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A krakkói bíboros könyvében az érdekességek
helyett II. János Pál isten- és emberszolgálatának,
valamint személyiségének lényegét igyekezett
megmutatni. Bár érzelmileg erősen kötődött a
pápáho z, még haldoklásának felid ézésében is
sikerült elkerü lnie az érzelgősséget. A kötet a
tan ítvány, majd legközelebbi társ és - kisebb
mér tékben - a lengyel szá rmazású olasz újság
író, Gian Franco Svidercoschi együttes vissza
emlékezése it tartalm azza.

Rövidebb első része a Szentatya életének
lengyelországi szakaszá t idézi fel. Már segéd
püspökként meghatározó szerepet játszott a II.
Vatikáni zsinaton. Az új, amivel az üléseket gaz
dagította: "az ember központi helyének hangsú
lyozása egy mélyen Krisztus-központú felfogá
son belül, valamint az evangéliumi nyitás a világ
felé, az emberi jogok, különösen a lelkiism ereti
és vallásszabadság jogainak véde lme érdekében.
Később egész pápaságát azokra a tapasztalatok
ra építette fel, melyeket Lengyelországból hozott
magával (.. .) A kommunista rezsim alatt átélt
megpróbáltatások (...) elmélyítették az egyház
ról alkotott képét, az ökumeniz mus és a társa
dalmi kérdések iránti fogékonyságát, nyitottsá
gát." II. János Pál nézetei és egyházirányítási
koncepciója tehát korán kialakultak.

A későbbi pápa 1966-ban , frissen kinevezett
érsekként kérte fel Dziwisz atyá t, legyen a sze
mélyi titkára. Már ekkori szentbeszédében
sze mbeszá llt a kommunista hatalommal. Az a
hazafiasság hiányával vádolta meg a lengyel
püspöki kart, amely kölcsönös megbocsátást
ígért és kért a német főpapoktól. Az 1 967-től bí
boros Wojtylát a politikai veze tés igyekezett
sze mbeállítani Stefan Wyszy úskivel, a katoliku
sok fejével. Megtehette-e volna 1968-ban, a ha
talomnak a zsidó k, az egye temisták és általában
az értelmiség elleni kegyetlen fellépése idején,
vagy 1970-ben, amikor az állampárt lövetett az
életkörülményeikkel elégedetlen tengerparti mun
kásokra, hogy "nem politizál"? Támogat ta il dol
gozók követeléseit, védte a fiatalokat, az értelmisé
get, a tanárokat, akiknek megtiltották a templomba
járást ott, aho l a katolikus egyház a világháború
ala tt a nemzeti egység megőrzésének fő táma
sza volt.

Bírálta a cenz úr át, majd 1976-ban és később

hangot ado tt a tömeges munkássztrájkok elfoj
tása elleni tiltakoz ás ának, segítette az üldözöt-
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teket védő értelmiségi ellenzé ket. Sokéves
küzdelem után sikerü lt felép íttetnie egy új tem p
lomot a "szocialista város" Nowa Hutában, a
mai Krakkó hatalm as város részé ben. Miut án az
érseki palotába lehallgatókészülékeket szerel
tek, néha szá ndé kosan emelt hangon beszélt,
hogy meghallj ák a véleményé t. Ha valakivel
font os megbeszélést akart folytatni, elhagyta a
bíborosi palotát, a külföldi püspököket néha a
hegyekbe vitte. Már ekkor meggyőződése volt :
"a világ és kü lönösen Lengyelország jövőjét

nem a marxisták fogják meghatározni. Túl erő

teljesen ébredeztek már az emberek szabadság
vágyá t, a demokrácia és a szolidari tás után i vá
gyat tükröző (.. .) társad almi erők. Ezért nézte
(. ..) némi fájdalommal a Vatik án kelet-európai
politik áját. Tartott attól, hogy az Apostoli
Szentszék, a helyi püspöki karokkal való együtt
működés helyett, inkább a szocialista országok
kormányaival való mielőbbi megállapodást vá
lasztja."

