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XII. PIUS

Meghalt a pápa. mindnyájunk édesatyja! A hír nem jött vá
ratlanul, hiszen öreg volt és beteg, mégis az első érzelem. amely a
hírre feltör bennünk, a megdöbbenés és a fájdalom: árvák vagyunk.

Árvák vagyunk! Míkor ezt a szót kimondjuk. az első pilla
natban nem is az egyénre, nem is a jóságos atyára gondolunk.
nem arra, akit vesztettünk. hanem arra, amit vesztettünk: az iste
nire, amit képviselt és megvalósított, a Látható Főre, a Pásztorra
és Halászra. a Kulcsok viselőjére, az emberfölöttien nagyszerű' hi
vatásra. amelyet a Titokzatos Testben Isten akaratából 'betöltött
és a természetfölötti kegyelmekre, amelyeket az Isten általa adott
nekünk. Péterre gondolunk, akit benne birtunk és akit - földhöz
ragadt elménk szinte úgy érzi - mintha egy percre elvesztettünk
volna. Hiszen boldogan tudjuk, hogy az Úr vele van Egyházával
minden nap a világ végezetéig, azon néhány nap is, amely Péter
székének betöltéséhez szükséges; emberi megrendülésünk e pilla
natban mégis úgy érezzük, hogy árvák vagyunk.

Mínél tovább nézzük lelkünkben az elköltözött nagy Pápát,
annál nagyobbra nőnek előttünk emberségének arányai is. Aki
valaha látta, ha csak percekre is - aki hallotta hangját. ha csak
egy mondatát is. - aki olvasta valamelyik beszédének vagy en
cíklíkájának egyik részletét. egy pillanatig sem lehetett kétségben
arról. hogy az emberi nagyság legmagasabb formátumával áll
szemben. Hányszor lepett meg bennünket - de nemcsak bennün
ket, hanem tőle igen távol álló, ám az emberi nagyság felismeré
sére fogékony embereket is - megnyilatkozásainak csodálatos
sokoldalúsága, a legkülönbözőbb területeken való imponáló sza
batossága és szakszerűséqe, fogalmazásainak acélos ereje és tisz
tasága, gondolkozásának tér és idő fölé emelkedő egyetemessége.
Ha tisztán evilági szemmel próbáljuk is értékelni azt a szellemi
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kincset, amelyet az emberiségnek adott, akkor is tisztelettel kell
meghajolnunk a nagy ember előtt, akkor sem lehet nem éreznünk:
milyen kivételesen nagyot veszítettünk benne!

De mi nemcsak a nagy embert siratjuk Pius Pápában, hanem
Istennek választottját is, akit láttunk és tiszteltünk benne. Isten
csodálatos rendelkezése szerint az utolsó század pápái valamény
nyien kivételes személyíséqek, nemcsak emberi nagyságban, ha
nem életszentségben is. Hogy Pius pápa ezen a téren is méltó
folytatója volt nagy elődjei hagyományának és elsősorban életé
nek példájával mutatta meg az embereknek a Krísztus-követés
módját, azt mindenki megérezte, aki valamiképen egyéniségének
sugárzásába került. Megérezték ezt a magyarság széles körei is.
amikor röviddel pápává választása előtt az Eucharisztikus Víláq
kongresszuson közöttünk időzött. Elég volt egy pillantást vetni
rá az oltárnál. vagy a körmeneten, hogy életszentségének hite
gyökeret verjen lelkünkben. És ez az a hit, amely megvigasztal

. fájdalmunkban: hisszük, a halálban - a megdicsőülésben - sem
hagyja magukra azokat. akiket szeret, és akikre immár emberen
túli szerétettel esdi le Isten kegyelmét.

Ez az a gondolat, amelynek világánál a gyász és a fájdalom
fölemelkedesbe. bizalomba és Isten-imádásba megy át. Az Eqyház
a szentek halála napját nem gyászünnepnek, hanem örömünnep
nek: születésnapnak nevezi. Pius Pápának ezen a születésnapján
a mí lelkünkben is el kell némulnia a fájdalomnak és föl kell bu
zognia szívünkből a hálaadásnak, a bizalomnak és a szerétetnek.
- a Míndenhatóhoz, aki őt nekünk adta és nem vette el tőlünk,

- és hozzá, aki úgy szerétett bennünket, míg köztünk élt és má- .
tól kezdve még jobban szerét bennünket.


