
Az új liturgiában pedig sok minden ügyetlenül mozdult ugyan a szentek körül;
de a Misekönyv könyörgései nagyszerűek, némelyik egy-egy mondattal a szent
egész egyéniségét elénk idézi. Újra meg újra végig kell elmélkednünk a szentek
ről szóló kőzös miseszövegeket, a róluk szerkesztett preferációkat: érett és élő

teológiát hordoznak. A kánonban, főként az elsőben szóba kerülnek a szentek a
legszentebb titok körül. Kereszteléskor s a többi szentség kiszolgáltatásakor is
megjelennek, hogy egy mosollyal köszöntsenek, egy kézmozdulattal, ismerős bó
lintással jelezzék: összetartoznak. A papi zsolozsma új köteteiben a régi életraj
zok helyére a szentek írásaiból vett szemelvények kerültek. Kimeríthetetlen for
rásai lesznek a mindennapos elmélkedésnek. Nagyon-nagyon ügyesen válogatták
össze őket!

Családokban többet tehetnénk a védőszentek megismerése érdekében. Min
den névnap lehetne alkalom arra, hogy ne csak egymást köszöntsük, hanem
azokhoz a szentekhez ís közelebb kerüljünk, akiknek nevét viseljük, s akiknek
oltalmában bizakodunk. Törekedhetnénk arra is, hogy valóban megismerjük azt
a szentet, akinek nevét talán már magunk választottuk bérmanevünknek. Képek,
szobrok üzenetét fejtegethetnénk értőbb lélekkel. Az irodalomban is lelhetünk
nagy, élő és modern remekművekre, amelyekből egy-egy szent tekint ránk: Né
meth László VII. Gergelye, Mészöly Miklós Saulusa vagy Anouilh Becket
Tamása.

Színes és vonzó társaság a szenteké. Jó, hogy közünk van hozzá.

JAN JÓZEF SZCZEPANSKI

A SZENT

Sok szemtanú már akkor tudatában volt a jelenet roppant fontosságának, jól
lehet még ma, vagyis több mint harminc esztendővel a megtörténtek után se le
het teljes egészében megérteni. Talán nem is értjük meg soha, mert az egyete
messég nyelve a látszat ellenére egyre nehezebben alkalmazható, s mind gyak
rabban folyamodunk a gyakorlati retorika fordulataihoz.

Még a pontos dátumot sem tudjuk. 1941 júliusának egyik utolsó vagy augusz
tusának egyik első napja lehetett. Ennek a pontosan meg nem határozható nap
nak estéjén (az életben maradt tanúk emlékezete szerint ezen a napon rekkenő

hőség volt) az auschwitzi koncentrációs táborban büntető appelre sorakoztak fel
- mivel három rab megszökött. A tizennégyes és a tizenhetes számmal jelölt
blokk barakkjai között húzódó lágerúton tömött sorokban állították fel az élet
hez való joguktól megfosztott embereket. Elálló fülű, karikás szemű, vékonyka
keselyűszerű nyakú, oszladozó, piszkos csíkos fegyencruhát viselő, ijesztően

