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"Volt az arckifejezésében valami gyermeki" - mondta valaki, aki
látta a halottas ágyon. És egy másik: ,;Valami elszánt komolyság és erő
kifejezése ült az arcán". Melyik látta j61? Vagy mindkettő j61 látott?

"Valami gyermeki" -:- ez a megfigyelés egyéniségének talán legrej
tettebb vonására: mutat rá. Ebben ~ országos dolgokat intéző, világárá
nyokban gondolkozó főpapban egy 'Szelid és egyszerű gyermek rejtőzkö

dött; csak azok láthatták. akik élete hétköznapi óráiban közelében lehet
tek. Ennek a szó legnemesebb értelmében gyermeki léleknek talán leg
mélyebb érzelme az az áhítatos tisztelet, az a minden velüktölthető percre
féltékeny szeretet volt, amellyel szüleit övezte életük utolsó píllanatáíg;
Ez a gyermek akárhányszor fontos tárgyalások után le tudott ülni domi
nózni, nehéz gondok között képes volt 'önfeledten nevetni, vidám élmé
nyeket. anekdotákat elbeszélni. Legkedvesebb beszédtárgya diákkori, kis
papkori emlékei, tanárainak eleven plasztíkával, de mindig kegyelettel
megrajzolt alakjai voltak. Ennek a kegyeletnekmegható példáját adta,
míkor egy elaggott. eItehetetlenkedett tanárát magához vette és haláláig
érseki. palotájában ápolta. Élete végső heteiben gyermeteg örömmel készült
a régíkíáktársaíval való ötvenéves érettségi találkozóra; utolsó beszélgeté
seinek egyik főtárgya volt. hogyan fogja összehívni őket és hogyan fognak
a mai diákokhoz csatlakozva felvonulni a "diákmisére".

Ezt a gyermeket azonban már gyermekkorában is elszánt komolyság
jellemezte. Még szinte gyermekkorában eljegyezte magát az egyházi tu
dományossággal: szegedi piarista díáksága után a Pázmáneumnak és a
papok tudományos továbbképzését szolgálö Augustineumnak lett növen
déke, a bécsi egyetem teológiai doktora, egy évi káplánkodás után már
maga is teológíaí tanár Temesvárt, majd a teológiai irodalom egyik leg
termékenyebb magyar művelője.: Szent István-akadémiai tagajánlásában
Schütz Antal állapította meg róla 1925-ben: ,,0 az első és·ezideig egyet
len, aki a lelkigyakorlatok homiletikai elméletét rendszeresen és tüzete
sen kidolgozta. Ebben egyedül áll a tudományos vílágirodalomban." Egy
házi pályájának emelkedése [ellernzően a nagyváradi káptalan "irodalmi"
stallumának elnyerésével indult. Később sokoldalú tevékenysége kevesebb
időt engedett a tudományos elmélyedésre, de még utolsó, legelfoglaltabb
éveiben is vissza-visszatért a tudományhoz: a Szent István Társulat évi
közgyűlésein felolvasott elnöki megnyitói imponálóan mély és sokoldalú
tudományos kutatómunkáról tettek bizonyságot.

Ez a tudományos munka éppen nem volt száraz és lélekölő: a szó
szoros értelmében írói munka volt. Sokfelé dolgozott, de szivéhez a maga
alapította és .egyéniségét tükröző Egyházi Lapok állt a legközelebb, eza
magyar papság mínderiírányú szükségleteít szolgálő .folyóirat. Ebben je
lentek meg írói művészet szempontjából legjelentékenyebb írásai, az
Öreg plébános levelei,' a lelkipásztori buzgóságnak, élet- és emberisme
retnek, a realisztikus-plasztikus jellemzésnekés a jóízű humornak ezek
a nagy népszerűségre jutott kis remekei.

Tudományos és írói munkássága mtndig. az élet közelségében ma
radt. Minden ízében gyakorlati ember volt. Az irodalmi munkából nem
csak az írónak, hanem a szerkesztőnek, lapalapitónak. szervezőnek, szel
lemi és anyagi irányítónak szerepét is vállalta. Egyszer közös irodalmi vál
lalkozásba akart fogni egy nem-keresztény kiadóval; tanúja voltam a két
fél egy tárgyalásának; a végén a partner mosolyogva súgta fülembe: "Ket
tőnk közül a kanonok úr a nagyobb üzletember". Gyakorlati sikereit nem
utolsó sorban szekatlan méretű praktikus emberismeretének és jóízű hu
morérzékének köszönhette, amely sokszor nehéz helyzetekből is kisegítette.

