
ettől lakható számomra a világegyetem s élhető az életem. Ugyanakkor látnom
kell, hogy természetem megmarad a maga sérültségében s kiszolgáltatottságában:
életem- színterei egyúttal kudarcaim színterei is, - bár soha nem olyan csata
terek, ahol magam is ott maradok.

Esendő lényünk viszonya szent Istenünkhöz megint csak olyan természetű do
log, amit másokkal nem közölhetünk. A cinikus viccelődés, hogy "De könnyű

nektek! Vétkeztek, aztán szaladtok gyónni, és minden rendben van!" - igazat
is mond, meg nem is. Valóban, könnyű nekünk: nem fülledünk bele bűneinkbe,

nem kényszerülünk velük kompromisszumokat kötni, romhalmazaink nem temet
nek reménytelenül maguk alá. Minden pillanat alkalmas arra, hogy fölkeljünk,
hogy új rakezdj ünk, hogy megújult emberként lépjünk holnapunkba. A keresztény
életút valójában nem va,lami hegy megmászása, ami csak keveseknek sikerül, s
a többiek minduntalan visszacsúsznak: a keresztény életút a minden percben való
megújulás lehetőségétől gazdag.

A megváltott embernek 'Útja van Istenhez, nincs elzárva Tőle. Ugyanolyan
anyagú, mint minden embertestvére: ugyanolyan ösztönei, vágyai vannak; ugyan
úgy hajlamos a köznapíságra, ellaposodásra. Nem válik bűntelenné, nem lesz be
lőle "szuperember", vagy átszellemült élőlény. Csupán, valami megmagyarázhatat
lan kiválasztódás folytán, - Pál apostol megfogalmazása szerint - világosság
támad a szívében, hogy fölragyogjon neki Isten dicsőségének ismerete Jézus: Krisz
tus arcán. Végül is mindent meghaladó élményévé válik, hogy Isten: van. Még
az sem igaz úgy egy az egyben, hogy a keresztény ember teljességgel megoldott
életű, s hogy mindenképpen boldog: bár tudja, ismeri és vallja élete megoldott
ságát, - de ez az emberélet évtizedei alatt nem élőképpé merevedett valami,
hanem hullámzásoknak kitett valóság; bár ismeri a maga mérhetetlen "boldog
ságát" is, ~ de ez nem állandóan ténylegesen boldogító ragyogás, e mellett meg
férnek a lelki üresség, zavartság, vagy akár az agónia szenvedései is.

Valóban, egyszer s mindenkorra nem oldható meg az emberélet, még keresz
tény szinten sem. Az élet mindig több, mint meqouiás. Viszont az Isten is több,
mint az élet.

SAÁD BÉLA riportja

EMLÉKEZÉS CZAPIK GYULÁRA
Riporter: az 1976-os év közepén, harmincegy évvel a felszabadulás után tel

jessé és rendezetté vált a magyar katolikus hierarchia, kivétel nélkül megvés
püspökök kerültek az egyházmegyék élére, főként pedig megtörtént az eszter
gomi érseki szék betöltése. Lékai László dr. lett az esztergomi prímás érsek,
akit VI. Pál az ősi szokásoknak megfelelően hamarosan a bíborosi kalappal is
kitüntetett.

Lékai László kinevezése után, szinte székfoglalóként, átfogó nyilatkozatot tett
a magyar sajtónak, amely azt, jelentőségének megfelelően, teljes terjedelmében
közölte.

Ebben a nyilatkozatban említés történik Czapik Gyuláról, az 1956-ban el
hunyt egri érsekről is. A nyilatkozatnak ez a része a következőképpen hangzik:

"A második világháború végén hazánkban olyan történelmi és társadalmi át
alakulás indult meg, ami teljesen új szituácíó elé állította egyházunkat. Nem kell
most részl~~nem, hogy akkoriban az egyház útkeresése a jövő felé egyáltalán
nem volt problémamentes. Sok megrázkódtatást élt át egyházunk. Keresztény hi
tünk és reményünk azonban arra bátorította az egyház akkori vezetőit, hogy a
kezdeti nehézségek ellenére is tántoríthatatlanul keressék a kibontakozást: elő

ször ezért ültek le már több mint két évtizeddel ezelőtt tárgyalóasztalhoz álla
munk képviselőivel közös dolgunk jószándékú rendezésére. Ennek a kibontakozás
nak alapelveit' Czapik Gyula egri érsek így fogalmazta meg: 'Hűség az Istenhez
hűség a néphez; hűség az egyházhoz - hűség a hazához!' Az istenszeretetet az
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egyházhoz, az emberszeretet a néphez és a hazához fűz bennünket. Ezeknek az
elveknek a megvalósítasán fáradoztak az utódok, kü1önösen íjjás József kalo
pai érsek, akinek tettei előre mutattak."

Riporter: A híressé és közkinccsé lett négyes jelszó megfogalmazója 1951.
július 12-én - tehát kerek 25 évvel azelőtt, hogy a magyar hierarchia teljessé
lett - püspöktársaival együtt az elnöki tanács előtt esküt tett a magyar alkot
mányra. Ezzel kozdődött az a jogszokás, amelyet azután minden új püspök kö
vetett, az 1976·ban kinevezettek is, az érsekprímás is.

