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lELKI ELET

OJ TEREMTMÉNY

A teremtmények még alig veszik észre azt a finom zavart, amely a
mai szellemi élet egyes köreiben jelentkezik. Nagynevű tudösek. főleg az
élettan és orvostudomány mesterei egyre többen birdetik: valahol lecsdsz
tunk a j6 útr6l, valahol sdly os tévedés van a szaműasban. rnert éppen ak
kor szakadt ránk a legnagyobb válság, amikor egészen űrrá lettünk a ter
mészet fölött. Minden siker, minden vívmány egyszerre az ember ellen
fordult. és valami sötét marénylet áldozata lett a világ. PvLíppert ezt egy
szer így fejezte ki: a fényes tehetséggel épült rendszerben váratlanul cső

döt mondott az emberi tényező.
Elég egy jelenséget jobban megfontolni, hogy a kérdés iszonyatos s6

lyát megérezzük. Századunk legnagyobb alakja az orvos. mert a mai
társadalom szemében a legfőbb érték a testi jólét, amelyet a magyar pá
ratlan finom meglátással egész-ségnek mond. Ami régen a papság volt.
az lett most az orvosi kar: az egészség titkának a tud6sa, az egészség őre

és megmentője. Valamikor az isteneket nevezték mentőnek, most az or
vosokat tisztelik így. A legfőbb erkölcsi törvény: védeni az egészséget, és
ezért semmi költséget. semmi fáradságot nem sajnálnak. Az orvosi karok.
a körhazak, gy6gyszertárak. biztosft6szervezetek száma rohamosan, meg
állás nélktil nő. és mégis ebben a században a művelt nyugati népek mil
li6számra ölték le egymás ifj6ságát, és milli6szám tették nyomorékká az
egészséges fiatal férfiakat. Micsoda pokoli varázslat játszik hát velünk z
Micsoda őrület szállta meg a művelt világolt - kérdezik joggal a legna
gyobb orvosok! Míre val6 a rokkant. k6ros egyéneket gondozni, amikor
nemzetek szrne-javat ész nélktil szörják a halál malmaraj Val6ban ez a
csőd teljes, és végzetes hiba van a számftásban . Vagyis. amikor azt hit
tük, hogy órrá lettünk a természeten, a legfőbb. az emberi természet ki
csdszott a kezeinkből és űjra kezdhetünk míndent, Hatalmas tömegek ma
már egyáltalán nem tudják: m i az em ber. mí lakik benne. és míre j6
az a természet, amelyben ekkora a belső ellentmondás. A tud6s szeme e
lől az ember a titok homályába veszett és a legtöbben már azt sem tudják,
míért, és hogyan történt ez. Még kevésbé sejtik, mit is kezdjenek ezzel
a közveszélyes lénnyel.

EgyedUl a keresztény hit kezében van a titok k u l c s a , de
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ma még a legtöbb papnak sincs fogalma arról, mekkora felelősséggel jár
ennek a tudásnak a birtoka. A szellem történetében páratlanul izgató je
lenség az, amit ma tapasztalunk: aki nem ismeri Istent, az előtt ködbe
vész az ember is. Nem lesz többé személy, hanem csupán dolog, és a ha
talmi őrület áldozata. Más szöval a maí barbároknak újra kell tanúani az

igazi műveltség sarkalatos tételét: Míndazoknak pedig, akik befogadták,
hatalmat adott, hogy lsten gyermekeivé legyenek, azoknak akik hisznek
az Ó nevében, akik nem vérből, sem a test ösztönéből, sem nem a férfi
indulatjából , hanem Istenből születtek, Ez annyit tesz, hogya keresztény

ségben az ember több lesz mint ember, a mai pogányság pedig lefokozza
a saját természetes szíutje alá. A cselekvést pedig elsősorban az öntudat
irányítja, s azért ha az öntudat nemes, nemes lesz a cselekvés is, és ha
az öntudat hitvány, olyan lesz a magatartás is. Ezért kell ma űjböl alapo
san megtanulni: m í t ér az ember az isteni világrendben és
mit jelent a hittanban ez a kifejezés: megszentelőkegyelem.

