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Kereszténység Japánban

Szendáj Észak-Japán egyik legnagyobb városa: lakosainak száma meghaladja a hat
százezret. A Csendes-óceán partján fekszik, gyönyörű természeti környezetben.

Szendáj a 16. század óta ismert. Ott székelt akkoriban egy nevezetes hűbérúr, Date
Maszamune. Akkor terjedt el Xavéri Szent Ferenc és társainak hithirdetése nyomán
egész Japánban a kereszténység. Nemcsak az egyszerű nép, hanem a nemesek közül
is sokan keresztények lettek. Gotó János, Date úr egyik főtisztviselője is buzgó ke
resztény volt. Maga Date is érdeklődött a kereszténység iránt. l613-ban nagy terv fo
gamzott meg benne. Elküldte egyik főemberét, Haszekura Rokuuemont egy neme
sekből álló küldöttség élén Rómába, a pápához. Két évig tartott a hajóút, amíg a kö
vetség Mexikón keresztül megérkezett Spanyolországba. Madridban az akkori spa
nyol király, III. Fülöp szívesen fogadta őket. De Haszekura számára ennél a királyi fo
gadásnál is fontosabb esemény játszódott le Madridban: megkeresztelkedett; kereszt
neve Fülöp Ferenc lett. V. Pál pápa nagy jóindulattal fogadta őket. Most is őrzik a
Vatikáni Levéltárban Date úr két levelét, melyet a küldöttség adott át a pápának. A
történészek vitatkoznak arról, hogy voltaképpen mit akart elérni Date ezzel a követ
séggel. 161S-ben ugyanis megváltozott Japánban a kereszténység helyzete, Tokugava
uralkodó ebben az évben adta ki a kereszténységet tiltó rendeletét. Hatására teljes
erővel megindult a keresztényüldözés az egész országban. A külföldi hithirdetőketki
utasították, a japán keresztényeket pedig halálbüntetés terhe alatt kötelezték a ke
resztény hit megtagadására. Az üldözés híre nemsokára Európába is eljutott, és így
Haszekura követsége értelmét vesztette. Dolgavégezetlenül, nehéz gondokkal terhel
ten tért vissza l620-ban hazájába a kereszténnyé lett követ, hiszen tudta, hogy ura,
Date sem vonhatja ki magát az uralkodó parancsának teljesítése alól. További sorsá
ról csak annyit tudunk bizonyosan, hogy visszavonultan élt egy faluban; alig két évvel
hazaérkezése után, l622-ben megbetegedett és aránylag fiatalon meghalt. Solano,
spanyol ferences atya, aki egész útján elkísérte, és aki néhány évvel később maga is
vértanúhalált szenvedett Japánban, egy helyütt arról ír, hogy Haszekura mindvégig
megőrizte keresztény hitét és maga keresztelte meg feleségét és gyermekeit.

l624-ben aszendáji Hirosze-folyó volt a keresztényüldözések egyik tragikus esemé
nyének tanúja. A külföldi hithirdetőket ugyan mind kiutasították, de többen közülük
titokban Japánban maradtak, bár tudták, hogy halálbüntetés vár rájuk. Egyikük,
Carvaljo Didák portugál jezsuita az észak-japáni Hokkaído-szigeten misét mondott az
ott rejtőzködőkeresztényeknek. Később a Szendáj környéki hegyeket járta, hogy buz
dítsa a bujkáló keresztényeket. Itt találtak rá a poroszlók, és hét japán keresztény
férfival együtt megkötözve Szendájba hurcolták őket. Február volt, vad, hideg tél. A
foglyok közül két öregember már útközben belehalt a mély hóban való gyaloglás
fáradalmaiba. A többieket a pribékek a Hirosze-folyó medrébe vert cölöpökhöz kö
tözték, és nyakig a jeges vízbe süllyesztették.
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Néhány évvel ezelőtt jártam Szendájban. Az újonnan elkészült, 250 kilométeres se
bességgel száguldó szuper-expressz vonattal utaztam. Leszállva a vadonatúj állomá
son, megakadt a szemem egy hatalmas mozaikon. Alig akartam hinni a szememnek: a
hatalmas kép V. Pál pápát és az előtte térdelő Haszekurát ábrázolja! 360 évvel ezelőtt

Haszekura, a keresztény szamuráj kegyvesztetten, földi remények nélkül, csendesen
halt meg. És ma ugyanez a Haszekura a vitalitástól lüktető Szendáj nagyvárosának
büszkesége!

De nemcsak Haszekuráról emlékezik meg tisztelettel a mai Japán. A Hirosze-folyó
partján három bronzszobor őrzi Carvaljo Didák és két vértanú-társának emlékét.
Minden év február 22-én oda zarándokolnak Szendájból és környékéről a katolikus
hívek, hogy kegyeletüket leróják és közbenjárásukat kérjék.

