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XXIII. JÁNOS PÁPA LELKI NAPLÓJA
Napló? Veszélyes műfaj ! Goethe összes műveinek több mint száz

kötetes weimari kiadásában 13 kötettel jelent meg 52 éven át vezetett s
elképesztő szárazságú naplója; a-legelszántabb Goethe-kutatók is rette
netes fáradsággal eszik át magukat ízetlen bizmutkása-hegyén. Ezt ő nyil
ván nem szánta "műnek", önmagának akarta feljegyezni a felhőalakza

tokat és a levegő fénytöréseit. Ugyanígy önmagának szánta RoncaHi
Angelo, akiből aggastyánkorában pápa lett, 68 éven át vezetett, főképp

lelkigyakorlatos jegyzeteit; soha nem gondolt arra, hogy megjelenhetnek.
De most végül mégis nyilvánosságot láttak, s olaszból lázas gyorsasággal
fordították le azokat angolra, franciára, németre. Kiadásairól ilyen CÍ
mekkel írnak a vezető lapok: "Egy könyv, 'amit az egész világ térdenállva
olvas"."

De vajon megérti-e? S mit ért ki belőle?

Nyugati fogalmak szerint is rendkívül korán, rnindőssze tizennégy
éves fejjel került a bergamói parasztfiú a szemmárium neki ijesztően

széles köfolyosóíra. Onnét nyíló külön ceillát kapott. Életében először volt
a nap egy részére és éjszakára egyedül. A vicerektor és a spirituális
"életszabályokat" adtak neki, "amelyeket az ifjaknak követniök kell, ha a
[ámborságban és papi tanulmányokban elő akarnak haladni". A latin
mondatok szabályozzák a napírendet, a hetek és hónapok rendjét, s az
ifjú szemínarista gondosan belemásolja őket egy tenyérnyinél alig na
gyobb feljegyzési zsebfüzet soraiba. Az elsőt követik a többi füzetek, az
életszabályok lassan lelkigyakorlatos feljegyzésekké válnak a legkülön
bözőbb egek alól, ahol csak kalandos sorsa meghordozta. Az utolsó be
jegyzést halála előtt két évvel tette mint pápa, és végül halála előtt be
leegyezett, hogya majdnem negyven füzetet kiadják.

Don Loris Capovilla, aki titkára volt már mint Velence bíborosának
s egyik magántitkára mint pápának, rendezte a könyvet sajtó alá. Jól tet
'te, hogy nem díszítette föl még kommentárokkal sem; a tudnivalókat
jegyzetbe utalja. íg-'.1 magát a kendőzetlen puszta szöveget tartjuk ke
zünkben - s a pillanat villámlökéseít, amelyek megfogalmazták. -Igen
sOK helyen nagyonis átlagos írás. Éppen azért, mert a nyílt, egyszerű s
félig még gyermek Roncalli Angelo szól belőle - aki ekkor még haj
lékony a környezet (bár a jó környezet) benyomásaira, akár a lágy viasz
-. a mű kezdeteiben alig látni mást, mínt a századforduló körüli itáliai
katolicizmus fogalmi és kifejezési világát. És még sajátosabban a szemí
náriumét és a papságet. Ez az áhítatosság! szótár ma már az olvasók 
még a nyugateurópai és katolíkus olvasók - nagyrésze számára sem oly
meghitten ismerős, mint valaha. "Lelkigyakorlatok, szentséglátogatások,
breviárium, szentolvasó, Szüz Mária-kongresszusok, Jézus Szíve-hónap,
matutinum" - e kifejezések igen sok olvasónak idegenek lettek, s ezen
az eltávolodáson is le lehet mérni két világháború utáni korunknak hide
gebb légkörét.

És mégis! A siker, amellyel ez a könyv megkezdte s folytatja diadal
menetét a nagyvilágon át, az, hogy az olvasák egymás kezéből tépik ki:

• Bár a könyv olaszul ts rendejkezésürikre állott, itt a német kiadásra hívatkoztunz,
az idézetek oldalszámaiban. - Johannes XXIII., Ge'lstliches TA,gebuéh und andere geist-
liche Schriften. Freiburg; Herder, lB64. 480 O. '
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mégis csak azt jelenti, hogy egy elmúlt korszak áhitatéleti kötfogalmain
át az emberiség odahajthatja fülét egy olyan férfi elevenen dobogó szívé
re, akiről azt sejtjük, hogy szerrt volt, a rnodern id&k szentje. Hogyan lett
azzá ? Ez az, ami ebben a könyvben lenyügözí minden olvasóját.