Isteni ember
Szerit Ágoston a megváltás lényegét fgy mondja ki: Deus factus est ho

mo, ut homo fteret Deus; lsten emberré lett, hogy az ember Istenné le
gyen. A mai teremtmény alig hisz a fülének, amikor ezt hallja és károm
kodásnak vélné, ha nem volna kénytelen megh6dolni Ágoston tekintélye
előtt. Hacsak néhányszor ismételjük előtte: megdöbben, de nem veszi ko
molyan az igét, mert egészen más szellemben nevelték. Igen, valami si
ralmas fonákság volt abban a katolíkus nevelésben és igazában most fáj tő

le a fejünk. A hitoktatásban többnyire a bűnt, a bűnbanatot. a megalázó
dást és az engedelmességet hangsúlyozták, mert a megtört, félénk lelke
ket lehet kényelmesen kormányozni. Nem áll ftom , hogy ez a szándék tu
datos volt, de a háttérben ez is meghúzódott. Azután a papság is legfőbb

sikernek tartotta, ha egyszer-másszor j61 meggyöntatta a hfveket, és az
tán meg volt elégedve. Röviden mondva, örültek, ha legalább a szolgai
félelem kapcsolja a hfvőket az Egyházhoz. Az ilyen riadt nyájből aztán
nem is lett rendezett haderő, mert hiányzott benne a diadalmas világné
zet és a győzelmi öntudat. Az alázatosság föltétlenül szükséges, de abböí

még nem él meg a lélek, mert az alkotó cselekvéshez önérzet is kell. Mí

a kevélységet akartuk letörni, de nem ültettünk helyébe keresztény önér

zetet. Egyik beszédében Xll. Pius is éppen a keresztény öntudat hiánya mí
att panaszkodott. Ut6bbi időben ugyan vékonyan többen hangoztatták ezt,
de tudatosan és hatékonyari nem nevelték erre a népet. Jötészt ez a fonák
ság oka annak a nyomornak, melyben az emberiség most vergődik.

Még világosabt lesz az egész dolog ha egy pillantást vetünk a hitetlen
világba. A bolsevista párt egyszerűen megvetí, csak darabszámba veszi

4



az embert. A rnűveltcbb nyugaton pedig hödrt a keserű pesszimizmus,

a megalázott góg pedig továbbra is gőg marad, s a megalázott pogány

ből nem lesz alázatos ember, hanem csak káromkodó kárhozott, aki

az életundorban keresi a nevetséges fölény t az élettel szemben. Ebben
a rombol 6 világban kell most nekünk rnentcní az embert, a méltösá

gát, a rangját, a reményét. a jogos büszkeségét, Isten-adta fölényét,

kir ályi öntudatát és egész jövőjét. Minden túlzás nélkül mondhatjuk:

a föld sorsa a kezünkbe van téve, inert egyedül mi tudjuk, mit ér az

ember és milyen életlehetőségetadott neki a Teremtő. Ha ezt a kül
detést váll aljuk, majd bennünk is feltám ad az igazi keresztény öntu

dat, ésmegszabadulunkatt6la fojtogató kisebbségi érzés

től. attól a szomorú belső nyomortól amely megbénftja bennünk az

igazi, a h6dft6 cselekvést. Akkor megszületik bennünk a teljesen sza
bad, keresztény jellem, az isteni ember, akinek szépsége magával ra

gad, vezet és parancsol.
Lelkünk az Isten képmása

Az ember már természete szerint is nagyon hasoulrt Istenhez. A

Teremtő lényegében két uralkodó tehetség van: az igazat lát6 érte

lem és a minden jót bfró szereter , és ebben van az Istenség föltétlen

boldogsága. Az isteni természet végtelen gazdagsága csak három sze
mély birtoka lehet, de véges rn értékben az ember lelkében is megvan

e két képesség s azért a mi lelkünk felsőbbrendü szellemi val6ság. Az

állat csak látni, érezni, az ember azonban érteur akar; az állatot az

ösztön hajtja, az ember szabadon keresi a jót: az állat az anyagi kör

nyezetben él, az ember a végtelen vándora, és nem éri be semmivel,

ami kevesebb m int minden. Az állat csak valami, az ember valaki:

