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Halálának 25. évfordulójára

..Papi a rc él"? . . . A fén yképröl hátrasimított haj , ny ílt, energikus
fiatal arc néz vissza; üve g m ögött is sugárzó szeme k és széles, huncu t
mosoly . Ha eltakarja az ember a kabát nyilásából kikandikáló pap i
gallért, talán nem is gondolna, hogy egy pap képe. Harmincnyolc évet
élt. Ez az az Alf red Delp, aki két hé ttel kivégzése előtt ezt írta bar áta i
nak: ..Ne hagyjá tok, hogy édesanyám holmi sze nt-lege ndákat mesél jen
ne kt ek rólam . Akasztófavirág voltam!"

Nem, P. Delpről nem kell legendákat me sélni. Elég az egyszerű való
ság. Jóismeröse, a domonkos P. Odilo Braun, egyidőben maga is náci
fogo ly, így fogla lt a ezt össze: ..Pap vol t és szerzetes, tudós és t anító,
imádkozó és harcos. Mindennek a lapja pedig az embe r volt, a természe
tesnek maradt embe r ."

"Segíteni, hogy az emberek lsten r ndelése szerint, lsten szabad
ságában élhessenek s emberek legyenek"

1907. szept. 15-én , a Fájdalmas Szűzanya ünnep én sz ületett Mann
heimben. Felsös gimnazis ta korában katoliz ált, 1926-ban a jezsuita
rendbe lépet t . A 30·as években kiterjed t irodalmi működést fej t ki ;
önálló kiadványain kívül a ..Stimmen de r Zei t" c. folyóirat szo ciol ógusa
egészen a lap 1939-es betil tá s áig . Az egyre sú lyosb odó tö rténelmi idők

ben bátor elszántsággal áll ki a ..fenyegetett teremtmény", a náci elnyo
más alatt sínylőd ö ember mellett. Sz. Ignác m íszt íkus látásának igazi
örököseként k üzd azért , hogy ..I s ten a rca megmaradjon a teremtm ény 
ben" és ..kirajzolódj ék a történelemben". Mi ennek a föltétele? ..Tartó
san csak a keresztény ember. E z azonban egyben azt is jelenti: az em
berre l együtt meghal a keresztén y." A mai ember nem annyira isten
telen, mint inkább képtelen az Isten befogadására. ..Istenképessé" pe.
dig csak úgy lehet tenni. ha mindenekelőtt ennek természetes flJlt ételeit
biztosítjuk. Ameddig emberhez méltatlan, embertelen állapotban. alap-

etó jogaiból és emberméltóságából kisemmizve kell élnie, mindaddig
nagy á tlaguk áldozatul fog esni a viszonyoknak és nem lesz ereje imád
kozni , hinni, még gondolkozni sem. Azér t - írja Delp - csak az imád
kozhatja becsületesen a Miatyánkot: ..Jöjjön el a te országod" , aki
készen áll a szoci álls reformok megvalósítására.

Ez pe rsze még csak az első lépés. A második az, hogy magát az ern
ber t kell rendbehozni, belülről. Máskülönben a legszebb és legjobb élet
körülmények között sem boldogul, hanem ismét fel fogja forgatni őket.
..ö náll ös ágra, felelősségre, itélőképességre, lelkiismeretességre nevelés;
társulásra , igazi közösségi ké szségre nevelés ; az elt ömegesedés szám-
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talan jelenségének legyőzése." Mindez azonban csak Istennel lehetséges,
hiszen "az ember csak Istennel együtt ember", "Isten beletartozik az
ember meghatározásába", Ez a mai kor halálos betegsége: "a hiányzó
közép titka" , "a föld hiányzó misztík ája'' . Hiányzik a k özéppont . az
Isten.

Azért a körülmények átalakításának és az ember nevelésének egya
ránt l sten törvényei szerint kell történnie. A vilag új rendje legyen
..Isten rendjének történelmileg esedékes formája, különben csak új
toronyépítés és új összeomlás következik" .

Mindennek megvalósitói természetesen csak a keresztények lehet
nek. Ez ma a kereszténység nagy feladata : ..Isten m ának-val ö elénk
állítá sa a keresztény emberen, korának megváltozott emberén át ".
..Krisztus és az Egyház mindig annyit ér egy nép szemé ben, amennyit
a keresztény emberek érnek, amint keresztény éle tké pess égü k kel. sugar
z ö, toborzó erej ü életükkel megdolgozzák a körülöttük lévő világot és
azt is bevonják abba az isteni áramba, amelyben ők élnek. Azoknak az
embereknek, akik velünk táplálkoznak, ére zniUk kell , ho gy mi meq
változott mai emb erek vagyunk, érezniük kell ezt akkor is , ha harcol
nak velünk" ,

De jaj, egészen másképp fest a valóság - és ezt P. Delp nagyon jól
látta. A gonosz nem azért juthat olyan sikerre az emberi tört énelem
ben, mert hatalmasabb, alakít öbb erő a jónál, hanem azért, mert ..a jó
olyan terméketlen, mert a hagyományt ferd én konzervatív álmosságnak
és megszokottságnak értelmezi, mert az erkölcsi rendességet b íeder
meier derekassággá és gondatlansággá ártalmatlanítja, mert az élet
megőrzését igen gyakran nem az élettérben valósítja meg, hanem mel
lette" . ..Problémavilágunk sokszor pusztán a belső egyházi helyzetből

nő ki, nem pedig a korral folytatandó sürgető misszionáriusi d íal ögus 
ból "...A vallás olyan gyakran szölt bele ebbe a modem életbe csak elvi
síkon, gyakorlatilag mit sem sejtő tájékozatlansággal , hogy lassanként
elveszte tte hitelét" . ..A teremtő erők hallgatása" : ezzel a sűrített k ífeje
zéssel jellemzi Delp kora kereszténységének nagy baját.