A feljegyzések egy részében az ifjú szemmarístának, a fiatal, majd
idősödő papnak, a közelkeleti vikáriusnak és később főpapnak: mintha
nem is a saját hangja szólna, Egy átlagos olasz papé, akinek az ujjongás
nagyon is otthonos, mondhatní szokott lelkiállapot.

"Ma Szent Sebestyén '1U1pja van - írja 1903. január 20-án, amikM
már túl volt katonai szolgálatán - s holnap Szent Agnesé lesz. Két hős.
Egy katona és egy szfZz. Hozzájuk száH imám 77Ul. Hogy ruházza7lJak feZ
a katona lelkesedésével, a szfZz mocsoktalan tisztaságával és a mártírok
rendiUetlenségével." (135.)

"Avete felices in Christo Jesu" - kiált fel hozzájuk, lelkesülten. De
a ilelkesültség alatt más is van. Olyan vonás, amelyakorunk emberétől

alighanem már idegen. A teljes alávetése egy az egyéniséget kiformáló
szerkezetnek: a szemináríumnak, a papi életformának, az egyháznak,
EAS azokon át elsősorban az ő személyes nevelőinek.

Bármennyire is nem volt személyesnek nevezhető a kapcsolata első

püspökével, Don Camillo Guindaniv.al, mégis az ő papnevelési rendelke
zéseiben való teljes felolvadás az, ami miatt ezt a püspököt az ő élet
szentségében való első mesterének kell tekintenünk.

A bergamói egyházmegye történetében valósággal új korszakot je
lentett Guindani Camillo (1878 -1904) egyházkormányzata. Két évvel
Roncalli Angelo szűletése előtt - ma egyenesen úgy tetszik - a gond
visel-és tette Bergame püspökévé. Hogy Roncalli éppen akkor kerüljön
a szemínáríumba, amikor már Guíndaní nemcsak elindította, de meg is
valósította a módszere szerintí papnevelést! Roncalli ennek kellett, hogy
részese legyen. Ezen a ponton Lazzarini, XXIII. János életrajzírója, nem
feleslegesen hangsúlyozza: "Ha Roncalli, bár Bergameban születik, de va
lamikor máskor készül fel a papi hivatására - akár tizenöt évvel előtte

-, akkor kétségtelen, hogy egészen más jellegű pap lett volna." Más
jellegű pappá tették volna az előző szemínáriumi körülmények: képzett
regben és imaéletben míndenképpen kisebb igények emberévé. De igy
Guíndani-féle pap lett - s ez a legfontosabb.

Guindani az a püspök, akit "nagynak" szokás nevezni; olyan papi
egyéniség, akiben mintha egy motornak százlóerős szíve dobogna; egész
egyházmegyéjét új vérrel tölti el; de legkedvesebb gondja volt a szemi
nárium. Annak minden növendéke az ő figyelő píllantásaí előtt nőtt;

püspökük szeme ott nyugodott valamennyiökön. Intézkedéseinek lényege
nem azon fordult meg, hogy bármikor megjelenhetett a szemináráumban,
hanem magukon az intézkedéseken. A mindennapra előírt imádkozásokon,
elmélkedéseken. a misehallgatáSOIkon s a "silentium" óráin. Ezeknek is
mét1ődésébefogta be - mindennapra előírt gyakorló-gépezetbe - testi
lelki egészükkel a fiatalokat. Az ismétlődés eleinte összezúzta őket lényük
legbensejéig; azután automatizmus lett, ami ellen lázonghatott egy da
rabig a régi megszokás; azután új megszokás lett; végül pedig erő, és
megjelent egyéniségük legbensőbb és legsajátabb vonásai közt,

