
ESZM~K ~S ESEM~NYEK

"A VILÁG PLI:BÁNOSA"

Az amerikai kommentátor, aki Igy nevezte a Szentatyát, aligha ismeri a ha
sonl6 círnü, kedv es XXIII. János pápa-életrajzot. A kifejezés szinte magát61
ad6d lk, ha figyelj ük fáradhatatlan utazásait. Különben " egy ,mozgékony', szol
gálatában dinamikus és ,policentrikus' pápa eszméje tel jesen beleillik Jézus
programjába és akarat ába. Nem járta-e ő be Palesztin át egyik végétől a mási
kig, és nem para ncsolta-e meg tanftványain ak, hogy mindenhová menjenek el
ter jeszteni az evangélium ot? " (Oss. Romano) Igy beszélt útjár61 a pápa is a
rákövetkező általános kihallgatás elején :

"Val6ban a hit út ja volt, semmi más; cs akis azért tettem, hogy hirdessem
az evangéli umot, hogy ,megerős ltsem testvére imet ', vig asztalj am a szomorúakat.
tanúságot tegy ek lsten szeretetéről , megmu tassam az emberiségnek transz
cendens rende ltetésé t. Mint Szent Pál , nem hi rdettem mást , csak Krisztust, az
értünk megf eszltett és fe ltámadott Kr isztust ! (vö. 1Kor 1,23) A hit út ja volt,
mert az imádság út ja, középpo ntjában mindig az lsten szaván val6 elmélkedés
sel , az Euka riszti a megülésével és a Szent Szűz segltségül hfvásával. ,Vándor
hitoktatás' is volt, amelynek során szánd éko m szeri nt mindenütt, mindenfajta
emb ernek kiemelt em a katol ik us tanítás hit eles és eltörölhetetlen örökségét.
~s a béke , a szeretet, a testvér iség út ja, amely elv itt az ENSZ székhelyére.
Amint a tömegekkel való min den ta lálkozásomban. úgy mindenekfölött ott ,
Krisztus és az Egyház nevében az igazságosságot és békét óhajt6 népek tol
mácsak ént lép tem föl, a szegények, a szenvedők, az elnyomottak, az alacsony
sorsúak, a gyermekek nevében ."

A pápa 9 nap alatt 15 helyet kere sett fe l, 76 beszédet mondott. (Valamennyit
maga készítette el k ézí rással. lengyeiül - néha dudorászva fogalmazás köz
ben -, majd az ango l for dftást ismét átnézte .) Mindenfajta emberrel találkozott :
püspökökkel , papokkal, nővérekke l, kispapokkai , betegekkel (csak Knockban
25OO!), a háború nyom orékj aiva l, - államférfiakkai és földművesekkel, öregek
kel , fiatalokkal, gyerekekke l, - i rekkel, lengyelekke l, ukránokkal , olaszokkal,
a Fehér Ház ti zezernyi előkelő vendégével és a nyomortanyák népével.

lr ország, " a szent ek szigete " , komoly lelki előkészülettel várta a pápát. PI.
a nunc iat úrán föl fek tete tt albumban több mint 200 OOO ember kötelezte magát
aláírásával - kü lföl die k is - , hogy a szentolvasó imádkozásával kérik lsten
kegyelmét erre az útr a...Nagy mozz anatok " voltak itt : a dublini Phoen ix-pa rk
ban bemutato tt szen tmise, az északi határon fekvő Droghedában elmondott
megrázó békefelhfvás, Galway-ben a fiat alok miséje, a knocki kegyhely meg-
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látogatása (voltaképpen ennek jub ileumára hívták meg) és a limerlck! mise.
amelynek homiliájában átfogó programot adott az fr népnek.

