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Bár a világ legnagyobb demokráciája és a világ legkisebb teokráciája közötti for
mális, nagyköveti szintre emelt diplomáciai kapcsolatok alig több mint húsz évre 
tekintenek vissza,1 a Vatikán és az Egyesült Államok viszonyának a története két

száz esztendőnél is hosszabb. Attól kezdve, hogy 1788-ban VI. Piusz az első amerikai el
nök, George Washington egyetértését kérte az első egyesült államokbeli katolikus püs
pök kinevezéséhez, ezt a viszonyt a folyamatos párbeszéd, a legfontosabb nemzetközi 
kérdéseket illető egyetértés jellemezte (egészen az iraki háborúig). Ezt hangsúlyozta 
megbízólevelének átadásakor az első vatikáni amerikai nagykövet is mondván: „Azok 
az elvek, amelyekre köztársaságunk épül, s amelyek továbbra is meghatározzák nemze
ti politikánkat, szigorúan egybeesnek a Szentszék alapelveivel."

Az 1797-ben a Pápai Államban megbízott első, az amerikai érdekeket megjelenítő konzul 
tevékenységétől kezdődően a Szentszék melletti amerikai képviselet -  amely hol konzuli, 
hol ügyvivői, hol pedig az elnök személyes képviselője formájában valósult meg -  mindig 
is kitűnő kitekintési pontnak bizonyult nemcsak Európára, hanem a világra is. Ezt a két
ség kívüli tényt hangoztatták mindazok az amerikai politikusok, akik már XIX. század
ban is sürgették a szenátust a formális diplomáciai kapcsolatok felvételére. Ennek ellenére 
-jobbára belpolitikai okok miatt, amelyekben nagy szerepet játszott a különféle protestáns 
felekezetek által mélyen befolyásolt közvélemény pápaellenessége -  a kongresszus 1867. 
február 28-án elfogadta azt a törvényt, amelyik megtiltotta a Szentszék melletti bármely 
amerikai képviselet költségvetési pénzekből történő finanszírozását. A Vatikán és az 
Egyesült Államok közötti több évtizedes csendet ezt követően Roosevelt elnök N ew  Dealje 
törte meg, amit az amerikai katolikus egyház vezetése nemcsak lelkesen fogadott, hanem 
támogatott is, különös tekintettel a roosevelti politika szociális vonatkozásaira -  melyek 
egybeestek az egyház szociális tanításának jó néhány tételével. Mint ahogy arra az egyik 
amerikai katolikus történész rámutatott: „A katolikus egyház szociális tanítása és a New 
Deal törvénykezése közötti affinitás az egyház és a kormány egyre szorosabb kapcsolatát
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eredményezte."2 Ennek jeleként Roosevelt elnök 1936. november 6-án, újraválasztásának 
másnapján fogadta az amerikai körúton lévő Eugenio Pacelli bíboros államtitkárt (a ké
sőbbi XII. Piuszt). A javuló, egyelőre informális kapcsolatokat csak erősítette, hogy az egy
re feszültebbé váló nemzetközi helyzet hatására a politikai elit több képviselője -  de nem 
a többsége -  hajlott e kapcsolatok rendezésére. Emanuel Celler, a kongresszus tagja egye
nesen levelet intézett Hull külügyminiszterhez: „A külföldi események minden kétséget 
kizáróan jelzik azt a nagy elkötelezettséget, amit a vallásnak kell vállalnia a demokrácia 
védelmében a fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus vad és kegyetlen támadásai ellen. 
(...) A Szentszékkel helyreállított kapcsolatok hatalmasan szolgálnák a világ figyelmének 
a felhívását arra, hogy a türelmetlenség, a vallási gyűlölködés és a fanatizmus nálunk 
nem ereszthet gyökeret. Azaz, a szívünkben együttérzést lobbantana lángra azon sze
rencsétlenek iránt, akiket büntetnek, kínoznak, megsemmisítenek egy diktátor eszement 
gyűlölködése, gonoszsága miatt."3

A levelet követően a külügyminiszter helyettese feljegyzést intézett Roosevelt elnökhöz 
aláhúzva, „vitán felül áll, hogy a Vatikán számos olyan információs forrással rendelkezik, 
amely számunkra nem hozzáférhető, főként, ami a Németországban, Itáliában és Spanyol- 
országban történteket illeti".4 A Szentszéktől érkező kedvező jelek is megerősítették Roose- 
veltet abbéli szándékában, hogy fontos lépést tegyen a kapcsolatok rendezése felé. Mivel 
nem látta még elérkezettnek az időt a diplomácia kapcsolatok felvételére, úgy döntött, hogy 
„személyes képviselőt" delegál a Szentszék mellé, s 1939 karácsonyán jó kívánságai mellett 
erről is tájékoztatta a pápát. A „személyes képviselő" az Itáliában családi kapcsolatokkal 
is rendelkező, protestáns Myron C. Taylor volt, az U. S. Steel Corporation elnöke. Posztját 
1940-ben nagyköveti ranggal felruházva foglalta el. Fő feladata az volt, hogy folyamatos 
erőfeszítéseket tegyen az európai béke helyreállítása, a menekültek és a hadifoglyok ér
dekében. Megbízatását kisebb-nagyobb megszakításokkal 1950-ig töltötte be, s rendkívül 
fontos szerepet játszott annak az együttműködésnek a megalapozásában, amit az Egye
sült Államok és a Szentszék folytatott a hidegháború idején a szovjet expanziós törekvé
sek, illetőleg a marxista ideológia ellen. A Vatikán számára igen korán nyilvánvalóvá vált, 
hogy az Egyesült Államok a legfontosabb stratégiai szövetségese. M. C. Taylor 1941-ben 
kelt, Roosevelt elnöknek írt jelentésében beszámolt egyik, Mons. Tardinival (a későbbi 
szentszéki „külügyminiszterrel"), a Különleges Egyházi Ügyek Kongregációja titkárával 
folytatott beszélgetéséről, melynek során a prelátus kifejtette, hogy „Európa jelenleg két 
veszedelemmel, a nácizmussal és a kommunizmussal néz szembe. Mindkettő ellensége a 
vallásnak, a keresztény civilizációnak, a személyes szabadságnak, a békének. (...) Ameny- 
nyiben a mostani háború e két veszedelem végét jelenti, Európa számára egy nyugodt pe
riódus következhet. De ha a két rossz közül az egyik, például a kommunizmus, tevékeny 
erő marad Európában, rövid időn belül a maival azonos helyzetben találhatjuk magunkat. 
Tény, hogy az egyszer győztes kommunizmus az európai kontinensen nem fog későbbi 
ellenállással szembekerülni. (...) Következésképpen egy-két éven belül egy hatalmas kom
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munista blokk alakul ki, melynek elkerülhetetlen sorsa lesz, hogy háborút provokáljon 
Angliával és Amerikával. (...) S jól jegyezze meg, a kommunizmus nem képes lemondani 
a vallás és a keresztény civilizáció elleni harcáról, mert alapelve, hogy a kapitalizmust meg 
kell semmisíteni, és a vallás nem más, mint az ópium, amellyel a kapitalizmus elkábítja a 
proletariátust."5

