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Tanári és közéleti
tevékenysége

Ez év május 6-án volt negyven éve annak, hogy az újabb kori ma
gyar katolikus egyháztörténelem egy neves és jeles szereplője, Já
nosi József jezsuita szerzetes, filozófus, egyetemi tanár Németor
szágban meghalt. Ezen emlékezés szerzője azért érzi magát illeté
kesnek a megszólalásra, mert jól ismerte Jánosi Józsefet, évekig
szerkesztőségi kartársa volt és a közös müncheni évek alatt egy
ideig ugyanabban a házban lakott. Most már egyes szám első sze
mélyre váltva, az eddig elmondottakat azzal egészíteném ki, hogy
ismeretségünk éveiben barátságával tüntetett ki, ami az udvarias
sági formákon túl abban is megnyilvánult, hogy kíváncsiságomat
nem tekintette tolakodásnak, hanem készségesen tájékoztatott sok
mindenről, amiről felfogása és véleménye érdekelt.

Jánosi József 1898. április 22-én a felvidéki Zólyomban, az
azonos nevű vármegyében született. 1913-ban, tehát tizenöt éves
korában belépett a jezsuita rendbe. A középiskola elvégzése után
az ausztriai Innsbruckban és Feldkirchben bölcseleti tanulmá
nyokat folytatott. Feldkirchben és a pécsi Pius-kollégiumban pre
fektus volt. Teológiát Rómában tanult, mégpedig a híres
Gregoriana Pápai Egyetemen. Teológiai doktori oklevelet szer
zett mind a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen,
mind az imént említett római Gregorianán. Néhány évet az
Amerikai. Egyesült Államokban töltött. Kiválóan olvasott és be
szélt angolul, olaszul, németül, franciául, és mint egyszer mond
ta nekem, két-három további nyelven is értett valamennyire.

Egyetemi tanári tevékenységét harminchét éves korában kezd
te, 1935-től magántanárként a budapesti Tudományegyetemen
logikát és metafizikát adott elő. Ugyanott 1942-ben nyilv. rk. ta
nár lett és dogmatikát tanított. 1945-től 1949-ig budapesti egyete
mi elfoglaltságán kívül a szegedi jezsuita rendi főiskolán a filo
zófia és vallásbölcselet tanára volt.

A tanári elfoglaltságon kívül szívesen vállalt feladatot tudo
mányos intézményekben és szervezetekben is. 1935-től a Szent
István Akadémia hittudományi és bölcseleti osztályának rendes
tagja, az Actio Catholica által szervezett Katolikus Tanárképző

Tanfolyam ügyvezető alelnöke, az Aquinói Szent Tamás Társa
ság tagja, a Magyar Filozófiai Társaság választmányi tagja volt.
Jelentős szerepet játszott a Magyar Szent Kereszt Egyesületben,
amelyet 1939 elején azért alapítottak, hogy védelmet és támoga
tást nyújtson a zsidótörvények által sújtott katolikus konvertiták
nak. Amikor annak elnöke, Almásy József, a neves közíró 1944
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Az 1945 és 1948
közötti évek

A Demokrata Néppárt
soraiban végzett

munkája

nyarán meghalt, Jánosi lett az utóda, és vezette az egyesületet
működése megszűnéséig.

A háborút követő szovjet megszállás ellenére Magyarországon
1945 és 1948 között valamelyes szabad mozgási lehetőség még
kínálkozott a magyar nemzet számára. Az engedélyezett és kor
látozott szabadságot igyekezett a lehetőségek végső határáig ki
használni, és csak a kedvezőtlen külpolitikai helyzetnek tulajdo
nítható, hogy ez nem tágulhatott a kívánt mértékig Azzal a
ténnyel, hogya nemzet két választáson is jelét adta valódi ter
mészetének, igényeinek és törekvéseinek, meggyőző bizonyságot
szolgáltatott arról, hogyan gondolkodik, hogyan érez, milyen kő

rülmények és létfeltételek között kíván élni, milyen közeli és tá
voli jövő felé igyekszik haladni. A nagyhatalmi érdekek és egy
erőszakos külső uralom azonban meghiúsították még a legeny
hébb szabadságvágyakat is.