Mi szükséges tehát legelőször is? "Az igazi és megbízható egyház ias
ember helyreállítása és kiképzése". Olyan emberekre van sz ükség, akik
"a kereszténység teljes kincsét birtokolják" . Hiszen .mínden igazi val ó
ság a miénk, az Úristen, a m í Atyánk adta nekünk birtokul és feladatul.
A valóság iránti fokozott érzék és a fokozott életöröm idején a keresz
ténytől fokozott keresztény életerőt követelünk meg . . . Olyan embe
rek vagyunk, akik az egész valóságra igent mondunk . . . Azt is meg
kell érezni rajtunk, hogy mi vagyunk az időben az ígéretek és a kegyel 
mek hordozói" . Ez a vallás igazi vonzóereje. "A védőharc sohasem rö
do lga egy keresztény nemzedéknek. A védelmezett határkövek mögött
mindig az i gazi élet teljes b6ségének kell megnyilvánulnia. Uru nk ben-
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n ünk élő országának ragyogása - ez a fény a term észet éhez tartozik 
a mí legnyomósabb igényünk és legjobb védekezésUnk". Ez a fény az
igazi keresztényen át mint az imádás és szeretet fénye nyilvánul meg.
"Csak ez az ember. Minden más: út. Hosszú és szükséges út. Végig kell
mennünk rajta, m íg az imádó és szerető szívek mécsese újból föl nem
gyullad . Akkor az emberiség egy órára otthon van ismét".

Abban a keresztényben, aki a náci rémuralom idején meg akarja
valósit ani ezt az eszményt , kell valaminek lennie "az igazi régi lovag
keménységéből" , aki mindenekfölött Isten és a sajátmaga becsUletét
nézi és abból egy jottányit sem enged. "Ahol összeütközés van, ott k üz
deni kell, megalkuvás nélkül , árulás nélkül, gyávaság nélkül". "Saját
komolyságunkkal , saját súlyunkkal, saját biztonságunkkal , saját nagy
ságunkkal fölfigyel tetni az embereket arra a nagy Istenre, akinek kép
másai vagyunk". Egészen Isten "áradó üd vöz ít ö akartának" szolgálatába
állni, "tuda tosan vállalni mindent, mint önmagunk bedobasát a tör
téne lemben kiraj zolódni akaró isteni Arcért, hűségesen kitartva mellet
te" . Az ilyen harc történelemalakitó akkor is , ha nem lesz belőle más,
mint "pusztulás - lengő zászlóval" ; csak ll. zászló lobogjon végig, akkor
ez a "tanúságtévő erő tö rténelemszül ö erő is lesz" . Helytállás és pozitív
magatartás a végsőkig!

A hitnek, az istenközpontú élet elha tá rozásának persze "személyes
szóvá, szemé lyes h üs égg é kell sűr űsödn íe" , Delpnél nem volt hiány
ebben. Nemcsak hogy bátor írásaival és (a München-Bogenhausen-í
Szent Vér plébánia szösz ék ér öl) szavával állt ki az örök igazságok
me llett, hanem tevékenyen kivette részét a keresztény ellenállási moz
galomból is . Min t szocí olö gus állt rendelkezésére a "Kreisaui csoport"
nak , amelynek vezetője Helmuth Moltke gróf vol t , egyik résztvevője

p dig Eugen Gerstenmaier evangélikus lelkész, későbbi cellaszomszédja.
1941 után mindjobban foglalkoztatja a gondolkodó fejeket a Hannadik
Biro dalom feltar tóztathatatlanul közeledő bukása és az utána esedékes
ke resztény újjáépítés problémája. A nácik ezt term észetesen mint össze
es küvést kön yvelték el. "Meghalunk, - írja Moltke, - mert együtt
gondolkodtunk!" 1944 júliusában elfogták a résztvevőket. 28-án, három
nappal a rendalapít ó ünnepe és két héttel aug. l5-ére kitűzött utolsó
ün nepé lyes fogadalma előtt két SS jön érte és a Gestapo egyik berlini
épUletébe szálUtja. Elérkezet t az az idő , amikor helyt kell állnia szavá
ért: "Egyáltalán nem az a fontos nekünk, hogy mindenáron tovább
éljünk néh án y nappal, hanem igeni s az a fontos, hogy mindenáron úgy
éljünk , ahogyan élünk."

De P. Delp most sincs egyed ül. A náci Németország sötétjében itt is ,
ott is égnek az imádásnak és sze retetnek azok a m écsesei . amelyekben
ő bízik. E gyik berlini ismerőse aug. í-én , Vasas Szent Péter ünnepén,
amikor még mít sem tud elfogatásáró l. ezeket a mély hitről és sze rete t-
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ről tanúskod6 sorokat írja napl6jába: "Minden reggel azt kérdezzük
magunkt61: Hányat vertek az éjszaka megint bilincsbe? Kit fognak el
ma? Mint az ősegyház keresztényeinek ,szünet nélkül' kell most imád.
k öznunk foglalyainkért. Nem fog angyal jönni szabadít ásukra. mint
egyko r Péterért. De Istentől fog jönni számukra segítség."

"A kenyér fontos, a szabadság fontosabb; legfontosabb a töret 
len hűség és az el nem árult imádás"

P. Delp f ogságában írt Jöl jegyzéseibtJl idézünk. Ezekből a j6 lelkek
be lopta ir6eszközökkel, alacsony priccsére görnyedve, megbilincsel t
kézzel sűrűn teleírt lapokb61. Az őrök nagy kedvezésül néha lazára
csatolták a bilincset, úgyhogy egyik kezét ki tud ta húzn i belőle . Il yen 
kor írt. Félszeme kö zben mindig az ajt6n, hogy ha váratlan ellenőrzés

jön, jókor visszadughassa. Elmélkedéseket ír a Jézus Szív e litánia egyes
megsz6Utásair6l, a Mia tyánkr61; leveleket müncheni, berlini bará tainak.
Rendtestvére, P . Bolkovac, "A halál színe elött" címmel gyűjtötte össze
és adta ki ezeket az írásokat.

