
Balanyi György

XII. PIUS PÁPA ÉS AKIK ELŐTTE JÁRTAK

Az utolsó háromnegyed századot, a sokféle külső és belső meg
próbáltatás ellenére, joggal sorozhatjuk az egyháztörténet fényes
korszakai közé. Ezért elsősorban a kor pápáit illeti az elismerés.
Tudnunk kell ugyanis, hogy IX. Pius után csupa olyan férfiú lépett
Szent Péter örökébe, aki a körülmények ügyes kihasználásával, a
korviszonyokba való zseniális beleéléssel s nem utolsósorban fá
radhatatlan és sokoldalú rnunkájával a tekintély rég nem ismert
magaslatára emelte a pápaságot.

A fényes sorozatot a XIX. század nagy old man-je. XIII. Leó
pápa nyította meg, aki hosszú uralkodása egész ideje alatt (1878
1903) szüntelenül a modern koráramlatok és a katolikus felfogás
összehangolásán munkált. Mély bölcseségről és páratlan széles látó
kÖlTŐI tanúskodó körleveleiben egymás után vetette fel az állami,
társadalmi, gazdasági és kulturális élet alapvető kérdéseit és adta
meg rájuk a megnyugtató keresztény feleletet. Talán még nagyobb
eredményeket ért el a gyakorlati politika területén. Németországban
és Svájcban megóvta a katolikus érdekeket, Angliával, Oroszország
gal és Japánnal baráti kapcsolatba lépett, az Északamerikai Egye
sült Államokban tovább építette a hierarchiát, Washingtonban ál
landó delegatúrát létesített, több délamerikai állam közt békítőleg

lépett fel s többel konkordátumot kötött. Nem kevésbé nagy szol
gálatot tett a tudománynak a tomista filozófia és teológia felkarolá
sával (1879), a vatikáni levéltár megnyitásával (1883), a biblikus
kommisszió felállításával (1902) és több katolikus egyetem megszer
vezesével (Freiburg, Lőven, Washington). Ha ehhez még hozzávesz
szük egy pillanatra sem lankadó érdeklődését az Egyház és a nagy
világ dolgai iránt, nyílt és barátságos modorát, derült kedélyét és
jó humorát, könnyen megérthetjük, hogyan emelkedhetett kora leg
nagyobb tekintélyei és legnépszerűbb emberei közé. Hiszen, hogy
mást ne mondjunk, még 93 éves korában sem fáradt bele a zarán
dokok fogadásába.

X. Pius pápa (1903-J 914) lényegesen más típust képviselt, mint
elődje. Míg XIII. Leó bámulatos szellemi mozgékonyságával és sok
oldalú érdeklődésévelönkéntelenül a reneszánszkor uomo universale
eszményét állítja elénk, ő inkább a középkor szigorúan egy irányba
beállított emberére emlékeztet. Erős fenntartással úgy is mondhat
juk, hogy míg XIII. Leó egyformán rajta pihentette tekintetét az
Egyház túlvilági és evilági érdekein, addig neki inkább csak a ter
mészetfölötti értékek iránt volt érdeklődése. Az előző korok politikai
beállítottságú pápái után ő valósította meg legtisztábban a kőzépkor

késői századaiban annyiszor megsóhajtott papa angelicus eszményét.
Benne négyszáz esztendő multán végre ismét egy valóságos, nagy
szívű és gazdaglelkű szent került Szent Péter székébe. (XI. Incét
XII. Píus csak 1956-ban avatta szentté.) Érthető tehát, hogy rnín-
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den energiáját a "mindent megújítani Krisztusban" jelszó valóra
váltására szentelte. Különösen két célt tűzött maga elé: 1. Megóvni
a hit tisztaságát a mindjobban elharapódzó modernizmussal szem
ben, mely a középkori duplex veritas mintájára éket akart verni a
tudományos gondolkodás és a vallásos érzés közé és a hit abszolut
igazságait relativ igazságokká igyekezett lefokozni és 2. lehetőleg