A háborút utáni olasz rendszerváltás körülményei megkövetelték a vatikáni-amerikai 
együttműködés elmélyítését, kiszélesítését. Az OSS (a CIA elődje) vezetője a Roosevelt elnök 
számára a potsdami konferenciára készített feljegyzésében megállapította: „A háború legá
zolta Európában az általános nyomor közepette Oroszország igen vonzó a kommunizmus 
proletárfilozófiájával. A nyugat-európai hatalmak és az Egyesült Államok nem rendelkezik 
hasonlóan dinamikus és vonzó társadalompolitikai filozófiával. Az Egyesült Államok nehe
zen tudná támogatni a nácizmust vagy a fasizmust, s ha meg is tenné, azonnal konfliktusba 
kerülne Oroszországgal és az Oroszországon kívüli széles néptömegekkel, amelyek Moszk
vára tekintenek vezetőt keresve. Ugyancsak nem adna okot vérmes reményekre a jövőben a 
monarchista konzervatív rendszerek támogatása sem. Egy ilyen politika csak ellenségessé 
tenné a népi erőket diszkreditálva azokat, akik figyelmen kívül akarnák hagyni őket. Az 
egyetlen remény arra, hogy egy olyan nyugat-európai-amerikai hatalmi rendszert hoz
zunk létre, amely hasonlítható a szovjet blokkéhoz, abból állna, hogy támogassuk a haladó 
népi mozgalmakat, és ragaszkodjunk a demokratikus kormányok létrehozásához, amint 
arról Jaltában megállapodás született. Európában számos demokratikus erő található. Amit 
ezek kérnek, az a szervezés, támogatás, vezetés."6 Olaszországban a De Gasperi vezette ke
reszténydemokrácia volt az a „haladó, népi mozgalom", amelyik a Vatikán és az Egyesült 
Államok hathatós támogatásával, a siker esélyével léphetett fel a hatalomtól karnyújtás
nyira kerülő olasz kommunistákkal szemben. A hatalmas amerikai pénzügyi támogatás, 
az Olaszország nemzetközi elszigeteltségét megtörő 1947-es amerikai De Gasperi-látogatás, 
majd a sorsdöntő 1948-as választásokon a klérus és az Egyesült Államok ismételt segítsége, 
a pápa nyilvános állásfoglalása eredményeképpen a vatikáni és amerikai szándékoknak 
megfelelően a társadalmi modellváltás kérdése lekerült a napirendről Itáliában.7

Az együttműködés a kézzelfogható eredményeket hozó évek után, Myron C. Taylor 
1952-ben történt visszavonulásával komoly mértékben veszített az intenzitásából -  an
nak is betudhatóan, hogy a bolsevik modellt követő baloldali radikális erők visszaszo
rultak Nyugat-Európában. A Szentszék melletti képviselet kérdése ismét az amerikai 
belpolitikai megfontolások áldozatául esett,8 annak ellenére, hogy az amerikai döntés
előkészítő politikai elit véleménye szerint: „A Vatikán folyamatosan politikai döntése
ket hoz. E döntések tömegekre gyakorolnak befolyást. A józan ész azt diktálja, hogy 
mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy e döntések inkább támogassák, mintsem 
akadályozzák külpolitikánkat."9 Truman elnök, látva a tiltakozás erejét egy esetleges 
vatikáni amerikai nagykövet kinevezése ellen (mely kinevezést egyébként sokan alkot
mányellenesnek értékelték), a kérdést levette napirendről, és később sem Eisenhower,
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sem pedig Kennedy nem érzett elég erős politikai támogatást a helyzet megváltoztatásá
hoz. Richard Nixon 1970-ben elérkezettnek látta az időt arra, hogy tizennyolc év szünet 
után ismét személyes megbízottat küldjön a Vatikánba, biztosítandó a rendszeres, köz
vetlen kapcsolattartást a Szentszékkel. Választása Henry Cabot Lodge volt szenátorra 
és ENSZ-nagykövetre esett, akinek missziója visszaemlékezései szerint a humanitárius 
együttműködésen túlmenően kiterjedt az európai biztonság, a lengyel és a csehszlovák 
belső helyzet alakulásának a kérdéseire is -  az amerikai nemzeti érdekek hasznára.10