Érdemes emlékezetünkbe idéznünk néhány mondatot Czapik Gyula akkori
beszédéből:

,.. .. Isten parancsára a katolikus hitnek elve, hogy annak az államnak,
amelyben élünk, kötelességteljesítő polgárai legyünk..."

". .. kifejezésre kívántuk juttatni szívből jövő elhatározásunkat, hogy mínden
erőnkből támogatn! fogjuk népünk és államunk építő munkáját, .. államunk béke
politikáját..."

"... ugyanakkor támaszkodunk hazánk alkotmányának a szabad vallásgyakor
hist biztosító törvényére ..."

Riporter: Ot év sem telt el. és Gyula érsek halott volt, s így életét halálá
ban tudjuk felrnérni. íme a jelentés, amely haláláról ad hírt:

Meghalt Czapik Gyula egri érsek

Dr. Czapik Gyula egri érsek, a magyarországi püspöki kar ez idő szerinti elnöke

1956. április 25-én 20 óra 20 p!lrckor a budapesti Ferenc-kórházban elhunyt.

Temetése szombaton 'délelőtt II órakor Egerben

Riporter: A Magyar Kurír jelentette, hogy a halottas r ágynál, kevéssel a halál
beállta után megjelent Horváth János, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke
és Miklós Imre főosztályvezető, és lerótták kegyeletüket az ott imádkozó főpa

poknak, Badalik Bertalan veszprémi püspöknek, Endrey Mihály egri segédpüs
pöknek, Brezanóczy Pál egri érseki helynöknek, továbbá EstY Miklós pápai világi
kamarás, az A. C. országos alelnökének.

Riporter: Az Új Embernek abban a számában, amelyben Czapik Gyula temetésé
ről tudósított, jelent meg Rónay Györgynek az elvesztés fájdalmának ihletében szü
letett verse.

IN MEMORIAM

Czapik Gyula halálára

A lélek bírná még. A szív megállt.
Szemét lezárva
néz a halál révén túl ragyogó
másik világra.

Most már pihen. Amíg élt, dolgozott.
Nehéz időkben

állt a helyén, szilárdan, okosan
és felelősen.

Nem nézni se jobbra, se balra, csak
tűmi a terhet:
rang, mely embert, ha vállalja, maga
fölé emelhet.
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Vállalta s állta emberül! De most
letette immár.
S csak most tudjuk meg igazán, ki volt
nekünk, ha nincs már,

Neki már mindegy. Fekszik hidegen.
Bölcs szíve csendes.
Ahogy távolodik, úgy nő, amíg
történelem lesz.

Riporter: Annak a Czapik Gyulának az életéről emlékezünk a továbbiakban,
aki a költő igaz szavaival szólva "történelem lett". Szóljon először róla Tomek
Vince, a piarista rend huszonegy éven át volt generálisa, aki a Szent Péter Ba
zilikában mondotta el gyászbeszédét. Szóljon azután ljjas Antalnak, a kiváló
katolíkus publicistának az Új Emberben megjelent, a nagy halott egész életét
megmérő szemléletes írása.

Tomek Vince, a piaristák generálisa mondotta a szeritbeszédet 1956. május
2-án a Czapik lelkiüdvéért tartott szentrníse keretében. A szentmise a Szent
Péter Bazilika jobboldali hajójában volt, tehát azon a helyen, amely később a
zsinat színhelyéhez tartozott. A szentmísén jelen volt Angelo Rotta, volt budapesti
pápai nuncius is, aki nagytisztelóje volt Czapik érseknek.

"Mi az Úristen akaratában megnyugodva és bízva, hogy a megboldogult »el
nyeri az igaz élet koronáját«, a katolikus egyetemesség és az Apostoli Szerit
székhez való hűség e legelső templomában kegyelettel akarunk emlékezni életé
ről és buzgón óhajtunk imádkozni lelkéért" - kezdte beszédét Tomek.

Életéről emlékezve, többek között a következőket mondotta:
"Ha a legrövidebb jellemzést akarjuk adni, akkor az imént mondott gyász

mise imádságának következő szavaiban találjuk meg: Úristen, aki Gyula érsek
lelkét e világnak munkájából és küzdelméből kiszabadítottad... »de hujus saeculí
eduxístí laboriso certamine « Valóban ez a 68 éves élet »laboríosum certamen-
volt Istenért és az Egyházért "

". .. Ennek a küzdelmes munkának értéke magában véve is nagy volt és fel
jogosította az elhunytat, hogy elmondhassa Szent Pálnak jól ismert szavait:
Bonum certamen certavi. " a jó harcot megharcoltam. " De az az érték sokkal
nagyobbá válik, ha a megboldogult testi-lelki alkatára gondolunk. Amint a gyenge
fizikumú Nazianzi Szent Gergely, akinek sírja előtt állunk, a csendes tudományos
munka embere volt, a közügyektől idegenkedő, érzékeny és félénk természetével
nem fért össze a harc és küzdelern, s ennek ellenére egész életén át küzdeníe
kellett az igazságért, úgy volt valami hasonló ebből Gyula érsek esetében is.
Sem egészségi állapota, sem természete révén nem volt harcra, hanem békére
teremtett egyéniség, míndamellett úgy érezte, hogy az Úr hozzá intézte az írás
szavait: Esto vir fortis et proelíare bella Domini, légy erős férfi és harcold az
Úr harcait. .. s ó vívta ezeket a harcokat Istenért és az Egyházért..."

