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II. JÁNOS PÁL PÁPA
Karol Wojtyła, akit 1978-ban választottak pápává,
bizonyára maradandó alakja a pápaság történeté-
nek. Hosszú évtizedek után megtörte az olasz he-
gemóniát, s mert lengyel származású volt, átélte ha-
zája 20. századi megpróbáltatásait, és a világtör-
ténelemnek is meghatározó személyisége lett. Elő-
deinek történelmi szerepe máig vitatott: XII. Piuszt
sokan bírálják, felvetve a kérdést: elég határozot-
tan ítélte-e el a nácizmust és Hitlert, s hogy kiállá-
sának nem lettek volna-e pozitív következményei;
XXIII. Jánost a zsinat megindításáért bírálták kon-
zervatív egyházi személyiségek, akik még ma is kár-
hoztatják a nemzeti nyelvű liturgiát, s a híveknek
hátat fordítva, latinul mondják a szentmisét; VI. Pál
Humani generis kezdetű enciklikája heves ellenér-
zéseket váltott (és vált) ki. I. János Pál halála in-
dokolatlan legendák forrása lett, utódát, II. János
Pált pedig nem minden malícia nélkül utazó pá-
pának nevezték, médiasztárnak, aki folyvást vi-
láglapok címoldalán szerepelt, s némelyik intéz-
kedése megosztotta a dél-amerikai katolikusokat.
Mindez azt jelzi, hogy a pápák nemcsak a katoli-
kus lelkiséget alakítják, hatásuk jóval szélesebb körű,
a nagyhatalmak veze tői is kénytelenek figyelni rá-
juk, olykor meghallgatni intelmeiket.

Andreas Englisch német újságíró, a Bild német
napilap egykori Vatikán-tudósítója könyvének al-
címe: „Karol Wojtyła titka”. Valóban titokzatos ere-
je és elhivatottsága segítségével lett úrrá olykor po-
koli testi szenvedésein, hogy teljesíthesse küldetése
legfontosabbnak vélt elemét, a világvallá sok kö-
zeledését és a keresztények megbékélését. A róla írt
könyv szerzőjének szerencséje volt, 1995-től azok
közé a Vatikánba akkreditált újságírók közé tarto-
zott, akik a pápai repülőgépen kísérhették II. János
Pált, s módja volt közelről figyelni a pápát, bepil-
lanthatott szigorúan őrzött, megszabott rendben zaj-
ló magánéletébe is.

Nem kritikátlan, áhítattól csöpögő krónikát írt
a pápáról. Inkább kételkedve figyelte tevékenysé-
gét, s egyik-másik intézkedésének végső értékelé-
sét a jövőre bízta, kiváltképp azokat, amelyek ar-
ról árulkodtak, hogy sem ő, sem megnyilatkozá-
sainak sugallói (elsősorban Joseph Ratzinger, a ké-
sőbb XVI. Benedekként regnáló, utóbb lemon dott
pápa) nem voltak tisztában bizonyos jelenségek tár-
sadalmi hátterével. A dél-amerikai mozgalmak el-
ítélésével az egyház küldetését sem látták át, a sze-
gények egyházának támogatása helyett elméleti-
nek mondható teológiai megfontolásaik győze-
delmeskedtek. Viszont sokkal kemé nyebben és ha-

tározottabban kellett volna szembeszállni azokkal
a bűnös tettekkel, amelyek megrendítették a ka-
tolikus egyház szilárd épületét, világszerte felhá-
borodást keltettek, s azt a véleményt erősítették,
hogy a Vatikán eltusolta a problémá kat. (Hogy ezek
magukban és következményeikkel mekkora terhet
jelentettek, az is jelzi, hogy XVI. Benedek részben
ezek miatt mondott le — ismerjük el — csodálat-
ra méltó elhatározásával, s Ferenc pápa bocsánat-
kérésével még nem zárult le a szomorú folyamat.)
II. János Pál pápasága idején „tévedések szomo-
rújátékának” is tanúi lehettünk, ugyanakkor ezek
az évtizedek mégis az egyház történetének meg-
határozó, kivételesen fontos lapjaira kerültek.

