
Testbe zárt a lélek, de a lélek révén áll fenn a tes t ; a keresztények is a
világ börtönében töltik életüket, de általuk áll fenn a világ.

Halhatatlan lélek lak ik halandó testben: a keresztények is e hervadékony
világban élnek, de égi hervadhatatlanságot rem élnek.

Az étel és it al dolgában sanyargatott lélek megnemesedik ; a keresztényeket
is megsanyargatják, de egyre többen lesznek.

lsten oly fontos őrhelyre állitotta őket, hogy meqíutamodniuk nem szabad.

Németh József

TANÚSKODNAK EGY MÁSIK VILÁGRÓL

Hosszasan vitatkozhatnánk a kérdésről: Mennyiben tekinthető szekularizált
nak a hitleri, náci vi.lág? lsten neve, "a germánok istene" elég gyakran felhang
zott, ott volt az SS-katonák övén is. De hívőbbé, természetfelelt i.bbé alakí totta -e
ez Hitler követőinek mindennapi életét? Ellenkezőleg: porh intés volt, csak lát
szat-vallásosság. A gyakorlatban az erő, az erőszak, a hatalom és a terror ural
kodott, s milliók estek az emberi gőg és őrület áldozatául. Hitler és társai pusz
tán evilágJ, azaz szekularizált vMágot akartak felépíteni : egyedül a faj és a vér
erejéből remélték a megváltást. Akik valóban hittek Istenben, gúny és kipellen
gérezés tárgyai lettek, pusztulniuk kellett, mert szer intük gyengék és méltat
lanok voltak a megmaradásra. S jaj volt annak, aki kétségbe merte vonn i a
" fe l sőb b rend ü ember" mítoszát : menthetetlenül bezáru lt mögötte a koncent
rációs táborok kapuja.

Vagy talán mégsem .mentheteuen ür' adták életüket ezrek és ezrek Krisztus
és az embertestvér szeretetéért? Igen, hisszük, mert Beléje vetették bizalmu
kat, örök életet nyertek, s Vele együtt dicsérlk az Atyát s könyörögnek a Lélek
erejéért számunkra is. Az evilág .i hatalmak előtt vereséget szenvedtek, de lsten
megdicsőitette őket. Ennek a hitnek adott kifejezést II. János Pál pápa legutób
bi NSZK-ban végzett látogatása. Már a látogatás mottója is ezt tükrözte : A
hit tanúi. A kimagasló esemény középpontjában ugyan is két boldoggá avatás
állt. Május elsején, Kölnben a zsidó származású neves filozófusnőt, Edith Steint,
rendi nevén: Keresztről nevezett Teréz Benedicta karmelita nővért állította
számunkra példaképül, május harmadikán pedig München apostolát, a rendít
hetetlen P. Rupert Mayer jezsuita atyát nyilvánította bol·doggá. Mindketten vég
sökig menő kővetkezetességgel tanúskodtak arról, hogy ezen a földön az egy
más iránt i szeretet a legfőbb érték, viszont ennek ig azi, megrendíthetetlen alap
ját csak a Jézus Krisztusban magát kinyilatkoztató lsten képes biztosítani.
Hitükért készek voltak mindent feláldozni.

Edith Stein életének körvonalait már megrajzoltuk 19. számunkban (Szol
gálat, 1973/3), s Rupert Mayer pályafutását a Szolgálat mellékiete, a Sugárzó
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emberek (Prugg Verlag, 1981) közölte. Igy csak pár sorban eml ékeztetünk élet
körülményeikre. Szükségesnek láttuk felidézni példájukat, kiemelni néhány vo
nást egyén;s€gükből, írásaikból , hiszen a szó szoros értelmében kortársainkról
van szó, akik hihetetlenül nehéz , pogány és szekularizált körülmények között
élték hitüket, s vallották meg Istenbe vetett reményüket.

I. Edith Stein: filozófusnő és vértanú
1. Még száz éve sincs, hogy Boroszlóban meglátta a napvilágot (1891. okt.

12.). Sz űlei hívő zsidók, s bár tőlük csak szép és nemes Intelmet kap, hamaro
san felhagy vallása gyakorlásával, sót 13 éves korában már ateistának vallja
magát. Egyetemi tanulmányai alatt erősen foglalkoztatják társadalmi kérdések
és a nők egyenjogúsága: keresi az igazságot. Husserl és Scheler filozófusok
eszméi kezdik visszavezetni Istenhez, de az igazi lökést - emberi oldalról 
barátai élő példája és Avilai Szent Teréz olvasása adja meg. Mélyen megren
dítette például az, hogy micsoda hittel viselte el Reinach özvegye férje halálát,
aki Husserl asszisztense volt, s az első világháború áldozata lett.

