
preklasszikus s a napjainkban szerzett dallamok... A püspök is levetette hétköznapjait,
közszereplése porát leverte szürke civiljéről, s most középen állva az ujjongó templomban
valami szokatlanul bátrat mond. Attöri a francia közönyt, lazaságot.

Már nem is a felszentelt köveken állunk, hanem őszirózsa- és tátika-erdőben, s mire
a menet követné a templomból kifelé tartó főpapokat, a szerteszét hulló orgonalila,
tűzpiros, aranysárga papírokból csavart nagy, tölcsér alakú rózsák mindent ellepnek,
gázolni lehet bennük. A hivők felkapkodják, de újból seperni lehetne a padokról,
padozatról a lila és tűzpiros papírcsóvákat, már-már tüzet fog a látványtól a sápadt
boltozat. Valójában hatszáz évnél is idősebb ez a dóm, mert évszázadokig építették, s
lám ezen az aranyló vasárnapon hirtelen megfiatalodott, kinyílt a borszagú őszre s a
túlcsordult szívek mámorát, lelkesedését bocsátja talán csak rövid életű útjára...

"GAUDEMATER POLONIA"
Zarándokutak 1979

KERÉNYI GRÁCIA riportja

I. Ez most nem az én egyéni, önálló zarándokutam.
Most a pápa zarándokol, Krisztus földi helytartója.
És vele együtt és párhuzamosan, ugyanakkor, embermilliók zarándokolnak: elsősor-

ban lengyelek, a hazából és a világ minden tájáról. ,
Karol Wojtyla, a lengyel föld fia, a maga személyes szentföldjére zarándokol el, a

szülőfőldjére; s egyúttal, mint a lengyel föld fia és mint Krisztus földi helytartója, hazája
ezeréves múltjának szentjeihez, a szentek és vértanúk sírjához is. A lengyeleket keresztény
hitre térítő Szent Adalbert és a kilencszáz éve vértanúhalált halt Szent Szaniszló püspök
sírjához, s a harmincnyolc évvel ezelőtt vértanúhalált halt Maksymilian Kolbe halálcellá
jába; az ismeretlen katona varsói sírjához és a négymillió névtelen áldozat auschwitzi
emlékművéhez.

Amikor május közepén Varsóba érkezem, még nem sejtem, mennyire ki fogom venni
részemet a nagy zarándokútból, a lengyel nép örömünnepéből.

De amikor elolvasom a részletes programot, már tudom: itt kell maradnom. Mert
június hetedikén Auschwitzban kell lennem, a találkozón, ahova én is hivatalos vagyok.
El kell mennem a Kolbe atya tiszteletére Birkenauban bemutatott pápai misére.

Amikor május közepén Varsóba indulok, nagyon szomorú vagyok: miért is kell,
könyvkiadói feladattal, megint elhagynom a házamat, a kertemet? Hát soha nem látha
tom a nyíló gyöngyvirágaimat?

De amikor Varsóba érkezem, elfog az évről évre ismétlődő érkezések zsongító nosztal
giája, és különösképpen a tizennégy évvel ezelőtti május emléke, hangulata. Hiszen most
is Saturnus-év van, mint 1965-ben volt: a világ vezérbolygó-állása hétévenként ismétlő

dik.
1965-ben költöztem Varsóba, akkor utaztam ide először egy egész évre, a doktorátus

hoz kapott ösztöndíjjal. 1965májusában laktam először a Wiejska utcában, s ugyanak
kor Oboryba, a Varsó melletti alkotóházba is kértem beutalást.

Részlet a szerző Nem mindegy cirnű kötetéből, mely a Szépirodalmi Kiadó gondozásában jelenik
meg a közeljövőben.
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1979. május 19-én Oboryban sétálok, véletlenül mind a két költő barátom itt van,
Miron is, Wiktor is: azóta lettek a legjobb barátaim. Mironnal sétálok délben, a rekkenő

hőségben, és hirtelen eszembe villa'}: hanyadika is van ma? Nem épp tizenkilencedike volt
akkor, tizennégy évvel ezelőtt is? Es rögtön kiszámítjuk, fejben, közös erővel, a szökő

évek gondos figyelembevételével; mert arra emlékszem, hogy szerdai napra esett. Es
csakugyan.

1965. május 19-én, szerdán, amikor bementem délután Oboryból az egyetemre, pro
fesszorom, Jan Kott, azzal a hírrel lépett a terembe, hogy meghalt Maria Dabrowska,

Epp vihar volt, villámlott, dörgött, esett az eső.

