
Húsvéti emlékek
Ismét eljött húsvét vasárnapja. Az én életemben ez már a kilenc-
vennegyedik húsvét. Érdemes ilyenkor, egy rövid számvetés for-
májában, összegyűjteni a húsvéti emlékeim.

Gyermekkor

Engem kisgyerekkoromban kereszteltek meg a katolikus egyház
szertartása szerint. Ezért már gyermekként hallottam a húsvéti ese-
ményekről, de bizony sok időbe tellett, amíg kezdtem felfogni azok
értelmét. Azt hamarosan megértettem, hogy minden vasárnap piros
betűkkel van a naptárba írva, és hogy ilyenkor templomba kell
menni. Jézus Krisztusról is egész kicsi koromtól kezdve meséltek
nekem, és minden este, kezemet összetéve szépen, hozzá kellett
imádkoznom. Hallottam szüleimtől, hogy a Jézuska szeret minket,
örül, ha látja, hogy jó kisfiúk vagyunk, és tőle kell bocsánatot kérni,
ha rosszalkodtunk. A családi légkör békés volt. Egyetlen gyerek vol-
tam, így apám és anyám minden szeretete rám összpontosult.

Az esti imát szívesen végeztem, de a vasárnapi templomba
menés már kevésbé volt ínyemre. A pap latinul imádkozott, az éne-
kek vontatottak voltak, mise közben nem szabadott beszélni és mo-
corogni. Mindezeket béklyóként éltem meg. Mentem, persze, mi-
sére, de csak azért, mert „muszáj” volt.

A karácsony, az más volt. A csillogó, illatos karácsonyfa, a szép
karácsonyi énekek, a ragyogóan kivilágított templom, és persze az
ajándékok, amelyeket „a kis Jézuska hozott”, fényes, örömteli ese-
ménnyé tették számomra a Jézuska születésnapját.

Húsvét vasárnapja viszont nem volt számomra különös vasár-
nap. A templomi énekek stílusa nem különbözött a szokott éneke-
kétől, és azt sem értettem, hogy miért kell csokoládé-tojásokat vagy
kifestett tyúktojásokat keresgélni a lakásban. Pláne nem értettem,
hogy miért kell húsvét hétfőjén lányokat locsolgatni.

Azt, hogy húsvét Jézus feltámadásának emlékünnepe, tanultam
ugyan, de kisgyerekként sem a halál, sem a feltámadás gondolata
nem volt igazán érthető számomra. Az azonban már kiskorom óta
feltűnt nekem, hogy a pesti fiumei úti temető bejárata fölött, ko-
vácsoltvasból készült nagy betűkkel ez volt felírva: „Feltáma-
dunk”. Halottak napján minden évben mentünk a fiumei úti te-
metőben levő családi kripta látogatására. A halál gondolatát
felidéző hulló levelektől, az őszi ködöktől és a hallgatag síroktól
nagyon különböző hangot ütött meg ez a felirat. Az kezdett de-
rengeni bennem, hogy a halálnak birodalmán Jézus ütött rést, aki-
ről valljuk, hogy „feltámadt”. Budapest ostroma alatt vagy után
eltűnt ez a felirat, de én már tudtam, hogy emberek bármilyen go-
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noszkodása nem tudja megakadályozni az Úristent, hogy életre
keltse azokat, akiket akar.

Kamaszkoromban kezdtem gondolkodni, hogy miért vagyok én
„én”, és milyen furcsa, hogy ez az „én” minden reggel felébredé-
semkor ott van a bensőmben. Valahogy ezt az „én”-t éreztem ve-
szélyeztetve a temetőben leselkedő halál által, és ennek megőrzését
és oltalmazását reméltem attól a Jézustól, akiről azt tanultuk, hogy
„harmadnapon feltámadott az Írások szerint”.