"Az új erény neve: fáradhatatlanság."
.Az embernek snl átmaq ának kell egyszer 109s:ígot ki':íl lni a, hogy tud ja, mi ez

bel ső mivoltunk nak. Ott kell ülni a szük cel l ában , vasraverve. és a búskomorság
ezer színében szemlélni a sarokba n a szabadság az ét foszlot t z ászlaj át . A szív mindi g
új ra tovaszárnyal , a szellem próbálkozik szabadon fö lem elkedni, de csak azér t, hogy
a körb en megl ett legközelebbi l ép ésn él. a kulcsok legközelebbi csö rrenésénél annál
véglegesebben ráébre dje n a valóság ra. IOs hozzá tudni : tehetet len va(J Y. Nin cs kulcsod,
aj tódnak bel ü l rő l nincsen z ára, ablakodat r ács födi és oly an magas, hogy még csak
ki sem n ézhetsz. Ha valaki nem jön ajtót nyitn i, itt maradsz megkötözve, szegényen,
nyomorús ágodban. Semmi lel ki győzküdés nem segít : ez tény . állapor. ami érvényes
és amit el kell ism erni.

Meg kell próbálni egyszer az éhséget, h étszámru , Atél ni. hO\lY egy v áratlan darab
kenyér IIgy es ik az embernek , mínt az égból jött kegyelem. IO rem i kell az éhségnek
ezt a beto ly ásat min den életmú kö d ésü nkre . hogy menlnt 1I 11! l] t:lI111 l juk a kenyér áhitatos
tiszteletét és a kenyér ért való gondot :

De ugyanakkor:
"A megkötött ségnek ezekben a hetelb en I öll smert em. hogy az emberek mindig

akkor elveszett ek, akkor esnek zs ákm ányául a körül vevő vi lág, vlszonyalk, a rajtuk
lett erőszak tö rvény ének , ha nem képesek nagy belső tágasságra és szabadságr a.
Aki nincs ottho n a hozzáfé rhet et lennek és ér inthetet lennek megmar adó szabadság
légkörében, dacol va mind en küls ö hatalommal és körülménnyel , annak vége .

Ennek a szabadságnak az ember csak akkor lesz részesévé, ha túllépi saját hat á
rait , Az emberi szabadság szüle tésé nek órája az Ist ennel való talá lkozás órája.

Ember, vesd magadat Istenedre, és megin t a magadé leszel. Mo st mások hatalm á
ban vagy, kl nozuak, ijesztgetnek, egyik nyomorú ságból a m ásikba kergetn ek. Ez
azt án a szabadság, amely énekel : . . . minket semmi halál el nem pusztft hat . Ez a
határt alan távolb a l end ül ő éle t . A d o r o és S u s c i p e : ti az élet összaval . t i
egyenes és rneredek ösvények Istenhez, ti kapuk a telless éqbe. ti az ember útj a
önmaga felé ".

Mit csinálnak még fi megbilincselt kezek? Szept. 12·étöl , Mária
nevenapját61 kezdve a szentmiseáldoza tot is bemutatják. "Szent edé-
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nyek nélkül, gyertyák nélkül, oltárterítők nélkül, oltárkő nélkül - de
megbilincselt kézzel. Nem értékesebbek-e vaj on ezek a bilincsek Iste n
szemében, mint az a so k drágaság, amit a templomokban a szent
áldozathoz használnak?" - irják erről barátai. Minden hétfőn hálás
szívvel jótevőiért mutatja be a szentmís ét. "Csodálatos azért, hogy az
Úr itt van titkaival, és a megkötözött kéz is hatékonyan áldhat és
szentelhet". A Szentség napközben is ott van a cellában. "Olyan hálás
vagyok ér te. Megtöri a magányt, bár - szégyenemre legyen mondva 
olykor olyan fáradt és összetört vagyok, hogy ezt a Valóságot föl sem
veszem többé magamba . .. "

Persze a mise anyagának bejuttatása nem megy egyszerüen. Kezdet
ben a katolikus meg az evangélikus börtönlelkész viszi magával Iátoga
tásai alkalmával. De ezeket a látogatásokat a Gestapo fölfedezi és
őrjöngő d ühvel megtiltja. Mi legyen már most? "Kisérelje meg ,föld·
a latti ' útján" - biztatja a gondoskodó "őrangyal" , a fiatal evangélikus
pap. - Ha nem sikemi, akkor elmegyek önnel a börtönigazgatóhoz.
Az áldozatot be kell mutatni ezek között a fa lak között". "E szavak
szá rnyat adnak nekem - írja naplójában Marianna. - Una sancta!" 
A ka tolikus börtönlelkész meg egyenesen kijelenti: "Emberi és keresz
tény köt elesség az erkölcstelen rendelkezések megkerülése."

Érdemes lenne részletesen leírni azt a ragyogó kis párbeszédet, amit
Marianna ezután a börtönben szolgálatot te ljesitö örmesterrel, egy
öreg berlinivel folytat. A jó ember sehogysem érti, hogyan fé r össze a
mise meg a börtön fogalma, hiszen az az ő ismeretei szerínt annyit
jelent, hogy a pap selyem öltözetben, sok-sok gyertya fényében, töm
jénfe lhöbe burkolózva hajtogatja a térdét . . . De aztán mindent el
vállal. "Micsoda újfajta börtönlakók ezek vén napjaimra! Féléjszaka
imádkoznak, nappal tanulnak, és a magunkfajtához mindig van még
egy jó szavuk . . ."

És még valamivel foglalkoznak szivesen ezek a megbilincselt kezek:
"Végül is azt akarom tenni, amit olyan gyakran csináltam megbílín
cse lt kezemmel, és amit mindig szívesebben és mindig többször fogok
megtenni, ameddig még lélegezhetem: áldani. Megáldani országot és
népet, megáldani ezt a szeretett Német Birodalmat a maga nyomorú
ságában és belső kínjában; megáldani az Egyházat, hogy a források
ismét tisztábban és tündöklőbben csordogáljanak benne; megáldani a
Rendet, hogy igazán, jellegzetesen, szabadon h ü maradjon önmagához
a minden igazhoz és minden küldetéshez való önzetlen hüség által;
megáldani azokat az embereket, akik hittek nekem és bíztak bennem;
megáldani azokat, akiknek rosszat tettem; megáldani mindazokat, akik
jók voltak hozzám, gyakran túlságosan jók" .

