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 Az Apostoli Szentszék diplomáciája
 és a nemzetközi konfliktusok1

AZ ÚGYNEVEZETT VATIKÁNI DIPLOMÁCIA ALANYA

Igaz ugyan, hogy a Vatikán területtel rendelkező, bár igen kicsiny szuverén 
állam, a nemzetközi kapcsolatok döntő többségében mégsem ő vesz részt, 
hanem az Apostoli Szentszék, amely a katolikus világegyház központi szer-
veinek összessége.2 A Codex Iuris Canonici 361. kánonja szerint „az Apostoli 
Szentszék, vagy a Szentszék név a jelen törvénykönyvben (tehát a kódex 
terminológiájában) nem csupán a római pápát jelöli – hacsak a dolog termé-
szetéből vagy a szövegösszefüggésből az ellenkezője ki nem tűnik –, az Állam-
titkárságot, az Egyházi Közügyek Tanácsát és a Római Kúria többi intézmé-
nyét is”. Ehhez annyit fűzhetünk hozzá, hogy 1988 óta3 az Egyházi Közügyek 
Tanácsa nevű és funkciójában a külügyminisztériumnak megfelelő szervezeti 
egység az Államtitkárságon belül működik, mint annak második szekciója. 
Noha a Római Kúria mindazoknak a központi szerveknek az összessége, ame-
lyek a pápát az egyetemes egyház kormányzatában segítik (vö. CIC 360.k.), 
nem teljesen felel meg az államok kormányapparátusának, bár számos hozzá-
juk hasonló vonással rendelkezik és történelmileg ihletője, gyakran mintája 
volt az újkori európai kormányok megszervezésének. 

Az Apostoli Szentszék számos országgal diplomáciai kapcsolatot tartott 
fenn és elismert szuverén nemzetközi jogalanyként működött 1870 és 1929 
között is, amikor a Vatikán Állam nem létezett.4 A Lateráni Egyezmény pedig, 

1  Előadás az „Interkulturális és vallási különbségek a jelenkori konfliktusokban” c. konferencián, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2015. április 23-án. 

2  Az Apostoli Szentszék nemzetközi kapcsolatairól lásd pl.: SODANO, A., Les relations internationales 
du Saint Siège, in La diplomatie de Jean-Paul II (dir. J.-P. D’Onorio; Paris 2000) 29–40.

3  II. JÁNOS PÁL, Const. Ap. Pastor bonus, 1988. június. 28., in Acta Apostolicae Sedis (a továbbiakban: 
AAS) 80 (1988) 481–930.

4  A teológiai és történelmi alapokhoz lásd pl.: ERDŐ P., A szuverenitás és az Egyház, in Magyar Sion, 
Új folyam 8/50 (2014) 3–13.
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amely a Vatikán Államot 1929-ben elismerte, kifejezetten utal arra, hogy az 
Olasz Királyság az Apostoli Szentszék szuverenitását ismeri el a Vatikán 
területe felett. Ezt megelőzően azonban a szerződés elismeri a Szentszék 
nemzetközi téren fennálló szuverenitását mint olyan tulajdonságot, amely a 
Szentszék természetéhez tartozik, hagyományainak és a világban betöltött 
küldetése követelményeinek megfelelően.5 

Mindezek alapján érthető, hogy a Szentszék jelenleg is ütemesen bővülő 
diplomáciai kapcsolatrendszere (például 180 állammal fenntartott diplomáciai 
kapcsolata)6 nem egyetlen törpeállam működésének szolgálatában áll. A vati-
káninak nevezett diplomácia alanya az Apostoli Szentszék mint a katolikus 
világegyház központi kormányzati szerve.7

MILYEN TÍPUSÚ KONFLIKTUSOKKAL FOGLALKOZIK 
AZ APOSTOLI SZENTSZÉK?