lesoványodott emberek álltak fapapucsban. Reggel óta álltak ott mozdulatlanul,
elgyötörve a nap iszonyatos forróságától, az éhségtől, a mozdulatlanságtól (ami
még a gályarab erőfeszítésénél is kínzóbb), kitéve a rettegésnek, kegyetlenebb
halálnak, amely vaktában szedte áldozatait. Mindenki tudta, mivel végződik a
sorakozó: a lágerben kötelező kollektív felelősség elve alapján kiszemelik közü-
lük az éhhalálra ítélteket. . .
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Este hét körül végre bekövetkezett. Karl Fritzsch Lagerführer, Gerhard Pa
litsch Rapportführer egy csapat SS kíséretében lassan végighaladt a némán sora
kozó emberek előtt. Merev, halálfejes sapkák, a felsőbbrendű emberek atléta
termetén feszülő egyenruhák, simára borotvált arcok, a megvető ridegségbe me
revülő arcok, derékszíjra fűzött revolverek, kifényesített tiszti csizmák. A végzet
sáfárjainak méltóságteljes felvonulása. Mindez szó nélkül ment végbe. Fritzsch
ujjával csak rámutatott, az SS pedig előrelökte a csíkos fegyencruhában tántorgó
bábot. Palitsch a noteszében fölírta a számot,egy másik SS pedig a bal oszlop
szélére vezette az elítéltet. A tizennegyedik blokkból; ahonnan egy rab elszökött,
tíz embert választottak ki. De ezt a hosszadalmas procedúrát hirtelen megzavar
ták. Az utolsó előtti áldozat - talán negyvenéves férfi lehetett - váratlan kétség
beeséssel reagált. A csöndet zokogás s jajszó háborította. A szerencsétlen férfi
azt kiáltozta, hogy felesége és gyerekei vannak, és szeretne visszatérni hozzájuk.
Ez a jajgatás visszhangzott a kegyelemtől és reménységtől megfosztott űrben. De
hirtelen a sorból előlépett egy másik fogoly. A jelenlevők beszámolója szerint
"fürge léptekkel", és vigyázz-ba vágta magát az SS-ek előtt, a sapkáját szabály
szerint a nadrágja varrásához szorítva. Alacsony termetű, vézna férfi volt, kerek
drótkeretes szemüveggel, beesett arca lázas pírban égett. Kopasz fején oldalt ősz

sörte meredezett, Fritzsch már elmenőben csodálkozva állt meg, a sorokban
pedig, amelyeket soha semmiféle jajszó nem indított meg, váratlanul nagy élénk
ség volt tapasztalható. Az emberek kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, lábujj
hegyre ágaskodtak, hogy jobban lássanak. Igaz, már láttak ehhez hasonló kitö
réseket, arra azonban senki sem vetemedett, hogy létszámolvasás alatt ki merjen
lépni a sorból. Ez egyszerűen elképzelhetetlen volt. Csakis ennek a hihetetlen
tettének köszönhette a vakmerő fickó, hogy nem döntötték azonnal a földre és
nem rugdosták halálra, vagy nem puffantották le ott menten. E helyett rövid vi
tára került sor Fritzsch Lagerführer és közte. Természetesen senkinek sem volt
rá módja, hogy feljegyezze, miről beszéltek. Tartalmának lényegét illetően azon
ban egyetértenek azok, akik elég közel álltak ahhoz, hogy hallhassák a párbeszé
det, és életben maradtak, hogy tanúságot tegyenek róla.

Az 16670. számú fogoly, a lengyel ferencesrendi szerzetes, Rajmund Kolbe,
szerzetesi nevén Maksymilian Maria, az elítéltek közt álló zokogó emberre mu
tatott, és nyugodt hangon, gondosan megválogatva a német szavakat, engedélyt
kért, hogy helyette az éhhalál-bunkerbe mehessen. Rövid szünet után Fritzsch
azt kérdezte a fogolytól, hogy mi a foglalkozása. "Katolikus pap" - válaszolta
Rajmund Kolbe. Es ekkor Fritzsch Lagerführer ráállt. Némelyek szerint bólin
tott, mások szerint két rúgással fejezte ki beleegyezését - az egyiket a jajveszé
kelő ember kapta (ezzel jelezte, hogy visszamehet a sorba), a másik rúgással az
16670. számú fogolynak tudomására hozta, hogy annak helyére állhat, vagyis az
elítéltek csapatába. Palitsch Rapportführer kihúzta a noteszéből a megmenekült
ember számát és a helyére az új áldozatét írta be. Azon nyomban elvezették az
éhhalálra kiszemelt embereket a tizenhármas blokkba. A kettős sorok legvégén
Maksymilian Kolbe atya haladt. .

