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1932-ben született Szat
mámémetiben. A Bolyai
Tudományegyetemen ma
gyar nyelv és irodalom
szakot végzett, a nyelvtu
domány doktora. Jelenleg
a Babes-Bolyai Tudo
mányegyetem kihelyezett
Tanítóképző Angol Nyelv
Főiskolai Karán tanít, ta
nulmányi aligazgató. Hű

ségesen fáradhatatlanul
címen 1991-ben megírta
Scheffier János életútját,
akinek kanonizációs eljá
rása megindításakor me
gyéspüspöke kinevezte a
történész bizottság tagjá
vá. 2001 februárjától a Ro
mániai Magyar Pax Ro
mana elnöke.

A boldoggá avatási
eljárás megindítása

Scheffler János
Szatmár vértanú püspöke

Ötven évvel ezelőtt halt meg dr. Scheffler János, Szatmár vértanú
püspöke. 1950-ben internálták kényszerlakhelyre Kőrösbánya

Szent Ferenc-rendi kolostorába, két év múlva tartóztatták le,
Zsiláva (Iilava) földalatti börtönének lakója lett. Innét vitték min
dig kihallgatásra a bukaresti belügyminisztériumba, ahol koncep
ciós perét készítették elő. 1952. december 6-án reggel bekövetke
zett halálának hírét cellatársai vitték el a ghencea-i gyűjtőtáborba.

Utolsó óráinak történetét egykori cellatársának, a már meghalt
neves zeneszerzőnek,Dan Myzrahinak a kilencvenes évek elején
közzétett tanúvallomásából ismerjük, amelyet megerősített cella
beli szomszédja (a cella akkori legfiatalabb rabja, a kilencvenes
évek végén felfedezett, még élő), Máté Antal is. Dr. Scheffler Já
nos Dan Myzrahit az együtt töltött hónapok alatt latin szövegek
re (is) tanította, s ezeket értelmezte. Amint erre Dan Myzrahi
visszaemlékezett, a haldokló püspök csendes nyugalommal kiej
tett utolsó szavai ezek voltak: "Dan úr! Ibi vacabimus...." A ze
neszerző négy évtizeddel késöbb is pontosan idézte Szent Ágos
ton sorait, dr. Scheffler János kedvelt gondolatát: "Ibi vacabimus
et videbimus / Videbimus et amabimus / Amabimus et lauda
bimus / Ecce quod erit in fine ... sine fine." Vagyis: "Amit hittem
és hirdettem, azt látni fogom. Amit látok, azt örökké imádom,
ez lesz a vég nélküli vég."

A szatmári egyházmegye csak 1953-ban szerzett tudomást püs
pöke haláláról, s csak titokban gyászolhatták. Szenvedését és ha
lálát vértelen vértanúságnak tekintették, mert tudták, hogy kizá
rólag hitéért, az egyházhoz és Krisztus helytartójához, a pápához
való hűségéért börtönözték be. Az egyházmegyében többen is
gondoltak arra, hogy egykor sor kerülhet kanonizálásának hivata
los kérelmezésére. Neve először az egyházmegye Magyarországon
maradt részében vált ismertté, amikor László (Franzen) Károly
egyházmegyés pap a debreceni nyomdában kőnyomatos Scheffler
képet nyomtattatott, hátlapján a közbenjárását kérő (akkor még
egyházi jóváhagyás nélküli) imával. A szatmári egyházmegye
1990-ben beiktatott megyéspüspöke, Reizer Pál 1994-ben hivatalo
san is kezdeményezte dr. Scheffler János boldoggá avatása eljárá
sának megindítását. Az ügy teljes dokumentációja azóta elkészült,
eljutott a Szentté Avatási Kongregációhoz. A vértanúként tisztelt
püspököt ma már az Isten Szolgája megkülönböztető címmel is
megtisztelik egykori egyházmegyéje területén.
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Rövid életrajzi
ismertetés

Scheffler János
személyisége

Dr. Scheffler János életrajzi adatainak részletes bemutatása a
lexikonok feladata. Életpályájáról itt most csak annyit jegyez
zünk meg, hogy teológiai tanulmányainak befejezése után három
évtizedig munkálkodott különféle beosztásokban: volt segédlel
kész, plébános, hittanár, teológiai tanár, a szemináriumban tanul
mányi felügyelő, lelkiigazgató, majd másfél évig egyetemi tanár
a kolozsvári egyetem jogi karán. Itt érte püspökké történő kine
vezése. A II. világháború utolsó két és fél évében, majd a kom
munista hatalom idején öt évig kormányozta egyházmegyéjét,
olyan viszonyok közt, amelyek erőteljesen korlátozták cselekvési
lehetőségeit.