És még legutolsó level ei egyikében is , immár minden díszükből ki
fosztott, csak lényeget adó szavakkal: "Im ádkozom és bízom és átadom

48



magam az Úrnak és reá hagyatkozom. Megáldalak beme teket. Viszont
látásra:'

A bilincseknek ebben az idejében adatott meg P. Delpnek a régvárt
boldogltó kötelék: az ünnepélyes örökfogadalom let ét ele is, december
8·án , látogató rendtársának kezébe. ,,Az élet most már igy megkapta
érvényes és végérvényes formáját. A külső sors immár csak alkalom
kitartásra és hűs égre" . ..Az Úristen egy szilárd ponttal ajándékozott
meg az ő univerzumában. Régen vártam már erre. Minden más csak
másodlagos"...Végleg elköszöntem a magam életétől. A külső bilincsek
mit sem jelentenek többé már, hiszen az Úr a ,vincula amorts-ra m élta
tott",

Mi jellemzi lelki élet ét ebben az időben? Először is egyre fokozódó
elmélyedés Istenben, az érintkezés tel jes közvetlensége, gyermeki egy
szerüsége. ..Mindenesetre most tudom, mit tesz az 6 kezéből éln i . Ezt
kellett volna tennünk mindig. Néha azt mondom az úrnak, hogy egy
kis vigaszra van szükségem. Olyankor aztán a legkülönösebb feltétele i
vannak .. . Néha a vezetés és vigasztalás egy szavát kérem töle és úgy
találomra felütöm a Szentírást"...És még mondja valaki, - kiált fel , 
hogy az ég néma, és nin cs ez az eleven ide-oda Isten között meg k özöt
tünk! De azért mindig jó és fölemelő , ha megint egyszer megtapasztal 
tuk" .

Hogy mit élhetett át Istenével a belső lendUIet, a felmagasztaltság
perceiben, az kettejük titka maradt. Tény, hogy karácsony után meg
vall ja: élete legszebb éjféli miséjét ünnepelte. És föl jegyzéseiben egy
helyen leírja annak az embernek lelkiállapotát, akit Isten körülvesz,
áthat, az istenség boldog életfolyamában úszhat, s azután ebből tovább
lehet élni , sok-sok sivatagi napon és éjszakán át, ..mert az az élet ,
amelyik ezt kapta aj ándékba, l sten csendes mosolyát lát ja minden
dologban, állapotban és körülményben . . . " És villámfényként világit
bele ebbe az ..elzárt kertbe" egy- egy ilyen mondat : ..Az élő Istenért
való tanúságtétel szenvedélye: ezt ismertem meg és éreztem át. Dlos
solo basta <Isten egyedül elég , Nagy Szent Teréz) , ez igy igaz: '

Csakis Istennek ebből fi kézzelfogható kegyelmi működ és éb öl jöhet
létre ez a fölséges paradoxon. amit ő maga fogalmaz meg teljes szaba
tossággal : ..Egyrészt a teljes szabadság: semmit sem tagadni meg Isten
től. Másrészt az ő igérete, hogy a hivő bizalom erőt vesz rajta." Teljes
őnátadás - r endületlen bizalom. ..A hit mint erény Isten igentmondása
sajátmagának az ember szabadságában - ezt mondtam egyszer egy
prédikációban. Erről van most sz ö, pontosan erről". Visszatérő jelszava:
..Isten elvitt a végsőkig. Most erről van szó: hozzánőni ehhez, igy vagy
amúgy. Isten szavamon fogott és elvitt a szélső határig. Mindenesetre
ezer Igen-t kell mondanom neki". Már fogsága első idejében megegyezik
az Úrral , hogy ráhagyja ügyét;. igy aztán nem sokat töri a fejét a
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tárgyalás előtt ("adatik nekte k abban az órában" >, hanem igy ir: ,,Elfo
gatási pa rancsomra. a beleir t sz ép dolgokra, már hetek óta rá se néz
tem. Az egész az Is ten dolga". Viszont : "Sok do log megvalósulása attól
a bizalomtól fü gg, amellye l vá r juk és rem éljük és kérjük. Ebben ne
legyen hiány. Kérem segitsenek, hogy be le ne fáradjunk."

A másik jellegzetesség: te ljes emberi közvetlenség és 6szinteség.
Egész természetesen emlékezik meg emberi gy ön geségeír öl, nehéz órái
ról , gyermeki módon terjeszti elő egyszerű használati cikkekre vona t
kozó kéréseit. Nyoma sincsen semmi nagyképűségnek, nem hallani
egyetlen t úlfesz ítet t , hamis hangot sem. Néha egy kis kiábrándult
cs odálkozás : milyen nehéz kitartani az emberi léleknek a hitben és
reményben a próba idején, pedig hát ezek lennének alapvető tulajdon
sága i! "Nem gondoltam volna, hogy Igy kell erőlködnie Istennek azért ,
hogy szabadon tartsa tekintetemnek a kilátást a csúcs felé". De hát
ilyen az ember , ez az em be r . Bel e kell törődni , el kell fo gadni.

"Mit imádkoztam egy karácsonyi csillagér t , világosságért a dolog
ban! Az Úr is ten mindent nyitva hagyott és a "franch ir le pasv -t kivánja
tölem: az abszolút ug rást, el önrnagamtö l, őbelé. Ehhez hozzátartozik
a pusztaság. "Kiszolgáltatot tság"·nak nev ezt e ezt egy kedves ember,
akinek hálás vagyok ezért a szóért. EgyedUl és védtelenUl Itiszolgáltat
va a szeleknek és az időjárás szesz élyének , a nappalnak és az éjszakának
és a kettő közti szorongó ór ákn a k . És a hallgatag Istennek. Igen, ez is
egyfajta ki szolgáltatottság: - nem: ez a kiszolgáltatottság. És itt nő

meg a szivnek és szellemnek a szabadság elérése szem pont jábó l leg
fontosabb képessége: a fáradhatatlanság."

