
1) A Szentszél< és Lengyelország d'rplomácial kapcsolatainak hosszú törté
nete van ; egyik legrégebbi nunciatúrár61 van sz6.

2) E kapcsolatok.nak nemzetközi Jellegük van: nem a lengyel állam és a
Vatikánállam, hanem a lengyel állam és a Szentszék közö tti kapcsolatok fe l
vételéről van sz6, és ez az ország püspöki karával való kapcsolatok rnegszl
lárdu lását is ér.nti.

3) Lengye lországban a kat olikusok a lakosság túlnyomó többségét alkot
ják, ezért természetszerúnek túnik, hogy a Szentszék diplomáciai kapcsolatot
létes ilsen egy katolikus országgal. E kapesclat hiánya a nemzet kárára van.

Végül idé zz ű nk a pápa repülőtéri b ú c s ú b e s z é d é b ő I :
. Egyszer ezt mondottam: Lengyelország a nehéz kik1 ívás hazája . Ez a ki

hívás jell emzi történelmünk menetét, ez határozza meg Lengyelország he lyét
a nemzete k család jában, Európában és az egész fö ldön. A Zsinat szavaival
azt mondanám, hogy hazánknak a nemzetek együttesé'vel azon kell táradoznia,
hogy az emberek élete Lengyelországban egyre emberibbé, egyr e emberhez
méltóbbá vá.jék.· A Szentatya szerint e folyamathoz az i rányelveket meg
találjuk XXIII. János . Pacem ln terris " körlevelében is, amely a következők

ben je Jöl4 meg a béke alapját képező alapvető jogokat: jog az igazsághoz, a
szabadsághoz, az igazságossághoz és a szeretethez. Valamennyi megfelel az
ember természetének és személ yi méllóságának. Ezek miflden igaz+ hala dás
feltétele!. nemcsak a lel 'kl, hanem a társadalmi-gazdasági feJlódésé is. 
Végül a Pápa megismételte VI. Pál szavait: . A virágzó és boldog Lengyelor
szág a béke és az eu röpai nemzetek j6 együttmüködésének érdeke. Ez az én
j6kfvánságom most búcsúzásomkor. "

Sz. F.

SZENVEDO ISTEN - SZENVEOO EMBER

A szenvedéselrnélet - kiétségtelenül - a teológia egyik legnehezebb,
ugyanakkor a legszebb ~azságokat rejtegető tan ít ása. A m á r t í r i u m az
a földi s ugyanaklkor transzcendentá lis mező , ahol az emberré lett lsten és a
fölmagasztosu ló ember - részbe n -azonossá válik.

Hittudományi szaknyelven abszurd itás azonosulást emlegetni lsten és em
b er között, de a misztérium nemcsak csod át jelent, hanem bizonyos korlátlan
ságot ts, s ezt a k ö ltők és az apostolok tud ták a legjobban. Példaanyagunk
forrása éppen ezért a Szentfrás és a költészet, mert mindkettőt látnokok hoz
ták létre. Erre tan ít a legnagyobb látnok, Dániel : "Akkor az érteni tudók ra
gyogni fo~ak, m'nt a fénylé égbo lt, 5 akik igazságra tanitottak sokakat, tün
dökölnek örök:kön örök:ké, miként a csillagok (Dán 12.3) .

Kiindulópomunk akövetk.ező tétel : lsten nem csupán az emberek fölött
álló világ szellem, hanem az embe rben is élő, az embert szerető 5 vele azono-
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sulnl klv ánö egyetlen Létezc5. Szeretetét a végtelenség irányába fejti ld, de
megtestesüléserévén a végest is ismeri. A velünk azonosuló képessége a
szenvedés árán te ljesedett be.

Avagy miért küldte a földre a Teremt6 egyetlen f iát?
Miért Ieszlttette keresztre az árta tlanságot?
Cél ja lett volna a puszta szenvedés? A halál?

