
Szab6 Ferenc

GIORGIO LA PIRA

A testvériség és a béke apostola

" Pr6~ta", " szent", a "béke misszionáriusa" , "fehér kommunista", "ut6pista"
. . . Ilyen és hason l6 jelzőkkel ill ették Firenze világhlrü polgármesterét még éle
tében, majd két évvel ezelőtt bekövetkezett halálakor. Val6ban ut6pista volt, a
sz6 kedvező jelentésében: világtestvé riség rő l , vilá gbékéról álmodott, - ezért
járta be a világot az Evangél iummal a kezében - és szIvében. Jézus üzenete
alapján meg akarta épí teni az eszményi "evilági várost ", a "szeretet civilizáció
ját", amelyrő l VI. Pál pápa oly gyakran beszélt élete utolsó éveiben. VI. Pál,
értesü lve La Pira halálár61, részvéttáviratot küldőtt Firenze érsekének; ebben
többek között ezeket olvashattuk : " Megindult szívvel emlékezünk következetes
keresztény tanúságtételére : őszintén arra törekedett, hogy hozzájáruljon az
emberek közötti béke és egyetértés megvalósftásához.·

Ez a vázlatos por tré szeretné bemuta tni a modern olasz szellemi élet és
politika e sajátosan egyed üláll6 alak ját, különösen is evangéliumi lelkiségére,
belső világára ford ítva a figyelmet. Azt a "következetese n keresztény tanúság
tételt" , amelyről VI. Pál pápa beszélt. Polit ika i szerepé t nem részlete zzük Itt,
csak annyiban utalunk rá, amenny iben a keresztény lelki magatartásának megér
téséhez elengedhetetlenül szüks éqes."

tletútJa

Mindenekelőtt életének fontosabb adatait emlftjük, hogy elhelyezhessük a
tér-Idő koordlnátáiban .

Giorgio La Pira 1904. január 9-én született Pozallóban, Ragusa (ma Dubrov
nik, Jug .) mellett. Egyetemi tanulmányait Firenzében végezte ; jogból doktorált,
majd Firenzében r6ma l jogo t tanított. 1937-ben ennek rendes tanárává nevez
ték kl. '

Doktori dlsszertác i6jának k ész ít ésekor bejárt a firon zei domonkosok (San
Marco ) ko lostorának könyvlárába. Szent Tamást tanulmányozta, hogy megvesse
a r6mal jog fi loz6f1ai és morális alapjait. Mindenek elótt az emberi személy
értékére összpontositotta figye imét. Szent Tamásnál azt a ..teljes humanizmust"
kereste, amelyet Jacques Mar ita in fejte tt ki híres könyvében (Human Isme in
tégral).

1944-ben, még a háború alatt kurzust adott Rómában a Lateráni Egyetemen
az egyház szoc iális tanitásár61. XII I. Leót61XII. Piuszig bemutatta a pápák taní
tását a társadalmi kérdésről , közben kifejte tte Rousseau, Hegel és Marx néze-

o Föforrésunk: Domen ico Mondrone SJ.•Glorglo la Pira" , la CIvIltil Catto lica , 1978,
IV. pp. 444--459.
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teil is, és azokat összevetette a katolikus ember- és társadalomtannal. Ennek
az elóadássorozatnak a gyümölcse lett két könyve : T á r s a d a I m i h I v a
t á s u n k és A P o I i t i k a e I ó t e It é t e I e I . Az elsó munkában tárgyal a
keresztények társad almi felelósségéröl, majd bemutatja a modern társadalom
és államelméleteket, és Irányelveket nyújt megítélésükhöz. Az emberi személy
és a társadalom viszonyát elemezve a pápák szoci ális tanítására támaszkodik.
A politika elóf eltételei c. könyvében pedig abból indu l ki, hogy minden pol itikai
mozgalomnak mozgató principiuma egy meta fiz ika és metapolit ika, vagy is hát
terükben teljes világnézet húzód ik meg. Az egyes mozgalmak bemutatása so
rán a következó témákat tárgyalja : lsten , a világ , az ember, a társadalom, a tör
ténelem. Végül azt bizonyít ja, hogy szükség van a keresztény szellemtő l ihletett
politikára.