Ma már teljes a vallásszabadság Japánban. Szendáj 600 OOO lakosa közül azonban
alig 2000 a katolikus keresztény. Ez az arány egész Japánra jellemző. A lakosságnak
csak 0,3 százaléka katolikus, és ha valamennyi protestáns felekezetet is hozzávesszük,
a megkereszteltek száma akkor sem haladja meg a lakosság 1 százalékát. Nagy a
szimpátia és az érdeklődés a kereszténység iránt, de mégsem indult meg nagyarányú
megtérési folyamat. Olyan most Japán, mint egy pattanásig duzzadt rózsabimbó. Lát
ja az ember, hogy feszülnek már a szirmok. Csak egy kis meleg napsugár kell, és ki
pattan a bimbó, beköszönt az új keresztény tavasz.

A japán lélek mélyen rezonál a minden létező mélyén rejtőzködő ősmisztériumra.

Ezért zarándokolnak el a japánok újévkor valamelyik buddhista vagy sintoista
szentélyhez imádkozni. Ezért költenek annyi pénzt a buddhista szerzetesek által vég
zett temetési szertartásokra és a halottaikért való imára. Ezért olyan kifinomult a
müvészi érzékük. Ezért tudnak türelmesek, barátságosak, elözékenyek, áldozatosak
lenni. Ezért élik meg olyan mélyen a természet szépségeit és az évszakok változásá
nak báját, Ezért szeretik olyan sokan Mozart zenéjét. Ezért tartozik már száz éve az
év végi szokásokhoz, hogy mindenki meghallgatja vagy maga is kórusban énekli Bee
thoven IX. szimfóniáját. Ezért éreznek együtt minden állattal, növénnyel.

A japán lélek vallásos. De ennek a vallásosságnak ma nincsen szilárd alapja. Igaz,
hogy a buddhizmus az emberiség egyik nagy, csodálatos vallása, mely Ázsia több or
szágában, például Burmában, Thaiföldön és Srí Lankában teljesen áthatja a lakosság
életét. De Japánban a buddhizmus elvesztette energiáját. Az idősebb emberek, fő

képp vidéken, még gyakorolják vallásukat, de a fiatalok között a váro
sokban nagyon kevesen vallják magukat buddhistának. Ha megkérdik tőlük, hogy
milyen vallásúak, a válasz legtöbb esetben ez: "Családom buddhista, de én nem tar
tozom egyik valláshoz sem." Sokan ma a "vallás" szót halállal, gyásszal, érthetetlen
szertartásokkal, unalommal, irracionalitással és fanatizmussal társítják. Emellett a
japánok olyan hajszában élnek, hogy idejük sincs vallási kérdésekkel foglalkozni.

Kivételt csak az úgynevezett új vallások hívei képeznek. Kőzülük sokan buzgalom
mal, meggyőződéssel és áldozatkészséggel élik hitüket. Sajnos ezek az új vallások
legtöbbször nagyon sekélyesek. sőt sok esetben egyenesen veszedelmesek. Vezetőik

gyakran lelkiismeretlenül pénz- és hatalomszerzésre használják fel az emberek hiszé
kenységét. így ezek az új vallások, bár közösségí élményt és lelki vigasztalást adnak a
mai társadalom sivatagában gyökerüket vesztett embereknek, nem képesek igazán
megalapozni az Istenre éhes japán lélek hitét.