Az Egyesült Államok és a Szentszék viszonyának reneszánszát Ronald Reagan elnök
ké választása hozta. A „gonosz birodalma" ellen viselt hadjáratában Reagan teljes joggal 
úgy vélte, hogy számíthat a „lengyel pápa" együttműködésére, annál is inkább, mivel a 
vatikáni diplomácia alapelvei -  az igazság, a szabadság, az emberi méltóság, a vallássza
badság, az emberi jogok, a béke védelme, a háború radikális elutasítása -  azonosak illet
ve közel állók voltak a morális szempontoktól is motivált amerikai diplomácia elveihez. 
A vatikáni amerikai nagykövetség megnyitásáról folytatott szenátusi vitában ismételten 
megfogalmazódott, hogy „a Vatikán sarkalatos szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatok
ban. Ráadásul szuverén állam, amely II. János Pál jellemével és bátorságával az erkölcsöt 
támogató hatalom világunkban". Az új amerikai nagykövet megbízólevelének az átadá
sakor a pápa -  jelezve, hogy a kapcsolatok új mérföldkőhöz érkeztek -  kijelentette: „Ez 
alkalommal nem mulaszthatom el kifejezni abbeli meggyőződésemet, hogy a világban 
tapasztaltak ma nagymértékben attól függenek, ahogyan az Egyesült Államok betölti az 
emberiség szolgálatába állított küldetését."11 Az elnök nem elégedett meg a nagykövet biz
tosította kommunikációs csatornákkal. Személyes megbízottjának nevezte ki a lengyelül 
is beszélő Vernon Walters tábornokot, aki II. János Pált folyamatosan, dokumentumokkal 
kiegészítve részletekbe menően tájékoztatta a szovjet-amerikai kapcsolatok helyzetéről, 
a „keleti tömb" elleni politika különböző aspektusairól. Az elnök 1982-es, II. János Pál
lal történő személyes találkozóját követően a Szentszék és az Egyesült Államok közötti 
együttműködés gyakorlati vonatkozásai is komoly fordulatot vettek. „Reagan és II. János 
Pál úgy vélték, ha együttműködésük eredményeképpen a lengyel kommunista rendszer 
összeomlana, Kelet-Európa többi országa is erre a sorsra jutna. A hajdani nemzetbiztonsá
gi tanácsadó William Clark szerint Reagan és II. János Pál egyetértett a szovjet birodalmat 
illetően: a jog és az igazság végül győzedelmeskedik az isteni tervben. (...) Több éven 
keresztül Amerika és a Szentszék Lengyelországba csempészett faxokat, nyomtatáshoz 
szükséges eszközöket, rádiókat, televíziós adáshoz szükséges eszközöket és propaganda
anyagokat. (...) Lech Walesa és a Szolidaritás többi vezetője stratégiai tanácsokat kapott, a 
Lengyelországban gyakran fedésben dolgozó papoktól és amerikai, európai szakszerve
zeti aktivistáktól. CIA-ügynökök és az AFL-CIO szakszervezet tagjai, az egyház embe
rei támogatták és ellátták a Szolidaritást ellenzéki tevékenységében. Lassan, az Egyesült 
Államok és a Vatikán hathatós támogatásával a Szolidaritás kezdte aláaknázni a lengyel 
kommunista rezsim törékeny alapjait."12 Az együttműködési stratégia sikerrel járt.
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Az Egyesült Államok és a nyugati szövetségi rendszer hidegháborús győzelmét kö
vetően a világban lezajlott drámai gyorsaságú változások eredményeként, az emberiség 
írott történelmében páratlan módon Amerika az egyetlen globális hatalom lett. A Szent
szék -  sajátosan független helyzetét megőrizve -  az új helyzetben sem volt hajlandó saját 
álláspontjai képviseletét feladni, és több, igen fontos nemzetközi kérdésben az amerika
ival homlokegyenest ellenkező téziseket vallott. Élesen opponálta Kuvait katonai erővel 
történő felszabadítását azzal, hogy a diplomáciai erőfeszítések lehetőségei még koránt
sem lettek kimerítve, nem értett egyet az embargós politikával, és habozás nélkül indí
tott II. János Pál vezetésével politikai hadjáratot a kairói javaslatok ellen13 azzal, hogy 
az „a tárgyak, nem pedig az emberi személyiség társadalmához vezet". A kétségkívül 
meglévő nézeteltérések meglehetősen hűvössé tették a Fehér Ház és a Szentszék közötti 
viszonyt. Talán nem véletlen, hogy az ifjabbik Bush elnökségének kezdetét kommentálva 
William Keeler bíboros, Baltimore érseke az Olasz Püspöki Konferencia lapjának adott 
interjúját azzal kezdte, hogy „A Fehér Ház légköre megváltozott, a katolikus egyházzal 
fenntartott kapcsolatok első jelei biztatók".14 S csakugyan, az alig több mint fél éve hiva
talban lévő új elnök George W. Bush egy sor olyan gesztust tett, amelyek megnyitották 
az addiginál jóval harmonikusabb együttműködés felé vezető utat. beállította az ENSZ 
születésszabályozási programjának szövetségi keretekből történő támogatását, amely 
programot a Szentszék minden lehetséges alkalommal élesen támadta, lévén, hogy a 
művi vetélést is a születésszabályozó módszerek közé sorolta. 2001. március 22-én sze
mélyesen nyitotta meg a Pope John Paul Memorial Centert, s megnyitó beszédét három 
nappal később az Osservatore Romano teljes egészében közölte. Négy hónappal később 
első New York-i hivatalos látogatása során a Kongresszusi Emlékérmet adományozott 
posztumusz O'Connor bíborosnak, New York volt érsekének. Római katolikus vallá- 
sú személyt bízott meg az egyházi szeretetszolgálatok finanszírozásához hozzájáruló 
szövetségi pénzügyi alapok kezelésével. Az elnök családi adóreformra tett javaslatát az 
amerikai püspöki kar rendkívül pozitívan fogadta, mert annak révén öt év alatt félmil
lió gyermek kerülhetett ki a szegénységből. Az elnök felkérte a Világbankot, hogy az 
amerikai befizetések felét fordítsák a szegény adós országok megsegítésére. Az őssejtek 
kutatását kivéve az elnök számos, bioetikai kérdést illető álláspontja azonos a Szentszék 
véleményével, vagy közel áll ahhoz. S végül az elnök fivére, a floridai kormányzó Jeb 
Bush áttért katolikus vallásra.

Az ismét szívélyessé váló viszony ellenére jelen volt azonban néhány kérdés, ame
lyekben a vélemények eltértek egymástól. A Szentszéket zavarta, hogy az amerikai kor
mányzat továbbra sem volt hajlandó aláírni a kiotói egyezményt, s nem volt hajlandó 
megszüntetni a szegény országok termékeinek amerikai piacra jutását gátló protekcio
nista intézkedéseit, melyek fenntartásának, a munkahelyek védelmének az érdekében 
a befolyásos amerikai szakszervezetek számos megmozdulást szerveztek és finanszí
roztak. Ilyen volt az amerikai rakétavédelmi program meghirdetése, e téren azonban a
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fenntartásokat enyhítette, hogy a programot az Egyesült Államok összekapcsolta a nuk
leáris fegyverek számának csökkentésével. A Vatikán nem szűnően kifogásolta a Kubát 
és az Irakot sújtó embargós politikát, valamint a halálbüntetés alkalmazását egyes szö
vetségi államokban tettük elkövetésekor kiskorú személyek ellen is. A megújuló együtt
működés jeleként volt értékelhető, hogy a G8-találkozóra érkező amerikai elnököt 2001. 
július 23-án II. János Pál nyári rezidenciáján, Castelgandolfóban audiencián fogadta. Ezt 
követően az elnökkel megbeszélést folytatott Sodano bíboros államtitkár „miniszterel
nök" és Tauran érsek „külügyminiszter". E megbeszélésen a Vatikán részéről amerikai 
segítséget kértek egy, Kína felé megnyitandó „csatorna" megteremtéséhez a Szentszék
hez hű kínai katolikusok érdekében, valamint a Szaúd-Arábiában dolgozó egymilliónyi 
katolikus filippinó hitéleti gondjainak megoldásához.