a) Egyházi és humanitárius konfliktusok

Mivel a pápai követek megbízatása nemcsak az államok és nemzetközi szerve-
zetek irányában való képviseletre szól, hanem a helyi katolikus közösségek és a 
pápa közötti kapcsolat ápolására is, elsődleges feladataik közé tartozik a Lukács 
evangéliumból ismert, Szent Péternek szóló jézusi mondás teljesítése: „hogy 
megerősítsd testvéreidet” (Lk 22,32).8 Küldetéséhez tartozik a pápai követeknek 
az is, hogy a nem katolikus keresztény közösségekhez fűződő kapcsolatokat 
ápolják.9 Erre sokszor különleges lehetőségeik vannak, hozzájárulhatnak a 
különböző keresztények közötti közeledéshez olyankor is, amikor ez a helyi 
egyházi közösségeknek történelmi vagy etnikai okból különösen is nehezükre 
esik. Szép emléke volt II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatásának 
a tiszteletadás Debrecenben a gályarab prédikátorok emléke előtt. Ezt később 

5  Trattato fra La Santa Sede e l’Italia, 1929. február 11., Art. 2–3, in AAS 21 (1929) 209–221; itt: 210 
(„Art. 2. L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo 
inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel 
mondo. Art. 3. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà 
e giurisdizione sovrana sul Vaticano”).

6  A Szentszéknek az államokhoz fűződő diplomáciai kapcsolatai fejlődéséhez lásd pl.: MINNERATH, R., 
L’Église catholique face aux états, Deux siècles de pratique concordataire 1801–2010 (Paris 2012).

7  A katolikus egyház és a Szentszék nemzetközi jogalanyiságáról lásd pl.: MINNERATH 146–162.
8  VI. PÁL, Motu proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 1969. június 24., in AAS 61 (1969) 473–

484, különösen 473.
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magyar református delegáció esztergomi útja követte, melynek során a résztve-
vők a kassai vértanúk oltára előtt fejezték ki tiszteletüket. A Szentszék intézmé-
nyes párbeszédet folytat a nem keresztény vallási közösségekkel is. 

A fentiekből kirajzolódik tehát a Szentszéknek és a szentszéki diplomáciá-
nak egy sajátos küldetése a katolikus egyházon belüli – például különböző 
rítusú katolikus csoportok közötti – konfliktusok rendezésére,10 valamint az 
eltérő felekezetű keresztények kapcsolatainak javítására. Mivel ezeknek a 
kapcsolatoknak is olykor etnikai hátterük van, a Szentszék ez irányú szolgá-
lata jelentősen hozzájárulhat egy-egy ország vagy régió belső békéjének és 
haladásának előmozdításához.

A II. Vatikáni Zsinat is szorgalmazta már, hogy a különböző rítusú kato-
likus ordináriusoknak legyen valamilyen közös tanácskozó szerve, hogy így 
közösen léphessenek fel az állami hatóságok előtt.11 Egyes országokban, 
főként ahol a keleti rítusú katolikus püspökök száma jóval csekélyebb, mint 
a latinoké, elfogadott megoldás szokott lenni, hogy mindnyájan egyetlen 
nemzeti püspöki konferencia tagjai. Romániában, ahol a görög katolikus püs-
pökök száma is jelentős és önálló nagyérseki egyházat alkotnak, a Szentszék 
szándéka folytán mégis latin és keleti szertartású püspökök egyaránt tagjai a 
püspöki konferenciának. Más a helyzet Ukrajnában, ahol a latin katolikusok 
püspöki konferenciával rendelkeznek, az ukrán görög katolikus egyház püs-
pökei viszont ennek nem tagjai, hanem saját szent szinódust alkotnak. Noha 
elvileg itt is lenne a különböző rítusú katolikusoknak közös képviselete az 
állam felé, ez a gyakorlatban nem működik az eltérő rítusú katolikusok közti 
jelentős etnikai különbségek, olykor feszültségek miatt.

