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Stefan Wyszynski
és Karol WOjtyla
egyháza
A II. világháború után Lengyelország mind területileg, mind a la
kosság számát tekintve nagy változásokon ment keresztül. Az ál
lam területe több mint 20 százalákkal kisebb lett az 1939-es állapo
tokhoz képest, s jelentős mértékben eltolták keletr ől nyugatra. A la
kosság száma 30 százalékkal csökkent a háború előttihez képest, és
az összetétele is megváltozott a ki- és betelepítések következtében.
A t öbbnemzetis ég ű- és felekezetű Lengyelországból több mint 95
százalékban lengyel nemzetiségű és katolikus felekezetű ország ke
letkezett. A háború vége győzelmet hozott a németek felett, Len
gyelországot azonban az orosz kommunisták kezére juttatta. A
hosszú harcok és elnyomás után kimerült társadalom hatalmas
tömegei készek voltak azonosulni az ugyancsak meggyötört egy
házzal. A közösség és szolidaritás érzése magától értetődő, ugyanis
kiállta azt a próbát, am it a háborús évek borzalm ai és legnehezebb
viszontagságai jelentettek. Az üldözöttek 'sorsközössége a szenve
dések közepette, a lengyel egyház részvétele az ellenállási mozga
lornban, papok deport álása. bebörtönzése, likvidálása, hazafias ma
gatartásuk mély nyomokat hagyott a társadalomban. Mindezt csak
megerősítette a lengyelek tömegeiben jelenl év ő. a nemzeti kultúr á
nak szerves részét jelentő mély vallásosság, valamint a nemzettel
szorosan összenőtt és a nemzeti élet nélkülözhetetlen intézményét
alkotó hazai, katolikus egyház iránt megnyilvánuló bizalom.

A jelentős részében paraszti szá rmazású papság gyorsan jó vi
szonyt tudott kialakítani az őt támogató falusi népességgel, a
közös nyelv megtalálása az értelmiséggel azonban már nem volt
ilyen egyszerű. A háború és a német okkupáció viszont közelebb
hozta egymáshoz ezt a két réteget is. A szovjet megszállás és a
diktatúra pedig azt eredményezte, hogya korábbi laikus értel
miségnek csak az a része folytatott egyházellenes propagandát,
amely a kommunista rendszer szövetségesévé vált. Az '50-es és
'60-as évek kiábrándulásai után ezek egy része is az egyház ban
talált mened éket, legalábbis 1989-90-ig.

A II. világh áború ut áni Lengyel Katolikus Egyház története
összefonódott Stefan Wyszynski prímási szolgá latával. Wyszyns-
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WysZYlÍski prímási
szolgálata

WysZYlÍski
letartóztatása

ki 1946-tól lublini püspök, előtte szemináriumi tanár Wlodawek
ben. A munkáskérdés, a társadalmi problémák kitűnő ismerője a
két világháború közötti időszakban. Keresztény Munkásegyete
met hozott létre a városban, ahol előadássorozatot szervezett
elemezve a külőnbözö társadalmi doktrínákat. Nagy hangsúlyt
helyezett a városi önkormányzati választásokon is részt vevő ke
resztény szakszervezetek tevékenységére. Ennek következtében
egyetlen más városi tanácsban sem volt a korszakban a munká
soknak olyan erős képviseletük, mint Wlodawekben.

Még lublini püspöki kinevezése előtt, 1946-ban adta ki egyik
legfontosabb munkáját Duch pracy ludzkiej címmel. Ebben össze
foglalta a katolikus felfogásnak a munkára vonatkozó legfonto
sabb alapelveit. Kritizálta a kor termelési technológiáit, amely
ben az embert csak fizikai munkaerőként, egy gépezet részének
tekintik. Írt arról, hogy az egyház védi a magántulajdon jogát,
meggyengítve a tulajdonlási lelkületet. Kiemelte aminőségi