Halál és élet

Az élet és halál problémájával aztán élesen szembesített engem az
1939-ben kitört II. világháború. A híradófilmek állandóan öldöklé-
sekről számoltak be, és nemsokára a Budapestre is hulló légibom-
bák robbanásai közel hozták a halál veszélyét. Amikor rövid időn
belül betegségben meghalt anyámat, nagyapámat és apámat is el
kellett temetnem, nagyon világos lett bennem, hogy oda kell köt-
nöm életemet Ahhoz, aki az Élet Ura.

Végre véget ért a háború. Soha olyan mély átérzéssel nem hall-
gattam Jeremiás Siralmainak éneklését a templomokban, mint 1945
tavaszán. A háború vasekéje végigszántott mindenen, és romba
döntött évszázadok munkájával fáradságosan felépített lelki és
anyagi kincseket. A lelki terror ostobasága és az ateizmus sivársága
is egyre fenyegetőbben nyújtogatta csápjait a magyar lélek felé. Re-
ménységnek pedig csak a feltámadt Krisztus mutatkozott.

Ebben az évben is, a háború viharai után, eljött húsvét ünnepe.
Én akkor már jezsuita papnövendékként tanultam a szegedi hittu-
dományi főiskolán. Élénken emlékszem az 1946. évi esti húsvéti
körmenetre. Óriási embertömeg gyűlt össze a szegedi Fogadalmi
Templom előtti téren. Az emberek még élő sebként viselték a há-
borús pusztítások testi-lelki nyomait. Volt, akinek családtagjai pusz-
tultak el a háborúban, voltak, akiknek a társadalmi helyzete omlott
össze, volt, akinek anyagi javait tette porrá a háború. A tömegbe ve-
gyülve ott voltak a téren a jezsuita papok és kispapok is. Véletlenül
éppen előttünk állt egy fekete gyászruhába öltözött ismerős édes-
anya, Somogyi professzor özvegye, akinek a férjét gyanús körül-
mények között gázolta halálra egy teherautó. A tanár úr hitvalló
keresztényként volt ismeretes a városban. Az özvegyet, jobbról és
balról, két, feketébe öltözött fia támogatta. Egyikük később egy-
házmegyés pap, másikuk pedig jezsuita szerzetes lett. Este nyolc
óra körül a székesegyház nagy kapuja kitárult, és kiáradt a temp-
lom belsejéből az ünneplő tömeg. Elöl egy férfi a feltámadt Krisz-
tus szobrát hordozta, mögötte pedig, gyertyák fényétől megvilá-
gítva jött a püspök, kezében az Oltáriszentséggel az aranyozott
monstranciában. Imbolygó fények estek a Szentostyára és az azt kö-
vető emberek tömegére, akik mély hittel, könnyeikkel küszködve
kísérték Jézust a téren keresztül. Úgy éreztem, hogy bár minden tá-
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masz ledőlt, egyvalami, jobban mondva, egyvalaki megmaradt: az
élő Úr Jézus Krisztus.

Disszidálás felső parancsra

A következő évek Magyarországon az egyre erősödő egyházüldö-
zés jegyében teltek. Tudtuk, hogy készül a törvényerejű kormány-
rendelet, amely betiltja a szerzetesrendek működését, elkobozza há-
zaikat és intézményeiket, és megtiltja a szerzetesek közös életét.
Még ez a rendelet el sem készült, már elfoglalták a kommunista
rendőrség által biztatott fiatalok szegedi rendházunkat. Minthogy
a kisajátító rendelet még nem jelent meg, az ügy kompromisszum-
mal záródott: rendházunk alsó két emeletét egy kommunisták által
vezetett tanoncotthon foglalta le, nekünk, jezsuitáknak pedig meg-
hagyták a felső emeletet. Nyilvánvaló volt, hogy ez csak ideiglenes
kompromisszum, és ezért örömmel fogadtuk római általános rend-
főnökünk rendeletét, aki utasított, hogy a tanuló rendtagok szökje-
nek külföldre, és ott folytassák tanulmányaikat, abban a reményben,
hogy majd valamikor, a helyzet megváltozásával visszatérhetnek
hazájukba népüknek szolgálni.