"Szombattól kezdve írorsz áq egész népe zarándok nép volt. és az egész
nemz et Imádkozott " - mond ta búcsúköszön tésében az i r pr ímás. Az ország
4 és fél millió lakosából bec sl ések szerint felénél több személ yesen látta a
pápát. Csak a Phoenix Parkban ezer pap áld oztatta a tömeg et. A hagyom ányos
fr tartózkodás ("m i nem kiabálunk, nem verj ük össze a tenyér ünket . hanem
imádkozunk a pápával és a pápáért ") hamarosan teret eng edett a for ró lelke
sedésnek. Emellett valam i meleg családiasság jellemezte az egészet. Egyre
másra felhangzott a szokásos fr köszöntés : "százezerszer lsten hozott " , a köz
társasági elnöktől kezdve a fiatalok szónokáig. A hivők elárasztották a pléb ániá
kat a pápának szánt ajándékokkal : gyümölcsökkel , kegy tárgyakkal , levelekkel. 
a legszerencsésebbek a pápa szállásán adhatták le őket. Egy 84 éves öreg a
limericki mise felajánlásakor viseltes olvasóját vitte az oltárra. Amerre a pápa
járt, kétfélét kellett egyre megáldania : új templomok alapköveit (csak Knock
ban 34-et) és fia tal facs emetéket. amelyeket elültetnek a látogatás emlékére.
A fiatalok nevében így köszöntötték: " Hisszük. hogy Kr isztust és az ő szavait
kapjuk tőled, Péter utóda. Hisszü k. hogy vezérünk és fejünk vagy. mert hiszünk;
kérjük. erősítsd meg hitünket és vezess. szeliden, de szilárdan. Nekünk fiata
loknak nagy dolog a te jöveteled; követni akarjuk ezt az utat: az igazságot.
Adja lsten, hogy az ő segítségével tovább vezethess és segIthess bennünket. "

. Remélem. hogy kapcsolatba jutok a néppel. Ez a tontos" - mondta a pápa
az űjságiróknak. Erre sohasem sajnálja az időt. Autó ja lépésben halad az úton.
misére menet száz meg száz kezet szorlt meg a kordonon át. mindegyre fö lkap
egy-egy gyereket. hogy megcsókol ja. (..Pedig nincs szüksége szavazatokra. 
tehát sz ívből teszi " - jegyzi meg a rosszmájú amerikai ripor ter.) Ame rikában
a farmer-m ise után még azt is megtette. hogy a biztonsági szervek kétségbe 
esésére egyszerúen a tömeg közé ment , amel y nyomban összecsapott körülötte.
M indebbő l persze nemcsak a következik. hog y sok névte len kis ember visz ma
gával életre szóló emléket. hanem a napi rend állandó eltolódása is egy-két
órával. Ezzel most már szoká sosan számol mindenki. A Fehér Házba vivő útján
a pápa cinkosan jegyezte meg az ünneplőknek : ,.A ti hib átok. ha elk ésern!"

EI is késett 11 percc el.

A belső viszályoktól szagg atott ír nép f ő l l-é l egzett az öröm e napj aiban. és
megerősödött a kereszténység nem könnyű útján . Akik valami látványos pol itikai
eredményt vártak. azok természetesen csa lódtak. De a pápa megtette. amit
tehetett : erősftette a békeakaratot a jóindulatú lelkekben. "Ne veszltsétek el
blzatmatokat, hogy meghallgatják a hangomat. ~s ha nem is hallgatnák meg :
jegyezze föl a történe lem, hogy Irorsz áq életének egy nehéz pillanatában Róma
püspöke eljött országo tokba. hogy veletek volt és Imádkozott a békéért és kl
engesztelődésért. az igazságosság és béko győzelméért a gyúlölet és erőszak

tölött." (Droghedai beszéd.)
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" Csodálatos és emlékezetes élmény volt mindnyájunknak - írja valaki. 
Elt ekintve el képesztő kitartásától - hiszen kimerítő napirendje volt mind ennap
ittlé te alatt - legin kább mél y lel kisége és imáj a ragadott meg. Az evangélium i
üzenet fe lszó lí tását pr édi kálta, minden fölhigítás nélk ül. Olyan poz itrv és re
ménnyel tell volt l Különösen megragadó volt a fiatalo kkal való viszo nya, a jóra
va ló képe sségükbe vetett hite, áhí tata a Szúzanya iránt és a beteg ek nek és
szenvedőknek, érté kes apo sto lságuk nak megbecsülése."