Jánosi József 1945 nyarán és az azt követő években még látott
némi esélyt egy korlátozott demokrácia fenntartására, még ha
benne is támadhatott kétely a tekintetben, hogy demokrácia-e
még az, amely korlátozott. De akárhogyan is, valami remény
azért dolgozhatott benne, amikor minden erejét belevetette egy
erős keresztény gyökerű és ihletésű demokrata párt megteremté
sébe. 1945-öt követően két kereszténydemokrata csoportosulás
igyekezett gyökeret verni és a nyugati mintájú keresztényde
mokrata politikát népszerűsíteni. Az egyik élén a hajdani ma
gyar keresztény politikát folytatni kívánó gróf Pálffy József, a
másik élén Barankovics István közíró állott, aki a nyugati - fő

leg a német és a francia - testvérpártok példáját követve erősen

szociális elkötelezettségü és össznemzeti érdekeket képviselő

szervezetre gondolt. Ennek jegyében csatlakoztak hozzá a többi
között a KALOT-ban tömörült fiatalok. Jánosi József ez utóbbit
tisztelte meg rokonszenvével és részvételével, elvállalva e párt
világnézeti tanácsadója szerepét. A Pálffy-féle párt Mindszenty
bíborosra és a püspöki konferenciára támaszkodott, miután nyil
vánvalóvá vált, hogya főpapok előnyben részesítik Baranko
viccsal szemben.

Jánosi egy "Pro memoriá"-jában azt fejtegette, hogy - mint
Izsák László történész a Demokrata Néppártról írott könyvében
részletesen ismerteti - demokratikus államrendben, ahol a köz
akarat a pártok küzdelméből születik meg, az egyház párt nél
kül kielégítő érdekvédelemre nem számíthat. Jánosi szerint egy
korszerű keresztény párt programja nem terjedhet ki csak katoli
kus érdekek védelmére, nem lehet olyan, mint amilyenek a haj
dani keresztény pártok voltak, hanem éppen a keresztény érde
kek védelmében emberi és nemzeti célok megfogalmazásával
biztosít lehetőséget a keresztény érdekek kielégítő érvényesítésé
re. Azt is sürgette, hogy el kell határolódni mindazoktól, akik
nek korábbi magatartásuk folytán nem lehet hitelük, különösen,
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[rói tevékenysége

A német megszállás
hónapjaiban

Az új esztergomi érsek
kinevezésének kérdése

ha antidemokratikus eszméket vallottak. Ezért érezte szükséges
nek, hogy az új párt vezetése elhasználatlan emberekre bízassék.
Szemben azokkal, akik Pálffy mellé állva korábbi politikusokkal
korábbi keresztény pártok politikáját óhajtották folytatni.

Röviden talán érdemes néhány szót ejteni írói tevékenységéről

is. Az 1934 és 1943 közötti tíz esztendő alatt több tankönyvet,
valamint vallási és bölcseleti munkát jelentett meg, részben önál
lóan, részben másokkal együtt. Valamennyit Budapesten. Ezek
közül említést érdemel az 1934-ben megjelent Világnézeti típusku
tatás és filozófiai megalapozása, az 1935-ben kiadott A szellem, A
szellemi lét fóvb jelenségei és metafizikája, az 1935-ben, majd
1941-ben újból megjelent Mária, A Mária-tisztelet dogmatikája és lé
lektana, az 1936-os A bölcseleti megismerés határainak kérdése, és
ugyancsak 1936-ban látott napvilágot A teremtés tanának ismeretel
méleti jelentősége, 1940-ben pedig a Bölcselet és valóság, 1943-ban
Az erkölcs metafizikai gyökerei.

A gondolkodó és tanító Jánosi József segíteni sem volt rest,
amikor annak ideje elérkezett, és az emberségről, keresztényi
együttérzésről, áldozatvállalásról tanúságot lehetett tenni. Az
1944 tavaszi német megszállás hónapjaiban bekapcsolódott a bu
dapesti vatikáni követségnek elpusztítandó zsidók érdekében
vállalt munkájába és részt vett az üldözöttek életének megmen
tésében. Munkahelye a pápai nunciatúra budai háza lett, ahol
másokkal együtt sokat tett az üldözöttek védelmében. Ezt ke
resztényi 'és papi kötelességének tekintette, amiért elismerést
nem várt, nem is emlegette, sőt, beszélni sem szeretett róla.
Amikor egy eszmecserénkben erre is ki szerettem volna térni,
kedvesen elhárította és más témába kezdett.

