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Boldog Rupert Mayer S.J.
"Isten igéje nincs megbilincselve" (2 Tim 2, 9)

Idén, amikor arra emlékezünk, hogy félszáz évvel ezelőtt Hitler a Német Birodalomhoz
csatolta Ausztriát, nem feledhetjük azokat, akik jó korán észrevették a feltörő nácizmus
pogányságát, és prófétai módon előre látták annak embertelenségét. Közéjük tartozott 
M. von Faulhaber bíboros ("'1952) mellett - a jezsuita Rupert Mayer, München falábú
apostola, aki az "Anschluss" idején már másodszor ült a Gestapo fogságában. Amit XI. Pius
1937. március 14-én kelt Mit brennenderSorge kezderű náciellenes körlevele leleplezett,
azt Rupert Mayer már a húszas évek elején hirdette. Faulhaber bíboros sugallta a pápának
az enciklikát, az ő inspirátora pedig részben Rupert Mayer volt, akirőlletartóztatása után
egy hónappal, 1937. július 4-én, a müncheni főpásztor többek között ezeket rnondotta:
"Rupert Mayer jelleme és stílusa Keresztelő Szent Jánosra emlékeztetett, aki a világ
hatalmasainak is szemükbe mondotta az igazságot. Már régóta kiszabadulhatott volna, ha
vállalja azt a kötelezettséget: Münchenen kívül nem prédikál. De ez az erős jellem nem
tagadhatta meg a katolikus alapelvet: -Isten igéjét nem lehet megbílincselni- (2 Tim 2, 9).
Kijelentette: -Azt nem valíalhatom-, és maradt a fogságban." "Katolikus férfiak! 
mondotta befejezésül Faulhaber bíboros - P. Mayer letartóztatásának a személyesen túl
van egy általánosabb jelentése is. Ez a letartóztatás jel, hogy a kultúrharc a katolikus egyház
megsemmisítésére Németországban új szakaszba lépett... Elközelgett a döntés órája,
amikor megkérdezik tőlünk: Istenhívő vagy, mi vagy? Eljött tehát az idő a szólásra és a
hitvaUásra, -ha- és -azonban- nélkül, haboZás és kompromisszumok nélkül. Igen, minden
katolikusnak bátran meg kell vallania, ha kérdik, akár írásban is: Katolikus vagyok Hiszek
nemcsak Istenben, de hiszek Krisztusban és egyházamban is. Katolikus vagyok! Igen és
Amen!"

1987. május 3-án Münchenben Rupert Mayer boldoggá avatásakor II. János Pál pápa
kiemelte az új boldog tanúságtételének időszerűségét.Miként az Apostol, ő is vallotta
magáról: Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!" A fogságban, a koncentrációs
táborban boldog volt, hogy megoszthatta Krisztus Keresztjét. A pápa összehasonlította
egymással P. Mayert és a Kölnben boldoggá avatott Edith Steint, a Keresztről nevezett
Benedicta kármelita nővért, a nácizmus áldozatát. A nővér "Benedicta" volt - áldott,
amint szerzetesi neve jelezte; ugyanígy P.Rupert is a Kereszttől lett áldott. Krisztus volt az
élete központja. Szent Ignác elvét követte: "Mindent Isten nagyobb dicsőségére!"

Segítségére sietett a rászorulóknak, a szegényeknek; testvéri szolgálata révén Isten
szeretetét mintegy láthatóvá, kitapinthatóvá akarta tenni, hogy az emberek érezzék: Isten
szereti őket. Ebben a szolgálatban bensőséges imaélete, Istennel való egysége volt az
erőforrás. Manapság sokat beszélnek az ember jogairól - mondotta a pápa a boldoggá
avatáskor -, de alig beszélnek Isten jogairól, márpedig Isten és az ember jogai

541



elválaszthatatlanok. Ott, ahol Isten jogait megsértik, az embert sem tisztelik többé. Példa
erre a nemzetiszocializmus vezetőinekmagatartása. A München melletti Dachau, akár a
krakkói egyháZmegye kapujában fekvő Auschwitz, tanúskodik a rendszer embertelensé
geiről. Rupert Mayer összekapcsolta Isten és az ember jogait, s üzenete ma is érvényes:
.Korunk igen súlyos figyelmeztetés a Föld népeinek, hogy térjenek vissza Istenhez. Az
ember nem élhet Isten nélkül!"