az állat csak tárgy, az ember személy: az állat csak hasznos vagy ká

ros, az ember lehet jó vagy rossz: az állat kénytelen, az ember köte

les: az állat felelőtlen, az ember felelős, és azért az embernek önér

téke van és sohasem lehet merő eszköz, mint az állat. Ennek ára, az

embernek pedig méltósága van, mert hasonl ft az Istenéhez. Az állat a

természethez tartozik, az ember a természet fölött áll. Teste szerint

ugyan hasonlft az áll athoz , a lelke szerint azonban csak Istenben van

otthon. Azért mondja helyesen Pascal: Az ember végtelenü l meghalad

ja önmagát. Van benne valami, ami nem leli helyét a vil ágban és foly

ton azt keresi, ami a világon túl van. Teste a földhöz köti, a szelleme

Istenhez kapcsolja és a végtelen nagy szépségét keresi. Ezen az alapon

mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben már természeténél fogva Isten

nek a rokona, rnert van benne valami abböl , ami Istennek a lényege.

Mivel ez a létbeli kapcsolat már a tudat elölt megvan, az ember nem
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is képes kiszabadulni lsten köréből. Természete Istenre van szabva, lsten
szerint van míntazva. Perdöntő bizonysága ennek az a tény, hogy amikor
Istent tagadja. kénytelen a mindenséget lsten tulajdonságaival felruházni.
amikor a világot tekinti egyetlen val6ságnak, kénytelen állítani, hog}' a
világ örök. halhatatlan, magatölvalö. határtalan és míndenhatö, Amint
az igazság nélkül sötétben érzi magát, ugyanügy koldus a tiszta szerétet
nélkül is és azért helyesen mondta az egész emberiség nevében Ollé-La
prune: élni annyi, mínt szeretni és az a D' Annunzío, aki erről Iemondott,
kénytelen volt magáról kijelenteni: én sasszárnyá sertés vagyok. És Nietz
sche is bevallotta: éjszakában vagyok és szfvern csak egyet kív.án: a halha
tatlan örömöt. Ezek míud az örök ember vallomásai arröl, hogy a lelkünk

lsten képmása.
Az ember természetfeletti célja

A mí világrendünkben azonban az ember ennél is lényegesen több va
lami, mert a célja természetfölötti. Mássz6valjogszerint, va
gyis helyesebben lsten szándéka szerínt ebben a rendben nincs természetes
cél;- ez a kereszténység sarkalatos tétele. és még ma is csak kevesen ér
zik mílyen hallatlanul merész állítás ez abban a világban, ahol a leg
több ember a természet színtje alatt él. Eláll bennünk a lélekzet. ha az
élet mindennapi valósagát és a keresztény embertan fönségét egybevetjük.

Azért is olyan vérszegény a keresztény öntudat, mert a legtöbb hívőben

hiányzik a szellem merészsége ahhoz, hogy ezt a két végletet egyszerre
állítsa, pedig míndkettő tiszta val6ság. Ha valaha, rnost kell élesen meg
látni: két emberfajta lakja a földet, az egyik több mint ember, a másik
pedig kevesebb. Lát6 és gondolkozó főnek van-e izgatöbb látvány. rnint
ez a tény: egy időben egy levegőt szfv Don Bosco és Marx. Kis Teréz és
Lenin, Anatole France és X. Pius, Goretti Mária és André Gíde, Prohászka
és Kűn Béla. és ezt a felsorolást színte vég nélkül lehetne folytatni. Az
egyik szerit. a másik gonosz; az egyik isteni, a másik ördögi; az egyik
az üdvözülés, a másik a kárhozat át ján jár. Az 6riási szürke tömeg is e
szerint oszlik meg, és rengeteg a bukdácsoló. az ide-oda lökődő nép, de
természetes ember nincs. Elvben lehetséges. de a val6ságban nincs termé
szetes szent és természetes gonosz. amint sem Krisztus, sem a Sátán nem
áll a tiszta természet vonalán. Tehát az emberi lét célja a természet fö
lött van és ez a hittudomány nyelvén mondva a boldogít6 látás. Ezt
nyilván csak isteni kijelentésből tudjuk, bár van bennünk valami vágy e
látás után, de igazi igény és képesség nem lehet. A boldogító látásban a
lélek (igy látja Istent, amint önmagában van, sz{nről-szmre, és nemcsak
a teremtés tükrében. Márpedig a teremtett értelem erre magától nem ké
pes, mivel Isten lényegénél fogva fölfoghatatlan és kimondhatatlan lény.
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Másképpen Krísztus ezt ügy mondta: örülj jó és hű szolgam ... menj be a

