
Visszatekin tés
ÓRSYLÁS21Ó János pápára

Összefoglalás mindarról a jóról, amit általa kapott az egyház

Született 1921-ben Szé
kesfehérvárott. A Páz
mány Péter Tudo
mányegyetem Jogi Karán
doktorált. 1943-ban a Jé
zus Társaság tagja lett.
További jogi és egyházjo
gi tanulmányait Oxford
ban és Rómában végez
te. Nyugalmazott egyete
mi tanár. Legutóbbi tanul
mányát 1995. 1. szá
munkban közöltük. Ezt az
írását XXIII. János pápa
halálakor jelentette meg
az America című lapban,
1963·ban.

Egyházi
lelkiismeretvizsgálat

János pápa a halála előtt néhány nappal, amikor a római sajtó már
a végtelen fájdalom kifejezéseivel volt tele, az Apostoli Palota har
madik emeletén így köszöntötte titkárát: "Öröm töltött el, amikor
jelezték: indulunk az Úr házába!" (Zsolt 121,1). Elhaló hangja 
milyen szépen zengett ez a hang a Szent Péter-székesegyházban!
- Szent Pál szavait visszhangozta: "Szeretnék elköltözni, hogy
Krisztussal egyesüljek" (Fil 1,23).

Angelo Giuseppe Roncalli, XXIII. János pápa, a jó szolga megtért
Mesteréhez, és számot adott sáfárkodásáról. Nem kétséges, bőven
megsokszorozta a rábízott talentumokat, és most már vendég azon
az örök menyegzőn, amely felé olyan féltő gonddal terelgette nyá
ját. Úlja befejeztével most jogosan teheljük fel a kérdést, melyek
voltak főbb céljai, pontosabban mennyi jót adott általa Isten egyhá
zának.

Pápaságát talán így jellemezheljük legjobban: XXIII. János sze
mélye révén Isten hozzákezdett egyháza megújításához, és a vilá
got új Pünkösd szele rázta meg. E megújulás lezárulása talán éppen
a kezdet.

Korábban egy-egy új pápa megválasztásakor többé-kevésbé e
lőre lehetett tudni, hogy uralma idején az egyház életében milyen
események várhatók. XII. Piusz például tökéletesen megfelelt
mindazok várakozásának, akik Eugenio Pacellit választották Péter
trónjára. János pápa esetében a dolgok egészen másképp alakul
tak. Már hajlott korában vette vállára a pápaság terhét, és sokan
nyíltan állították, hogy nem is fog ártani az egyháznak egy nyu
galmas időszak, amíg feldolgozhalja XII. Piusz pápa mélyen kon
zervatív tanítását. Ez a nyugalmas időszak azonban nem követ
kezett el. A következő öt évben forgószél söpört végig az egyházon

A történelem folyamán az egyház még talán soha nem végzett
olyan mélyreható és alapos lelkiismeretvizsgálatot, mint János pá
pa működése kezdetén. A zsinat meghirdetésekor minden püspö
köt, apátot, egyetemet és kongregációt arra kértek, vizsgálják
meg, mit kellene megújítani az egyházban, és tegyenek javaslato
kat a változtatások mikéntjére is. A javaslatok özönlöttek Rómá
ba, és ezekből válogatták össze a zsinat anyagát. A lelkiismeret
vizsgálat haszna a zsinaton tűnt ki igazán; minden kérdést meg
vizsgáltak, és számtalan javaslat született a bajok orvoslására.
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A zsinat

Az egyház iránti
jóindulat

Könnyen lehet, hogy mindent megváltoztatni még olyan intéz
mény számára is túl nagy feladat volt, amely a Szentlélek erejé
ből táplálkozott, de így is szembenéztek a valósággal, és javasla
tokat tettek arra, hogyan lehet tökéletesíteni Isten Házát.

A II. Vatikáni zsinatot sokan elszigetelt eseménynek tekintik.
Egyetlen ülésszaka volt, talán lesz még egy vagy kettő (ha a pápa
úgy akarja), aztán hazamennek a püspökök, és az egyház élete
visszazökken a normális kerékvágásba. Természetesen új liturgiát
készítenek, különféle teológiai rendelkezéseket hoznak, amelyek
egy időre lefoglalják a hittudósokat, ám a keresztények - és ál
talában az emberiség - életét nem fogják mélyebben befolyásol
ni. Többen legalábbis így vélekedtek. Elképzelésük azonban leg
kevésbé sem felel meg a valóságnak.