Viszont vegyük szemügyre Karl Fritzsch furcsa magatartását. Miért engedett
Kolbe fogoly kérésének? A dolog érthetetlen az ő világának logikai kategóriáin
belül. Hiszen ennek a propozíciónak elfogadása nyílt merényletet jelentett az el
len, amit ő egész tevékenységével szolgált.

A koncentrációs táborok nem csupán "a nem-kívánatos elemek" elleni meg
torlást és likvidálásukat voltak hivatva szolgálni. Többek között azt is bizonyí
tani kellett, hogy az emberi testvériség elve csak fikció. A testvériség elve ugyan

.is alááshatja a faji elitarizmust. Az alacsonyabb rendű embereknek sárba tapos-
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va, mint a férgeknek kellett elpusztulniok - tömegesen, de magányosan és név
telenül, az önfeláldozás fájdalmát megillető méltóság nélkül. Szégyenben és gya
lázatbankellett meghalniuk, lehetőleg úgy, hogy maguk is növeljék saját nyo
morúságukat. Csakis ilyen módon tudták a felsőbbrendű emberek győzelmének

erkölcsi alapját biztosítani. Ezért kellett az emberiesség jelszavát, mint "judeo
keresztény" hazugságot leleplezni, szembeállítani az egyetlen, valóságos életre
és hatalomra való joggal, amit az erő jelent. Az erő misztikájának hitvallói
ugyanis gyávaságnak nevezték az emberiesség jelszavára való hivatkozást. Ezzel
magyarázható az a végtelen lenézés, amit az emberiesség hirdetőivel szemben
tápláltak. Az entellektüeleket, papokat, valamint az egyetemesség alapelveire
épülő politikai doktrinák képviselőit a koncentrációs táborokban a legnagyobb
megaláztatásoknak vetették alá. Mert mindez az igazság próbája volt. "Hol ma
rad a ti emberségetek? Hová lett, ha most egyetlen kenyérhéjért egymás torká
nak estek, botokkal ütlegelitek egymást a Kápó parancsára." A koncentrációs
táborok bizonyos értelemben egy végső világnézeti vita részét alkották.

Karl Fritzsch valószínűlegnem hiába töltötte be Auschwitzban a Lagerführer
tisztségét. Bizonyosan egyik legbuzgóbb híve volt az erő misztikájának. Ráadásul
abszolút hatalommal rendelkezett az auschwitzi Háftlingek élete és halála fölött
ebben a vitában. Mindezt mérlegelve, inkább arra lehetett volna számítani: ha
egyáltalán elfogadja Kolbe fogoly kihívását, csakis azért teszi, hogy azután annál
nagyobb megvetéssel és gúnnyal keresztülhúzza. Hiszen semmiféle erkölcsi kó
dex nem kötelezte, tehát nem kellett betartania semmiféle szabályt. Akkor miért
volt hajlandó megkímélni Gajowniczek őrmester, az iszonyúan kétségbeesett elí
télt életét? A terror logikája és a megvetés logikája ennél jóval "természetesebb"
megoldásra vezették: elfogadja az áldozatot, de egyúttal megsemmisíti eredmé
nyét is. Pusztuljon el mind a két ember. A céltalan hősiesség ilyenformán té
bollyá változik. Egy dolog nem kétséges: Karl Fritzsch nem láthatta előre ennek
a döntésnek következményeit. Es azért, mert a vitát végleg eldöntöttnek hitte.
Meggyőződéseszerint az a tézis, melyet ő szolgált, már eleve győzött. A régi érté
keket mindörökre fölszámolták. Ezentúl más senki sem hivatkozik a legyőzött fél
érveire. És úgysem maradnak tanúk. Mert a piszkos fegyencruhát viselő, még
mozgó testek tömegét ő holttetemek kontingensének tekintette, akik sorukra vár
nak a kemence előtt. Az élet esélye hetekben, a legjobb esetben hónapokban volt
mérhető. Nem létezett semmilyen jövő, ,mely az ő igazukat támaszthatta alá. Mi
jelentősége lehetett az emberiesség gesztusainak a holttetemek előtt?