Ez történt RoncalJri Angeloval is. Igy jelent meg későbbi papi egyéni
sége. Örömmel fedezte fel a növendékpap életének és napjainak ismétlődő

egyformaságában az alárendelődésés engedelmesség mindennap sorra kö
vetkező diadalait. F1iatal pap korának arcképei is ezt árulják el; ennek
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orome és alázata sugárzanak vonásain. Ez az új - az eszményi ~P
vonásai felé kiteljesülő - Roncalli Angelo, íme így jött létre a szemi
nárium méhében. Abbain az intézményben, ahol az egyház müködése az
atyai mellett édesanyai is. Egyszerre csak titokzatos módon megszületett
"új emberré". Ez nyilvánul meg lelkiéleti naplóiban. Most már hét évti
zednyi messzeségből pillantva vissza erre az időre, meg lehet állapítani,
hogy Guíndaní intézkedésednek haná való közvetítője egy szíkár, kicsíny
pap volt, a szemináriumnak víoerestora, Don Davíde Angelo. Konzervatív
felfogású, de kitűnő pap volt. A püspök szemínáríumí rendelkezéseinek
végrehajtója. Oltalmáben Roncalli Angelo háborítatlanul sredhette őssze

IS formálhatta ki a lelkiélet erőit.

Epp hetven évvel ezelőtt, 1895-ben kezdte el írni feljegyzéseit, ame
lyekből később a több mínt négyszáz folio-oldailas Lelki Napló kereke
dett ki.

A legelső: kockás, vékony, apró zsebkönyveeske, mindössze pár lap
ból álló. A tonzúrát most frissen felvett tizennégyéves kispap halálos ko
molysággal és áhítattal írja fel benne leendő élete szabályait, Írása ekkor
ra már kifejlődött, de még rászorul arra, hogy az előrenyomtatott ikodkás
sorok vezessék; rendIkívül takaOOkOS8lI1 bánik a hellyel, kihasználva az
oldalakon minden négyzetmillimétert, sűrű, apró, [ellegzetes betűivel tölt
meg minden apró kockát. Az egyenes álló írásban van valami antik, kü
lönösen egyes betűk hátrahurkolt kanyarulataiban. A szabályai valóban
szabályok, páthosz és sallángok nélkül, minden fölösleges szó nélkül; ve
lősen, törlések és javítások nélkül. Minden mondatot előre átgondolt és
minden szót leírt.

Nekünk míndannyiunknak, akik már aggastyánkoráhan ismertük
meg arcát, el kell képzelnünk őt virágzó ifjúságában, amint az akkori
fényképei mutatják: karcsúnak. koraérettnek. szép és szabályos vonások
kal komolynak, aki magára tudja vonni már leányok-asszonyok tetsző te
kintetét. Th ő, éppen akíkor, ezt írja általános viselkedésének második
pontjául: "Nem beszélgetni el, nem nevetni, nem tréfálkozni vagy bármi
módon nyájasnak lenni nőlkkel, akármily korúak vagy állapotúak legye-.
nek; nem engedni sem magamnak, sem nekik a legcsekélyebb bízalmasko-
dást sem, ami veszélyes vagy gyanútkeltő." .

Az óvatosságnak ezt a magaemelte gátját mindig megtartotta. De
mintha már akkor tudta volna, hogy ez csak negatívum, mert hetedik,
pontnak felírta a derűs szeretet és nyájasság parancsait az emberek felé.
:És nyolcadik pontnak a míndennapi könyörgést a bűnösök megtéréséért.
s Annecy és Genf püspökének, a Philotea szerzőjének követését: "Követni
az ő modoránaik nyájasságát. [ovíalitását, vidámságát, összeszedettséget és
:komolyságát az emberek felé; és szígorát saját maga felé."

Amikor a Seminario Romanoba került, annak akkor Bugarini Vin
cenzo prelátus volt a rektora. Őróla már maradtak részletesebb feljegy'2Jé
sek. Ötvenedik évében járt és burnótfoltos, bő fekete talárjában; kor
talan és majdnemhogy fekete redők-szántottaarcából metszően okos, át
ható, sötét csi1lámú pillantás nézett mindenkire, egy már-már emberiet
len önismeret és emberismeret. Ö volt a második nagy egyéniség, aki
alakítóan hatott Roncalli Angelora s döntően for:málta őt, vonásaiknak
éppen ellentételeivel. Ifjú korában tudósnak indult, ószövetségi biblikus
nak, és keleti nyelvész lett. Olyan kitűnően beszélt héberül, arabul és
szírül, hogy a Propaganda Fide szakértőjének hívta meg; a sémi nyelvelt
jelentéstanának legnehezebb árnyalati kérdéseiben fordultalk hozzá. Még



mielőtt a Seminario Romano rektora lett volna, többféle vezető tisztséget
töltqtt be, igen fiatalon. A nyelvzsenik egyik fajtájának tüneményes ren
det-tartó és szervező készeégei jellemezték.