Nem. Ha az lsten rnlsztéréurn át keressük, ha a Mindenható végtelenségét akar
juk véges, gyarló, t61e kapott eszközökkel (nyelv, gondolat) körülIrni, az Eu
charisztia harmadik, legmélyebb mozzanatát, az áldozatot kell megragadnunk.
Itt értjük meg, hogya Teremtóvel azonosulni Idvánó ember s az emberré vált
lsten közös, - mai termmológiával - kommunikációs jel rendszerének kulcs
fogaima: a szenvedés.

A fogalom ilyenszerű értetmeZ'ése nem ls annyira a teológiában mint inkább
költészetben kapott kü lönleges hangsú lyt . Dsida Jenó (ebben az évben lenne
80 éves I) K r i s z t u s versében lehámozza az Ddvözltö alakjára rárakódott
szépltö, éppen ezért könnyen hamls ü ö, ferd ltő rétegeket, s az i9azit, a ke
resztet viselőt, a kereszthordásra alkalmas Istenembert állitja elénk:

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamíelt ásnak érzem vona lait , szlnett, sohase
tudlak ilyennek elképzelni', amilyen it t vagy.
Ilyen ragyogó k ékszeműnek. ilyen jóllakottan
derűsnek. j,Jyen kitelt arcúnak, Qlyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
I:n sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszeru
voltá l, szürke , fárad t és hozzánk hason ló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmald horizontján már az eget
nyaklosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
sz ólaoí kezdtél. Megtépett és szrnehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, szél tól-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúl t a sárgaság s két
parázsló szemed ból slstereqve hullottak
borzas szakálladra az lsten könnyel

Szenvedésében és elesettségében "hozzánk hasonló" tehátl Az Újszövet
ség legnagyszerűbb és legcsodálatosabb eseménye, az lsten megtestesülése
nagy meghasonlást idézett elő, s kétfele osztotta a Iolválasztott népet is, pedig
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nincs ellentétben az ószövetséq tanításával. Isten bizonyos értelernben a
saját lelkéból teremtette a világot ("Isten lelke lebegett a vizek fölött", Ter
1,2), s az embert nemcsak saját képmására, hanem h a s o n I a t o s s á g á r a
ts ("Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá", Ter 1,26). A
megtestesülés mlsztér luma tehát nem teljesen újkeletű elgondolás: tulajdon
képpen minden ami létezik, a Szentlélek ösforrásból eredeztethető. Főként

ped ig az ember rendelkezik "isteni szjkrával " , csakhogy az gyarló, véges és
a bún, a pusztlt ás irányába távolodott el Istentói, az ósmintától.

A szenvedés egy Lk legfőbb gyökerét itt kell keresnünk. Az iszonyatos pusz
tftásokat, traqédi ákat, végzetes katasztrófákat téves fe ltétlenül lsten bün
tetésének és csapásainak tartani. Az emberi gyarlóság és a helytelenül hasz
nált szabadság arra vezeti lsten teremtményét, hogy túllépjen saját s a Gond
viselőtől Icijelölt feladatkörén, s a kapott talentumokat sokszor ellentétes
irányba használja föl. Jézus éppen azzal váltotta meg az embert, hogy szere
tetból - vagy is szabadon - mínden fenntartás és korlát nélkül vállalta az em
beri sorsot, a teljes önátadást Istennek. Ebbe pedig beletartozik korlátozott
ságának elfogadása, beleértve a halált ts. Ennek kend őzetlen valóságát festi
meg Dsida Jenó Krisztus verse.

lsten FLa a jóra törekvő ember örök pozitiv modellje lett, az a nemes em
bereszmény, amelyről a költ ő szólt, s akit követni mínden korban a legszebb
és a legnehezebb. Ezért vannak és lesznek apostolok és szantek. akjk Jézus
nyomdokába 'lépve az emberiség jobbi'k felét úgy vezetik a jóra és nemesre,
hogya másik , a búnösebb feléért t ölvesz tk a keresztet.