Majd így folytatta Tomek Vince gyászbeszédét:
"Elsősorban azért gyűltünk itt össze, hogy imádkozzunk az elhunytért.
Tegyük ezt az imént idézett míseímádság szövegével : »Ürísten, aki Gyula érsek

lelkét e világnak munkájából és kűzdelméből kiszabadítottad, tedd őt szentjeíd
társaságának részesévé, Sanctorum tuorum tribuas esse consortem ...« Erre a
célra ajánlotta fel a rniséző a szentmisét, erre ajánlják fel, kedves Testvéreim,
ezt a misehallgatást, azután azt az áldozatot, hogy a rossz idő ellenére is Róma
rnessze fekvő pontjairól is idesereglettek, és erre a szándékra szálljanak ég felé
később is imádságaink.

Ezt a mise-,ima- és jócselekedet-felajánlást megcsináljuk minden gyászmise
alkalmával, de különösen meg kell tennünk, amikor oly kiemelkedő egyéniségről

van szó, akit állása révén a szekottnál jelentősebb felelősség terhelt, vagy aki
hozzánk bármiképpen közelebb állt. S Gyula érseknél mindkét vonatkozásban ez
az eset áll fenn.

Élete során igen' jelentős órhelyeken állott a magyar terek Istenországában. a
legutóbbi években pedig a legmagasabb főpásztori állás és így a legnagyobb
felelősség jutott neki osztályrészül. Erthető, ha mi, a magyar katolicizmus nagy
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családjának tagjai, imáinkkalostromoljuk az Urat, hogy - ha még nem történ
hetett meg :- az égi Istenországban minél előbb nyerje el azoknak a boldogoknak
a helyét, »akík az Úrban haltak meg•• (Jel. 14,13).

De van más jogcím is az érte való bensőséges imádságra... Talán szabad itt
megemlítenem azokból az időkből egy esetet. Egy akkor nyolcvannyolc éves volt
elöljárómat és az ő volt tanárát sem kímélte meg a vihar. Akkor Gyula érsek mint
a világ legtermészetesebb dolgát, a jó szerzetest azonnal udvarába fogadta s hó
napok múlva bekövetkezett haláláig gondozta, ápolta, mégpedig azzal a gyengéd
szeretettel, amely őt annyira jellemezte szüleihez való. viszonyában is.

Valamennyien, szerzetesek és nem szerzetesek, akik most itt együtt vagyunk,
azért imádkozunk, hogy úgy fogadja be őt az Emberfia a választottak számára
kezdet óta előkészített országba, ahogyan ő fogadta be házába az említett egyet
a legkisebb testvérek közül és ahogyan volt gondja sok-sok más legkisebb test
vérre. jócselekedetekben gazdag életében (Máté 25) ..."

Riporter: Meg kell jegyeznem, hogy Tomek Vince gyászbeszédét, amelyet rész
letesen Idéztem, a Rómában megjelenő Katolikus Szemle közölte 1956-ban. Az
Új Ember 1956. április 29-i száma közlí az érsek halálhírét, részletes életrajzát,
majd Íjjas Antal kitűnő írását életművéről. 1887. december 3-án született Sze
geden, Czapik Gyula könyvkereskedő és nyomdatulajdonosnak és Galántai Ba
logh Máriának egyetlen gyermekeként. A gimnáziumot a szegedi piaristáknál
végezte, a csanádi egyházmegyébe jelentkezett papnövendéknek; az egyházmegye
székhelye akkor, a monarchia idején T'emesvárott volt. A bécsi Pázmáneumba
került, s a bécsi egyetemen végezte tanulmányait, később még az Augustineumban
is végzett magasabb teológiai tanulmányokat. Egyévi káplánkodás után püspöke,
Csernoch János, a későbbi hercegprtmás maga mellé vette; volt azonban teológlat
tanár, behívták tábori lelkésznek, s Przemysl várában szolgált. Amikor 'Í'emes
várról Budapestre kellett költöznie, (vagonlakó is volt szüleivel együtt) - kez
dődött vagy húsz évre újságíró élete. A Polonyi-féle sajtoper országosan ismertté
tette a nevét; cikkében rágalmazásnak minősítette a neves ügyvédnek azt a kije
lentését, hogy a jezsuita rend vezérelve "a cél· szentesítí az eszközöket". Polo
nyinak nem sikerült vádját bizonyítania, ami mögött végeredményben nemcsak
a jezsuita rend, hanem a katolikus erkölcsrend volt a támadás célpontja. Czapik
rátermetten, okosan, harciasan, nagy tudással védekezett, s felmentették, ami egyet
jelentett Polanyi elítélésével. Részt vesz az Eucharisztikus Kongresszus rende
zésében, aztán 1939-ben az elhunyt Tóth Tihamér helyére veszprémi püspöknek,
majd 1943-ban egri érseknek nevezik ki. Íjjas Antal már említett nagyszerű

cikkéből idéznék most néhány, ragyogóan rajzolt, jobbára személyes élményen
alapuló részt:

"Hatvankilencedik évében volt most, amikor meghalt. Apja boltjának hátsó
helyisége mögött apró kis nyomda, néhány öreg szedőszekrény, párszáz betűvel,

inkább csak afféle nyomdai apróságoknak. gyászjelentéseknek és hasonlóknak
elég, lábbal hajtott, elaggott nyomógép. Legkedvesebb emlékei, amelyekről sokszor
beszélt még mint püspök és érsek is: gyermekkori játékok helyett szedni tanult meg
és maga is hajtotta a nyomógépet. Mint gyermek, nagyon gyenge fizikumú volt
s ezért szüleinek aggódó szeretetében nőtt fel, amit hasonlóval viszonzott: mínt
pappal, vele maradtak nagyon magas korukig, s amikor előbb édesapja, majd
édesanyja meghalt, akkor már országos hírű, nagy szerepet betöltő prelátus, köz
tudottan püspökség várományosa: sírt felettük, mint a kisgyermek. Nem érzel
gősség volt ez, hanem az a hatalmas szeretet, az a ragaszkodó és tevékeny hűség,

amely roppant munkaszeretetének és lelki erejének külső páncélja, alatt a belső

embert, Czapik Gyula benső egyéníségét jellemezte."
"Újságírói és szerkesztői célját, azt a hangot, amelyet írásában alkalmazott,

őmaga nemegyszer emlegette beszélgetései közben: olyan lapot akart írni, amelyneki
mínden sorát megértik a legegyszerűbb - akár csak írni és olvasni tudó 
olvasók is, de ugyanakkor ez a lap mindig adjon valamit akár egyetemi tanár
nak is. Az a közel két évtized, amelyet újságírói munkában töltött el, a reggel
től estig való szakadatlan tevékenységet jelentette számára. Majdnem az egész
idő alatt ott lakott a Józsefváros egyik mellékutcájában, nagyon szerény, kicsiny
lakásban. Apró dolgozószobájában inkább csak fogadott. Munkáját az abból nyíló,
cellaszerű, teljesen ablaktalan sötét fülkében végezte; maga írt ott, polcok, irat
és kartotékfiókok között, és csakestéi voltak a szüleivel való gyengéd, szeretet-
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teljes társalgásé, s olvasmányain át a magyar világhorizontban való tájékozódásé.
Ez a hatalmas munka, roppant munkabírás .és a teljes és lelkiismeretes tájé-·

kozottság volt az, amivel kapcsolatban reá, a világegyház viszonylatában is, fel
kellett figyelni. Anélkül, hogy tudta és akarta volna: már ebben a munkacellá
jában lett a magyar katolicizmusnak európai méretekben is jelentős alakja."

"Mint veszprémi püspöknek és egri érseknek: egyházkormányzatában is minta
képe az a Csernoch János volt, akit még mint csanádi püspököt szolgált, akinek
valóságérzését és világosan látását közvetlen közelségből tanulta meg követni.
Ugyanezeket a vonásokat segítette elő benne egész eddigi pályafutása, amelyben
mínt újságíró, lap- és nyomdavezető. s nagy szervező: míndíg a közvetlen való
ságokkal is kellett hogy számolion. ugyanakkor, amikor a magyar katolicizmus
hitéletének legbensőbb szükségleteíben a magyarságnák és Egyháznak országos
és világhorizontjaiban való gondolkodáshoz kellett hozzáedződnie úgy, hogy az
így való gondolkodás a legsajátabb szellemi alkatává változott.

Ezzel a szemmel ítélte meg azt a világtörténelmi változást, amelyek közé a
magyar katolicizmus az ország 1945-ös feszabadulásával jutott. 1951-ben, amikor
a rangsor szerínt való következéssel mínt egri érsek, ő lett a magyar püspök
kari konferenciák elnöke, szintén merőben új és lélektanilag nemegyszer bonyo
lult és nagyon komoly feladatokkal kellett szembenéznie. Ezek megoldásában
valóságérzés. tisztánlátás vezette, munkáját ezek a tulajdonságok tették törté
nelmivé, mert összhangba tudta hozni az egyházias és katolíkus, a keresztényi és'
emberi, az állampolgári és hazafias követelményeket."

•
Riporter: Czapik Gyula hosszú ideig szerkesztette az Egyházi Lapokat. Kivet

tem a könyvtárból az 1928-as évfolyamct - Czapik negyvenéves múlt akkor - s
az első számban a következő cikkeket találtam az ő tollából: A.) Egyházjogi ter
mészetűt, amennyiben ismertette és méltatta az 1927. szeptember 12-én a buda
pestr apostoli nunciatúratól kapott leíratot, amely rendezte a magyar címzetes
apátok és prépostok egyrészt kinevezési, másrészt pontifikálási jogát. B.) Gyakorló
lelkipásztorként a "kleptomániás gyónó" esetét boncolja-. A kérdés ez: halálos
vagy bocsánatos bűnnek mínősítse a gyóntató Béla cselekedeteit (értsd lopásait),
avagy minden bűntől mentesnek tekintse, mert alapos a gyanú, hogy kleptomá
niás. Alapos elemzés után ezekben a tételekben foglalja össze a gyóntató tenni
valóit: 1. Allapítsa meg, hogy Béla kleptománíás-e? 2. Ha igen, akkor kűldje

orvoshoz. 3. Figyelmeztesse, hogy baja nem mentesíti minden bűntől. 4. Tegye
kötelességévé az alkalmak kerülését. 5. Mutasson rá a kártérítés (restitúció) kö
telességére és részben ennek ellenőrzésére tanácsolja neki a gyakori gyónást. C.)
A tárcát is Czapik írta, az "Öreg plébános levelei" című sorozatot folytatta, amely
évek múlva könyvalakban is megjelent. Ebből a műből külön adok ízelítőt, éspedig
az egyik levélből bevezetést, a másikból a befejezést, a summázatot.