Még mindig a pápa egyházon belüli küldetésével függ össze, hogy a szent-
széki diplomácia rendszeresen fellép az üldözött vagy diszkriminált katoli-
kusok és más keresztények érdekében. Egyes országokban külön állami jogsza-
bályok védik a szent helyek, nevezetesen a templomok és az egyházi temetők 
sértetlenségét és a kultusz szabad gyakorlását. Ilyen garanciák biztosítása 

19  Vö. uo.
10  Az egyházon belüli természetes és jogi személyek közti, az életviszonyoknak az egyházi jog által 

szabályozott körét érintő jogi konfliktusok rendezésére a kánonjog bírói és közigazgatási eljárások 
rendszerét tartalmazza. Ennek keretében a Rota Romanának van fenntartva az ítélkezés pl. „az egy-
házmegyék és mindazon egyházi akár természetes, akár jogi személyek ügyeiben, akiknek a római 
pápán kívül nincs más elöljárójuk” (CIC 1405. kán. 3. § 3). Ezekben az ügyekben azonban a szent-
széki diplomáciai képviselet inkább technikai szerepet tölt be, de nem maga rendezi a konfliktust.

11  II. VATIKÁNI ZSINAT, Decr. Christus Dominus 38b; vö. ERDŐ P., A keleti rítusú ordináriusok részvé-
tele a püspöki konferencián, in UŐ, Az elő egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből 
(Budapest 2006) 177–186.
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adott esetben célja lehet szentszéki diplomáciai erőfeszítéseknek vagy a 
Szent szék által kötött megállapodásoknak is.12 Könnyen belátható, hogy a 
kultuszhelyek és a sírok meggyalázása sokkal nagyobb lélektani és társadalmi 
kárt okoz egy közösségben, mint ami a fizikailag okozott kár anyagi ellenér-
tékével kifejezhető. A katolikus egyház szolgálattevői, így a püspökök, papok, 
szerzetesek olykor sajátos atrocitásoknak vannak kitéve, ám évente sok tízezer 
egyszerű keresztény hívőt is meggyilkolnak a világon pusztán keresztény hite 
miatt. Mint Újházi Lóránd megjegyzi, jelenleg mintegy százmillió keresztény 
él veszélyben a hite miatt, legkevesebb 80%-uk iszlám országokban.13 

Ezekkel a szomorú eseményekkel vannak összefüggésben a Szentszéknek 
azok a megnyilatkozásai, amelyek az üldözött és fenyegetett keresztényekkel 
kapcsolatban hangzanak el, akár a szíriai, egyiptomi vagy más térségben 
kerüljön sor ilyen atrocitásra.14 Ugyanakkor a puszta nyilatkozatok általában 
nem elég hatékonyak, ezért fordul a pápa is személyesen a világ vezetőihez, 
akiknek eszközeik vannak egy-egy ilyen erőszakhullám megfékezésére. Meg-
jegyzendő, hogy a keresztények elleni erőszak és diszkrimináció eseteit sajnos 
Európában sem sorolhatjuk csupán a múlt emlékei közé.15 

Hogy a keresztényeket fenyegető atrocitásokkal szemben milyen sajátosan 
diplomáciai eszközök állnak magának a Szentszéknek a rendelkezésére és 
azok mennyire hatékonyak, nem egyszerű kérdés. Ha a fenyegetés közvetle-
nül valamilyen állami hatóság részéről éri az egyházat vagy a hívőket, akkor 
a nemzetközi kapcsolatok keretében a Szentszék lépéseket tehet a helyzet 
javítására. Ebben az összefüggésben állt az 1960 és 1990 között a szocialista 
országok viszonylatában folytatott úgynevezett Ostpolitik számos kezdemé-
nyezése is.16 Ahol azonban a közrend hiányzik, az államhatalom gyenge, a 
különböző fegyveres csoportok néha túszként rabolnak el, vagy tartanak fogva 
egyházi személyeket. Ilyenkor követeléseik jellegétől függ a megoldás lehe-
tősége. Amikor például Angelo Acerbi volt budapesti nuncius urat kolumbiai 
szolgálata alatt túszul ejtették, a későbbi bíboros, Pio Lagi közvetítésével sike-

12  Ilyen rendelkezés található pl. a Spanyolországgal 1979. január 3-án kötött megállapodásban: 
Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche Art. I. 5, in AAS 72 
(1980) 31 („I luoghi di culto hanno garantita inviolabilità a norma delle leggi. Non potranno essere 
demoliti se non siano stati prima privati del loro carattere sacro. In caso di espropriazione coatta, 
sarà previamente sentita la competente autorità ecclesiastica”).