A probl éma-fölvet és kiméletlen őszinteségére csak egy példát: "Mi
változik meg hát azzal, hogy ebben a szűk cellában itt a Szentség, hogy
mís ét mondanak, hogy imádkoznak és s írnak, hogy tudják és hiszik és
hivják az Istent? MI les z más ezzel? Meghatározott órában csikorognak
a kulcsok a zá rban , vasraverik a kezet, aztán meghatározott órában
feloldj ák , és Igy telik egyik nap a másik után, nekünk egés zen egy 
formán. Hol maradt ez az Isten titkában lehetségessé vált "respirare"
Oélegzetvétell ? Aztán itt Ulni és várni az üdvösségre. Meddig? És mi
célból?"

A harmadik: te ljes kiérés szeretetben és jóságban, bensőséges ke
resztény közösségben . Né gyen ott a börtönben : Moltke gróf, Gersten
maler lelkész, Nikolaus Gross - aki katolikus - ; és ők együtt ím ád 
keznak és biznak a csodában . Persze falak választják el őket. De "a
halál óvodájában" (igy hivják a börtön udvarán való napi félórás
körbenjártatást> látják is egymást, sőt egy·egy szögletben a vis szhangzó
fal felé egy-egy szöt is mondhatnak. Egy ilyen a lkalommal súgja oda
Gerstenmaier: "Inkább a halálban remélek, mint hogy hitetlenségben
dögöl jek meg!" 1944 sz ilveszter éjszaká ján , élete utolsó évének kezde-
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tén ezt írja a lelkésznek véghagyatékul a halálraítél t Delp: "Legyen
rá gondod, tedd meg a magadét, hogy - bánni is jöjjön - egyházaink
szakadásaikkal ne legyenek többé közös Urunk szégyenére. Olyan sokáig
te t tük. Legyen vége, kell hogy vége legyen" .

De gondja van mindenkire, aki csak megfordul körülötte. Egyik
levelében felhívja a figyelmet két fogolyra, akiről senki sem gondos
kodik. Az őr beteg fiának szőlőcukrot kér. Szappanját elajándékozza.
Megindító, amikor jelzi, hogy ce llaszomszédjának okvetlen kell egy pár
bakancsszij , mert egy sinc s neki - őneki azonban egy is elég, a másik
még tart!

És micsoda bensőséges együttélés régi barátaival! Csordultig tölti
lelkét a hála minden látogatásér t ; nővére, rendtársa egy-egy ottlété ért,
a két gondoskodó "őrangyal" küldte csomagokért. Restelkedik, ho gy
sok gondot okoz nekik - de legyen ez áldott és megszentelő gond. A
legemberibb konkrétsággal tart számot támogatásukra: "Remélem
jókor megtudjátok a dátumot Ca t árgya lásét) , hogy az oldalamon legye
tek . .. l" És ez a támogatás roppant erőforrása : "Jó reménységgel
vagyok. Olyan vígasztaló magunk m ögött tudni a ba rátok imáját és
hűségét. E zek másfajta reali tá sok, és velük birni fog juk. Is ten a ha ta
10m ellen; Isten, akit a hűség, a szeretet és a bizalom szava hiv." 
De a hála a nemes lélekben a visszonzás vágyától ég : "Szeretnék néhány
kis lámpást gyú jtani nektek, barátaim; olyan messzire jöttetek el ve
lem éjszakámban, és még a magatokét is ki kell állanotok. Közösen
cipe lünk mindent, úgyebár. Közösen teszünk meg ismét egy darabot ,
és az éjszaka k öz ép én meg fog jelenni a világosság. úgy lesz. Segitsünk
egymásnak . .. " Karácsonyra "nagy áldást küld" barátainak, és ezeket
a csodálatos sorokat irja: "O be szeretném, ha eljöhetnék hozzátok
egy órára. Nem miattam. Azt hiszem, vidám karácsonyt fogok ünnepel
ni. De hogy nálatok legyek és egy kis karácsonyt adhassak a lelketek·
be" . "Jó emberek!" - csendül a hála már a levelek szokásos megsz ölít á
sában , és "köszönöm", Isten fizesse meg" a visszatérő refrén. Az utolsó
cédula utolsó szava is ez : "Imádkozni és hinni. Köszönöm. Dp ."

Igaz, volt is mit köszönnie. Csodálatos találékonysággal és hősies

kockázatvállalással gondos ko dtak róla. "Aki nem rner , nem nyer. P.
Delp és barátai sokkal többet mertek" . ..Minden óvatosság, minden
meggondolás ellenére: meg ke ll találnunk P. Delpet, észre kell vennie,
hogy gondolunk vele . E gy ilyen kintről jövő jel éppen a fogság első

idej ében igen jelentős a foglyoknak". Ezek a hőslelkü nők végigjárják
a Gestapo állomáshelyeit, m íg csak meg nem találják őt. Persze mín
denüt t az az első, hogy pontosan följegyzik adataikat és kérdések tor
turáj ának vetik alá őket. És mikor végül rátalálnak, mindenre kiterjed
a figyelmük. A cellában élősdiek vannak, a metszőfényü villanykör te
egész éjjel ég: rovarirtót es altatót kell beküldeni. Nadrágtartó és ké-
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zelőmgomb tilos az öngyilkosság veszélye miatt, ennek elbizonytalanitó,
nyomasztó hatása van a foglyokra. Ezért a kézelőt rávarrják az ingre
és tartószalagot dolgoznak bele a nadrágba. Az illetékeseknél cigaretta
különadagokkal elérik, ho gy a borotválás, haj- és körömvágás , zuhanyo
zás Időközei kisebbek legyenek. Feketekávé és enniva ló-pótl ás, breví á
r íum, teológiai könyvek, papir, tinta, toll és szentmiséhez való esz
közök - minden u ta t ta lál a cellába, és a tud ósít ások is mennek ki-be.
Hogy mindez mit jelent a rabnak, azt pontosan érezni P. Delp leveléből :