Félt elvállalni a legnehezebb egy házi k üld e
tést. Wyszynsk í bíboros emlékeze tébe idézte az
első lengyel Nobel-díjas író, Henryk Sienkie
wicz Quo vadis című regényét, amelyben Jézus
igyekszik vissza térí teni Rómába az onnan me
nekülő Szent Pétert. Amikor még Wojtylaként a
konkl ávéra utazott , il kommunista hatóságok
bevonták dipl omata útlevelét.

A pápaság évei című hosszabb második rész
tart alm át jobban ism erjük . "Ne féljetek! Nyissá
tok meg az O [Krisztu sI üdvözítő hatalm a előtt

az állarnhat ároka t. a gaz dasági és politikai
rendszerek határait, a kul tú ra, a civilizáció és a
fejlődés széles területeinek határait!" - mond ta
1978-as első pápai homili ájában, programbe
szédében.

A "za rándok pápa" minden utazásának
megvolt a jelentősége, de Dziwisz nem véle tle
nül jelenti ki, hogy az 1979-ben Varsóban milli
ós tömeg előtt elmondo tt pápai ima abban a
történelmi helyzetben i1Z elnyo mott Lengyelor
szag fohásza lett: "Szálljon le ránk a Te. Lelked !
Es újítsa meg a föld et! Ezt a földe t." Erde mes
sorba raknunk néhány eseményt: 1980 augusz
tusa - a lengyelek többségét egyesítő Szolidari
tás szervezet létrejötte a munkás Lech Wal~sa

vezetésével, 1980 decembere - II. János P ál
Leonyid Brezsnyev szovjet elnökhöz intézett le
vele: "Európa és az egész világ aggódik az
utóbbi hónapok lengyelországi eseményei kö
vetkezt ében kialakult feszü lt helyzet láttán",
1981 dece mbere - a Szolida ritás illegali tásba



kényszerítése a katonai diktatúra eszközeivel és
a pápa levele Wojciech [aruzelski diktátorhoz,
amelyben kérte őt, vessen véget a vérontásnak
és folytassa az 1980-ban elkezdett, társadalmi
megújulást célzó tárgyalásokat - párhuzamot
vonva a "szükségállapot" és a hitleri megszállás
között. Ez év tavaszán Vatikánban egy merénylő

nem véletlenül próbálta megfosztani életétől a pá
pát. 1983-ban ismét Lengyelországban járt, talál
kozott Walesával. kifejezve, hogy a Szolidaritás él.
A kommunista tábor gyors összeomlása váratlanul
érte. 1991-ben már demokratikus hazájába látogat
hatott el, viszont fájdalmat okozott neki, hogy két
évvel később a választásokon a kommunisták utó
dai szereztek többséget. 1991-ben hozzánk is eljött,
amiró1 sajnos nem értesülünk a könyvből. Későb

bi romániai látogatásáról, amelyen az ottani ró
mai katolikus magyarok problémáira nem volt
ideje vagy lehetősége figyelmet fordítani, rövid
említést találunk.

Dziwisz alapvetőnek tartja II. János Pál újfaj
ta szemléletének megismertetését, az egyház ka
rizmatikus, világi és közösségi elemeinek elő

térbe állítását, a fiatalok, a nők, a különböző

mozgalmak, közösségek jelentőségének hang
súlyozását. A pápa sokat tett a keresztény és
más egyházak békés együttéléséért és együtt
működéséért. Fájt neki, hogy az Európai Unió
elutasította kérését, hogy a közösség alkotmá
nya hivatkezzon kontinensünk keresztény gyö
kereire. Keveset tudhatunk meg a Szentatyának
a kultúrával kapcsolatos nézeteiről, az pedig itt
nem lehetett cél, hogy szépirodalmi munkássá
ga is szóba kerüljön.

Az életmű tanulsága: "Az egyháznak ott kell
jelen lennie, ahol az emberek vannak. Az egy
ház mintegy elkíséri az embert és a társadalmat
életének útján, de azt mindig erkölcsi szinten
teszi. A közvetlen politikai tevékenységben nem
szabad részt vennie! Az viszont egyenesen köte
lessége, hogya társadalmi és politikai jelensége
ket erkölcsileg megítélje." (Ford. Koncz Eva; Uj
Ember, Budapest, 2007)

D. MOLNÁR ISTVÁN

MÁRAI - ÉVSZÁMOK NÉLKÜL?

