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Pastor angelicus: XII. Piusz pápa

A harminc éve, 1958. október 9-én elhunyt XII. Piusz pápa egyik közeli munkatársa,
Domenico Tardini könyvében, melyet a pápa emlékének szentelt, megragadó fénykép
található. Az áldást osztó Szentatyát, XII. Piuszt látjuk profilból, éles metszésű arcának
szigorát természetfölöttinek tűnő békesség enyhíti, s alatta talányos fölirat: A béke
embere - a háború pápája. A mondás állítólag pápává választásának napjára megy vissza.
Ekkor mondotta az egyik bíboros, hogy Eugenio Pacelli a béke embere, avilágnak azonban
egy háborús időkhözillő pápára van szüksége, Milyen értelemben lehet róla azt mondani,
hogy a háború pápája volt? A némi kétértelműséget magában rejtő fölirat mintha
megerősítené azokat a vádaskodásokat, amelyekkel a hatvanas évek óta személyét,
életművét,pápaságát illették Talánynak, vádaskodásnak vele kapcsolatban csak akkor van
helye, ha a történelmi tényeket figyelmen kívül hagyjuk. Ígyviszont közelebb lehet-e jutni
az igazság megisrneréséhez? Aligha. Ennek ellenére újra meg újra azt állítják, hogy az
emberiség történelmének talán legnehezebb szakaszában, a II. világháború alatt 
gyávaságból vagydiplomáciai ravaszkodásból - hallgatott.

A Malachiás-féle jóslatok szerint - amelyek csupán az egyházi folkIórhoz tartoznak 
az ő személyének megjelölése: "Pastor angelicus", vagyis angyali pásztor. Betlehem
mezején az angyalok a pásztoroknak Isten dicsősége mellett az emberiség békéjét
hirdették Ezért érdemes Karácsony táján elgondolkozni néhány szavahihető forrás és
kétségbevonhatatlan történelmi tény segítségevel. hogy az angyali pásztornak nevezett
XII. Piusz, Isten szolgáinak szolgája míként szolgálta a rábízott Egyházat és az egész
emberiséget. Pápasága első idejébőlmár bőségesenáll rendelkezésünkre annyi jellemző
megnyilatkozás, hogy a történelmi valóságot s ennek középpontjában XII. Piusz pápát
hitelesen ismerjük meg.

Pápává választásakor a Francia Szocialista párt lapja így fogalmazta meg elvárását: nArra
nincs semmi szükségünk, hogy diktátorok ellen mennydörögjön azon a napon, amikor
majd háborúba sodorják a világot. Azt kérjük, abban segítsen, hogy a diktátorokat a háború
e1szabadításában megakadályozzuk." (Le Populaire, 1939. március 3.)

Az előző nap megválasztott pápa első megnyilatkozása ugyanezen a napon történt, és
teljes mértékben megfelelt e várakozásnak,