Aminthogy arról sem igen beszélt, miként alakult élete a há
ború után, és hogyan gondolkodott egyfelől a megdöntött régi,
másfelől az 1945-ben elindult új rendszerről. A magyarországi
harcok utolsó napjaiban, 1945. március 29-én elhunyt Serédi
Jusztinián bíboros, prímás, esztergomi érsek. Nemcsak katoliku
sokat, de más vallású magyarokat is foglalkoztatott a kérdés, va
jon a pápa, XII. Piusz - aki Pacelli bíborosként mint pápai legá
tus részt vett 1938 májusa végén a budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson - kit nevez ki az esztergomi ér
seki szék új birtokosává. Magyarországnak, az apostoli királyo
kat megillető hagyományos joga folytán lehetősége volt három
jelöltet megnevezni, akikből a pápa, ha akarja, egyet kiválaszt,
ha nem, saját belátása szerint dönt az utódról. A magyar kor
mány három jelöltje Kelemen Krizosztom pannonhalmi bencés
főapát, Bánáss László debreceni plébános (későbbi veszprémi
püspök) és a jezsuitaJánosi József volt. A pápa mindezektől el
tekintve Mindszenty József veszprémi püspököt nevezte ki az
esztergomi érseki és magyar prímási szék új tulajdonosává. Nem
tudom, e döntést Jánosi csalódásként élte-e meg. Kérdezni ilyes-

794



A Demokrata Néppárt
választási sikere és

ellehetetlenítése

Jánosi József
emigrálása

Németországba

mit nem lehetett. Ő maga beszélgetéseinkben ezt sohasem érin
tette, de aligha valószínű, hogy komolyan számított a neki ked
vező döntésre. Kérdés persze, hogy későbbi elégedetlensége
Mindszenty bíboros egyházkormányzatával és személyi képessé
geivel ebből a csalódásából eredt-e. Azt viszont semmiképpen
nem tudta leplezni, hogy nem kedveli.

A Demokrata Néppárton belüli küzdelmek Barankovics István
javára dőltek el. Jánosi tanácsadóként mindvégig mellette állt, és
így a maga sikerének is érezhette, hogya párt politikája orszá
gos népszerűségnek örvendhetett. Ez erőteljesen kifejezésre ju
tott az 1947. augusztus 31-én rendezett országgyűlési választá
sok eredményeiben. Noha anyagiakban a DNP jóval alatta állt a
kormánykoalíció pártjainak, fényes sikert aratott. A kommunista
sugallatra és a kormányzó koalíció pártjai előnyére megfogalma
zott és általuk törvényerőre emelt új választási törvény és a
gyérszámú munkatársi gárda ellenére is a Demokrata Néppárt
- a kommunista párt után - a második helyen végzett: a sza
vazatok 16,41 százalékát szerezte meg, ami 60 mandátumot je
lentett. A parlamentben erős ellenzékként lépett fel, de a fenye
gető sorsot elkerülni nem tudta. A demokrácia lefejezésével,
1949 elején a DNP-nek is vége lett.. mégpedig önfeloszlatással.

Jánosi József és Barankovics István reménytelennek ítélve a
helyzetet és a közeli jövőt, az emigrálás mellett döntött. 1949.
február 2-án, közös autón a Jánosival egy háztartásban élő

Blaskó Mária írónővel együtt elhagyták az országot. Barankovics
egyelőre Ausztriában maradt, a salzburgi magyar menekültügyi
iroda vezetője lett, majd 1951-ben az Egyesült Államokba ment,
New Yorkban telepedett le és csatlakozott az ott működő Ma
gyar Nemzeti Bizottmányhoz.

Németország, azon belül München lett Jánosi József végleges
letelepedési helye. Én ott ismertem meg, 1951. augusztus 31-én,
két nappal a bajor fővárosba való megérkezésem után. Nevét
már korábbról ismertem, azt is tudtam, hogy jezsuita pap, jeles
hittudós, 1945-ben pedig a három prímásjelölt egyike volt. Előtte

soha nem találkoztam vele, akkor 53 éves volt. Polgári ruhát
hordott, reverendában soha nem láttam. Azt hiszem, nem is volt
neki. Hűvösen fogadott. Hosszabb beszélgetésre nem került sor.
Talán azért, mert nem ismert és nem volt könnyen barátkozó.
Ezt azonban csak később észleltem, amikor már jobban ismer
tem. Hamarosan megtudtam, hogy nem egyedül él, hanem kö
zös háztartásban Blaskó Mária írónővel. Ezt a nevet már ismer
tem, mégpedig "A Szív" című katolikus hitbuzgalmi hetilapból,
amelynek szerkesztője volt. Abból értesültem, hogy nemcsak
szerkesztő és író, hanem a Szívgárda nevű katolikus ifjúsági
szervezet vezetője is. Később, már Münchenben azt is megtud
tam, hogy ifjúsági könyveket is írt, főleg lányoknak szólókat.
Persze furdalta a kíváncsiságomat, hogyan került Jánosi mellé,
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Tevékenysége a
Szabad Európa