,,- Kedves Uramőcsém! Az én ídőmben, amikor még Wendl-puskákkal gya
korlatozott a magyar baka, azt tartották katonáéknál, hogy a rekrutát berukkolása
napján alaposan el kell agyabugyální. Mundérba bújása után az őrmester úr te
remtette először [obbképen, mert nagyon a szemébe húzta a sipkáját, utána káp
lár úr a balarcára utalványozott egy még nagyobbat, mert a haszontalan hetykén
a fejebúbjára merte tólni a kincstári fejfödőt; harmadiknak a tizedes utalt ki neki
jobbról-balról egyet-egyet, mert a sípkát a három pofon után hóna alá csapva,
hajadonfövel merészelt a legénységi szobába beállítani, holott a baka csak egyet
lenegyszer veszi le fövegét: az Úristen előtt, ha imára vezénylik. (Akkor még úgy
volt!) - [A könyv 1930-ban jelent meg. A riporter.] Este pediglen a takarodó
után pokrócot vetettek rá és az egész szoba végigtaslakolta a jámbort, hogy ilyen
kezdet után meg tudja majd becsülni azt a napot, amelyikben nem kapott
»elígazítást«,

- Hát bizony, Uramöcsém. az én káplán rekrutaságom is hasonlóképen kez
dődött, Amikor késő este lelkiísmeretvízsgálást tartottam lefekvés előtt, könnyek
gyűltek a szemembe, mert moraliter összevertek azon a napon, ártatlanul."

A másik levél arról szól, hogy a plébános új nepomuki szebrot akart a régi he
lyébe állítani, amelyhez azonban a hívek annyira ragaszkodtak, hogy szembefor
dultak papjukkal. Kéttagú esperesi bizottság csinált rendet, s ennek elnöke a hall-
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gatag Beszédes Hugó esperes volt, beosztottja pedig Gömbi Antal plébános. A
plébánia ebédlőjében történt meg a tanulságok levonása:

" '" Gömbi testvér ragyogó arccal dicsekedett:
- No bátyám, ugye rendbehoztuk az ügyet?
Beszédes esperes úr azonban fölemelte a mutatóujját, jelezvén, hogy ő akar

szólni. Mióta Nacafalván volt, ez volt az első bővített mondat, amelyet tőle hallot
tam:

- Tóni fiam! - szólt Gömbihez - okosan beszéltél. A jelen pillanatban az
volt a legokosabb, hogy a népnek igazat adtál. Mert hát igaza is volt. Ámde én
amondó vagyok - szólt principálisomhoz -, hogy jobban teszed, ha más benefi
cium után nézel. Hogy ez az eset rnegtörténhetett, azt bizonyítja, hogy nem szerét
téged a néped. Mi most összedrótoztuk valahogy ezt a szeretetet, de jegyezd meg,
hogya drótozott fazékból kícsorog még a Krisztus vére is.

Prlncípálísom lehajtott fővel és zavartan hallgatta ennek az öreg papnak a
szentenciáját,

Tudja, kedves Uramöcsém, azóta sokszor eszemben volt Beszédes Hugó eljárása.
Amíg fiatalabb voltam, kárhoztattam passzlvitását. Most öreg fejjel látom be, hogy
vannak az életben esetek, amikor a bölcsesség éppen abban nyilvánul meg, hogy
semmit sem tesz az ember."

Riporter: Iványi Sándor érseki könyvtáros a Főegyházrnegyeí Könyvtárban ala
pos utánjárással összeállította "Dr. Czapik Gyula írói munkássága" című dolgozatát.
Ennek a 60 oldalas biográfiának a bevezetőjében a következőket írja;

"Ez az összeállítás felöleli Czapik Gyula egész írói munkásságát, tehát a saját
neve alatt, vagy írói névvel megjelent önálló műveít, átdolgoeásait, fordításait,
tanulmányait, kisebb cikkeit, nyomtatásban meg nem jelent, kéziratban hátrama
radt írásait, továbbá azoknak az időszaki lapoknak a jegyzékét, amelynek ő

volt a szerkesztője, s amelyeknek egy részét nemcsak szerkesztette, hanem színte
az első szótól az utolsóig ő maga írta.

A szerkesztésében megjelent lapokban igen sok a név és jelzés nélküli tanulmány.
cikk, szeritbeszéd-vázlat és könyvismertetés. Ezek egy részéről - leginkább 'a stílus
alapján - sikerült megállapítani, hogy Czapik Gyula a szerzőjük, igen sok cikk
szerzője azonban lehetett ő, vagy bárki más.

Mi csak azokat az írásokat soroljuk fel ebben az összeállitásban, amelyek két
ségtelenül Czapik Gyula tollából származnak."

Megjegyzi bevezetőjében Iványi Sándor, hogy A Szio című hetilap 1939 júliusa
előtt megjelent számaiban a gyermekrovatot, a tárcarovat egy részét és még
néhány cikket leszámítva, minden közleménynek Czapik Gyula a szerzője. Ezeket
a névtelenül megjelent írásokat az összeállítás nem tartalmazza.

Összegyűjtötte Iványi Czapik érsek írói álneveit is, számuk összesen 21: dr.
Bánáthi Bélával kezdődik az abc-s rendbe szedett felsorolás, dr. Vecsernyéssel
végződik. Közben van több Kovács, Szegedi, Temesvári.