1947-ben jelent meg A z e m b e r i s z e m é I y é r t é k e c ímmel doktori
disszertációja. Említettük már, hogy ezt Szent Tamás "teljes humanizmusa "
ihlette. Antropológiájában rámutat a materia lista és idealis ta monizmus tarthatat
lanságára, kifejt i az emb eri személy transzcendens értékét és azt bizonyítja.
hogy az állam vagy a társadalom önmagában nem lehet cél : az emberhez van
nak rendelve, a személy anyag i és ielki javát kell szolgálniok.

A tas izmus éveiben visszavonult a politikától , és csak a tudományos mun
kának élt. Mussol ini bukása után, amikor már elkez dódött a parlamenti éle t, a
keresztény demo krác iához csatlakozott . 1946-ban a firenzei körzet képviselője

lett. 1950-ben De Gasperi 6. kab inet jén ek helyettes államtitkára volt a munkaü gyi
minisztériumb an. 1951-ben Firenz e polg ármesterévé választották . A keresztény
demokrata párt balszárnyához tartozott, küzdött a szociális retormokért. " Po
litikus misztikusnak" nevezték. Kereste a párbeszédet a kommunistákkal. Ezért
sok ellen fele vol t a k ül önb ö ző pártokban. Firenzét a vil ágbéke-mozgalom köz
pontjává akarta tenni. Levelezett Hruscsovval. Nehruval, U Thanttal, Titóval stb .
Bejárta a világot mint a béke hfrnöke Kairótól Moszkváig és Hanoiig. Ismétel
ten újraválasztották Firenze polgármesterének. Az " I:tudes Méditérranéennes "
c. francia folyóirattal együtt szervezte az ún. "Colloquio mediterraneo"-t, hogy
az arab világ és Izrael (meg a nyugateurópai országok) között a béke útját
egyen gesse . 1959-ben látogatott el Moszkvába ; egy évvel késöb b ped ig Asszisz i
Szent Ferenc nyomdokait követve bejárta Közép-Keletet, a Szentföldet. 1965
ben I:szak-Vietnamba utazott és találk ozott Ho Chi-mi nhhal.

I:le te a lehet6 legegyszerúbb volt ; a "p overelIo" , lsten Szegénykéje példáját
követte. 1977. november 5-én hunyt el Firen zében.

Számos olyan epizódot mesélnek el róla, amely ekból össze lehetne állftani
G. La Plra .Floretti't-jét, "virágoskertjét " . Jóakarat, testvéri szellem, derű jel
lemezte. "Sok ellensége volt , de számára senki sem volt ellenség, kivéve a nyo
mor és a mun kanélküliség" , mondotta róla P. Ricotti domonkos, aki a S. Marcó
ból oly jól ismerte. (La Pira ide járt misére .) Ime egy kis epizód "f erences"
szegénysége Jellemzésére. Mint a firenzei egyetem fiat al professzora meghfvást
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kapott, hogy tartson egy konferenciát Castelfio renti nóban a Katolikus Akc ió
csoportj ának. Délutánra vártá k ; de valamilyen okból megv áltoztatta tervét, és
már délelétt megérkezett. Becs engetett a plébániára; a házvezetőnő nyitott ka
put. Kéregető koldusnak nézte, és adott neki valam i kis alamizsnát. La Pira
nagyon zavarba jö tt, mert nem akart kell emetl enséget okozni a derék asszony
nak. Zsebre vágta a pénzt. De este , a kon ferenc ia után visszaadta az asszo ny
nak. ezer boc sánatot kérve.

Az "egyetlen szükséges"

P. Mondrone cikke ele jén kiemeli : La Pira személyiségét, kultu rális , szoci á
lis és egyéb tevékenység ét csak az érti meg iga zán, aki gazdag be l ső világát
szemléli. Mindent lel kisége világít meg . Szociáli s-po li tikai nézete ine k kul csa
Loyolai Szent Ignác lelkigyakor lato s fundamentuma: "Az ember azé rt van te
remtve , hogy dicsérje, tisztelje, szolgálja Istent , a mi Urunkat, és így üdvözítse
lelkét. ~s a földön minden más az embe rér t van teremtve, hogy segítsék őt

végső cél ja el-érésébe n." Egyik e l ső ci kkében pl. ezeket írja : " Az emberi sze
mély értékét szellemi mivolta alk ot ja: vagyis az, hogy Isten től van és alapvetően