Nem látott más magyarázatot. Csak a teljes megvetés megnyilvánulását. Az
egyik számot a másikkal helyettesíteni, mielőtt valamennyien betöltik a halál
lajstromát ... miért is ne? Es az a rúgás. Számomra nagyon is valószínűnek

látszik.
De Karl Fritzsch tévedett. Egyszerűen túl- primitív volt ahhoz, túlságosan kor

látolt, hogy megértse: eljött az igazság próbája és ő a vesztes - ő, meg a puszta
erőszak egész világa.

Kolbe fogoly iszonyúan sokáig haldoklott. Tébécéje volt, csak egy tüdeje, ha
szabad ember, néhány napig élt volna még, itt pedig csak a karbolsavas injekció
végzett vele tíz napi haldoklás után. A tizennégyes blokk utolsó három halottja
közül az egyik volt. Tíz hosszúra nyúlt napon át az egész tábor vele élte ezt a ha
lált, e végeláthatatlan halált, mely nem a gonosz sors vagy a yak véletlen, hanem
önként fölajánlott váltságdíj volt egy másik ember életéért. Es ez a halál a félel
metes kegyetlenség ellenére, méltóságtól fénylett.

A kivégzettek emberi létük utolsó pillanataiban többnyire valahogy kifejezés
re juttatják hűségüket az ügy iránt, amelyért meghalnak. Még azok is, akiknek
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száját gipsszel tapasztják be, hogy megfosszák őket az utolsó szó jogától, büszkén
fölszegett fejjel fogadják a puskagolyót. A szomjúságtól és éhségtől elpusztítot
tak a Halál Blokk kínzókamráiban a.cellák cementpadlóján meztelenül haldokol
tak a sötétségben. Ilyen körűlmények közt, melyeket leírni se merek, minden
fajta kiállás, mely az ember szuverénitását példázza a fájdalommal szemben 
hihetetlenül nagy bátorságot kíván.

Maksymilian Kolbe atya haldoklásának egész ideje alatt hangosan imádkozott
s szent énekekbe kezdett, s kínszenvedésében társai a cellában és a szomszédos
cellákban is hangosan vele énekeltek. Ennek az áhítatnak hangjai áthallatszottak
a falakon, egyre halkulón, majd suttogássá változtak, hogy végül az emberi léleg
zettel együtt hunyjanak ki. A tábor hallgatásba merült. A hírt, hogy még imád
koznak, nap nap után adták tovább a barakkokban. Az emberi szolidaritás már
elhalt sejtjei ismét élettőllüktettek.A tizenhármas blokk földalatti celláiban las
san bekövetkezőhalál már nem a férgeket sárba tipró halál volt. Drámává válto
zott át és szertartássá. Katartikus áldozatvállalássá.

Karl Fritzsch világa csupán az emberi szolidaritás elpusztítása árán győzhe

tett. Mindazokat, akiktől elvették az élet privilégiumát, életük magasabb értel-
métől is meg akarták fosztani. Ezáltal puszta eszközzé válnak uraik kezében, s
rabszolgalétük végén úgy múlnak ki, mint valami barom, amire semmi szükség.
A koncentrációs táborokban már kipróbálták az új világ modelljét. A lágerek el
szigeteltsége biztosította a kedvező feltételeket e kísérletek végrehajtásához. Az
önmegtagadás és a hősiesség aktusai, melyekre mégiscsak akadt példa, visszhang
nélkül' hunytak ki a krematórium széndioxid füstjében.