felfrissíteni és elmélyíteni a papság és hívek lelki életét. Erre a célra
legalkalmasabb eszköznek az Oltáriszentség iránti tisztelet fokozását
találta. Ezért nemcsak hogy megengedte, hanem egyenesen szorgal
mazta a gyakori, sőt mindennapi áldozást, a gyermekeknél lejjebb
szállította az első áldozás korhatárát, sürgette az eucharisztikus
kongresszusok minél gyakoribb összehívását és a nép alaposabb val
lásos nevelését. Az istentisztelet fényének emelésére s egyben a
tiszteletreméltó hagyományok régi jogaikba való visszahelyezésére
mélyreható reformokat eszközölt az egyházi zene és ének terén. Al
talában alig van az egyházi életnek olyan területe, melyen nagy
jövőre hivatott változtatásokat nem eszközölt volna. A világi, főleg

a politikai ügyektől ellenben lehetőleg távoltartotta magát. Csak
annyiban foglalkozott velük, amennyiben nem térhetett ki előlük.

De hogy ezen a téren is voltak gondolatai, mutatja az egyházi köz
ponti közigazgatás átszervezése s még inkább az egyházjog gyökeres
megújítása.

Utóda, XV. Benedek (1914-1922) megint új színt vegyített az
egyháztörténet gazdag szövedékébe. Tulajdonképpen az lett volna
nála természetes, ha mindenestül XIII. Leó irányához kanyarodott
volna vissza. Hiszen ismeretes, hogy a nagy pápa híres államtitkára,
Rampolla bíboros oldalán kezdte diplomáciai szolgálatát és mind
végig híven kitartott mellette. A jelek azt mutatják, hogy megvá
lasztása is inkább a jeles Rampolla-tanítványnak, semmint a bolog
nai érsek személyének szólt. A világháború közbejötte azonban eleve
eldöntötte pápaságának irányát és pontosan körülhatárolta műkö

désének körét. A nagy világégés közepette három titáni feladattal
kellett megbirkóznia: 1. meg kellett óvni a pápaság semlegességét,
2. meg kellett kísérelnie a harcoló felek összebékítését és végül 3.
- amennyiben ez nem sikerülne - legalább enyhítenie kellett a há
ború esztelen pusztításait. Mind a három feladat egész embert kí
vánt és a diplomáciai módszerek tökéletes ismeretét tételezte fel.
Benedek pápa emberi és államférfiúi nagyságának legbiztosabb mér
téke, hogy a három közül legalább kettőt hiánytalanul meg tudott
oldani. Nevezetesen minden csábítással és fenyegetőzéssel szemben
meg tudta óvni a pápaság semlegességét és nemzetek fölötti állá
sát és el tudta érni, hogy mindkét tábor katolikusai egyenlő szere
tettel és bizalommal tekintettek fel rá. Ennél nagyobb sikert talán
csak az irgalmas szeretet műveinek gyakorlásával ért el. Áldozat
készségénél csak leleményessége volt nagyobb. Hogy legfőbb célját,
a háború megszüntetését nem sikerült elérnie, azért nem őt, hanem
a hadviselő feleket terheli a felelősség. Ö egy pillanatra sem szűnt

meg a lelkiismereteket keltegetni és béketerveket szövögetni, de a
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német diplomácia ügyefogyottaágán és a nyugati hatalmak makacs
ellenáliásán hajótörést szenvedett minden jó szándéka.

Mivel pedig a háború sokkal tovább elhúzódott, mint eredetileg
gondolni lehetett, alkotó munkára már nem maradt .ideje a lelkes
pápának. Meg kellett elégednie a romok eltakarításával. Ezen a té
ren legjelentékenyebb eredménye a szétesett világmisszió új életre
galvanizálása és a Szentszék diplomáciai kapcsolatainak tágítása
volt. Tekintélyének rohamos emelkedésére jellemző, hogy uralko
dásának végére 14-ről 25-re emelkedett azoknak az államoknak
száma, melyek részben a háború alatt, részben a háborús tapasztala
tok hatása alatt diplomáciai kapcsolatba léptek vele; köztük volt
Anglia, Franciaország és Hollandia. XV. Benedek, mint a krisztusi
béke rettenthetetlen apostola, kitörölhetetlenül beleírta nevét kora
és az Egyház történetébe.