A püspöki funkciót megelőző három évtized életének és mun
kásságának küzdelmekben és eredményekben bővelkedő időszaka

volt. Számos könyve, szaktanulmánya és cikke jelent meg ekkor,
ugyanakkor több munkája kéziratban maradt. A püspökké szente
lését követő évtizedet az egyházkormányzási és szervezési felada
tok, apostoli hivatását teljesítve pedig hitbeli kérdések megvilágí
tása, papjainak s híveinek tanítása töltötte ki. Már a háború utolsó
időszakában, majd a kommunista hatalom idején fel kellett híveit
készítenie a várható eseményekre és azok következményeire, ké
sóbb pedig szembe kellett néznie az egyház Rómától való elszakí
tását tervező, azon munkálkodó hatalommal.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül próbálunk rámutatni
egyéniségének néhány olyan jellemvonására, amely meghatározta
életpályáját, szellemiségét, és képessé tette a tekintélyes számú és
terjedelmű, nyomtatásban megjelent (és kéziratos) lelkiségi, szaktu
dományos munka és más irodalmi mű megalkotására.

Személyiségének fejlődésére kétségkívül jelentősen hatott
származása. Kálmánd sváb ősöktől származó lakosait ugyanis
buzgó vallásosság jellemezte, s a zsellérsorsban élő tízgyermekes
családban szüleitől megtanulta a kemény fizikai munka becsüle
sét. Életműve ismeretében tudjuk, hogy kimagasló szellemi ké
pességekkel rendelkezett, alapjában intellektuális beállítottságú
volt. Ha plébánosa nem figyelt volna fel a kisiskolás szokatlanul
alapos meglátásaira, nem rendezte és támogatta volna gimnázi
umba jutását, vajon hogyan fejlődhetett volna a célirányos rnun
kát végző, minden tanulmányát kitűnő minősítéssel végző tanu
ló? Hogyan lehetett volna a hittudomány, majd az egyházjog
(ún. királygyűrűs) doktora? Szellemi képességeit és rendszerező

egyéniségét bizonyította az a nyolcadikos gimnazista korában
maga írta-szerkesztette latin nyelvtankönyv, amit az érettségire
készülő osztálya számára készített. Nem volt mindennapi az
idegen nyelv ismerete sem. Beszélte a német nyelv sváb nyelvjá
rását, tökéletesen a német irodalmi nyelvet, tudott latinul, szemi
narista korában megtanult franciául és angolul, Rómában ola
szul, a világháborút követően románul, kényszerlakhelyén pedig
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Kánonjogi
munkássága

Szerepe a
papnevelésben és a
világiak képzésében

szlovák nyelvismeretét tökéletesítette (az egyházmegyében szlo
vák hívek is éltek).

Szatmár társadalmában Prohászka Ottokár Szatmárnémetiben
tartott szociális konferenciái kapcsán tűnt fel 1918-ban, amikor
többször is felszólalt és hozzászólt. Dr. Serédi Jusztinián herceg
prímás az esztergomi szabadegyetemen figyelt fel jogtudományi
ismereteire, hajlamára. Egymás után írta kánonjogi tanulmányait,
foglalkozott az egyházi autonómia kérdésével, az egyház és az ál
lam viszonyának jogi vonatkozásaival. Ő készítette (korszerűsítet

te) a Szatmári Irgalmas Nővérek Szerzete Szabályait. Több évig ké
szült A szatmári egyházmegye Statutumai című munkája, 1939-ben ő

készítette el az egyházmegyei zsinat összefoglaló munkáját, a Zsi
nati Határozatokat. Képességeit megyéspüspöke elsősorban a kő

