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EMLÉKEZÉS GR6SZ JÓZSEF KALOCSAI ÉRSEKRE

Alig egy lustrummal ezelőtt siratta a magyar katolicizmus a nagy
egri érseknek, Czapik Gyulának elvesztését. Most hasonló nagy veszteség
érte. Október 3-án, szentmiséje után váratlanul elhunyt Kalocsa érseke,
Grosz József. Amikor a halál híre eljutott az ország katolikusaihoz, szin
te rníndenki hihetetlennek tartotta, hogy az aranymiséjét csak nemregen
ünneplő főpásztor ilyen váratlanul hagyta itt nyáját. Emberi szemmel
nézve az ilyen váratlan és gyors távozás tragikusnak is nevezhető. A hívő

lelkek azonban túlnéznek az emberi gondolatokon és mindenben, ami
történik, az isteni gondviselés útjait próbálják keresni. Az elhunyt kalo
csai érsek közel 33 éven keresztül volt az Anyaszentegyház főpapja, és ez
alatt az idő alatt úgy Győrben, mint később Szombathelyen, majd Kalo
esán a lelkek igazi főpásztora volt. Aki bármilyen vonatkozásban érint
kezett vele, mindig azt érezte lényéből sugározni, amit püspöki jelmon
data foglal össze: "Cor pro corde". Ha három rövid szó leglényegében
jellemezhet valakit, akkor ez a három rövid szó tökéletesen jellemezte
Grősz József érseket. Jóságos, meleg emberi szíve mindenütt és minden
kor az emberi szíveket kereste és ezekbe az emberi szívekbe akarta az
Isten kegyelmét, az istengyermekség nagy értékét elültetni. Láthatóan
többé nincs köztünk. de azzal, hogy a kalocsai főszékesegyházkriptájában
ráhelyezték a márványlapot arra a sírfűlkére. amelyben az elhunyt érsek
földi maradványai a boldog feltámadást várják, szeretetet sugárzó és sze
rétetet váró lénye nem távozott el közülünk. Itt él velünk, tanít és irányt
mutat. Amikor róla emlékezünk, nem könnyű gazdag egyéniségéből ki
emelni azokat él vonásokat, amelyeket leginkább meg akarunk őrizni.

Mégis talán három vonás az, amelyben elsősorban nyilvánult meg jóságos
szívének és emberségének felejthetetlen nagysága.

Az első töretlen hűsége az Anyaszentegyház mindenkori fejéhez.
XL Pius pápa nevezte' ki őt ortosai címmel püspökke és rendelte segéd
püspökül a nagybeteg Fetser Antal győri megyespüspök mellé. Még
XL Pius pápa nevezte ki őt a szombathelyi egyházmegye apostoli kor
mányzójává, majd később XII. Pius pápa megyéspüspökké. Ugyancsak
XII. Pius pápa állította őt a Szent István alapítású ősi főegyházmegye

élére és tette a kalocsai egyháztartomány fejévé. Az elhunyt kalocsai ér
sek nem egy alkalommal mélységes tisztelettel és szeretettel emlékezett
meg ezekről a pápákról és ugyancsak hasonló ragaszkodással és szeretettel
fogadta a jelenleg uralkodó Szentséges Atya minden megnyilatkozását.
Mint a katolikus Egyház főpapja és jelesül, mint a magyar katolikus
Egyház első főpapja, úgy papjait, mint híveit minden ünnepélyes alka
lommal a Szentséges Atyához való hűségre és szeretetre tanította. Előt