Nekem sikerült, nagy nehézségek árán, kiszökni a drótkerítésen
keresztül Ausztriába, ahol az ottani jezsuiták nagy szeretettel fo-
gadtak. Micsoda felszabadult érzés volt látni, hogy a határmenti
osztrák faluban az iskolás gyerekek vidáman fecsegve sereglenek a
templomba szentmisére.

Az egyetemes egyház oltalmazó hitét nagyon megéreztem, ami-
kor a következő esztendő húsvétján a belgiumi jezsuiták által vilá-
giak számára rendezett lelkigyakorlaton prédikáltam. A húsvét va-
sárnapi mise után az imaórák liturgiáját énekelte a nép. Az antifónák
a feltámadás öröméről szóltak, és a résztvevő fiatalok csengő hang-
jai életet adtak az éneknek. Ekkor valami mély érzelem hulláma
árasztott el: Krisztusért elveszítettem ugyan szeretett hazámat, szo-
kott környezetemet, dugába dőltek terveim, de minden baj ellenére
megmaradt Krisztus, aki él és uralkodik örökkön örökké.

Az új keresztények húsvétja Japánban

Külföldre érkezve azt kértem általános rendfőnökünktől, hogy
küldjön engem misszionáriusként Japánba. Rendünk akkor nagy
reményeket fűzött a japán missziók sikeréhez, és kivételes módon
az általános rendfőnök valamennyi rendtartomány tagjait felhívta,
hogy akik erre hivatást éreznek, jelentkezzenek a japán misszióba.
A rendfőnök elfogadta jelentkezésemet, de azt fűzte hozzá, hogy
előbb fejezzem be a szükséges teológiai tanulmányaimat Rómában,
és azután induljak a Felkelő Nap országába. Ennek értelmében hat
esztendőt töltöttem az Örök Városban, melyet nagyon megszeret-
tem. Rómában a szentek évszázados lábnyomait tapossa az ember,
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a nyári vakáció alatt pedig lelkipásztori szolgálatot vállalva megis-
mertem az olasz nép gyermeteg, de őszinte hitét. Több alkalommal
meghívott egy hegyi faluba, Monte Rubiaglióba az ottani buzgó plé-
bános, hogy segítsek neki a húsvéti gyóntatásnál és a szertartások
végzésénél. Szívmelengető élmény volt például látni a nagycsütör-
töki „lábmosás” szertartását: a falu tizenkét tekintélyes „öregje” ült
tizenkét széken az oltár előtt, a plébános pedig nagy buzgalommal
mosta és törülgette mindegyikük lábát. Közben a rend a templom-
ban teljesen felborult: az összes gyerek előre rohant az oltár köré,
körülvették jobbról-balról a plébánost, és egymásnak sugdosták,
hogy „most mossa a plébános úr az én papám lábát”, ahogy Jézus
tette a tizenkét apostollal. Megértettem, hogy minden népnek meg-
van a maga spontán módja a krisztusi életre. Az olaszok például
szeretik a spontaneitást és rendetlenséget, a németek a fegyelmet
és a rendet, más népek megint mást, de mindnyájan tudják, hogy
csak egy valami számít: szeretni úgy, ahogy Jézus szeretett.