XV. Benedek utóda, XI. Pius (1922-1939) nagy kerülővel ju
tott Szent Péter székébe. Hosszú évtizedeken át kizárólag a tudo
mánynak, a milanói egyházmegye multja búvárlásának élt. Már hat
vanadik évén is túljárt, mikor Benedek pápa kiemelte őt a vatikáni
könyvtárból és a pápai diplomácia szolgálatába állította. A többi
azután már magától ment, Ratti Achilles 1918-ban lengyelországi
vizitátor, 1919-ben varsói nuncius, 1921-ben milanói bíboros érsek
s végül 1922. február 6-án római pápa lett. Csodálatos hozzáértés
sel, lendülettel és sokoldalúsággal látott hivatala ellátásához, mintha
egész addigi élete a pápaságra való tudatos előkészülésben telt volna
el. Ennek a különös jelenségnek okát főleg két körülményben kell
keresnünk: 1. a történeti helyzet kedvező alakulásában és 2. a pápa
gondviselésszerű egyéniségében.

A háború utáni Európa megbolygatott méhkas benyomását kel
tette. A világon a jin du eiéele hangulata uralkodott el. A háborús
nemzedéknek Spengler Oszvald Untergang des Abendlandes c. köny
ve lett a bibliája, mely a nyugati világ küszöbön álló pusztulását
prófétálta. Érthető, hogy a nemzetek valami szilárd pont után só
várogtak, melyben biztosan megvethetik reményeik horgonyát.
Ilyenül pedig kínálkozott Péter sziklája. A pápaság tekintélye rövid
idő alatt tüneményesen megnőtt. A vatikáni külfölrJ.i képviseletek
száma fokozatosan 37-re emelkedett. Az 1929. február ll-én, ugyan
csak Pius pápa fáradozása ból és szívós akarásából, életre hívott va
tikáni állam kisebb volt ugyan a földkerekség' valamennyi országá
nál, de tekintélye és erkölcsi súly dolgában felért akármelyik nagy
hatalommal. Az igazság érdekében azonban meg kell jegyeznünk,
hogy a fényes eredmények elérése részben a kitűnő munkatársak
érdeme volt. Mert a Gondviselés abban is kezére járt Pius pápának,
hogy Gasparri Péter és Pacelli Jenő személyében elsőrangú munka
társakat állított melléje, akik nemcsak segítették, hanem akárhány
szor sugalmazták is törekvéseit.

A legfőbb hajtó erőt azonban mégsem a külső körülmények ala
kulásában, hanem a pápa egyéniségében kell keresnünk. Egészen
III.Incéig, ha ugyan nem VII. Gergelyig kell visszamennünk, hogy
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hasonló erős egyéniségű pápát találjunk. Nagyvonalúsága és pom
pakedvelése viszont a reneszánsz fejedelmek példáját idézi elénk
Nevéhez nagy és monumentális épitkezések fűződnek. A szentév há
romszoros meghirdetése (1925., 1929., 1933.), a káprázatos zarándok
fogadások s a minden korábbinál fényesebb és mozgalmasabb szent
téavatások (Kis Szent Teréz, Vianney János, Don Bosco, Barat Zsó
fia, Soubirous Bernadette, Bellarmin Róbert stb.) azonban már in
kább a pompakedvelés, mint a nagyvonalúság rovatába sorozhatok.

Mindez azonban csak külsö keret volt. Benső tartalom tekinteté
ben XI. Pius pápasága XIII. Leó uralkodásával mutat feltűnő egye
zést. Miként az, ő is az egész emberiség tanítómesterének érezte
magát és mint ilyen, kötelességének tartotta, hogy időről-időre ha
talmas körlevelekben tárja eléje a koreszmékre vonatkozó keresz
tény felfogást. Még témákban is feltűnő a két nagy pápa eszmejá
rásának hasonlósága. (Keresztény házasság és család, keresztény
nevelés, keresztény társadalmi rend, keresztény népoktatás, Jézus.
Szíve kultusz stb.). De csak a témák voltak közösek, a hangszerelés
lényegesen különbözött: Pius levelei a változott korviszonyoknak
és írójuk markánsabb egyéniségének mcgf'elclőcn általában mólyob
ben szántók és konkrétebb tartalmúak,