A búnnel kétféle értékrend alakult ki az emberi világban : egy negatív, amely
nek forrása a hatalom (mindenki uralomra törl), s egy pozltlv, amelyet az
evanqéllum h'irdet, s amelynek alapja az önfeláldozó szeretet. A negatív ér
tékrend szimbóluma a husáng; a pozitívé a kereszt. Vörösmarty hires rapszó
diájában a negatív értékrend elhatalmasodását látja, s az a szörnyű gondolat
kínozza, hogy mjnét alkalmatlanabb valakoi a hatalom gyakorlására, gyilkos
indulatai révén annál esélyesebb a fölülkerekedésre :

"Mintha újra hallanók a pusztán,
A lázadt ember vad keserveit,
Gyilkos testvér botja zuhanását,
S az elsó árváíc slrbeszédelt" .

Az áteredő bűn következménye a testvérgY1i1kosság; az Istentói kapott nagy
kal'i.zma a szetetet. mert O maga a Szeretet. A kettő párharcában emberi vilá
gunk öntörvényűsége éppannyi ra felfedezhető, mint a Gondviselő rrrinden
disszharmóniát végső fokon feloldó bölcsessége. A husáng ellentéte a ke
reszt, éppen ezért a "gyilkos testvér botja" ellen csak a szenvedést is vállaló
szeretettel küzdhetünk. Fájdalmasan szép a gondolat dialektliJkája: a jóért
vállalt harc ára a szenvedés. Istenfia, Jézus vállalta ezt a szenvedést, s ha
találkozni akarunk vele, látni akarjuk öt, nem távolodhatunk el a kereszt aljá-
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ból. Kányádi Sándor F á t ól f á i g versének eltévedt kLsgyermekében az em
beriséget véljük fölfedezni. Lovait keres i a gyermek; fától fáig lopakodik; fél;
retteg; az irányt rég eltévesztette: hallqatózlk: figyel ; fogadkozi'k; átkozód ik;
de eljut a feHsmerésig. MegvHágosodük előtte az emberi sors minden trag vkus
borzalma és szépsége , az emberi k üzdelern ára:

..anyatej
hangyatej
ecet"

Föld i anyától származunk, s önfeledt boldogságot ez az "arasznyi lét " (Ma
dách) csak a gyermekkorban ad. Ha ad (anyatej) . I:letünk hosszabbik fele küz
delmekkel terhes , ha a föld sója akarunk lenni. A hangyák a föld gyomrából
hozzák felszínre az ízeket (hangyatej) , sha követnt akar juk a krisztus l tan í
tást ("T i vagytok a föld sója. Ha a s ó ízét veszt l, ugyan mivel sózzák meg?
Nem való egyébre , mint hogy kidobják, s .az emberek eltapossák." [Mt 5,3]),
úgy kell vállalnunk az önfeláldozást, hogy esetleg azért sem jutalmat sem el
ismerést nem kapunk. Azt ka pjuk, amit Urunk kapott a kereszten (ecet) , mert
csak így oldód ik fel a jó és a gonosz párharca. Más szóval: Minél több a ke
reszt a földön, annál kevesebb husáng emelkedik a magasba. - Legyen az
bot, gépfegyver, h~drogén- vagy neutronbomba, lézerágyú vagy maqzatelha]
tásl

MHyen tehát az lsten? Milyen formában, alakban, fényben és árnyékban,
lángoszlopban vagy sötét felhőben képzelhető el?