tünk áll az aranymísés kalocsai érsek, amikor az őt körülvevő papok és
hívek előtt fiúi ragaszkodással és szeretettel beszél a jelenleg uralkodó
Szentatyáról. Milyen örömet okozott neki a Szentatya sajátkezű levele,
amelyet aranymiséje alkalmából intézett hozzá. De nem is lehetett más
Ő, akinek szíve azé az Egyházé volt, amely kicsiny gyermek korától kezd
ve annyi jósággal és szeretettel vette körül őt és kézenfogva vezette a
kisgyermeket a győri Szent Benedek rendi gimnáziumból és a győri püs
pöki kisszemináriumból a bécsi Pázmáneurnon keresztül egészen a kalo
csai érseki székig.
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A második jellemző vonása, papjainak és hiveinek nagy szeretete.
Akik ismerték egyházkormányzói tevékenységet, azok tudják, hogy mi-
lyen atyai szeretettel tudott bánni papjaival. Talán sehol nem lehetett
ezt olyan világosan érzékelni, mint éppen a legszomorúbb aktusnál, az
érsek temetésénél. Főegyházmegyéjének majdnem minden papja jelen
volt, és siratta a jóságos, melegszívű atya távozását. Ez a jóságos szív
akkor is szeretetteljes tudott lenni, amikor főpásztori hatalmát és jogait
kellett gyakorolnia. így tudott fölemelni embereket, így tudott visszafor
dítani helytelen utakon járókat, akiket talán az erős 'kéz vagy a rideg
törvény véglegesen összetört és elszakított volna. De nemcsak a kalo
csai főegyházmegyénekpapjai szerették úgy, mint atyjukat, hanem ugyan
úgy szerették őt az ország minden részében. Aranymiséje alkalmából el
ment a szombathelyi és győri egyházmegyékbe is. Ott is felejthetetlen
volt az a kép, ahogyan ezeknek az egyházmegyéknek papjai, élükön fő-o

pásztorukkal a szeretetnek olyan megnyilvánulását adták, amelyet csak
akkor lehet mutatni, ha az valóban az ember legbelsejéből fakad.

. Hogy az ország katolikus hívei mennyire szerették és milyen nagyra
értékelték papi és főpapi tulajdonságait, azt semmi sem mutatta jobban,
mint az, hogy akár főegyházmegyéjében, akár az ország fővárosában,

akár pedig másutt jelent meg jóságos alakja, a hívek szeméből sugárzott
feléje a szeretet. Még mindnyájan, akik ott voltunk, emlékszünk arany
miséjére a budapesti Egyetemi templomban. Az azon résztvevő hívek
olyan ragaszkodással és szeretettel vették körül, hogy szinte alig tudott
kiszabadulni a hívek gyűrűjéb ől, akik közelről akarták őt látni, egy-egy
jóságos szavát hallani és főpapi áldását fogadni.

A harmadik jellemző vonása, hazájának és népének hűséges szolgá
lata és szeretete. Anélkül, hogy egy pillanatra is megingott volna az Apos
toli Szentszékhez való hűségében, tisztán látta, hogy a magyar katolikus
Anyaszentegyháznak ebben a hazában a haza javára és a magyar nép
igaz érdekeinek megfelelően kell dolgoznia. Minden megnyi1atkozása ezt
a gondolatot fejezte ki. Erre mutatott irányt híveknek és papoknak egy
aránt. Komolyan vette azt a megállapodást, amelyet a magyar püspöki
kar nevében 1950 augusztusában ő írt alá a Magyar Népköztársaság kor
mányával, Komolyan vette minden felmerülő probléma ellenére is. Pon
tosan tudta, hogy a problémákat jóakarattal és kölcsönös megértéssel
meg kell és meg is lehet oldani. Ezért mindig elitélt éspedig egyértelműen

minden olyan próbálkozást, amely ezt a megegyezést vagy nem akarta
tudomásul venni, vagy pedig szembe próbált vele fordulni. Pontosan tud
ta, hogy a katolikus papság és hívek óriási többsége ugyanazt az utat
akarja járni, amelyet ő jár, és éppen ezért úgy a magyar püspöki kart,
mint a papságot és a becsületesen dolgozó katolikus híveket félreérthe
tetlenül elkülönítette attól a törpe kisebbségtől, amely semmiképp nem
a magyar katolikus Egyháznak javát és érdekét, hanem önös célokat he
lyezett előtérbe. Azt is tudta, hogy ezeknek cselekedetei nem egy esetben
milyen károkat okoznak az egész magyar katolikus Egyháznak. Neki pe
dig tiszténél fogva az volt a kötelessége, hogy amit az Isten reá bízott,
azt maradéktalanul megóvja. Tette ezt egész. szívvel és teljes akarattal.

