
Ebben a levélben a pápa azt írja, hogy a felszabadítási teológiát nemcsak lehetséges
nek tartja. hanem fontosnak és szükségesnek is.

Ami a magam személyét illeti, ezek az utóbbi évek igen fájdalmasak voltak szá
momra, de ugyanakkor igen gazdagok is. Elmélyítették bennem a lelkiséget, megerő
sítették a hitemet, a reményemet és az egyházhoz tartozásom tudatát. Nem tagadha
tom, hogy sok fájdalmat is hoztak, hiszen szeretem az egyházat, az életemet csak
benne tudom elképzelni, és fájdalmas élmény, ha nehézségeim támadnak az egyhá
zon belül. Ugyanakkor azonban igen gazdag évek voltak. Sokan kifejezték együttér
zésüket és szolidaritásukat. Engem pedig arra késztetett. hogy újraolvassam az irá
saimat, és elmélyítsem saját gondolatvilágomat. Egyikünk sem mondhatja magát az
igazság egyetlen birtokosának - szükségünk van arra, hogy eszméinket megvitassuk
egymással és felülbíráljuk. Tisztában vagyok avval, hogy ez a teológia, mint minden
teológia. csupán kísérlet. Erőfeszítésünkettehát tovább kell folytatni.

Befejezésül még egy utolsó szempontot tennék hozzá. Amikor sokan sajnálkoztak
rajtam és a meghurcoltatásomat emlegették, mindig ezt válaszoltam nekik: mi ez a
fájdalom a nép szenvedéséhez képest? Szégyellném magam, ha a magam életében
fájdalmakrój beszélnék, hiszen mindez eltörpül az övékhez képest. Ezekben az évek
ben sokan kitüntettek barátságukkal, és hitet tettek összetartozásunkról. De a nyo
morult szegények magányosan szenvednek, hiszen az ő szenvedésük nem feltúnö,
nem látványos, nem érdekes a többiek számára. - Meg aztán azért is igaztalannak
érezném a szenvedéseket emlegetni, mert az egyházban megtapasztalt örömöket
sokkal nagyobbaknak tartom. Sokkal nagyobb gazdagságot jelent számomra, hogy az
egyház tagja lehetek, mint ezek a - végül is - jelentéktelen feszültségek és konflik
tusok.

L. L.

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

JAN JAROSZ

Éhség

Több ezer fiatallal együtt engem is Jarocinba vonzott a rock-fesztivál. De nem azért
utaztam oda, hogy rock-zenét játsszam, mert ehhez még csak nem is konyítok. Nem
lelkesedem azért sem, hogy a zenekarokat hallgassam. Az idén I28-an léptek fel, köz
tük olyan kellemesen csengő nevüek, mint: "Hirtelen nyavalyatörés", "Pokol-követ
ség", "A beton bennszülötte i", "Merev ázsiai karó", "Lord Vader", "Szemétláda-filo
zófia", "Éjjeli kobra", "Zárka" vagy "Mocskos villa",
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A rock-eseményekre tizenötezer fiatal utazott ide. A résztvevők közül sokan való
ban a nem kommersz rock-zene rajongói. De van, aki kalandvágyból érkezik Jarocin
ba; van, aki kábítószert keres; más azért jön, hogy kipróbálja a közösségbeli létet, a
látszólagos szabadságot; van, aki kíváncsi, "milyen is ez itt"? Tizenhetedik alkalom
mal rendezik meg a fesztivált. Három év óta azonban oblátus atyák is részt vesznek
rajta. Elhatároztam, hogy az idén én is csatlakozom hozzájuk. Andrzej Madej és
Ryszard Sieraáski atyák kezdték el a .fesztiváli lelkészkedést". A kezdet nehéz volt. A
rendőrség igazoltatta és kihallgatta őket, sőt a helyi egyházi hatóság is először tele
fonon fölhívta az oblátusok rendfőnökétPoznanban, hogy meggyőzödjön arról, való
ban papok-e, és megkapták-e engedélyét erre az "akcióra". Ennyire furcsa és szekat
lan volt, amit csináltak. Idén azután már szaléziánusok és ferencesek is jöttek és
klerikusok is Wroczlawból, Varsóból és Nysából.

Jelenlétünk célját talán megvilágítja a következő idézet abból a röpcédulából, amit
a .rníeínk" osztogattak: "Mindenekelőtt szívünk és időnk van számodra. Ne érts
minket félre! Nem akarunk versenyezni a zenével. Nem akarunk ellene lenni. Együtt
akarunk itt lenni veletek, értetek és Jézus Krisztus dicsőségére. Találkozásunkat
Máriára, Krisztus és a mi anyánkra bízzuk."