zépiskolai oktatásban, majd a kispapok szemináriumi képzésében
akarta gyümölcsöztetni. Amikor a román hatóságok megszűntet

ték az addig működő (királyi) katolikus főgimnáziumot, püspöke
rábízta az új katolikus gimnázium megszervezését és igazgatását.
Ennek megszűntetését követően lett tanulmányi felügyelő a sze
mináriumban, tanár a teológián. Ekkor sem feledkezett meg a kö
zépiskolásokról, egymás után írta számukra (és a művelt katoli
kusok számára) hittankönyveit: Katolikus hittan (Dogmatika), Katoli
kus szertartástan, Katolikus egyháztörténelem. Valamennyi több ki
adást ért meg, s ami lényeges: az újabb (s bővített) kiadásokhoz
figyelembe vette a tankönyvvel kapcsolatos tanári véleményeket,
javított nyelvezetükön, az újszövetségi idézetekhez a legújabb for
dítások szövegét használta fel.

Dr. Scheffler János élethivatásának tekintette a papnevelést, a
szerzetesek lelki nevelését. Ezt a munkát végezte/végezhette a
szatmári, majd a nagyváradi szeminárium lelkiigazgatójaként, a
szatmári irgalmas nővérek és a nagyváradi Ferenc-rendi nővérek

gyóntatójaként, és sok-sok, papoknak és szerzeteseknek tartott lel
kigyakorlata során. Szentbeszédek alkalmával és lelkigyakorlat
okon történő felhasználás céljára írta meg (kéziratban maradt,
négykötetes) Elmélkedések az evangéliumról című munkáját, ugyan
csak kéziratban maradt könyve a Lelkigyakorlatok ferenceseknek. A
szerzetesnők számára öt éven át tartott heti konferenciái (szöve~k
kéziratban) alapján könyvet is írt: A szerzetesi élet katekizmusa. Eve
ken át írta a papjainak szánt (halála után kéziratban terjesztett) lel
kigyakorlatos könyvét (Atyám, szenteld meg őket), amely 1998-ban A
pap címen jelent meg. A papi hivatások ápolására létrehozta az
Opus vocationum ecc1esiasticum szervezetét, püspökként az egyház
megye három városában kisszemináriumot létesített. A felnőttek

világnézeti és lelki nevelése is foglalkoztatta. Ezért fordította ma
gyarra Spirago Felnőttek katekizmusa című munkájának harmadik
kötetét. a Kegyelemtant, Eymard P. Iulian Az isteni nagy Szentség.
Jézus valóságos jelenléte, valamint Eymard: Szentáldozás - Életforrás
című munkáját. A hívek számára szerkesztett ima- és énekesköny-
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"A szeretet próbája"

Karitatív tevékenysége
a világháború idején

ve a Jézus, Neked élek. Az egyházról szóló terjedelmes munkája
(Hol az igaz gyűrű?) kéziratban maradt. Foglalkoztatta egyházme
gyéje történelme is, kiváltképp az egyházmegye második megala
pítójaként emlegetett Hám János püspök (Hám János szatmári püs
pök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ból). Példamutató elő

dökről szól több kéziratban maradt tanulmánya is.
Lelki naplójából tudjuk, hogy kiterjedt munkásságában három

jelszó irányította: tudatosan, keményen és következetesen végezni
a mindig célirányos munkát. Tudatában volt annak, hogy ő alap
vetően intellektuális természetű, másrészt természetét öröklötten
ridegnek, merevnek tartotta. A családban, az iskolában arra nevel
ték, hogy minél többet tanuljon és dolgozzon. Tudta, hogy tehet
sége folytán mindig küzdenie kell a gőg, az elbizakodottság ellen,
ugyanakkor az alázatosság szelleméért.