Jézus többek között az ért js jött el hozzánk , hogy gyermeteg képze lgé
seinkből kigyógyítson. Sem a népi vallásoság - különben értékes - hol jó
ságos, hol haragvó férf ialakja, sem a képzőművészet sugallta szakállas "öreg
lsten" képe nem kiie l ég í tő a mai modern ember számára. Ha valakl vallásos
és hithú keresztény, az nem azt jeien N, hogy le kell mondania a korszerúség
ről. Ellenkezőleg. A leghaladóbb felfog ásba és fogalomrendszerbe kell be
épí tenie a Mindenható eszményét és alakját, még akkor ,is, ha korábbi, földi,
tehát halandó képzeteket kell eltemetole. Il letve azokat másokkal t őlcse r él

nie. Isten tőlünk függetlenül akkor is létez ik, ha bennünk állandó a képzetek
és képzelgések metamorfózisa. Gyarlóságunk egyik tünete éppen az, hogy
így vagy amúgy vélekedünk 'a tökéletességről , elismerjük vagy eldobjuk azt,
kommentá ljuk vagy bonco lgatjuk, s m érícsk éljük a megmérhetetlen!. A költői

érzékenység ezt a folyamatot is érzékeltet i. Ezért érdemes visszatérni Kányádi
Sándor vúlágképére, annál i:s in kább, mert kortársunk, s a l l rai rezdülések a
bennünk végbemenő folyamatokat jelzik, mlnt érzékeny szeizmográfok. I s t e n
s I r j á n c ímú két szakaszos versét idézzük:

"Oltem az lsten sirján,
megkönnyebbülten:
enyém a lelkern s irhám,
megmenekültem.
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Fölálltam, s visszarogytam,
nem volt ahová mennem,
erőm se volt, a harcban
megöregedtem. u

Ime, századun k emberé nek lel>k>i rön1Jgentelvéllelel Örök eszményeket el
te mető vak lendületében eljutott lsten tagadás áj.g, de ez a végső elrugaszko
dás rokkantt á, teh etetlenné és öreggé tette . Talán negatfv jelrendszerre l, de
nagy meggyőző erővel bizony ítja ez a két st rófa, hogy lsten nélkül ntncs élet
az ember számára a földön, s ha mégis megtagadja öt, erejét és távlatait is
elveszíti.

Van a Kányádi-éle1müben egy nagy vers , amelyben a bennünk élő Isten
képnek nem a negatívját hanem az ellenkezőjét, a pozitivját találjuk meg.
Ez a prózavers a X C. z s o I t á r.

Olyan a hangulata , minltl a még ótestamentlJmi ~dóket élnénk. Kilencven
valahány éves öreg asszony ..szégyelln~valóan hosszú élete" miatt restelke
dik, s várja türelemmel, hogy magához szól ítsa az Úr. De add'lg is fáradhatat
lanul jön, megy, dolgozik, ap.ró bünökközt botladozjk, s gyarló földi életét
épp olyan természete snek tartja, rnint hitét, amely rend íthetetlen, vagy a túl
világi létet, amelyhez életkora miatt oly közel áll. Az ö egyszerü lelke számára
a hit azonos az Istennel, s Jézus a megtestesült hit. E z m e g g y ő z ő d é s 
k é n t é I b e n n e, nem elvont teológiai téte lként, ahhoz 6 nem ért, banern
népi b ölcsesséqen alapul. I:let-hit-ha lál-lsten fogalmak közt pontos és violágos
a határ, még.is egységes egésszé áll össze a négy szféra. Hit nélkül nkics
élet, s halálunkkal úgy lépünk az Úr elé, hogy az természetes és orqan ikus
mozzanata a megváltott embe r életének. Ez akikor derül k l, am'kor a X C .
z s o I t á r öregasszonyát megé rin ti a halál angyala , s le fordul válláról a zsák,
az élet terheinek szirnb ölcma :