Miközben a vatikáni-amerikai kapcsolatok az elnöki látogatással is jelezve felvették 
az „utazósebességet", az al-Káida emberei az utolsó simításokat végezték a terrorizmus 
történetében mérföldkövet jelentő New York-i és washingtoni merényletek előkészíté
sén. A szeptember 11-ét követő első vatikáni reagálások a tragédia miatti elborzadást, 
a lelki támasz nyújtására irányuló lelkipásztori szándékot tükrözték. II. János Pál más
napi, Bush elnökhöz intézett részvéttáviratában azt írta, hogy „A mai napon bekövetke
zett embertelen, az Egyesült Államok különböző részein ártatlan emberek ellen intézett 
terrortámadások elmondhatatlan borzalmától megrendülve fejezem ki Önnek és honfi
társainak mélységes szomorúságomat és azt, hogy e sötét és tragikus pillanatban nem
zetükkel vagyok az imában. A mindenható Isten kegyelmébe ajánlva az áldozatokat ké
rem, adjon erőt mindazoknak, akik a mentési munkálatokban és a túlélők gondozásában 
vesznek részt. Kérem Istent, hogy támogassa Önt és az amerikai népet a szenvedésnek 
és a megpróbáltatásnak ebben az órájában.”15 Az Osservatore Rom ano  másnapi száma 
pedig „Az emberiség történelmének sötét napja, de nem a gonoszé és a halálé az utolsó 
szó" szalagcímmel közölte a pápa újabb megnyilatkozását az Egyesült Államokat súj
tó tragédiáról. „Csatlakozom azokhoz, akik ezekben az órákban a felháborodásuknak 
adnak hangot, és újólag hangsúlyozom, az erőszak útja soha nem vezet az emberiség 
problémáinak az igazi megoldásához; A tegnapi nap az emberiség történelmének sötét 
napja volt, rettentő támadás az emberi méltóság ellen. Az emberi lélek mélységeiből oly
kor hallatlanul kegyetlen szándékok törnek elő, amelyek egy pillanat alatt képesek meg
változtatni egy nép derűs és munkás életét. Együttérzéssel fordulok a szeretett amerikai 
nép felé az aggódásnak és a rémületnek ezen az óráján, amely kemény próbatételnek 
veti alá oly sok jó akaratú ember elszántságát. Külön fogadom keblemre az áldozatok és 
a sebesültek családtagjait, s biztosítom őket arról, hogy lélekben velük vagyok." A lelki 
vigaszon túlmenően azonban a Vatikán szükségesnek tartotta politikai üzenetének a 
továbbítását is. Kazahsztáni látogatásának utolsó napján a pápa rendkívül keményen el
ítélte az „istenkáromlással egyenlő" terrorizmust, amely a gyűlölettel és a fanatizmussal 
együtt megszentségteleníti Isten nevét, de megerősítette a katolikus egyház tiszteletét
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az iszlám iránt, amely imádkozik és szolidáris a szükséget szenvedőkkel. Ugyanaznap 
a Reuters hírügynökségnek adott interjújában a pápa szóvivője szükségesnek tartotta 
leszögezni, hogy mindenkinek joga van a saját védelmét megszervezni, még akkor is, ha 
a választott eszközök agresszívnek tűnnek sőt, tette hozzá, „ezen az önvédelmen olykor 
olyan tetteket is érthetünk, amelyek az agresszor halálához vezetnek". Az önvédelem
nek arányosnak kell lennie a támadással, hogy ne szenvedjenek ártatlan emberek. A Va
tikán azonban úgy véli, hogy az esetleges akciónak a terrorizmus, nem pedig az iszlám 
ellen kell irányulnia. Hangsúlyozta, hogy tévednek, akik azt hiszik, hogy a pápa végső
kig pacifista. Az elmúlt hetek eseményeire sokkal előrelátóbb dolog reagálni, mintsem 
tétlennek maradni. „Ebben a tekintetben nem békeszerető a pápa, mert emlékezni kell 
arra, hogy a béke nevében követtek el már rettenetes bűnöket. (...) De nem is pártolja az 
intervenciót minden áron, mivel ellenkező esetben megjelenik annak a kockázata, hogy 
az igazságtevés egyéb igazságtalanságot szül."16

A szóvivő Joaquin Navarro-Valls nyilatkozata azonban annyi félreértésre adott alkal
mat, hogy az örményországi pápai látogatás utolsó napján 2001. szeptember 27-én újabb 
nyilatkozatot volt kénytelen kiadni „mivel szavait néhány sajtóorgánum úgy értelmezte, 
hogy a pápa mintegy szabad utat adott a fegyveres megtorlásnak". Nyomatékosan aláhúz
ta, hogy „az Egyesült Államok várható támadása semmiképpen nem jelenti, hogy a Szent
szék »zöld utat« adott. Az erő alkalmazása tehát semmiféle bátorítást nem kapott. Ennek 
megfelelően inkább az aktív megelőzés koncepciójáról kell beszélni egy olyan fenyegetés 
ellen, amely két héttel ezelőtt borzalmasan mutatta meg önmagát, és amely megismétlőd
het. (...) Hibás tehát azt gondolni, hogy a szentatya pacifista vagy intervencionista állás
pontot foglal el. Mindenesetre, a végrehajtandó akciók semmiképpen nem értelmezhetők 
úgy, mint az iszlámmal történő összecsapások, mint ahogy nem is azok."17 Mivel a Vati
kán, illetőleg a pápa álláspontját továbbra sem lehetett minden kétséget kizáróan értel
mezni, Sodano bíboros államtitkár „miniszterelnök" helyettese, Sandri érsek három pont
ban foglalta össze a pápa gondolatát: „A pápa tiszteli az iszlámot, mint ahogy ezt többször 
kijelentette, a békének, mint a legfőbb jónak a pártján áll, a terrorizmus mindenkit fenye
get, nemcsak az Egyesült Államokat." A Vatikán azt is szükségesnek tartotta, álláspont
ját tovább finomítva, annak társadalompolitikai dimenziót adva, hogy az ENSZ 2001. évi 
általános ülésszakán állandó megfigyelője Mons. Renato Martino is megszólaljon, és a 
terrorizmusra adandó válasz lehetőségei kapcsán kijelentse, hogy napjaink bölcsességet 
és kitartást igényelnek. Az igazság, nem pedig a bosszú legyen a célunk. Ha nem is a sze
génység a terrorizmust közvetlen kiváltó ok, az utóbbi ellen nem tudjuk sikeresen felvenni 
a küzdelmet, ha nem nézünk szembe a gazdagok és a szegények közötti különbségek 
mélyülésével. Fel kell ismerni, hogy a bolygónkon az életkörülményekben tapasztalt kü
lönbségek nem egyeztethetők össze a globális biztonság körülményeivel. Minden komoly 
fellépés a terrorizmus ellen megkívánja a társadalmi és politikai problémák megoldását, 
mivel ezek az utóbbiak melegágyul szolgálnak a terrorizmus számára.18 A Szentszéknek
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azt az egyre markánsabban megjelenő szándékát, hogy a merényletek okait keresse, leás
son a gyökerekig, és ne elégedjen meg a napi politika által motivált frázisokkal, jól mutatta 
az Európai Unió Püspökségeinek Bizottsága (COMECE) 2001. szeptember 20-án kiadott 
nyilatkozata19. Ebben a tekintélyes intézmény hangsúlyozta, hogy az amerikai merényle
teket a vallás vagy a hit semmilyen módon nem igazolhatja. „Aki emberi teremtmények 
halálát célozza, fedezi, vagy eltűri, nem állíthatja, hogy Isten nevében cselekszik. A me
rényletek felelőseit azonosítani kell és megbüntetni. Az igazságérzet lenne sárba tiporva, 
ha az elmondhatatlan szenvedés okozói és felbujtói nem lennének felelősségre vonva. Az 
erő tömeges alkalmazását, mint a jog és az igazság visszaállításának a lehetőségét ki kell 
zárni." Kérte az EU vezetőit, hogy tegyenek meg mindent annak az érdekében, hogy meg
akadályozzák a bosszú és a háború spiráljának a megindulását. „Rettenetes és hallatlan 
igazságtalanságot követtek el [a terroristák]. De más igazságtalanságok is léteznek a vilá
gon, amelyek a politikai és társadalmi konfliktusok okai. A világ megosztottsága minde
nekelőtt gazdagság és szegénység között, nem pedig vallások és kultúrák között jelenik 
meg. A világ kormányzására új formákat kell találni. A globalizáció célja nem egyesek 
jóléte, hanem az igazság mindenki számára. A barbár támadás az egész civilizáció ellen 
irányult. Minden általánosítást visszautasítunk -  hangsúlyozza a nyilatkozat az iszlám 
is Európa kulturális örökségének a része. A nyugati gazdagság és hatalom és szimbólumai 
gyűlöletet és ellenséges érzületeket keltettek. A gazdagság és hatalom e szimbólumai éle
sen elütnek sok ember nyomorától és kiszolgáltatottságától, és irántuk a Nyugat kőszívvel 
viseltetik." Végezetül a COMECE sürgette az európai rendőrségek együttműködésének az 
erősítését és a Mediterráneum országaival történő kooperáció elmélyítését a „barcelonai 
folyamaton" belül. A béke 2002. január 1-jei, XXXV. világnapja közeledtének alkalmából 
II. János Pál üzenetet adott közre,20 amelyben a szentszéki álláspont még világosabban 
fogalmazódott meg, előrevetítve az iraki konfliktust illető vatikáni-amerikai értékelések 
különbözőségeit, végül is összebékíthetetlen elemzéseit. A pápa leszögezte, hogy „Az 
erőszak tragikus spirálban erőszakot szül, amely elnyeli az új generációkat, s ezek az elő
deiket megosztó gyűlöletet öröklik. A terrorizmus az emberi élet semmibevételére alapul. 
Ennélfogva nemcsak tűrhetetlen bűnök eredete, hanem önmagában is -  amennyiben a 
terrorhoz mint politikai és gazdasági stratégiához nyúl -  valóságos bűntett az emberiség 
ellen. Következésképpen létezik a terrorizmus elleni védekezés joga. E jog -  minden más 
joghoz hasonlóan -  meg kell, hogy feleljen erkölcsi és törvényi követelményeknek a célok 
és az eszközök megválasztásában. A bűnösök azonosítása szükségképpen megtörténik, 
mivel a büntetőjogi felelősség mindig személyes, és nem terjeszthető ki azokra a népekre, 
etnikumokra, vallásokra, amelyekhez a terroristák tartoznak. A nemzetközi terrorizmus 
elleni nemzetközi harc együttműködésének együtt kell járnia egy sajátos kötelezettség
vállalással politikai, diplomáciai és gazdasági téren egyaránt, hogy határozottsággal és 
bátorsággal oldja meg az elnyomás és marginalizáció esetleges helyzeteit, amelyek a ter
rorista szándékok eredetéül szolgálnak. A terroristák toborzása valóban könnyebb olyan
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körülmények között, melyekben a jogokat lábbal tiporják és az igazságtalanságokat túl 
hosszú ideig tűrik." A brit nagykövet megbízólevele átadása kínálta alkalmat felhasználva 
a pápa, ha lehet, még világosabban szögezte le,21 hogy a Vatikán egyáltalán nem szándé
kozik figyelmen kívül hagyni a terrorizmust részben kiváltó társadalmi okoknak a meg
ismerését és kezelésének sürgetését. „A terrorizmus igazolhatatlan -  mondta -, azonban 
a nemzetközi közösség nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a mélyben rejlő okokat, 
amelyek annyi fiatalt sodornak az erőszak útjára. Sürgetővé vált, hogy új politikai, diplo
máciai és közvetlen gazdasági kezdeményezésekre kerüljön sor, hogy eltöröljék a súlyos 
igazságtalanságok és a társadalom peremére kerülés botrányos helyzeteit, ame-lyek az 
emberiség számottevő részét még mindig megnyomorítják. A történelem arra tanít min
ket -  húzta alá -, hogy ott, ahol a jogot sárba tiporják, és az igazságtalanságok a minden
napi élet részét képezik, könnyebb terroristákat toborozni. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy az egyenlőtlenség, a joggal való visszaélés válaszaként igazolja a terrorizmust. 
Mindazonáltal nem lehetséges figyelmen kívül hagyni az okokat, amelyek a reménytelen 
helyzetben lévő fiatalokat az erőszak és a minden áron végrehajtandó bosszú kísértésének 
a prédájául lökik."