Hozzá igyekszik . Azt a helyet , amelyet az embe ri személy elfoglal a teremtés
ben és a társada lomban, ama végső cél alapján kell meghatározni . amire az
ember tör eksz ik . Minden teremtett érték, beleértve a társadalmiakat is , az em
ber számára az eszköz szere pét játss za ; az értékeknek azt a lépcsózetét alko t
ják, amelyet az emb ern ek rendes körülmények között be kell járnia, hogy el
jusson végső céljához. Olyan utat alkotnak, amelynek végén és amelye n tú l a
nyugalom és a tök életes ség vár az emb er re: lsten, aki t elért. és mindörökre
birtokol. "

La Plra pol itikai tevékenységét is ez a "fundamentum " , alap elv határozta
meg : élete a keresztény következetesség és tanúságtétel jegyében állt. Teljes,
integrális katolikus vol t, anélkül , hogy " integrista" lett volna. Ellenkezőleg :

nyitott volt mind enki felé. Testvéri t isztelett el társalgott mindenkivel. A kom
munista Tog lIattit " testvérem"-nek szólította. Amikor a képviselőházban szó lásra
emelkedett, keresz tet vetett. Az alkotmányozó országgyúlésen azzal a javas
lattal áll t eló , hogy az új ol asz alkotmánya Szentháromság segitségül hívásával
kezdődjék. 1959-ben Moszkvában, a Leg fel sőbb Szovjetben az enyhülésről és
a leszerelésr61 beszélt. Többek között ezeke t mon dta : "Uraim, én hivő ember
vagyok, és azzal rendelkezem, amit tudományosan mun kahipotézisnek nevez
nek. Hiszen , hogy lsten jelen van a történelemben, hiszek a feltámadt Krisztus
ban és az imádság történ elm i ere jében ." Ilye n tón usba n jelentette be kom
munista hallgatóinak, hogy a világ valamennyi ko lostorának levelet írt , hogy
Imádkozzanak a békéért.

Hasonló epizódokat még hozh atnánk fel életé ből. A lényeg az, hogy számára
minden az " egyetlen szükséges" ég isze alatt történt , min den t afelé irányít ott.
Az ember végső üdvössége volt számára a legfontosabb.
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"Szemlélődő a cselekvésben"

la Pira az imádság embere volt, de nem menekült el földi feladatai elől.

lsten és az ember ügyeiért harcolt, az evangéliumi igazságosság és szeretet
megvalósulásáért. Mintegy társadalmi programját fogalmazta meg A z é I ő
v á r o s o k c. könyvében, ahol ezeket olvassuk : "A városban mindenkinek kell
helyet biztosítani: helyet az imádságnak (templom), helyet a szeretetnek (ház),
helyet a munkának (hivatal-gyár), helyet a tanulásnak (iskola) , helyet a győ

gyitásnak (kórház)." De az ilyen várost is fenyegetheti az az ellenség, amely
egy szempillantás alatt mindent lerombolhat: a háború, amely ma az atom
háború katasztrófájához vezethet. Ez a szorongás lendItette előre la Pirát, hogy
a béke apostolaként bejárja világot. Háborút viselt a háború ellen: elsősorban

a mediterrán kultúrát akarta megvédeni a pusztulástól. 1950 és 60 között kong
resszusokat szervezett Firenzében, amelyen olyan személyiségek vettek részt,
akik politikailag ellenfelek voltak. PI. az algériai háború idején De Gaulle-hoz
közel álló személyiségek és a Franciaország ellen harcoló FlN algériai kép
viselői; vagy az arab világ és a baloldali izraeli erők szóvivői.

Dom Helder Cámara , miután elolvasta la Pira " Egység, leszerelés és béke"
c. cikkgyújteményét, ezeket jegyezte meg : "Jót tesz la Pira olvasása, korun k
csodálatos prófétájának hallgatása. De senkinek sincs joga ahhoz, hogy egy
szerúen csak hallgassa és csupán megtapsolja. la Pira emlékének egyedül
azzal hódolhatunk, hogy merünk kockázatot vállalni, azzal , hogy dolgozunk az
igazságosságért és a szeretetért, amelyek megnyitják a béke útját."

la Pira az imádságból merített erőt a társadalmi és politikai cselekvéshez.
Eszményképe annak a keresztény embernek, aki .conternplatlvus in actione" ,
szemlélődő a cselekvésben.