En két nappal azelőtt, hétfőn látogattam meg utoljára a minisztertanács kórházában.
Rózsaszín ingecskében volt, mint egy kislány. Különben is olyan volt, mint egy kislány,
hetvenhat évesen is. Lengyelország legnagyobb írónője.

Elmeséltem neki - akkor, hétfőn délután - a varsói tábornok és a szatmári agronómus
történetét. Mert azon a napon, május 17-én, kora reggel beállított hozzám Oboryba a
csizmás, bajuszos agronómus, volt tanítványom bátyja, aki a második világháború végén
Wroclawban katonáskodott, naplót is vezetett ott, és ezt most tudtára akarja adni _a
lengyeleknek; ezért őt kínáltam fel, jobb híján, a lengyelországi magyar partizánokat
kereső történész-tábornoknak. Az agronómus váratlanul érkezett meg nyolcadmagával,
falujabeli emberekkel és asszonyokkal Varsóba, és nekem kellett velük foglalkoznom.
A tábornok "nyolc magyar partizánként" helyezte el őket a Mazowiecka utcai tiszti
szállodában.

A történet annak idején mulatságos volt, és sokkal hosszabb; pani Maria nagyon
élvezte. "Már rég nem nevettem ilyen jót, hacsak nem a saját szellemességeimen" -
mondta. Ezek voltak számomra az utolsó szavai. .

A temetésére sajnos nem mentem be Varsóba, pedig történelmi jelentőségű esemény
volt. A Szent János katedrálisban tartották az ünnepélyes gyászmisét, onnan kísérték
utolsó útjára. Az első sorban ott térdepeltek, akik később a temetőben a vállukon vitték
a koporsót: a legjelesebb lengyel írók, költők, kritikusok és ideológusok, az 1945 utáni
évek harcos ateistái.

Történelmi jelentőségű esemény volt, hogy Maria Dabrowska, a felvilágosult, balolda
li írónő, az első világháború előtti'szocialista függetlenségi mozgalom harcosa, később
a lengyel szabadkőművesek nagymesterének élettársa, katolikus temetést kívánt magá
nak.

A gyászmisén a jezsuita atya a szószékről ismertette Dabrowska végrendeletét. Nem
azért kívánok katolikus temetést, írta, hogy ezzel ellenkezésemet fejezzem ki a rendszerrel
szemben, amelynek csupán több észt és szívet kívánok. Hanem - három okból.

Hogy így hódoljak a katolikus egyházi szertartások szépségének, amiben nevelkedtem.
Hogy így hódoljak hazám ezeréves keresztény múltjának: az ezer évnek, amit most

űnnepelűnk.

Es harmadsorban, hogy így hódoljak annak az embernek. aki azt hirdette. ami a
legeslegfontosabb: az egyszerű emberi jóságot - hódoljak XXIII. János pápa emlékének. _

Talán pontatlanul idézem, de nem lehet ezt a szöveget elfelejteni. Es nem véletlen, hogy
ez jut eszembe, amikor az első pápai homíliát hallgatom Varsó főterén.

Előzetesen, május 19-én, Mironnak mondom el Oboryban. Amikor még nem tudom,
hány pápai misérefogok eljutni, hány homíliát hallgathatok végig. De eleve nyitottan
várom a meglepetéseket. Hiszen már az is meglepetés, hogy ez a dátum az eszembe jutott,
hogy egybeesik a hely és az idő.

A következő meglepetés, néhány nap múlva: hajdani professzorom, a jelenlegi ameri
kai professzor, Jan Kott épp Varsóban van, találkozhatom vele.

A meglepetések sora figyelmeztet: a múlt mindig jelenvaló.
Arról a bizonyos, első auschwitzi érkezésemről, amikor - 1944. június 20-án - este

tizenegykor a- gyorsvonatból kiszállva az jutott eszembe, hogy meg kellene csókolnom
a lengyel földet, amelyre először teszem a lábam - már sokat meséltem, sokat írtam; most
Tulának és Czareknek mesélem. Mert vacsora közben arról számol be Czarek, hogya
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Szentatya San Domingóban Kolumbusz Kristóf nyomán megcsókolta a földet. Talán,
ha nem mesélném el, nem kérne meg Czarek, hogy írjak a lapjuk, a Varsóban megjelenő

WifZ számára Auschwitzról. Az egykoriról, "az én Auschwitzomról", és a mostaniról;
arról, ami június hetedikén lesz. Szívesen segítenek, hogy eljussak oda.