A Szent György-templom, amely a központban, a pályaudvarra vezető út mellett
van, éjjel-nappal nyitva áll. Lamenski atya szívesen a rendelkezésünkre bocsátotta.
Így hát itt, a városközpontban volt a bázisunk és gyülekezési pontunk nekünk, az
evangélium hirdetőinek is. Fiatalok százai jöttek ide, akiket a városban szerteszét ki
függesztett plakátok csábítottak vagy az utcán erre járva kíváncsiságból jöttek be. A
papok, klerikusok és fiatalok hosszú órákra megtöltötték a templom melletti kis
teret. Tízegynéhány fös csoportok verődtek össze. Mindegyikben két reverenda vagy
ferences csuha. Kitartóan vitatkoztak. Megbeszélték a nehéz dogmatikus kérdéseket
is. Csodáltam a Jézus-jelvényes embereket, erőfeszítésüket,érveiket.

Mások eközben a templomban imádságot vezettek. vagy a Szent Márton-templom
kapujában, a nagy, már messziről látható "Jó, hogy itt vagy" felirat alatt vallási éneke
ket daloltak gitárkísérettel. Este a fiatalok vallásos filmet nézhettek meg, a gyóntató
székekben pedig találkozhattak a papokkal. Éjszakára sok hajléktalan számára a
templom lett az a hely, ahol szundíthattak egyet reggelig. Mindkét templomnál akadt
ennivaló is. Az evangélium-hirdető csoportok a rászorulóknak kenyeret és sajtot
osztogattak.

Miért utaztam Jarocinba? Talán csak azért, hogy közelebb legyek a fiatalokhoz ...
Nem túl kevés ez? - kérdezheti valaki. Nagyon is sok! És ha néha még sikerült is
tanúsítanom Krisztus evangéliumának igazát!

Az ötlet a gnieznói találkozón született meg. Júniusban utaztunk Czerniak püspök
höz: a jarocini plébániák papjai oblátusok. szaléziánusok, ferencesek. A püspök, akit
nagyon érdekel Jarocin, maga is pártfogásba vette a kezdeményezést. Azt tanácsolta,
hogy jól fel kell készülni a jarocini "ritmus"·ra. E felkészülésben főleg a jarocini
fesztivált megelőző vasárnap prédikációját használtuk fel.

Július 27-e - vasárnap. A ferencesek szép, modern templomában mondok szentbe-
, szédet. Nem, nem a punkoknak, csak a Páduai Szent Antal-egyházközség tagjainak.

Úgy látszik, sokukban előítélet él, szomorú tapasztalataik vannak a jarocini feszti
vállal kapcsolatban, sok bántódás érte őket az ideutazóktól. Így hát begubóznak, el
zárkóznak. De nem mindegyikük. Sokan felajánlják, hogy vendéget fogadnak be, vagy
megengedik, hogya kertjükben sátrat verjenek. Mások néhány zlotyt adnak. Min
den szentmisén a szív nyitottságáról beszélek, és arról, hogy Krisztus nem a hosszú
imák és istentiszteletek alapján ítél fölöttünk, hanem mindenkit szeretetteli cseleke
detei alapján mér meg: "Minden, amit e legkisebb testvéreitek egyikéért tettetek ... "
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Úgy látszik, az emberek meghallgatnak, talán azért, mert ez a probléma személyesen
érinti őket. Azt is elmondom, hogy a rossz megítélésével együtt gyakran az embert
ítéljük meg. Arra kérem őket, legyenek könyörületesek. ahogy az Isten türelmes és
könyörületes velünk. Mi papok, akik Jarocinba jöttünk, kiállunk a fiatalok mellett,
ahogy a bibliai Ábrahám alkudozott Istennel Szodomáért és Gomorráért. Gondoljuk
meg, hogy mi idősebbek sem vagyunk bűntelenek; sokan e fiatalok közül csonka
családból, széttört házasságból származnak, ahol nem ismerték meg a valódi szerete
tet; a megbotránkoztató ruhák és furcsára formált frizurák alatt észre kell venni a
fiatal szíveket - az öszintéket, nemeseket, a keresőket; ne szakadjunk el tőlük; a mi
tanúságtételünkből tudják meg ezek a fiatalok azt, hogy itt Jarocinban igaz kereszté
nyek laknak. Elmondom, hogy három év óta már másféle fiatalok is jönnek ide pa
pokkal. Ezeket nem a rock vonzza, hanem kortársaik ezrei, akikkel a hitről, Jézusról
akarnak beszélgetni. Együtt szeretnének énekelni, imádkozni.