Ezen .a téren Maksymilian Kolbe cselekedete megrendítő fordulatot hozott.
Először is azonnali és nyilvánvaló eredményessége folytán. Saját életéről való
önkéntes lemondásával megmentett egy másik -embert. Egy idegent. Csupán az
emberi testvériség szálai fűzték hozzá. Az emberiesség absztrakt jelszava látható
tartalommal telítődött meg. A halállal megváltott élet újra visszanyerte értékét.
Az élet gyümölcsét termő halál mostantól nem volt többé kétségbeejtő értelmet
lenség. Es ez a hosszú haldoklás az egész tábor szeme láttára történt - nem gya
lázatban, hanem mély koncentrációban, a tudatosan vállalt választás méltósá
gában ...

Híre az auschwitzi szögesdrótokon túl a többi táborban is elterjedt. Voltak rá
tanúk. Sokan Fritzsch kalkulációja ellenére mégis életben maradtak. Többek kö
zött Franciszek Gajowniczek is, az az ember, akit Rajmund Kolbe mártíromságá
val megváltott.

A hitlerizmus tébolyult terveit keresztülhúzta a katonai vereség. A moszkvai
konferencia (melyen megszületett a döntés a bűnösök felelősségrevonásáról) és
Sztálingrád nélkül nem került volna sor a nürnbergi per ítélethozatalára. Nem a
katonák, politikusok és jogászok döntötték el az emberiségről folyó vitát, A vá
laszt 1944 augusztusában a tizenhármas, úgynevezett Halál Blokk földalatti cel
lájában adták meg. Még pedig a lengyel ferencesrendi szerzetes, Maksymilian
Maria Kolbe. Olyan bizonyító erővel, melyet semmilyen dialektika nem képes
megingatani.

A bátorság, nemesség, az együttérzés nem is olyan ritka adományok - de e
szép emberi tulajdonságoknak megvannak a természetes határai. Akadnak olyan
körülmények, mikor számonkérésükkel egyszerűen túlbecsűljűk az ember ere
jét. Ezek az erények a csata hevében, hirtelen impulzusok hatására gyakran hő

siességgé és a legmagasabb fokú áldozatvállalássá erősödnek fel. Aránylag
könnyű leírni a hősiesség csodálatra méltó aktusait; mivel azzal áltatjuk magun-
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kat - minden gyengeségünk ellenére, melynek nagyon is tudatában vagyunk -,
hogy ha rákerülne a sor, mi is hasonlóképpen cselekednénk.

Kolbe atya tette nem ebbe a kategóriába tartozik. Az elmélyült magányban
hozott döntés, a mártírhalál vállalása egy ismeretlen emberért olyan cselekedet,
amit nem hétköznapi emberi mértékre szabtak. E sorok írója is úgy érzi, hogy ez
meghaladná az erejét. Ezért olyan nehéz írni róla.

Bizonyos, hogy Rajmund atya hősiessége mély hitből fakadt. Ez nemcsak bá
torsággal vértezte fel őt, hanem kész mintával is szolgált - cselekvési modellel,
mely egyaránt példa és jelkép. Arra szolgáló szimbólum, hogy tartalommal töltse
meg az absztrakciót. Az a tény, hogy semmilyen szálak nem fűzték Franciszek
Gajowniczekhez, e tekintetben nagyon fontos. Mint keresztény a saját életét ál
dozta föl embertársáért, ezzel téve tanúságot az evangéliumi felebaráti szerétet- .
ről, melyet szembeállított a gyűlölet és megvetés hatalmával.

A katolikus egyház nagyon is jól mérte föl ennek a cselekedetnek a jelentősé

gét, mikor Maksymilian Kolbe atyát boldognak nyilvánította. Nem könnyű ennél
jobban indokolt döntést hozni. Azoknak a dolgát azonban megnehezíti, akik a
hagiográfia keretein túl szeretnék megismerni és megérteni ezt a hősi maga
tartást.