Az egyház ezt a Játszólagosan másodrendű képességét használta fel
a vezetői posztokon, ahová állította. Ezt a kifelé jeges modorú, minden
mozdu1atában olyan kimért és minden szavát lernérő papot, semitológus
nyelvészt. éppen nevelőnek a Seminario Romano ember- és tudósformáló
murukája fölé. 1893-tól 1910-ig ikormányozta a római egyházmegye és az
Angeléhoz hasonló vendégnövendékei révén Itália egyik afféle központi
szemináriumának számító intézményt. Kitűnő nevelőnek bizonyult. A
tizenhét év alatt többezer papnövendék haladt át keze alatt abban a kor
ban, amely megalapozza a férfikor vonásait a gyermekifjúság s az ifjú
férfikor közt. A Seminario Romano folyosóinak, tantermeinek s Iakóeel
Iáinak hatalmas tömegében rnindenkin rajta volt a szeme. És azonkívül,
hogy a rektora tisztséget betöltötte, magának is volt katedrája. Megismer
hette tehát a gondjaira bízottakat nemcsak arcukon, megjelenésükön és
modorukon át, hanem a biblikus tárgyakban felmutatott ta nulmányi ered
ményekoen is. Meg kell mondani, hogy a szentírástudomány a papságra
előkészítő tanulmányokban aikkor még nem foglalta el azt az elsődleges

és középponti helyet, amit most. Bizonyos mértékig háttérbe szorult a
dogmatika és a teológiai bölcselet rnögött. De akkori mívoltában is kitűnő

választóvíz volt, hogy a papi lélek vonzalmait megmutassa. Alighogy
megérkezett volt, fogadta Angelát.

Vajon, milyennelk látta az új kispapot? Ehhez hiteles támaszpontunk
van, Angelonak ekkor, 1901. januárjában készült fényképe. Halvány
ugyan a kép folott elmúlt már több mint hatvan évtől, ezétfolyó a na
gyitástól. arninek alá kell vetni, hogy részletesebben lehessen látni a vo
násokat. A papi talárban szikárrnak ható termet fölött üde fő ül, még
gyermekifjúé csak, még határozatlan, főképp az ajak ps az áll, melyek
pedig későbbi képein oly markánsul emelkednek elő, szinte fájdalmasan
energikus szabással. Azután hogy Angelot annak saját akarata ezerint
biblikus teológussá nevelte, tanulmányaiban vasmarokkal fogta. később

Bugarini és Don Angelo barátok letteIk.
A rektornál való fogadtatás után Angelo azonnal felkereste Pitocchi

Francesco atyát is, a spirituálist, aki hivatalból lett a gyóntatója. Az ek
kor ötvenéves redemptorista szerzetes nem mindennapi ember volt, amit
mutat a halála után róla megjelent emlékezések szakadatlanul nagy szá
ma is. 1885-ben, harmincötéves korában, már mint felszentelt világi pap,
plébániát hagyott ott, hogya redemptoristák sorába lépjen. Ezt a nálunk
alig ismert rendet Liguori Szent Alfonz alapította a XVIII. század első

harmadában, a sajátos itáliai jámborság akkori irányzat ainak egyik leg
jdbbjaként: az őnmegszentelődés és mások rnegszontelése eéljával. Krisz
tus követésének. lelikigyakorlJatok tartásának. a szervezett lelkigondozás
nak - így szemináriumok lelki Irányításának is - a céljából. És nem
mellékesen a Iegelveszettebb, legsebzettebb, legreménytelenebb lelkeknek
javára, akiikkel már nem törődött senki a világon; ilyenek voltak az .ak
kori börtönlakók, gályarabok, a megkérgesedett közismert bűnösök.

