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Pozitív vélemény
nyilvánítás

evangélikus részról

A világi sajtó
beszámolói

II. János Pál pápa
Egy magyar evangélikus lelkész szemével

A Vigilia szerkesztőségének megtisztelő felkérése felment az alól,
hogy a felejthetetlen, nagyformátumú pápa életrajzi adataival és
huszonhat évi szolgálatának részletezésével foglalkozzam egy ma
gyar római katolikus értelmiségi folyóiratban. Másrészt lehetősé

get ad arra, hogy saját véleményemet fejtsem ki. A számomra oly
kedves Vigilia olvasói ismerik nevemet és a Római Katolikus Egy
ház iránti érdeklődésemet, így tudják azt is, hogy Evangélikus
Egyházunkban nincs hivatalos, kötelező érvényű megnyilatko
zás, amit a "püspöki kar" jegyezne, másfelől még a Lutheránus
Világszövetség (LVSz) megnyilatkozásai sem azonosak súlyuk
ban a Vatikán hivatalos állásfoglalásaival. Az LVSz csupán fórum
az evangélikus nemzeti egyházak számára, szövetség és nem
csúcsszerv.

A számtalan, nagyon pozitív véleménynyilvánítás evangélikus
részről a médiában, egyházi vezetők és sajtóorgánumok részéről,

egyértelműen bizonyítja, hogy evangélikus részről őszinte elis
merés, megbecsülés, tisztelet nyilvánult meg a nagy pápa meg
ítélésében, még az elődjeinél tapasztalt mértéken felül is. Az vi
szont köztudott, hogy mi nem tartjuk a pápát vicarius Christinek.
Ismereteim szerint nem szerepel ez a titulus már a II. Vatikáni
zsinat dokumentumaiban sem. E középkori megnevezés helyett
az episcopus servus servorum dei, vagyis a "püspök Isten szolgái
nak szolgája" cím használatos, mint ahogyan az úgynevezett zsi
nati pápák, XXIII. János és VI. Pál is Róma püspökeként írták
alá dokumentumaikat.

A mi megbecsülésünk egybecseng azzal, amit a nem egyházi,
világi sajtó ismeretében is megállapíthatunk. Nem túlzás azt állí
tani, hogy soha nem látott érdeklődés és szimpátia-megnyilvá
nulás kísérte II. János Pál pápa utolsó hónapjait. A szenvedé
seiben is, agóniájában is imponáló pápa világszerte tiszteletet éb
resztett, messze túl a római katolikus világegyház határain. Pél
dául a francia Paris Match szokatlanul, éppen úgy terjedelmes
tudósításokat küldött a pápa állapotáról, a Vatikán szándékairól,
az utódlás kérdéseiről, mint ahogy az amerikai vagy a nagy-bri
tanniai sajtó és a skandináv újságok is. Az "Alpoktól északra
lévő Európa" hírközlő eszközei, vagyis nem csupán a mediter
rán övezet sajtóorgánumai, első oldalakon szalagcímekben és
részletes beszámolókban tájékoztatták olvasóikat. A temetésen
való részvétel, a diplomáciai testületek sokaságának felvonulása
példátlannak nevezhető, és a Vatikán 20. században elért világ-
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pozíciójáról árulkodik, összehasonlítva például a 19. század má
sodik felének ismert Egyházi Állam helyzetével.

II. János Pál tekintélye Amit a Vigilia egyik tavaszi számában (2005. 3.) olvasunk
egymásra utaltságunkról, az bizonyítást nyert, hiszen a valóság
az, hogy a sokat gyötört, feszültségekkel teljes induló 21. század
vár valamit ettől a nagy közösségtől, és már kapott is valamit az
elhunyt pápa részéről is: hasznos, őszinte kritikát, bölcs tanácsot,
életre orientált látást égető kérdésekkel küszködő embereknek. II.
János Pál komolyan gondolta az önkritikát és mások bírálatát, de
az útmutatásait is. Volt mondanivalója nemcsak egyháza tagjainak,
hanem kora emberiségének. Megérezték ezt világszerte az emberek,
a vezetők és az egyszerű, úgynevezett átlagemberek, és ez megma
gyaráz valamit abból, amit tapasztaltunk a pápa élete alkonyán.