A segítség kérdése azért merül fel, mert mindenütt mindenki nehézségektől fél, ne
hézségektől óv. A minisztériumi előadónő, amikor kimutatok az ablakon: itt az F4
szektor, ahol szombat délután részt fogok venni a pápai misén, riasztóan magyarázza,
micsoda tömegek lesznek ott, meg se lehet majd mozdulni, hiszen százötvenezer emberre
számítanak (végül negyedmillió volt). O is figyelmeztet, mint mások is, a várható közle
kedési akadályokra, a járművek túlzsúfoltságára. A hőség, az ácsorgás, a tülekedés
fáradalmaira.

A rémhírek másik csoportja a haszonlesés változatairól szól. Hogy kétezer, nem,
húszezer, mégse, de háromezerötszáz zlotyt biztosan elkérnek Krakkóban egyablakbeli
helyért. a pápa útvonala mentén. Hogy csak dollárért lehet szállást kapni, jó drágán. Meg
ez meg az. .

A saját varsói plébániámmal megyek ki szombaton, másodikán reggel a pápa érkezési
útvonalára; tolongásról szó sincs, a körmenet gyorsított sétalépésben halad a járókelők

között. Barátaim, barátnőim jó része ismerősök ablakában ül valahol, persze ingyen és
.bérmentve. Vagy odahaza, a televízió előtt.

A plébániák hálózata, mint kiderült, szervezés szempontjából is pompás intézmény.
A plébánián lehet jelentkezni az egyházi rendezőgárdába. A plébánián kaphat bárki
privát cimet, ahol szívesen látják, megszállhat, ingyen. A plébániák osztják szét az
ingyenes belépőjegyeket a nagyobb pápai misékre. A plébánia sekrestyéjében vehetnek
zászlócskát, kegytárgyakat; tudom, hogy az árát a rendezvény költségeire fordítják.
Hiszen ezt is az egyház vállalta, nem csupán a rendfenntartást.

Lakásommal épp szemben van a mi Szent István királyunk védnöksége alatt álló
plébániatemplom, mellette a názáreti apácák rendháza és gimnáziuma. A Szentatya
érkezése előtt három délután előkészületiájtatosságot tartanak, énekkel, szentbeszéddel;
Varsó tíz-tizenöt kijelölt templomában készítik elő, ugyancsak két-három napon át, az
ifjúságot a pápai találkozóra.

Szombaton reggel fél nyolckor indulunk. A szentmisén múlt századbeli lengyel nemzeti
dalt énekelnek, a Rotá-t; Nem adjuk fel nemzeti létünket, nemzeti nyelvünket, Isten úgy
segéljen bennünket. A szentbeszédben a plébános figyelmezteti - itt is, másutt is - a
híveket: csak vallásos énekeket énekeljenek, nem holmi Sto lat-ot, a Száz évig éljen-t. Ne
a pápa személyét éljenezzük, a mi ünnepünk nem személyi kultuszból fakad.

A házakon a zászlók, egyházi és nemzeti színekben, itt Varsóban hollengenek, hol
nem. (Tula maga varrta a sárga-fehéret, s kitette az erkélyükre; a fehér-vöröset a
házmestertől kérte el.) Pápaképek, virágok az ablakokban, ugyancsak elszórtan. A
műegyetemisták kollégiumán vagy tíz ablaknyi szélességben kék transzparens, rajta
fehérrel II. János Pál szavai. az ifjúsághoz: "Ti vagytok a világ reménysége, az egyház
reménysége, az én reménységem". .

Plébániánk kijelölt útszakasza az úgynevezett Mokotówi rét mentén húzódik; a járdát
széles gyepszalag szegélyezi, arra telepedünk le, sokan hűsölnek hátrébb, a fák alatt.
Kinyitom turistaszékemet és előveszek egy könyvet, legalább két óra hosszat olvashatok.
Közben a füvön ülő, nálam nem sokkal idősebb asszonyok lábát nézem. Varsói nők, jól
öltözöttek, a szandálból kilátszó lábkörmeik kipirosítva. De a lábszárak: mintha az
auschwitzi, a ravensbrücki foglyokét látnám. Visszeres, sebhelyes, fáradságos-keserves
életekről árulkodó. Ezek az asszonyok végigcsinálták a második világháborút, 'a német
megszállást, felkelést, éhezést, menekülést, hajléktalanságot. Ki tudja, hány gyereket
szültek, és hányat neveltek fel. Ki tudja, hány szívükhöz közelálló embert vesztettek, és
hányat temettek el. A városban az útvonalon egy-két helyen piros alapon fehérbetűs

transzparens hirdeti a Népi Lengyelország születésének harmincötödik évfordulóját.
Ezek az asszonyok harmincöt év után a lábukon viselik a történetüket: a maguk történe-
tét és a városukét, hazájukét. I
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A világoskék vagy zöld sapkás egyházi rendezőgárdisták szép szóval tartják fenn a
rendet, Egyre többen vagyunk, de én ülök az utolsó félóráig. Amikor leáll az úttesten
a forgalom, mindenki kiviheti, leteheti az aszfaltra a virágot, amit hozott. Szabályos
csíkokban elrendezve, néhány lépésenként feküsznek a virágszálak és csokrok. Sok virág,
sokféle virág.