Ha az írors zági látogatás egységes kép et mutat, akkor az amerikainak rn ér
lege ko ránt sem ilyen egyszerú. A pápa ott egy nem zeti ségileg és világnézetileg
te ljesen pluraliszt ik us föld re lépett, ahol a lakosság 38 % -a semmiféle egyház
hoz tart ozónak nem vallja magát. A szokásos " ameri kai stílus" , a pápa ünnep
lése rekl ámokban, slágerekben stb. sokakat zava rt . Ct magát, úgy látszik, nem :
mint realista tudomásul vette a tényeket. Készséggel vett e át a fiatalok ajándé
kait : farmernadrágot, gitárt (amin tud is játszani) , zenekaruk játéka közben
kézmozdulataival a dobolást mí melte, mikor vala ki a galambbúgást utánozta
neki, a maga " lengyel rnód ján " viszonozta, és ami kor 9 pe rcen át nem hagyták
szóhoz ju tni, csak ennyi t mondott mosolyogv a: ..Tudjátok, rnlt je lent ez: felfor
gat juk a programot." Hanem aztán mikor szóhoz ju tott, ige n komoly dolgokat
mondott nekik, és meg is hallgatták.

A pápa, találó "S heph erd l" (Első Pásztor ) nevet viselö repülőgépén , hatal
mas távol sáqokat já rt be . Itt is csak a főbb pontokat sor oljuk fel : Bostonban
lép ett amer ikai fö ldre. Szentm iséjében, a gazdag ifjú evan géliumát elemezve,
már felcsend ült igehirdetésének alapgo ndo lata : " Kövess engeml " New York
ban egy napot az ENSZ székházában tö ltö tt ; este a Yanke e-stadionban mondott
misét, fölkereste Harlem és South Bron x két nyomornegyedét. ("Jelenléte itt
ma este annyit je lent, hogy mi is érünk valamit " - fogadta a bronxi lelkész.)
Másnap így vett búcsút New Yo rk-tól : " Egy városnak mindenekfölött lél ekre
van szüksége, ha emberi lények igazi otthona akar lenni. Nektek embereknek
keil megadnotok ezt a lelket. Hogyan? Úgy, hogy szeretitek egymást. " - Phila
delph iában imádkozott Neuma nn Szent Jáno s püspök sírjáná l, elment az ukrán
székesegyházba, misézett papoknak és szeminaristákn ak. Okt. 4-én délután
Des Mo ines-ben (Iowa) farmereknek mut ato tt be szentmisét, buzd ítva a föld
szeretetére és a nélkülözők segítésére. (Ezt a k ité rőt csak pár héttel előbb

iktatták be: egy földm úves hívta meg levélb en a páp átl ) Másnap Chicagóban a
lengyelek nek miséz ett , majd rendkívüli püspökkari ül ésen nagy beszédben
szögez te le az Egyház tanftását, elsőso rban er kö lcs i alapelveit. Este a szim
f6nik us zene kar hangversenyén vett részt. meggratulál va a vezénylő magyar
Solti Gyö rgyöt. Okt. 6-a Washington ban a közél eti személyiségeknek volt fenn
tartva , beleértve a Carter eln ök ke l való szemé lyes találkozást. A másnapi záró
mise után visszaindu lt Rómába . - A túl zsúfolt, fárasztó pro gram során, korán
kezdődő és éjsz akába nyúl ó napokban , a pápa elnyúhetet lennek bizonyult.
Igaz, megesett, hogy a zajos hell kopteren édesdeden elszunyókált. (Az ember
nek önkéntelenül is a Genezáret tavi jelenet jut eszébe .) De a következő talál-
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kozón már ismé t "elemében volt " . Legnagyobb "tel jesítménye" talán mégis
az, hogy tudo tt egészen "személyes " maradni. "Mintha csak ö lett volna meg
én " - fogalmazta egy 16 éves fia talember. A Szt. Patrik székesegyházban a
laudes végén gratulál a fiata l k ó rusvezet ő pap nak, rögtön észreveszi, hogy
verejtékes a homloka, és letö rli a zsebkendőjével. Az ENSz szé kházában meg
tudja, hogy egy fia tal tit ká rnőt agytumorral operáltak. Nyomban fejére teszi a
kezét , és külön megáldja. Des Moines-ben egy 5-6 éves fiúcska köszönti, aki
vel aztán sen ki sem tö rőd i k tovább. A pápa visszahúzza maga mellé, és véd i
a tolongásban. Ilyesmit nem felejtene k el az embere k.

