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AZ EDDIGI PÁL PÁPÁK

A pápák önkéntes névválasztásának részben kegyeleti jellege van,
részben program-vonatkozása. Olykor csak a tisztelet adóját óhajtja le
róni az új pápa egy-egy nagy előd vagy szent eszménykép iránt, más
kor viszont a név azt jelzi, milyen irányt kíván képviselni pápai kor
mányzása során. Az is előfordul, hogy a név választásával rejteni akarja
szándékát, azt, hogy szakít névelődje politikájával. Ez az utóbbi volt az
eset XII. Pius trónraléptekor. Elődje nevét vette föl, noha éppen nem
követte annak kevésbé diplomatikus hajthatatlanságát, de az irányválto
zást sem akarta különösebben hangsúlyozni. Az előző Pius névválasztása
viszont kifejezett csatlakozás volt "KrisztuSban mindent megújítani" szán
dékozó szent névelődjének irányához. Az áldottemlékű XXIII. János a vi
lág nem csekély meglepetésére olyan nevet vett fel, amely csaknem öt és
fél százada nem volt szokásban, sőt amelyet középkori viselőinek szeren
csétlen politikája egyenesen rosszhangzásúvá tett. így fejezte ki a nagy
pápa, hogy mindenben a maga útját szeretné járni. A mostani pápanév
nek negyedfél évszázada nem akadt viselője, s a trónralépő Montini bí
boros kifejezetten hangoztatta is, hogy nem Pál-new elődeinek sorában
keresi példaképét. Az új név tehát közvetlenül Szent Pál apostol cmlékét
idézi, aki "mindenkinek mindene" kívánt lenni, hogy mindenkínek javára
lehessen. Ennél korszerűbb és többet igérő pápai munkatervet aligha lehe
tett volna választani. Amde ha nincs is ezen túlmenő programadó szári
dék a Pál névben, véletlen jelképszerű értelme mégis tagadhatatlan. Az
eddigi Pál pápák ugyanis valamennyien szintén nagy korfordulók idején
kormányozták Krisztus egyházát. Erdemes tehát meglátogatnunk őket a
múltban, és rávílágítaní alakjukra a történelmi emlékezés fényszórójával.

Szent 1. Pál pápa (757-7ü7) abból a római családból származott,
amelyre később az Orsini hercegek vezették vissza eredetüket. Megválasz
tásáig is a Pál nevet viselte, hiszen a XI. század előtt nem volt még szo
kás új nevet választani. Ö volt az első a pápák sorában, aki nemcsak
egyházfőként, hanem világi uralkodóként is trónra lépett. Elődje - egy
szersmind testvérbátyja - az a II. István volt, aki 756-ban adománvkép
pen megkapta Kis Pipin frank királytól a longobárd megszállás alól fel
szabadított Itália jelentős részét. Ezek a területek jog szerint a Bizáncban
uralkodó római császár birodalmához tartoztak. A pápa továbbra is a
császár alattvalója maradt, de ennek ellenére kénytelen volt frank irány
ban tájékozódni, hiszen Bizánc nem volt már képes sem a saját nyugati
birtokait megvédeni, sem a pápai szék függetlenségéért kezeskední. Már
II. István "római patricius" cimet adott Pipinnek és fiainak, hogy egy
szer s mindenkorra érdekeltté tegye őket Róma belügyeiben. Am I. Pálnak
nemcsak a székfoglalása. hanem a halála is korszakot nyit. Megválasztá
sakor még közvetlen bizánci befolyás próbált érvényesülni, utolsó beteg
sége folyamán pedig már a róma-környéki nemes családok mozgolódtak
az immár világi fejedelemséget is jelentő pápai trón megszerzése irányá
ban. Elkezdődtek tehát azok a zavargások, amelyek a frank-német "ró
mai császárság" létrejöttét és ismételt beavatkozásait tették szükségessé
mindaddig, míg a pápaság egyedül is eléggé erős lett a maga védelmére.