Nem vagyok Márai regényeinek olvasója, semmi
kifogásom, de inkább aVendégjáték... gimnazis
ta-korombéli élménye maradt meg, aztán Mándy,
Mészöly Miklós, Ottlik jött, a fél nagy-irodalom (a
"világ", jó, csak a fele, de ... a klasszikusokkal) ...
és mostanság a reklámozandó könyveket olva
som csak, főleg, már Baudelaire, Poe, Stevenson,
Babits, Bierce és Dosztojevszkij, no meg Simenon
kivételével, tehát Márai nem jött.
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Még a könyvesboltban is, ahová tavaly be
botlottam, és Márai műveit kínálgatták, megje
gyezték hamar: "Jaj, kinek mondjuk ezt ... maga
és Márai. .." De az Irók, köItóK, irodalom című

munkát (Helikon, 2002, a remek Urbán lászló
válogatása) megvettem.

Jól tettem.
No, persze, híres forrásokból voltak Márai

információim. Meg is írtam. Ottlik rajongott érte,
Orley hamarosan már nem, mert a Flocsek-kötet
be válogatott, Márait sok szempontúan elemző

dolgozata a felszínesebbé, klasszicizálódó, szín
padi szerzőként hígabb írót mutatta be ... el tu
dom hinni ítéletét. Hanern újságcikkeit, néha
esszéit. .. nagyra tartotta Orley István is.

Ezt el is feledtem, jószerén, s miért lapoztam
bele számomra mindig elemi erőt jelentő "írók...
irodalom" kifejezés mögöttesébe?

Meg ugyanily elemi erejű nekem a veréb, s
van egy - sajtónkban már bőven ismertetett
sánta madárkám, egy kétnapos korában ki
Eottyant, törött lábú, akkor még sebes, pőre, az
Allatkert szakértő kezei-lelkei által megmentett
fióka, ma szép és "ép" (szellemű) kis hím veréb,
és most az övé a hajdani 30. éve madaraknak
adott dolgozószobám, és mert két szobánk s egy
hallunk van itt a lakásban, bent összenyitva a két
szoba, a gázfűtés melege száll át hozzá ... mert
nála villanykályha van, s egész télen azzal fűte

ni. .. komoly honoráriumemelkedést igényeIne.
.. Babits, Kosztolányi, Simenon, Szabó Lőrinc

"Orök barátaink", ismétlem, Baudelaire van ott
egy asztalon (meg még 300 könyv, filozófusok,
szépművészek, regényírók, sakkszerzök stb. a
polcokon), meg Márai említett kötete ... ez utób
bit nyitottam ki egy nap (míg szállt bent emin
nen-oda a melegebb, a hűsebb).

De jól tettem!

Persze, a csodálatos mester, Fried István rég
megismertetett a Kosztolányi-Márai kapcsolattal
(ezt másutt említettem), s azonnal a Kosztolá
nyi-cikket kerestem. (Ezek itt "csak" újságcikkek
- ah, remekművek, úgy 80 százalékig.) Koszto
lányi, írja Márai a nagy költő halála után rög
vest, író volt. Igy kezdi. Ennyivel. Iró egy oly
korban, mikor az írót épp csak eltűrik ... un
ják... nem fizetik meg... kisöpörnék (én mon
dom: mint Kafka éhezőművészének maradvá
nyait a rohadt szalmával a ketrecből), ezt nem
szó szerint idézem, mert Márai a cikkeiben, kü
lönféle megfogalmazásokban, ötször elmondja
legalább. Haha, engem csúfolnának, hogy min
dig önmagamat ismétlem. Márai nincs így "pé
cézve" maiak által, hát nyugodtan leszögezem:
miért ne ismételte volna legfontosabb "lejtmotí
vumát" a lejtő-emelkedő évek során hol itt, hol