1922-ben, 31 éves korában katcllzál. Filozófiát tanít Speyerben és Münster
ben. Rendkívüli képességeit, megjelent könyveit elismerik, de mégsem teheti
le a magántanári habilitációt, mert nő, s mert zsidó. Mindvégig népéhez tarto
zónak vallja magát, de egyszersmind olyannak, akii megtalálta a Messiást. Hitler
hatalomátvétele után, 1933-ban elbocsátják állásából.

Kivándorolhatna Dél-Amerikába, de inkább a Karmelt választja. Régi vágyát
valósítja meg e lépéssel, ugyanakkor szándéka, ha kell , életét áldozni népéért.
Elöljárói mégis megpróbálják megmenteni: 1938-ban Hollandiába küldik át. Lát
szólag menedéket i s talál: pár évig megkímélik Hitler csapatai a zsidó szárma
zású katotikus papokat és szerzeteseket. De amikor a Holland Püspöki Kar
körlevélben emeli föl szavát a zsidók üldözése ellen, a nácik levetik az álarcot.
1942. augusztus másodikán a Gestapo Teréz Benedicta n ővért is elhurcolja, s
9-én Auschwitzban, gázkamrában kioltja életét.

2. Emlékét - a Szolgálat felkérésére - Elisabeth Nicola, aacheni tanárnő,

ak,j egy évig egy fedél alatt élt Edith Steinnel, így foglalja össze: "Nem filozó
fiai teljesítményeit akarom most ismertetn i : emlékeim Ed ~th Stein személyiségé
hez kapcsolódnak. Münsterben ismertem meg, tanulmányaim folyamán. 1932
ben a Collegium Marianumban laktam, egy szobában egyik barátnőmmel. A
nyári szemeszter elején terjedt el a hír: Edith Stein házunkba fog költözni.
Pontosan azonban még nem tudtuk felmémi és értékelni, kii rejlik a név mögött,
amely nem volt ismeretlen körünkben, mert a tél folyamán értékes, szép elő

adást tartott Münsterben. Hamarosan megtapasztaltuk személyiségének varázs
erejét. Oszintén áll ítom, hogy ismerőseim közül később sem gyakorolt rám
senki olyan mély hatást, mint ő. Most is elevenen állnak előttem főbb vonásai:
csendes és összeszedett személyiségéből mélységes harmónia áradt. I:ber volt,
jóságos, szeretetteljes és feltünóen szerény. Mi , hallgatók meg is csodáltuk
igénytelen és egyszerü öltözetét. Lakásra és kosztra sem támasztott különö-
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sebb igényt . A nap folyamán többször találkoztunk az étkezéseknél, s találgat
tuk, hogy miért is nem eszik húst.

Szobánk éppen szemben volt az övével. Láttuk, hogy késő estig világí tott
az íróasztal lámpája, míg csak át nem ment a hálófülkéjébe (Münsteri tartóz
kodása elején javította a Szent Tamás fordításának kefelenyomatait) . Reggelen
ként mégis első volt a kápolnában , jóval a nővérek előtt. Elimá<lkozta az egész
breviáriumot , de egyébként is jócskán időzött a kápolnában.

Személy isége főként kisebb csoporban vált érezhetővé, ahol gyakran vetett
közbe egy-egy találó megjegyzést. I:n inkább visszahúzódó természetú voltam,
s emiatt szenvedtem is. Egy alka lommal azt mondta nekem : olyan emberekre
is szükség van, akik képesek másokat meghallgatn i. Ez a gondolat erősen meg
vigasztalt, s később egyre inkább felfedeztem mély tartaimát.

Három kis epizóddal jellemezhetném beállítottságát.
Már akkor is észrevettem benne valamit abbó l, amit később i szerzetes i neve,

a Keresztről nevezett Teréz kifejezett. Kreuzesw issenschaft (Kereszttudomány)
c. munkájában magyarázza meg, mit is jelentett ez számára: ,Ahol valóban él
a hit, ott a hit igazságok valamint lsten nagy tettei képez i.k az élet ta rtalm át.
Minden egyéb kikapcsolód ik és háttérbe szorul. Itt található meg a szent tár
gyilagosság: a Szentlélekből újjászületett lélek eredeti befogadó képessége
találó módon és megfelelő mélységgel zárja magába azt , ami feltárult előtte .

Semmiféle visszás akadály vagy merevség sincs benne, s akadálytalan, élő ,

mozgékony és alakulásra kész erő képesíti arra, hogy örömmel és könnyed én
engedje vezettetni. s kikristályosodni magában, amit befogadott. Ha i lyen módon
fogadja magába a hitigazságokat a megszentelődött lélek, akkor a szentek
tudománya tölti el. A kereszt t itka lesz belső formája: kereszttudománnyá válik
benne.'