Az egyházi tudományok fellendítése érdekében is sokat tett
XI. Pius pápa. Ezen a téren talán legnagyobb érdeme, hogy a régi
és újalapítású tudományos intézetek legtöbbjét méltó hajlékkal lát
la el. Különösen az egyházi archeológia s a biblikus és általában III

keleti tudományok ápolását viselte szívén. Az istentisztelet fényének
emelése iránt is volt érzéke. A liturgia, az egyházi zene és a grego
rián ének ügyét szeretettel és hozzáértéssel karolta fel. A misz
sziók terén pedig már nem elégedett meg benszülött papok munkába
állításával, hanem az első hat kínai püspök felszentelésével meg
tette az első lépést a szinesekből toborzódó hierarchia kiépítése irá
nyában.

Kétségtelen, hogy utóda: XII. Pius sikerei nem kis mértékben
elődjének heroikus erőfeszítésekben és fényes eredményekben egy
aránt gazdag uralkodásán sarkallottak. és csak az alapvetés szolíd
sága tette lehetövé, hogy tizenkilencéves kormányzása olyan ra
gyogó színekben bontakozzék ki.

XII. Pius régi törzsökös római családból származott. Kétszáz
esztendőre visszamenőleg az 1939. évi konklávéban történt újra,
hogy a bíborosok választása egy született rómaira, olasz műkif'eje

zéssel élve Romano di Romára esett. Ezt a körülményt azért érde
;12S megemlítenünk, mivel legfőbb magyarázata annak a páratlanul
meleg érzelmi egybeCorrásnak, mely az Örökváros népét a Szerit
atyához és viszont a Szentatyát az Örökváros lakóihoz fűzte. Gon
doljunk csak a második világháború során Rómát ért egvetlen bom
batámadás megható jelenetére: a pápa úgyszólván pillanatok alatt
ott termett lesujtott gyermekei kőzött; együtt sírt velük, vigasztalta
és mínden tőle kitelhető módon segítette őket. A rómaiak sohasera
fogják elfelejteni ezt a jelenetet.
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P acelli Jenő még n em volt egészen 23 éves, mikor a bölcsele t
-és teológia, az egyházi és világi jog doktori diplomáinak birtokában
a rendkívüli egyházi ü gyek k ongregációjának szolgálatába lépett .
Közel két évt izedet töltöt t itt és ezen idő alatt olyan kiváló m este
rek, m int Rampolla, Merry del Val és Gasparri államtitkárok olda
Jún módot nyert az egyházkormányzat minden csín jának-bín jának
megismerésére. Hiszen a rendkívüli ügyek kongregációja ' azonfelül ,
hogy utasításokkal látj a el a nunciaturákat és apostoli leg áci ókat ,
bcgyüjti a világ minden részéből befutó híreket és jelentéseket.

Elüljárói teljes m árt ékben meg voltak elégedve m unk ájával és
előbb a k ongregáció al ti tk ár áv á, majd t itkárává léptet ték elő . Ké
sőbb Gasparri oldalán tev ókenyen belekapcsolódot t az egyházjogi k ó
dex m egújításának m u nk álataib a és így jó alkalmat nyert arra, hogy
ki t ű n ő diplomáciai Ielk észü ltség ét jogi irúnyban is kieg ész ítse. És
még valamire nyílt alkalma: a szent pápúnak (X . Pius) és szenr
államtitkárának (Merry del Val) n éldaj a nem engedte. hogy csak
egy pillana tra is elvonja tek intetét az égről. Sigorú aszkétának in
dul t és aszkéta marad t a h atalom magas, sőt legmagasabb p olc án is.