Rátérve vállalt feladatomra. a hírvilág gazdagságából, a bőség

zavarából kibontakozva evangélikus teológusként néhány pont
ban összefoglalom véleményemet.

Lengyel pápa 1. Lengyel pápaként indult Karol Wojtyla. Nemcsak egy volt ő a szoci
alista államból jött vezetőemberek közűl, hanem egy római katoli
kus hátterű országból érkezett, az egykori keleti blokk legkatoli
kusabb népéből. Ismerte a vasfüggöny mögötti valóságos helyze
tet saját tapasztalatából. túl a diplomácia megállapításain. Ismerte
a rendszerváltás előtti bonyolult lengyel szituációt. A sok nyelven
beszélő lengyel pápa lengyeiül imádkozott, és néha - környezete
meglepetésére - keményen fogalmazott szintén anyanyelvén. Az
első szláv pápa nem mindig a spanyol etikettnek megfelelőennyi
latkozott. A finom, hajlékony francia diplomácia nyelvét ismerte, a
gyakran virágos olasz udvari és köznyelvet szintén, de anyanyel
ve más volt. Szolgálatának első idejében többször még kemény
nek, faragatlannak is minősítették. Ó, amit gondolt, ki is mondta,
ez szokatlan volt környezetében. Néha XXIII. Jánosra emlékezte
tett. Utoljára talán a 16. századi flamand pápa, VI. Hadriánusz be
szélt így 1521 és 1523 között, Azt a pápát gyorsan elfeledték, min
den kritikájával együtt - II. János Pál huszonhat évig szolgált, őt

nehéz volt és nehéz lesz feledni. ..

Tanárember 2. Tanárember volt, aki a tanítás feladatát gyakorolta, mint egykor a
Krakkói Egyetemen, ahol morálist tanított. Ezt a tárgyat nem csu
pán az individuális etika vonalán karnatoztatta, hanem a szociális
életre érzékenyen, mai kérdésekre igyekezve válaszolni is. A világ
szerte izgalmas társadalmi problémákról nyitottan beszélt, a csa
lád válságáról éppen úgy, mint a szegénység tűrhetetlen állapotá
ról, a globalizmusról, a bankuralomról, anélkül, hogy szocialista
vagy kapitalista elvekhez láncolta volna magát. Az ő útja nem
egyszerűen egyfajta kompromisszum útja volt, hanem a jézusi
keskeny út, ami nem könnyű ugyan, de nem is járhatatlan, nem
kötéltánc, hanem reális, használható út. Tanár volta az ifjúság ko-
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Névválasztása

Hosszú távon
gondolkodott

A zsinati szellemiség

Utazó pápa

molyan vételét is jelentette. Szerette és értette a fiatalokat, gondol
kodásmódjukat, életérzésüket, stílusukat, még zenéjüket is igyeke
zett megérteni. A 33 éves Názáreti életkorával is figyelmeztet,
hogy sohasem öregedett meg, és úgy van jelen közöttünk, mint aki
mindig fiatal marad. Luther mondja egy helyütt, hogy a Szentlélek
munkájaként az "új ember", a homo novus mindig fiatal marad. Ez
nem jelenti az öregek leértékelését, hiszen a reformátor is megmu
tatta, hogy idős, beteg emberként is megmaradhatunk embernek,
kegyelemre szoruló jézusi tanítványnak.

3. II. János Pál némJálasztásában is irányt mutatott. Nem volt ugyan zsi
nati pápa, de a zsinati pápák nevét vette fel. Beleértve a zsinat utáni
"harminchárom napos pápa" elődjét is. A János név utalt a kaput, aj
tót, ablakot nyitó pápa elődre, az aggiornamento meghirdetőjére, az
egyszerű népet is szerető pápára, a Pál név pedig a bölcs, egyensú
lyozó VI. Pálra, erre a fegyelmezett, puritán vezetőre, művelt európa
ira. I. János Pál kettős nevét is vállalta, mert ő is szerette az irodalmat,
és földrészünk műveltsége az ő számára is fontos volt. A név Rómá
ban szimbólum is, amint utódja, Ratzinger bíborosból XVI. Benedek
pápa lett, és az ő névválasztása szintén programadást is jelent.