Rádiónál

A magyar nyelvű adás
megindulása és
Jánosi szerepe

és milyen kapcsolatban vannak egymással. A rádióban úgy tar
tották nyilván, persze bizalmasan kezelve. hogy a nagynénje
volt. Viszont, miután 1891-ben született, csak hét évvel volt idő

sebb nála. Persze ilyesmi előfordulhat.

Jánosi József az elsők között nyert felvételt a Szabad Európa
Rádió magyar osztályára. 6 volt a kilencedik magyar, akit fel
vettek. 1951. augusztus l-én állt munkába, mint a katolikus egy
házi műsor szerkesztője. Munka alatt akkor az előkészületek

voltak értendők, hiszen a rendszeres napi adások csak október
elején indultak. Jánosi tekintélye és befolyása azonban ennél jó
val jelentősebb volt. Amikor augusztus végén én is a müncheni
rádióhoz kerültem, hamarosan észre kellett vennem, hogy fonto
sabb szerepet játszott, mint a többi szerkesztő, persze az osztály
igazgatóját és annak helyettesét kivéve. Észrevehető volt, hogya
rádió amerikai vezetői nagyobb becsben tartják, mint a többi
magyart, ami nem volt meglepő, hiszen magyarországi működé
se mindenkiénél jelentősebb volt, talán Dessewffy Gyula igazga
tó kivételével, aki ellenállóként fontos politikai szerephez jutott
1945 után: egy jelentős, a többségi kisgazdapárt szócsövének te
kintett napilap, a Kis Újság főszerkesztője és országgyűlési kép
viselő volt. Azt is rebesgették a nálam korábban érkezett kollé
gák, hogy az amerikaiak bizalmi emberének számít, aki nemcsak
tanácsokkal látja el őket, hanem ismeretei és tájékozottsága foly
tán segítségükre van abban, hogy szélsőjobboldalibeállítottságú
magyarok ne kerüljenek a munkatársak közé. Erről egyébként
magam is meggyőződhettem. Az amerikai vezetőség megkülön
böztetett figyelemben részesítette. Még a fizetésben is: kezdetben
a szerkesztők mind egyformán havi 190 dollárt kaptak. Kivétel
volt a főszerkesztő, a helyettese és három jelentősebb múltú
szerkesztő, közöttük Jánosi is. Az ő fizetésük valamivel maga
sabb volt.

A SZER magyar adásainak megindulása napján, 1951. október
6-án délelőtt a Promenade Platzon lévő előkelő Hotel Bayeri
scher Hofban rendezett megnyitó ünnepséget Jánosi József ve
zette be, és a rádió ugyancsak ünnepélyes első műsorában ő

mondott imát. Az első rádiós karácsonyi éjféli misét és szentbe
szédef amelyet a rádió Magyarországra is sugárzott, ő tartotta.
Csak érdekességként hadd említsem meg, hogy azon Kovács K.
Zoltán kollégám és én ministráltunk, tehát két szerkesztő. (Igaz,
viszonylag fiatalok voltunk még: Kovács 27, én 32 éves.) Hadd
említsem meg azt is, hogy Kovács K. Zoltán volt demokrata
néppárti képviselőként (az 1947-es országgyűlés legfiatalabb tag
jai közé tartozott) talán a legközelebb állt hozzá, hiszen azonos
pártban működtek és régóta ismerték egymást. Éveken át gyak
ran lehetett őket látni a rádió folyosóin sétálgatva, beszélgetések
be mélyülve és olykor-olykor megállva. Mondogatták is a kar
társaik, hogy "a Kovács Zoli megint sétál a Páterrel". Én ezeket

796



Élete Münchenben

Jánosi véleménye
Mindszentyről

"peripatetikus sétákr-nak neveztem, feltételezve, hogya páter
oktatta fiatal kollégáját. Gondot okozott mindenkinek, hogyan is
szólítsa [ánosit, a kollégánkat. A szerkesztők mind tegezték és
keresztnevükön szólították egymást. A nőket is keresztnevükön
szólítottuk és magáztuk, vagy némely esetben, ha régebbi volt
az ismeretség és a barátság, tegeztük. Jánosi Józseffel más volt a
helyzet, senki sem merte tegezni vagy keresztnevén szólítani, ki
véve, ha ő ajánlotta fel. De nem tette. Én mindvégig "Páter"-nek
szólítottam. Volt, aki professzor úrnak.