" - A pap oda van a vásárra, csak ho lnap vagy
holnapután jön meg - szuszogta a zsákot letéve
az árvára lévendö hosszú, száraz ember.
- Akkor megvárom békességgel , mégsem járulhato k
úrvacsora nélkü l az Úr szlne elébe. -
Harmad nap, mire a ti sztele tes megérkezett,
az Úr érette megtöretett teste már sehogy sem
akart lemenni a torkán.
- Jaj, de szégyellem, tiszteletes úr, nem,
nem tudom megrágn i már az Úr testét sem.
- Rágott már maga épp eleget, anyó, megbocsátja
ez egyszer az lsten .
Ugye meg, ugye meg. Mlnden~i megbocsát. - S már
ment i s, zsák nélkü l, és olyan könnyedén, mint egyszer lánykorában.
Az ösv ényei még vártak egy darabig, aztán
kezdtek lassan füvesednk"
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Az emberélet végén&k és a túlvilági lét kezdetének ezen a sorsdöntő ha
tármezsgyéjén, szájában Krisztus megtöretett testével oly nyugodt, oly békés
és 'könny&d ez a sokat szenvedett, egyszerü lélek ("E ltemette férjét, két
fiát . . ."l, hogy csak megrendülten hajthatunk fejet a hit nagysága elótt , és
sóvárogva kérdezhetjük : mi a tit ka a lélek béké jének. A kö ltói és egyben ke
resztény i válasz: a m e g t ö r e t e t t s é g . Megfeszfttetett értünk az lsten
fia, s megtöretünk m1 magunk is naponta földi életünk folyamán. Testünket
szenvedés gyötri, lelkünket kisé rtések csábitják, de ez az út vezet afelé a
határmezsgye felé, ahol talál kozhatunk a Teremtóvel, s a a Krisztus áldozatá
val egyesült m á r t i r l u m b a n megl'isztu lva mondhatjuk a prot éta szavai
val: "Tiszta vagyok és nincsen semmi, bű nöm , mocsoktalan vagyok, nincsen
bennem vétek" (Jób, 33,9).

Pánczél Gábor

II. JÁNOS PÁL PÁPA PIO ATYA SIRJANAL

1987. május 23.

ll. János Pál pápa május 23 és 25 köz ött megl átogatta az itá liai Apulia tar
tomány Capitanata vidékét, a Foggia-Bovino fó&gyházmegyét. Elsónek az olasz
csizma sarkantyúját magába fog laló terület vi lágh(rű zarándokhelyét, San
Gi-ovanni Rotondot kereste fel , hogy lerója tiszteletét az éppen száz éve, 1887.
május 25-én született kapucinus szerzetes, az életszentség hfrében elhunyt
Pio atya sirja előtt.

A Krisztus sebe iil: 50 évig hordozó ISIten szolgája 1968. szeptember 23-án
té rt vissza az Úrhoz. 1969 novemberében, 14 hónappal halála után, Cunali,
Lacera püspöke és Manfredon'ia apostoli kormányzója meg indította a boldog
gáavatást elókészitő egyházmegye i eljá rást. A bo ldoggáavatási eljárást 1983
márc iusában kéreimezte Manfredonta-Vieste érseke, Mons. Valentino Vailati.
A lengyel püspöki kar akkori elnöke, Wyszynski, bíboros és többek k özött
Woytila bf boros alái rásával 1972-ben levélben kéreimezte VI. Pál pápét, hogy
inditsa meg Pio atya boldoqqáavatásl perét, mivel a kapucinus szerzetes élet
szentségének hire Lengye lországban is széles körben elterjedt.

A Szentatya harmadízben látogatott el a garganoi zarándokhelyre . Elóször
1947-ben, római teológiai tanulmánya idején, amíkor személyesen találkozott
Pio atyával, másodszor - már mint krakkói bíborosérsek - 1974 novemberé
ben érkezett San Giovann i Rotondoba, hogy szentrnisé t mutasson be a szent
életü szerzetes sirjánál. Ez alkalommal látogatása a 23.000 lakosú városka
"Antonio Massa" nevű sportpályáján kezdődött, ahol Szentm isét mutatott be
mintegy 50 ezer hivőnek. Ar ra buzdi totta öket, hogy mindlQ legyenek méltók
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