Iványi pontos életrajzot is közöl három oldal terjedelemben, a források meg
jelölésével.

A bibliográfia 61 oldalából. Czapik nyomtatásban megjelent műveinek időrend

ben, évekre csoportosított felsorolása a ll-ik oldalon kezdődik s az 1909. év tar
talmazza az első adatot, a 48 oldalra terjedő felsorolás után az 59-ik oldal az
utolsó adatot. Az első, 39 oldalas írásának "Szegedi útmutató" volt a címe, a IX.
Katolikus Nagygyűlés adta ki. Az utolsó feljegyzés 1955-ből való: "Áldjuk az
Urat." Ima- és énekeskönyv. 300 oldal. Kiadta a Szent István Társulat. 13 írása
befeiezetlenül, kéziratban maradt. 12 kisebb-nagyobb katolikus lapot szerkesz,ltett
élete során, leghosszabb ideig A Szív újságot, 1920-tól 1939-ig.

Riporter: Baghy Erzsébet gépírónő, aki a Központi Sajtóvállalat Iapjainál,
majd az Új Embernél volt állásban, öt éven keresztül gyorsírta, illetve másolta,
gépirattá változtatta kézzel írt kéziratait. Emlékei felől kérdeztem, Baghy Erzsé
bet: Délután 4-8-ig voltam náluk, akkor még éltek a szülei, helyesebben később

már csak édesanyja... Néha 20-30 oldal kézzel írt kézirat is másolásra várt
egyik napról a másikra ... Csodálatra méltó volt rendkívül gyors észjárása. Hi
vatalos megbeszélések során (jegyzőkönyvvezető voltam) felvetett egy-egy j avas
lattal kapcsolatban szempillantás alatt átlátta nemcsak jelenbeli jó, de 20-25 év
múlva bekövetkezhető hátrányos hatását is ... Nagyon szép és ritka jellemvonása
volt, hogy soha senkit meg nem várakoztatott, ebédjét vagy uzsonnaját is félbe-
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hagyva azonnal fogadta, aki kereste... Akár koldus vagy adománykérő volt az
illető.. , Többször mesélték szülei, hogy egy-egy éjszaka három-négyszer is be
megy hozzájuk megnézni, be vannak-e jól takarva... Persze, mert ő szegény
mindig fázott a kimerültségtőL.. Amikor kinevezték veszprémi püspökke s az én
munkaköröm megszűnt, ezt írta emlékkönyvembe: "B. K-re, öt éven át hűséges és
ügyes munkatársamra mindíg szeretettel és megbecsüléssel gondolok." Ez is jel
lemző egyéniségére, hogy még egy szerény beosztásban mellette dolgozot is mun
katarsának tekintett.

Riporter: Nagyon jól jellemzi szellemíségét és szellemességét az a néhány em
lék, amelyeket Andornaky Antal tett közzé halála második évfordulóján az Új
Emberben. A szerző Czapik ifjúkori barátja volt, s a történteket Czapik szavai
val, első személyben beszéltetve őt, pontosan adja vissza egyéniségének sajátos
varázsát, mély emberi humorát, amit felületes ismerősei komoly vonásokkal ba
rázdált arca mögött meg sem sejtettek. Tehát most Czapik Gyula beszél.

,,- Középiskólal tanulmányaimat a piaristák szegedi gimnáziumában végez
tem. Az érettségi után Temesvárt teológiai felvételre jelentkeztem. Bizottság előtt

kellett megjelennem. amely alaposan kikérdezett múltamról, hajlamaírnról és jö
vőbeli elképzeléseírnről. A bizottság egy kanonok tagjának arra a kérdésére, hogy
mí az édesapám foglalkozása, azt válaszoltam: »Nyomdász volrt, prllanatnyílag
könyvkereskedő«. A kanonok erre különös éllel kérdezte: »Eszerint rossz köny
veket is olvasott?« Ez a kérdés érzékenyen sértette önérzetemet és ingerülten
válaszoltam : »Ha rossz könyveket olvastam volna, akkor most nem állnék a
bizottság előtt«.

- Válaszomról még aznap értesült Csernoch János püspök. Kívánesi volt
rám és magához hívatott. Erősen firtatta az okot, ami miatt teológusnak jelent
keztem." Felvilágosító szavaim után megkérdezte, mennék-e Bécsbe a teológia el
végzésére? Én természetesen két kézzel kaptam ez után a lehetőség után."

,,- Bécsben tökéletesen elsajátítottam a német nyelvet, amiért is főpásztorom
sváb faluba helyezett káplánnak.

- Akkortájt történt, hogy a falu bírája meghalt. Új bírót választottak. Mivel
helytelenítettem a rendszert, hogya jegyző és a főszolgabíró jelöltjét ráeröszakol
ják a falu népére, bizalmi embereimmel ellenjelöltet állítottunk: ellenjelöltünk
egy olvasott és világjárt asztalosmester volt. A nép, amely most először tapasz
talta, hogy az »úrí«, a »herrisch« osztály tagja - mert hisz' az voltam - az ő

érdekében száll síkra a falu, a kerület és a megye urai ellen, egy emberként állt
jelöltünk mellé. Fölényesen győztünk.