Először akkor tapasztaltam meg mindezt, amikor egy teolóq lai kérdésse l
fordultam Stein tanárn őhöz. O Nagy Szent Teréz "A töké letesség útja" c. köny
vét adta a kezembe, amelyben a "Legyen meg a te akaratod " fejezetet olvas
tam.

Teljesen világossá vált előttem életfelfogása 1933-ban, amikor kezdetét
vette a zsi.dók üldözése. Egyre komolyabban foglalkoztatták az övéire vonat
kozó gondok, gondolatok. Panaszos szót nem ejtett, de megdöbbentő volt látn i
hangtalan, szenvedéstől megviselt arcát. Vonása iban valami felcsillant már a
titokból, amit rend i neve később ~ifejezett.

Meggyőződése volt, hogy a zsidók - a megkülönböztetés révén - részesed
nek Krisztus kereszt jében . Szó szer int mondja: ,Beszéltem az üdvözítőve l , s
mondtam neki: az ő keresztjét helyezték most a zsidó népre . Legtöbbjük nem
ért i ezt meg, de akik megértették, azoknak készségesen kell azt magukra vál
lal niuk, mindannyiunk nevében . Ezt akarom tenn i én is . . . De hogy miben is
áll a kereszthordozás, azt még nem tudtam.'

Három héttel Echtbe (Hollandiába) utazása előtt frta : ,Megvallom önnek ,
rendl nevemet már jelöltként magammal hoztam. A kereszten lsten népének
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sorsát értettem, amely már akkor kezde tt kira jzo lódn i. Gondoltam, hogy mind
azoknak magukra kell ezt vállalniuk, akik megértik, hogy Krisztus keresztjéről

van szó. Kétségtelen , hogy ma sokkal többet tudok arról , hogy mit je lent el
jegyezettnek lenni az Úrral a kereszt jegyében. Természetesen senk:i sem ért
heti meg teljesen, mert titok ez.'

1939 augusztusában írta Peter Wustnak , aki fájdalmas nyelvrákban szenve
dett : ,Donders úr néha hfreket hoz önről, hogy gondoskodó, aggódó imáinkat
baráta inkéval egyesíthessük.' Majd egyik nóvértársáról számol be, aki nemrég
hunyt el rákban : ,Minden testi fájdalma ellenére békésen tért haza. Kedves be
tegünk kezdettő l fogva tudta, hogy mi a baja, és nincs kilátás a gyógyulásra.
Mindent korunk nagy szándékaiért ajánlott föl. Gondolom, hogy ez nyújt vigaszt
önnek is. Megfogott, hogya beteg ség azokat a szerveket támadta meg önnél ,
amelyekkel manapság annyit vétenek. Ebben különleges felhfvást látok az en
gesztelésre , s ez a felhívás nagy kegyelem. Hiszem, hogy az ilyen szenvedés
lsten előtt valódi vért anúságnak számít, ha készséges szívvel vállaljuk és az
uto lsó perc lq kitartunk benne . Ilyen értel emben emlékezem meg önről Urunk
előtt. '

Nem írt tehát egyetlen olcsó vigasztaló szót sem, inkább a szenved és súlyá
ról elmé lkedett!

Evvel a magatartással ment Edith Stein is a halál felé . Azoktól tudjuk, ak:ik
uto lsó útján találkoz tak vele, hogy milyen nyugodtan és higgadtan vállalta sor
sát. Egyik pap édesanyja túlél te a tábor borzalmait. O mondta : Edith Steint nem
a saját szenvedése foglalkoztatta, ehhez túl nyugodt volt. Inkább arra gondolt,
mi vár másokra . Most, hogy lelk i szemeimmel elképzelem, mint ült abarakkban,
egész viselkedése azt a gondolatot ébreszti fel bennem , hogy ő a Pietá (a
Szüzanya), Krisztus nélküli

1962-ben írta nekem barátnőm a köln i Karmelből: Két fontos ok van, hogy
Edith Stein tiszteletét világszerte terjesszük : 1. Korunk értelmiségi és teljes
munkav iszonyt vállaló nőjéról van szó. 2. Jel arra , hogy az Egyháznak tenn ie
kell valamit a zsidókér t. Az ősegyház óta ő az első zsidó, akinek boldoggá ava
tása küszöbön ál l. - S most, 1987. május elsején elérkezett ez a nap. Ki gon
dolta volna , hogy e célból maga a pápa jön el Kölnbel

A müngensdorfi stadionban kb. 80 OOO hívő egy szívvel zeng i: Laudato si,
mior Senori (Aldott légy, Uram, Isteneml) Az ünnepi hangu latot ugyan még
nehéz esőfelhők zavarják , de a ministránsok százai veszi·k már körül az oltárt .
A szerzetesnővé rek külön tömb ben ülnek, köztük van egy, aki még Benedicta
társnője volt Echtben, a Karmelben.