Amilyen mértékben körvonalazódott az Egyesült Államok problémakezelésében az, 
hogy a nemzetközi terrorizmus fő instigátora az iraki rezsim, melyet veszedelmes fegy
verzetei okán is katonai erővel kell megsemmisíteni, olyan mértékben nőtt a távolság a 
Vatikán és Washington álláspontja között. A Szentszék egészen egyszerűen úgy látta, 
hogy a katonai erő alkalmazásához szükséges jogos önvédelem szigorú feltételei nem 
teljesültek,22 és saját tanításával ment volna szembe, ha az amerikaiak preventív háború 
kirobbantására irányuló terveit bátorította, támogatta, vagy egyetértésével fogadta volna. 
A Szentszék háborúellenes álláspontját több szinten igyekezett megismertetni, illetőleg 
érvényre juttatni a tömegkommunikációs eszközök (elemzések, kiszivárogtatások stb.), a 
diplomáciai csatornák, illetőleg a példátlan intenzitású nemzetközi tevékenysége révén. 
A Vatikán adminisztrációjának illetve „holdudvarának" számos, tekintélyes képviselője 
az amerikai érvek mindegyikével szembe ment.23 Véleményük szerint nem érvényes in
dok az, hogy Irak semmibe vette az ENSZ-határozatokat, mivel az Egyesült Államokkal 
szövetséges Izrael és Törökország példának okáért 91, illetve 59 alkalommal hányt fittyet 
a világszervezet határozataira. Izrael a Biztonsági Tanács 32 határozatát hagyta figyelmen 
kívül, míg Törökország 24-szer cselekedte ugyanezt (a törvénytelenül elfoglalt Észak-Cip
rusra vonatkozóan), Marokkó 16 ENSZ-határozatot nem vett tudomásul -  márpedig az 
Egyesült Államok egy alkalommal sem avatkozott közbe. Arról nem beszélve, hogy Irak 
elfogadta az ENSZ 1441. számú, 2002. november 8-i határozatát. S bár igaz, hogy Irak dik
tátora visszataszító rendszert tart fenn, az Egyesült Államok számos, hasonlóan fertelmes 
diktatúrával ápol baráti viszonyt, s támogatja őket gazdasági szubvenciókkal. Vegyi és 
biológiai tömegpusztító fegyvereket Irak valószínűleg gyártott, birtokolt és feltehetőleg 
kész volt bevetni őket. Azonban nincsenek kétséget kizáró és dokumentált bizonyítékok
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erre, arról nem beszélve, hogy ezeket a fegyvereket számos más ország -  köztük az Egye
sült Államok és Oroszország -  gyártja és birtokolja. Ugyanez mondható el a nukleáris 
fegyverekről is. A terrorizmus iraki támogatását illetően sincs meggyőző bizonyíték. Az 
Osservatore Rom ano  Az ENSZ BT tagjai óvatosan fogadták az Egyesült Államok külügy
minisztere jelentését címmel számolt be az eseményről,24 kiemelve, hogy a bizonyítékok 
csak kevéssé voltak meggyőzők. Hasonló szellemben nyilatkozott Mons. Martino érsek, 
az Igazság és a Béke Pápai Tanácsának elnöke (korábban 16 évig képviselte a Vatikánt az 
ENSZ-ben), mondván, hogy nem kapott világos bizonyítást az, hogy Irak a nemzetkö
zi terrorizmusért felelős lenne. Nincsenek tovább arra nézvést sem bizonyítékok, hogy 
Irak az emberiségre azonnali veszélyt jelentő tömegpusztító fegyverekkel rendelkezne. 
Amennyiben komoly bizonyítékok vannak, be kellene őket mutatni.25 Hozzáfűzte, hogy 
a pápának hadosztályai nincsenek ugyan, de arra törekszik, hogy emlékeztesse a világot 
és a kormányokat, hogy a háború mindent elveszejt, a béke pedig mindent megnyer. Nem 
hivatalosan azt is mondta, hogy a BT vétója ellenére elindított háború a Népszövetség 
sorsára juttathatja az ENSZ-t. Az Egyesült Államok szándékainak indító okait keresve az 
is elhangzott, hogy azok fő motívuma egyrészt az Egyesült Államok saját rendszerébe 
vetett messiási hit, illetve annak kivetítése a nemzetközi kapcsolatokra, másrészt Irak 
geostratégiai helyzete és az iraki olaj26 Mindezeken túlmenően, az Irak elleni háború 
esetén azzal is számolni kell, hogy azt az iszlám elleni aktusként fogja értelmezni az 
iszlám közvélemény, s még több fiatal fog részt venni a Nyugat elleni dzsihádot megtes
tesítő újabb és újabb terrortámadásokban.