XV. Benedek 1917-ben m üncheni nunciussá n evezte ki és mind
jár t kezdetben azt a k ül önlegcs m egbízást adta neki , hogy az általa
kidolgozott békejegyzék alapján kis ér élje meg a harcban álló felek
összeb ékí tésé t , A közvetí t és. mint előrelátható volt, nem járt si
kerrel. Az összeomlás u t án nyomban munkához lá tott s hosszú és
körü ltekintő előkészület u t án tető alá hozta előbb a bajor (1924).
majd a porosz k orikord átumot (1929). Ezzel be is fejeződött ném etor 
szági küldetése. Egyéni szcretetrem éltóságá r a jellemző, hogy a ber
lini katolikusok égő gyertyúkkal és fáklyákkal kezükben , könnyes
szernmel búcsúztak tőle.

Rómában biborosi kalap (1929. december 16.) és államtitkári
kinevezés (1930. február 11.) várta. Paccl li nem könnyen szánta rá
magá t elaggott mestere, Gasparri bíboros felelősségtelj es örökségé
nek átvételére. Alázatosságában nem érezte magát eléggé felkészült
nek a nehéz tiszt betöltésére. De a pápa akarata előtt meg kellett
hajolnia. És az események mindenben Piust igazolták. A vatikáni
diplomácia az új államtitkár szak avatott vezetése alatt olyan m a
gasra szárnyalt, mint III. Ince óta t alán egyszer sem.

E tüneményes sikerek elérésében a bíboros-államtitkár fölényes
szakmai jártassága mellett szub jektiv okként erősen közre h atott
személy iségének ellenállhatatlan varázsa. Aki csak egyszer is ér in t
kezésbe jutott vele, egész életére rabja m aradt en nek a leny űgöz ő

hatásnak. Különösen hivatalos minőségben tett ú tjain nyilvánult ez
m eg feltűnően. Mikor 1935-ben hivatalos pápai legátus minőségben

az 1905. évi egyházszakadás óta először tette lábát f rancia földre, a
kormányzat minisztert k üldőtt fogadására. Még közelebb került a
francia nép lelkéhez 1937. évi lisieuxi látogatása alkalmával, mikor
a francia mult legszebb hagyományait idézte hallgatói lelki szemei
elé. Ha lehet, még fényesebben sikerült 1934. évi délamerikai útja.
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Mint a buenos-aíresi eucharisztikus kongresszus pápai legátusa ér
kezett, de arra is felhasználta az alkalmat, hogy tájékozódást szerez
zen az egész délamerikai katolicizmus helyzetéről. Nemcsak az ál
lamfői palotákat, minisztériumokat, katedrálisokat és egyetemeket
kereste fel, hanem ellátogatott a külvárosok nyomortanyáira is és
közvetlen melegséggel elbeszélgetett elesett lakóikkal. Nem csoda,
hogy Dél-Amerika népei, fehérek és színesek egyaránt egész életük
re szivükbe zárták. Nagyjából ugyanilyen eredménnyel járt az
Északamerikában töltött egyhónapos látogatása is. Bár látogatása
magán kezdeményezésre jött létre, többízben Roosevelt elnökkel is
tárgyalt és elvben már ekkor megegyezett vele a Fehér Ház és a
Szentszék kőzötti félhivatalos diplomáciai kapcsolat felvételében.

Az események alakulása magyarázza, hogy Pacelli bíboros egy
re inkább föléje emelkedett kortársainak, sőt bíborostársainak. A
közvélemény már XI. Pius életében megszokta, hogy mint leendő

utódjára tekintsen fel rá. A jelek szerint maga Pius pápa is osztotta
ezt a felfogást. Állítólag két esztendővel halála előtt a konzisztóri
umban ezt a kijelentést tette: "Van köztetek egy, itt megjelent bí
borosok, aki utánam az Egyház feje lesz." És a bíborosok tisztelettel
fordították tekintetüket az elpiruló Pacelli államtitkár felé. A jós
lat csakugyan bevált: Pacelli Jenő 1939. március 2-án mint XII. Pius
pápa került ki a meglepően rövid ideig tartó konklávéból. Megvá
lasztása lényegében egyet jelentett XI. Pius irányzatának szente
sítésével,