A pápa megérkezik, megkezdődik a szentmise. Az ,Uram irgalmazz!' után
Höffner kard inális, Köln érseke kéri a Szentatyát, hogy vegye fel a boldogok
közé Edith Ste int , aki valam ikor a köl ni Karmelben élt. A pápa eleget tesz a
kérésnek. Miseruhájába be lesz ött ék annak a menyegzős ruhának egyik darab
ját , amelyet Edith Stein 1934-ben viselt, amikor beöltöztették a Karmaiben. A
pápa elkezdi olvasni a boldoggáavatási szertartás liturgikus szöveg ét. Ebben
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a pillanatban először tör át azon a reggelen a napsugár: ragyogó szimbólum,
amit a tömeg kitörő lelkesedéssel köszönt.

Folytatódik a szetmise zengő Glór iával, lsten dicséretével, feléje áradó há
lánkkal, amiért fölvette ezt a nagy lelket boldogjai sorába. Az áldozás utáni
könyörgésben pedig Igy Im ádkozott a pápa: Irgalmas lsten , Boldog Edith Ste in
megemlékezését ünnepe lve magunkba fogadhattuk a Kereszt fájának gyümöl
cseit. Ennek az ételnek ereje segItsen minket, hogy mint keresztények hűsége

sen őrizhessük meg azokat mindaddig, amíg nem ehetünk az I:let fájáról a
Paradicsomban. "

II. Rupert Mayer: München rendíthetetlen apostola
P. Rupert Mayer 1876. január 23-án született Stuttgartban mint jómódú hat

gyermekes kereskedő család második gyermeke. I:rettségi után azonnal be
akart lépni a jezsu itákhoz, de erre egy családi megegyezés alap ján csak teo
lógiai tanulmányai befejezése és egy év káplánkodás után került sor Ausztriá
ban, a vorarlbergi Feldklirchben . ..Most tudom, hányadán állok magammal 
Irta haza szüle inek . Meg kell valósítanom elképzeiéseimet, és minden erömmel
azon kell dolgoznom, hogy hivatásomban kiképezzem magam. Egész szívvel az
akarok lenni, ami vagyok." Tanulmányai befejezése után népmisszionárius lesz
Németországban, Ausztriában és Svájcban. 1912-ben az érsek kérésére Mün
chenbe küld ~k elöljárói, hogy az odakölt özék papja legyen. Ettől kezdve rnln
den vasárnapja a munkáscsoportoké. Kiépítette a Caritast, előadásokat tartott
az egyesületekben', látogatta a munkáscsaládokat, segItette pénzzel, ruhával ,
munkaközvetítéssel a rászorulókat. Civil munkatársait így lelkesítette: "Le
gyünk Krisztus pionírjai azon a plébán ián, ahova tartozunk és a mi kedves vá
rosunkban, Münchenben. Legyünk a több iek mintaképe. Ma már nem lehet azt
mondaoi, hogy ez csak a papok feladata : a laikusoké i s, és minden keresztény
felelősséggel tartozik testvérei és növérei lelkéért," Erről a pionír munkáról
beszélt Metz-ben , 1913-ban a Kato likus Napon. Sürgette a munkáscsoportok
szervezését azért, hogy megjavíthassák a munkajogi feltételeket.

Első kézből akarta megismern i a munkások gondolkodásmódját, ezért el
ment a münchent sörözókbe is, s részt vett a munkásgyűléseken, ahol mindíg
szót kért, Félelem nélkül és rendíthetetlenül beszélt akkor ls, ha lehurrogták.
De egyénisége sokaknak imponált, mert nála nem voltak félmegoldások. " Krisz
tus életünk központja. Közbeeső állomások nincsenek" ." A legtöbb ember
élete hideg és szeretet nélküli. ..Milyen jót tesz nekik, ha egyszer találkoznak
az életben valakivel , akiből szeretetteljes, jóságos, sugárzó melegség árad.
Senki sem tud huzamosan ellenállni az ilyen befolyásnak. Csodálatos apostol
kodás az, ha örömet szerezhetünk a szegény embereknek. Igy vihetjük az em
bereket közelebb Istenhez; 'i lyenkor nem is kell róla beszélnünk. Alakítsunk
át magatartásunkban rnlnden durva és visszataszító vonást kedves, tapintatos
viselkedéssé, hogy megnyerhessük embertársainkat Krisztusnak, és vallási
meggyőződésünket vonzóvá tegyük számukra" , ., "Most arra kell a legnagyobb
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gondot fordftanunk, hogy türelmesek, barátságosak és tapintatosak legyünk,
mert az emberek olyan felindultak és nyugtalanok ... Aradjon melegség belő

lünk , érezzék jól magukat ember társa ink közelünkben, és sejtsék meg, hogy
ennek Istennel való kapcsolatunk az alapja. "

"Ha valaki ma azt kérdezné az Úrtó l : Mit kell tennünk, hogy az örök életet
elnyerjük? O nem azt mondaná : Menjetek templomba, járuljatok a szentségek
hez, adjatok alamizsnát. Nem, hanem ezt mond aná: Szeresd Uradat , Istene
det ... és szeresd felebarátodat mint tenmagadat."