4. Hosszú távon gondolkodott. Figyelemmel kísérte ugyan Európa és
a többi kontinens napi helyzetét, mégis már idős korában a 2000.
évet célozta meg, készítette elő alaposan, majd a 21. századra akart
indításokat adni. Volt víziója. Prófétai jellegű vezető embereknek
életszükséglet ez. Anélkül, hogy menetrendet állíthatna fel, egyhá
zi futurológusként, az ismert trendeket mégis komolyan vette a
jövő tervezésében, mind a lehetőséget, mind a korlátokat.

5. Tudta, hogy a II. Vatikáni zsinat nemcsak mögötte van, hanem előtte

is, hiszen sok minden megváltozott a római egyházban, de még
sok minden változásra szorult. Egy világméretű egyház lassan
mozdul, időre van szükség, amíg az egyház egész népe magáénak
vallhat valamit. Az olaszok többször szóltak a rodaggio szimptó
májáról pápaságával kapcsolatban is. A rodaggio bejáratást jelent,
egy új autó bejáratást. A II. Vatikáni zsinat még ebben a korszak
ban regisztrálható. A valóságos teljesítmény még várat magára.
Amíg eléri a teljes, állandónak mondható utazási sebességet, ad
dig időre van szüksége...

6. Utazó pápa volt. Nem turista vagy öncélú globe-trotter. Száznégy
Itálián kívüli utazását tartják számon. Aligha található a világon
olyan üzletember vagy diplomata, aki többet utazott volna, mint
ő. Útjai szolgálati utak voltak kivétel nélkül, a Vatikán nyelvén za
rándokutak. Néha bizony merész és kockázatos utazások, környe
zete sem ajánlotta egyik-másik útitervének megvalósítását. Mégis
elment Kubába, járt veszélyes afrikai övezetekben, olyan ázsiai or-
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szágokat is meglátogatott, ahol a kereszténység törpe kisebbség
ben él, más világvallások milliós nagyságrendű tagjai között. A
Reformáció hazájában is éppúgy látogatást tett, mint az evangéli
kus hátterű Északon. Különösen is nagy hatással volt rá Svédor
szág egyháza. A szabadságára büszke Svájc katolikusságát is meg
látogatta, ahol pedig túlságosan sok eredményt nem remélhetett,
de jelenléte mégis érzékeltette, hogy például Zürich is Rómához
tartozik. Magyarországon kétszer is járt. Erről részletesebben itt
nem kell írnom. Hogy mit jelentett debreceni, budapesti látogatá
sa, egyházi vezetőkkel, kulturális jelentős személyiségekkel, az ál
lam képviselőivel történő találkozása, azt nem kell magyarázni.
Többször is kimutatta a magyarság iránti lengyel baráti szeretetét,
megkísérelte többször is magyar nyelven köszönteni magyar híve
it. Az ellenreformáció sebeit próbálta gyógyítgatni (a gályarabok
sírjára koszorút tett) stb. Utazásai eredményeit pontosan nem le
hetett még lemérni, de hogy másként néztek rá, mint a Vatikán
egykori foglyaira, az bizonyos.

Bűnbánó pápa 7. Bűnbánó pápa volt.Mintegy száz bűnvalló nyilatkozatot tett, több
mint húsz témában, bocsánatot kérve egyháza nevében természet
tudósok előtt, hugenották mai örökösei között, husziták máig ne
hezen gyógyuló sebeit gyógyítgatva. A büszke Új Világ népét
1992-ben, Amerika ötszáz éves felfedezése jubileumán emlékeztet
te, hogya keresztény spanyol, portugál hódítók kiirtották az ősla

kosság nagy részét, majd a francia, angol, nagyrészt protestáns
rabszolga-kereskedők embertelenül bántak századokig a színes
bőrűekkel, az Afrikából áthurcolt szerencsétlen rabszolgákkal. A
mea culpa emlegetése - a tua culpa - helyett nem tetszett minden
kinek. Hazánkban is voltak, akik bírálták a pápát emiatt. Nekünk
evangélikusoknak ez a hang tetszett, hiszen a Reformáció tulaj
donképpen ezzel indult, a 95 tétel első tétele bűnbánatra, megté
résre int. Bárcsak gyakorolnánk mi is többször a bűnbánat, bűn

vallás szokását, keresztény életünkhöz tartozó állandó jelenségét.