A civilizált világnak ma nagyobb szüksége van a szentségre, mint valaha.
Maksymilian Kolbe atyát katolikus életrajzírói entellektüelnek és gondolko

dónak ábrázolják. Van,aki a zsenialitás jegyeit véli fölfedezni gondolkodásában.
Allítólag egészen kivételes matematikai képességekkel rendelkezett. A ránk ma
radt kéziratok közt van egy cikk, melyet római stúdiumai alatt írt, és a kozmikus
űrrepülésnek szentelt. Ebben egy számításokkal és műszaki rajzzal kiegészített
űrhajó modelljét láthatjuk, melyet szerzője "éteroplánnak" nevezett. A cikket az
első világháború éveiben írta.

Minden jel arra vall, hogy maga Rajmund Kolbe nem csupán nem tartott rá
igényt, hogy entellektüelnek nevezzék, hanem egyenesen bizalmatlan volt min
den intellektualizmussal szemben. Saját értelmünk fényébe vetett reménysé
günk ugyanis éles ellentétben áll az alázattal, ő pedig azt a legelső keresztény
erénynek, a megváltás legfőbb esélyének tekintette. Ezért a vallási gyakorlat va
lamennyi változata közül a legnépibbet, a legérzelmesebbet választotta.

A szülő\ házban a vallásos áhítat légkörében nevelkedett. A család minden
napi imái a Szűzanya szobra előtt, az állandó rettegés a bűntől, mély meggyőző

dése, hogy a szűkös kisiparos egzisztenciával járó nélkülözések Zdunska Wolá
ban vagy Pabianicében csupán rövid tanonckodást jelentenek a paradicsomi di
csőség előtt. Tüdőbajos volt és a cselekvés vágya, mely emésztette, lázas ag
resszivitásban nyilatkozott meg nála. Gyakori jelenség olyanoknál, akik tudatá
ban vannak életük törékeny voltának. Az ő egzaltált lovagi eszménye mindenek
fölött a hűséges szolgálat eszménye volt, egészen saját énje feláldozásáig. A
Szeplőtlen Szűznek való önfeláldozás aktusa ... idegszálunk utolsó rezdületéig,
a gondolataink legrejtettebb zugáig - annak a szervezetnek alapszabályaihoz tar
tozott, melyet ő alapított. >

Ha ellenérzésről beszélek, melyet bennem - és nem csupán bennem 
Maksymilian Kolbe atya alakja kelt, elsősorban hittérítői és ideológiai szervezői

tevékenységére gondolok.
Kolbe atya az elmúlt, letűnt kor embere volt. Ez egyáltalán nem jelenti azt,

hogy buzgón és nagy szakértelemmel nem használta fel a fejlett technika min
den vívmányát. A kiadói és sajtóközpont, melyet Niepokalanówban, az általa ala
pított szerzetesrend székhelyén létesített - az akkori idők legmodernebb gépei
vel volt felszerelve, saját rádióállomást tervezett itt, saját 'repülőgépekkel.Ezek a
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tervek már a megvalósulás stádiumában voltak. Közvetlenűl a háború kitörése
előtt néhány szerzetes már elvégezte a pilóta tanfolyamot és nekilátott a repülő

tér építésének.
Kolbe atya hitt az aszkézis szükségességében és eredményességében. Hogy az

embernek időben ki kell szabadítania magát az anyag bilincseiből. Az ő érték
skálajában a technikai civilizáció nem foglalt el valami előkelő helyet. De ez a
fanatikus neofita -nem mondott le a civilizáció eredményeiről. Habozás nélkül
használta fel az ábránd utáni hajszában létrehozott eszközöket, hogy általuk fel
építse az igazság házát. "Foltozott csuhában, foltozott saruban, a legmodernebb
típusú repülőgépen - ha szükséges, minél számosabb lélek megmentéséhez - ez
a mi ideálunk." Ezt írta Nagaszakiból szerzetestársainak Niepokalanówba pa
radox tevékenysége stílusának jellemzésére.
Valószinűleg nem is látta paradoxonnak. A lényeg számára a foltozott csuha