Az evangéljum-hirdető csoport fiatal "apostolai" - akárcsak kortársaik - egész Len
gyelországból jöttek ide, a fesztiválra. Sokan valamelyik egyházi újító mozgalomhoz
tartoznak, de vannak "függetlenek" is közöttük. A hitoktató termecskékben, melyeket
a ferences atyák ajánlottak fel, alig fér el a 130 személy. Ajelenlévők nagy része most
először van itt. Tízegynéhányan harmadszor. Nekik már megvan a maguk tapasztala
ta és véleménye. Higgadtabban tekintenek arra, amit csinálnak. Számolnak a ne
hézségekkel.

Jarocinban a ferences atyáknál lakunk. A kolostor félreeső helyen áll. Negyedóráig
tart az út a piacig és templomunkig. Reverendában megyek kereszttel, a teljes oblá
tusi öltözetben. Útközben találkozom Grzegorzzsal és Jadwigával. Azért jöttek ide,
hogy szemügyre vegyék, mi történik. Így hát együtt járunk a városban. Mindenütt a
szentmiséröl, a Szent György-templomban rendezett találkozókról és filmvetítésekről

tájékoztató plakátokkal találkozunk. Bemegyünk. Énekszó hallatszik. Beülök a gyón
tatószékbe és várok. Egyelőre senki. De sok tizenéves jön-megy. Állandó a mozgás,
járkálás. És ez így van mindennap. Furcsán néznek ki ruhájukban, a hőségben viselt
bőrkabátban, vagy éppen .rövid nadrágban. Keresztet vetnek, esetlenül térdelnek le.
Gitárszó hallatszik. A Kedzierzynböl érkezett Piotr és Ewa énekelnek: .Térdelietek
velünk, kik itt beléptek".

Az egyik szentmise után néhányan elmegyünk a stadionba. Megjelenésünk érdeklő

dést kelt. Néha még a pázsiton, a fák alatt fekvők is felemelik fejüket, félbeszakítják
szendergésüket. Valaki a szentmise idejét kérdezi, érdeklődneka filmröl, amelyet ma
este vetítünk.

Ha a lengyel templomokban a nők vannak többségben, akkor a mi fesztiváli plébá
niánkon inkább a férfiak, pontosabban mondva a fiúk. Ők alkotják a szentmisék vagy
más találkozók résztvevőinek nyolcvan százalékát. A legfontosabb pillanat számunk
ra mindennap az áldozás volt, délután két órakor. Erre az időre felfüggesztettünk
minden beszélgetést, éneklést, könyveladást, kenyér- és sajtosztást. "Gyertek be 
hívta őket szócsövön keresztül Tadeusz atya - most Krisztus ad kenyeret az örök élet
re!" És bejöttek. És magukhoz vették a Kenyeret.

A fesztivál második napján a szaléziánus Józef atya tart prédikációt és szentmisét.
Nyugodt basszushangján beszél. Az emberek figyelnek. Ezt érezni lehet. Csönd van. A
szentbeszéd végén ezt mondja: "Olyan helyen vagy, olyan városban, ahol jelen van a
Sátán. De Jézus Krisztus urunk hatalma is. Ámen." A hívők imája után kijön Marian
atya és így beszél: "Legyünk testvéreink számára olyanok, mint Márta, legyünk nekik
a kenyeret nyújtó tenyér... osszuk meg pénzünket ... " A templom ezt énekli:
"Szükségem van rád, Krisztus, hogy szeresselek." Az ének magával ragad. Az emberek
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öt percen keresztül énekeltek a ritmusra tapsolva. A refrén fogott meg legjobban:
"Ne vesd meg az embert, habár más a bőre." Milyen hangsúlyt kapnak ezek a szavak
a fiatalok körében, akik több csoportra oszlanak: punkok, hippik, "skinek" (az angol
"skinhead" után), satanisták és azok, akik egyik "kollektívával" sem azonosulnak. Az
áldozati ajándékokat ..Black Sabbath" feliratos ingbe és bőrbe öltözött emberek
hozzák. Kenyeret, bort, virágokat és pénzzel tele kalapot. Ezen a pénzen kenyeret
vettünk, amit az amerikai sajttal együtt a fesztivál végéig szétosztogattunk.