munka fontosságát, elítélte a mennyiségi szemléletet.
August Hlond bíboros-prímás halála után a püspöki kar legfi

atalabb tagjaként 1948-ban ő lett a gnieznoi és varsói érsek. Az
első évek rögtön kemény feladatok elé állítják. 1951-ben aláírta a
megállapodást a kommunista hatalommal, ami még Rómában is
megütközést keltett. A lengyel egyházon belül is voltak ellenzői,

például Adam Sapieha krakkói érsek sem támogatta, azonban a
döntő szó Wyszyúskíé volt. Már az aláíráskor tudatában kellett
lennie annak, hogy a kommunisták nem fogják tiszteletben tarta
ni a megállapodásban foglaltakat. Lojalitásra számítani a korábbi
évek tapasztalatai alapján naivitás lett volna. Az egyetlen, ami
ben reménykedni lehetett, az a kivárás, az időhúzás, a rendszer
rel való elkerülhetetlen összeütközés késleltetése volt. Visszate
kintve megállapítható, hogy Wyszynski számítása bevált. Az
egyház kapott egy-két év aránylag szabad működést, a kommu
nisták viszont elvesztettek három évet arra, hogy leszámoljanak
az egyházzal és aprímással. 1953-ban, Sztálin halála után, a párt
ban jelentkező problémák közepette már nem lehetett véghezvin
ni azt, amit korábban még meg lehetett volna tenni, s amit Ma
gyarországon és Csehszlovákiában meg is tettek.

Stefan Wyszynski határozott és erélyes egyházvezető volt. A
nehéz években felfogása szerint a püspöki karnak egy hangon
kellett szólnia. Arra törekedett, hogy a püspökök közötti egység
megmaradjon. Karizmatikus alkata, autoriter vezetési stílusa
mindezt elősegítette. Az egyház érdeke szempontjából a dönté
sek összpontosítása a bíboros kezében optimális megoldásnak
tűnt. A püspökkari konferenciák alkalmával minden lényeges
kérdést nemcsak előterjesztett, és a viták után össze is foglalt,
hanem gyakran adott a püspököknek részletes, vagy kevésbé
részletes utasításokat, habár a különböző egyházmegyék ordiná
riusai függetlenek voltak. Letartóztatásával a kommunisták a
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lengyel egyházat vezetőjétől akarták megfosztani. A lépés lénye
gében eredménnyel járt, a kezdeti sikerek azonban a későbbiek

ben kudarccá változtak a kormány szempontjából. A társada
lomban fokozatosan megváltozott a Wyszynskiről kialakult kép.
A munkáskérdés ismerője és kutatója, a kommunistákkal megál
lapodást aláíró egyházfő a rendszer áldozata lett. A prímás a
börtönévek alatt vált fokozatosan a nemzet jelképes vezérévé.
Közösségek alakultak, amelyek folyamatosan imádkoztak, éjsza
kai szentségimádásokat végeztek a főpapért, de sor került
czestochowai zarándokutakra is. A fogságban tartott prímással
érzett közösség az egész egyház lelki egységének alapvető kiin
dulópontjává vált.

Börtönnapló Az elzárás éveit Wyszynski arra használta fel egyrészt, hogy
megírja a később kézről kézre járt, számtalan másolatban terjesz
tett Börtönnaplóját. Ezek a kezdetben rendszerint apokrif iratok
voltak, néhány esetben pedig a Belbiztonsági Hivatal által ter
jesztett provokatív szövegek. A munka kiindulópontjául a bíbo
ros lelkisége szolgált, amelyet átszőtt a Szűzanya iránti mély
tisztelet. Lengyelország Mária országa, a lengyel népi Mária-kul
tusz a prímás családjának, környezetének hitéletében is jelen
volt, átszőtte egész életét. Ez a lelkiség az évek múltával egyre
gazdagodott és mélyült, s ez jellemezte a fiatal pap, püspök, ké
sóbb pedig bíboros lelkipásztori munkáját. Ennek hatására bör
tönévei alatt megalkotja a lengyel egyház és nemzet lelkipásztori
programját a következő negyedszázadra.