- Csakhogy pár nap múlva a szelgabíró vezetésével bizottság szállt ki, amely
az új bírót elcsapta arra való hivatkozással, hogy lopás miatt le volt csukva.
Lopása abból állott - mint később megtudtam -, hogy legénykorában többed
magával egyszer valahonnan libát kerítettek, levágták, paprikást főztek és azt,
borral locsolgatva, megették.

- A megyei sajtó, mint »hecckáplánt« pellengérezett ki, aki »fellázítja a
jámbor svábokat a felsőbbség ellen« és a népben szunnyadó káros vágyakat fel
korbácsolja, hogy a zavarosban halászhasson."

,,- Múltak az évek. Közben írogattam, szerkesztettem. Folyóiratokat és napi
lapot. Magyart csakúgy, mínt németet. Volt már valamelyes múlt mögöttern és
hivalkodás nélkül mondhatom, hogy nevem lassanként átlépte a Bánság határát
és országos viszonylatban is ismertté vált. Érthető, hogy egy papi összejövetel
alkalmával már nem elégedtem meg a néma hallgató szerepével, hanem ismé
telten részt vettem a vitában és véleményt nyilvánítottam. Oltártestvéreírn nagy
része felszólalásaimat helyeslessel és tapssal honorálta,

- Az összejövetel után Glattfelder püspök is elismerőleg nyilatkozott felszó
lalásomról, de nyomban hozzátette: - Mégis attól tartok, hogy non eris epis
copus, quia parvae staturae es - nem leszel püspök, mert kis termetű vagy.
Mindig tudtam, hogy kis termetű vagyok, de most mégis bántott, hogy éppen
püspököm emlékeztet rá. Nem állhattam meg, hogy ne válaszoljak:

- Igen, kis termetű vagyok. Sosem tartottam magam atlétának, de tudtommal
Savoyai Jenő sem volt Góliát.

- Csakhogy Savoyai Jenőt maga a császár protezsálta - mondotta. a püspök.
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- Csak éppen annyiban, hogy azt tanácsolta, ültessék lóra, akkor majd na
gyobb lesz. Lehet, hogy engem is lóra ültet majd valaki. Lovagolni már ma
gamtól is tudok majd.

- Ríposztozni tud - -fejezte be Glattfelder püspök a vitát. - Ez pedig néha
nagy termettel is felér ..."

...

Riporter: Sokat küzdött egészségi állapotával. Miben állt ez? Hogyan győzte

le panaszaít, s hogyan tudott annyifélét dolgozni? Erről kérdeztem dr. Száva
Jánost, egri kanonok és miskolci apátplébánost, aki akkoriban, 1943-ban, mínt
érseki titkár székhelyére kísérte az új érseket és az egyházmegyei hivatalban
egri székesegyházi kanonokká történt kinevezéséig közvetlen munkatársaí közé
tartozott.

Száva János: Czapik Gyula érsek urat 1943. június 29-én kísértem Budapest
ről új székhelyére, Egerbe. Szívesen vállalta az ősi egri főegyházmegye főpász

tori tisztét: nem körtnyű körűlmények között. Három érsek-elődjének (Barta
kovics Béla, Samassa József, Szrnrecsányi Lajos) erős egyénisége és az együt
tesen csaknem egy évszázadra terjedő kormányzata mélyen gyökerező, megüle
pedett hagyományokkal terhes örökséget jelentett az 'Új érsek számára.

Különleges szimpátiáját az újságírók felé, meg a nyomdászok iránt is lépten
-nyomon kinyilvánította. Kedvesen emlékezett vissza atyjának szegedi könyv
kereskedésére. ahová Pósa, Gárdonyi, Tömörkény, Móra stb. írók bejártak egy
kis kaszinózásra. A könyvkereskedés mellett szerény igényű nyomda is működött,

ahol ő maga is megtanulta a betűszedés technikáját. Ha nyomdászokkal dis
kurált, szívcsen keverte beszédébe a nyomdából hozott szakkifejezéseket.

Szeretett olvasgatni. Sok könyvet vásárolt. Járta értük - meg a régiségekért 
az antikváriumokat és hobbyja lett a gyűjtögetés. A tudományos könyveken
kívül a kőnnyű irodalom is szórakoztatta, Szívesen fogadta el egyik német ajkú
plébánosának ajándékául May Károly összes műveinek német kiadását. Gazdag
könyvtárút az érsekség örökölte.

Fizikuma korántsem volt robusztus. Még az alacsonyabb termete is zavarta.
Egyszer az érseki ruhatárban boldogan fedezte föl Samassa bíbornok reveren
dáját, amelyből kitűnt, hogy Samassá nála alacsonyabb volt. Télen-nyáron fázott.
Úgy tudtuk, hogy koraszülött ' volt és mint egyetlenkét. aggódó szülei féltően

dédelgették. Forrón szerétett szüleí emléJkét gyermeki hűséggel ápolta. Vala
hányszor Egerből Pestre utazott, szülei 'sírjára virágot vitt, majd a sirokból
exhumáltatta és az egri bazilika kriptájába temettette a hamvakat.