A soron következő misét szerdán négy pap celebrálta. Közöttük Andrzej Szpak
atya. "Tartsunk párbeszédes misét" - javasolta a sekrestyében. Szívesen beleegyez
tünk. A templomban sok az ember. Elkezdődika prédikáció. Andrzej atya az áldozás
ról - azonosulásról beszél, majd felajánlja a mikrofont a templomban levőknek. Jop
atya tesz hozzá néhány szót. Én pedig arról a vágyról beszélek, amelyet mindegyi
künk érez, hogy önmaga tudjon lenni. "Ezért kellenek hát a maszkok, amit mindenki
hord, sőt másokra is rárak. De Krisztus előtt nem kell tettetned, játszanod. Mert Ö
olyannak fogad el, amilyen vagy." A fiatalok is kézbe veszik a mikrofont, láthatólag
felbátorodnak. Egy poznani fiú azt mondja, hogy ő maga nem érzi, hogy szüksége
lenne Istenre. Valaki átveszi tőle a mikrofont és elmondja, hogy Isten segítségével
kimászott a narkózásból, és most hisz. Ekkor feláll Szpak atya: "Emberek! Vessétek le
a maszkot, és őszintén, szívböl mondjátok meg, ki nem érzi közületek, hogy szüksége
van Istenre? Az emelje fel a kezét!" Valahol oldalt rögtön felemelkedik egy kéz, majd
a harmadik ... ötödik ... Andrzej atya felállva hangosan számol: ll, 12, l3 és egyre
lassabban 21-ig. Ennyi. A templomban viszont a szentmisén körülbelül 300-an voltak,
talán többen. A homília - egyébként nehéz ezt a fajta eszmecserét egyszeruen homí
liának hívni - megindította a szíveket. Feltételezem, hogy nem volt senki a templom
ban, aki ebben a pillanatban közömbös maradt volna. Mindenkinek el kellett dönte
nie, hogy melyik oldalon áll.

A szentmise után Marek Kotanski (a Monarból) szólt néhány szót az emberekhez.
Elmondta, hogy hívő, hogy központjaiban nem tiltják a vallási gyakorlatot, és hogy ő

maga meg van győződve arról, hogy az Istenben való hit nagy segítség a narkománia
ból való szabaduláshoz. Kézen fogtuk egymást, papok, klerikusok, hívők, Kotariski, és
együtt elénekeltük a "Lélekben egyesüljetek"-et:

"Együtt akarunk dolgozni, egybe akarjuk kötni [áradságunkat,
Hogy ne veszítsük el méltoságunkat, amivel lsten megajándékozott minket,
Hogy megőrizzük az ember lelkét, hogy megőrizzük saját lelkünket,
Hogy az ember megőrizze méltóságát. "

Hogy az ember megőrizze méltóságát! Annyira fontos ez itt, Jarocinban mindenki
nek. Ezért imádkozunk. Lehet, hogy ezért jöttem ide?

Minden mise különös volt, főként az, amelyet a halott zenészekért tartottunk. Ez
vonzotta a legtöbb résztvevőt, körülbelül 600 embert. Tadeusz szaléziánus atya
celebrálta, Ma nem volt közös éneklés. Kizárólag orgonamuzsika; talán erre is szük
ségük van az embereknek, hogy egy kicsit kitisztuljanak, egy pillanatra átadják ma
gukat az elmélkedésnek. A szentmise bevezetésében Tadeusz atya felsorolta a zené
szeket, akik elmentek. Néhány nevet megjegyeztem: John Lennon. Krzysztof
Klenczon, Louis Armstrong, Anna Jantar, Janis Joplin, Wadaw Kisielewski. Jimmi
Hendrix, Elvis Presley... Lelkük, sok társukéval együtt, újra visszatért Teremtő

jükhöz. Az emberek azért imádkoztak, hogy a dalok szövege szép legyen; a satanista
csoportért, akik szövegeikben a rosszat, az erőszakot, az agressziót hirdetik: "hogy a
zene ne legyen bálvány" - kiabálta valaki a templomban. És tovább: a fesztivál szer
vezőiért, hogy az ifjúság valódi javát akarják; hogy Zbyszek ne kábítózzon többé stb.
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Sokan áldoztak. Ez örömet okozott nekünk, papoknak. Ugyanúgy, ahogy örültünk a
gyónók nagy számának is. Felejthetetlenek voltak. Hajnali kettökor-háromkor való
ságos megtérések történtek. Talán ez az egyetlen látható eredménye ittlétünknek: 
"Gyertek, az áldozat teljesíttetett!" Vége van a misének, amin csatlakoztunk az Urunk
dicsőségét zengő muzsikusok mennyei zenekarához. Taps - a hála emberi gesztusa,
köszönet a szép orgonamuzsikáért.