II. Pál (1467-1471), eredeti nevén Pietro Barbo, a velencei származá
sú IV. Jenő pápának volt honfitársa és unokaöccse. Mozg.almas időben

lépett trónra. Még másfél évtized sem telt el azóta, hogy Konstantina-
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poly, az utolsó keletrómai császár székvárosa a szultán kezére került..
Nyugaton, Európa másik végén ugyanekkor sikeres háború folyik: a mö
rok kiszorítása a spanyol félszigetről. Délen néhány év múlva hajózza
körül Bartolomeo Diaz a Jóreménység-fokát, és új időszakot nyit meg
vele: a felfedezések és a mísszíók hőskorát. Az előző pápa, a jeles huma
nista Il. Pius éppen a görög kereszténység felszabadítását célzó keresztes
hadjárat ügyes-bajos előkészületeiközben távozott az élők sorából. A pá-

. paválasztásra egybegyűlt bíborosok - nem először a történelemben 
választési "kapitulációt" (megállapodást) kötöttek egymással, hogy bár
melyikük kerűl is majd Szent Péter székébe, tovább szorgalmazza a tö
rök háború ügyét, s a szükséges egyházi reformok érdekében három
éven belül egyetemes zsinatot hív össze. Mint a reneszánsz-ember hatalmi
akaratának jellegzetes megnyilatkozása az is benne volt a kapitulációban,
hogy az új pápa nem fogja kinevezéseivel a bíboros testület létszámát
24 fölé emelni, és hogy egyikük vérrokonait sem juttatja be oda. Az
előobi pont a tagok jövedelmét és befolyását védte, az utóbbi az egy
mással szemben álló pártok valamelyikének erősödését volt hivatva meg
akadályozni. II. Pál a pápai cselekvőképességerkölcstelen megkötésének
mínősítette, és nem tartotta meg e két pontot, de a többire nézve sem
látta kedvezőnek az idők járását. A kívánt egyetemes zsinat (az V. late
ráni) csak negyvenöt év múltán jöhetett létre, a nagyszabású hadi, vállal
kozás pedig (a lepantói győzelem) épp egy jó évszázadon át váratott
magára. A pápa azonban megtett annyit, amennyit tehetett, s a keresz
ténység hŐ5 harcosát, a török ellen oroszlánként küzdő albán Skander
béget [elentös pénzösszeggel támogatta.

II. Pál atlétaalkatú. szép férfi volt, és ezt tudta is magáról Erede
tileg a II. Formosus nevet akarta felvenni, hogy e szép régi pápanév fel
újításával is hangsúlyozza máltóságteljes és rokonszenvet keltő megjele
nését. Környezete azonban szót emelt a tetszelgés látszata ellen, s a pá
pának becsületére válik, hogy hallgatott az okos szóra, Maga az ötlet
azonban mutatja, hogy a korszellem, a humanizmus profán siker- és di
csőségvágyamár egy pápát is megérintett. Maguk a humanisták azonban
nem nagyon lelkesedtek II. Pálért. Zokon vették, hogy megszüntette a
római Akadémíát, amely a neves Pomponius Laetus vezetése alatt össze
esküvés gyanújába is került. Ez ugyan nem volt egyéb felnőtt emberek ko
molytalan játékánál, amelyben Pomponius mindössze "pontifex maxi
musnak" neveztette magát, mégis szabadságának vesztésével .kellett bűn
hődnie a félreérthető tréfáért. Még inkább fájlalták azt az intézkedést,
hogya pápa feloszlatta a szentszéki fogalmazök ("abbreviátorok") népes
testületét, amelynek tagjai állásukat pénzen vásárolták. hogy a jövedel
met életjáradék módjára, minden érdemleges munka nélkül húzhassák.
Az egyik elbocsátott fogalmazó, a humanista Plantina, dühében pápatör
ténetet írt csak azért, hogy Pált befeketíthesse, mint a tudományok és
a művészetek barbár ellenségét. Am ez nem volt egyéb rágalomnál, hi
szen a pápa felismerte például a könyvnyomtatás jelentőségét, és támo
gatta az Itáliába települő első német nyomdászokat. Maga is gyűjtött

érmeket és régi bronzokat. sőt híres gyűjteménye volt vésett drágakö
vekből az általa emelt római Szent Márk-palotában, amely "Palazzo Ve
nezia" néven máig az örök város egyík nevezetessége.