A túlöltöztetést gyermekkorától megszekta. Elmesélte, hogy egy nyáron Ró
mában népi hímzésű bőrbekecset viselt. Az utca népe 'Il Maharadzsat-ként tünte
tőleg ünnepelte, és csak egy gyorsan fogadott konflison tudott menekülni a tö
megtől. Egy alföldi bérmáláskor látott egy hosszú szőrű pásztorsubát. Azonnal
rendelt belőle, de a penetráns juhbőr-szag az érseki otthonban lehetetlenné tette
az áhított melegű bunda viseletét. Egerbe költözésekor első kikötése volt, hogy
a jól működő központi fűtés mellé lakószobáiba cserépkályhát építtessünk. Sok
gyógyszert fogyasztott. Minden betegséget latin szakkifejezéseivel ismert és ezekről

orvosaival tréfásan vitatkozott. Korai halála mégis igazolta, hogy nem hypochen
der volt, hanem lappangó betegsége tette fáradékonnyá. Ezek ellenére vállalta
a megerőltető feladatokat is, amikor azokat főpásztori hivatása követelte.

A második világháborúban a pincében .Iciépített óvóhelyre nem szeretett
lejární, hanem az érseki lak alagsorában rendeztetett be irodát magának. Itt
találták munkában a felszabadító csapatok előörs tisztjei is.

Testi gy en gél kedés ein imponálóan tudott úrrá lenni. Főpásztori funkciót
sohasern hagyott el gyengélkedése miatt. A bombázások idején (Hatvanban,
Miskolcon, majd Egerben is) mit sem törődve a kockázattal, a légi riadók lefú
vása után tüstént a helyszínre sietett. Már a felszabadítás utáni napokban, ami
kor a németek bombáttól az egri kórház is telitalálatot kapott, saját maga is
részt vett az áldozatok tetemeinek összegyűjtésében. Vele volt a szerit kenet
olaja, s a Legszentebb... Egyszer egy kamrába szorult öregembert maga szaba
dított ki...
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Riporter: 1943. június 30-án, egri érseki beiktatása alkalmával elhangzott két
beszédére azért érdemes felfigyelni, mert ezekben főpásztori programját és szem
Jéletmódját tária fel. Papjaihoz így beszélt:

,,- Most, amikor először szólok hozzátok, lelkem mélyéíg átérzem e szó je
lentését, s egész fogalmát vallva használom a címzést: »Testvéreírn!«

- A testvéri kötelék nem a testvérek akaratából fűződik, más. rendelkező
erő, magasságbeli akarat fonatja szálai t. Én 'sem csak önakaratból jöttem közétek,
hanem a fölöttünk rendelkező krisztusi hatalom állított ide, amelyik világosan
hirdette apostolairól: 'Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ti
teket'. Köszöntelek tehát valamennyieteket azzal a tudattal. . hogy Isten adott
nekem titeket és ezért kapcsolatunk az aranynál is értékesebb, az acélnál is
erősebb, mert krisztusí kötelék. Ti pedig fogadjatok testvéreteknek azzal a fel
fogással, hogy az Úr küldött hozzátok. Ez a tudat emelje fel a mi kapcsolatunkat
és ne csak jog szerinti elöljárót lássatok bennem, hanem Krisztusnak szeretet-
ben való küldöttét. .." -

Híveihez intézett első érseki beszédében érseki címerét magyarázta meg:
,,- Az én mindenem, Uram és parancsotöm. célom és jutalmam, indítóm és

reménységem: Krisztus.
- Ezt fejezi ki szentséges Szívének képe, amely címeremnek uralkodó szim

bóluma. E szívből lángok törnek ki, ami a hitet jelenti.
- Jézus Szíve fölött kereszt áll, mínt az engedelmesség és törvénytisztelet

jelképe.
- Jézus Szívét töviskoszorú veszi körül, jelképként az Isten jóságát sértő

bűnnek és az engesztelés után vá,gy"ó isteni fájdalomnak.
- Címeremben látható az írótoll, jelképe eddigi munkásságomnak, de jelképe

jövő törekvéseimnek is, amely korszeru pasztorális tevékenységre irányul.
- A Szent Szív képének másik oldalán olajág áll, a béke közismert szim

bólurna. Akik ismernek, tudják rólam, hogy nem vagyok félénk és állom a har
cot is, ha kell. Ámde a Béke Fejedelmének vagyok a papja és elsősorban a bé
két áhítern magam is. Ez nem jelenti azt, mintha meghunyászkodás. kényel
meskedés vagy éppen jogfeladás lenne a szándékom. Eltökélt akaratom, hogy senki
hitét és meggyőződését ne bántsam, de a magamét se engedjem bántani.

-' Címerem alját az evangélíumos könyv foglalja el, mint összes törekvéseim
índítójának; alapjának a szímbóluma. . Az evangélium egyik jelenete kora ifjú
ságomtól megragadott. és azóta is él bennem. A Jeruzsálem felett könnyező

Krisztus képe ez, amikor erkölcsi rendje magaslatára emelte az evangélíumot..."
Riporter: A béke áhításának hangsúlyos meghirdetése mély hatást tett a hí

vekre, akik nyugtalankodva érezték, hogy hazájuk végzetesen elmerül a máso
dik világháború borzalmaiban. Emlékezzünk! 1943 téli hónapjaiban a németek
elvesztették a sztálingrádí csatát, s megkezdték az ún. "rugalmas visszavonulást".
1944. október 10-én Czapik, Serédi hercegprímás intézkedését követve, az alábbi
utasítást adta ki:

". .. a lelkipásztorok maradjanak a helyükön. Eltávozniok csak akkor szabad,
ha községüket teljesen kiürítették és onnét híveik is eltávoztak!'

(Folytatju~)

/.
A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat; hogy a jövő-

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, meet
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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