Kritikus pápa 8. Merész kritikus volt a pápa. Nemcsak a világhatalomra törő kom
munizmusnak mondta meg véleményét, hanem a kapitalizmus
képviselőinek is. A pénz és bank uralma ellen úgy beszélt, hogy
azt a multinacionális cégek és a bankvilág vezetői nem díjazták. A
7. és 8. parancsolattal kapcsolatban Luther Nagykátéjában nagyon
hasonló éles megfogalmazásokkal találkozunk. Az afrikai gazda
sági neokolonista törekvéseket éppen úgy elítélte, mint az iraki
megelőző csapásnak nevezett, hadüzenet nélküli háborút. Őszin

teségét még ellenfelei is becsülték. Szavára hallgattak nemzetközi
fórumokon is, és igazat adok Friedrich bajor evangélikus püspök
nek, aki azt javasolta, hogyapápát ismerjük el nemzetközi ügyek
ben szószólónkként. Javaslata nem talált meghallgatásra a német
evangélikus vezető körökben - sajnos.
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Nemzetközi tekintélye 9. Nemzetkó"zi tekintélye páratlan volt. Ez a megállapítás az előző

ponthoz szorosan tartozik. Figyeltek rá, akarva-akaratlanul és úgy
tekintették, mint aki az egész kereszténységet képviseli. Súlya, te
kintélye csak a középkori pápákhoz mérhetőnemzetközi vonatko
zásban, de egészen más előjellel.

Ökumenizmus 10. Ökumenikus relációban nem volt az illúziók embere, nem volt ál
modozó vagy idealista. Volt tempó-érzéke, egyfelől időt kért, más
felől ismerte egyháza teljesítőképességét, és ezért gyakran emle
gette az ökumenizmus Szentlélektőlvaló függőségét. Strukturális
egységtörekvések helyett a kitartó imádkozás fontosságát hangsú
lyozta és az úgynevezett "lelki ökumenét" részesítette előnybe. El
kötelezte azonban magát az ökumenizmus gondolatához és gya
korlatához. Belső szükségszerűségnek és visszafordíthatatlan fo
lyamatnak nevezte. Szem- és fültanúja voltam 1984 márciusában,
Közös Bizottságunk mandátumának visszaadásakor, amint kije
lentette ezt előttünk. Gyakran figyelmeztetett, hogy hosszú út áll
még előttünk, és ez az út rögös. Lényeges véleménye volt, hogy
nem érkezett még el az intercommunio lehetősége. Az utóbbi idő

ben úgy látszott, hogy nagy valószínűségszerint a Hittani Kongre
gáció hatására egyre inkább az ortodox kereszténység felé fordult
a protestantizmus helyett. (Kasper bíborost például az ortodox
párbeszéd előrehaladására irányította át a protestáns területről.)

Ugyanakkor nem feledjük, hogya Közös Nyilatkozat aláírásakor,
1999-ben Augsburgban hangszóróval közvetítették a pápa üdvöz
lő beszédét: "Mérföldkőről van szó ma, a keresztények közőtti

egység visszaállításának nem könnyű útján ... " Ezt az idézetet
mindenki ismerheti, aki a Közös Nyilatkozatról megjelent magyar
fordítást és kommentárt olvasta.

Nyitottsága 11. Nyitottsága a világvallások, sőt az ateisták felé is dialógusra kény
szerítette egyházát. Sokan féltették attól, hogy népszerűsége rovására
megy ez a túlzott nyitottság. A Nostra Aetate zsinati dokumentumra
hivatkozva foglalkozott ezzel a témakörrel, és közös imaalkalmakra
hívta a világvallások képviselőit (gondoljunk például 'Assisire), és
szorgalmazta a kapcsolattartást a humanista ateistákkal.