Mária·kultusz A program kezdetének a Legszentebb Szűznek való teljes át-
adás aktusát tekinthetjük. 1956-ban, még fogva tartása alatt meg
írja a [asna-Córa-i eskük szövegét. A lengyel nemzet ezt annak
emlékére tette le újra a czestochowai pálos kolostor lábánál,
hogy János Kázmér király 300 évvel korábban a svédek fölött
aratott győzelem után a Szűzanya kezébe helyezte Lengyel
országot, a czestochowai Fekete Madonnát pedig Lengyelország
Királynőjének kiáltotta ki. Wyszynski ezt ismételte meg, még ak
kor is, ha az új eskü szövege, adaptálva az ország aktuális hely
zetéhez, némiképp eltért az 1656-os szövegétől. A hatalmas tömeg
előtt felolvasott fogadalom egyes pontjai között, a Czestocho
wában összegyűlt zarándokok milliója ismételte: "Lengyelország.
Királynője, esküszünk!" A jelenlévők szerint a hatás megrázó volt.

Nagy Kilenced Lelkipásztori programjának második sarokpontja - úgy-
szintén a börtönévek alatt megfogalmazott - a keresztény Len
gyelország 1966-ra eső ezeréves évfordulóját megelőző Nagy Ki
lenced gondolata. A Nagy Kilenceddel az 1956-os nemzeti foga
dalom eszméjét akarta fenntartani és kibontakoztatni egy tízéves
lelkipásztori ciklus alatt, valamint felkészíteni a lengyel társadal
mat a keresztény Lengyelország ezeréves évfordulójának minél
mélyebb átélésére. A Nagy Kilenced minden éve számára saját
lelkipásztori programot dolgozott ki, amely az épp aktuális val-
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Lelkipásztori
programja

és a politika

A millenniumi központi
ünnepségek

lási és erkölcsi problémákra összpontosított. Minden évben sor
kellett, hogy kerüljön egy Czestochowában tartandó központi
ünnepségre is. A Nagy Kilenced első évének - amelyet az
1956-os czestochowai fogadalom nyitott meg - záróakkordja a
fogadalom megismétlése volt egyazon időben minden lengyel
plébánián. Ez az esemény az egész nemzetet megmozgató vallá
si ünneppé vált. A minden plébániára, minden hívőre kiterjedő

fogadalom egyesítette a társadalmat, növelte annak vallási
indentitástudatát, mozgósította a hit és az alapvető erkölcsi érté
kek védelmében, és a lengyel hagyományban mélyen gyökerező

vallásos irányba terelte. Mindezeken túl a fogadalmat tevőkben

a legszélesebb körű nemzeti összefogás érzését keltette.
Az államhatalom természetesen egyre növekvő gyanakvással

szemlélte az eseményeket. Mindezt talán jól kifejezi Zenon
Kliszkonak, az egyházi ügyekért felelős pártfunkcionáriusnak a
véleménye, mely szerint "Wyszynskin eluralkodott valami őrült

eszme, mégpedig, hogy itt a Népi Lengyelországban, a Millen
nium, a Nagy Kilenced idején dó1 el a világkommunizmus sorsa".
Ennek a lelkipásztori programnak azonban nem volt politikai jel
lege, a vallási magatartás és tudat elmélyítésére összpontosított,
egyfajta, az egész nemzetre jellemző lelkiségi modellt próbált
felrajzolni. Egyéni és társadalmi vonatkozásban a keresztény er
kölcsiség megerősítését tűzte ki célul.