Közelebbi ismeretségbe akkor kerültünk, amikor 1953. január
9-én ugyanabba a házba költöztem, amelyben ő is lakott. A
schwabingi Franz Joseph Strasse 32.-be. Ő az első emeleten la
kott, én a harmadikra kerültem. A költözés egy délutánon
történt és pusztán annyiból állt, hogy az autómba beraktam min
den holmimat (ebből is látható, milyen kevés volt), és áthajtot
tam a közeli új lakásba, amelyet a rádió bérelt és bútorokkal is
ellátott. Addigra Jánosi is megismert közelebbről, úgyhogy nem
idegenként kerültünk a lakóhelyet tekintve közelebb egymáshoz.

A közelebbi kapcsolatot az is előmozdította, hogy reggelen
ként együtt mentünk munkahelyünkre, a Szabad Európa Rádió
ba, amely az Englischer Garten (Angol Kert) nevű parkban volt.
1953-54-ben még autók és autóbuszok szállították a messzebb
lakó munkatársakat a rádió épületébe. (A "messze" a mi ese
tünkben némi túlzásnak hathatott, hiszen a munkahelyünket 20
perc alatt gyalog is elérhettük volna.) Az autózás megszűnt

1955-ben, amikor a megszállási állapot megszűntével az ameri
kai intézmények alkalmazottainak sok előnye és kedvezménye is
a múlté lett. Addig is minden reggel fél- és háromnegyed kilenc
között a ház kapuja előtt álltunk, várva az autóbuszt. A házunk
ból csak alig egypáran voltunk, akik ez időben mentünk szolgá
latba. Az autóbuszban általában kevesen voltak, úgyhogy a Pá
ter és én mindig egymás mellett ültünk. Minél többször jártunk
így együtt a munkahelyünkre, annál többet tudtam meg híres
társamról, aki olykor-olykor minden kérdezés nélkül pendített
meg egy témát, és részletetekbe menően mesélt el történeteket.
Engem persze elsősorban magyarországi emlékei érdekeltek.
Utólag sajnálom, hogy nem gondolva arra, hátha valamikor
szükségem lehetne rá, semmit sem jegyeztem fel, és ma csak ar
ról szólhatok, ami emlékezetemben megmaradt.

Érdekelt elsősorban Mindszenty bíboros megítélése és vele
kapcsolatos emlékei. Feltűnt, hogyellentéteiket nem túlozta el és
rossz szó nem hangzott el a prímással szemben. Javára írható,
hogy a rádió vallási műsoraiban is mindig a kellő tisztelettel és
megbecsüléssel szólt az akkor már rab bíborosról, de hozzá kell
tennem, hogy a maga részéről nemigen járult hozzá a később a
SZER-ben is észlelhető "Mindszenty-mítosz" kialakulásához. A
méltatlanul üldözött és igazságtalanul elítélt egyházfőt illő tisz-
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telettel kezelte, de műsoraiban tartózkodott az igen elterjedt fo
galmazási túlzásoktól. Javára írandó, hogy kollégáit nem igyeke
zett befolyásolni, nem próbálta eltéríteni őket a Mindszentyről

alkotott képük olykor pátoszba átcsapó hangon történő ábrázo
lásától. Maga ezt nem tette és most, hogy erről szólok, emléke
zetem előterébe lép az ugyancsak jezsuita Karl Rahner, a híres
német hittudós és müncheni dogmatika professzor alakja, akinek
vasárnapi szentbeszédeit gyakran hallottam az egyetemi
Ludwig-Kirchében, amikor Schwabingban laktam. Az ő szentbe
szédei is, akárcsak Iánosié, inkább hittudományi előadások vol
tak, kevésbé az érzelmekre ható patetikus szónoklatok.