Rupert 1876. január 23-án született Stuttgartban a Mayer házaspár második gyerme
keként. Idősebb fivére kereskedő lett, következett még négy leánygyermek. Rupert
Stuttgartban kezdte meg a gimnáziumot, majd az ausztriai Feldkirchbe került, a jezsuiták
Stella Matutina nevü intézetébe. Az első vakáció idején azzal lepte meg szüleít, hogy
bejelentette: jezsuita lesz. Így indokolta meg választását apjának, aki ellenezte tervét: l. A
jezsuita rendet mindenfelé üldözik. 2. A jezsuiták alaposan kiképzik tagjaikat. 3. Ő maga a
harcokban akar megedződni. Végül is az apa beleegyezett abba, hogy Rupert világi
papként kezdi meg tanulmányait, és egy évvel a papszentelés után tetszése szerint
beléphet a jezsuita rendbe.

Érettségi után Feldkirchben lelkigyakorlatot végzett, majd a svájci Fribourg katolikus
egyetemén történelmet és katekézist hallgatott. 1895t96 téli szemeszterére már a
müncheni egyetem teológiai fakultására került, majd Tübingenben folytatta tanulmányait.
Azután belépett a rotterdami szemináriumba. 1899. május 2-án pappá szentelték. Alig telt
el egy év, Mayer levélben kérte a püspökét, hogy beléphessen Jézus Társaságába. 1900.
október l-jén megkezdte a noviciátust Feldkirchben. Jezsuita kiképzése és utolsó
fogadalma után 1906 és 1911 között Németország különbözö plébániáin működött, 1912
elején provinciálisa Münchenbe rendelte. Itt kezdte el apostolkodását, s - az első

világháború alatti frontszolgálatot nem számítva - közel három évtizedig folytatta. Előbb
főleg munkásfiatalokkal, inasokkal, cselédlányokkal foglalkozott, majd családokat látoga
tott, prédikált és gyóntatott, közben vezette a férfiak Mária-kongregációját és létrehozott
egy női szerzetesközösséget is (a Szent Család-nővéreket).

1914·től katonai lelkész. Néhány hónap után a mozgó katonakórházhoz csatlakozott és
a súlyos sebesültekkel törődött. Elzászban esett át a túzkeresztségen. 1916 őszén

Erdélybe került. A Csíki havasokban súlyosan megsebesült: bal térde alatt lövés érte. Egy
kunyhóba vitték, két orvos bekötözte sebét, majd a front mögött amputálták bal lábát.
Néhány hét múlva újabb amputációra került sor, ezúttal térd felett vágták le a lábát.
Életveszélyben forgott. Ezután Kolozsváron keresztül Münchenbe, majd a landsbergi
jezsuitákhoz került. 1919 elején felépülve ismét elkezdi apostoli munkáját Münchenben a
munkásfiatalok körében, a Karitász keretében. 1922-ben München főterén emlékünnep
séget tartanak a háborúban elesettekért. Rupert Mayer mintegy negyvenezer ember előtt
beszél: " ... Népünket egészségessé nem a fegyver, nem a gumibot és a halálbüntetés
teheti, hanem egyedül a keresztény szeretet. Eza keresztény szeretet legyen utunk! Halott
testvéreink lássák a szeretet tetteit ... És ne feledjétek az elszámolás óráját! Aki nem
gyakorol irgalmasságot, nem talál irgalmasságot!"

p. Mayer 1921-től a férfiak Mária-kongregációjának vezetője. 1922 januártól München
ben a Szent Mihály templom melletti rendháZ lett "főhadiszállása".Híre egészen a pápáig
eljutott: Pacelli münchení nuncius (a későbbi XII. Pius pápa) tájékoztatta XI. Piust a
jezsuita tevékenységéről. Amikor az 1925-ös Szentév során Faulhaber bíboros Rómába
zarándokolt hatszáz férfival, köztük a páter kétszáz kongreganistájával, Mayer is elkísérte
őket. Amikor Faulhaber bemutatta a pápának, az munkáján kívül sebesülése és szenvedé
sei iránt érdeklődött.

München műlábú apostola megszervezte az utasoknak tartandó szentmiséket a
főpályaudvaron. A családlátogatás és katekézis során feljegyezte a rászorulök nevét és

542



beajánlotta őket a Karitásmak. A hetvenezer nyilvántartott személy egyharrnadának
kartotékján Mayer neve is szerepelt. Apáter nagyon sokat prédikált, néha hetvenszer is egy
hónapban. Ahúszas évek elején elment néhány népgyűlésre,ahol Hitler beszélt. Érdekelte
az új párt programja. Csakhamar felismerte a mozgalom törekvéseit, hisz ismételten
visszatértek a szélarnole .,Ahelyes az, amire a népnek szüksége van, a rossz pedig az, ami
árt neki." Vagy: "Itt az ideje, hogy eltávolítsák az iskolákból az Ószövetséget, ezt a zsidó
könyvet!"