A Szentszék (a háború elkerülése lehetőségét illető illúziók nélküli) diplomáciai tevé
kenységének az intenzitását jelezte, hogy a vatikáni nagykövetek újévi fogadásakor a pápa 
személyesen is megnyilvánult és kijelentette: „A háború soha nem végzet. Mindig az em
beriség veresége. A nemzetközi jog, a lojális párbeszéd, az államok közötti szolidaritás, a 
diplomácia nemes gyakorlása méltó az emberhez és a nemzetekhez, hogy feloldják ellen
téteiket." „Külügyminisztere", Tauran érsek a doyen kérésére a vatikáni misszióvezetők 
részére zárt körű és „rendkívüli" tájékoztatót tartott 2003. február 27-én az iraki kérdésről 
kialakított álláspontról. Itt lényegében egy három nappal előbb mondott beszédének a fő 
elemeit ismételte meg.27 Rámutatott, hogy az ENSZ alapokmányának hála, a nemzetkö
zi jog törvényen kívül helyezte a háborút. Az alapokmány vonatkozó bekezdése, amely 
nagyon fontos, de manapság senki nem idézi, kijelenti, hogy az államok nem indítanak 
háborút konfliktusaik rendezése céljával. Az ENSZ BT feladata, hogy fenntartsa a békét 
és a nemzetközi biztonságot. A támadó háború a béke elleni bűntett, miközben a védel
mi háború feltételez egy előzetes fegyveres agressziót. Tehát ezen elveknek megfelelően 
a nemzetközi jog egyetlen törvénye sem hatalmaz fel egy vagy több államot arra, hogy 
egyoldalúan fegyverekhez nyúljon azzal a céllal, hogy egy másik állam rendszerét vagy 
kormányát megváltoztassa csak azért, mert ez utóbbi állam például, állítólag, tömeg- 
pusztító fegyverekkel rendelkezik. Csak és kizárólag a Biztonsági Tanács dönthet arról
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-  különleges körülmények között hogy ilyen vagy olyan tények veszélyt jelentenek-e a 
béke számára, de ez nem jelenti azt, hogy csakis a fegyverek adta lehetőség a BT egyet
len lehetséges válasza. A tömegpusztító fegyverek leszerelése múlhatatlanul szükséges, 
mert fenyegetik a nemzetközi békét. A Szentszék szerint a folyamatban lévő nemzetkö
zi ellenőrzés, ha lassan is, de konszenzust érhet el annak érdekében, hogy a kormányok 
másképpen, a nemzetközi elszigetelődést elkerülve lépjenek. A háború ez emberi jogokat 
is súlyosan sértené, mint az a genfi egyezményben is áll. Ugyanaznap Martino érsek Géni
ben a görög nagykövetségen tájékoztatta az EU-tagországok nagyköveteit ugyanerről, és 
az ENSZ BT előtt fejtette ki a Szentszék álláspontját állandó megfigyelője Mons. Celestino 
Migliore (2003. február 19.). A béke megmentése érdekében a pápa Laghi bíborost, volt 
washingtoni nunciust, a Bush család jó barátját deputációba az amerikai elnökhöz, míg 
Etchegaray bíborost Bagdadba küldte. Bush elnöknek a találkozón Laghi bíboros kifejtette 
a válságról a Szentszék véleményét, s arra a sajtókonferenciáján elhangzott kérdésre, hogy 
sikerült-e az elnököt meggyőznie, lakonikusan csak annyit válaszolt, hogy azt tőle, már
mint az elnöktől kell megkérdezni.28 Néhány nappal később Martino érsek még tovább 
ment, s kijelentette a R inascitának  adott interjújában, hogy „nincs agresszió és így önmagá
ban a preventív háború agresszió (...) bár szeptember 11-e szörnyű sebet ejtett Amerikán, 
a gonoszságot nem lehet [más] gonoszsággal indokolni."29 A Vatikán támogatta a 2003. 
február 15-re szervezett háborúellenes európai tüntetéseket is. A háborút megelőző hetek
ben a Vatikán béke melletti elkötelezettségét jelezve a nemzetközi politika számos, első 
vonalbeli szereplőjét fogadta. Február hónap során találkozott a pápával Joschka Fischer 
német külügyminiszter, Tarik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes, Kofi Annan ENSZ-fő- 
titkár, Tony Blair brit miniszterelnök, Jósé Maria Aznar spanyol miniszterelnök, Seyyed 
Mohammad Reza Khatami, az iráni parlament alelnöke, valamint az olasz miniszterel
nök Silvio Berlusconi. E találkozókon a pápa ismételten sürgette az ENSZ-alapokmány 
tiszteletben tartását, a béke megőrzése érdekében tett erőfeszítéseket, és visszautasította a 
„preventív háború" koncepcióját. Irakot felhívta az ENSZ BT határozatainak a végrehajtá
sára, ugyanakkor leszögezte, hogy bármely, egyoldalúan cselekvő állam a nemzetközi jog 
határain kívülre kerül.