Pápasága valóban úgy tűnik fel, mintha XI. Pius uralkodásá
nak megismétlése volna, de javított és bővített kiadásban. A vezető

eszmék mindkettőjüknél ugyanazok, de az eszmék megközelítése
XII. Piusnál diplomatikusabb s ezért eredményesebb módon tör
tént. A gondolati egyezésnek legkézzelfoghatóbb bizonyítéka a két
nagy pápa jelszava: XI. Piusé: Pax Christi in regna Christi.
XII. Piusé: Opus iustitiae pax. Tehát mind a ketten a béke vissza
szerzését, illetve megszilárdítását tekintették uralkodásuk legfőbb

céljának. És ez a célkitűzés nem valami elméleti megfontolásnak,
hanem a korviszonyok tekintetbe vételének volt a szükségképpeni
eredménye. Hiszen XI. Pius kormányzata alatt még erősen érezhető

volt az első világháború hatása, XII. Pius pedig alig néhány hónap
pal trónralépése után a második világháború szörnyű valóságával
találta magát szemben. De azért helyzete egészben véve kedvezőbb

volt, mint annakidején XV. Beriedeké. XI. Pius zseniális gondolata,
a szuverén egyházi állam visszaállítása, tulajdonképpen csak most
hozta meg igazi gyümölcseit. A pápa szuverén állását egyik fél
sem vonta kétségbe, sőt akárhányszor kérőleg fordultak hozzá. így
XII. Pius sokkal szabadabban mozoghatott és nagyobb tekintéllyel
is léphetett fel. És ő mindkét irányban élt is a kínálkozó jó alka
lommal: verhetetlen logikával és elragadó ékesszólással megírt kör
leveleiben nyomatékosan lelkére köti a hadviselő feleknek az em
beri jogok tiszteletben tartását, s csüggedő hívei lelkében ál
landóan ápolta a jobb jövő reményét.
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A háborús évek viszonylag gazdag, de szükségképpen egyhangú,
mert egyetlen témakörhöz rögzített irodalmi termése azonban tá
volról sem sejtette az eszméknek és gondolatoknak azt a tropikus
bőségét, mely Pius pápa lelkét feszítette. Kibontakozásukra csak él

háború sötét fellegeinek felszakadása után került a sor. Ekkor XII.
Pius minden lehető alkalmat és tárgyat megragadott, hogy szellemi
kapcsolatba juthasson híveivel, a legszélsőbb határig kihasználva él

modern gondolatközlésnek minden elképzelhető eszközét. Rádiószó
zataíval, nemzeti és nemzetközi kongresszusok, zarándoklatok meg
nyitásakor és bezárásakor mondott beszédeivel szinte kézzelfogható
közelségbe került híveivel és ily módon sokszorosan kiegyenlítette
azt a nagyegyenlőtlenséget, mely eddig Európán kivüli és európai,
főleg olasz hívei között az utóbbiak javára fennállott. Mert a mo
dern technika jóvoltából legtávolabbi hívei is bizalmas közelségbe
kerültek vele. Nem volt még pápa, aki ilyen közeli, szinte személyes
nek mondható kapcsolatba tudott volna jutni híveinek megszámlál
hatatlan sokaságával.

De XII. Piusban az apostol és a lelkipásztor mellett korán szó
hoz- jutott az univerzális tudós is. Ezen a téren megint olyan ered
ményt ért el, amilyenre még nem volt példa és egyhamar nem jc'

lesz. Néhány esztendő alatt a szó igazi értelmében a világ tanító
mesterévé lett. A Rómában sorozatosan megtartott világkongresszu
sok résztvevőihez intézett beszédeiben olyan meglepő szakszerű

séggel és kimerítő alapossággal szólt hozzá a napirendben forgó vi
lágnézeti, társadalmi, kulturális, természettudományi, orvosi stb,
kérdésekhez, hogy maguk az illetékes szakemberek is bámulva hall
gatták. Közvetlenül halála előtt például a plasztikus sebészetről tar
tott lenyügöző előadást. Technikája általában ez volt: tömör rövid
séggel vázolta a kérdés állását s utána mindjárt teológiai magasság
ba lendült és a korrekt katolikus álláspont vázolásával megadta a
szükséges eligazítást. Hosszú, sokszor bonyolult gondolatmeneteket
tartalmazó fejtegetéseit éveken át szabadon adta elő és csak az
utolsó években engedte magát rábeszélni, hogya szabadelőadás he
lyett a felolvasás kényelmesebb formáját válassza.

