meg idáig". - Mire a kongeniális Bea csak
ennyit jegyzett föl naplójában: Ebből azt a következtetést vontam le magamnak, hogy akkor
"meg kell azt érlelni". És ebben az "ér.lelő folyamatban" - ugyancsak Bea följegyzései szerint - a
pápa diszkrét módon mindig segítően állt mögötte. Ennek fett később kimagasló és látható ered
ménye, hogya II. vatikáni zsinaton a nem katolikus keresztények megfigyelői is jelen lehettek.
Igaz ugyan, hogy a zsinati előkészítő bizottságnak titkos szavazással megejtett idevonátkozó
eredményét (mely valószínííen negatív volt) sohasem hozták nyilvánosságra, mégis, az egyébként
rendkívül diszkrét Bea bíboros kis rést nyitott a zárt ajtókon. amikor följegyezte, hogy: "a meg
figyelők meghívása közvetlenül XXIII. János személyes döntésének köszönhető"." Ugyanez a
Bea bíboros mutatta be az audiencián a pápá nak a meghívott megfigyelőket (két nappal a ZSinat
megnyitása után, 1962. október 13-án). Az egyébként nyugodt és mértéktartó Bea a kihallgatás
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befejeztével csak ennyit mondott: "Ez valóságos csoda t" Érthető, ha János pápa és Bea bíboros
közös, az egyetemes kereszténység érdekében végzett erőfeszítéseit sokan egyfajta "concursus di
vinus"-nak minősítették.

XXIII. János nem volt ugyan tudós, nem is volt kimagasló szervező. Sohasem készült fel arra,
hogy az "ökumenizmus specialis tájává" váljék. Azt azonban elmondhatjuk róla, hogy mire "pá
pává érett", megtalálta az egység felé vezető kapu kulcsát. Ez a kapu pedig nem a hitviták felé
tárja fel, teszi szabaddá az utat, hanem - a keresztények mai egzisztenciális helyzetét, együttélé
sét szem előtt-tartva -' a mélyebb megértés és a nagyobb szeretet felé. Nem volt a pápa olcsó meg
alkuvó, aki a tévedés beszüremkedését tette lehetővé. Nem feledte el azonban a még ifjúkorában
olvasott Szent Ágoston-i figyelmeztetést: Gyűlölni kell a tévedést, de szeretni a tévedőket.

A diplomáciai tapasztalatok megtanították arra, hogy mindig a konkrét, adott körülményeket
tartsa szem előtt, és ne vágyálmokat kergessen. Nem volt maximalista, aki az "abszolút ered
mény" érdekében elmulasztotta volna az "éppen lehetséges" elérését, vagy legalábbis megközelí
tését. E megközelítés útját - józan szemlélettel- annak előtérbeállitásában látta, ami összeköt az
elszakadt, különvált keresztényekkeI. Mindenekelőtt Jézus Krisztus személyében, aki par excel
lence út az egység felé, és akiről egyedül mondható el, hogy a Népek Világossága. Ezért is buzdí
tott oly gyakran a pápa, hogy a kinyilatkoztatás tiszta forrásából kell minden keresztény közös
ségnek merítenie, és abból kell a keresztény hit és élet lényeges vonásait kibontania. Ennek a ki
nyilatkoztatásnak foglalata, teljessége pedig maga Jézus Krisztus (vö. Acta Apostolieae Sedis
52/1960, 1006 - és még számos helyen). Testvéri szeretetből fakadó megnyilatkozásaival és aláza
tos, őszinte, szolgálni kész magatartásával még il primátus súlyos és kényes problémájának lehet
séges tárgyalásához is kedvező klímát teremtett. A primátusban ő nem uralkodást, hanem min
denekelőttPéter szolgálatának, a "confirmator fratrum" feladatának folytatását látta.

Ha össze akarjuk foglalni, mi jellemezte XXIII. János pápa ökumenikus szemléletét, nyitását,
törekvéseit, akkor a következőket emelhetjük ki:

l.·A teológusok dialógusa az ő számára fontos és szükséges, de csak előkészítője lehetett an
nak, hogy sor kerüljön az egyházak közötti érintkezésre, őszinte beszélgetésekre. A Szentlélek
működését nem korlátozhatja semmiféle "szolgálati út". S bár tudta, hogy vannak olyan nehéz
és kényes témák, melyeknek tárgyalását az egyházak hivatalos vezetői még időszerűtlennek tart
ják, ennek ellenére meggyőződésevolt, hogy a hivő nép, az egyházak közötti élő kapcsolat előse

gítheti az érlelődési folyamatot. Ugyanakkor fontos "hivatalos lépéseket" is tett, mindenekelőtt

életre hívta a Keresztény Egység Titkárságot,
2. A keresztény hivő közőseégekélő, tanúságtevő magatartása többet ér minden érvelésnél.

többet ér a kérdések fölvetésénél. Az egyház közös istenhivő és Krisztust megvalló tanúságtétele
az ökumenizmus legnagyobb ígérete és esélye. Nem.kevésbé fontosak a szeretet tetteinek, a kari
tásznak közös testvéri megnyilatkozásai.