Komolyaggodalommal szemlélte a világpolitikában lezajló eseménye
ket. Tudta, hogy az egész emberiség és annak minden szép alkotása és
nemes törekvése forog kockán. Ezért hozta létre az "Opus Pacis"-t, a
katolikus békeművet, hogy ezen keresztül is hallassa szavát a magyar
katolicizmus, minden háborús őrültséggel szemben. Egyértelműen ítélte
el az atomfegyverkezést és a háborús uszítás t. Erős volt a hite, hogy a~

isteni gondviselés, amely akaratát embereken keresztül valósítja meg,
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azoknak fog erőt adni a kezébe, akik az emberek békés boldog jövendó
jén dolgoznak. Csak Iegutóbb említette egy beszélgetés alkalmával: szí
lárd meggyőződése, hogy nem lesz háború. De ezt nem csak mondta, ha
nem sokat imádkozott és dolgozott is azért, hogy valóban így is legyen.

Október 3-án reggel szenlrrniséjében az utolsó evangélium után saját
maga mondta hangosan: Deo gratias. Mintha csak azt akarta volna ezzel
mondani: hála legyen Istennek, én a pályát megfutottam, a hitet meg
őriztem és most, amit építettem, azt átadom nektek. :Építsétek tovább,
őrizzétek és óvjátok minden veszedelemtől. Az örökséget átvettük. Hívő

lélekkel bízunk benne, hogy a közülünk az örök hazába távozott kalocsai
érsek szerető szíve, mosolygós atyai arca kiséri munkánkat. Erős a hitünk,
hogy közbenjár a mennyei Atyánál értünk és kieszközli mindazokat a
kegyelmeket, amelyekre szüksége van azoknak, akiknek az Isten akara
tából az ő örökségében kell dolgozniok. Nekünk az a kötelességünk, hogy
azt a munkát, amelyet ez a nagy szívű ember végzett és amelynek alap
pillérei az Anyaszentegyházhoz való hűség, az Egyház papjainak és hí
veinek szeretete, a magyar haza és nép boldog jövője és békéje voltak,
semmilyen körűlmények között ne engedjük megzavarni, hanem Isten ke
gyelméből és minden erőnkből törekedjünk tovább folytatni..-
JELEN VAGY :ÉRCBEN, VASBAN ...

Téged dicsérlek, Istenem, Jelen vagy súlyos kő alatt,
ki jelen vagy az emberben, hol [elszinre tör a patak,
anyagban, ércben, vasban, mit s ki nedvet adsz a gyökérnek,
szerszámunk formál-alakít. a fának, s színt a levélnek ••.

Ki nem csak ünnepet kívánsz, - S ősöm, ki félt és hitte, hOD1J
dolgainkban is mellénk állsz, Te vagy: imádta a Napot,
kisegítő vagy, s nem büntetsz mert benne látott isteni
kis botlásokért bennünket. hatalmat, s meghódolt neki. -

Téged kérlek én, Istenem,
segíts a küzdő emberen.
hisz nem rossz ő, csak téveteg,
ha bánt is - kibékül Veled . . .

KERESZT A HEGYEN (BADACSONYI EMLf:K)

Meredek úton jöttem fel ide. -
A csúcson kereszt áll. fényben, magasan.
- Sziklapárkányon állok, s nyugtatom
a végzetes élet-völgy felett magam.

Tudom, megölhet egy könnyelmű perc,
ha megmozdulok, a kőpart leszakad.
"AZZj!" - mielőtt az utolsó lépést
megtenném -, Jézus, te szólj rám: Nem szabad!

A mélység vonz, szédit a zuhanás
gondolata; hátrább, az útra lépek.
S messze, lenn, a hegy alatt bánya van,
látom a kővel megrakott csilléket.

Allok nyugodtan - a kereszt alatt,
az vigyáz a tájra, vigyáz az örök
emberre, ki itt jár, s szövetséget
- életben-halálban - Istennel kötött •.•
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