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EMLÉKEZÉS P. RÁCZ JÁNOSRA
Ez év elején fájdalmas hír érkezett a Fülöp-szigetek fővárosából, Manilából :

február 5-én, életének 70. évében meghalt P. Rácz János, az Isteni Ige Társaság
magyar származású mísszionárlusa.

Ez a mlsszióstársaság sok olyan egyéniséget nevelt és adott a világnak, akikre
csak tisztelettel szabad tekinteni. Rácz János egészen különleges, szeretetet és
rnosolyt sugárzó élele azonban olyan légkört teremtett maga körül, hogy vele
és egész életrilmusával részletesebben is érdemes foglalkoznunk.

Egyházát, hazáját és felebarátait ra iongásig szerető ember volt, és ami szemé
lyének sa iátos tartalmat ad: a szerétet mosolvgó közvetítőte.

A Fülöp-szigeteken levő Bangwéban, a Krisztus Király missziósház temp
lomában ravatalozták fel. Az oltárnál két püspök és 54 pap együttesen mondta
a szentmisét. Meakapó látvány volt. amikor rongyos ruhákban, kopott holmikban
az iskolás gyerekek tömegei vonultak a koporsóhoz és sírva fejezték ki János
atya iránti szerétetüket. A régebben ott élők azt írják, még Hem láttak ilyen
nagy temetést. Éppen a legelesettebbek voltak leghívebb követői. Egyik utolsó,
Európába küldött levelében írta: ..A kardinális Manilából megkért, hogya kápláni ál
lást egy állami ortopéd klinikán vegyem át, kb. 600 beteggel (nyomorékok) és 900
körüli alkalmazottal (tornásztatókkal, betegápoló nővérekkel és a fiatal orvosok
kal együtt). Ez nem csekélység! 24 óra szolgálat, De óvatosnak kell lenni, mert
ahogy azt Boromei Szent Károly mondta papjainak: ,:,e adjatok ki másoknak
olyan sokat, hogy magatoknak ne maradjon!" (Tudniillik imádságra és el
mélkedésre.)

Legyetek támogatólrn, hogy legalább testi és lelki Erőm háromnegyed ré
szét a szegény nyomorultaknak tudjam szentelni.

A vasárnapi szentmisét reggel 6-kor és délután fi-kor egy tanteremben
tartjuk. Csak azok a betegek tudnak részt venni rajta, akiknek tolószékük van,
de azok nagyon kevesen vannak. Ahhoz, hagy egy hét alatt mindenhová eljus
sak, néha este kétszer is misézek, vasárnap háromszor. Némelyek a betegek
közül csúsznak vagy sántikálnak a folyosóra, a többiek a szobában feltámasztott
karral és lábbal hallgatnak és imádkoznak... .

Nos, be akarom fejezni. Kívánom, hogy mindannyian a kereszteket jóked\od
bátorsággal viseljétek, mint legtöbben itt a betegek köziíl. Mi tényleg jó példát
vehetünk a betegektől. üdvözöl és áld mindannyiotokat: Rácz János SVD."

•
1947-ben kapott megbízást rendjétől, hogyatávoU missziókban teljesítse

hivatását. A messzl útra történő elutazása előtt a pályaudvaron egyik kezében a
magyar útlevelet, a másikban a mísszíós keresztet szerongatta. Talán ez volt
a mosolygós és nyílt szívű ember két fő ismertetőjele. Az útlevél magyar ha
zája iránti nagy szerétetét juttatta kifejezésre, hiszen amíkor lehetett. a távolból
hazalátogatott, a kereszt pedig egész életének és egyéniségének tartalmat: a rnín
denre kész áldozatot.

Angliában és Amerikában az angol és a tagalog nyelv tanulása után a Fü
löp-szigetekre kerűlt, 193~ nagy fordulópont a Fulöp-szigetek történetében. Ek
kor nyerték vissza állami függetlenségüket. Katolikus és mlssziós szempontból
reménykedve fogadták az eseményt. A Szígeteken a legfiatalabb az Isteni Ige Tár
saságra bízott Mindore apostoli prefektúra volt és a paphiány igen nagy. Most
40 éve Manilában, a fővárosban tartották a 33. Nemzetközi Eucharisztikus Kong
resszust. Ez lényegesen hozzájárult az ország hitéletének növeléséhez. Az [ge
társaság megnyitotta a Krisztus Király Missziósházat és szellernének volt tiszta
lelkű apostola János atya. Magas. kellemes megjelenésű teste beteges szervezetet
takart. Gyakori lábfájdalmai mellett a szíve is beteg volt, és az ázsiai klíma
még tovább "rongálta". Elöljárói többször kérték, hogy maradjon Európában,
ahol pár esztendővel ezelőtt még kórházban is gyógykezelték. Barátai és hozzá
tartozói is próbálták meggyőzni, de hiába.
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"Ti ígéretet tettetek, hogy hIvatásbeli munkátokat jól fogjátok ellátni 
mondta egy alkalommal. - Az én hivatásom a mísszió, Ezért élek és dolgo
zom, ettől engem nem lehet eltéríteni. Engem várnak a csillogó szemű Krísz
tushoz, hitükhöz nagyon ragaszkodó mezítlabas kis rnalájkáím, az én kis madár
káim, Nem hagyom el őket, hiszen nélkülült egy perc nyugtom sem lenne itt a
beteg' Európában. Ott tanítványaim és enyéim részéről annyi becsületet és
őszinteséget kapok, amilyent sehol máshol nem láttam. Visszamegyek, de lélekben
és napi imáimban veletek maradok."