III. Pál (1534-1549) a római születésű Alessandro Farnese nemcsak
századfordulón és korfordulón él, hanem a saját élete maga is valóságos
pálfordulás. Pályája a XV. század utolsó évtizedében ívelt magasba. Ró
mában ekkor VI. Sándor uralkodott. A Borgia-pápa politikai lángelme
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volt, magánélete azonban nem sokban különbözött a reneszánsz idők vi
lágí fejedelmeinek átlagától. Alessandro Farnese maga is így élt, amikor
a pápa bizalma feléje fordult. A trónralépő VI. Sándor először főldncs

tartóvá nevezte ki, majd az első adódó alkalommal közvetlen munkatár
sává, bíborossá tette. A tehetséges fiatal bíboros azonban különb ember
és különb pap lett gazdájánál. A város ekkor már tele volt a firenzei
próféta, Savonarola kemény beszédeinek hírével, és a kor bűneit ostorozó
versei sem voltak ismeretlenek. Az ifjú Farnese ráébredt felelősségére,
és megkomolyodott. A pápai székbe emelkedése - négy évtizeddel ké
sőbb - az egyház reformkorának hajnalhasadását jelentette. Izig-vérig
reneszánsz-ember volt ugyan, udvari ünnepségein bohócok és énekESnők

szerepeltek, de ugyanakkor a derék és buzgó főpapok egész sorát tün
tette ki a bíborral. A hit tisztaságának védelmére állandó jellegl1 hatósá
gotszervezett Rómában, amely Szent Officium néven máig működjk. A
pápa akaratából bizottsági munkával terv készült a pápai kormányzat
reformjáról A pápa hozzájárult a jezsuita rend megalapításáhos, és hi
hetetlenül fáradságos diplomáciai előkészítés után összehívta az ellYházi
megújhodás korszakot nyitó törvényhozó testületét, a trentói egyetemes
zsinatot. Még túl is élte a zsinatnak nagyfontosságú határozatokkal zá
ruló, e1só ülésszakát. Öregkori hajlott testtartása, szakállas arcának vo
násai, gyanakvó nézése jól ismeretesek azokról a kitűnő portrékröl, ame
lyeket Tiziano festett róla. Síremléke - Guglielmo della Porta remek al
kotása - méltó helyen áll a Szent Péter-templomban, közvetlenül a pá
pai trónus mellett.