Kemény neveltetéséből és öröklött természetéből adódóan éle
tének másik, naplójában állandóan megjelenő fő gondja az igazi
felebaráti szeretet megvalósítása. "Nem a tanulás, olvasás,
könyvírás. nem a profán karrier és hatalom... A lényeg: az embe
rek szeretete. A szeretet próbája, mértéke, fokozója pedig az ál
dozat. A másokért hozott áldozat" - jegyezte fel magának.
Ezért akart vezeklő, engesztelő lélekké válni. Napi küzdelme az
emberek szeretetéért nem volt eredménytelen, visszaemlékező

kortársak tanúsították. hogy a mindig szigorúnak látszó ember
ben valójában nagyon sok gyöngédség és jóság rejtőzött. Egész
életútján végigkísérte szociális érzékenysége, az elnyomottak és
üldözöttek védelmezése. Becsülte az egyszerű embereket, Olasz
országban, nyári nevelősködése idején ezért talált jó embereket,
testvéreket a szolgák között. Útban Amerikába, az Eucharisztikus
Kongresszusra, szomorúan tapasztalta, hogy a hajó fűtői rabszol
gaként dolgoznak - "páriák a nagytőke szolgálatában", írta él
ményeiről aszatmártól Chicagoig című útirajzában. Szociális látás
módja indította arra, hogy az egyházmegyei Karitász keretében
tervszerűen foglalkozzék a szatmári munkások életével, kiművelé

sűkkel, püspökként pedig a Katolikus Akció megszervezésével a
társadalom elesettjeinek, a szegényeknek a rendszeres támogatá
sával.

A magyar kormány dr. Scheffler János közbenjárására szüntette
meg Alexandru Rusu nagybányai román görög katolikus püspök
kényszerlakhelyre internálását. Szatmárnémeti tekintélyes számú
zsidósága 1943-ban az ő segítségét kérte felekezeti (zsidó) keres
kedelmi középiskola létesítéséhez. Az ügyben közbenjárt a kor
mánynál, ezért magára vonta a minisztérium neheztelését. Gyűj

tőtáborba hurcoltakon, főként zsidókon próbált segíteni. 1944-ben
kinyomtatta a magyar püspöki kar (általa is aláírt) körlevelét a
zsidók védelmében (a körlevél a püspöki palotát ért telitalálat so
rán megsemmisült). Nyílt kiállásáért a hatóságok megfenyegették:
ha védelmüket nem hagyja abba, őt is elviszik. Kimentette az
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A világháború utáni
évek megpróbáltatásai

Vértanúsága

SS-be erőszakkal elhurcolt papjait is. 1945 januárjában személye
sen járt közben a szovjet hatóságoknál német (sváb) származású
híveinek deportálását megakadályozandó, orosz nyelvű beadvá
nyában tiltakozott a kollektív bűnösség elve ellen.

Megérezte és előre látta az elkövetkező, egyházmegyéjére (és
hazájára is) nagy megpróbáltatást hozó eseményeket, ezért már
1943-ban figyelmeztette papjait és híveit a háború és az esetleges
ateista-kommunista uralom lehetséges következményeire. El
mondta: az Egyház örökre szóló küldetése alapján a történelem
folyamán Istentől nyert vitalitással tudott beilleszkedni minden új
történelmi keretbe; a most várható események azonban - ő úgy
látja - egyelőre inkább üldöztetést, szenvedéseket fognak hozni.
Ezért most áldozatvállalásra, engesztelésre és vezeklésre van
szükség. A rendkívüli megpróbáltatásoknak kitett közösséget az
Isteni Gondviselés tanával vigasztalta, egyben hangsúlyozta, hogy
az Atyához az út a Boldogságos Szűz Mária által vezet.

Papjait arra is figyelmeztette, hogya jó pásztor nem futamodik
meg. Ő is elmenekülhetett volna. Felajánlották neki a vértanúha
lált halt Apor Vilmos győri püspök helyét. Megírta Rómába: ő el
jegyezte magát a szatmári egyházmegyével, kinevezését nem kéri,
csak akkor megy el, ha ezt a Szentatya kifejezetten óhajtja.