Rupert Mayer 1923-ban egy nagygyűlésen erről beszélt: "Lehet-e egy katolikus nemzeti
szocialista?" A válasz természetesen egyértelmű volt: Soha! Faulhaber bíboros mellett
Rupert Mayer is az újpogány és antiszemita hitlerizmus fóellensége lett. Az ember és az
egyház jogait követelte. Beszédei élesebbek lettek, amikor a nácik megszegték a konkordá
turnot. "Nyugodtan kijelentem - mondta egy 1937-es beszédében - : A halállal már
százszor szembenéztem teljes öntudattal. Ahhoz már hozzászoktam. Nem az a legrosszabb.
Amikor az embert lelkileg megölik, az a legszörnyűbb, amit csak elképzelhetek!"

A pátert figyelték a Gestapo emberei. 1936 májusában már figyelmeztette a rendőrség.

Egyév múlva megtiltották neki a nyilvános prédikálást. P.Mayer folytatta. 1937. június 5-én
letartóztatták. A főtárgyalás július 22-én kezdődött az Igazságügyi Palotában. Azzal
vádolták, hogy megszegte nemcsak a háziőrizet parancsát, de a nyilvános prédikálás
tilalmát is. A páter megmagyarázta, hogy mint pap és lelkész csak a kötelességét
teljesítette. Hangsúlyozta, hogy az állami törvényt a jövőben is csak annyiban tartja meg,
amennyiben azt lelkiismeretével össze tudja egyeztetni. Mindig is a haza és a vallás mellett
állt ki; az állam törvényeinek is engedelmeskedik minden erkölcsileg megengedett
dologban, tehát csak akkor, ha nem akarja lelkiismeretével ellenkező tettre kötelezni.
Július 23-án fél évi szabadságvesztésre ítélték, jóllehet hangoztatta, hogy sohasem
politizált, csak a vallás, az egyház jogaiért szállt síkra.

Mivel szabadulás után ismét prédikálni kezdett, 1938. január 5-én újra elvitték a
Gestapo emberei. Landsbergbe került fogságba. Nehézségei voltak múIábával, ehhez más
fájdalmak és kellemetlenségek is járultak. Január 30-án ezt írta provinciálisának:
" ... Fontosnak tűnik nekem: Mindent ugyanúgy csinálnék továbbra is, mint ahogy eddig
tettem. És most a fogságban sokkal szabadabb vagyok, mintha kinn lennék és meg kellene
tartanom a prédikációtilalmat. Egy idő óta megszabadultam bizonyos lelkiismereti
n~omást?l... Ha kinn lennék és nem tartanám meg a beszédtílalmat, ismét letartóztat
nának ...

Június 3-án szabadult. Újrakezdte apostoli munkáját a Szent Mihály templomban. 1939.
november 3-án újra eljött érte a Gestapo, a már jól ismert Wittelsbach Palotába vitték.
November 22-én vonaton a sachsenhauseni koncentrációs táborba kísérték. Egy idő után
újra nehézségei támadtak múIábával, ezért orvosi tanácsra elhagyhatta a koncentrációs
tábort: az ettali bencés kolostort jelölték ki kényszertartózkodási helyéül. Ide tartva 1940
februárjában megállt Müochenben, hogy új múIábat csináltasson magának.. Az ettali
háziőrizet alatt a külvilággal nem érintkezhetett, levelezését is a minimálisra korlátozták,
szígorüan csak személyes jellegű lehetett. Tilos volt neki a gyóntatás. A bencések
istentiszteletein részt vehetett. A püspöki ordináriátus vállalta a felelősséget, hogy a
kolostorban megtartják a Gestapo előírásait.