A hatéves római tartózkodás és az egyéves nagy-britanniai szol-
gálat felkészített arra, hogy egészen más, új környezetben próbál-
jam megélni Krisztus pászkáját. Japánban hivatalos főfoglalkozá-
som a teológia tanítása volt a Sophia egyetemen, de az egyetemi
tanítás mellett bevezető kurzust is tartottam a kereszténységről a
tokiói jezsuita plébánián. Erre bárki jelentkezhetett, aki még nem
volt megkeresztelve. Jöttek is szép számmal, eleinte harmincan,
majd hatvanan, végül több mint százan, s minden hét szombatján
délután 3-tól 6-ig tanultuk a kereszténységet. Nem követtem a hi-
vatalos katekizmusokat, hanem szívből beszélve elmondtam nekik,
hogy számomra mi a kereszténység. Imára is buzdítottam őket,
mert Jézust csak imádkozó lélekkel lehet megérteni. Akiknek a
Szentlélek megadta a keresztény hit kegyelmét, azokat megkeresz-
teltem. Persze, a keresztelő előtt személyes beszélgetésben tisztáztuk
az esetleges problémákat. Maga a keresztelés pedig vagy kará-
csony kor vagy húsvétkor történt csoportosan. A húsvéti kereszte-
lésekkor nagy öröm volt számomra, amikor a keresztelendők oda-
léptek a keresztelőkúthoz. Miután közösen visszautasították a
sátánt és annak minden kísértését, egyenként tettem fel nekik a há -
rom kérdést: Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek
és földnek teremtőjében? Hiszel-e Egyszülött Fiában, Jézus Krisz-
tusban, aki értünk meghalt és feltámadt? Hiszel-e a Szentlélekben,
és hiszed-e a katolikus egyházat, a szentek közösségét, a test feltá-
madását és az eljövendő örök életet? Miután pedig, nagy örömömre
és csodálkozásomra, mindnyájan azt válaszolták, hogy „hiszek, hi-
szek, hiszek”, jól a fejükre loccsantottam a keresztvizet, hogy meg-
érezzék: tisztára mosta őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A keresztelő szentmise után, a plébániai hívekkel együtt, ünnepi
uzsonnát tartottunk, amely alatt az új testvérek bemutatkoztak a
hívők közösségének, és elmondták azt is, hogy miért választották
azt a keresztnevet, védőszentként, akit választottak. Ezt teljesen
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rájuk bíztam. A nők közül a legtöbben a Mária nevet választották,
a férfiak közül pedig sokan a Péter, Pál, János, József, Ferenc stb.
neveket.

A keresztség napja legtöbbször húsvét volt, de az ősegyház ha-
gyományát követve, megfelelő okokból bármely más napon is vé-
geztem kereszteléseket. Minden évben most is írok egy közös ka-
rácsonyi levelet azoknak, akiket megkereszteltem, és sok választ
kapok tőlük. Megható, hogy annak ellenére, hogy már 23 éve Ma-
gyarországra jöttem Japánból, még mindig hálásak nekem az én
japán „gyermekeim”. Sokan azok közül, akiket fiatal korukban
megkereszteltem, azóta családot alapítottak, és gyermekeik szület-
tek, akiket csecsemőkorukban megkereszteltettek. Így tehát az
Evangélium elvetett magja folytatólagosan termést hoz.

A Nataka család történetét mondanám el példaképpen. A Tokió-
ban tartott kurzusomon, többek között, rész vett két fiatal egyete-
mista, egy fiú meg egy leány. Mindig egymás mellett ültek, és vi-
selkedésükről megsejtettem, hogy szerelmesek egymásba. Az
egyéves kurzus végén a leány keresett fel, és megvallotta, hogy
megkapta a keresztény hit kegyelmét, és kéri, hogy kereszteljem
meg. Nem volt a keresztségnek semmi akadálya, így hát mondtam
a leánynak, hogy húsvétkor megkeresztelem. Közben azonban fúrt
a kíváncsiság, hogy ki az a fiatalember, akivel mindig együtt jönnek.
„Ő talán a vőlegényed?” — kérdeztem. „Igen, igen, ő a vőlegényem”
— volt a válasz. „És vele mi van?” — kérdezem tovább. „Kedves
atya, ő még nincs annyira, hogy kérje a keresztséget, de egyáltalán
nem ellenzi, hogy én megkeresztelkedem, sőt már azt kérte, hogy
kérjem meg az atyát, hogy tessék majd a Szent Ignác templomban
összeadni bennünket.” „Szívesen” — válaszoltam. Minden szépen
le is zajlott. Megvolt a lány keresztsége, megtartották az esküvőt.