Mindennemű pártpolitikától óvta papjait. Az állammal való
szembekerülést azonban sem az egyház, sem ő nem kerülhette el.
A román kormány nyílt támadássorozata az egyház ellen a konkor
dátum 1948. július 19-i fe1mondásával kezdődött, ezt követően egy
mást követték az egyház működését korlátozó intézkedések, meg
indult a papság és a hívek Rómától való elszakításának, nemzeti
egyház alapításának a kísérlete. A kormány egyik minisztere éppen
Szatmárnémetiben jelentette ki: "A kormány el van határozva,
hogy a katolikus püspökökkel szemben feladja a békés megegye
zés politikáját. Lehetőséget adunk, hogy a római katolikus egyház
nemzeti egyházzá alakuljon, és ne legyen kénytelen külföldi irányí
tásra hallgatni." Az állam törekvése 1950-ben tetőzött a Marosvá
sárhelyen megindított ún. "békepapi" mozgalomban. A szándékot
jól szemléltette a megyeszékhelyek rendőrhatóságaihoz érkezett
távirat: "Megalakult a pápa nélküli katolikus egyház. A milícia
gondoskodjék, hogy ne beszéljen senki ellene."

A (keleti szertartású és a római) katolikus egyház püspökei
közül már csak dr. Scheffler János maradt szabadon, de rövide
sen őt is (a másokkal való érintkezéstől megfosztottan) kényszer
lakhelyre vitték. Egyre közelebbinek érezte régi vágya teljesülé
sének lehetőségét: a legteljesebb áldozat, a vértanúság kegyel
mét. A román kommunista hatalom az ő személyét nézte ki a
szakadár egyház erdélyi vezetőjének: az Erdélyben egyedülinek
elismert egyházmegye székhelyére, Gyulafehérvárra, a letartózta
tott Márton Áron helyére akarták vinni. Cellatársai elmondták,
hogy a belügyminisztériumi kihallgatásokról mindig kimerülten
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Scheffler János római ta
nulmányainak megkezdé
senapjától, 1910. október
27-től naplót vezetett.
Mindennap feljegyezte,
hogy merre járt, mit látott
és kivel találkozott. Nap
lója mégsem puszta "lel
tározás", hanem véle
ménynyilvánítás és érté·
kelés is. Pappá szentelé
sétkövetően naplója lelki
naplóvá alakult,

tért vissza. Az egyik alkalommal cellatársainak is elmondta,
hogy magas rangú állami vezetők azonnali felmentését ígérték.
ha elvállalja, hogy olyan egyházat vezet, amilyet ők akarnak.
Nem vállalta a neki szánt szerepet. Megjegyezte: egy katolikus
papnak nem szégyen kommunista börtönben meghalni, hiszen a
kötelesség teljesítése, a hitéhez való hűség juttatta oda.

Dr. Scheffler János hősöknek való történelmi időben szolgált,
hű maradt hitéhez, egyházához, Krisztus Földi helytartójához.
Áldozatát az új világot termékenyítő áldozatnak hisszük. Cella
társaira gyakorolt mély hatásának tanúsága az az Ave Maria,
amelyet halála reggelén, annak hatására Dan Myzrahi zeneszer
ző komponált.

***
Szemelvények Scheffler János naplójából

(1926, a chicagói kongresszuson) Itt nincs győző és legyőzött... Itt
csak testvérek vannak, Krisztusnak, az elsőszülött testvérnek a kö
vetői. E körül az oltár körül oly szép összhangban lengenek a pápai
és amerikai zászlók közt a világ összes népeinek zászlai... Itt és
egyedül itt csinálódik a világbéke. A szentségi Jézus oltára előtt

egyformán szent minden zászló és minden himnusz, és szent min
den ország nyelve.

1935. július 2. - Ezután önfeláldozó életet akarok élni. Kettős érte
lemben akarok áldozópap lenni: Krisztust feláldozó és önmagát
Krisztusért osztatlanul feláldozó pap. Ennek kibontása, részletezé
se és kifejlesztése - vajha a heroizmusig - lesz lelki életem veze
tő gondolata. Lelki célom: önfeláldozó lenni hivatásbeli kötelessé
geim teljesítésében, engedelmességben, szolgálatkészségben. Eh
hez szükséges: lelkemet és elmémet egészen eltöltse természetfö
lötti emberi életcélom és főképpen "áldozó"-papi rendeltetésem
tudata. - A kegyelem bőségének titka: a bensőségesebb imaélet.
Már évek óta érzem ezt.