A zsinat legfőbb jelentősége, hogy új mozgalmat indított el az
egyház életében, olyan mozgalmat, amelyet a Szentlélek ereje
élesztett fel, és semmilyen emberi erő sem állíthat meg.

Különösebben élénk fantázia nélkül is könnyen el tudjuk kép
zelni, hogy a trentói zsinat milyen mértékben befolyásolta az egy
ház életét: gyümölcseit mind a mai napig élvezhetjük. Ha a püs
pökök egyházmegyéjükben híven teljesítik kötelességüket, ha a
szeminaristákat megfelelően képzik, ha tisztelik a Szentszéket 
mindez nagy mértékben köszönhető a trentói zsinati atyáknak.

Négy évszázaddal később a II. Vatikáni zsinat új mozgalmat
indított el, amely a következő évszázadokra jelöli ki az egyház
életének útját. A püspököknek nem kellett sok rendelkezést meg
fogalmazniuk, de az első ülésszakon felmerülő néhány javaslat,
illetve azok, amelyeket majd a következő ülésszak határoz el (ha
a pápa újra összehívja a zsinatot), új lelkületről tanúskodnak. Ez
a lelkület inspirálja a Szentszék és a püspökök tetteit, és hosszú
időre meghatározza a teológiai képzést is. Pál apostol szellemét
tükrözi, aki felülemelkedett a zsidó törvényeken (nem azért, mert
önmagukban rosszak voltak, hanem mert gátolták a pogányok
megtérítését), és a pogányok és az egész emberiség számára fel
tárta a krisztusi megváltás isteni titkát. A zsinat egy mozgalom
kezdete, és János pápa volt az új Pünkösd kinyilvánításának iste
ni eszköze. Ö pedig gyermeki egyszerűséggel engedelmeskedett
az isteni sugallatnak.

Mindazok, akik az Evangélium magját próbálják elhinteni a
pogány és elkereszténytelenedett országokban, jól tudják, nem
feltétlenül az a megtérés legfőbb akadálya, hogy nehéz elfogadni
a három isteni személy gondolatát. A misszionáriusok gyakran el
sem jutnak idáig. Először ugyanis az előítéletek szinte áthághatat
lan falát kell áttömiük. Feleletet kell adniuk néhány udvariasan
vagy kevésbé udvariasan (esetleg határozottan durván) megfogal
mazott vádra, mint hogy a katolikusok türelmetlen fanatikusok, a
nyugati kultúrát terjesztik, vagy a gyarmatosítás szelleme vezérli
öket. Más összefüggésben az merül fel, hogy a katolikusok nem
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törődnek a szegényekkel, nem hisznek a politikai szabadságban,
a protestáns országokban pedig gyakran azt hallani, hogy Máriát
istenként tisztelik, nem olvassák a Szentírást és így tovább. Az
előítéletek, illetve az egyház iránti jóindulat hiánya jelentik lénye
gében a megtérés legfőbb akadályát.

János pápa megkapó személyisége jelentősen megingatta és bi
zonyos mértékben legyőzte az egyházzal szembeni ellenséges
hangulatot. Széles mosolyával és forró ölelésével minden embert
magához akart vonni. Sokak szívében barátságos érzelmek ébred
tek az egyház iránt. A misszionáriusok munkáját így Európában,
Ázsiában, Afrikában vagy Amerikában is évekre megkönnyítette.

Az emberség lehelete Az egyház lelki intézmény. Lelke maga a Szentlélek. Mégsem
kizárólag isteni jellegű, hiszen mélyen emberi vonások is ér-
vényesülnek benne. A Megtestesülés titka van jelen Krisztus Tes
tében, amely nem más, mint Isten népének gyülekezete. Az egy
ház legfőbb értékei nyilvánvalóan természetfelettiek. Ezeket az
emberek és emberi intézmények révén azonban földi értékekké
kell változtatni, hogy a Megváltó Isten jósága és embersége min
denki számára nyilvánvaló legyen.