nA békét hirdetjük, amelyért boldog emlékű elődünkoly heves imádsággal könyörgött,
amelyért életét Istennek fölajánlotta, hogy az emberek közötti egyetértés helyreálljon ...
Ezekben a nyugtalan időkben úgy tűnik, sZámtalan súlyos nehézség akadályozza azt az igazi
békét, amelyre mindannyian vágyakozunk égő türelmetlenséggel. Most Istenhez emeljük
imádságunkat azokért, akiket a" népek vezetésének súlyos és magasztos feladata terhel."
Ennek hátterében ott vannak XI. Piusz utolsó szavai: Jézus, békét!"; de az I. világháború
előestéjén meghalt Szent X. Piusz, valamint xv. Benedek is, aki 1917-ben békekötést
javasolt. Eugenio Pacelli az ő követségében járt a német császárnál, valamint az Osztrák
Magyar Monarchia fejénél az igazságosság alapelvén nyugvó, részleteiben is kidolgozott
béketervvel xv. Benedek javaslata visszautasításra talált mindkét táborban. Ez a személye
sen is megélt kudarc, valamint a párizsi békekötés a győztesek triumfálásával és a
megoldatlan nemzetiségi kérdések hatalmas tömegével semmi kétséget nem hagyott afelől,
mennyire nehéz a béke szolgálata. Apápai trónra lépőXII.Piusz eléggé ismerte Európavalós
helyzetét s vezető köreinek politikáját ahhoz, hogy ne váljon illúziók áldozatává.
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A ttagikus események gyorsan pergő sorozatát és a pápai diplomácia láZas tevékeny
ségét egyre többen és egyre mélyrehatóbban elemzik. Két hét sem telt el az új pápaságból,
amikor Németország lerohanta Csehszlovákiát (március 15). Ezt a példát követték az
olaszok Albániában ( április 7. - Nagypéntek). Ekkor minden tekintet a pápa felé fordult,
aki az utólagos és alaptalan állitásokkal ellentétben nem maradt néma. Húsvétvasárnapján
a Szent Péter bazilikában mondott beszéde történelmi tény. A pápa a békéről és annak
megőrzéséről, meg az azt fenyegető veszélyekről szólt a jelenlévőkhöz s rajtuk keresztül a
világ lelkiismeretéhez. "A jelen helyzet olyan, amilyenről a próféta azt mondotta. az
emberek így kiáltoznak - béke! béke-, és sehol sincs béke. A jelen viharai egy még
szörnyűbbjövő előszelei."A bajok forrásait is hallgatói elé tárta. A természeti kincsek
egyenlőtlenelosztása a nemzetek közötti bizalmatlanságon, irigységen és gyúlölködésen
át az adott szö és a szerződésekmegszegéséhez vezetett. Ilyen körülmények között napról
napra nehezebb a fegyverkezési hajszát megállítani és a szenvedélyeket lecsillapítani. A
pápa egyetemes érvényű tanítása világos, mindenki számára érthető megnyilatkozás volt
az adott események közepette. Beszédének indítéka senki előtt nem maradhatott rejtve.
Utólag meg lehet kérdezni, eredményesebb lett volna még konkrétabban beszélni? Az
Egyesült Államok akkori elnöke, Roosevelt ez utóbbi megoldást választotta. HItlertől és
Mussolinitól azt követelte, hogy tízéves távlatban kötelezzék el magukat, a jegyzékben
általa felsorolt harmincegy ország közül egyet sem fognak megtárnadni; "élettér"
követeléseikre pedig tárgyalások révén, békés úton keresnek megoldást. Akkoriban,
1939-ben még nem tették föl a később híressé vált kérdést: hány hadosztálya van a
Vatikánnak? Az EgyesOlt Állarnoknak viszont volt hadosztálya, nem is egy. Roosevelt
javaslata, ami követelésnek is beillett, eredménytelennek bizonyult. Ezek után nem nehéz
kiszámítani, milyen sikerrel járt volna, ha a pápa áll elő hasonló követeléssel.

Apápai diplomácia ezalatt inkább egy nemzetközi konferencia összehívásán fáradozott,
amelyen az érintett, a propaganda eszközeit maximálisan kihasználó, egymásra acsarkodó
felek tárgyalás során rendezhették volna a vitás kérdéseket. Eleinte úgy tűnt, az olasz fél
segítőkészen áll a pápa terve mellé. Apápát számtalan levél és kérés a világ minden tájáról
azzal a reménnyel biztatta, hogy a nemzetközi közvélemény nyomására sikerül a német,
lengyel, olasz, francia és angol vezetőket ravenni a békés rendezesre. A nyugati felek az
előző évi münchení egyezmény sikertelenségébőlkiindulva a várhatónál sokkal hűvöseb
ben fogadták a tervet, az olasz-német szövetség még szorosabbá válása megkönnyítette a
nemleges választ az olaszok számára. A lengyel vezetés pedig képtelen volt reálisan
felmérní a helyzet súlyosságát. Arra hivatkozott, hogy a pápa kezdeményezése sikerte
lenség esetén csak súlyosbítaná a már amúgy is feszült helyzetet, és síettetné a háború
kitörését. Ezzel a tárgyalásra legjobban rászoruló fél is elutasította a pápa segítségét.

1939 augusztusában minden józanul gondolkodó politikus, vezető előtt már csak
hetek, napok kérdésének tűnt a háború kirobbanása. A pápa augusztus 19-én zarándokok
előtt ismét a békéről beszélt. "Még most sincs szívünk lemondani arról a reményről, hogy
az önmérséklet és a tárgyilagosság szelleme képes lesz megakadályozni a konfliktust,
amely józan megítélés szerint is minden előzetespusztítást anyagiakban, erkölcsiekben
egyaránt messze túl fog szárnyalni." Ennek egyenes folytatása az augusztus 24-én este 7
órakor elmondott rádióbeszéde, amelyre az szolgáltatott alkalmat, hogy Németország
váratlanul új szövetségesre talált az előző napon. Ekkor még senki sem tudta, hogy a
Szovjetunióval kötött szerzödést kísérö, nyilvánosságra nem hozott Záradéknak a köztes
területrőlmilyen drámai következményei lesznek. "íme, az emberiség nagycsaládjára
ismét súlyos óra köszöntött, rettenetes elhatároZások órája, amely bennünket sem hagyhat
érzéketlenül, annál is inkább, mert lelki hatalrnunkat Istentől arra kaptuk, hogy a lelkeket
az igazság és a béke útján vezessük." Apápa az egész emberiséghez fordult, de elsősorban