Az esküvő után néhány hónappal pedig megjelenik nálam az ifjú
férj és ezeket mondja: „Kedves atya, én most olyan boldog vagyok.
Az én drága jó feleségem szerelme és szeretete minden nap bol-
doggá tesz. Ő hiszi, keresztény hittel, hogy ez a szeretet örökké meg
fog maradni. Még halálunk után is megmarad az örök életben. Hát,
kedves atya, már én is szeretném ezt hinni, és nemcsak szeretném
hinni, hanem már hiszem is. Kérem én is a keresztséget!” Még né-
hány kérdést feltettem neki, és láttam, hogy van elegendő hite
ahhoz, hogy megkeresztelkedjék. Nemsokára megszületett két gye-
rekük, egy kislány és egy kisfiú, akiket rögtön megkereszteltettek.
Rendszeresen küldik nekem a család fényképeit. A két kis gyerek-
ből nyalka fiatalember és csinos kislány lett, és most már ők is éret-
tek a családalapításra. Lám, azzal kezdődött, hogy én egyvalakit
kereszteltem, és most már négyen vannak. Ha ez így megy tovább
a világ végéig, egész sereg keresztény lesz belőlük.
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Húsvéti lelkigyakorlat Gotó szigetén

A tokiói papnevelde egyik diákját Cucuminak hívták. Hat éven át
tanítottam őt teológiára, és közben jól összebarátkoztunk. Cucumi
régi keresztény családban született. Őseit valamelyik 16. vagy 17.
századbeli jezsuita misszionárius térítette meg. Ezekre a kereszté-
nyekre csapott le egy 300 évig tartó, párját ritkítóan kegyetlen ke-
resztényüldözés. Sokan vértanúhalált szenvedtek hitükért, mások
pedig elhagyatott kis szigetekre menekültek, hogy ott, pap nélkül,
mise nélkül, titokban tovább éljék keresztény hitüket. Az összes
papot ugyanis a japán hatóságok vagy kitoloncolták az országból,
vagy megölték. Ezek a keresztények gyerekeiket titokban megke-
resztelték, és titkos összejöveteleiken halkan dúdolták tovább szent
énekeiket és imádták Istent. Amikor a 17. és 18. század folyamán
ilyen rejtőzködő keresztényeket felfedezett a rendőrség, családostul
kivégezték őket, ha nem tagadták meg hitüket.

A vallásszabadságot csak a 19. század vége felé alkotott új japán
Meidzsi alkotmány engedélyezte, a nyugati hatalmak nyomására.
Ettől kezdve a Japánban letelepedő francia katolikus misszionáriu-
sok egymás után fedezték fel a „rejtőzködő keresztényeket” (kakure
kirisitan). A jelenleg Japánban élő katolikus híveknek körülbelül 30
százaléka ezeknek a „rejtőzködő keresztényeknek” a leszármazot-
tai. Egy közülük volt Cucumi barátom.

A szemináriumi tanulmányainak befejeztével püspöke hamaro-
san kinevezte Cucumit egy falu plébánosává Gotó szigetén. A falu
valamennyi lakosa katolikus keresztény. Cucumi nemsokára meg-
hívott engem, hogy tartsak húsvéti lelkigyakorlatot a plébániáján.

Szívesen vállalkoztam rá. Az odautazás elég körülményes volt:
rendes repülőgépen utaztam le Nagaszaki városáig, ahol át kellett
szállni egy apró propelleres repülőre, amely alacsonyan szállva a
tengerek és szigetek fölött elvitt a Gotó-sziget északi csücskéig. A re-
pülőtéren már várt autójával Cucumi barátom, és egy kacskaringós
úton levitt a falujába.