Ezután szilárd elvem lesz: elébb szolgálom ki a Krisztus drága
vérével megváltott lelkeket, azután jön más dolgom. Az embert
nem lehet félretolni. a dolog vár. Az embert csak akkor kapom
meg a jóra, amikor magától jön, ekkor ütött számomra a kegyelem
órája, részemre az érdemszerzés, a dolgot késöbb is megkapom. éj
jeli órákban is, holnap is, holnapután is. Régen a szeretetró1 nem
volt tiszta és lélektanilag helytálló fogalmam: azt tartottam, hogy
elég jót tenni és használni, nem baj, ha a szeretetet nem is látják az
emberek. Most már tudom: látniuk és érezniük kell.
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1940. október. Hóman miniszter telefonon kérdezte: elvállalnám-e
a kolozsvári egyetemen az egyházjogi tanszéket. Válaszomat egy
házi elöljáróimtól tettem függővé. Ezek és tanácsadóim (köztük P.
Somosy S.J. is) egész határozottsággal azt tanácsolták, hogy el kell
vállalni. Október IS-én személyesen jelentettem a miniszternek,
19-én, szombaton este jött a kinevezés. Bár magam nem kértem és
nem is vágytam e kinevezésre, és az összes körülmények is embe
rileg világossá tették előttem, hogy Isten küldi e kitüntetésnek is
beillő kinevezést - nem okozott örömöt. Első érzésem a kineve
zés után: kivert kutya vagy, az édes szemináriumi kört, a papi kör
nyezetet, az ismerős arcokat, az eddigi teljes gondnélküliséget és
lelki levegőt el kell hagynom, és idegenbe, profán milióbe, ride
gebb protestáns környezetbe, kevésbé papi munkakörbe kell men
nem. Nehéz szívvel mentem. Egyrészt biztosra kellett vennem Is
ten akaratának megnyilvánulását, másrészt a honvágy alig lan
kadt. Szerettem volna mindenképp menekülni. Olyan szívesen ko
pogtattam volna egy szerzetben a felvételért. Titokban remény
kedtem is, hogya lelkigyakorlat folyamán meghallom az Úr hívá
sát - ide, a páterek közé. De nem! Éppen az ellenkezője történt.
Saját lelkem és két páter, akit megkérdeztem, azt mondják: az Úr
nem ezt kívánja tőlem, hanem: maradj és légy új helyeden misszi
onárius... ebben Isten kegyelmével megerősödtem. A módot és
munkaterem kitöltését még nem látom eléggé konkrétan. De ma
gát a küldetésem lényegét világosan felismertem, vállalom, a rész
leteket is meg fogja mutatni az Úr.

Mindenkor, de különösen ilyen rendkívüli időkben fontos, hogy az
eseményeket szent hitünk fényénél lássuk és az Isteni Mester szándé
kai szerint jól megértsük. A helyes kiindulás: minden, ami velem és
szent Egyházammal történik, Isten akaratából, legalább megengedő

akaratából történik. A világtörténelem eseményeit láthatatlanul a ha
talmas Isten irányítja, igaz, másodlagos okok által, de a fő irányító, az
első és legfelső ok, maga az Isten. Isten akaratának ilyen imádó és
szent teljesítése legelső és egyetlen kötelességem.

Az Isten akarata néha súlyos áldozatokat, keserű szenvedése
ket is jelenthet számomra. Az Egyház örökre szóló küldetése
nincs meghatározott társadalmi és gazdasági rendszerhez kötve.
A történelem folyamán Istentől nyert vitalitással tudott beillesz
kedni minden új történelmi keretbe...

Ajánljuk fel minden munkánkat, keresztünket, imádságunkat
és önmagunkat is engesztelő áldozatul egy Istent és felebarátot
szeretóbb világért, a népek lelki megbékéléséért és boldogságá
ért. A megpróbáltatások - kemény próbák, szervesen és éltető

en hozzátartoznak az Egyház életéhez. Nagy tévedés azt gondol
ni, hogy az Egyház legszebb és legtermékenyebb korszakai a
külsó fénnyel övezett korok. A kényelmes jámborság, az össz
komfortos kereszténység nem Krisztus stílusa.
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