Magánbeszélgetésekben persze Jánosi szókimondóbb volt és
nem tagadta, hogyaggályosnak ítélte meg annak idején Mind
szenty magatartását. Felidézte a viselkedését az iskolák államosí
tása ügyében. Amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy az államosí
tási javaslatból törvény lesz, miután az átment a bizottságokon,
javaslatára néhány demokrata néppárti képviselő elment a prí
máshoz, közöl vén, hogy mivel a parlament hamarosan törvény
erőre emeli az államosításai javaslatot, és az állam ráteszi a ke
zét az iskolákra, jó lenne ezt megelőzően kivonni a némely
egyházi iskolában, főleg szerzetes gimnáziumokban őrzött érté
kes egyházi vagyontárgyakat, drága kegyszereket, ruhákat,
könyveket, mielőtt az állam ráteszi a kezét. A képviselők elké
pedtek, mert a prímás majdnem kitessékelte őket. "Miért ilyen
kishitűek - mondta -, azt hiszik, hogy ezt Amerika szó nélkül
eltűri?" Jánosi szerint a képviselők leforrázva távoztak. A javas
latot az országgyűlés 1948. június 16-án megszavazta, törvény
lett és másnap már meg is jelentek az állam képviselői az egyhá
zi iskolákban, rá téve kezüket minden ott talált vagyontárgyra.
Az Egyesült Államok semmit nem tett, legfeljebb néhány újság
korholta a mindinkább szovjet és kommunista érdekeket kiszol
gáló magyar törvényhozást (Fél évvel később, december 23-án
letartóztatták és 1949. február 8-án a Budapesti Népbíróság élet
fogytig tartó fegyházra ítélte a magyar katolikus egyház fejét.)
Erről néhány évvel később megkérdeztem New Yorkban
Barankovics István véleményét is, de semmi többet nem akart
mondani, mint amit Jánositól már tudtam.

Jánosi egy másik alkalommal, ismét Mindszentyről beszélget
ve, úgy vélte, hogyaprímásnak nem kellett volna oly makacs
nak lennie, inkább úgy kellett volna viselkednie, mint a lengyel
egyházfőnek, Wyszynski bíborosnak vagy Berannak, a prágai ér
seknek. Ellenvetésem az volt, hogy nekik is az lett a sorsuk,
mint Mindszentynek, szabadságuktól egyaránt megfosztották
őket. Igen - válaszolta Jánosi -, de mind a kettőnél elismerte a
világközvélemény, hogy egyházuk védelmében szenvedtek ül
döztetést. Mindszenty esetében viszont az volt szerte a világban
a közvélekedés, hogy politikai okok miatt került szembe a kom-
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munista diktatúrával, perbefogását és elítélését nem az egyház
védelem, hanem a politika motiválta. Abban maradtunk, hogy
ebben nem értünk egyet. (Most eszembe jut egy korabeli vicc,
amely szerint a kommunisták azzal óhajtották a keresztényektől

a gyakorlatuk iránti megértést és az együttműködést, hogy a
Szentírás szerint "Dániel próféta is beméne vala az oroszlán bar
langjába", amire a válasz így hangzott: "valóban, de nem nyala
vala.")

Visszatérve az iménti párhuzamra - Mindszenty, illetve
Wyszynski, Beran, de hozzátehetném Stepinac zágrábi érseket is
-, egy alkalommal megkérdeztem, hogy ha történetesen ő ke
rült volna annak idején az esztergomi érseki székbe, miként vi
selkedett volna. Azt hittem, ki fog térni a válasz elől. De nem,
kis gondolkodás után azt mondta, hogy semmiképpen sem azt,
amit Mindszenty bíboros tett. Hozzá hasonlóan természetesen
mindenáron megvédte volna a katolikus egyház jogait, óvta vol
na a vallás szabadságát és minden polgárnak azt a lehetőségét,

hogy vallásának előírásai szerint élhessen, de nem ragaszkodott
volna minden régtől megmaradt joghoz, szokáshoz és formához,
nem nevezte volna magát az ország első zászlósurának, és nem
kívánt volna magának azt kísérő előjogokat. Szerinte ezt a kato
likus egyház érdeke megkívánta volna, és a megváltozott világ
hoz való alkalmazkodást is megkönnyítette volna.