Humora, szell emessége sosem hagyt a el. "Szentatya, én a polg ármes ter
vagyok" - mutatkozott be Mr. Koch New York-ban. " Majd Igyekszem jó polgár
lenni " - biztosit ja a pápa. "On jó polgá r. On a vilá g első polgára." - Carter
elnök egy lengyel mond attal üdvözli ; válaszában nyomban gratulál a lengyel
kiejtéséhez, jó fzü nevetésre fakasztva a körülvevő not abilitásokat. Az ENSZ
székházának egy ik emeletén a ka lauzo ló Waldheim főtitkárnak megjegyezte :
"Látom, sok hölgy van itt : ez jó a bék ének. Jó jel , hogy több nő van a vilá gon,
mint férfI!"

Mit várt Amerika népe a pápátó l? A kiábrándult társadalom s főleg a mélyen
megosztott kereszténység szomjazik egy " leader", egy kiemelkedő, mégis
megközelíthető erkölcsi példakép után. II. János Pálban pontosan ezt kap ta
meg . A hit örömét árasztó egyéniségével vonzóvá tette a keresztény tan ít ást.
A lelkesedés nagysága magá t a pápát is megl epte . Az embere k közel érezték
magukhoz : "Olyan volt, mint egy testvér." " Egészen olyan volt , mint egy egy
szerü embe r." " Úgy beszél a néppel, mint a család jával." I:s tömegbe n is szekat 
lanul kulturáltan visel kedtek a jelenlétében : apró jele ennek, hogy pl. igen ke
vés szemetet hagytak maguk után. New Yor k köztisztasági hiv atal ának mind
össze 50 dollárjáb a került a takarf tás! " Erélyes a szószéken, de kedve s az
utcán" - volt a közvélemény. I:s mert szerették, szívesen és lelkesen meghall
gatták a komoly, ígényes, nem egysze r kell emetlen igazságokat, amelyeket el
mondott. Nem je lenti ez persze, hogy mindenki elfogadta ezeket, - még ke
vésbé, hogy meg is foga dta. De bámulatos, hogy mindenki osztatlan elismerés
sel adózott nek i, azok is, akik nem értettek vele mindenben egyet. Meleg em
bersége mellett bi zonyára sugárz ó erejü , életével hibátlanul alátá masztott meg
győződésének köszönheti ezt. " Mindig úgy beszélt, mint aki pontosan azt is
gondolja, amit mond." Tén y, hogy a jobbaka t komoly lelkiismeretvizsgálatra
ösztönözte. Az ism ert papszociol ógus , Greeley a nem keresztények ajká ra adja
a kérdést : "Ha ez a varázslatos, bámulat os, erőteljes emb er képvi seli a kato
licizmust, akkor ti többiek hogy nem vagytok Ilyenek? Hol a ti reménye tek, a
nevetéstek, a b fzó örömötök? - Bizony nehéz szerepet szabott elénk!" Egy
névtelen cíkk fró találóan summáz: "Úgy tetsz ik, János Pál pápa amerikaí láto
gatásának főcélja egyszeruen az volt, hogy megint megkedveltesse a lelki Igaz
ságokat. Táplálékot ajánlott fől a szellemi rosszu ltápláltságban szenvedő ame-
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rikaiak lelkének. Egy röv id látogatás során mindent elmondott, amire szük
ségünk van, hogy problémáinkat világosan meglássuk."