Mig a Famese-pápa két világ határmezsgyéjén áll, a következő pál
már teljesen a komoly és szenvedelmes egyházi reformkor embere. IV.
Pál (155~1559), a nápolyi Giampietro Caraffa, régtől fogva a megújho
dásí mozgalom harcosa volt. Nem várt zsinatra, hanem mínt Chieti püs
pöke már 1507 óta emberi tekintetet nem ismerve maga refonnálta Ba
ját egyházmegyéjét. Tagja volt ,,az isteni szeretet oratóriuma" new ró
mai testvérületnek, az új szellemiség központi tűzhelyének. Résztvett az
egyik legjelentősebb reform-szerzetesrend, a theatinusok alapításában;
sőt e1ső generálisukká lett, és még pápakorában is szívesen viselte a
szerzetesruhát, Benn dolgozott III. Pál reformterv-bizottságában is, Mint
uralkodó, sokat törődött népének anyagi jólétével is: megjavította Róma
élelmiszer-ellátását, és mérsékelte az adóterheket. Igen nemes célokat
követett, de, sajnos, egyénisége éppen nem volt szerenesés alkatú. Heves
és hirtelen fellobbanó délolasz természetével kegyetlen szigor és kímélet
len nyerseség párosult. Hetvenkilencéves aggastyán volt, amikor trónra
lépett, de magas kora nemhogy mérsékelte volna, hanem még fokozta
kellemetlen tulajdonságait. Össze is különbözött a Habsburg-uralkodó
házzal, amelynek iküIönösen a spanyol ágát sehogy sem szívelte, V. Kó
roly császárt nem tartotta igaz katolikusnak; lemondását és utódjának,
l. Ferdinándnak trónraléptét pedig érvénytelennek jelentette ki. A spa
nyolokkal és németekkel szemben nyiltan francia oldalra állott. Erre
ll. Fülöp spanyol király - lelkiismeretének megnyugtatása végett 
szakvéleményt kért a louvaini egyetemtől. hogy szabad-e háborúba ke
verednie a Szentszékkel, majd a hírhedt Alba herceg vezetésével meg
indította csapatait Róma ellen. A pápa kénytelen volt egyezkedni és meg
szakítani a francia szövetséget, De nemcsak külpolitikája, hanem minden
dicséretet megérdemlő reformtevékenysége is túlment olykor-olykor a
józan mértéken, Jellemző, hogy a jezsuita rend alkotmányával sem volt
megelégedve; rájuk erőltette a közös zsolozsmázást, és életfogytiglan vá-
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Jasztott generálisuk hivatali idejét három évre korlátozta. Az "Utolsó
itélet"-en, Michelangelo óriási faliképén a pápa megbízásából Daniele lS4
Volterra ruhát festett a mezítelen alakokra; amint a kortársak mondták,
nadrágot húzott rájuk. Akkoriban az Inkvizíció illetékessége igen széles
körre terjedt, hiszen nemcsak a hitellenes bűncselekmények, hanem az
erkölestelen életmód, a káromkodás vagy a böjtök megszegése is eléje
tartozott. IV. Pál hétről hétre személyesen elnökölt e fontos hatóság ta
nácsüléseín, vigyázott a bírák megvesztegethetetlenségére és az eljárás
komolyságára. Ez sokat ártott kezdeti népszerűségének.A pápa voltaképp
ugyanazt a szigorú fegyelmet próbálta alkalmazni Rómában, amellyel
vele egyidejűleg Kálvinnak sikerült Genfet "protestáns Spártává" alakí
tania. Ám a szabadságszerető olasz lelkiség korántsem volt olyan türel
mes, mint a genfi franciák. Ahogy Savonarola idejében Firenze, úgy most
Róma lázadt fel, mihelyt csak tehette, az "erkölcstörvényszék" és az em
bertelennek érzett puritánizmus ellen. A pápa halála után a tömeg meg
roharnozta és feldúlta az Inkvizíció épületét, éppen kétszázharminc év
vel előzve meg a Bastille-leromboló párizsiakat.

A csaknem ötven év múltán soron következő V. Pál (1605-1621) a
Sziénából Rómába származott Borghese család sarja. Szeplőtelen, tiszta
életű férfi és mintaszerű pápa. Mint szellemes kortársa, BelLarmino Szent
Róbert megjegyezte, egyébként is "igen épületes" pápa volt: nagyarányú
építkezéseinek míndmáíg sokat köszönhet Róma városképe. Nevét szí
vesen örökítette meg minden olyasmivel, amit időtállónak tartott; ott
olvasható például az 1452. óta épült új Szent Péter-templom homlokza
tán. Felismerte az általános és ingyenes népoktatás korszakos jelentősé

gét, és jóváhagyta a piaristákat, az e célra alakult első önálló szerveze
tet. Azt kívánta, hogy az ő nevéről "Pál-féle társulatnak" nevezzék, noha
az új szerzetnek ünnepélyes-fogadalmú renddé emelése már az utód-
jára maradt. .

V. Pál arcvonásait kedves művésze, Bernini örökítette meg egy re
mekbekészült mellszobron. Onnét ismerjük a pápa kis hegyes szakállát
és elégült, magabiztos tekintetét. Büszke volt vas-egészségére, és rugé
konyságát rendszeres reggeli tornagyakorlatokkal igyekezett tartósítani.
A nyugalmas felszín alatt azonban emésztő gondok rejlettek. A kincs
tárat, amelyet üresen talált, ropp.ant államadósságok terhe nyomta. Eh- .
hez járultak az egyház külső megpróbáltatásai. 1618-b.an a cseh rendek
a prágai vár ablakán dobták ki a Habsburg-király helytartőít, és protes
táns ellenkirályt választottak maguknak. Ezzel kezdődött a "harmincéves
vallásháború" a német birodalomban. Két és fél év múltán Il. Ferdinánd
leverte ugyan a cseheket. de a hosszú háborúskodásnak ezzel csak az első

szakasza zárult le. Amikor a fehér-hegyi győzelem hírére V. Pál szemé
lyesen mondta a Te Deum-ot a német nemzet római templomában, az
"Animá"-ban, nem is sejthette még, hogya katolikus és a protestáns ér
dekek nagy erőpróbájából végül egy harmadik tényező kerül ki győzte

sen: a korlátot nem tűrő uralkodói abszolutizmus. Egy korábbi ügynek,
a pápa és Velence viszályának végkifejlete azonban előre jelezte, mily
megpróbáltatásokat hozhatnak az új idők a pápáságra.