,,Maguk a dol gok is kedves üzenet, de mé ginkább a dolgok mint embe
rek követei, embereké , akik behatolnak a magányba". A legelső csoma
gocska tö rténe te egyenesen megrendít ő . Aug. 15-e előtti éjszaka Delp
közel jár a kétségbeeséshez. A kihallgatás során véresre ver ik, aztán
gúnyos szavak kiséretében belökik cellájába . Ot t hánykolód ik sajgó
sebeivel, álm atlanul annak az ünnepnek a k ü szöb én, amelyre ünne
pélyes fogadalma volt kitűzve. Azt kéri Istentől : jöjjön egy bomba,
amely megszabadítja a fogságból - vagy az élettől. De az éj szakai
riadó nem hozza meg egyik megoldást se m . Akkor legalább az irgalom
egy kicsiny jel éért könyörög. És re ggel megérkezik a fr iss fehérneműt

és ennivalót tartalmazó csomag. (M íkor a jó lelkek eliszonyodva Ied e
zik föl az ing hátán a vérnyomokat, megír j ák a müncheni pl éb ániára;
gyú j ts anak még több gyertyát a megostorozot t Kri sztus kép e el ő tt,

ahol elá rvult hivei imádkozni szo ktak érte . .. )

A szer étet bensőséges kapcsainak ezt a fe lsorol :\sát nem lejezhetnénk be Urbi
nevének és szerep ének megemlíté se nél kül. Errő l az SD·es éveiben járó éle tvidám.
t ett erős hölgyrő l senki sem gyaní totta, hogy falus i barátnője egy levelet őriz P. Delp
részére , s ez a levél azt tartalmazza : a lev él írója világos bel ső sugalla tra életét
ajánlott a cser ébe az öv éért . hogy azt őrizze meg lsten az O országáért való munk ára .
Másfél év mulv a Urb it egy légitámadás után holt an talált ák házának romjai alatt , A
páter csak a beteljesede tt áldozatról szerzett tudom ást . Most a fogs ágban ott van
vele ez az . áldozat í lev él" , a Szent s éu azon pihen , és ő egyr ernásra Urbival társalog,
róla Ir, közbenjárásáért folyamodik. PI. a kese rves korbácsolás ut án is azzal fordul
Istenhez: úgy legyen amin t O akarja , de ha lehet, Urbi érdeméért enged je meg,
hogy averéstől ezentúl megmen eküljön . És ez telj esedik is. Szernme ll áthatölaq nagy
e rő és bizalom fo rrása a páternek ez a felaj ánlás, (Isten sz ánd éka mégis más volt :
elf ogadta az áldozatot, de nem az ő életének meqtart ására, hanem a végső küzdelern
ben való megerősítésére.) t:s hogy mlcsoda mély term észetf ölött iségge l átjárt t úl
áradó gyöngéds ég lakott ebben a keményjell emii papi emberben, arra tanúság az a
level e, amikor a halálo s ítélet után az ereklyét kiküld i Urbi egyik bar átn ölének . A
k isérő sorokban a levél megszólitásáró l elmé lkedik. .Dear Iather !" - írta Urbi.
Egyetlen egyszer tört e lő sziqo rúan zárt sz ívéből i lye n bizalm as sz ö, az is úgy, hogy
csak halála urán jusson el hozzá, s ráadásul még idegen nyelven. t:s most két le lejt
hetetl en mondat : . Hogyha hazamegyek , máris örülök a vi szontl átásnak Urb lvnl.
Akkor nem kell tö bbé ango lu l beszéln ie."

Kell-e mondanunk, ho gy ebben a mélyéig keresztény lélekben nyoma
sincs neheztelésnek akár Isten, akár ember irán t? ..Minden kin és
nyomorúság ellené re egyetlen órahosszat sem haragszom az Úrra. Hi sz
mindez mag" . ..Rászánom a fá rad ságot és mi ndig új oldalait fed ezem

52



föl Istennek : a világ lele van Is tennel , a nyom orúság is Isten jö vetele,
találkozás, elhatározás, sőt vigasz is és áldás" . - ..Bocsásd meg a mi
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" .

Ez annyit jelent számunkra, mint lemondani minden keserűségről és
elkeseredésről azok ellen, akik ezt tették velünk. Nem haragszom rájuk,
a német jog nagy sarlatánjára sem. Csak kimondhatatlanul sajnálern
őket. És méginkább a népet, amely kis zolg áltatta nekik magát és leg
szentebb javait. Isten óvja Nérnetországot". Ez a hazája iránti bánkódó
szeretet megrendí t ő végrendeletként cseng ki utolsó írásaiból : ..Tart
sátok meg szeretetetekben ezt a népet , amely lélekben olyan elhagya
tot t let t, olyan elárvult, olyan tehetetlen. És alapjában véve olyan
magányos és tanácstalan. Minden mas íroz ö és deklamáló biztonsá g
ellenére".

..Az emberi és isteni magány párbes zéde"

1945 jan. 9-ll között tárgyalják a Moltk e-pert. Ahogy az egyik vád
lott jellemzi: "földi dimenziókat felülmúló párbaj" megy végbe it t a
csendesszav ü, de rettenhetetlen jezsu ita páter és az ..őrjöngő Roland" :
a hirhedt ..papfaió" Freisler b ír ós ági elnök között. Napnál világosabb,
mír öl van szó: a keresztény ség is , a nemzeti szocializmus is egész em
bert akar, a kettő össze nem férhet. A szabadságról van szö, hogy az
ember Istennek. szolgálhasson : és ezt a szabads ágot nem lehet a vasár
napi istentiszteleten való részvétel órájára korlátozni. A gondolkodás ,
az eszmehirdetés , az életforma szabadsá ga , a jövő iránya - ezért
vállalják a halált tudatosan, bátran ezek az embere k; ezért tudnak úgy
menni hatan közülük az akasztófa alá, mintha mennyegzőre ta rtanának.
Három magas fegyházbünte tést ka p. P. Delpnél az egész idő alatt kis
tasakban ott a Szentség.