volt. A szegénység és alázat. A paradoxon sokkal mélyebben keresendő, mint a
szerzetesi csuha és a modern közlekedési eszköz kontrasztja. Az alázatnak és az
agresszivitásnak valami furcsa keverékében rejlik. Mert hiszen nem kevesebb
re és nem többre törekedett, mint a világ meghóditására. Ezért térítette meg a
"pogányokat" Japánban, ezért bővítette szüntelenül kiadóvállalatait, kolostoro
kat alapított és terveket szőtt, hogy az egész földkerekséget behálózza a Szeplőt

len Szűz Lovagrendjének szervezetével. Mindezeket az intézményeket pedig gi
gantikus méretekre szabva - szinte a semmiből hozta létre. Egyetlen fillér nél
kül, szüntelenül adományokat gyűjtve közmondásos foltozott csuhájában. Feno
menális energiája és szervező tehetsége volt. Minden vállalkozását szó szerint a
puszta két kezével kezdte. Meszet kevert, téglát hordott az építkezésen, ott állt a
szedőszekrény mellett. Nagaszakiban kiadta "A Szeplőtlen Szúz lovagj ának" ja
pán változatát anélkül, hogy ismerte volna a japán nyelvet: Padláson hált, mikor
hozzálátott Niepokalanów japán leányszervezetének építéséhez, és a kabátjával
takaródzott. Csupán a saját missziójába vetett 'fanatikus hitből meríthetett erőt

ez a vézna, beteges ember. Csak a győzelemnek bizonyosságából, mert sohasem
kételkedett abban, hogy Isten mindenhatóságával és tökéletességével támogatja
minden vállalkozását.

Kolbe atya térítő becsvágya azokból az alapelvekből is kitűnik, melyeket a
Szeplőtlen Szűz Lovagrendje elé tűzött ki. Ebbe a szervezetbe fel kell venni
"fiatalokat és öregeket, szerzeteseket, papokat és világiakat, férfiakat és nőket,

tudósokat és egyszeru embereket". Tevékenységüknek pedig, ahogyan egyik cik
kében megfogalmazta, "ki kell teljesedni minden fajra, nemzetre, helyre, kultú
rára, társadalomra és korra, az egyénekre és a csoportokra, az állami szerveze
tekre egészen a globális társadalmakig". Egyik meghatározott célja pedig "az élet
egész területe, például a sajtó, tudomány, művészet, irodalom, technika, politika,
kereskedelem stb. tökéletesítése":

Az aránylag jelentős eredmények ellenére szembetűnő az aránytalanság a vi
lágot megmozgató tervek és megvalósulásuk közt. Ez a mozgalom a statisztikai
számokat tekintve sohasem érte el az áhított univerzális méreteket és különösen
nem volt semmilyen hatással a tudományra, művészetre és kultúrára - megala
pítójának igyekezete ellenére. Csakis a hagyományos egyházi kereteken belül élt
és fejlődött. Másként nem is lehetett, és Maksymilian atyát csak naiv optimiz
musa akadályozta meg abban, hogy ezt lássa.

A jelenkori történelem nem szűkölködik a tiltakozás és kétségbeesés drámai
aktusaiban. Sokan vannak, akik nem rettennek vissza attól, hogy a saját életüket
áldozzák fel tiltakozásul az igazságtalanság és az erőszak ellen. Mindez az egész
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világ szeme láttára történik. Sok millió jóllakott európai és amerikai nézhette
végig kényelmes foteljében, amint buddhista szerzetesek benzin lángjától égnek
el Vietnam utcáin. A Pepsi Cola reklám és a cowboyok ügetése közepette meg
pillanthatták az eleven fáklyákat a néma, kifürkészhetetlen arcú nézőkkel