3. Már XXIII. János életében is fájdalmas realitás volt, és az maradt azóta is, hogy a communi
catioin sacris, a szentségekhez való közös járulás még nem, vagy csak igen nagy fenntartásokkal

. lehetséges. Túlzottan nagyok voltak (és sajnos még ma is ilyenek) a keresztény egyházak között
az elméleti, teológiai különbségek: Különösen fájdalmas ez az Eukarisztia vételével kapcsolat
ban, hiszen éppen ennek kellene a sacramentum unitatis-nak, az egység jeiének lennie. E nehézsé
gek azonban nem adtak fölmentést a pápa számára. Továbbra is kereste a közös utat, és minde
nekelőtt szorgalmazta a közösimádkozást. Jól látta és kifejezésre is juttatta, hogy az egység nem
szervezési munkának, nem hitvitáknak. de még csak nem is baráti beszélgetéseknek lesz az ered
ménye, hanem legfőképpena közös imádságnak és a Szentlélek kegyelmi működésének.

JÁNOS PÁPA TESTAMENTUMA..Amikor 1963 tavaszától egyre több kép jelent meg János
.pápáról, melyeken már a súlyos beteg arcvonásai is fölfedezhetők, majd a képek a fáradt arcot
már a ravatalon mutatták - lényeges változást rajta a figyelmes szemlélő nem tapasztalhatott.
Bár a szenvedés hónapjai ott hagyták nyomukat, nem tudták eltüntetni a szeretet és jóság voná
sait. János pápa, "a világ plébánosa" eltávozctta földről. Sok minden történt azóta a keresztény
egyházak életében, de egyvalami kezdett új elemekkel gazdagodni: egymáshoz való kapcsola
tuk. A pápa nem vihetett végbe lehetetlent: évszázadok eltávolodását, sőt ellenséges szembenál
lását nem lehet egy rövid pontífíkátus alatt, de még egy emberöltő alatt sem megváltoztatni.
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Mégis elmondhatjuk, hogy az ő kiegyensúlyozott, jóságos lényére volt szükség ahhoz, hogy az
egyházak között - szerény kifejezést használnék --legalábbis valami .mozgásba jöjjön". Az ag
godalmaskodókat könnyen megnyugtathatjuk : János pápa nyitása óta, a Zsinat óta sem kell
mást hinnünk, nem kell hitünkből egy jottányit sem föladnunk, de már másképp élhetjük hitün
ket és másképp érintkezhetünk keresztény testvéreinkkel. Egyszerűen azért, mert egyre inkább a
lényegre összpontositúnk : arra, hogy Isten Krisztusban a világ, és abban minden ember számára
az üdvösség útja lett. Ez az alapigazság nem zár ki egyetlen más hitigazságot sem, de végső soron
mindent magában foglal. A "másképp hinni" azt is jelenti, hogy a hitet nem fenyegető üzenet
ként, hanem - keresztény testvéreinkkel együtt - valódi örömhírként tárhatjuk a világ elé. Mint
meghívást, mint életünket értelmező,gyötrő kérdéseinkre a végső választ adó evangéliumot. Kő
zös Krisztus-hitünkböl fakadóan a szeretet, az irgalmasság, a béke, a megújulás és megújítás em
berévé válhat minden Krisztus-hivő keresztény.

János pápának talán legforróbb óhaja az volt, hogy az embereket, .minden jóu karatú embert"
Krisztus szeretetéhez elvezessen. Nemcsak azt tudta, hogy erre isteni megbízása L> küldetése van,
hanem azt is, hogy az emberiségnek ma erre van a legnagyobb szüksége. Ezért tárta fej az egyház
ajtaját-ablakát, hogy minden embernek megmutassa a Krisztus felé vezető legbiztosabb utat.
Ökumenikus nyitottsága senkit sem zárt ki': mindenkit, a nem hivőket, az egész világot magához
kívánta ölelni úgy, hogy közben ő maga is lépést tarthasson az emberekkel, a világgal.

Nikodim metropolitát - ahogyan könyvében megjegyzi - különősen megragadták a pápának
ezek a szavai: "Szükséges, hogy fiatalos és bizakodó szívvel a helyes találkozást előkészítsüka vi
lággal, mely szüntelenül mozog, úton van ... Az a feladatom, hogy azzal, aki halad, lépést tart
sak, hogy el ne maradjak mellőle és ne engedjem, hogy mellettem elmenjenek."

Az elmúlt mintegy száz év alatt egyetlen pontifikátus sem volt olyan rövid, mint az övé, de
aligha lehet kétségbe vonni - jegyezte meg ugyancsak Nikodim -, hogy a katolikus egyház szá
mára célkitűzéseibenés ökumenikus távlataiban bármelyik is jelentősebb lett volna, mint János
pápáé. A metropolita megállapítását egzakt módon természetesen nem lehet igazolni. Egy azon
ban kétségtelen: az "átmeneti pápa", ha csak az egyetemes Zsinat összehívására gondolnánk is,
ha csak az ökumenikus nyitottságát említenők is föl - korszakmeghatározó egyéniség volt.

Az egyház úton van. A történelem során még megjárandó út ismeretlen, rejtett számára. Csak
is a Lélek vezetésére bízhatj a magát. A Lélek pedig századunk derekán egy embert küldött kö
zénk. János volt a neve. Jóságos és bölcs embert, aki ugyan nem az "újraegyesülés kidolgozott
programját" hagyta reánk örökségül, hanem imádságos lelkületét. Mert a "helytartó" Urának
főpapi imáját ismételve imádkozott és ma is ezt kéri minden kereszténytől: ut omnes unum sint
- hogy mindnyájan egyek legyenek.
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A VIGILIA KIADÓHIVATALA KÖZLI: Megjelent a Vigilia 1981. évi nyolcoldalis tartalom
jegyzéke. Előfizetőink részére ajanuári számunkhoz díjtalanul mellékeljük. Példányonkénti vásár
lóink számára 2,~ forintos bélyeg beküldése ellenében készségesen megküldjük a kért eimre.
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