Akik közelről ismerték, tanúsítják, hogy az imádság volt életeleme. R. Man
zini Igy emlékezett vissza rá az Osservatore Romano-ban (1977. nov. 7-8): "Tud
tam, hogy minden reggel, mielőtt megkezdte volna munkanapját, elmélkedett,
szentmisét hallgatott, hálaadást végzett az áldozás után és breviáriumozott.
Minden bizonnyal az ima magasabb fokára is eljutott. Nehéz volt beszélni vele
az áldozás után, mert összeszedettsége - elragadtatása? - látható volt . .. la
Pira szemlélődő volt a cselekvésben . . . E tanú számára norma volt a Péter
hivatalához való szigorú ragaszkodás. Merész és alázatos volt egyszerre: Fi
renzében egy cenákulumot tétesttett. s itt hetenkint a Pápa beszédeit magyaráz
ta, akit feltétlen vezetőnek tartott."

la Pira hite egyszerú, csaknem naív volt. Annak, aki félénknek mutatkozott,
ezeket mondotta : " M i tő l félsz? lsten létezik, Krisztus feltámadt, Mária a menny
ben vár téged. Mit akarsz ennél többet?" Annak pedig, aki szkeptikusan nyilat
kozott az emberiség jövőjéről: " Igen, megengedem, hogy csőcselék vagyunk,
de a paradicsom felé tartunk." ~s egy kormányülésen (gy figyelmeztette politi
kus kollégáit : "Ne feledjétek, hogy ötven év múlva valamennyien a föld alatt
leszünk." Majd helyesbItett : "Valamennyien a parad icsomban leszünk."
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Gyermeki egyszerűséggel szerette Máriát. Az alkotmányozó országgyűlésen

felszólalva a Szent Szűz közbenjárását kérte , hogy áldja meg a törvényhozók
munkáját. Sokszor nyi lvánosan - valamire várakozva - elővette zsebéből a
rózsafüzért és azt morzsolgatta, mint egy egyszerű barát. Sokszor osztogatott
Mária-érmecskéket, és arra buzdította a megbeszéléseken társa it , hogy imád
kozzanak Mária közbenjárásáért .

De lel kiségének középpontjában a feltámadt Krisztus állt. A Beléje vetett
hit volt erőforrása ; Róla beszélt mindenfelé, akkor is, amikor a béke követeként
Moszkvában, Hanoiban vagy Kairóban járt . Végső soron és mind enek előtt a
feltámadt Krisztusról tett tanúságot : az O követének tudta magát.

• * •
Befejezésül olvassuk el Carlo Casalegno találó jellemzését:

" La Plra kivétel es, vita tott, bizonyos módon a normálistól elütő személy iség
volt pol it ikai és vallási életün kben. Senki sem tagadhat ja, hogy néhány igen
vitatott kezdeményezése sok évvel meg előzte a mai valóságot: pl. a katolikusok
és kommunisták között i párbeszéd ; a munkások és a munkanélküliek probl é
máinak juttatott elsőbbség , jogaik szinte esze l ős követelése; a szinte kihívásnak
tűnő harc az enyhülésért és az emberi jogok eli smeréséért ; kockázatos "béke
küldetésel" Közép-Keleten vagy Viet namban . . . La Pira : " próféta" , azon túl,
hogy "szent"? Mind a két kifej ezést használták a Keresztény Demokrata párt
e rendkívüli személyisége jell emzésére; természetesen, gyakrabban a "szent"
[elz öt, amelyben ellenfelei is egyetértenek ."

Aki életszentségre tö rekszik, egészen sikerült életre törekszik, olyan
életre, amelyik oly b old og, hogy örökké tarthat. A siker csak a mindig
tökéletesebb szeretet lehet, és ez Is te n ajándékából válik lehet övé. Ez
a cél összhangban áll minde n egyes ember vágyával, ma éppúgy, mint
tegnap és holnap. Csak magát a szót nem értik többé, mert túl gyakran
eltorzították az értelmét, akárcsak a szeretetnek és néhány más szónak.
Minden ember vágyódik ez után az isteill élet u tán, akkor is, ha igen
gyakran nem mer szembenézni vágyódása mélységével. Több hi tre van
szükségünk a jelenlevő Isten szerető m űködésében, amint szabadságun
kat hívja, és felel is rá. Ezért szükségünk van szentekre, kicsin yekre
vagy nagyokra. hogy higgyünk Isten szeretö cselekvésében.

(Francia körkérdésre adott válasz)
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