Mert nehéz óráknak nem volt híjával.' Törékeny szervezete, minden
humora mellett is hipokondriára könnyen: hajló kedélye, kifelé férfiasan



'Elln:;'OInQtt, de belül annál mélyebbre fúró érzékenysége 'sok tesU':lelkl
szenvedést hozott rá. Ezeken csak bámulatos munka-energíája, nehezen
kíharcolt, .de annál szívósabb bátorsága és az aszkéta vasakarata segítette
át. Legfőképen pedig törhetetlen hite, Egyházához való gyermeki szere
tete és hűsége, példás, bensőséges papi élete. Egyszer magányos szent
'Olvasó-imádkozásban nyítottam rá: azt hiszem, abban a pillanatban lát
tam bele legmélyebben lelkébe. Nem véletlen, hogy legkitartóbban az
imádság és az imádságos élet problémái foglalkoztatták; utolsó megjelent
műve is egy imádságoskönyv.

Ilyen sokoldalú munkásságban, ilyen külső-belső fejlődésben nevelte
Czapik Gyulát az Isten a püspöki "jó munkára" és azon tul arra a tör
ténelmi szerepre, amelyre a Gondviselés szánta.

1945-tel új korszak kezdődött a magyarság .történetében, Allamí, tár
sadalmi és gazdasági berendezkedésünk alapjaiban megváltozott. A ka
tolikus vallás örök lényegén ez természetesen mit sem módosíthatott: a
tan az idők alakulásától független és állandó. Nem így a külső formák:
ezekből sok minden időhöz kötött és szükségszerűen együtt változik az
idővel. Ez a változás természetesen nem rnegy - sohasem is ment 
fájdalmas zökkenők és félreértések nélkül.

A magyar katolikus egyház merőben új helyzetben találta magát;
ennek az új helyzetnek következményeit a változhatatlan lényeg külső

megnyilatkozási formáit illetőleg előbb-utóbb le kellett vonnia: el kellett
indulnia azon az úton, amely új külső életformák és magatartás, s az or
szág új rendjében való életlehetőség felé vezet.

Katolikus magyar számára ezen az úton az irányelv csak ez lehet:
mind katolíkus, mind magyar voltának öntudatos érvényesítése. Ez az
hr,azság ma közhelynek látszik. De kezdetben, az átalakulás megrázkód
tatásai között, amikor; sokan természetesen inkább az addigi helyzet meg
szűnése folytán keletkezett veszteségeket látták és érezték. mint a jövő

uj szerű feladatokat és lehetőségeket nyujto kilátásait, ez az elv egyál
talán nem volt közhely, hanem inkább bátor, kezdeményező útmutatás.

Czapik Gyula ennek az igazságnak volt kezdettől fogva 'megfogalma
zója, képviselője, majd amikor az 'események folytán a legfelelősebb

posztra került, az adott keretek közt gyakorlati művelője, Egyhaz és
Állam viszonyának az új keretek között való rendezése, - a feszült, for
rongó, mozgásban lévő helyzetnek egy "modus vívendív-be való vezeté
se, - a surlódási felületek tapintatos, okos és rendszeres tompítása. 
a kor követelményeinek józan felismerése, - az egyház elalkudhatatlan
jogainak és igazságainak tudatos képviselése és ugyanakkor megértése a
történelmi időknek és törekvéseknek, melyek egy jobb, fejlettebb ember
lét jogos igényéből fakadnak, - tettekben megnyilatkozó mély hit, - ka
tolikus hagyományainkból táplálkozó tiszta és nemes magyarság: - ez
jellemzi tevékenységét, egyházpolttíkáiát, életművét.

SZerepe sokak előtt nem volt népszerű; a történelemnek azok az
alakjai, akik zsákutcákból, válságokból. feszült helyzetekból mutatiák
meg a kivezető utat, s akik a bölcs mérséklet és a megtartó józanság ál
láspontját képviselik, nem szoktak népszerűek lenni. A történelem viszont
utólag többnyire őket igazolja. Am a történelemnek ezek a higgadt, éle
sen látó, de soha nem látványosan szereplő egyéniségei általában nem
is keresik a népszerűséget; egyszerűen és következetesen haladnak a tör
ténelmi szükségszerűség és a felismert gyakorlati valóság rögös, magá
nyos, hálátlan, de lelkiismeretük számára egyedül lehetséges útján. A
szó szoros értelmében úttörők ők. kezdernényezők, alapok lerakói, keretek
kialakítói; az utánuk következő korok föladata, hogy megőrizzék ered
ményeiket és hogy tovább építsenek az általuk lerakott alapokon, további



tartalommal töltsék meg a kialakuló kereteket. Örökségük utódaik szá
, mára nem holt vagyon, hanem tettre serkentő hagyomány és feladat.