Ilyen egyszerű igazságokat és mély bölcsességeket hirdetett P. Mayer be
szédeibe n, tanácsai ban, leveleiben. Megértelte a szenvedőt, a rászorulót, az
embert. Amikor egy szerzetes ezzel a kihívö mondattal kezdte nála a gyónást :
. Most ugyan gyónnom kell , de semmiképpen sem tudom megbánni azt, amit
eiköveItem ", P. Mayer józanul Igy fele li : "Örülök, hogy olyan becsületes és
egyenes a magatartása. Az ilyen emberekkel el lehet már kezden i valamit .. .
Egy nagyváros szoc ialista szellemű lakosaiban ott lappang a pappal szembeni
bizalmat lanság. Úgy néznek rá, mint aki csak préd ikál, miséz ik, röviden : azon
mesterkedik, hogy pénzt keressen. tpp ezért fon tos, hogy megmutassuk az em
bereknek tetteinkkel, hogy szik laszilárdan meg vagyunk győződve arról, amit
hirdetünk. "

A harc tér az a hely , ahol halálos komolyan meg lehet mutatn i az ember
baráti szeretetet. P. Mayer mint tábori lelkész [elentkezik a frontra. A legveszé
lyesebb pergőtűz sem tudja visszatartani, hogy ne hozza ki a harcvonalból a
sebesülteket, és ne vigasztal ja a kétségbeeselt eket. Nem tesz különbséget ba
rát és ellenség között. Lovát kísérőinek adja , hogy együtt menete lhessen a
közkatonákkal.

1916-ban aKárpátokban talá ljuk: hadosztá lyának lelkésze. Itt veszti el bal
lábát, amikor december 30-án az orosz zárótűz ellenére karácsonyi csomagokat
oszt ki katon ájnak.

1917-ben tér vissza Münchenbe, s protézissel tanul Járni. 1918 májusában a
katol ikus legényegylet tagja i békésen ülnek klubhelyiségükben; fanatikusok
rontanak rájuk és huszonegyet megölnek közülük. P. Mayer nem hagyott sem
mi kétséget afe lől , hogy a gyilkosság elégtételt is követel, a temetésen mégis
így beszélt: "Barátaink sírja fölött nyújtsunk egymásnak kezet, hogy kibékül·
jünk. EI a gyűlölet gondolata ival! Népünk fiai továbbra is öljék, pusztítsák egy
mást? Távol legyen ez tő l ünk l Kezet nyújtunk nektek: ne utasítsátok vissza ,
hanem ragadjátok meg. Kérünk és könyörgünk, tegyétek meg az ártatlan áldo
zatok véréért l"

1921-ben Faulhaber kard inál is P. Mayert kinevezte a férf iak Mária-kongre
gációja prézesének, és ezzel legendás korszak következik be életében: préd i
kál! Nem voltak rendkívüli retor ikai fogása i és gondolatai. A szavakat sem vá
logatta meg mind ig szerencsésen ; elavult képeket, hasonlatokat használt; sváb
akcentusát élete végéig megőrizte ; de az emberek csüngtek az ajkán, mert
érezték, hogy személye te ljesen egybeforrt igehi rdetésével. Nem keresett ko-
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r űllrásokat, hanem hitét, mint valóságot fej tette k'i, éppen ezért meggyőzte

hallgatóit.
Amikor hiányzott a kenyér, a fa, a szén, a munka , a lakás, akkor hirdette

P. Mayer a szociális szeretetet : "Elhibázott áll áspont azt gondolni, hogy nekünk
csak a szegények és az elkeseredettek lelkével kell töródnünk és nem tartozik
ránk az anyagi segítség is." Folytonos lopást követ el az a keresz tény, - mon
dotta - aki pénzét elver i, amikor körülötte szükség és nyomor uralkod ik. "A
morál azon alapelve, hogy csak a feleslegesből kell adnunk, ma nem érvényes
t öbbé!"