Az Egyesült Államok álláspontját e lázas napokban a Rómába utazó Michael Novak 
katolikus történész-politológus képviselte -  hangsúlyozottan magánemberként. A római 
Centro studi am ericaniban  2003. február 10-én nagy számú érdeklődő jelenlétében tartott 
előadást A szim m etrikus háború és igazságos háború címen. Szerinte a háborúra vonatkozó 
hagyományos teóriáktól el kell tekinteni, figyelembe véve a modern terrorista fenyege
tések rombolókapacitását, gyorsaságát, valamint annak a lehetetlenségét, hogy a kormá
nyok először elviseljék a terroristatámadást és csak azután válaszoljanak. Arra is felhívta 
a preventív háború kritikusainak a figyelmét, hogy az Irak elleni katonai akció nem más, 
mint az 1991-es háború legitim lezárása. A vatikáni amerikai nagykövet is rendkívül in
tenzív tevékenységet fejtett ki,30 s több interjúban, előadásban fejtette ki kormányzatá
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nak a véleményét.31 Igyekezett kisebbíteni a vatikáni illetve az amerikai nézőpontnak a 
különbségét, cáfolta, hogy lehűlt a kétoldalú viszony, s több alkalommal módjában volt 
szentszéki partnereinek kifejteni, hogy az Egyesült Államok biztonságáért felelős elnök 
nem ülhet ölbe tett kézzel, elfogadva azt a fenyegetést, amelyet az iraki rezsim fegyver- 
arzenálja jelent. Kifejtette, hogy tisztában vannak a katonai akció kockázatával, annak a 
térség stabilitására gyakorolt hatásaival, következményeivel. Amerikai értékelés szerint 
azonban az iraki rezsim életben hagyása még nagyobb kockázatot jelent, ezért kénytele
nek a kisebbik rosszat választani. A katonai akciót mindenképpen megindítják, tekintet 
nélkül arra, hogy a szövetségesek, barátok részéről kapnak-e további támogatást. Hang
súlyozta, hogy nem a háború, hanem a fenyegetés megszüntetése a cél, és ehhez meg kell 
változtatni az iraki rezsimet, s nem titkolta, hogy szívesen hallotta volna, hogy a Vatikán 
elítéli az iraki rezsim emberi jogi visszaéléseit, erre azonban nem került sor. A harci cse
lekmények megindítása előtt az amerikai külügyminiszter 2003. március 17-én telefonált 
Mons. Tauran „külügyminiszter"-nek s közölte vele, hogy ha Szaddám nem válaszol az 
elnök felszólításának, hogy hagyja el Irakot, a következő lépés a katonai beavatkozás lesz. 
Biztosította arról, hogy az Egyesült Államok figyelembe veszi a pápa aggodalmait, és min
dent megtesz annak az érdekében, hogy csökkentse a veszteségeket és a szenvedést.32

A negyvennyolc órás ultimátum lejártával a 2003. március 20-ára virradóra megin
duló harci cselekményeket az Osservatore Rom ano  ugyanaznap délutáni száma A  háború 
őrültsége főcímmel adta hírül. A Szentszék sajtóirodája nyilatkozatot adott ki, melyben az 
állt, hogy „A Szentszék mély fájdalommal vette tudomásul a legutóbbi iraki események 
alakulását. Egyrészt sajnálja, hogy az iraki kormány nem fogadta el az Egyesült Nemze
tek Szervezete határozatait, illetőleg a pápa felhívását, másrészt sajnálja, hogy megsza
kadtak a nemzetközi jog szerinti, az iraki dráma békés megoldását célzó tárgyalások." 
II. János Pál az ellenségeskedések megindulását követően két alkalommal is megszólalt 
(2003. március 22-én és 23-án) kijelentve, hogy a háború az emberiség sorsát fenyegeti, 
és csakis a béke útja vezet egy igazságosabb és szolidárisabb emberi társadalom felé, az 
erőszak és a fegyverek soha nem képesek megoldani az emberiség gondjait. A háborúval 
összefüggésben más vélemények is elhangzottak, nevezetesen, hogy veszélybe került a 
keresztény-iszlám párbeszéd, amelynek a folytatása II. János Pál pápaságának az egyik 
legfontosabb célkitűzése volt. Másrészről -  mondhatni a katolikus civil társadalom ré
széről -  megfogalmazódott: „A nyugati ipari államok története a második világháború 
után a demokrácia és a béke fél évszázadának a története. Az új paradigma kimondja: a 
nemzeti érdek hatalom- és presztízspolitikáját a regionális szintű kölcsönös megértés, 
közeledés és a kiengesztelődés politikája váltja fel. (...) Az Egyesült Államok jelenlegi 
kormánypolitikája ellentétes e világ-ethosz gondolattal. Ifjabb Bush elnökké történt be
iktatása óta számos jelét adta a világközösség semmibevételének. Bush Amerikájának 
voltaképpen nincs szüksége szövetségesekre, sőt NATO-szerződésre vagy ENSZ-char- 
tára sem, sőt a terrorizmusellenes koalíció is csupán felesleges akadály Amerika cselek
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vési szabadságának az útjában. E romboló karhatalmi diplomácia sorra szedi áldozatait, 
Amerika barátainak körében olykor látványosabban, mint a vélt ellenségek között."33 
Mons. Tauran a Famiglia C hristiananak  adott hosszabb interjújában34 látta szükséges
nek, hogy az új helyzetben kijelölje a tájékozódási pontokat. Rendkívül határozottan 
visszautasította azokat a vádakat, miszerint a Szentszék háborúellenes fellépését az 
Amerika-ellenesség vezette volna. Az amerikai nép által megjelentett értékeket a pápa 
és a Szentszék igen nagyra becsüli, s nem tett mást, mint a döntéshozókat igyekezett 
megvilágosítani. Őt magát két dolog szomorította el a háború kitörésekor. Az egyik a 
nemzetközi jog semmibevétele, a másik pedig annak a konstatálása, hogy az emberek 
semmit nem tanulnak a közelmúlt történelméből. A Szentszék aggodalmait is kifejezve 
rámutatott, hogy „ez a háború kiprovokálja az összes lehetséges radikalizmust, ideértve 
az iszlám radikalizmust is. Terrorizmust provokál majd. Ezt mindenkinek látnia kell. 
Hatalmas sebet fog ejteni a keresztény-iszlám párbeszéden, mivel sajnálatos módon az 
iszlám világában egyenlőségjelet tesznek a Nyugat és a kereszténység közé. A Szentszék 
erkölcsi hatalom, feladata, hogy a lelkiismeret szószólója legyen. Soha nem késő arra 
emlékeztetni, hogy a jog erejének az erő joga fölé kell emelkednie."