A millenniumi ünnepségek egyik kiemelt eseménye volt a
czestochowai kegykép zarándokútja. A plébániáról plébániára já
ró kegyképet az egész egyházközség ünnepélyes keretek között
fogadta. A hatalom kezdetben tűrte ezt a peregrinációt, később

azonban határozottan fellépett, és "letartóztatta" a vándorló
kegyképet. Így csak az üres keretet hordták faluról falura, városról
városra még nagyobb tömeg kíséretében. Az emberek sokaságát
mozgósító esemény, vallási keretek között újra megszilárdította a
korábbi időszakban a kommunista hatalom által tudatosan meg
gyengített kötelékeket.

A központi ünnepségek Czestochowában 1966 májusában zaj
lottak le. Előtte VI. Pál pápa Wyszynski prímást pápai -legátussá
nevezte ki, ami a folyamatosan támadott prímás megerősítését

és kitüntetését jelentette. A kinevezést az indokolta, hogy az ál
lami hatalom nem tette lehetövé a pápa [asna Góra-i jelenlétét.
Így fordult visszájára a hatalom rövidlátó politikája, ugyanis
ahelyett, hogy külpolitikai és belpolitikai szinten kihasználták
volna a pápa jelenlétét, közvetve hozzájárultak a rendszer egyik
legnagyobb ellenségének, Wyszynski prímás helyzetének meg
erősödéséhez. (Az ünnepségek alatt az állami hatalom megpró
bálta elcsábítani és átcsábítani a tömegeket más rendezvényekre.
Krakkóban ilyen ellenrendezvény a helyi Wisla futballcsapat
meccse volt a magyar MTK-val.)
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A WysZYlÍski által
képviselt népi

vallásossági modell

Egy másik egyházi
irányzat

Karol Wojtyla
kapcsolata a krakkói

csoporttal

A prímás felfogása szerint a kommunista rendszer biztosította
körülmények között a legfontosabb feladat az volt, hogya széles
tömegek megőrizzék kapcsolatukat a hivatalos egyházzal a rend
szeres vallásgyakorláson keresztül. A bíboros szerint a pusztító
kommunista veszélyt kivédeni csak akkor lehet, ha a másik ol
dalra tömegeket állítunk. Ez a magatartás és ezek a célok egy
sajátos nemzeti teológiát eredményeztek, amelynek központi
helyén a Mária-kultusz állt, célja pedig a hagyományos népi val
lásosság megőrzése és megerősítése, tömegek bevonása a lelki
pásztorkodásba, és a nemzeti és vallási azonosságtudat elmélyí
tése. Mindenképpen alá kell húzni, hogy a Wyszynski bíboros
által javasolt vallásossági modell - amelynek a mai napig is
érezhető negatív következményei is vannak - nagy szerepet ját
szott abban, hogya lengyel nemzet többségében elvetette a hata
lom által felkínált kommunista ideológiát.

A Wyszynski bíboros által javasolt lelkipásztori program
azonban nem jelentette az egyedüli lehetséges utat a lengyel
egyház és kereszténység számára a II. világháború utáni idő

szakban. Határozottan jelentkezett egy másik irányzat is, melyet
azok a katolikus értelmiségiek képviseltek, akik a Tygodnik Pow
szechny hetilapot, valamint a Znak havilapot szerkesztették és
kiadták. A krakkói érsek, Adam Sapieha kezdeményezésére és
támogatásával 1945 márciusában létrejött Tygodnik Powszechny
első főszerkesztője, Ierzy Turowicz köré csoportosult a háború
előtti Odrodzenie (Újjászületés) nevű katolikus szervezetből

származó értelmiségiek egy jelentős csoportja, s alakította ki, ha
tározta meg a lap szellemiségét. A krakkói központ jellemzője a
nyitottság volt, érdeklődés a külföldi vallási eszmék iránt, a
'60-as évektől kezdődően pedig a zsinat szellemiségének meg
honosítása Lengyelországban. Küldetését a lap oly kitűnően betöl
tötte, hogy hamarosan nemcsak Lengyelország, hanem egész Kö
zép-Európa kulturális és egyedüli szabad, szellemi központjává
vált. 1946-tól ugyanez a csoport kezdte el kiadni a Znak havi
lapot is Krakkóban.