együtt.
A mártíromság hierarchiájának meghatározása, azon ügyek fontosságának

rangsorolása, melyek nevében mártíromságot vállalnak, cinizmus volna. Maksy
milian Kólbe atya auschwitzi éhhalála azonban mégis különbözik e tragikus
manifesztálásoktól, amelyeket - és ez még tragikusabb - a tömegkommunikáció
terjeszt világszerte, s ezzel bízonyos fokig a politikai baleset rovatába degradálja
őket. Elsősorban abban különbözik ezektől, hogy nem a kétségbeesés és tiltako
zás aktusa volt. Hanem az affirmációé. A szeretet hősi gesztusa a gyűlölet ellené
ben. És ezt a gesztust nem a világ szemeláttára tették, hogy felrázzák alvó lelki
ismeretét és állásfoglalásra kényszerítsék, hanem Isten előtt.

Rajmund Kolbe - a született propagandista, aki annyira bízott a sajtó és rádió
hatásában és olyan nagy lelkesedéssel fogadta volna a televíziót, mint saját apos
tolságának eszközét - az auschwitzi táborban akusztikai vákuumba került. Nem
számíthatott rá, hogy önfeláldozásának tanúi életben maradnak és hírt adnak
róla. Csak az üdvösségre számíthatott, és még talán arra, hogy szörnyú szenve
déstől menthet meg egy idegen embert, aki annyira rettegett ettől. Hogy ki volt
ez az ember, annak nincs semmi jelentősége.

Ebben az irtóztató laboratóriumban Kolbe fogoly hite is ki volt téve a desztil
lációnak. Az ő cselekedete ennek a hitnek végső konzekvenciája, a keresztény
ség esszenciájának gyümölcse volt. És ha univerzális kicsengést nyert, hát azért,
mivel ugyanolyan elementáris jelenséggel állították szembe. A nemzeti szocializ
mus által föltámasztott ősi horda etikája a táborban hasonló koncentrációnak
volt alávetve. Ennek a két tovább már nem redukálható alapelvnek konfrontáció
ja az abszolút ellentétek összeütköztetése volt.

Rövid villanás. Mert mindnyájunk élete és történelme többnyire valahol közé
pütt zajlik, a drámai szélsőségek között. A világnak léteznek még olyan régiói,
vannak még nemzedékek, melyek nem élték át az emberiességnek döntő próbá
ját. De még azok is, akik átestek rajta, megpróbálják kitörölni emlékezetükból
ennek apróbának iszonyatát. A mi utunk a történelmen át, melyet szívesen kép
zelünk diadalmas menetelésnek a határtalan világok horizontjai felé, valójában
nem más, mint kétségbeesett tántorgás egyik válságból a másikba. Nem akarjuk
látni, hogy a föld összezsugorodik a talpunk alatt, hogy egyre kevesebb a lehető

ség arra, hogy magunk válasszuk meg az utat és hogy az emberi méltóság ára
inkább csökkenőbenvan, mint növekedőben.

Meg akarunk menekülni a soronlevő katasztrófától és nem töprengünk azon,
milyen új veszedelmeket hoz a következő. Azzal áltatjuk magunkat, még ha bekö
vetkezik is, talán akkor sem követel választ tőlünk a végső kérdésekre.

De bízhatunk-e abban, hogy éppen nekünk nem kell szembenéznünk ezzel a
kihívással?

A lemeztelenített emberiség víziója nem a beteges fantázia szüleménye. Sok
kal hamarabb valósággá válhat, mint gondolnánk. Es ha bekövetkezik, mivé lesz
akkor az ember ezen a túlnépesedett, kifosztott, megmérgezett földön? A féle
lemtől és éhségtől megtébolyodott patkány, vagy továbbra is ember?

Amikor az elején azt írtam, hogy Maksymilian Kolbe atya tette nem érthető, s
talán soha nem is fogjuk teljes egészében megérteni,erre a kérdésre gondoltam.

Gimes Romána fordítása
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