János pápa a szó legjobb értelmében véve a Megtestesülés
apostola volt. Nem hiányzott belőle a láthatatlan isteni világ tisz
telete - olyan mélyen emberi módon hirdette azt, hogy minden
ki megértette, és mindenkit vonzott. Nem tartott hosszú prédiká
ciót az alázatosságról, hanem inkább ellátogatott egy híres római
börtönbe, hogy találkozhasson a jó (igen, jó!) gyermekekkel, akik
"nem jöhetnek el hozzá". Ha bármelyik barátja súlyosan meg
betegedett, a pápa hamarosan megjelent betegszobájában, és örö
möt sugárzó arcával könnyítette szenvedéseit. János pápában
megvolt a gyermeki egyszerűség: lenyűgözte a természetfeletti,
ugyanakkor tökéletesen itthon volt ebben a világban. Emlékez
zünk vissza, hogyan viselte betegségét, amely végül teljesen fel
emésztette: vidám csevegése soha, egy percre sem szűnt meg.
Látni kellett volna, ahogyan látogatást tett Olaszország elnökénél.
Ekkor jegyezte meg valaki, hogy talán soha nem fog távozni,
mert az elnök őrségének minden egyes katonájától külön el akart
köszönni.

A halál nagy napjának eljövetelét egyre természetesebbnek tar
totta. Egyik nap épp olyan jó meghalni, mint a másikon. Számára
minden nap az Úr napja volt, és mindnek egyformán örült. Em
bersége talán abban nyilvánult meg legvilágosabban és legmegrá
zóbban, ahogy az ismerős emberekhez és helyekhez ragaszkodott:
családjához (és ez a kapcsolat mindenfajta nepotizmustól mentes
volt), szülöfalujához, Sotto il Monté-hoz vagy éppen a bergamói
egyházmegyéhez. Ezek mind fontos szerepet kaptak beszédeiben.
Halálos ágyán testvéreihez bergamói tájszólásban szólt. Milyen
gyakran beszélt a szegény és szenvedő Bulgáriáról is, ahol éveket
töltött a Szentszék szolgálatában!
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A püspökök iránti
tisztelet

A jó pásztor és az
apostoli hatalom

János pápa természetesen megújította a püspöki hivatalt is.
Zsinatra hívta a püspököket, és az egyetemes egyház iránti ko
moly felelősségüket gyakoroltatta velük. Mélyen tisztelte őket. A
zsinat során egy ideig többen ismételten amellett érveltek, hogy
az előkészített rendelkezéseket el kell fogadni, hiszen a Szentatya
maga is helyesli öket. Amikor a püspökök többsége nem tartotta
szükségesnek, hogy a "Kinyilatkoztatás két forrásáról" tárgyalja
nak, a pápa alázatosan levette a témát az első ülésszak program
járól, és egy bizottságot bízott meg a tervezet felülvizsgálatával.
Soha senkiben nem merült fel, hogy a pápa nem ad teljes szabad
ságot az apostolok örököseinek, vagy hogy nem viselkedik kor
rektül velük szemben. Bár a zsinat még nem rendelkezett a püs
pöki intézményről, ez gyakorlatilag magától megszilárdult az
egyházban. A püspökhöz képest semelyik egyszerű pap sem él
vez elsőbbséget. Minden bíboros és a kongregációk prefektusai is
mind részei a püspöki testületnek, és mindnyájan segítenek a pá
pának a kapott új karizma szellemében. E fejlődés jelentőségét

egyelőre még nem tudjuk eléggé értékelni. Mégis, ugyan ki kétel
kedne abban, hogy Jakab, János, András, Pál vagy a többi apostol
örökösei még hűségesebbek lesznek Péterhez, mint valaha?

A római katakombák minden zarándokát lenyűgözi a jó pász
tor vissza-visszatérő ábrázolása, ahogy kezében tartja az elveszett,
de megkerült bárányt. János pápa megválasztása után úgy össze
gezte programját, hogy az Úr bárányainak és juhainak jó pásztora
akar lenni. Ezt a pásztori lelkületet nemcsak a római plébániákon,
szentélyekben, lelkigyakorlatos házakban és kórházakban tett
számtalan látogatása fejezte ki, hanem beszédei és írásai, többek
között két nagy enciklikája is.