Az egyházi liturgia megújítása érdekében kifejtett működése is
korszakalkotó. Altala oly hőn tisztelt és szentté is avatott X. Piusori
is túltett. Újításaiban lehetőleg az őskeresztényalapokra nyúlt visz
sza. Kitűnő példa erre a nagyheti szertartásoknak néhány évvel ez
előtt bevezetett új rendje, mely hamisítatlan őskeresztény szellemé
vel és áhítatra gerjesztő hangulatával az egész katolikus világ tet
szését és háláját váltotta ki. Pedig ez csak első lépés volt, melyet "i',
vídesen követníe kellett volna a míserend és a misekönyv gyökeres
átvizsgálásának. A tervezett újításból a nagyheti szertartásokon kí
vül eddig csak a vasárnapok, ünnepek és hétköznapok rendjének
és liturgikus fokának ésszerűbb és egyszerűbb csoportosítása jelent
meg. Ugyanez a helyzet a breviárium reformjávaI. Mindjárt trón
ralépése után a zsoltároknak új, érthetőbb és a héber eredetinek
jobban megfelelő fordítását készíttette el és azt fakultativ formában
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mindjárt be is vezette. De az igazi nagy reform s nevezetesen a tör
téneti olvasmányok kritikai átvizsgálása itt is a jövőre maradt.

Már inkább a dogmatika körébe vág, hogy újabb tétellel gaz
dagította az Egyház dogmaállományát, amennyiben a Boldogságos
Szűz mennybevitelének már századok óta nyilvános ünneppel do
kumentált hitét 1951-ben dogmának jelentette ki. Az ellenben vi
szont ismét a liturgia körébe tartozik, hogy az Istenanya iránti gyer
meki szeretetétől vezéreltetve két újabb Mária-ünneppel gyarapí
totta az egyházi naptárt: 1942-ben, a második világháború legvadabb
dúlása idején a keresztény nép vigasztalására augusztus 22-re kü
lön ünnepet rendelt a Boldogságos Szűz sZeplőtelen szívének tiszte
letére, 1954-ben pedig Sancta Maria Virgo Regina címen május 31
re tűzött ki új ünnepet. Mélységes Mária-tiszteletére és szociális ér
zésére vezetjük vissza azt az elhatározását, hogy a Szent Szűz tisz
taságos jegyesének, Szent Józsefnek tiszteletére 1956-ban Szent Jó
zsef a munkás címen új ünnepet vezetett be és azt mindjárt első

osztály rangjára emelte.
Tizenkilenc éves uralkodása örökös tevékenységben és mind

egyre megújuló kezdeményezésekben telt el. Azok további részlete
zése helyett inkább az elődeivel való összehasonlítás útján mérjük le
egyéniségének és történeti szerepének igazi értékét.

X. Pius szent volt s ennek megfelelően természetfölötti irányba
állította be egész uralkodását, XV. Benedeknek pedig rövid uralko
dása és az első világháború szörnyű megpróbáltatásai alatt nem volt
elég ideje egyéniségének teljes kibontakoztatására. így tulajdonkép
pen csak XIII. Leó, XI. és XII. Pius között tehetünk párhuzamot.
A három közül kétségkívül XIII. Leó az őstípus. Lényegét a pápaság
fogalmában rejlő lehetőségek tökéletes kihasználása és nevezetesen
a pápaság irányító szerepének az élet minden viszonylatában való
erőteljes kidomborítása teszi. Ez természetesen nem mindegyikük
nek sikerült egyenlőképpen,már csak azért sem, mivel egyéni adott
ságaikon kívül a korviszonyok is jelentékeny mértékben befolyásol
ták az eredményt. Altalában azonban fokozatos emelkedés állapít
ható meg. És ez természetes is, hiszen mindegyik elődjének életmű

vén épített tovább. Ennek megfelelően XII. Pius uralkodása leggaz
dagabb sikerekben és eredményekben.