A faluban már mindenki készen állt a lelkigyakorlatra, mert
bizony az ottani plébánosok nagyon szigorúan megkövetelték a
húsvéti lelkigyakorlaton való részvételt, szentgyónással, szentál-
dozással. A plébánia kis faépületében laktam, közvetlenül a ten-
gerparton, és minden nap az esti misére és lelkigyakorlatos be-
szédre a nép összegyűlt a falu templomában. Jókora templomot
építettek, több százan is belefértek, és zsúfolásig megtelt a temp-
lom. A régi katolikus szokás szerint a nők mind a jobboldali pad-
sorokban, a férfiak pedig a baloldali padsorokban ültek. Napköz-
ben aztán folytatódott a szentgyónások hallgatása. A lakosok
tengeri halászatból éltek. Nagy hajókon több hétre kihajóztak a ten-
gerre, és ott hatalmas hálókkal fogták a halakat. A halászszakszer-
vezet rendelése szerint a hajók ekkor visszatértek a faluba, 4–5
napos pihenőre, és aztán megint mentek a tengerre halászni. A hús-
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vét előtti héten ilyen négynapos pihenőre volt megszervezve a hús-
véti lelkigyakorlat.

Persze ott volt mindenki. Számomra nagy öröm volt segíteni az
egész községet, hogy tisztára mossák lelküket húsvét kegyelmében.

A lelki vigasz mellett még kulináris örömökkel is szolgált ez a
lelkigyakorlat: a plébánia szakácsnője ugyanis egy ottani születésű
apáca volt, aki minden nap a legfrissebben fogott halakból és ten-
geri csigákból készített számomra ízesnél ízesebb ételeket.

A lelkigyakorlat végén Cucumi atya elkísért a tengeri taxihoz,
vagyis egy motorcsónakhoz, amely elszállított a repülőtérre. Még
most is emlékszem, hogy a búcsúzáskor a fiatal Cucumi atya szeme
könnybe lábadt. Ő tudta, és én is sejtettem, hogy ez volt utolsó ta-
lálkozásunk földi életünkben.

Szatani barátom utazása a mennyek országába

Befejezésül szeretnék még beszélni egyik japán gyermekemről,
Szatani barátomról, aki legtöbbször jut eszembe a Tokióban általam
megkeresztelt japánok közül. Gondolom, azért jut eszembe leg-
többször éppen ő, mert benne mutatkozott meg a legdrámaiabban
Jézus pászkájának két oldala: a kereszt és a feltámadás.

Gábor 40 év körüli festőművész volt. Volt felesége, és nagyra nőtt
gyermekei. Minthogy a festészetből nehéz volt a családot fenntar-
tani, Gábor film-díszletfestéssel is foglalkozott. Megjelent a Tokió-
ban tartott kurzusomon, és egy egész éven át minden szombaton
ott volt hűségesen a katekézisemen. Egész szombat délutánját a
Szent Ignác templomnál töltötte, mert az előadásom után mindig
részt vett a plébánia esti szentmiséjén, és a mise után együtt men-
tünk csoportosan egy kis kínai vendéglőbe, ahol, japán szokás sze-
rint, mindenki elmesélte, hogy miket tapasztalt a hét folyamán.
Szatani Gábor lett ezeknek a találkozásoknak a „lelke”, humorával,
élénkségével, kedvességével. Egyéves katekumenátus után vette fel
a keresztséget, de a következő évi katekézisemre is eljárt, mert még
egyszer hallani akarta, és jobban át akarta élni Jézus tanításának lé-
nyegét. Közben folytatta munkáját a filmstúdióban. Ott történt vele
a szerencsétlen baleset. Késő estéig dolgozott a stúdióban, magas
állványon állva festett valami filmdíszleteket. Egyszer csak hallja,
hogy a többi dolgozó közül valaki azt kiáltja: „Van még valaki a
stúdióban? Mi már elmegyünk és lekapcsoljuk a villanyt.” Szatani
hangosan felkiáltott: „Én még itt vagyok. Várjatok egy kicsit.” De
nem hallották meg a hangját, és lekapcsolták a főkapcsolót. Korom
sötét lett a teremben. Szatani próbált óvatosan lemászni a magas
állványról, de félrelépett és jó magasról lezuhant a betonpadlóra.
Fejjel zuhant előre, és nyakát ütötte a padlóba, úgyhogy súlyosan
megsérült a nyakcsigolyája. Igyekezett feltápászkodni, de rémül-
ten érezte, hogy keze, lába, egész teste megbénult. Ahogy később el-
mondta, ott feküdt a padlón másnap reggelig, és közben a rózsafü-
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zérét imádkozta. Úgy érezte, hogy a bénulás terjed testében, és ha-
lálát várta. Másnap reggel a többi dolgozó találta meg a padlón,
félig öntudatlanul. Azonnal kórházba vitték. Az orvosok elkezdték
a sérülés kezelését, de bizony nagyon kevés eredménnyel. Nyaká-
tól egészen lábujjáig béna maradt. Otthonában ápolta őt felesége
és menye. Én és plébániánk többi papja gyakran meglátogattuk, és
megáldoztattuk. A keresztény barátai is sokszor ellátogattak hozzá.
Beszélni tudott, és a feje egészen rendben volt, csak a teste volt moz-
dulatlanságra ítélve. Hasonló volt az állapota Jézuséhoz, aki szin-
tén mozdulatlanul volt rászögezve a keresztjére.