Ennek az egyházpolitikai bölcsességnek, ennek a higgadt, minden lé
pését megfontoló, de aztán annál biztosabban lépő józan okosságnak volt
a hőse életében Czapik Gyula. Mert ehhez valóban -hősi lélek kellett.
S hogy mindezt egyszeruen. feltűnés és nagy gesztusok nélkül, színte
névtelen szerénységgel s minden külső elismerés iránt való teljes érdek
telenséggel tette: egyéniségének egyik legnagyobb vonása.

A törhetetlen kettős hűség - a katolikus egyházhoz és a magyar
sághoz való hűség - parancsa szabta meg mínden lépését. Ez vezette ak
kor, amikor hazai távlataink között irányitotta egyházmegyéje, és 1951
től, amikor rangsor szerint ő lett a püspökkari konferenciák elnöke, az
egész magyar katolicizmus ügyeit; ez vezette akkor is. amikor nem habo

.zott világpolitikai távlatokban hallatni a magyar katolikusok hangját II

népek egyetértése és megbékélése, a háborús veszélyek kiküszöbölése,
az atomfegyver eltiltása és a keresztény szeretetnek és megértésnek a
világpolitikában való érvényesitése érdekében.

1955-ben a béke-világtalálkozó elnöksége külön meghívásban kérte
fel, hogy jelenjék meg a helsinki világtalálkozón és nyilatkozzék ott a
béke ügyéről. O már akkor gyengélkedett, mégis készségesen vállalkozott
a fáradságos útra, hogy a világ színe előtt is éppúgy hangot adjon a ka
tolikus magyarság őszinte békevágyának, mínt ahogyan ezt különböző

alkalmakkor itthon is megcselekedte. "Tessék leülni a tárgyalóasztalhoz
- mondta Helsinkiben - és ott bebizonyítani az igaz. jogot, érvényesíteni
a méltányosságot és az emberies megértést. Akit a jog, a méltányosság
és emberies megértés nem győz meg, az emberi közösségből önmaga re
kesztette ki ma~át."

A második világháborúban kevés ország szenvedett többet a míénk
nél, s kevés népnek a szivében él erőteljesebben a béke vágya, mint a
míénkben; Czapik Gyula úgy érezte, hogy amikor a békéért szól, a ma
gyar ember és a keresztény ember érzéseit tolmácsolia. Hiszen aki ko
molyan veszi az evangélium tanítását és a Szentatya ismételten elhang
zott szavait, annak nem lehet buzgóbb kívánsága, szorgosabb törekvése,
mínt annak előmozditása, hogy minden tömegpusztító fegyvert kíküszö
bőljenek. a vitás kérdéseket pedig az egyetemes katasztrófát jelentő há
ború helyett békés tárgyalások útján oldják meg.

A Vigilíának azonban a nagy érsek halála családi gyásza is. Mí,
amikor kegyelettel megemlékezünk az elhunytról. nemcsak az egyházfő,

nemcsak a problémákkal teljes idők bölcs egyházpolitikusa, nemcsak a
béke hirdetője előtt hódolunk, hanem az író, a katolikus irodalom meg
értő támogatója, folyóiratunk barátja előtt is. Amikor az 1944 márciusával
bekövetkezett önkéntes szűnet után lapunk 1946 decemberében, tizenegye
dik évfolyamával ismét megindult, az egri érsek szerető gondoskodása
kísérte új útján. A Vigilia írói tavaszi megbeszéléseikre két izben is, 1947
ben és 48-ban az ő érseki székvárosában gyültek össze, hogy a katolikus
irodalom és szellemiség modern kérdéseit és kívánalmait elvi síkon tisz
tázzák egymás között. Ezeket a megbeszéléseket az egri érsek sok teendője

.között is éber figyelemmel kísérte, s még arra i~ időt szakított, hogy a
Vigilia előadásain részt vegyen. Az azóta eltelt közel tíz esztendő alatt
folyóiratunk mindig jólesően érezte az ő erkölcsi támogatását, ügyeink
iránt való érdeklődését - s nem kis büszkeségünk, hogy munkatársaink
közt is tisztelhettük őt, mégpedig nemcsak mint pártfogó főpapot, hanem
mínt az egyház-irodalomtörténet kérdéseinek avatott tudós búvárát.

Czapik Gyula műve, egész alakja immár a történelemé; az ember, a
jóbarát, a szellemi útmutató szivünkben él tovább. S ík S á n d o r