Megnyilatkozásai közül kiemelkedik az ENSZ-ben mondott nagy beszéd (r ö

vldltett formájában pontosan egy óra hosszat tar tott) , ahol valóban "az emberi
ség lelk iismerete" gyanánt szólt. " Mi mást mondhattam volna ez el őtt a politikai
jell egú fórum előtt - mondta utóbb - , mint ami az evangé li umi üzenet magvát
alkotja?"

Elöl járóban megállapltotta : meghIvása arra vall , hogy az ENSZ elfogadja és t iszteli
az emberi kérdések vallási és erkölcsi dimenzióját. üdvöz ölte a földkerekség vala
mennyi és minden egyes emberét . Fölidézte az ember i jogok nyilatkozatát, amely nem
maradhat puszta betü . Meg ismételte VI. Pál emlékezetes szavalt : . Soha többé, soha
többé háborút! Soha több é egymás ellen vagy akár egymás fölött; mindig , mindenben
egymássali" Az Egyház békéért Imádkozik, békére tan ít. békére nevel. A fegyv erkezési
hajszát azonban csak az szüntetheti meg, ha a gyülölet és rombolás okainak gyökeré ig
hatolunk. A háború szelleme szükségképpen klfejlöd lk ott , ahol megsértik az ember
méltóságát és elidegeníthetetlen jogait . Két íö veszedelem fenyegeti a mai világo t:
az anyagi javak .félelmetesen egyenlö tlen· elosztása a vele járó feszültségekkel - és
a lelk i sérelmek. mindenféle diszkr imináció. Mint az Egyház első pásztora, a pápa
külön ls kitért a vallás szabadságra. Beszéde végén a nemzetközi gyermekévre hívat
kozva föltette a drámai kérdést: .Tovább gyüjtögetJük-e a gyermekek új nemzed ék é
nek feje fölé az általános Irt ás fegyve reit, amelynek eszközei ott vannak a modern
államok . főleg a nagy világhatalmak kezében? A fegyverkezési versenyt kapják-e tőlünk

kikerülhetetlen örökül?" - A beszédet azóta fölvették az ENSZ hivatalos dokuman
tumal közé.

Wojtyla pápa egy éves szolgálata alatt három fáldrészen már egész sor or
szágot járt be. Kétségtelen, hogy nemcsak a pápa hat útj ai során az emberekre,
hanem órá is formálóan hatnak tapasztalatai. Az is bizonyos, hogy a siker útja
mindig veszedelmekkel Jár. Mély lelkiségével ó maga van ezzel leg inkább tisz
tában . azért idézte azóta ismételten és nyomatékosan az Úr Jézusnak a " ha
szontalan szolgáról" szóló szavalt. A támogatást, amely et t ől ünk, . t érden áttö
seg ltó itá l" annyira kér, bizonyára akkor adjuk meg , ha nem "szupersztá rnak"
nézzük Szentatyánkat, nem esünk "t rium falizm usba", de igenis él jük a hit ön
tudatát és örömét, igyekszünk megfogadni a legföbb pásztor útmutatásait, és
sokat imádkozunk érte , úgy, ahogy kérte : "hogy hú marad jak küldetésemhez.
és hogy mindig csak ezt ismétel jem : haszontalan szolga vagyo k. Amen." (A
Pompe iben mondott beszéd vége .)

R.

ITT VAGY VELÜNK, URAMI

Kis szobám ajtaja, ahol szólongattuk egymást, Te meg én, nyitva vo lt . és
- egy ember jött be rajta . Te voltál az ajta ja. !os az én "Te" szócskám. útban
Feléd , egy ember szlvébe hullott. Most már nem tudom, ki szóIrtott elóbb, ki
verte fől bennem először a "Te" szavát: Te vagy az ember. Azt sem tudom
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