Ez a férf i és pap volt hivatva arra, hogy felveg ye a harcot a nácizmus ellen.
Hitlert először a Kreuzbr áu söröspincében látta 1919-ben, egy vitaes t kere

tében . 1923-ban mtnden második héten meghallgatta a Krone cirkuszban tar
tott beszéde it és gyorsan leleplezte az agitátor ideológiáját. Három pontban
nem értett vele egyet : Az Ószövetség támadásával; morális álláspontjával (Az
a jó, ami a hazának szolgál) ; és a totalitáris állam után i vágyával. "Valódi hisz
térikus" - mondta H itlerről. Ezt a magatartását akkor sem változtatta meg,
amikor Hitler a landsbergi börtönből 1924-ben 25 éves papi jubileumára gratu
lált P. Rupert Mayernek. Amikor a Holbráuhausban véleményét kérték, azt
mondta, hogy Hitler mindig nagyzol , és semmibe veszi az igazságot.

1923-ban a Bürqerbráu pincében arra kérték fel a nácik, hogy szóljon hozzá
a témához: "Lehet-e egy katolikus nemzeti szoc ialista?" P. Mayert dübörgő

tapssal üdvözölték a náoik a gyúlésen, mire ő így kezdte: "Korán tapsoltak,
mert én csak azt fogom kifej teni, hogy egy német katoli kus sohasem lehet nem
zet i szooialista." A teremben elképzelhetetlen zavar keletkezett : a nácik lehur
rogták a pátert, ő ped ig nyugodtan foly tatta : "A kereszténység nem ismeri a
gyúlöletet. Ez a mi felfogásunk, és ezt vallja az evangéliumon kiv ül a téve d
hetetlen tanitó hivatal is. Alapjában véve hamis az az állit ás . hogya keresz
ténység csak a germánokért van. Krisztus ezt mond ta: Menjetek ki az egész
világra és tanítsatok rnlnden népet." A páter nem beszélhetett tovább ; a ren
dezóknek kellett megvéden iük a közönség d ühkit ör és ét ől. Ettő l kezdve áll an
dóan figyelték azt az embert, aki éle tében soha sem köszönt "Heil Hit ler "-rel.

1935-ben, két évvel a hatalomra jutás után a nácik összeverték a Carit as
gyújtóit, mire P. Mayer erélyesen tiltakozott a rendőrségen. Újra meg újra náci
újságokkal a kezében je lent meg a Szent Mihály temp lom szószékén és vissza
utasItotta az egyház ellen i rágalmakat. Amikor a körzetvezető , Meiler a párt
tagok előtt a szabad kómúvesek et, a zsidókat és a jezsuitákat áll amell enesnek
nevezte, felszólitotta, hogy vonja vissza a rágalmakat.

A nemzeti szocial ista vezetöknek nem volt könnyú dolguk. Egyrészt érdekük
azt kívánta, hogy itéljék el ezt a papot, másrészt tekintett el kellett lenn iük
P. Mayer népszerúségére. A páter számolt elfogatásával és kis koffe rját a leg
szükségesebbekkel mind ig kéznél tartotta. Tudta, hogy az élethez hozzátartozik
a kereszt: ..Aki ki akarja kapcsoini életéból a szenvedést, az nem értett meg
semmit Jézus Krisztus követéséből ... A kereszt mellett nem lehet elmenn i,
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legyen az nagy vagy kicsi; szere ncsétlenek azok az emberek, alGlk nem akarják
hordozni. .. A fáradságos keresztúton kívü l vannak kényelmes, aszfaltozott
utak Js, de ezek visszatartanak, beködösítik az ember fejét és elveszíti szeme
előtt a cé lt , Igy kérdéses, hogy egyáltalán eléri-e . . . A nagy, örök, erős lsten
nem áll Idegenül és részvé tlen ül vel ünk szemben, ellenkezőleg : szeret bennün
ket, sokkal inkább, mint ahogy az ember szeretni tud ."

Semmi sem [ellemzl talá lóbban P. Mayer egyszerú, szll<laerős hitét, mint
kedves imádsága. Ez adott nek i kitartást a legnehezebb idökben Js és erőt az
ellenállásra:

Uram, úgy történjék, ahogy akarod ;
Úgy menjen sorsom, ahogy akarod,
csak seg íts megértenem aka ratod!

Uram, akkor van itt az id ő, mikor akarod ;
kész vagyo k, rnlkor Te akarod,
ma és amikor hiv örökkévalóságod .

Uram, amit akarsz, elfogadom;
Am it Te akarsz , nyereség nekem;
elég, ha tied lesz éle tem.

Uram, azért jó , mivel Te akarod;
azért vagyok bátor, mivel akarod ;
szívem kezeidben nyugodt.

