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Kapisztrán Szent János ünnpe
(Capestrano, 1386. június 24. –
Újlak/Ilok, 1456. október 23.,
557 éve)
1. Kapisztrán János élete
Az Aquila közelében, Capestranóban
született János korának világi életét
élte. Jogot tanult a perugiai egyetemen, bíró, majd törvényszéki elnök
lett Nápolyban, később Perugia kormányzója lett. A tartományi zavargások során börtönbe került, egész életét átgondolta, s amikor a fogságból
kiváltották 1416. október 4-én, belépett a ferences rendbe. Siénai Szent
Bernardin tanítványa lett. 1420-ban
pappá szentelték, és megkezdte
missziós prófétai tevékenységét. Oly
sokan hallgatták, hogy prédikációit a
tereken tartotta. Kiváló teológus
volt, és így Róma az eretnekek vizsgálatával is megbízta. 1446-ban a
francia király udvarába került pápai
követként, majd 1451-től Bécsben
lett nuncius. Páratlan energiával bejárta a Német–Római Birodalom,
Csehország és Magyarország területét. Erős kézzel üldözte a husziták
vallási mozgalmát.
1453-ban a török hódítás során
Konstantinápoly elesett, és a pápa
Kapisztrán Jánost küldte először Németországba, majd Magyarországra,
hogy a közeledő oszmán sereget az
általa toborzott keresztesek feltartóztassák. 1456 nyarán Hunyadi János
mellé állt Nándorfehérvár védelmében, melyet akkor már II. Mehmed
szultán serege ostromolt. A nándorfehérvári hősök áttörték a török hajózárat, és bejutottak a várba, ahol Kapisztrán lelki segítséget nyújtott a

védőknek. Sikerrel verték vissza a
megújuló rohamokat, Kapisztrán pedig keresztjét a magasba emelve a
keresztesek seregét a törökök felé
vezette. Hunyadi is kitört, és az
egyesült sereg elsöpörte az ostromlókat. Kapisztrán nem sokkal a diadal
után pestisjárvány áldozata lett. A
Szerém vármegyei Újlakon temették
el a ferences kolostorban.
A pápa a keresztesek győzelmének a hírére elrendelte Urunk színeváltozásának ünnepét augusztus 6ára, és a déli harangszót is. Kapisztrán Jánost 1690-ben VIII. Sándor pápa szentté avatta. Bár holtteste a török uralom zavaros éveiben örökre
eltűnt, a magyar katolikus egyház saját szentjeként emlékezik rá. Szobrát
1921-ben a Budai Várban, a helyőrségi templom előtt állították fel.
2. Kapisztrán János tanúságtétele
Kapisztrán János életéből
megtanulhatjuk az egyházért élő rendíthetetlen Krisztus-követő magatartását, melyre ma újra nagyon nagy
szükségünk van. Ferenc pápa első,
nemrég megjelent körlevelében a hívek egymás közötti egységét hangsúlyozza: „A keresztények nem veszítik el egyediségüket, és a többiek
szolgálatában mindegyikük megtalálja a maga egyéniségét.” (Lumen
fidei, 22)
A hithez mindig szorosan hozzátartozik az igazság, amelyért Kapisztrán Szent János is küzdött, mely
a kinyilatkoztatásból, Isten szavából
ered, az egyházi tanítóhivatal őrzi és
magyarázza. Az embernek szüksége
van a megismerésre és szüksége van
az igazságra is, mert e nélkül nem
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marad meg, nem jut előbbre. A hit
igazság nélkül nem üdvözít, nem teszi biztonságossá a lépéseinket – olvashatjuk Ferenc pápa enciklikájában. A hit éppen az igazsággal való
szoros összefüggése miatt tud új világosságot kínálni. Kapisztrán János
is megtapasztalta, hogy a hit egész
személyét átformálja. Így lett határozott és hatásos az igehirdetése, és
meggyőző, megvilágosító erejű minden lépése. A Hit évében nekünk is
azt az igazságot kell keresni, ami értelmet ad lépéseinknek, s ez maga
Krisztus.
3. A szabadságért folytatott küzdelem
Ezt az igazságot akarta 1956ban elfojtani egy idegen hatalomra
építő diktatúra, mellyel szemben jogosan vette fel a küzdelmet a nándorfehérvári küzdelem után 500 évvel az igazságra szomjazó magyar
társadalom, és életük feláldozásával
is küzdöttek honfitársaink a szabadság eléréséért, melyben nincs helye a
félelemnek, a kényszernek, a totalitárius rendszernek vagy az egyéb eltipró ideológiának. Az 57 évvel ezelőtti küzdelem ma is arra tanít bennünket, hogy az igazság nem kíméletlen, hanem a másik iránti figyelmes együttélésben növekszik –
ahogy ezt Ferenc pápa körlevelében
is olvashattuk. Ezért nyerhette el
minden nép szimpátiáját a magyar
nép hősies tette, akik tudták – és
megint csak a Lumen fidei körlevél
szavaival világítom meg –, hogy
nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság ölel át és birtokol
minket. A hit bizonyosságai teszik

lehetővé a tanúságtételt és a mindenkivel való párbeszédet.
4. Európa és a kereszténység
Ma ismét egy új Kapisztrán
Jánosra lenne szükség, aki megvédi
a keresztény Európát, de most már
egy belső ellenségtől, éppen a keresztény gyökereiről elfeledkező öntelt gőgtől. Ahogy Kapisztrán János
felemelte a keresztet, és ez reményt
és utat mutatott a hit bástyáján álló
védőknek, ma nekünk is készen kell
lennünk arra, hogy meglássuk Isten
jeleit a mindennapi életben, akár az
évszakok váltakozásában, ahogy ezt
tette Assisi Szent Ferenc, és Isten fényességét ragyogjuk azok felé, akik
valami szebbet, jobbat és nagyobbat
keresnek. Ugyanis nincs emberi élet
és nincs Isten felé vezető út, melyet
ez az igazság ne tudna megtisztítani
és megvilágosítani. A kereszt fényénél érthetjük meg minden ember Istenhez vezető útját.
Ezt értették meg „október
nagy szentjei”, Lisieux-i Kis Szent
Teréz, Assisi Szent Ferenc, Boldog
XXIII. János pápa, Avilai Nagy
Szent Teréz, Alacoque Szent Margit,
Antiochiai Szent Ignác püspök és
vértanú, Boldog II. János Pál pápa,
Kapisztrán Szent János, Boldog Sándor István szalézi szerzetes és az a
hét ferences vértanú, akiknek a boldoggá avatása folyamatban van.
Hadd emeljek ki közülük kettőt,
Körösztös Krizosztom és Kovács
Kristóf atyákat, akik nem messze
Nándorfehérvártól, a mai Belgrádtól
és még közelebb Szerémújlakhoz,
Kapisztrán Szent János sírjához, a
délvidéki Novi Sadon, Újvidéken,
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több évszázad után az újabb hitellenes támadókkal szemben a hívő magyar emberekkel szolidaritást vállalva a hit világosságáért és igazságáért
tanúságot téve adták életüket. A
szentek összekötik a népeket, az országokat. Legyünk mi is elődeink hitének és evangéliumi magatartásának
bátor követői, akik készek arra, hogy
a kereszt alatt haladjanak, és a keresztbe kapaszkodjanak. A hit fényével győzhetjük le a tudatlanságot,
hogy egy egységesebb és az evangélium szerint élő hazánk és Európánk
legyen.
Ámen.
Dr. Kránitz Mihály
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