Amikor meglátogattam, mosolygott, és vidáman társalgott. Csak
egyszer láttam, hogy könnyek gyűltek a szemébe, amikor azt mond -
ta: „Nagyon szeretnék még egyszer elmenni abba a templomba, ahol
az atya engem megkeresztelt, hogy hálát adjak az Istennek, de ebből
már nem lesz semmi.” A balesete után néhány hónapra szájába vette
a tusecsetet, és kezdett kis képeket festeni. A témájuk Jézus volt, és
Mária, és imádkozó gyerekek, játszadozó kisfiúk és kislányok. Ezek
a képek sokkal művészibbek, mint azok, amelyeket a baleset előtt
kézzel festegetett.

Énnekem közben el kellett hagynom Japánt, és megkértem ot-
tani jezsuita rendtársaimat, hogy látogassák szorgalmasan Gábort,
amit meg is tettek. A gondos ápolás ellenére egészségi állapota
egyre romlott. Nemsokára már képtelen volt képeket festeni, és
csak várta a halálát. Mondogatta a feleségének: „Nagyon szeretnék
már Jézushoz hazamenni, de még nem kaptam meg tőle a vasútje-
gyet.” Mikor két év elteltével egy rövid látogatásra Japánba men-
tem, természetesen meglátogattam. Már csak halkan tudott beszélni,
de a régi mosolya megmaradt. Mintha csak az én látogatásomra várt
volna, röviddel azután, hogy elhagytam megint Japánt, ő, mint ké-
sőbb hallottam, békésen ezt mondta feleségének: „Most megkaptam
az odaátra szóló vasútjegyet. Holnap megyek. Ne sírj!” Úgy is lett.
Szép csendesen elszenderült az Úrban. Elutazott oda, ahova csak a
feltámadt Jézus Krisztussal lehet eljutni: a mennyek országába.

Szatani Gábort megcsodáltam. Természetes lett volna, hogy azt
mondja: „Megkeresztelkedtem, és mégis mindjárt ilyen szerencsét-
lenség ért. Hogy engedhette meg ezt a jó Isten?” De ő soha ilyet
nem mondott, hanem végigélte Jézus húsvéti misztériumának evi-
lági szakaszát, a keresztre feszítést, hogy hitünk szerint eljusson
Urunkhoz, Jézus Krisztushoz az örök élet fényességében. Azt el sem
tudjuk képzelni, hogy milyen lesz ez az örök élet, de bízunk Jézus
szavában: „Én élek, és ti is élni fogtok.”
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