13  ÚJHÁZI L., A katolikus egyház intézményeinek és lelkipásztorainak fenyegetettsége és védelmének szük-
ségessége, in Szakmai Szemle (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) (2012) 2/93–112; UŐ, A keresz-
tények biztonsági helyzetének elemző értékelő bemutatása, in Terrorelhárítási Köz pont (2013) 1–16.

14  A keresztények elleni diszkrimináció és üldözés globális áttekintéséhez lásd pl. Il libro nero della con-
dizione dei cristiani nel mondo (a cura di J. H. Di Falco – T. Radcliffe – A. Riccardi; Milano 2014).
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rült tárgyalások útján szabadságát visszaszerezni. Egy másik helyzet – amikor 
inkább a helyi egyházi hatóság keresi a megoldást – fordult elő, sőt ismétlő-
dött néhány évvel ezelőtt Irakban. Egy bizonyos helyi autonómia hatóságai 
jelentősebb összeget adtak át egyháztámogatás címén valamelyik keresztény 
vezetőnek. Nem sokkal később pedig ismeretlen tettesek egyházi személyeket 
ejtettek túszul és ennek az összegnek a nagy részét elkérték. 

Néha egyházat vagy hívő közösséget érintő konfliktus humanitárius kataszt-
rófahelyzetből alakul ki. A haiti földrengés idején például rengeteg egyházi 
intézmény, szeminárium is romba dőlt, katolikusok tömegei pedig az éhség és 
járvány áldozatául estek. Ebben a helyzetben konfliktusok adódtak abból, hogy 
segélyszállítmányok, például élelmiszerküldemények nem a rászorulókhoz 
kerültek, hanem fegyveres bandák kezére jutottak. Már az is nagy kihívást jelen-
tett, hogy a humanitárius segélyeket sikerüljön a helyszínre juttatni. A Caritas 
Internationalis nem a Szentszék szerve, hanem nemzetközi katolikus jellegű tár-
sadalmi szervezet. Nem ritkán azonban munkáját a szentszéki képviseletekkel 
együttműködve végzi. Gyakran a legközelebbi rendezett viszonyok között élő 
ország szentszéki diplomáciai képviselete tudja fogadni a pénzadományokat, 
segíteni az élelmiszerek és más szükséges javak beszerzését és célba juttatását. 
A Haitibe irányuló katolikus segélyakció jelentős részének kiindulópontja éppen 
ezért a Dominikai Köztársaság volt. A földrengést követő időben a budapesti nun-
ciatúra titkárát ideiglenesen átvezényelték Santo Domingóba, mert korábbi szol-
gálata alapján jelentős helyi ismeretekkel rendelkezett. Így segítette a társadalmi 
konfliktusoktól is tépázott Haitibe irányuló humanitárius támogatások elosztását.

A közelmúltban, ha talán nem is ennyire szélsőséges formában, Ukrajnában 
jelentkezett a humanitárius segítség eljuttatásának problémája, itt azonban úgy 
tűnik, inkább a helyi állami és egyházi tényezők vették ki a részüket a köz-
vetlen feladatokból.

Különlegesen súlyos konfliktushelyzetet jelent az etnikai csoportok, val-
lási közösségek, nemzetiségek, társadalmi csoportok elleni üldözés, etnikai 

15  Vö. http://www.intoleranceagainstchristians.eu.
16  Vö. pl. RICCARDI, A., Il Vaticano e Mosca 1940–1990 (Bari 1993); CASAROLI, A., Il martirio della 

pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963–89) (Torino 2000), magyarul: UŐ, A türelem 
vértanúsága. A Szentszék és a kommunista államok, 1963–1989 (Budapest 2001); La politica 
del dialogo. Le Carte Casaroli sull’Ostpolitik vaticana (a cura di G. Barberini; Bologna 2008); 
L’Ostpolitik di Agostino Casaroli 1963–1989 (a cura di A. Silvestrini; Bologna 2009); BUKOVSKÝ, 
J., Chiesa del martirio Chiesa della diplomazia. Memorie tra Cecoslovacchia e Vaticano (a cura 
di F. Strazzari; Bologna 2009); GALLAGHER, P. R., Azione diplomatica di un operatore di pace, in 
L’Osservatore Romano (2015) április 16., 2.
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„tisztogatás” vagy genocídium. A II. világháború alatt a szentszéki diplomácia 
az Államtitkárság koordinálása mellett, különösen Giovanni Battista Montini, 
a későbbi Boldog VI. Pál pápa szervezésében foglalkozott az üldözöttek 
mentésével, ennek keretében – Angelo Giuseppe Roncalli törökországi apos-
toli delegátus, a későbbi Szent XXIII. János pápa közreműködésével – zsidó 
menekültek Palesztinába juttatásával is.17 Kísérletet tettek a fenyegetett görög 
közösségek mentésére is.18 A szentszéki diplomácia embermentő erőfeszítése-
inek összefüggésébe illeszkedik a budapesti nunciatúra tevékenysége, melyet 
Angelo Rotta nuncius és Mons. Gennaro Verolino neve fémjelez.19 

b) Társadalmi és polgárháborús konfliktusok

A szentszéki diplomácia együttműködésre törekszik az államokkal, hiszen 
mind az egyház, mind az állam az ember javát hivatott szolgálni, ez pedig 
szorosan összefügg az eredményes munkával, a jóléttel és a társadalmon belü-
li békés együttéléssel is. Ezért az egyház a szentszéki képviselők feladatául 
tűzi ki, hogy működjenek együtt az államokkal „az esetleges nézeteltérések 
megelőzése és orvoslása érdekében a nagy emberi reménységek megvalósí-
tásának szolgálatában, a nemzetek közötti béke és az egyes országok belső 
nyugalma és haladása előmozdítására”.20 Belső társadalmi konfliktusok, pol-
gárháborús helyzetek megoldásában segített a katolikus egyház Sant’ Egidio 
közössége például Mozambikban. Természetesen nem a Szentszék tudta és 
beleegyezése nélkül. Hasonlóképpen fáradoztak a guatemalai polgárhábo-
rús helyzet megoldásáért is. Kevésbé látványos módon, de a balkáni háború 
idején is megvalósultak bizonyos közvetítési kísértetek.21 Ilyen előzmények 
után szinte a korábbi erőfeszítések elismerése volt 2014. december 4-én a 
Mozambiki Köztársaság elnökének látogatása Ferenc pápánál, valamit Pietro 
Parolin bíboros államtitkárnál. A találkozó során kiemelték, hogy a katolikus 
egyház jelentősen hozzájárul az ország fejlődéséhez egészségügyi és nevelési 
intézményein keresztül. Elismerték fontos szerepét a béke és a nemzeti kien-
gesztelődés ügyében is. A belső megbékélés ilyen előmozdítására a katolikus 
egyház részéről más országokban is vannak példák. Ruandában például a 
szörnyű vérengzések után igen nagy feladat a személyes és társadalmi sebek 

17  Vö. Paolo VI. Una biografia (a cura di X. TOSCANI; Brescia 2014) 197.
18  Uo.
19  Lásd NAPOLITANO, M. L., I Giusti di Budapest. Il ruolo dei diplomatici Vaticani nella Shoah (Cini sello 

Balsamo 2013), magyarul: UŐ, Budapest igazai. A soá és a vatikáni diplomaták (Budapest 2014).
20  VI. PÁL, Motu proprio Solicitudo omnium Ecclesiarum, 1969. június 24., in AAS 61 (1969) 473–