Ezért hiszem, hogy a mai Japánban óriási feladat vár a kereszténységre. Persze itt
olyan kereszténységre van szükség, amely nem zárt, hanem nyitott; nem szük, hanem
tág; nem ítélkező és elmarasztaló, hanem minden jót ápoló és elismerő; formáiban és
gondolkodásmódjában nem nyugatias, hanem egyetemesen emberi, és kész a japán
gondolat- és érzésvilág minden kincsének befogadására; nem külföldiek, hanem ja
pánok által vezetett; nem a múltat visszasíró. de bizalomrnal a jövő felé haladó.
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Olyan keresztényekre van szükség, akik száz százalékig krisztusiak, száz százalékig
japánok és száz sz~zalékig mai emberek. Ez nem Iehetetlen ideál, hanem tényleges
lehetőség, mely ha megvalósul, akkor "láncreakciót", válthat ki. Hogy ez nem álom,
azt mutatja a kereszténység, de különösképpen a k~tolikus egyház mai rohamos ter
jedése Dél-Koreában. Ehhez a .Jáncreakcíöhoz" szükséges feltételek már megvalósul
tak. A kereszténység ellen 300 éven keresztül tápláltlelőítéleteknagyrészt eltüntek. A
II. Vatikáni zsinat pedig tágra nyitotta az egyház kapuit a modern világ és a mai Ja
pán felé. Ma minden püspökünk japán; a misét és valamennyi más szertartást és
imádságot japánul végezzük; szent énekeink japán zeneszerzőkalkotásai; jóhírü egye
temeinken, iskoláinkban, szemináriumainkban a tanítás japánul folyik; a japán kato
likus regényírók a mai japán irodalom egyik legérdekesebb és legolvasottabb cso
portja. Tavaly kereszteltem egy japán regényírónöt, Kuzima Dzsukót, kinek legújabb
regénye idén rangos irodalmi díjat nyert. A milliós példányban megjelenő napilapok
igen részletesen és a legnagyobb szimpátiával számoltak be a tavaly novemberi asszi
szi imanapröl, ahol papánk meghívására a világ szinte valamennyi vallásának vezetöi
együtt imádkoztak a békéért. Nem volt véletlen, hogy a sintoistákból és buddhisták
ból álló japán küldöttség volt a legszámosabb. Nem volt véletlen az sem, hogy 
amint a japán ujságok nagy megelégedéssel állapították meg - az imaösszejövetel el
ső szenténeke egy új japán egyházi ének volt. Japán most a kereszténységre tekint.
"Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja." (2 Kor 6,2) Szent Pálnak e szavai
érvényesek a mai Japánra is. Mit tegyenek a keresztények, hogy ez a nap tényleg az
üdvösség napja legyen annak a 120 millió japánnak, akik még nem foglalták el helyü
ket az Úr asztala körül?

Első feladatunk az imádság. Isten kegyelme nélkül senki sem jut el a hithez. Mekkora
nehézségeket kell leküzdenie egy japánnak, hogy higgyen Jézusban! Minden japán
középiskolás ismeri dicstelen történetünket. Vallásháborúk, eretnekégetések, boszor
kányperek, Galilei elítélése, az európai gyarmatosítókat támogató egyháziak, a ke
resztény kultúrától eltérő kultúrák megnernértése, lenézése, elvetése, reneszánsz
kori pápák és fegyverforgató középkori püspökök botrányai és a többi. .. Milyen
nehézzé tettük mi az embereknek, hogy higgyenek Jézusban! Különösen nehéz egy
mai japánnak elfogadnia azt, hogy Isten egyetlen Fia egy kis palesztinai faluban
kétezer évvel ezelőtt emberré lett, halálával mindenkit megváltott. és valóságosan
feltámadott! Kész csoda, ha valaki erre azt mondja: "Hiszem." De a Szentlélek csodá
kat művel! Ő műveli a hit csodáját a lelkekben. Ő szól a keresztelendők ajkán át, ami
kor keresztségi szertartáskor háromszor mondják, teljes meggyőződéssel:"Hiszek!"
Az imádság mellett szükséges azonban az is, hogy valamennyi japán keresztény
hitből, reménybőlés szeretetböl táplálkozó életével, ebből fakadó mosolyával, a szen
vedés és halál bízó elfogadásával, valamint Jézus evangéliumának hirdetésével ter
jessze a hitet. Könyveink, folyóirataink. elöadássorozataink, tanfolyamaink, iskoláink,
hitoktatásaink már most is ezer alkalmat nyújtanak az embereknek, hogy megis
merkedjenek Jézus tanításával és az egyház életével.

Ebben az évben egy vatikáni kiállítás járja be Japánt, melyet egy nagy japán áru
ház-hálózat szervezett az itteni katolikus egyház és a Vatikán segítségével. December
től februárig Tokióban volt nyitva, és hatalmas tömegeket vonzott. A Vatikáni Mú
zeum kincsei mellett láthatók Date Maszamunénak a pápához írt levele, és a 17. szá
zadi japán keresztények Rómába küldött írásai. A kiállítás bejáratánál hatalmas
könyvespolcok között a sajtóapostolsággal foglalkozó Szent Pál apácarend kedves fia
tal apácái várják a látogatókat. Szentírást, hitismereti könyveket, gyerekeknek való
bibliai képeskönyveket és sok más érdekes olvasmányt kínálnak. Ott fekszenek a töb
bi könyv között az én könyveim is; az egyik, a "Mi a kereszténység?" már 12 kiadás
ban, több mint 50 OOO példányban kelt el. Nagyon fontos, hogy buzgó keresztények
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megkönnyítsék az érdeklődő emberek számára az első lépéseket a templomba vezető

úton. Bátorság kell az első kapcsolat megteremtéséhez mindkét részről. De ha ez a
kapcsolat megszűletik,akkor a legtöbb esetben már Jézus szava és a kegyelem vezeti
tovább az embereket.