Mi ennek a magyarázata? Erre a kérdésre keresi
a választ Andreas Englisch, aki maga is a pápa va-
rázskörébe került. Édes teher a pápa utazó csapa-
tához tartozni. Aki rádiós, televíziós újságíró, ab-
ban a szerencsében részesül, hogy oda tartozhat,
előbb-utóbb bennfentesként tudósíthat a pápa lá-
togatásairól, részt vehet a sajtótájékoztatókon, be-
leláthat a Vatikán terveibe, és ami a legfontosabb:
emberi közelségbe kerül a világegyház kormány-
zójához. Ugyanakkor folyton résen kell lennie: ide-
je percre pontosan be van osztva, ha kell, rohannia
kell, máskülönben élelmesebb kollégái megelőzik
és elfoglalják a jobb helyeket. Az erre termett
azonban mégsem csügged, hiszen olyan esemé-
nyekről tudósíthat, amelyekre odafigyel a világ.
Andreas Englisch szerencsés ember: többször is sze-
mélyesen tapasztalhatta a kegyelem jótékony je-
lenlétét, ahogy ellenkezőjébe fordította a rosszat, és
beteljesítette a pápa várakozását és célját. II. János
Pál a kegyelem segítségével győzhette le teste gyen-
geségét. 1981-től — ekkor sebesítette meg életve-
szélyesen Mehmet Ali Agca — egészségi állapota
fokozatosan hanyatlott, két évvel halála előtt,
2003-ban pedig hivatalosan is meg erősítették,
hogy Parkinson-kórban szenved. Egy re nehezeb-
ben beszélt, vonszolta magát, de ha rogyadozva is,
haladt előre, tudta, hirdetnie kell a szeretet igéit, s
megadatott számára, hogy Mane nobiscum Domine
(Maradj velünk, Urunk) kezdetű apostoli levelével
megnyithassa a 2004-es Szentévet. Félelmetes
mennyiségű útjain szinte az egész világot bejárta:
104 külföldi vizitjén 120 országban járt és több mint
1,2 millió kilométert tett meg. Nehéz szavakba fog-
lalni, mit jelentett, mennyit adott a híveknek!
Egyik magyarországi látogatásán a hazai értelmi-
ség vezetőivel találkozott. Egyszer csak felpattant,
megindult, sorban kezet nyújtott azoknak, akik egy-
más hegyén-hátán igyekeztek a közelébe férkőzni.
Annak a kézfogásnak emlékét életem végéig meg-
őrzöm, s bizonyára a többiek is.
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II. János Pál kivitte a Vatikánból és közkinccsé
tette a katolicizmust az egész világ számára. Így
lehetett a remény embere az ellenségeskedéstől,
gyűlölettől megosztott földkerekségen. Nem-
csak a hit térfogatának sokszínűségét mutatta meg
kortársainak, a világ uraival szinte megválasztá-
sa pillanatától szívós harcot vívott (Andrej Gromiko
szovjet külügyminiszter három hónappal később
tett látogatást a Vatikánban, az új pápa nem sokat
udvariaskodott vele, lengyelországi tapasztalatai
felvértezték az ilyen tárgyalásokra). Nagy segít-
ségére voltak a médiumok, fel is használta a ben-
nük rejlő lehetőségeket. De sosem a saját népsze-
rűsítéséért tette. Vörös szőnyegen ment, majd bo-
torkált végig, de nem volt benne színészies. Jött,
mert hívták. Olyasmit hozott, amire szüksége volt
vendéglátóinak, a békesség, megbékélés esélyét adó
szavakat. A végén pedig a szenvedéseiből erényt
kovácsolt. A világ nem a sportos kirándulóra, nem
is a költőre emlékezik. Színészként elfelejtik. De azt
a kínlódva vánszorgó, keresztje alatt roskadozó
öregembert sohasem, mert valamiképp hiteles kül-
döttje lett a szenvedő és a szenvedéseiben felma-
gasztalódó Megváltónak.