te Urad örömébel Ámde Isten örömét élvezni, lsten belső életében részt
venni, nem jár ki az embernek, és merőben ingyenes ajándék, amire sem
mi igényünk nem lehet, és azért is nevezzük kegyelemnek. Mindig ezt a
végső célt kell szem előtt tartani, ha érteni akarjuk, mit tesz a kegyelem
állapotában lenni. A boldogító látás a nagy titkok egyike, a mi hitünkben.
Még a kegyelmi állapot sem elegendő hozzá, hanem az Egyház tanitása
szerint az üdvözült lélek 6j képességet kap, a dicsőség fényét (lumen glo
riae), hogy lsten lényegét szfhről-szrnre láthassa. Mivel lsten tiszta szel
lem, azért vele közvetlenül egyesülni csak a szellem, vagyis az értelem
és akarat képes. A test csak élvezni tud, egyedül a lélek képes örülni,
azért is olyan nagy a kUlönbség élvezet és öröm között, sót az élvezet bi
zonyos határon t6l megöli az Örömet. Tehát az isteni öröm nem is lehet
más mint szellemi tény, aminek semmi köze az anyaghoz és a testhez.
Ebben áll az ember örök boldogsága. Mível lsten végtelenül nagyobb mint
a teremtmény, a mí lelkünk az lsten belső életében csak akkor vehet részt,
ha teljesen hozzá hasonult és lényeges változáson megy át, és emberi he
lyett valamiképpen isteni természete lesz.

Isteni élet
Világosabb lesz az igazság, ha szemügyre vesszük a k i n y i l a t k o z -

t a t á s s z a v a i t. Első tekintetre 6gy látszik, mintha az első három evan 
gélium semmit sem rnondana a kegyelemről olyan értelemben, amint most
vesszük. Ám ez csak látszat, mert éppen Máté, Márk és Lukács közlik az
Oltáriszentség alapítását. Igaz, csak néhány szöban adják elő a tényt, de
pontosan egyet únak és az Ősegyház gyakorlata mutatja, mi volt a szavak
eredeti értelme. Jézus az utolsó vacsorán szeatséget alapított, és ennek
lényege az Ő teste és vére. Egész valója, embersége és istensége. Szent
Tamás ezt így fogalmazza: manducat Dominum pauper servus et humilis:
az Urat eszi a szegény és utolsó szolga, A szentség azt adja, amit jelent,
márpedig a bor és kenyér táplálék és jelenti a Krísztust mínt táplálékot.
Ámde az lsten csak isteni élet kenyere lehet. Tehát Jézus híveiben isteni
élet van, amelyet Isten önmagával élelmez. Szöval le nem írható ez a
titok, mert aki belenéz, azt föltétlenül elfogja a megsemmisülés rémüle
te. Ki tudná csoda nélkül elviselni, ha a hiten t61 tapasztalni tudná ezt a
tényt? Teljesen meg lehet érteni, ha valaki minden idejét e kenyér előtt

szeretné tölteni, sót még azt is lehet érteni, ha sokan g6nnyal vagy gyű

lölettel megvetik, mínt esztelen babonát, de egészen oktalan ama keresz

tények viselkedése, akik ugyan hisznek, mégis olyan szürke lélekkel nézik
az oltár Kenyerét, mintha közönséges asztali kenyér volna. Fogalmuk sincs
az ember isteni ragiaröl, azért nem látják az Oltáriszentség fönségét sem.
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Szent Lukács első fejezete már világosan kimondja, mílyen a meg-
v á l t o tr e m b e r, amikor a legnagyobbat, M á r i á t [gy köszönti az an

gyal: Üdvözlégy, malaszttal teljes. A többieknek nem elég a hit és a bá
nat, mert a kereszténységre is szükség van, ha üdvözülni akarnak. Szent
Jaucsuál Krisztus világosan kimondja Nikodémusnak, ha valaki nem szüle
tik újjá vfzből és Szentlélekből , nem láthatja meg lsten országát. A m á 