484, itt idézve 476; vö. II. VATIKÁNI ZSINAT, Const. Gaudium et spes 1–3.
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gyógyítása. Nem kifejezetten a szentszéki diplomáciai testület, hanem inkább 
az Apostoli Szentszék más szervei révén figyelhető meg hozzájárulás a kom-
munizmus megszűnése után a közép-kelet-európai országok megbékéléséhez. 
A kommunista korszak vagy akár a köztársasági Spanyolország egyházül-
dözése áldozatául esett vértanúknak boldoggá és szentté avatása jelentős 
hozzájárulás ahhoz a gyászmunkához, amellyel a múlt szenvedéseit ezek a 
társadalmak feldolgozzák. Ugyanakkor a Szentté Avatási Kongregáció nem 
mulasztja el hangsúlyozni, hogy a vértanúk példája és tanúságtétele felszólí-
tást jelent a megbocsátásra.22 Természetesen a Szentszék irányítását követve 
a helyi püspöki karoknak is ebben a szellemben kell hozzájárulniuk a múlt 
feldolgozásához és a jelen konfliktusaira való felelős reagáláshoz.

Közép-Kelet-Európában fontos feladat a népek közti érzelmi, kulturális, 
emberi megbékélés előmozdítása is. Adott esetben nemzetiségi közösségek 
anyanyelvi lelkipásztori gondozása vagy a püspöki konferenciák közötti meg-
békélési nyilatkozatok ünnepélyes aláírása is segítheti ezt a folyamatot. Még 
az 1960-as években történt az első ilyen lépés a lengyel és a német püspöki 
konferencia között. Később ezt a példát mások is követték, így 2006-ban 
Esztergomban a magyar és a szlovák püspöki kar vezetői írtak alá olyan nyi-
latkozatot, amelyben kifejezetten szerepelt a „Megbocsátunk és bocsánatot 
kérünk” mondat. Ebből az alkalomból XVI. Benedek pápa külön üzenetben 
köszöntötte a helyi egyházak képviselőit.23 Hasonló kiengesztelődési cselek-
ményre került sor a lengyel és az ukrán katolikusok között, sőt Kirill moszkvai 
pátriárka lengyelországi látogatása során Józef Michalik érsekkel, a lengyel 
püspöki konferencia akkori elnökével szintén megrendítő hangú kiengesztelő-
dési nyilatkozatot írt alá, amely hosszú előkészítő munka eredménye volt. 

c) A szentszéki diplomácia fáradozásai az államok közötti konfliktusok 
megoldásáért és a nemzetközi szervezetekben

A béke és a haladás szolgálata sokszor az államok közötti konfliktusok meg-
oldását állítja a Szentszék fáradozásainak középpontjába. A középkorban, de 
bizonyos mértékig még az újkorban is a nyugati kultúrkör államai legitimi-
tásukat többnyire keresztény vallási hivatkozással teremtették meg. Mivel 

21  Vö. pl. PÉRISSET, J.-C., Le pape face à la crise de la Yougoslavie, in La diplomatie de Jean-Paul II 
57–92.

22  Vö. AMATO, A., I santi evangelizzano (Città del Vaticano 2013) 19. 69–83.
23  A kiengesztelődéssel kapcsolatos levélváltásról és a pápai üzenetről lásd: Az engesztelés éve. Imaév 

a nemzet lelki megújulásáért 2006. Emlékkönyv (Budapest 2007) 102–108.
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Nagy Károly 800 karácsonyán történt császárrá koronázása óta az európai 
uralkodók elismerése tekintetében is kiemelkedő volt a Szentszék szerepe 
– gondoljunk csak arra, hogy Szent István király is a pápától kapta a koronát 
–, a pápaságnak háború és béke legitimálása terén is nagy lehetőségei voltak. 
Egyfelől a keresztes hadjáratok meghirdetése, másfelől Isten békéjének, a 
treuga Deinek a szorgalmazása olykor reális lehetőségként is felmerült, más-
kor azonban inkább csak az elmélet síkján maradt. A katolikus államokban 
a fejedelmi abszolutizmus, majd Európa-szerte a felvilágosodás döntő mér-
tékben csökkentette a Szentszék ez irányú befolyását. Ugyanakkor egyfajta 
jószolgálati hivatás gyakorlása mindmáig megmaradt a szentszéki diplomácia 
törekvései között. 