A világpolitikai tekintélyében egyre inkább megfogyatkozó Velence
törvényhozása alaposan megnyirbálta az egyházi intézmények vagvonjo
gait. A hatóságok emellett figyelmen kívül hagyták az egyház akkori bí
ráskodó kiváltságát is, mert világi törvényszék elé állítottak két kifo
gásolható életű klerikust. Míután a tiltakozás mit sem használt, V. Pál
azertartástilalom (interdictum) alá vetette Velence egész területét. A sze-



nátus egyházpolitikai tanácsadója ekkor Paolo SaTpi szervita tartomány
főnök volt, a pápai tekintély ellensége, aki a protestantizmussal rokon
szenvezett, Tanácsára a hatóság a szertartások zavartalan folytatására
bírta a papságot, a vonakodó szerzetesrendek (a kapucinusok, theatinu
sok, [ezsuiták) működésí engedélvét pedig megvonta. Sarpi és társai
valósággal irodalmi harcot indítottak a pápa ellen. A feszültség egy teljes
évig tartott. Végre, francia és spanyol közvetítéssel létrejött a béke: a
pápa feloldotta az egyházi büntetéseket, Velence pedig átadta az egy
háznak a vád alá helyezett két klerikust, a törvényeken azonban nem
változtatott. V. Pálnak - keserű szájízzel - be kellett érnie a szená
tus : nyilatkozatával, hogy Velence ,,szokásos mértéktartása és vallásos
érzülete szerint" fog eljárni a jogszabályok végrehajtásánál. Sarpi szol
gálatait hazája állandó védelemmel viszonozta; sohasem engedte, hogy az
Inkvizíció kezére kerüljön. Szobra áll Velencében.

A pál pápék Bora ezután napjainkig nem folytatódott. VI. Pál - az
1963. június 21-én trónralépett bresciai Giambattista Montini - talán
még az eddigieknél is nagyobb korforduló pápája. Oriási tennivalók vár
nak reá: a II. vatikáni egyetemes zsinat eredményes befejezése és hatá
rozatainak végrehajtása, továbbá az egyház.kormányzat központi hiva

.talrendszerének, a Római Kúriának újjászervezése, amelyet a világegyház
igazgatásának szükségletei sürgetnek. Ehhez járul a keresztény egyházak
~ felekezetek minden oldalról várva várt egyesülésének előkészítése, és
Yégül, de éppen nem utolsó sorban, hathatós közreműködés az egész em
beriség új, békés világkorszakának szűletésénél. Az új pápát ragyogó :ké
pességeí, lelkipásztori buzgósága és óriási diplomáciai tapasztalata ki
váltképpen alkalmas.sá teszik a nagy feladatok vállalására. A többi 
Isten kezében van.
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VERS KET HANGRA
StK SÁNDOR EMUlKtNEK

Lélek: 6& emlékezet,
szárnyas játék, s bűntudat;

tömMk, fént/!íkok alatt
csí1'a-álmú életek.

Az éj egén, hol nincs se nap se felh~,
a mindenség kristályán betö1' az Or, s a jég
minden1'e 1'áteszi áttetsző fém-kezét;
meztelen tükrök tükrözik a meddő

világosságot; sajog a lelkes létezés: hideg
a télí levegő, fagyott üveg; •••
béna tudatban néma láz:
feszül a vad várakozás;
s a h6 kristályrácsán szétporl6 vatta-köd
pólyálja még a születni-kész gubancot,
amit a hantok
omlós, bontó-épftó méhe föd.

Ulek: boldog lázadás,
újító, me/lÚjuló;
célba céltalan futó
ayil; sul~t-szivó parázs.