Emellett tökéletes emberközeliség is jellemezte. A Péter örök
ségéhez illő nagylelkűséggel megerősítette a megyéspüspöki
intézmény rangját, és ugyanakkor Péter trónjának méltóságát is
egyértelműen felemelte. Nem hagyott kétséget afelől, ki a bárá
nyok között az első, a vezető. Zsinatot akart összehívni, és a zsi
nat, lám, megvalósult. Minél hamarabb szeretett volna sort keríte
ni rá, és a zsinat késedelem nélkül létre is jött. Meg akarta refor
málni a kánonjogot, és ebből a célból bizottság alakult. A zsinat
során nem habozott érvényt szerezni hatalmának, de olyan hatá
rozottan és előkelően, hogy senkinek sem jutott eszébe el
lentmondani. Jó pásztor volt, akiben a gyengédség és a tekintély
egyesült.

Jel a nemzetek között: az isteni szeretet. Az egyházat gyakran
emlegetik úgy, mint signum elevatum inter nationes: Isten csodá
latos jele, amely a nemzetek között emelkedik és a megváltásukat
hirdeti. Ugyanakkor Isten gyermekeinek a közössége is, ezért ha
életük nem az isteni jóság jele, a megváltás jó híre sem hallatszik.
Az isteni csodák ereje Isten népének hitéről, reményétől és szere
tetétől függ.
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János pápa - uralma első napjától kezdve, amikor kifejezte
vágyát, hogy minden keresztényegyesüljön, egészen az utolsóig,
amikor életét az egyháznak, a zsinat sikerének és a békének aján
lotta - hatalmas tettekkel hirdette ezt az árnyékvilágot túlélő

erényt: az isteni szeretetet. A keresztények korábbi vitái nem tar
tották vissza attól, hogy a jelenben megmutassa nekik irántuk
érzett határtalan szeretetét; az egyház ellen elkövetett gonosztet
tek és üldözések nem nyomták el benne a szeretetet, amelyet az
Atya érez Isten teremtményei iránt.

Mindazok, akik nem ismerték vagy nem értették meg, szívesen
beszéltek politikájáról. Kétséges, hogy egyáltalán létezett-e ilyen,
hacsak nem a szeretet politikája, a maga tökéletes egyszerűségé

ben.
Nem sorolhatjuk fel azonban mindazt a jót, amit Isten hűséges

szolgája, XXIII. János pápa révén juttatott egyházának. Egyelőre

még nem látunk tisztán, hiszen uralma is és személyisége is túl
közel van hozzánk. E néhány tettének bemutatása azonban talán
hozzásegített ahhoz, hogy jobban megértsük, milyen szerepet töl
tött be Isten földi királyságának történetében. Pápaságáról nyil
vánvalóan nem vonhatunk pontos mérleget, nem értékelhetjük
minden sikerét, és nem ismerjük hiányosságait. A történészek ezt
majd kínos pontossággal végzik el. Cikkünk azonban nem is egy
szerű dicshimnusz, hiszen ez aligha illene egy olyan ember emlé
kéhez, aki ennyire alázatos volt jóságában. Inkább megpróbáltuk
föleleveníteni személyiségét, és megmutatni, hogyan vált az isteni
Gondviselés eszközévé, és Isten hogyan áldotta meg általa népét.

Mona Krisztina fordítása

A Vigilia Repertóriuma

Örömmel közöljük, hogy F. Pozsonyi Ágnes
szerkesztésében elkészült a Vigilia utolsó tíz évének

repertóriuma (1985 januárjától 1994 decemberéig).
Az első ötven év repertóriuma 1987-ben jelent meg.

Korlátozott anyagi lehetőségeink miatt a Repertóriumot
csak az igények szerinti példányszámban sokszorosítjuk,
fűzött formában, illetve PC-lemezen is hozzáférhetővé

tesszük Windows formátumban.
A fűzött példány önköltségi ára 12oo,-Ft, a lemez ára 2oo,-Ft.

Kérjük Olvasóinkat, elsősorban a könyvtárakat, december
20-ig jelezzék, hogy igényt tartanak-e a Repertóriumra,

milyen formában és példányszámban.
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