A rádióban nagy lelkiismeretességgel végezte munkáját, a
szerkesztőségi értekezleteken mindig jelen volt, a fontos kérdé
sekhez hozzá is szólt, szava tekintélye folytán sokat számított,
tevékenyen közreműködött a műsorrend összeállításában. Ami
kor 1952 tavaszán azon tűnődtünk a szerkesztőségben, hogyan
lehetne a rádió kulturális műsorait javítani és gazdagítani, a
megbeszéléseken ő is részt vett és belefolyt abba a vitába, amely
a tervezett rádióegyetemről bontakozott ki. Erőteljesen szólalt fel
amellett, hogy a programban etikai és világnézeti kérdések is he
lyet kapjanak - ez meg is történt. Aminthogy abban az eszme
cserében is részt vett, hogya Nyugaton élő magyar szakemberek
közül kiket kérjünk fel előadások tartására.

A rádiós társasági életben azonban nem vett részt. Soha társa
sági összejövetelen, közös vacsorán, partyn nem jelent meg.
Nem a kantinban étkezett, hazajárt ebédelni, kávézni sem lehe
tett látni. Miután társasági életet nem élt, a nála lakó Blaskó Má
riát sem ismerte senki, még azok sem, akik ugyanabban a ház
ban laktak. Én sem emlékszem rá, soha nem mutatott be neki.
Lehet, hogyalépcsőházban egyszer vagy kétszer összefutottunk,
de nem ismertem fel, ő sem engem.

Noha nem volt társasági ember, a rádiós végzetét mégis
olyasmi okozta, ami ellentmondani látszik a róla általában kiala
kult képnek, a nyilvánosságban nem nagyon szereplő, magának
élő, a magányt kedvelő papi és tudósi alkatnak. 1954 áprilisában
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mindenféle mendemondák terjedtek el a rádió épületében Jánosi
magánéletét illetően. Noha a tényeket, illetve a részleteket senki
nem ismerte pontosan, e pletykákról mások is értesültek, a mün
cheni magyar társasági életben e hírek szenzációként hatottak.
Az ügyet mind a rádió illetékesei, mind a magyar egyházi sze
mélyek igyekeztek, amennyire lehetett, titokban tartani és bizal
masan kezelni, ugyanakkor Jánosi József már nem léphetett be a
rádió épületébe. A SZER emberei nyomban érintkezésbe léptek
Ádám György európai magyar katolikus főlelkésszel, annak az
1951-es megállapodásnak alapján, amely szerint a magyar katoli
kus vallási műsor szerkesztőjének kiválasztása a katolikus főlel

késszel egyetértésben megy végbe. A rádióval történt megegye
zés szerint Ádám György gondoskodott arról, hogy Jánosi József
a németországi katolikus felettesekkel egyetértésben új szolgálati
helyet és a magyar osztály új katolikus papot kapjon. Ez a svájci
Vecsey József lett, aki viszonylag rövid ideig maradt a rádiónál.

Sajnos, nem sikerült többé találkoznom Jánosi Józseffel, aki el
hagyta a bajor fővárost. A német katolikus egyház kebelében ka
pott lelkipásztori munkát, mégpedig plébánosként egy Rajna-vi
déki kisvárosban, Friesenheimben. A Páter rejtélyes vasúti
szerencsétlenség áldozataként halt meg. 1965. május 6-án a Feke
te-erdőben utazás közben kizuhant a robogó vonatból és azon
nal meghalt. A német rendőrség nem volt hajlandó tájékoztatást
adni arról, hogyan történt a rejtélyes haláleset. Igaz, nem is
akadt, aki nagyon érdeklődött volna utána. (A sors különös vé
letlene folytán müncheni rádiós kollégája, Indig Ottó író négy
évvel később, ugyancsak májusban, szintén robogó vonatból zu
hant ki és halt meg a dél-svájci Bellinzonánál.)

Tudtommal Jánosi Józsefről negyven éven át sem Nyugaton,
sem Magyarországon nem történt érdemeinek megfelelő említés.
Talán emberi gyengéi voltak az okai a feltűnő és méltánytalan
feledékenységnek. Magamat sem veszem ki azok sorából, akik
az elmúlt évtizedekben már szólhattak volna róla. Érdemes
azonban megemlíteni, hogy a folyamatosan me&jelenő két új le
xikon, a Magyar Katolikus Lexikon és a Révai Uj Lexikon jelen
tőségének és érdemeinek megfelelő terjedelemben mutatja be. Je
lentős alakja volt a magyar katolicizmus újabb kori történetének
és a hittudománynak, megérdemli tehát, hogy felidézzük életét
és pályáját halálának negyvenedik évfordulóján.
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