. Hősies szeretetéből bőven jutott hazájának is. A háború és a némel meg
szállás alatt a Zsámbéki Keresztes Nővérek törökbálinti zárdálában volt lelkész.
A nővérek itt a csökkentképességű és elhagyott gyerekek gondozásával és taní-.
tásával foglalkeztak. Az Intézet lelki természetii munkáján kívül részére akkor
a legfontosabb feladat az üldözöttek védelme volt. A megszálló SS katonák
állandóan kerestek valakit. János atya a védelem érdekében stratégiát dolgozott
ki. Hol az Anna-hegyen és környékén bújtatott el embereket, hol a zárdában
öltöztetett apácaruhába vagy papi reverendába valakit. Mínden napnak megvolt
a maga izgalmas szerétetprogramja. Az akkori üldözöttek - akiknek János atya
mentette meg életét - most hősí eposzokat tudnának elmondani. Ha példátil élne
még Bleyer úr Budapesten. akit a sok közül napról napra máshol rejtegetett és
megmentette életét. Természetesen a háború befejezése után a hősies emberi és papi
helytállás nem maradhatott titokban. Személye körül legendák szövődtek. Híre
országhatárokon túlra is eljutott. Ennek egyik következménye volt, hogy amikor
az lMO-as években a Szentföldön, így Izraelben is járt, ezeken a helyeken
rendkívül megtisztelő fogadtatásban részesítették.

•
Hosszúszegen született 1907-ben. (Mai neve Langeck, Ausztriához tartozik,

Burgenland tartományban.) Szülei földművesek voltak. Az ötgyermekes család min
den tagjának a házi gazdasági munkákban kellett segítenie. Mivel .János igen
jó tanuló volt és papi hivatást érzett. a kőszegi bencés gimnáziumból az Isteni
Ige Társaságba lépett. Missziós vágya igy teljesülhetett. Rendje a Salzburg mel
letti St. Ruppertbe küldte, hogy a szükséges tanulmányokat elvégezze. Teológiát
a Bécs melletti Mödlingben a St. Gabrielben tanult és itt szentelték fö!. Mint
újoncmester került vissza Kőszezre, majd Kískunfélegyházára. Ezenkívül Buda
tétény és Törökbálint voltak munkahelye!. 1947-ben innen indult el a missziókba.

Dn~GELY VILMOS

KORUNK ZENÉJE·

Ma, a Zenei Világnapon Onöket. a Közönséqet köszöntjük mi, zenészek.
Onöket, akik meg nem szűnő érdeklődésükkel, jigyelmilkkel. értelmet adnak
munkuinkiuik;

Köszöntjük Onöket, akik már társaink a művészet élvezetében, és kö
szöntjük azokat, akik még csak most inJulnak [elénk: KöszöntJük a gyer
mekeket, akik most próbálják hangocskájukat tiszta éneklésre fogni és kö
szimtjük azokat, akiket egy zenétlen élet után egyszer csak szíven raga.d
egy véletlenül a Rádióból elkapott dallamfoszlány. Köszöntjilk őket és hi'l>
juk. Jöjjenek közénk. Csodás világ várja őke!: gyász és f(iJdalom, melyet
oly nemessé érlel a művészet, hogy szinte jól esik újra meg újra felidézni,
győzelmek uJjongó ünneplése aszukásos kiábrándu.lás nélkül, nevetés gond
ta.lanul, tánc féktelensége, boldog ölelés és földöntúli szerelem. Nem, nem
a valóságot kináljuk mi - éOi mását - mesteri rend és művészi szabad
ság által megszépített képet: zenét, az emberiség álmát.

• Elhangzott 1977. október l-én, a "Korunk Zenéje" hangversenysorozat megnyitójaként
a zeneakadémían,
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