A hívek olykor énekelnek, főleg az apácák és a fiatalok kezdeményezésére. Isten, ki
Lengyelhont, Udvözlégy Mária.

Azután felcsendül a hangszóróból a lengyel nemzeti himnusz, a Dabrowski induló:
kezdődik a közvetítés a pápa érkezéséről.

Karol Wojtyla kilép a repülőgépből, lemegy a lépcsőn és megcsókolja a földet. A
szülőföldjét.

Első, köszöntő beszédét a Dabrowski-induló szavaival kezdi: ő is olasz földről jött
most Lengyelországba, mint egykor Dabrowski légiója. Azután Norwidot idézi, a XIX.

. század nagy romantikus költőjét, aki évtizedekig emigrációban élt, s a párizsi szegény
házban halt meg:

Arra a földre, hol a morzsáért is
lehajolnak, mert Tőled van az is, szent
ott a kenyér is -

vágyom, Úristen.

Arra aföldre, hol levemi vétek
a körtefáról, mert becsben áll minden,
a gólyafészket -

vágyom, Úristen.

A Szentatya első szavaiban lengyelként szól a lengyelekhez, honvágyáról szól honfitár
saihoz: egy ember, hozzájuk hasonló, restelkedés nélkül szól az érzéseiről, ahogy itt
Keleten szokás. Úgy szól hozzájuk, hogy megrendülése milliók szívében kelt visszhangot.
A rádión, a televízión át.

Az utóbbi hetekben sok lengyel házban fordultam meg, hivők és hitetlenek otthoná
ban; mindenütt megtaláltam II. János Pál képét.

Őrizték a képét, már amióta pápává választották; s most itt van, elevenen, saját
személyében. Az emelvényes autón mindenki jól láthatja, a harmadik, negyedik, ötödik
sorban állók is. És hiába minden előzetes intés: bizony kitör a taps, felharsan az éljenzés,
a Sto lat. Hiszen megszokták, a lengyelek így fejezik ki évtizedek óta az örömüket, ezzel
az énekkel köszöntik és búcsúztatják kedves vendégeiket.

Míg II. János Pál a katedrálisba vonul, majd a prímás palotájába és onnét a Belweder
be, hogy az állam vezetőivel találkozzék, én Camilla barátnőmhöz szaladok fel, ott lakik
a közelben, eszem-iszom egy kicsit, elkérem az ernyőjét, s azután autóbusszal indulok
a belvárosba. A Hotel Europejski előtt van találkozóm Tulával, eleinte azt hiszem, oda
is tudok jutni, de amikor gyalog folytatom utamat, a Szász park mentén, látom, hogy
nen;t lesz a randevúból semmi. A rendőrök és a rendezőgárdisták már a MarszaJkowská
nál kérik a belépőjegyemet, s eligazítanak, hogyan kerüljem meg a teret.

A járda gyepes szélén és a parkfái alatt a füvön kisebb csoportok üldögélnek, esznek
isznak - magukkal hozott úti elemózsiát, teát, frissítőt (szesztilalom van) -, elnézem őket:

falusiak, barázdált, napszítta arcok, fiatalok és öregek -, nézem a tábláikat: a lublini, a
bialystoki egyházmegye hívei. Ülnek, hűsölnek, táplálkoznak a Dzierzynski tér naper
nyős asztalai körül meg a Nemzeti Színház árnyékában is. A Színház téren több helyütt

. ivóvizes csap-sorozatok. Itt is, mint mindenütt a városban, rögtönzött táblák jelzik, hol
található W. C; az éttermekben és kávéházakban, lakóházakban és középületekben.

Már fél kettőre beérek a szektoromba, a tér belső karéjába. Az oltárhoz, a hatalmas,
feltámadási szalaggal feldíszített fehér kereszt tövébe már előző este, már az éjszaka
folyamán sokan elzarándokoltak. Most ott áll a pápa trónszéke, fedetlen, a vakító ég
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alatt. Galambok repülnek fel olykor, fecskék cikáznak a levegőben. A hangszóró hol
egyházi zenét közvetít, hol a rendezőgárda utasításait; a nép, a negyedmilliós tömeg
türelmesen várakozik a 43 fokos hőségben.