P. Mayert először 1936-ban figyelmeztette az államügyészség, hogy préd i
kác iói államellenesek, nyelve lázltó. A feszültség az áll am és az egyház között
egyre nőtt. 1936 karácsonyán a német püspökök közös pásztorlevelet adtak \<,I ,

amelyben Igy fejezték ki aggodalmukat: "A keresztény hit tiszteletét lerombol
ják; ter jed az istenkáromlás és a katolikus hitigaz ságok kigúnyolása . . . s terv
szerúen dolgoznak azon, hogy az emberek ~bIépjenek az egyházból."

Ez a pásztorlevél volt a nyitány a "Mi t brennender Sorge" c. enc lklik ához,
amelyben 1937. márc ius 14-én Faulhaber biberos információl alapján XI. Pius
pápa eJftélte a nác izmus t ételeit. P. Mayer az eno ikl ika felolvasása után fel 
szólltotta a szentm isén résztvevöket, hogy esküre emel t ujjal t egyenek hitval 
lást , amit azok lelk esedve meg is teltek. Pár nappal utána, 1937. áprili s 7-én a
Gestapo megtillotta P. Mayernek a birodalom területén a prédjkácl öt. O azon
ban elöl járóival és Faulhaber kardinálissai való tanácskozás után nem vette
tudomásul a tlla lrnat . Május 28-án Gestapo-rendó rök kere sik fel , és írásban ké
rik tudomásul véte lét annak, hogy csak a Szent Mihály templomban préd iká l
hat. Ennek ellenére május 3D-án Münchenen kivül prédikál a páte r. Erre föl a
minisztérium államt itkára felháborodott leve let ír Faulhaber kard inálisnak, mi
vel egyik pap ja "a háborúban szerzett érdemeit felha talmazásnak tekinti, hogy
államellenes és pártellenes beszédeket tartson. " 1937. június 5-én bekíséri a
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Gestapo P. Maye rt, s követel i : adja Ir ásban. hog y mit szándékozik a jövőben

ten ni. Válaszként a páter a következő ke t írta a Gestaponak:
" Kijelentem, hogy szabadonbocsátásom esetén a rám ki rótt prédikáció

t ilal om ellenére, éppúgy mint eze l ő tt, München ben éppúgy mint Bajo rország
többi temp lomaiban, alapvető megfontolás alap ján, préd ikáln i fogok. Kivált
képpen kijelentem, hogy a jövöben is meg fogom véd eni az egyházat a szó
székról az eddigi form ában és tel jes elhatározottsággal, nyí ltsággal és erőve l ,

de személ yes támadás nélkü l, az esetl eges támadás ok ell en. Tovább ra is a
máig gyakorolt módon fogok préd ikáln i, még akkor is, ha az állami hatóságok,
a rendőrség és a bíró ságok préd ikác ió imat mint büntetendő cse lekményeket
ítélnék meg, vagya szószékkel való visszaélésnek minósíten ék. Felolva sva,
el isme rve és aláírva : Rupert Mayer S. J."

1937. júl ius 22-én volt a tárgyalás . Bírái nem vol tak fana tikus nácik , hanem
a rendszer tip ikus alkalmazottai, ak ik nem aka rták bosszantani a fel ső bb ható
ságokat, de hidat szere ttek volna építen i a vádlott felé ls. A provinc iális enge
délyével, közvetlen a tárgyalás el őtt aláírattak P. Mayerrel egy kompromisszu
mos szövegel. De a ..jav ítha tatlan" páter a tá rgyalás e l ő tt így egész ítette ki a
fáradságosan elkészített iratot: ..Amennyiben ez lel ki ismeretemmel összeegyez
tethető . S ha nem lehetséges, akkor magam megye k az államügyészhez, s
jelenteni fogom, hogya megegyezés károsítja hivatalom gyako rlását, és a [ö

vöben nem ügyelhetek oly kínosan arra, menny iben egyeztethetó össze beszé
dem a t örvénnyel, és mennyire nem."

Ezek után lehetet len volt komp romisszumot kötn i : ..Mindenekelőtt az Úr
istennek van joga fölöttünk rendelkeznI. Teljesen az ő tulajdonai, testtel lélek
kel az övél vagyunk. Ezért sohasem szabad azt tenn i, ami lsten akarata ellen
van, még ha az állam követelné ls. Isten jogai szentek, mélyek és bennünk
gyökereznek'"

Az elnök megkísérelte , hogy enyhébb állásfoglal ásra bírja Mayert : ..Minden
beszédet egy bizonyos form ában kell előadni. " Mire Mayer : ..A goromba modor
nekem sokkal kedvesebb, ha bec sületes." - ..Gondolja , kellemes nekünk Itt
ülni?" - P. Mayer lronlkusan: ,J n szívesebben vagyok vádlott, rnint bíró . A
börtön számomra jobb, mint ezer előadás."