Krísztusnak, a Mindenoldalúnak számtalan alakzatából a Megváltót emel
te a bűnösök elé, az Irgalmast, a rend címerével és jelszavával. "Copiooa
apud Eum Redemptio": "Mert Önála bőséges a Megváltás." A rend nem
űzött semmiféle egyház- és hatalompolitikát, A közösségí munka mellett
jó alkalmat nyújtott nagy egyéniségeik kifejlesztésére. Hozzánk legköze
lebb Bécsben került, Hofbauer Szerit Kelemennel, akli a város nagy ro-
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megszónoka volt, gyóntatója és lelkiirányítója a ~.mantikus nemzedéknek.
A csalódásai és neurotikus szorongásai miatt aggálycsságra hajló Széchenyi
Ferencnek is Hofbauer volt a gyóntatója. így közvetve befolyást gyako
rolt Széchenyi Istvánra is, aki apjától örökölte a neurotikus szorongá
sokat, .a gyónási erősfogadás és a feloldozás elégtelenségének érzését, a
szentáldozástól a visszarettenést, ami egyébként janzenista örökség is
volt. Alapjáhan véve éppen ez a XVIII. századi janzenizmus volt a re
dernptoristák ellenfele. A janzenizmus mindenütt, különösen a XVIII.
században, az előkelő osztályokat hódította meg, akiknek tagjai mindenütt
ott ültek a legfontosabb hivatalokban, és ellenséges érzelmekkel voltak
a redemptoristák irányzaita felé, amely az eltévelyedett jobb latort is
nw-g tudta mutatni a bűnösöknek.

Ebbe a rendbe lépett Pitocohi Francesco, aki azután Róma egyik leg
mélyebb hatású irányítój a lett Szent Alfonz jótékonyan derűs és opti
m.eta szellemében. Központi székházuk. ahol ő működött, ott volt a Late
rano közelében az erről a Santa Maria Maggiore felé levezető Via Meru
Iánán, ahol a bergamoi kispap megérkezése téli reggelén feljött a Semi
nario Rcrnauoba. XIII. Leó, mint római püspök és egyházmegyéje szemi
náriumának legfőbb irányítója, 1899~ben nevezte ki Pitocchit lelkiigaz
gatóvá. Még alig valamivel több mint egy éve fejtette ki hatását a nö
vendékekre. a lelkiélet józan egyszerűségére s Krisztusra való nagylelkű

ráhagy rtkozásra nevelte őket. Ö volt a harmadik, aki Roncallira hatott,
éppen azzal, hogy a nyájas és tüzes szerctetű megváltó Krisztust állí
totta a lelkiélet középpontjába.

A Lelki Napló római feljegyzései kőzt van egy érdekes feljegyzés,
amely a San Gallisto ka1Jalkombáról szól, Dadogó szavakat és dadogó ér
zéseket őriznek, az 1901. február 16-i látogatás gondolatai. Szent Cecilia
és Szent Tarzíciusz emléke lebeg a levegőben. Egy parányi kis helyiség,
ahol mind a tizenkét III. századbeli pápát eltemették. Szent Cecilia kd
terjesztett karokkal álló freskója !

"Soha édesebb vigasztalás mint rna, a San Callisto katakombában
delelőtt. Mise után. Aldozás után. Ezekben a kanyargó folynsókban. Hír
neves vértanúk szenteLték meg a helyet. Hitükben rendületlen hitvallók.
Mily mélyen megillettek. Ezekben a szűk és sötét grottákban. Az én
Megváltó Jézusomat mutató freskók előtt. Amik annyi mély sóhajt lát
tak. Annyi könnyet. Annyi keresztény bátorságot... Az üdvözülés ví
ziója fogott el. valósággal. Láttam és hallottam imádkozni körülöttem
Krisztus atlétáit. Hallani véLtem a Főpásztor ajkár~l az örök élet sza
vait. Szeretetiink: és reményünk himnuszát. Pápá/era gondoltam. Mennyi
hívői e1'ősítettek meg... Papokra, férfiiakra, nőkre és gyermekifjakra.
Mind felgyulladtak Jézus szent szeretetére. Tarziciusz, óh fiatal hérosz.
Cecilia, az erősség csodája. Miért nem vagyok olyan, amilyenek ti volta
tok? Mégis éppen ezért ez őszinte és lángoló vágyak. Akarom, remélem a
napot, mikor átadhatom szeretett Megvál.tómnak minden érzésem bizony
ságát . . . Bárcsak a ti példátok, a ti közbenjárástok ösztönözne az önsze
retet legyőzésére . . . (110.)

Talán a redemptorista lelkiatya hatása, hogy Roncalli egyben azokra
is gondol, "akik távol vannak az AkoItól és Örizőjének áldott szereteté
től ..." De már mintha egy hívás és hivatá"> hangsúlyozódnek szavaiban,
még öntudatlanul. Ekkor még alig múlt el húsz éves.