Rupert Mayer így számol be erről az időszakról: " ... Eleven halott vagyok, hiszen ez a
fajta halál sokkal rosszabb számomra, aki még tele vagyok élettel, mint az igazi halál. A
Gestapónak és az egész mozgalomnak nem szerezhetek nagyobb örömet, mint hogy itt
csendben kimúlok; és a katolikus nép előtt,amely egészen még nem felejtett el, mindez jó
színben tünteti fel a Gestapót. A jó emberek ezt mondják: lWajdonképpen míöta a
kolostorban van, egészen jól megy neki. Igen, ha arra gondolunk, mi történne vele, ha
most Müochenben tartózkodna. De arra nem gondolnak, hogypéldául a repülőtámadások
itt lelkileg jobban kínoznak, mintha Müochenben lennék ..." Majd megmagyarázza, hogy
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csak azért nem hagyta el a kolostort, mivel tekintettel volt a bencésekre, akik a Gestapo
előtt felelősséget vállaltak érte, továbbá a jezsuita rendre és azokra a jó emberekre,
akiknek az újabb fogság és internálás szívfájdalmat okozott volna. De főleg a jó Istenre volt
tekintettel, akihez hosszú keresztútja révén egyre közelebb került. "Tovább akarom
hordozni keresztemet, bűnbánón, engesztelésül saját bűneimért és gyengeségeimért,
amíg csak a jó Isten el nem veszi a keresztet. A jövőben ez lesz a jelszavam: -Közelebb,
Istenem, Tehozzádl- Minden elvakult emberért, azokért, akik nem tudták, és ma sem
tudják, mit cselekszenek, a mi szörnyen megbüntetett népünkért, mindazokért a
lelkekért, akiket hosszú papi szolgálatom során rám bíztak, és főleg azokért, akik imáik és
különleges áldozataik révén segítettek a keresztviselésben, hordozni akarom a nehéz
keresztet, a mindennapi lelkiismeretes munka, a szenvedés és az ima által, hogy egyszer
viszontláthassuk egymást és Isten színelátásában együtt örvendezhessünk. Ezt adja meg
Isten!"

Feljegyzéseiból és jó ismerősei tanúságtételéból tudjuk, hogy Rupert Mayer mindig
Istennel egyesülve élt. Jövőm Isten kezében van, és ez nekem elég", mondotta a
szenvedésben. Egyik lelkioktatásban ezeket a tanácsokat adta: "Alegelső az: Istent teljes
szívünkből szeretnünk kell. Nemcsak úgy, hogy Isten szeretete járulékos életünkben,
hanem egész szeretetünknek Istenhez kell tartoznia. Nem az a legfontosabb, hogy az
ember dicsőségretegyen szert, hogy kiváló egészségnek örvendjen. nem! A legfontosabb
az, hogy szeressük Istent! Az az ember, aki Istent szereti, lelkiismeretes munkájában és
szereti otthonát, szereti felebarátját és hűséges hazájához ..."

1945. április 30-án az amerikai hadsereg elfoglalta Münchent, Ettalban is kitűzték a fehér
zászlót. Mayer május 6-án elhagyta a kolostort. Münchenben meglátogatta a Fájdalmas
Anya képét a Herzogspitalban, a püspöki palotában köszöntötte Faulhaber bíborost, majd
hazatért a rendházba és újrakezdte munkáját a férfiak Mária-kongregációjában. 1945.
május 31-én karingben és stólában, rózsafüzérrel a kezében haladt az úrnapi körmenettel.
Három óra múlva dagadt lábbal, holtfáradtan tért vissza a rendházba. Ezután már nem
végzett nehéz apostoli munkát. Júliusban és szeptemberben két ízben kisebb agyvérzés
érte.

1945 Mindenszentek ünnepén reggel nyolckor kezdte a szentmisét a münchení Szent
Mihály-templom egyik kápolnájában. A lépcsőima után múlábával nehezen ment fel az
oltárhoz, hogy folytassa a misét. Miután felolvasta a nyolc boldogságról szölö evangéliumi
szakaszt, elkezdte a beszédét:

"Boldogok a szegények! Kik a szegények? A betegek, a hontalanok, a foglyok, az árva
gyermekek ... Ki gondoskodik róluk a kórházakban, az árvaházakban? ... Honnan merítik a
Karitász apostolai az erőt? ... A szentmíséböl, a szentáldozásból " Majd a hatvankilenc
éves jezsuita hirtelen dadogni kezd: " ...az Úr ... az Úr ... az Úr " Tovább nem tudott
szölní. Két rendtársa az oltárhoz sietett; és egy közeli szobába vitték. Az orvos
megállapította, hogy agyvérzés érte. Feladták neki a szent kenetet. Tizenegy óra körül
Rupert Mayer már halott volt.

Az ünnepélyes temetési misét a jezsuita provinciális apullachi Berchmanskolleg
kápolnájában mutatta be november 4-én, s az ottani temetőben helyezték örök
nyugalomra. De 1948. május 23-án Rupert Mayer földi maradványait átvitték München
belvárosába, a Bürgersaal kriptájába. Valóságos diadalmenet volt ez: az utcákon mintegy
háromszázezer ember figyelte, amint a koporsó - egy hat lóval húzott díszkocsin 
elhaladt. Harmincezer férfi követte. Sírját azóta is friss virágok borítják.

Sokak kérésére Faulhaber bíboros 1950-ben kezdte meg a boldoggáavatási eljárást. II.
János Pál pápa 1987. május 3-án avatta boldoggá kortársunkat, századunk nagy tanúját.
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