A szenvedő pápa 12. A szenvedő pápát is megismertük. Élete végén a legvégsó1<ig vállalva
gyengeségét, betegségét, tanúsította, mit jelent a Pál-apostoli felisme
rés: "elég nekünk a kegyelem" (2Kor 12,9). Nem rejtette el gyöngesé
gét, nem szégyellte betegségének külső jeleit, még azt sem, hogy már
nem tudott beszélni. Úgy halt meg, mint Ura, kínlódva, szenvedve,
nem úgy, mint Szókratész, aki mosolyogva itta ki a mérget tartalma
zó kelyhet, félelmetes nyugalommal - Jézus Krisztus, a fájdalmak
férfia a kereszten is hangosan imádkozva és jajgatva távozott. Szen
vedése nemcsak empátiát mutatott a szenvedők iránt, hanem
szümpátiát is, vagyis együtt-szenvedést. A passió compassiót szült.
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Az új pápa
megválasztása

Nem tartom véletlennek, hogy a sede vacante állapot csupán másfél
napig tartott az új pápa megválasztásánál. Egy lengyel és egy né
met keresztény váltotta egymást. Barátok voltak és egyek abban is,
hogy mindketten szerették Európát, az öreg kontinens múltját is,
maradandó értékeit, és jövőjét is remélték, hogy van holnapja Eu
rópának. Véleményem szerint abban, hogy XVI. Benedek pápát
szokatlanul gyors, alig másfél napos időt igénylően választották
meg, szerepet játszott az is, hogyapápaválasztó bíborosok meg
látták: ma Európa van a legnagyobb veszélyben, rohamosan csök
ken a keresztények száma, most európai pápa kell! A tizennégy
számításba jövő kandidátus között csak három volt európai. Az af
rikai, a négy latin-amerikai és az ázsiaiak mégis visszaléptek, mert
most Európán kellett segíteni.

2005. augusztus

A szentmiséhez kezdettó1 fogva hozzátartozik a zene,az ének. Amikor az
ember Isten előtt áll, nem éri bea puszta beszéddel. Ahogyan a szeretet és
a szenvedés áttöria pusztaszavakkorlátait, és kifejezést keres, amelya ki
mondhatatlant is megjeleníti, így van az Istennel való találkozáskor is,
amelyben az ember túl akar lépniönmagán. Az egyház sokféle okból elein
te csak az emberi hangot találta méltónak arra, hogy Isten iránti örömét
és istenkeresését kifejezze. Így jött létre a gregorián ének, amelynek benső

tisztasága és ragyogása mindmáig közvetlenül érezteti velünk Isten jelen
létét. A középkorban, a katedrálisok világában kezdtek el még nagyobbat
és többet keresni. Létrejött a polifónia. Az orgonához, amely mintegy
szintézise a teremtés hangjainak, másféle hangszerek is társultak. Ettó1
kezdve a legkiválóbb zeneszerzők arra törekedtek, hogya szentmise litur
giájában zenei formát adjanak az istendicséretnek, és ezzel szolgálják az
imádkozó emberek közösségét is.

Beethoven is szükségét érezte annak, hogy egy nagy misekompozíciót
alkosson, amelybe beléhelyezte egész lelkét, szenvedélyes küzdeImét Isten
nel. A "Missa solemnis" valójaoan már nem igazi liturgikus zene. Az
ember lép előtérbe egész szenvedélyével és nagyságával egy megváltozott
történelmi órában. Már az egyház hite sem magától értetődő adottság itt;
az imádság szavai most az Isten keresésének útjává válnak, az Isten és
önmaga miatt elszenvedett fájdalommá, de egy olyan létra fokává is,
amelyen az ember megkapaszkodhat, és amelyró1 belekapaszkodhat Isten
be, találkozhat vele, és így újra metapasztalja a benne való örömét.

Ebben az értelemben a "Missa solemnis" mindig újra megrázó ta
núságot tesz a kereső hitró1, amely nem engedi el Istent, és újra für
készni kezdi őt a századok imáin keresztül. Ez a zene egyedülálló nagy
ságával hozzátartozik a keresztény hit világához. A szó legmélyebb
értelmében imádság. Imádkozó emberré tesz bennünket. Istenhez vezet.

A pápa üzenete Kölnbe, a Missa solemnis előadására, 2005. július
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