annak felelősvezetöihez. Nincs más fegyvere, csak az Igazság szava, viszont Isten nevében
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beszél. Az Atya minden embemek atyja, a Fiú míndenkí testvére és a Szentlélek szeretete
mindenkit egybefűz. A kormányokat könyörögve kérte, tárgyalások útján rendezzék a
nézeteltéréseiket. "Aveszélyközvetlen, de még van idő. AbékéVel még semmi sem veszett
el. A háborúval minden elveszhet. Az igazság az ész és nem a fegyverek erejéVel készít
magának utat. Ha a birodalmak nem az ígazsagossagra alapoznak, nincs rajtuk Isten
áldása." Mit lehetett ettől a szenvedélyes hangú békeszózattól várni? A pápa erkölcsi
tekintélye, a német katolikusok sokmilliós tömege mit számított a hatalom birtokosai és a
háborús zsákmányra leselkedők szemében? Tény az, hogy lengyelorsZág lerohanását
augusztus 25-ről 26-ra virradó éjjelre tervezték. Hitler habozott és a támadás csak
szeptember l-én hajnali 4 órakor következett be.

Am előtte a pápa még egy, kétségbeesett erőfeszítésttett. Augusztus 31-én a következő
táviratot intézte az érintett felekhez: "ASzentatya nem akar lemondani arról a reményről,

hogy a folyamatban léVő tárgyalások olyan igazságos és békés megoldáshoz vezetnek,
amelyet a világ szünet nélkül esdekel. Őszentségekövetkezésképpen Isten nevében kéri
Németország és Lengyelország kormányait, hogy minden lehetségest tegyenek meg az
összetűzések, incidensek elkerülésére és tartózkodjanak mínden olyan tettől, amely a
jelenlegi feszültséget fokozná. Őszentsége kéri Anglia, Franciaország és Olaszország
kormányait, hogy kérését támogassak."

A pápa első enciklikája már a világháború tombolása közepette íródott s egyik
legfontosabb része a békéről szólt. De ő nem volt hajlandó a békét csak egyik vagymásik
fél szemszögéböl nézni. Tudta, hogy az első világháború utáni békekötés már magában
hordozta a következő konfliktusok csíráit. A különbözö ideológiák terjedése, a hatalmas
profittal kecsegtetö hadiipar fejlődése,az erős nemzetek mérhetetlen önzése, a szolidari
tás hiánya mínd egy-egy mérföldkő a háborús pusztításhozvezetőúton. Abékét az egyedül
szilárd alapokon, az isteni és emberi törvények egybehangzása mellett lehet csak
megvalósítani. "Ez az óra ... nem egy tekintetben valóban a sötétség órája (Lk 22,53),
amelyben az erőszak és békétlenség szellemei mérhetetlen fájdalmat zúdítottak a világra.
. . . Számtalan embemek kiontott vére és nemcsak fegyveres harcosoknak kiontott vére
megrázó panassza emelkedik, különösen azé a szeretett népé, amely LengyelorsZágé ... "
(Summi Pontificatus).

Ezt követően hamarosan megkezdődöttkarácsonyi békeüzeneteinek sorozata, amely
egyetlen igaz hangként szólt az egész emberiséghez a háborús propaganda hazugság
özönében. Hangoztatta a népek függetlenséghez való jog:1t, a kölcsönös leszerelést, a
nemzeti kisebbségek alapvetőjogainak tiszteletben tartását, a vezetők súlyos felelősséget,
a nemzetekfölötti intézmények újraszervezését.

Ezek ismeretében lehet még azt rnondani, hogy néma volt? Hallgatott? Egyetemes
érvényű megnyilatkozásaival az egész emberiséget szolgálta, s ha a háborút nem is tudta
megakadályozni, mert az emberi elvakultság és gyúlölet annyira eluralkodott, hát
igyekezett a szenvedőkön segíteni és tanításával egyigazságosabb béke alapjait lerakni. Az
őt ábrázoló kép alatt a talányos felirat megoldódik a tények fényében: XII. Piusz pápa a
béke embere volt s a béke pápája - a legrettenetesebb háborús időkben, igazi Pastor
angelicus.

Ajánlott irodalom: Actes et documentes du Saínt Siege relatifs a la Seconde Guerre
Mondiale, I-XI. Róma, 1970-1982.
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