Különösen bensőséges kapcsolat fűzte a Szűz-
anyához. Andreas Englisch tanúja volt a pápa fa-
timai látogatásának is 2000 tavaszán. 1917-ben
ugyancsak ebben a hónapban volt a tanúja a három
kisgyerek Mária megjelenésének és üzeneteinek. Ha
ugyan így történt, mert nagyon sokan kételkedtek
és kételkednek máig a jelenés és a három üzenet va-
lódiságában. II. János Pál nem kételkedett. 800 ezer
ember szeme láttára borult térdre, hogy imádkoz-
zék. A világ katolikusai azt remélték, megoldódik
Fatima rejtélye, fény derül a harmadik titokra. Vár-
ták a Hittani Kongregáció vezetője, Ratzinger bí-
boros elvi nyilatkozatát. Ám egyre késett. Végül
közzétették, s az volt a lényege, hogy nem történt
csodálatos esemény, a jelenésre valószínűleg nem
került sor. Elképzelhetjük, milyen fájdalmas volt e
jelentést olvasnia a pápának. Megkérdőjelezték,
ami ben hitt, őt azonban megerősítették hitében,
hogy Fatimában megerősítő üzenetet kapott.

II. János Pál pápasága idején számos olyan
gesz tust tett, amely addig elképzelhetetlen volt.
A meg békélést, kiengesztelődést hirdette minde-
gyik útján. Ott is, ahol gyanakodva fogadták. Ott
is, ahol nem titkolt ellenséges érzésekkel. Néha köz-
vetlen környezetét is megdöbbentette útitervével,
s a célországban is hatalmas biztonsági intézke-
déseket foganatosítottak, nehogy baj érje. A médi-
umok természetesen kettőzött figyelemmel kísér-
ték ezeket az útjait, igyekeztek minden részletről
sürgősen beszámolni, hisz — mint a könyvből ki-
derül — a nagy hírügynökségek között is kíméletlen
a verseny, melyikük gyorsabb, szemfülesebb. Néha
csapdába esnek. Egyik útján egy gyerek játékpisz -

tolyt fogott rá. Már repítették is világgá a hírt: me-
rényletet követtek el a pápa ellen… Ami kor fény
derült a valóságra, következett a kénytelen-kelletlen
cáfolat. Fejek is hullottak. Tény, hogy a médiumok
segítségével lényegtelen eseményekből is szenzá-
ciót lehet faragni, harmadrangú embereket a fény-
be emelni, tehetségteleneket nagy tudásúvá smin-
kelni. II. János Pálnak nem volt szüksége ilyesmi-
re, eltökélten járta útját, s egyre nagyobb figyelmet
keltett, mind nagyobb tiszteletet vívott ki magának.
Az emberek úgy érezték: egy közülük, mégis sok-
kal több. Titokzatos erő segíti, emeli föl újra meg
újra. Amikor arról olvasunk, hogy az amerikai el-
nök jól megjáratta, míg ahhoz a sátorhoz ért,
amelyben fogadta, először felháborodunk, s azok-
ra az államfőkre gondolunk, akik mindent megtet -
tek, hogy keveset kelljen sántikálnia. Ám utóbb azon
meditálunk, ki volt a nagyobb példamutató: a ván-
szorgó pápa vagy a világi hatalmasság? A szenvedő
küldött vagy a nagyságával kérkedő?