A fesztiválon hívöink Is-J8 évesek. Idősebbeket ritkán látni. A fiatalok túlnyomó
többsége "normális". Idén már a ruhák és frizurák sem voltak annyira kihívóak és
megbotránkoztatóak, ha eltekintünk azoktól, akiknek kabátjára hátul "fejjel lefelé
álló" kereszt volt varrva. Mintha kevesebb lenne a "flanc", kevesebb a póz és több a
természetesség. Úgy tunik, hogy már múlik a soros divat, de a fiatalok ugyanazok
maradtak. Ebben a meggyözödésernben megerősítettek a "kiskorúak" gyónásai.
Érettek, öszinték és autentikusak voltak. Éppen Jarocinban jut eszembe oblátusi AI
kotmányunk és Szabályzatunk azon része, mely azt mondja, hogy az oblátusok hagy
ják magukat evangelizálni azok által, akikhez küldték öket, és akik képesek erre a
maguk módján. A fesztivál megmutatta nekem, hogy ezek közül a fiatalok közül mi
lyen sok evangelizált engem. Hozzájárultak, hogy egészen új nézőpontból jutott el
hozzám az evangélium, amit ügyetlenül próbálok hirdetni.

Ülünk a füvön egy tizennyolc éves katowicei fiúval. Gyorsan egymásra találunk.
Abból az egyházközségből jött, ahol két évig káplánként dolgoztam. "Kérem, atyám,
engem a punkság már untat, akár ez az egész flanc. Szeretnék meggyónni, de a fesz
tivál végén." .Kinösz belöle. mint a szük cipöböl" - mondom. "Talán igen." "Akkor
válts cipőt!" A hittanórákat általános iskolás korában hagyta abba. A pap kidobta,
mert - igy mondta - buta kérdéseket tett fel. Nem ment el többször. Az apja rendör,
az anyja az ügyészségen dolgozik. Eleinte ellenkeztek, de most már belenyugodtak
abba, hogy gyermekük punk, szemét. De van esélye. Ha meg akarná változtatni
életét, szülei rögtön megvennék neki azt, amire szüksége lehet egy fiatalnak az önálló
élet megkezdéséhez: házat, autót ... A fesztivál utolsó napján találkoztunk. Elégedett
volt, mosolygott. "Atyám, meggyóntarn!" "Isten legyen veled, testvérem" - feleltem.

Az utolsó mise után az emberek megint odajönnek a mikrofonhoz. Magukról be
szélnek. Tanúságot tesznek.

A templom melletti téren állok. Ők maguk jönnek oda hozzám, megállnak, tréfál
koznak. Egy feketébe öltözött fiú. .Közülük" való. A fülében valami függö-Iélét hord 
egy láncon kis, fejjel lefelé forditott kereszt. Azt mondja magáról, hogy satanista, és a
Sátán az ö ura. Valamiféle feketerniséken vesz részt a temetökben. Es mindezt olyan
komolyan meséli, hogy. egyszerre borsózni kezd a hátam: mindez bizony kegyetlenül
szomorú.

Nem szeretem az erószakkal való boldogítást. Jobban szeretem a krisztusi "hogyha
akarsz"-ot. Ha ma még nem készültél fel - nem baj. Talán egy, talán két év múlva ...
Talán eszedbe jutnak a jarocini napok. Még nálad van a röpcédula, "Jarocin '86"
felirattal. Olvass el belöle újra néhány mondatot. Ezt a részt: "Keresel valamit, vágyol
valamire, tévelyegsz ... Tudod-e, hogy ez az éhség a szíved mélyén a szeretet éhsége?
Semmi sem csillapíthatja ezt az éhséget: sem az alkohol, sem a kábítószer, sem a
szex. .. Annyi barátod esett már áldozatul ezeknek a csapdáknak. Még a rock-zene,
amit itt öt éjszakán át hallgathatsz, sem hoz nyugalmat és boldogságot neked. Van
Valaki, aki ismeri ezt az átható éhséget a szíved mélyén. Jézusnak hívják." Nem lehet
hát a zene bálvány ... (Powsciqgliwosé i praca, 1986. december, XXXVII. évf., 425. sz.)

Kende Ágnes fordítása
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