Turistaszékemen ülök, körülöttem eléggé nagy a mozgási tér; az idősebb asszonyok
akár a kabátjukra, frottírtörülközőjükretelepednek le, bár eléggé sokan hoztak maguk
kal ülőalkalmatosságot is. Az én szektoromban a KIK, vagyis Katolikus Ertelmiségi
Klub, a Wirz és a műegyetemisták táblája olvasható; a távolabbiakat nem látom.
Kinyitom az ernyőt - sok az esernyő és napernyő -, szomszédaimnak is juttatok az
árnyékból.

Gaude Mater Polonia - zengi a hangszóróból az énekkar. A pápa leszáll az autóról,
s első útja az Ismeretlen Katona sírjához vezet: a lengyel történelem, a lengyel nép
ismeretlen vértanúi előtt hódol. A rendezőbizottság a hangszóró n át tájékoztatja az
egybegyűlteket, mit csinál a pápa és kísérete, a bíborosok. Ünnepi miseruhába öltöznek,
fölmennek az oltár emelvényére.

A varsói Győzelem terén, azelőtt: Pilsudski téren, még azelőtt: Szász téren részt veszek
életem első pápai miséjén. Negyedmilliomod magammal. Negyedmillió lengyellel: férfi
akkal és nőkkel, gyermekekkel és öregekkel együtt veszek részt. Együtt énekeljük: Pod
tWfl obrone - Szent oltalmadra, Atyánk az égben, bízzák a sorsuk hű gyermekeid.

Auschwitzban hallottam először ezt az éneket. Auschwitz-Birkenauban, Oswiecim
Brzezinkán. A Strickereiben vasárnaponként a lengyel lányok és asszonyok nem nyúltak
tűhöz-fonálhoz, Énekkel szentelték meg az Úr napját. Ott, akkor, tőlük tanultam ezt.

Sokszor hallottam azóta, de soha nem fogott meg annyira, mint most, Varsóban, a
pápai misén, 1979. június másodikán.

Soha nem éreztem így át egy hatalmas embertömeg mélységes hitét, reménységét,
szeretetét.

Soha nem éreztem ezt a kicsorduló hálát a mennyei Atya iránt, akire rábíztam a
sorsom: hálát azért, hogy összetartozhatom velük, hogy szívem együtt doboghat a
lengyelek szívével, azokéval, akik itt vannak előttem, mellettem, körülöttem. Hogy
együtt vagyok velük az örömünnepükön, ahogy együtt voltam a Golgotájukon. Ausch
witzban.

A Szentatya az oltárnál a lengyel népről beszél, és a lengyel földről, a lengyel történe
lemről és a lengyelemberekről; Egyetlen nép történelméből sem lehet kitörölni Krisztust,
mondja; és felharsan a taps. Es felharsan az ének: Istent akarjuk. .

Krisztus nélkül, mondja a Szentatya, nem lehet megérteni a lengyel történelmet, Szent
Szaniszlótól Boldog Maksymilian Kolbéig; nem lehet megérteni a lengyel embert.

Ismét felharsan a taps, és nekem Maria Dabrowska jut eszembe, az ő végrendelete,
A tömeg énekel: Christus vincit.Lengyeiül énekli.

A Szentatya a lengyel történelemről beszélés a világtörténelemről, Varsó pusztulásáról
és a varsói gettó vértanúiról, a második világháborúról és Lengyelország függetlenségé
ről, ami feltétele egy igazságos Európának.

Még soha nem hallottam szentmisén tapsot. Itt, most, ez a taps egyértelmű: helyeslést,
egyetértést fejez ki. Azt jelenti: az én szívemből, az én lelkemből- a mi szívünkből, a mi
lelkünkből beszéltél.

A Szentatya Varsóban, zarándokútja kezdetén VI. Pál pápára hivatkozik. Aki ugyan
csak szeretett volna. eljönni Lengyelországba. A Milleniumra, 1966-ban. Czestochowá
ba, Jasna Górára. Ö kezdte meg a zarándok-pápák sorát, mondja II. János Pál; neki
köszönheti, hogy most eljöhetett ide. Haza.

Jöjj, Szentlélek Uristen - fohászkodik szentbeszéde végén, pünkösd vigíliáján II. János
Pál -, és újítsd meg a földet. Ezt a földet.

(A második részt júliusi számunkban közöljük)
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