Tokióban és Oszakában van egy-egy nagy nyomornegyed. Azok húzódnak oda, akik
kiestek a társadalomból, és pálinkásflaskóval zsebükben tengetik értelmetlen életü
ket. Ezeket a telepeket járják nap mint nap papok, apácák, lelkészek, keresztény vi
lágiak, hogy összeszedjék az utcákon alvókat, meleg ételt és jó szót osszanak, meg
hallgassák az emberek panaszait, éreztessék velük, hogy emberszámba·veszik őket.

Nagaszaki közelében egy japán alapítású szerzetesrend kórházában japán apácák
ápolják azokat a betegeket, akik az atombomba sugárzásának utóhatásaitól szenved
nek. Az apácák nagy része a Xavéri Szent Ferenc idejében megtért hívők ivadéka. A
betegek túlnyomó többsége pedig annak a társadalomnak a leszármazottja, amely
háromszáz éven keresztül elnyomta, és még a múlt század végén is kínozta a min
denéből kisemmizett keresztényeket. A második bomba éppen ott robbant, ahol a
legtöbb keresztény lakott. Sokan közülük a robbanás áldozatai lettek. De amikor a
robbanás napján évente összegyűlnek a nagaszaki keresztények az Urakami temp
lomban, nem a gyűlölet és bosszú hangjai hallatszanak, hanem az imádságé. Az össze
gyűlt hívők jól tudják, hogy a gyűlölet gyűlöletet, a bosszú bosszút teremt, és hogy az
emberek számára az egyetlen megoldás az irgalom és a kölcsönös megbocsátás.

Egész Japán ismeri a lengyel ferences barát, Zénó testvér arcát. Zénó testvér soha
sem tanult meg rendesen japánul, de az ő esetében erre nem is volt szükség. Ő a szí
vével beszélt és ezt megértette mindenki. Közvetlenül a háború után, amikor itt is
nagy volt a nyomor, fáradhatatlanul járta az országot, ennivalót, ruhát és mindenek
felett szeretetet adott mindenkinek, megkülönböztetés nélkül. Végül belerokkant a
sok munkába. II. János Pál akkoriban látogatott Japánba és egész Japán látta a televí
zióban a jelenetet: Zénó testvér reszketegen ül tolószékén, a pápa nagy szeretettel ha
jol föléje és megcirógatja az öreg barát kopasz feje búbját; .Pápam, pápám" - motyog
ta az öreg szerzetes és megeredtek könnyei. Nemcsak ő sírt ekkor, hanem sokan má
sok is, akik ezt a jelenetet látták. Mindenki megérezte, mi a szeretet.

Persze nemcsak a keresztények tesznek jót Japánban. Hála Istennek, sok más jó
ember is van itt, akik Isten jóságának eszközei. De a keresztények szeretetének mégis
van valami különös melegsége. Ezt megérzik az emberek. Ezért tapasztaljuk itt Ja
pában, hogy nem keresztény jegyesek katolikus vagy protestáns lelkészt kérnek fel
arra, hogy imádkozzék az esküvőjükön és áldja meg frigyüket. Ösztönösen érzik, hogy
nincs szebb kezdet a házasélet számára, mint a szeretet Istenének áldása.

Carvaljo Didák fáradhatatlanul dolgozott és kűzdött az evangéliumért, bár tudta,
hogy előbb-utóbb biztos halál vár rá. Didák nekem régi ismerősöm. 1945 telén, egy
veszedelmes és kalandos vándorlás után, húsz jezsuita újonccal együtt érkeztem ka
locsai rendházunkba és ott maradtunk az év tavaszáig. Minden reggel, amikor kilép
tem közös háiótermünk ajtaján a jéghideg folyosóra, a szemben levő falon egy hatal
mas olajfestmény fogadott. A kép alatt a felírás: Beatus Didachus Carvaljo, vagyis
Boldog Carvaljo Didák. Ő az egyike a 221 boldoggá avatott japán vértanúnak. Amikor
három hónapon keresztül minden reggel a magyar Alföld közepén, Kalocsán, talál
koztam Didákkal. még álmomban sem gondoltam, hogy egyszer majd ott állok én is a
Hirosze-folyó partjánál, ahol életét adta Krisztusért. Élt és meghalt Istenért és min
den emberért. Adná Isten, hogy mi, aki tudjuk, hogy Isten Fia, Jézus .mindenkíért
meghalt", már ne magunknak éljünk, "hanem annak, aki értünk meghalt és föltá
madt" (2 Kor 5,15).
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