Ami most következik, azt még kimondani is full asztó. Jan. ll-étől

febr . l -ig óráról-órára várja a páter a kivégzésre vivő kocsit. Jan. 23-án
elviszik a többit. Ö marad egyedül, utóljára. A legteljesebb bizony
talanságban.

Mi jellemzi ezt a végső korszakot? Mindenekelőtt egy elszánt, nagy
öntudat a tárgyal ás hatásakén t. ..A per természete folytán olyan témát
kapott az életem, amiért érdemes meghalni vagy élni. Az azu tán szinte
mindegy: meghalok-e most itt ezekért a valóságokért, amelyekért ide
állít ottak, vagy ez az egész csak el ők észít és a küldetésre ennek a négy
valóságnak szolgálatában. Elesni , mert az ember hisz Németországban
a lehetséges és eljövendő éjszakán túl, mert az ember hisz az Egyház
ban mint a nép vezérlő erejében, mert az ember ehhez a rendhez tarto
zik és mert az ember a nyomoruságból, a nép sajátos természetéből és
az Egyház üzenetéből kisarjadni látta a iustitia socialis-t és szolgální
akart neki: ki esik el ma a sokak közül ilyen sokért? És úgy, hogy ezt
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tudja is. Ezt a négy dolgot hányták a szememre, ezeké rt íté lt ek el".
Tiszta és nyugodt áldozati ön tudat ez: "Fáradságo t veszek magarn

nak, hogy mínt termékeny mag hulljak a rö gbe értetek mí ndny ájatok
ért (barátai) és ezért az országért és népért, am elynek szolgální, segí
teni akartam". "Bármi jön Is, legyen értetek és ezért a népért mint
mag, áldás és áldozat ... " "Feláldoztak, nem meggyilkoltak" . "Mások
egykor élhessenek majd jobban és boldogabban a mí halálunk míatt" ,

Ezzel szemben emberileg egész természe tessé ggel tö r elő a végsőkig

próbára tet t életösztön, éln ivágyás, a remény a végső percig. "O, néha
szeret né az ember megsarkantyúzni a világtörténelmet. Hiszen tudjuk,
mi felé rohan. Miért nem 14 nappal el őbb!" "Nem tudom mít akarnak
mondani - irja barátainak - a jan. I í -e légkörével. Hogy készek
vagyunk a hal álra, az csak a legkevesebb, amit elvárhatnak t őlünk.

Valami extra kívánkozást, azt hiszem, senki sem érez ez után" . "Nem
akarom a földiek és az éle t olcsó lebecsülésével sem vigasztalni maga
mat. Becsületesen és egyenesen megmondom: szivesen élnék még to 
vább, szivesen, és még csak most igazán alkotn ék tov ább, s hirdetnék
sok új szót és értéket , amit csak most fedeztem föl. Másképpen tö r
tént. Isten tartsa meg az erőmet , ho gy hozzánőj ek végzéséhez és meg 
engedéséhez".

De azért, ho gy mennyire elkészülve találja az ítélet , fényesen iga
zolják az egyszeru, csöndes sorok, amelyekkel először jelentkezik az
it élet után: "Jó emberek, hát most mégis csak a másik útra tértink.
Ahogy az úristen akarja. Az ő szabadságába és jóságába legyen bele
állítva, annak átadva mínden" .

Legsajátosabb vonása ennek a végső íd önek valami szikrázó és
abszolút magány. Most már nem a k ötélen-j ár ás a szimbolwn, hanem
a magas hegy, a magányos szikla. "Egy nagyon magas hegyen élek it t .
Amit általában életnek neveznek, messze lenn van, elmosódott, zavaros
feketeségben. Idefönn komoly párbeszédben találkozik az emberi és az
isteni magány". ,OA legvégső helyzetbe kerültem. amibe ember kerUlhet.
Annyi t tesz ez, hogy minden emberi félelmetesen legvégső k övetkez
ményéig fejlődött. Segitsetek, hogy a lélegzetem ki ne fogyjon. A szabad 
ság és a tágas tér nagy kegyelme kináltatott föl nekem. Csak el ne
hibázzam, el ne hanyagoljam". "Itt ülök a sziklámon és várok: J ön-e
és míkor jön valaki letaszitani. Az idő an gyalszárnyakat kapot t it t fenn:
hallani halk suhogásukat. tartózkodó tisztelettel e magaslat abszolút
követ elményei előtt " . Pedig még itt is áll az ősi sz ö: "Nem jó az ern
bern ek egyedUl lenni" . At szeretne kiáltani a legközelebbi sziklá ra,
amelyre a másik van kitéve. Emberszónak nincsen már csengése . Túl
magasan ragadtak fel az ű rbe, M i Atyánk: E gyszerre át van hidalva a
távolság. Tiszta világossággal áll előttünk az igazság, hogy az Istenhez
és az Istenen át vezető út mindig is az emberhez vivő legközelebbi ú t
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volt Az embernek maga m ögöt t kell hagynia magát, ha el akar jutni
magához. Végbe kell vinni egyszer ezt a búcsút. hogy beszélhessünk
az áldásáról" .

Mindaz, amit az előző részben Iejl őd ése során láttunk, most csak
ugyan végső kikristályosodásban. szinte csontváz-élességgel áll előttünk .