s o d i k s z ü l e t é s új élet kezdete, amelynek forrása és szerzőie maga
a Teremtő Lélek. Olyan világosan áll ft ja ezt Krisztus, hogy Nikodémus
döbbent ámulattal kérdi: Hogyan születhetik az ember, ha már vén ( Csak
nem rn ehet be ismét anyja méhébe , hogy újjá szülessék z És Krisztus sem
mit nem rnödosú első szaván, sőt igen határozottan megerősití azt a továb

bi szövegben , Az új születés pedig azért lehetséges, mert lsten teljesen

szabad és míndenhatö ,
Új élet

Ugyanezt a titkot, ezt a z 11 j é l e t e r tan ft ja Kafarnaurnban, amikor
megtgén az Ó testének és vérének a szentségét. A nép botr ánkoz ása rész

ben érthető, hiszen olyan hallatlanul hangzik ez a rnondan Ha nem eszi
tek az em berfiának a testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet ti
bennetek. Nyilván itt nem a test és nem a lélek természetes életéről van
szö, hanem valami új életről, amelyről a hallgat6knak fogalmuk sincs.
Jézus pedig egyáltalán nem tompúja a szavak élét és több formában is

métli az igazságot: Én vagyok az élet kenyere Én vagyok az élő kenyér,
amely a mennyből szállott alá. Amint engem küldött az Atya, és én élek
az Atya által, úgy aki eszik engem, az is él énáltalam. Az utolsó vacso
rán hason16an beszél: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki énben

nem marad és én őbenne, az bő termést hoz, rnert nálam nélkül semmit
sem tehettek.

Fél az ember e szavakat magyarázni, mert a földi szö csak homályo
sabbá teszi lsten tiszta igéjét. Az egészen nagy isteni dolgokat csak ilyen
egyszerű nyelven lehet kimondani, viszont a mi tudásunk beszédje hosz 
szadalmas és bonyolult, inert mi csak következtetve, fáradságosan jutunk
az igazság fényéhez, meg a sejrés és a tudatlanság éjszakáján átkűzdjük

magunkat, Jézusban azonban a látás maga beszél. Annyira új és hallatlan
valami volt a kafarnaumi beszéd, hogy attól fogva sokan vísszavonultak
az Ó tanrrvanyaí közül , és már nem jártak vele. Mondá azért Jézus a ti
zenkettőnek:Csak nem akartok ti is elmenni? Ime (gy vélekedik az em
ber, amikor lsten meghirdeti a második teremtést és őt föl akarja emelni
az isteni életbe. Nem csoda tehát, ha a világ nagy része még ma sem vet
te tudomásul, sőt a keresztények zöme sem érti igazán a Teremtő szándé
kát. J6l rnondta az Úr, az Ó országa olyan, rnint a kovász, és csak las-
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san, csendben járja át a népek rzetlen , nyers tömegét. Úgy működik ez a
kegyelem, mínt a kenyér a testben. Zajtalanul , belül a sejtekben épúí a

szervezetet, és mennyi évezred kellett, m(g a tudomány meglátta a titok

nyitját. Pedig éppen ez a lényeges dolog és ez míndennek az alapja, amit

alkotunk. Ha nincs sejtszövet. csont és velő, meg a kenyér, akkor nincs
vasút meg iskola, nincs Egyház és szocializmus sem. Minél nagyobb, rní
nél rnélyebb valami az életben, annál finomabb valóság. Minél élőbb va

lami, annál inkább titok, és annál közelebb van az Istenhez. Innen van,

hogy az ember gépet tud csinálni, de élő szeevet nem képes alkotni, mert
ahhoz nagyobb tehetség és hatalom kell, mínt a mienk. Ha az éló élet

ennyire lsten műve, még inkább az a kegyelem, és azért mondja Jézus: Ná

lam nélkül semmit sem tehettek. Ezt a tényt mindig szem előtt kell tar
tani, ha a lelki életről van szö , A gazda tr ágy azza, kapálja a földet, irt

ja a gyomot, megvalasztja, ülteti, nemesúi. oltja, metsz i, kötözi, per
metezi a szőlőt, de a legfőbb munkát mégis a tőke végzi: az élteti, nö

veszti a vesszőket, a levelet, a Virágot meg a fürtöt , Pontosan ezr mond

ja Szent Pál is a kegyelem kertjéről: Én ültettem, Apoll o öntözött, de Is

ten adta a növekedést (1 Kor. 3).
rJj teremtmény

A megval tással tehát új emberfajta lép a földre és Szent Pál a titkot

ismerve (gy ú: Tehát mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény.