Az elért eredményeken túl érdekesen tükröződik vissza a típus
képviselőinek sajátossága egyéniségükben is. Első helyen itt is XIII.
Leót kell említenünk. Az ő egyénisége tetszik legegyenletesebbnek.
Megnyerő modora, nyájassága, humorérzéke és nem utolsósorban
költői kedélye rendkívül vonzóvá tette a vele való érintkezést. XI.
Pius már egészen más ember volt. Ha nem is zordabb, mindenesetre
ünnepélyesebb egyéniség. Az érintkezés során nem tudott úgy fel
melegedni és olyan közvetlen lenni. XII. Pius egyénisége valahol a
kettőé közt volt. Érintkezésének közvetlenségében és kedvességében
XIII. Leóra emlékeztetett, de a hatalommal való élni akarás és tu
dás tekintetében inkább közvetlen elődjére ütött. Az a körülmény,
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hogy Maglione bíboros halála után nem vett többé maga mellé ál
lamtitkárt, bizonyára. nemcsak azzal magyarázható, hogy nem akadt
Rampollája, Gasparrija és Pacellije, hanem mélyebb okokat is sejtet.

Nemzetünk abban a szerenesés helyzetben volt, hogy egyenlő

képpen .élvezte mindhárom nagy pápa kivételes szeretetét és nagy
rabecsülését. XIII. Leó háromízben is vallomást tett a magyarság
történeti hivatásáról: 1886-ban Buda visszafoglalásának kétszázadik
évfordulóján, 1896-ban a millennium alkalmával s végül 1900-ban
a magyar kereszténység kilencszázéves ünnepén; XI. Pius a Szent
lmre- és Szent István-Szentév engedélyezésével, és az 1938. évi eu
charisztikus kongresszus hozzánk helyezésével, s végül XII. Pius
régi hő vágyunk teljesítésével, Margit királylány ünnepélyes szent
téavatásával örvendeztetett meg bennünket. Külön ki kell még
emelnünk, hogy XII. Pius, mióta az eucharisztikus kongresszussal
kapcsolatban alkalmat nyert mélyebben bepillantani lelkünkbe, va
lósággal házanépének tekintett bennünket és az eléje járuló magyar
zarándokokat mindig megkülönböztetett szeretettel fogadta s ma
gyar köszöntéssel, esetleg néhány magyar szó közbeszövésével ör
vendeztette meg.

Nekünk magyar katolikusoknak tehát külön okunk is van a
nagy pápa elvesztését siratni. De oka van rá az egész keresztény,
sőt kultúrvilágnak is. Igaza volt annak a nem katolikus államférfiú
nak, aki így parentálta el az emberiség nagy halottját: "Valameny
nyien úgy érezzük, hogy a világ szegényebb lett egy emberrel, aki
igen nagy szerepet játszott az erkölcsi értékek védelmében, és aki
kiérdemelte mindenki tiszteletét, bármi is legyen hite."

EMLÉK
Hazám, figyelj rám, elmesélem:
Dombón, kis udvaron botologtam egykor
az almafánk gyér árnyékába lesve,
hol apám sorvadt csíkos nyugágyban,
mellén csapatkereszt s mellében közeli halál.
Eltolt szelíden, amikor szerettem,
óvott magától, könny buggyant szemén,
holott legényként mindenkit legyürt . . .
Vékony fonálan kukac ereszkedett le rá 
s a második vérzést már nem birta ki,
hisz arcáTól tizennyolc éven át
csorgott aranyverejték
szeneslapát nyelére izzó mozdonyon, 
s mégcsak ki sem nevezték.
Nyugdíj utána tizenhárom pengő,

három fiúcska s özvegy nő m.aradt.
Idővel, mintha fájna ez neked,
Hazám, bús árvaházi lencsén,
de felneveltél minket a halott helyett.
Az adósságból törlesztettél;
a többit már el is engedem.

Lakatos Kálmán
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