Végül is hat hónap börtönre ítélték a pátert . 1937. dece mber 26-án már
meg int a szószéken áll t. 1938. január 5-én újból leta rtóztatták, de május 3-án
amnesztiát kap . Elö ljárói és Faulhaber kardiná lis kér ik a legyeng ül t páte rt, hogy
korlátozza munkáját a gyóntatószékre és a beszélőszobára. 1939. november
3-án ismét elv iszik , és a sachsenhausen i koncentrációs táborba kerül. A 180 cm
magas férfi 50 kilóra soványodott le. De a nác ik félnek, hogy P. Mayerból vér
tanú lesz, ezért megegyezés jön létre a müncheni egyház i vezetők és a Gestapo
között : 1940. augusztus 7-től a felső-bajorország i Ettalba, az ottan i bencés ko
lostorba internálják, ahol a külvilággal semm i kapcsolatot nem ta rthat. Nehéz
szívvel engedelmeskedik elöl járóinak. ..Azó ta élő halott vagyok. Ez a halál szá
momra sokkal rosszabb miot a valóságos halál , amire fel voltam készü lve. A

55



Gestapónak és az egész mozgalomnak nem tehetek nagyobb szolgálatot, mInt
hogy itt nyugodtan haldoklok , mert a kato likus nép elótt - a~ik még nem fe
lejtettek el - a Gestapo Igen jó szlnben tún ik fel. A jó emberek azt mond ják
magukban : a valóságban jól megy a sora a páternek; egészen jól , amióta a
kolostorban van. Ezek az emberek nem gondolják meg, hogy mit jelent szá
momra ez az élet itt ." A teológus HeLnrich Schlier találkozott egyszer vélet
lenü l vele a kolostorban : "Úgy t űnt nekem, fogvatartott oroszlán Ó, ak:i türel
metlenül tép i a rácsot. •

"Tovább viszem a keresztet - lrja a páter - és engesztelek, vezekelek
hibáimért, gyengeségeimért, mIg a jó lsten közbelépése el nem veszi tőlem a
keresztet. •

Ot évettöltött az etta li számkiveté sben. 1945. május 6-án elfoglalják az ame
rikai katonák Eltalt. A páter áldozócsütörtökön már a szószéken áll , de nem
a nácikró l hanem a feledésról, kegyelemröl és megbocsátásról prédikál. A 70
éves páter templom melletti kis szebá ja új ra megtel ik a r ászorulök. szegények,
nyomorultak , elesettek, pá rlák seregeivel. Még egyszer elvonszol ja megfáradt
testét mülábával az úrnapi körmenetre, a férfi kongregáoió tag jaitól körülvéve.
1945. november t -én a szent kereszt kápolnában mond ja a szentmisé t és pré
d lké], Prédikálás közben ér inti meg a halál angyala: agyvérzés következtében
elveszti öntudatát. Nem esik össze, mert állva tartja múlába.

Miben rejl ik P. Mayer nagysága? - Hltünk igazságait férfias egyenességgel,
rendületlenül , félelem nélkül vallotta és él te. Nem volt intellektuális beállltott
ságú, éppen ezért nem is tudta kimagyarázni a ".kereszt botrányát" , és nem
tudta lsten szavának élét annyira letompftanl, hogy veszélytelen legyen . Min
denkinek rendelkezésére állt, minden Inségben jelen volt. A nagyváros kisem
bere i álltak hozzá a legközelebb; lsten népének papja volt. Az egyház jogaiban
az ember jogait védte , mert tudta, hogy ahol az lsten jogait korlátozzák, ott
elóbb-utóbb szolgaságba süllyed az ember ls. Nagy volt egyszerúségében, meg
vesztege thetetlen az igazsághoz való hüségben, bátor a kilátástalan küzdelem
ben. A hivatalos egyház engedelmes fia volt. De volt véleménye a rá kirótt
számkivetettségról is: " Mi más lett volna a teendó mint engedelmeskedni, al
kalmazkodn i az egyházi hatóságok iránti alapvető beállltottságom értelmé
ben?"

Ettali némaságában is tovább vitte keresztjét. München katol ikusai megér
tették ezt : a másokért való élet élményéből és a kereszt botrányának elfogadá
sából nótt hatalmasra P. Mayer iránt i szeretetük és bizodalmuk. Nagy volt ó,
mert rendelkezett a kisemberek rad ikaHzmusával , hajthatatlanságával, az egy
szerúek rendlthetetlenségével, az igazságból élók áhí tatával. Egyenes, de nem
konok, őszlnte , nyilt becsületes, önérzetes, de nem ravasz vagy megalkuvó,
nem öntel t. Gyermekdeden hIvő ember, aki nem a túlvilággal vigasztalta a
szegényeket szükségükben, hanem hathatósan segltett, és ha kellett, koldult.

P. Mayer soha sem esett össze - mondják a münchen lek - , még a halál
órájában sem.
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