A régiek elavultak, ime mínden újjá lett. Mindez pedig az Istentől van

(2 Kor. 5). A Galatáknak pedig ezt úja: Mert Krisztus Jézusban sem a kö

rülmetélés nem ér semmit. sem a körülmetéletlenség, (vagyis zsídöság és

pogányság), hanem csak az új teremtmény. És a római levélben kijelen 

ti: Vagy nem tudjátok, hogy mi akik megkeresztelkedtünk, Jézus Krisz

tusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg ; Eltemettettünk tehát vele

együtt a halálba a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége föltá

masztotta Krisz.tust a halottaiból. éppúgy rní is éljünk új életet. Ha ugya

nis egybenőttünk vele a halálnak a hasonlatosságában, úgy majd a föltá

madásban is. (R6m. 6)

A keresztség Szent Pál szerint halál és föltámadás egyszerre. A

szertartas is ennek a jelképe volt. A régi bűnös ember meghal Krisztus ha
lálában és a kegyelmi életre föltámadva lép ki a keresztvrzből , A római
levélben a legfeltünőbb sző; Eg Yb e n Ő t t il n k vel e. Azt a titokzatos

tényt fejezi ki, amelyet főleg az első korintusi levélben tanú az Apostol,

ahol világosan hirdeti: Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenkint tag

jai CJ Kor. 12). Márpedig a Fő és a test egy élő egész, egy szerve zet, a

melyben a Fő a test éltető elve, a test életének a forrása. Szent Pál egész
gondolkodaséböl nyílvanvalö, hogy az idézett szövegekben csak a szoros
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értelemben vett természetfölötti életről beszél. Vagyis azt tanúj a: Krísz

tus valami titokzatos m6don a maga isteni életébe kapcsolja,

iktatja és emeli híveit és azok Vele egyesülve egyetlen természetfölötti

isteni szervezetet alkotnak. Igy értette a Szentaty ák között a legnagyobb,

Agoston, és könyveiben va16ságos közhely ez a tétel: A Fej és a tagok egy:

Krisztus, az egész Krisztus. Sőt még élesebben azt is mondja: Krisztus és

mi egy ember vagyunk. Végül ugyanezt tanúja Szeut Péter a második le

vélben: Valamint az életre és jámborságra szükséges összes javak az Ó is

teni erejéből annak ismerete által ajándékoztattak nekünk, aki minket

saját dicsőségével és erejével meghívott, aki által a fölötte nagy és drá

galátos ígéreteket ajándékozta nekünk, hogy ezek által r é s z e s e i v é l e

gyetek az isteni természetnek (2 Pét. I). Mit is jelent ez a kü

lönös mondat a hal ászmcstcr körl evel ében ? Erre a kérdésre felelnek a Szerit

a ty ák és a hi ttud6sok.

Az isteni természet részese

A hagyományt, az egész katol í kus közvéleményt (gy foglalja össze

S z e n t T a m á s . Az Isten egyszülött Fia azért vette magára a mi terrrié>

szetünket , rnerr azt akarta, hogy mi Istenségének a részesei legyünk, és

Istenné tegye az emberr az, aki emberré lett. Ágoston és Atan áz, Ambrus,

vazul és a nagy Gergclyek visszhangj a ez a párisi egyetem doktorában. Az

új teremtést úgy nevezik: thei6zis, deific atio, megistenülés, ami által

az ember Ktí sztusb a öltözik, Istenbe változik. Hiszen már Szerit Pál rnon

dott a, élek pedig már nem én, lianem Krisztus él bennem. Vagyis más
szóval , bennünk Kr i s z t u s élete folyik, és így joggal lehet mon
dan i , mí valóban Kri sztus vagyunk. Ám ugyancsak joggal hirdeti a hrvő