Vagy nézzük, milyen lelkesedesre ragadja egy másik esemény. A
Laterán tömbjében. a Seminario Romanohan töltött évei alatt meghalt
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Parocchi bíboros; igaz, roppant jelenség és kiváló tudós, de ma már alig
több mint hatvan év után nevét sem ismerik: (ugyanúgy, mínt ahogy ak
kor Rómán kívül sem ismerték). Don Angelo résztvett gyásszertartásán a
san Lorenzo in Damasoban és egészen lázJba jő, amikor így ír:

"Olyan esemény történt, ami egész nap foglalkoztatott, s nem köny
nyen tudok tőle szabadulni. Valósággal eláraszt a felindulás. Nem tudok
érezni iránta mást, mint benső vonzódást és bámulatot. O maga, egyedül
is, 'elegendő lett volna arra, hogy híressé tegye a Szent Kollégiumot.
Egyénisége akkora, amilyen méretű ritkán akad az egyház évkönyveiben.
Elég volt csak felhozni a nevét és ,azonnal elnémultak Jaz egyház iránt
ignoranciát tanúsítók, tiszteLettel hajoltak meg előtte a világiak is, és
nem akadt tudós, akit ne szállott volna meg mély íZZetődöttség, amikor
előtte kellett beszélnie. És ugyanúgy, mint ahogyan az igazságot, szépet
és jót szerette, ugyanolyan izzó és győzhetetlen szeretetet érzett az egyház
és a pápa iránt... Öh, ha az én birtokomban volnának tudománya és
erényei, milyen boldog lenetmék I Halálakor feljajdul az egész világ s a
Szentszéket ért valóban nagy veszteségnek tekinti. Tegnap láttam tolon
gani halandó porhüvelye előtt az egész világot, hogy megadja a dicsőség

utolsó ,adóját őneki, aki akkora fényt vetett maga kŐTÜZ." (133.)

Semmi kétség: erek a szeretetreméltóan gyermekded túlzások a ró
mai légkör sajátos fénytöréseiből fakadnak. osak ezek és a láJtÓS2JÖg el
tolódasai növelhették ekkorára előtte Parcechi alakját. Az udvariasság,
amivel az emberek vannak egy bíboros iránt, keltette fel benne a hitet,
hogy az egész világ elnémul előtte. A ravatalnál égő gyertyával órákhosz
szat őrtálló ifjú növendékpap benyomása az, hogy az előtte elvonuló
sötétruhás tömeg - akiknek [órésze valójában kíváncsíakból, sznobok
ból, minden egyházi eseményeken résztvevőkből állhatott - az egyházat
ért "pótolhatatlan" veszteség miatt ölt tragikus arcot. És végre is egy
bíboros temetésének pompája, szeetartásrendje, énekkara IS orgonahang
jai is elég megrázóak ahhoz, hogy növeljék ezt a benyomást.

Igen, ez a lelkesedés jórészben a külsőségek hatásából fakadt. Dehát
Roncalli is olasz volt. S mégis csak az a lényeges, hogyan és rnivé dol
gozta fel benséje a benyomásokat. Az olvasó jó néhány helyen megszé
gyenülten érzi: óh, hát lehet hit - akár még papi hit is - ilyen egy
szerű és erős? Mielőtt felvenné a diákonátusra való szentelést, ezt a val
Iomást bízza naplójára:

"A hit olyan magától értetődő erény, hogy különösen papoknál nem
is tekintik valami küLönösnek. Ez a keresztény élet levegője, s ki törődnék

azzal, hogya levegő a lélegzetén át rajta ki és be jár. De én azon leszek,
hogy ezt az erényt komolyan vegyem és soha se téves$zem szem elől. Akár
valami kincset, úgy akarom őrizni hitemet. Mindent meg akarok tenni,
hogy átformáLjon a hit szelleme .. . Ha az Isten nekem eléggé hosszú éle
tet ajándékoz 'és olyan pap leszek, aki némi hasznára lesz egyházának,
akkor azt kívánom, azt mondják rólam - és erre büszkébb leszek mint
bármely más címre -, hogy olyan pap vagyok, aki mindig megőrizte

mindig élő hitét . . . még abban is, ami nincs definiálva . . ."
Az olvasó ilyen - s hozzá még ilyen egyszerű helyeken - érzi azt,

míntha sas ragadná fel a magasba. Önkéntelenül arra gondolhatunk, hogy
Ő, aki ekkor még nem akart más lenni, mint egyszerű falusi pap, lehető

leg a szülőfalujában: már akkor ki volt választva a pápáságra. Csak ezzel
az élő és - hogy úgy mondjuk - "rettenetes" hittel tudhatott szemébe
nézni kora összes nagy kérdéseinek. mínt pápa, szilárdan bízva, hogy az



egész magatartásában megbol.ygatott egyház nem omlik össze a zsinattal
js vállalt féladatok emberileg kiszámíthatatlan frontszakaszain.