A világi és egyházi elit jelentős részét maga mögött tudó cso
portosulás szkeptikuson viszonyult a Wyszyriski bíboros által tá
mogatott népi vallásossághoz. Elsődleges céljuknak a hit intellek
tuális elmélyítését, a személyes választáson és az élő vallási
tapasztalatokon való megalapozását tekintették. Fontosnak tartották
az egyház nagyobb érzékenységét a kortárs kultúrák iránt, vala
mint az egyháznak és nacionalista áramlatoktól való elszigetelödé
sét is. Ez a krakkói értelmiségi társaság jelentett a korszak második
felében kapcsolódási pontot az egyház és az őt korábban támadó,
laikus, baloldali gyökerekkel rendelkező értelmiség között.

A krakkói Znak és Tygodnik Powszechny gyakori szerzője, tá
masza, barátja volt Sapieha halála után a korszak másik nagy
lengyel egyházférfia, Karol Wojtyla krakkói érsek, bíboros. A szí-
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Wojtyla szerepe
a II. Vatikáni zsinaton

A II. János Pál által
meghonosított

vallásossági modell

nész, író, költő, tudós, filozófus, nyugati nyelveket beszélő Woj
tylát a kommunista hatalom is Wyszynski ellentétének képzelt el.

Wojtyla kinevezését követően tevékenyen részt vett a II. Vatiká
ni zsinat mind a négy ülésszakán, fiatal kora és tapasztalatlansága
ellenére nyolc alkalommal fel is szólalt. A krakkói püspök aktív
szerepet vállalt két zsinati dokumentum a Gaudium et spes és a
Dignitatis humanae megszerkesztésében. A külőnböző bizottságok
ban olyan személyiségekkel dolgozott együtt, mint Daniélou vagy
de Lubac. Hamarosan a lengyel delegáció egyik legismertebb és
legelismertebb tagjává vált. A későbbi püspöki szinódusok aktív
résztvevője, az 1976-os vatikáni lelkigyakorlat vezetője.

Egyházmegyéjét folyamatos információkkal látta el a zsinat
menetéről, hazatérve pedig konferenciákat, előadásokat, szemi
náriumokat tartott különböző templomokban, közösségekben és
szellemi műhelyekben. Hangsúlyozta a vallásszabadságot, az
emberi személy jogainak és méltóságának tiszteletét a világban
és az egyházban (különösen is fontos ez a kommunista időszak

ban), minden hívő közös felelősségét az egyházért, a dialógust
és az egyházi közösség építésében való részvételt. Találkozókat
szervezett orvosokkal, történészekkel, filozófusokkal, jogászok
kal, folyamatosan rámutatott arra, hogy az egyház nemcsak a
klérus, hanem minden hívő közössége, a világiak ügyei pedig az
egyház ügyei is. Krakkóban erős egyetemi lelkészséget hozott
létre megkeresve azokat a papokat, akik jó kapcsolatokat tudtak
kiépíteni az ifjúsággal. Mindeközben a Lublini Katolikus Egyete
men oktatott, tudományos munkákat publikált. A zsinati elvek
és határozatok helyi meggyökereztetése céljából egyházmegyei
zsinatot tartott 1972 és 1979 között, amelyet már pápaként első

lengyelországi zarándokútján zárt be.
Karol Wojtyla is abban a szellemiségben, abban a vallási kö