Szent János felidézte Jézus tanúságtevő szava-
it: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem kö-
vet, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet vilá-
gossága” (8,12). Nem nagyon hittek neki, szemé-
re vetették, hogy önmagáról beszél. Így válaszolt:
„Még ha magamról teszek is tanúságot, érvényes
az én tanúságom, mert tudom, honnan jöttem és
hová megyek” (8,14). II. János Pál nem mondta vol-
na magáról, hogy ő a világ világossága, azt viszont
egyszerűbben, de elmondhatta, hogy tudta, hon-
nan jön, hová megy és ki bízta meg, hogy tanúsá-
got tegyen róla. Ő sem volt egyedül, még ha né-
melykor magányos szenvedőnek is látta őt a világ,
hiszen mindig hitelesen, elhitető erővel hivatkozott
arra, aki Péter utódaként rábízta nyáját, s köteles-
ségévé tette, hogy az igaz ságot hirdesse az egész
világon. Voltak bírálói közvetett környezetében is,
1986-ban még a kuriális bíborosok is rosszallották,
hogy más vallások vezetőivel együtt ünnepelte a
béke világnapját Assisiben. Elképedtek, mert ma-
gánkihallhatáson fogadta Gorbacsovot 1989-ben.
Döbbenettel vették tudomásul, hogy 1994-ben a Va-
tikán elismerte Izrael államot. Ez azonban mit sem
rontotta népszerűségét. Amikor szentmisét mon-
dott Manilában, több mint 3 millióan vettek részt
a szertar táson, ő pedig már azon gondol kodott, ho-
gyan teremthetne megbékélést az egyhá zak között,
Ut unum sint, „hogy egyek legyenek”. Ennek jegyé -
ben született a közös nyilatkozat a megigazulás ta-
náról 1998-ban. Közben a Szentszék elismerte a ke-
resztények bűnösségét a holokausztban, majd az
egyház bocsánatot kért a valláshábo rúk, az inkvi-
zíció és a zsidóüldözés eltévelyedései miatt 2000
márciusának elején. Ugyanebben a hónapban zsi-
dó rabbikkal együtt imádkozott a Siratófalnál,
két hónappal később pedig a damasz kuszi menet -
ben mondott imát Keresztelő Szent János sírjá nál.
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Csak néhány eseményt ragadtam ki e páratla-
nul értékes könyvből, amely nemcsak egy méltán
a szentek sorába emelt pápa életútját és küldeté-
sének teljesítését mondja el, hanem írójának szem-
léletváltozását is őszintén ábrázolja. (Az Agape ki-
adásában megjelent könyv Szabó Katalin szép for-
dításában olvasható és olvasandó.)

RÓNAY LÁSZLÓ

HENRI BOULAD SJ: 
ISTEN ŐRÜLTEN SZERET TÉGED!

Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes tanul-
mányában a Biblia alapján megállapítja: Isten
minden dolgot Igéje, szava által alkotott, de az em-
bert saját leheletével alkotta. Az ember kezdettől
fogva teljesen külön helyet foglal el a többi te-
remtményhez viszonyítva, megjelenése gyökeres
változást mutat minden előzményhez képest,
mert a Szentlélek jelét hordja magán. Az ember az
egyedüli lény, aki beszél Istenhez, akihez Isten szól.
P. Boulad szerint: „Aki nem imádkozik, megszűnt em-
bernek lenni. Elveszíti azt, ami megkülönbözteti őt a te-
remtés többi részétől.”

A kötet szerzője élete legnagyobb felfedezésé-
nek tartja, amikor egy napon felismerte, hogy Is-
ten szenvedélyesen szereti őt, és ez az „őrült, sze-
rel  mes szeretet” kivétel nélkül minden emberre ki-
terjed. „Úgy ért, mint egy villámcsapás, azonnal meg-
értettem, hogy Istennek mindene vagyok, egyetlen sze-
relme, lelkének egyetlen gondja, gondolata… Ez létezé-
sem alfája és ómegája, filozófiám, teológiám, szellemi-
ségem, misztikám alfája és ómegája: Isten számára
minden vagyok.” Henri Boulad nem kételkedik ab-
ban, hogy mindaz, amit Isten mond a Bibliában az
ember iránti szeretetéről és irgalmáról, azt személy
szerint önmagára vonatkoztathatja. „Isten számára
egyedülálló vagyok a világon. Ha én az övé vagyok,
minde ne megvan; ha engem elveszít, mindent elveszít.”
A kö tet szerzője elismeri, hogy mindez „szörnyűnek,
illetlennek, abszurdnak” hangzik, de a misztikusok
mindezt felfedezték és átélték. S bár elképzelhe-
tetlennek tűnik, hogy Istennek szüksége van az em-
berekre, mégis, „itt található meg a zsidó-keresztény
kinyilatkoztatás legmélye, szívének szíve”. Isten a ki-
nyilatkoztatással azt akarta feltárni, hogy számá-
ra az ember „végtelenül értékes, hogy én egyetlen, pó-
tolhatatlan vagyok a szemében, hogy engem az ő teljes-
ségévé, kizárólagosságává tett”. Természetesen nem
valamilyen szükségből, hanem mert teljes és fen-
séges szabadságában így döntött. Isten legtelje-
sebben szabad cselekedete az volt, hogy Jézus Krisz-
tus megtestesülésével „feladta szabadságát, alá-
 rendelte magát az embernek, vállalta a vele függő viszonyt,
összekötve az ember sorsát a sajátjával. Isten az embert
így saját sorsába illesztette.” Még ha ez őrültnek, ab-