Meg kell azonban mondaní, hogy a közvétlenül jelentékeny helyek
.szárna a többszáz folió oldalon - elég kevés. Alm azonban éppen a hitet
illeti, arra rnindig feledhetetlen szavakat talált. Az ember míndíg érzi
az élmény megrendítő erejét, a későbbi rendíthetetlen "szikláét". Vélet
len-e vajon az ilyen hely:

"Mindig 'emlékeznünk kell arra, hogy az egyház magában rejti az
Igazságnak és Krisztusnak örök ifjúságát, hogy minden idők felett áll ..."
(205.)

Elszorult szívvel kísérd. az ember Roncallit a lelkigyakorlatok ön
vallomásain keresztül. A le.LkligyaikOTiLatok az ó számára valóban az élet
.szentségnek útjai. Bármennyire is panaszkodik esendőségére és bűnös

voltára - hogyne tenné, hisz négyszemközt áll Istennel szemben, akihez
képest mindenki más csak tökéletlen lehet - egyre nő az olvasó meg
győzöttsége arról, hogy aki ezt a harminckilenc füzetet teleírta, nyilván
egyetlenegy halálos bűn nélkül haladt végig a maga életen. Arról is ír,
hogy Isten megóvta tisztaságát, még a kísértésektől is. Csak szórakozott
ságról szól, az önszeretet tebteiről, a tanulmányok elhanyagolásáról, apró
kis hiúságokról. á felebaráti szeretet iránti feledkezéseiről, inkább csak
gondolatban az idő eltékozlásáról. De: "Isten megóvott attól, hogy halá
los bűnt is elkövessek, amibe bizonyára könnyen esihettem volna ..." (184.)

Az 1907-ből való le1kigyakorlatos följegyzéseiből (amikor míndössze
huszonhatéves): "Meg ikell köszönnöm Istenneik nemcsak azt, hogy halálos
bűntől megkímélt, hanem még azt is, hogy számtalan kegyelemmel halmo
zott el, köznapiakkal és rendkívüliekkel, mérhetetlenül." (198.) - 1928
ból: "Huszonötéves papság! Mily rendkívüli kegyelem! Bár számtalan-
szor lett volna alk.almam rá, sohasem követtem el halálos bűnt! (236.)
- 1940 novemberében: "Istenneik hála, megkimélt a gonosztól " (262.)
- 1957 júniusában már mint bíboros: "Szerény s már hosszú életem
~erűségben és tisztaságban folyt le ..." (316.)

Végül a nyolcvanéves pápa mégegyszer végigpillant életén, átvízs
gálva azt különböző kötelességei szempontjából. "Ami az engedelmessé
get illeti", "ami a szerétetet illeti", "ami a tísztaságot illeti". Az utóbbi
ról meg meri dsmételni: "Isten kegyelme soha nem engedett kisértésbe,
vagy elesésbe, Soha, soha! Míndíg mellettem áJJt véghetetlen könyörü
Jetében. Reáhagyatkozom most é1etem alkonyán". (328.)

Hát alighanem ez az a rendkívüli, ami miJatt ez a könyv akkora si
ker. Századunk azt akarja kiolvasni belőle, kiből lesz szent, és hogyan
lehet szentté lenni. És elszomorodik, mert azt a választ kapja, hogy a
k.egyelem, az engedelmesség, a hit, a fegyelem, a tisztaság, a míndenna
píak apró áldozatai és tettei, az alázat által, Lisieuxí Szent Teréz őnélet

írása után új lelikié1etű klasszikust nyújt nekünk ez a könyv. Teljes for
dítása túlságosan terjedelmes volna, bizonyos mértékíg sok feleslegeset
is hömpölygetne. De igen nagy jót művelne az, aki erekból a füzetekiből

,a XXIII. János pápa személyére és pályafutásána legjellemzőbb I1é8zle
teket kiválogatná,

•
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