Az iraki rezsim bukását követően kétoldalú kapcsolataik további alakulását illetően 
mind az Egyesült Államok, mind pedig a Vatikán igyekezett előre tekinteni s lezárni 
az elmúlt hónapok ellentétektől szabdalt időszakát. A Vatikánban a Fehér Ház kérésére 
fogadták (2003. április 9-én) John Bolton külügyminiszter-helyettest, áttekintendő, milyen 
lehetőségek vannak az Irakban történő együttműködésre, s a Szentszék kijelentette, hogy 
az iraki nép szenvedéseinek a csökkentése céljából saját karitatív és szociális intézmé
nyein keresztül is hajlandó az iraki közös fellépésre az Egyesült Államokkal. A látogatás 
kétség kívüli sikerét még jobban kiaknázta az amerikai külügyminiszter 2003. júniusi lá
togatása. Colin Powellt (kivételes gesztusként) fogadta II. János Pál, és az audiencia végén 
Bush elnöknek szívélyes üdvözleteit küldve kérte Isten áldását Amerikára. Ez fontos volt, 
mert az amerikai kormányzathoz közel álló körök úgy érzékelték, hogy Mons. Tauran és 
Mons. Martino álláspontja nem minden esetben tükrözték a pápa véleményét az iraki 
kérdésben, s az amerikai döntéshozóknak a pápának azok a megnyilvánulásai voltak a 
mérvadók, amikben megengedhetőnek tartotta a terrorizmus elleni önvédelmet. Egyet
értés volt abban, hogy nem kívánatos egy teokrata, fundamentalista síita hatalom létre
jötte Irakban. Az amerikai nagykövet szerint a látogatás „nyilvánosan megerősítette azt, 
amit magunk között éreztünk, hogy ez egy feszes, vibráló, jótékony kapcsolat, amely elő
segíti az emberi méltóság ügyének az előmozdítását a világban".35 Időközben a vatikáni 
diplomácia élén is változás következett be. A pápa 2003 októberében bíborossá szentelte 
Mons. Taurant, és kinevezte a vatikáni levéltár és könyvtár élére. II. János Pálnak az újévi 
köszöntő alkalmával a Vatikánba akkreditált diplomáciai testülethez intézett szavai36 is 
azt jelezték, hogy a Szentszék végleg túllépett az Egyesült Államok háború miatti ostoro
zásán, s Iraknak a beszéd huszonegy bekezdéséből csupán egy jutott: „A Szentszéknek
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a lépései az iraki fájdalmas konfliktus elkerülése érdekében ismertek. Ma az a fontos, 
hogy a nemzetközi közösség segítse az őket elnyomó rezsimtől megszabadult irakiakat, 
hogy képesek legyenek az országuk kormányzására, hogy megszilárdítsák szuvereni
tását, hogy demokratikusan határozzanak meg egy nekik megfelelő politikai és gazda
sági rendszert, és ilyen módon Irak ismét a nemzetközi közösség szavahihető partnere 
legyen." Az iraki háború megindítását követő periódus legmagasabb szintű kapcsolat- 
felvételére Cheney alelnök 2004. január 27-i látogatásával került sor.37 Cheney-t a pápa 
magánkönyvtárában fogadta, s rövid, angol nyelvű beszédében a béke és a szolidaritás 
fontosságát kiemelve hangsúlyozta, hogy az amerikai nép mindig is tisztelte a béke, az 
igazság és az egyenlőség alapvető értékeit, s arra bátorította Amerikát, hogy „odahaza 
ugyanúgy, mint idegenben, dolgozzon az együttműködés és a szolidaritás fejlesztésén a 
béke érdekében, amely minden ember legmélyebb vágya". A vatikáni szóvivő kiemelte, 
hogy a pápa nagyra értékelte az amerikai adminisztráció álláspontját az élet védelme, a 
család, a szolidaritás és a vallásszabadság vonatkozásában.

Az Egyesült Államok és a Vatikán viszonyában az iraki konfliktus kétségkívül fe
szültséget, de nem törést okozott. Az ellentétek viszonylag gyors lezárását elősegítette az 
is, hogy Bush elnök elismerte, „...a terrort nem győzzük le csak a katonai erő alkalma
zásával. A terrorista hálózatokat és támogatóikat minden rendelkezésünkre álló eszköz
zel -  diplomáciai, gazdasági [fellépéssel], a rendőrségi információk megosztásával, hír
szerzéssel és katonai erővel -  kell leküzdenünk."38 Vatikáni részről nem késlekedtek az 
álláspontok finomabb és pontosabb megfogalmazásával helyettesíteni az olykor Ameri- 
ka-ellenes felhangokkal tarkított értékeléseket, azonban nem tettek engedményeket az 
egyház morális -  és szociális -  tanításainak a terén. A két fél fontos szereplője az új 
évezred nemzetközi politikájának is, s jelenleg úgy tűnik, hogy meggyőződésük szerint 
zökkenőmentes, hosszú távú együttműködésük nemcsak saját partikuláris érdekeiket, 
hanem a nemzetközi közösség kiegyensúlyozottabb kapcsolatait is szolgálja.
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Résumé

On the Relations between the Holy Sec and the U.S. -  With a View to the Iraqi 
Conflict

Although formal diplomatic relations between the world's largest democracy and the 
world's smallest theocracy are only twenty years old, the good terms of the Holy See and 
the United States have a two hundred year-old history. These relations have reached their 
climax when the defense of common values became necessary. It was particularly true 
in the Cold War when the Vatican and the U.S. joined their spiritual and secular forces 
to halt Soviet expansionism in Italy or to undermine the Polish Communist regime. The 
Iraqi war of 2003 generated the most serious tension in their relationship, as the Holy Sea 
as a moral power wes wedded to international law and to the possible role of the United 
Nations. After the fall of Saddam Hussein's regime, the Holy See and the U.S. tended to 
look forward and find a common ground for their future cooperation in the region. Both 
of the parties will be major actors in international politics in the new millenium and their 
good entente will serve the interests of the international community.

A us der Geschichte der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und dem Vatikan -  mit dem Ausblick au f den Irakkonflikt

Obzwar die Beziehungen zwischen der größten Demokratie und der kleinsten Theokra
tie der Welt seit insgesamt zwanzig Jahren bestehen, ist das gute Verhältnis zwischen 
dem Heiligen Stuhl und den Vereinigten Staaten 200 Jahre alt. Diese Beziehungen waren 
in jener Zeit am engsten, als der Schutz der gemeinsamen Interessen erforderlich war. 
Besonders trifft das auf die Zeit des Kalten Krieges nach dem 2. Weltkrieg zu, als die 
USA und der Vatikan ihre geistigen und materiellen Kräfte vereinigten, um den sowje
tischen Expansionismus in Italien anzuhalten, oder um das kommunistische Regime in 
Polen zu Fall zu bringen. Der Irakkrieg des Jahres 2003 löste in ihren Beziehungen die 
größte Spannung aus, weil der Heilige Stuhl als moralische Macht in der Lösung der 
Krise auf das internationale Recht und die Rolle der UN bestand. Nach dem Untergang 
des Regimes von Saddam Hussein blicken aber beide Seiten nach vorn, und versuchen 
in Bezug auf die Zukunft des nahöstlichen Raumes einen gemeinsamen Standpunkt 
herauszugestalten.

Beide Seiten werden im neuen Jahrtausend eine bedeutende Rolle spielen und ihre 
guten Beziehungen/ihre Zusammenarbeit wird den Interessen der internationalen Ge
meinschaft dienen.
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