zegben nőtt fel, amely Wyszynskit is körülvette - a falusi,
kisvárosi, népi, Mária-tisztelő lengyel katolicizmus légkörében,
s főpapként neki is állandó harcot kellett folytatnia az ateista
hatalommal. A hazájában megedződött Wojtyla pápaságának
már a legelején nyilvánvalóvá vált, milyen könnyen tud bánni a
tömegekkel, s jól érzi magát közöttük. Ismerjük ennek az ered
ményeit is: az egész Lengyelországot megmozgató zarándok
utak, amelyek Közép- és Kelet-Európa kommunista rendszeré
nek alapjait is megrengették, a hívek százezrei és milliói
Afrikában, a Fülöp-szigeteken (több mint öt millió ember az
1995-ös Ifjúsági Világtalálkozón) és főleg Dél-Amerikában. Ter
mészetesen az európai és észak-amerikai találkozók hangulata
kicsit más volt, habár a római 2000-es ifjúsági találkozó a maga
két és fél millió fiataljával ebbe a sorba illik. A pápa ragyogó
arca akkor a fiatalok között bezárja az évszázadot és évezredet,
a temetésére összegyűlt gyászoló milliók pedig megnyitják a kö
vetkezőt. Természetesen mindebben, a hatás elérésében nagy
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szerepe van a médiumoknak is, de ők nem alakítók, inkább csak
eszközök voltak a karizmatikus egyházfő mögött. II. János Pál
pápa átvezette az egyházat az ezredfordulón. A katolikus egy
ház intézményét és a pápaságot oly közel hozta a hívő emberek
hez, amilyen közel az utóbbi évszázadokban biztosan nem volt.
Tette ezt a Lengyelországból hozott tapasztalatokkal és módszer
rel. P. Pierrard 1978-ban, Párizsban megjelent könyvében azt írja,
hogy "az egyház egyre inkább az afrikai, ázsiai és amerikai egy
házak tapasztalatai felé fordul". 2005-ben még inkább igaz, hogy
a II. János Pál pápa által meghonosított vaUásossági modellnek,
figyelembe véve a kedvező dél-amerikai és afrikai demográfiai
mutatókat, az egyház későbbi életében is nagy szerepe lehet.

25 évvel ezelőtt II. János Pál pápa az UNESCO sze7<helyén kijelentette,
hogy "a kultúrában mindigaz ember a legfontosabb tényező: az ember az
első és alapvető eleme a kultúrának". Gondolatainak középpontjában "az
értelemnek és a lelkiismeretnek ez az Areopágusza" állt, amikor hallgatá
ságát arra a felelősségére figyelmeztette, hogy "törekedjen a békére, amely
az emberi jogok tiszteletén alapul. E jogok nemcsak az ember anyagi és
gazdasági dimenzi6ihoz kapcsol6dnak, hanem létének lelki és benső di
menzi6ihoz is."

Az egyház folyamatos feladata az, hogy minden emberi személynek
hirdesse az Evangélium felszabadft6 újdonságát. Ezt a küldetést az egy
ház az Úrt61 kapta, s ez alapvetően megfelel az Önök kezdeményezé
sének, és messzemenően igazolja a Szentszéknek azt az 6haját, hogy
álland6 megfigyelővel részt vegyen az Önök munkájában és elkötelező

désében. Az egyház folytatja is ezt a teve7<enységét, és mozg6sítja saját
erőit, amelyek elsősorban lelkiek, hogy hozzájáruljon az emberek javá
hoz létük minden dimenzi6jában.

Abban a világban, amely egyrészt sokoldalú és felvilágosult, másrészt
viszont alá van vetve a gazdasági viszonyok és főleg az informáci6 glo
balizál6dásáb61 fakad6 nyomaszt6 elvárásoknak, mindennél fontosabb az
értelem erőinek mozg6sftása, hogy mindenütt, főleg a legszegényebb
országokban elismerjék az emberi személy jogát a tanulásra és a kultúrára.

Ebben a világban, amelyben az embereknek egyre jobban meg kell
tanulniuk egymás elismerését és tiszteletét, az egyház is hozzá akar já
rulni az emberi közösség szolgálatához azáltal, hogy egyre jobban meg
világítja azt a kapcsolatot, amely minden egyes személyt összeköt az
élet Teremtőjével: ez az alapja minden egyes emberi lény elidegeníthe
tetlen mélt6ságának, a fogantatását61 a természetes halálig.

XVI. Benedek pápa üzenete az UNESCO kollokviumára, 2005. június
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