A szabadság-bizalom kettősség: ..Most az Úristen teljes szabadságában
függök . Még mindig tehet csodát. A megcsökkent bizaImon ne szenved
jen ez hajótörést" . ..Bizalom a szakítópróbáig": milyen jellemző a kifeje
zés materiális konkrétsága! - A vallomásos közvétlenség. - megrázó
példája ennek a Miatyánk ..Ne vi~ minket a kisértésbe" kéréséről ir t
elmélkedése. Vagy csak igy egyszeruen: ..Ez a hét volt a legkeményebb
és legnyomorultabb időszak [űllus óta." ~s valami sajátos. egyszerre
kesernyés és kedves humoros árnyalata: ..Nincs semmi kifogásom. bár
éppenséggel van kellemesebb várakozási idő is. mint az akasztófa
hegyére fölvivő út közepén" . ..Ha még futja az időből: kérek egy ba
kancsszijat, a jelzett még nem érkezett meg. Hogy szükségem van-e
még rá. azt nem tudom, de ha igen, hálás lennék." - A barátokra való
támaszkodás: ..Kár, hogy most olyan nehéz az érintkezés. Jobban kér
ném imátokat, mint valaha. De hiszen itt vagytok és segítetek. ugy-e!
Kérjék ezekben a napokban a rendtestvéreimet is nagyon sok imára."
"További imát kérek, amíg még szuszogok. ~s még csak azután igazán."
- ~s a gyöngéd szeretet a halál révén: ..Ne szomorkodjatok. Isten
olya n csodálatosan és érezhetően segit míndezídéla, Még egyáltalán
nem vagyok me gijedve" ...Isten fizessen meg mindenért. Idáig még nem
aggódom. Jó az Isten. Kérek imát. Odaátról válaszolni fogok . A viszont
látásra" . ..Hagyjuk ennyiben a dolgot. Nem szomorkodni. Imádkozzatok
értem, én is segítek nektek , majd meglátjátok. Mos t egészen el kell
hagynom magam. Köszönet minden szeretetért, jóságért és hűségért .

Ne utánozzátok szesz élye imet. tökéletlens égeimet. keménységemet és
rosszaságomat."

Az élettől búcsúzó emher végső egyszerűsége és leszámoló alázata
ez. Ennek az alázatnak nem csekély bizonysága az is , hogy a kegyelmi
kérvények tekintetében teljesen barátai kivánságára hagyatkozik . Sem·
mi reménye a sikerben. de : ..saját döntésemben nem bízom többé.
Eddig ha önöktől jött indítvény. az mindig helyesebb volt,mint az én
véleményem".

Hogy azonban a kérlelhetetlen lelkiismeret, az önvizsgálat és önne
velés telhetetlen szígora utolsó percig mennyi belső kint okozott neki.
arra jellemző ez a följegyzés:

. M it akar az Úr mindezzel? N'welél;·e az cnész sza bads ánra Pl; a tell es ,.,riaadlÍsra'
Az epél;z kelyhet akarta az utol só csepnin . és ehhez tartoznak a v árakozásnak és
sajátos ádventnek ezek az órál? Varrv pedi" " hit próbálát?

Mit tenv ek most . hoqv ne leOYflk hütl en? Reméllek·e tovább a kil átástalansáq
ellené re? Hűtlenség, ha ebből engedek? Szakadjak el innen egészen. fejezzem be a
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búcsúzkodást és egészen az akasztófára állftsam be magamat ? Gyávaság vagy rest
ség. ha nem ezt teszem és még remélek? Maradjak meg egyszeruen a rendelkez ésre
állás szabadságában és készenlétében? Még nem Ismer em ki igazán magam. és
állandóan megvil ágosításért és irányításért imádkozom . I:s hozzá Urbi elfogadott
áldozata. ma éppen 7 hónapja? Hogy itt is . még mindig pereket kell folytatni a saját
szívünkben! De becsületesen kell lefolytatni öket. a Szentlélek elnöklete alatt.

Ez a mássá-levés ennek a nevelésnek a célj a. vagy éppen ez a bel s ő fölemelkedés
és segit ség a csoda?

Gyakran ülök Itt az Úr elölt és csak kérdöen nézek rá

"Pusztulás - lengó zászlóval"

Az Úr végül is felelt. Febr. l-én, Szent Ignác vértanú napjan P.
Delpet elvitték a kivégzöhelyre ; másnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén, amely egyúttal elsőpéntekre esett, felakasztották. A börtön
lelkész mondja: egész papi életében nem készitett még elő ilyen embert
a halálra. Igazi példaképe volt a lelkierőnek és türelemnek. ..Egy félóra
múlva többet tudok önnél!" Ez a szinte pajkos búcsúzkodó mondat, az
utolsó, amit P. Delpr öl tudunk, sejtetni engedi: végső óráiban ismét
egészen önmagára talált. Nem szakadt rá ..a teremtmény órája" ,
amelynek gyöngeségétől félt; minden keresés, tépelődés, szenved és,
válság, sötétség beletorkollott. a végső , tiszta, immár oda átr öl-valö
harmóniába. ..Megérni és levágatni, bekerülni a csűrbe." A jóbarátok
odahaza közösen imádkozzák az Egyház imáit a haldoklóért, a Com
mendatio animae-t, P. Delp pedig bemegy Ura örömébe.

Sántha Máté
Forrás: A. D. Kiimpfer . Beter . Zeuge. Herder 1962.

AZ ELSOÁLDOZÁS ÚJ RENDJE NI:METORSZÁGBAN

1969 tavaszán az elsőáldozás új formája Délnémetországban a papság és
a hívek sora iban élénk vitára adott alkalmat. Hogyan engedhetjük a gyermeke
ket az eddiginél egy évvel korábban a szentáldozáshoz? Miért nem helyesli
az egyház most egyszerre a fehérruhás . ünnepélyes elsőáldozás szép szok á
sát? Mindent meg kell változtatni . ami eddig szép és szent volt?

1) Az elsóá ldozás története
Ha a gyermekáldoztatás történetét végiglapozzuk. csodálkozva vesszük

észre. hogy az .els öá ldoz ás" fogalma kezdetben ismeretlen volt. A keresz
ténység els ö évezredében a kisgyermekeket. csecsemőket a szülök minden
alkalommal magukkal vitték a szentáldozáshoz : az öntudatlan csecsemő ls
kerüljön kapcsolatba Krisztussal. A keleti egyházban még ma ls érvényben
van a szokás , hogya keresztség után megáldoztatják a csecsemőt. A kis 
gyermekáldoztatás és általában a gyakori szentáldozás a 12. század óta szúnt
meg. ezért kellett a 4. lateráni zsinatnak 1215-ben az évi egyszeri szent áldo-
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