Sikeres közvetítő szerepet játszott a Szentszék például az argentin–chilei 
határvitában, vagy újabban a szíriai polgárháborúba való formális külföldi
beavatkozás megakadályozása terén, amikor Ferenc pápa világméretű imaak-
ciót hirdetett a bombázások elkerülésére 2013 szeptemberében. Hasonlóképpen 
részt vett a Szentszék Kuba és az Egyesült Államok közeledésének elősegíté-
sében. 2014 októberében mindkét ország küldöttségét fogadták a Vatikánban, 
hogy ezzel is elősegítsék a konstruktív párbeszédet. Hogy ezen a területen 
a Szentszék valóban értékes segítséget nyújtott, az kitűnik Barack Obama 
december 17-i televíziós beszédéből is, amelyben köszönetet mondott a Szent-
atyának a kapcsolatok helyreállításában végzett közreműködéséért. Másnap, 
december 18-án Pietro Parolin bíboros államtitkár a Vatikáni Rádiónak adott 
interjújában meghatározónak nevezte Ferenc pápa szerepét az amerikai–kubai 
fordulat elérésében. Utalt arra, hogy az esemény hírére december 17-én Kubá-
ban megszólaltak a templomok harangjai. 2015. április 10-én pedig a panamai 
pánamerikai csúcstalálkozóra Ferenc pápa üzenetet küldött, melyben őszinte 
párbeszédre bátorította a politikusokat a kölcsönös együttműködés érdekében. 
Felsorolta azokat az alapvető javakat is, amelyekből senkit sem szabad kizár-
ni. A szolidaritás és a testvériség globalizációját jelölte meg célként a közöny 
és a diszkrimináció helyett. 

Kevésbé sikeres, de eléggé jelentős közvetítési kísérlet történt a Szentszék 
részéről a falklandi háború kapcsán, majd az Öbölháború előtt, amikor II. János
Pál pápa nevében Roger Echegaray bíboros Bagdadba, Pio Lagi bíboros pedig 
Washingtonba utazott, hogy meggyőzzék a feleket a háború elkerülhetőségé-
ről.24 Ez a misszió, mint tudjuk, nem járt sikerrel. Egyelőre még nem látszanak 

24  A Szentszék közvetítési kísérletiről és azok elvi alapjairól a falklandi háborúban és az Öbölháborúban 
lásd: JOBLIN, J., Le Saint Siège face aux guerres des Malouines (1982) et du Golfe Persique (1991), 
in La diplomatie de Jean-Paul II 93–159.
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a konkrét eredményei Ferenc pápa bátor közvetítési kísérletének sem Izrael és 
a palesztinok között. 2014. június 8-ára a vatikáni kertekbe hívta meg a pápa 
Simon Perez izraeli és Mahmúd Abbász palesztin elnököt. Közös imára ugyan 
nem került sor, de az elnökök beszédet mondtak és meghallgatták a különböző
vallások imádságait. Ferenc pápa a jövőbe mutató erővel jelentette ki: „A béké-
hez nagyobb bátorság kell, mint a háborúhoz.” 

A nemzetközi szervezetekben az Apostoli Szentszék képviselői rendre
hozzájárulnak a közös munkához. Gyakran hangoztatják az emberiség nagy
gondjaival kapcsolatos meggyőződésüket. Az emberi élet és a család érté kei-
nek védelmében elhangzó felszólalásaik azonban nem ritkán inkább tanúság-
tételek, mint a többségi vélemény megfogalmazásai. Egészen különleges 
esemény volt 2014. november 25-én Ferenc pápa látogatása az Európai 
Parlamentben és az Európa Tanácsban, Strasbourgban. Azt megelőzően ilyen 
látogatást utoljára II. János Pál pápa tett 1988. október 11-én. Ferenc pápa 
beszédeiben földrészünk problémái és az európai ideálok álltak a közép-
pontban és annak sürgetése, hogy Európa újra fedezze fel a saját arculatát és 
lelkiségét. A pápai látogatások és beszédek szimbolikus és tömegtájékoztatási 
hatásai gyakran már meghaladják a diplomácia síkját, ám előkészítésük a 
szentszéki diplomácia egyik kiemelkedő feladata.
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