szurdnak is látszik, „Isten éppen ezáltal emel föl ma-
gasabb rendű szellemiségébe, és lep meg bennünket. Nem
valamiféle nyomasztóan fölénk hajló mindenhatósággal”,
hanem a szeretet magasabbrendűségével. Krisz-
tusban Isten „nem végtelen nagyként mutatkozik
meg, hanem végtelenül kicsinyként; nem úgy, mint a Ma-
gasságos, hanem mint a legkisebb; nem Elsőként, ha nem
Utolsóként; nem mint a Mindenhatóság, hanem mint a
teljes tehetetlenség és törékenység; nem végtelenül gaz-
dagként, hanem végtelenül szegényként, koldusként”.

P. Boulad emlékeztet rá, hogy az Ószövetség-
ben villámlásra, mennydörgésre, a Sínai-hegyre
„és egy egész színpadi rendezésre” volt szükség ah-
hoz, hogy az emberek felfedezzék Istent. Azt hit-
ték, hogy Javhe csak bizonyos kiemelt helyeken
mutatkozik, amelyeket szent helyeknek neveztek
el. Jézus Krisztus óta azonban tudjuk, hogy
„nincs többé templom, nincs többé szentély, nincs töb-
bé szakrális hely, nincs Szentek Szentje az emberen kí-
vül… Isten megnyilatkozását ma az ember arcában kell
keresnünk.” A Lélek nem lakik többé kőbe épült
templomban, hanem az emberben. A hit egész fo-
lyamata abban áll, hogy felfedezzük Istent az
egyes személyben. Amikor ez bekövetkezik, „elju -
tunk az Evangélium és a hit legmélyére. Semmilyen hely
ezen a világon nem szentebb, mint az emberi arc.”

A szerző arra is kitér, hogy ma sokan elhagyják
az egyházat, hogy elkötelezzék magukat a huma-
nitárius tevékenységekben, törődnek a szegények -
kel, a betegekkel, a testi fogyatékosokkal, a leprá-
sokkal. Számára ez nem hátra-, hanem előrelépés.
Ez az elkötelezettség az ember szolgálatában, „ez
az Evangélium, túl minden egyéb vallásgyakorlaton és
szertartáson. Vajon a hit nem az isteni iránti érzékeny-
ség az ember szívében?” Így az alapkérdés valójában
nem az, hogy hiszünk-e Istenben, hanem az, hogy
hiszünk-e az emberben? „Az emberben hinni annyi,
mint felfedezni benne Isten dicsőségét, a dicsőséget, amely
beragyogja az arcát egy máshonnan érkező fénnyel.”

Isten arca pedig ott van mindenkiben, a legszá -
nalmasabbnak látszó emberben is, a legegyszerűbb
háziasszonyban, a legnincstelenebb koldusban.
Az emberi méltóság nem a származás, a társadal-
mi ranglétrán elfoglalt előkelő hely függvénye, ösz-
szehasonlíthatatlanul jelentősebb és fennköltebb az
eredete: „Isten Lelkének a jelenléte az, amely beragyogja
a leghétköznapibbnak vélt arcot is. Ennek a ténynek a tu-
datosítása elűzi minden kisebbségi érzésünket, és meg-
engedi, hogy emelt fővel járjunk.” Aki ugyanis tuda-
tában van annak, hogy Isten gyermeke, és Isten sze-
reti őt, úgy, mint a saját Fiát, az nem fél többé sem-
mitől. „A békét, a bizalmat, a ráhagyatkozást éli meg,
Tudja, hogy egy felsőbb nagyság hordozza őt. Egy fel-
sőbb nagyság szereti őt.” (Ford. Müntzberger Tom-
pa Mária; Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL
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