és gondolkodó lélek Nem túlzás ez a beszéd, nem valami költői lendü
let ragadja el Istell szcnt fiait, amikor az érzelem hevében ilyen szekat
lan m6don énekelnek) Hiszen ez már tiszta pantheízrnus, ha valaki azt

rnondj a , Istenné lesz az ember; (gy eltűnik a különbség teremtő és teremt

mény köz ött , és abba a tévedésbe esünk, amely oly gyakran kísérti a ke

resztény gondolatot, azért az Egyház sokszor el is rtélte azt. Val6ban ezt

a tévelyt szorgosan el kell kerülni, de ugyanakkor bátran kell hinni és hir
detni a kijelentett igazságot is. Az ember személyísége és a teremtett vol

ta nem szűnik meg azzal, bogy részese lesz az isteni természetnek. Sem

az egyik, sem a másik igazságb61 nem szabad engedni, rnert ez az egyet

len helyes katol ikus gondolkodás. Akkor tévedünk, ha akár az egyik, akár

a másik dogmát elejtjük, m ivel ez kényelmesebb a korlátolt emberi ész

nek. Az ember a kegyelem birtokában m e g í s t e n ü l , ez biz

tos tény, de ugyanakkor ti tok is, rnert egyedül a hit alapján, senki sem

tudja megmagyarázni, miként megy végbe bennünk ez a csodálatos válto-
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zás. Ez a tény nem a tudat tárgya, mert egyedül a hitből szerzünk r6la tu
domást' de azért némileg meg tudjuk közelftení a titkot. Amfg a földön
vagyunk, a lelket sem látja a lélek közvetlenül, hanem a lélek működé

séből következtet annak a lényegére. A kegyelem val6ságát pedig egye
dül a hitbdl tsmerjük. Ez a kegyelem bennünk élet, ez föltét

lenül világos a kijelentés szavaiből. Már a természetes élet lényege is ti
tok a tudomány előtt, tehát egyáltalán nem szabad csodálkozni, ha a ke

gyelem maga is titok. Sokat tudunk r6la, de egészen föl nem foghatjuk.
A kegyelem tiszta szellemi valóság. tehát közvetl enül semmi köze az

anyagi Világhoz, az ember lelkét ragadja meg, azt átal akftja és magasabb
létrendbe emeli föl. Valami hasonl6t látunk az anyagi világban is. Az a
nyag önrn agában nem tud érezni, látni, hallani. Ha azonban szem, fül,
ideg és agy lesz belőle a testben, ha élő szervezet lesz, akkor a lélekkel

egy új lényt alkot és már látni képes, de nem önmagát6l, hanem a ma
gasabbrendií lélektől. Anyag marad továbbr a is, mert a szem és agyvelő

rnerőben anyag, de sokkal különb valami, mínt a holt elemek, míelőtt

a sejt részei lesznek. Tökéletesebb, jobb mínőség lesz belőle, mivel élet
té válik, jobb, finomabb, gazdagabb valami, mint a földben lévő sö, vagy
a növényben fölhalmozódott sz én és rnész , A Hanság fekete földjéből a bú
zaszálban liszt lesz és a lisztből gyúrt kenyér táplálja az emberi testet.
Valami hasonl6,de mondhatatlanul nagyobb változás megy végbe a lélek
ben, amikor megigazul. Leveti magár6l a régi bűnöst, szakft a múlttal és
a gonoszb61 jó, a hitv anyból értékes, a szennyesből tiszta szfv lesz.

Isteni rang
Ám ez még nem mínden, mert ugyanakkor a lélek fizikai term é-

s z e t e is megvál t o z í k , Mer t a puszta teremtmény bizonyos értelem
ben isteni lény lesz, és ha magyarosan szabad mondani: is te n i j ö m 6d
b a k e r ü l. A búza mínőségben lényegesen jobb, mínt a föld, amelyben
nőtt, és a kenyeret fogyasztó ember minőségben sokkal különb, mínt a
kenyér. Nagy különbségek ezek, de mindez semmi ahhoz képest, ami a
Teremtő és a teremtmény között van. Bizonyos értelemben ezt a végtelen
létbeli és mínőségí távolságot hidalja át a kegyelem, de az ember az örök
boluogságban is ember marad, azonban nem merőben emberi, hanem is
teni életet él. Létében teremtmény marad, de a hogyléte isteni lesz.Már

pedig a hogylét fontosabb, mint a lét, ha r6lunk van szö, mert a kárhozott
is van, dc szereme nem lenni. mert a hogyléte pokoli. Valamiképpen fgy

kell érteni, mit tesz az, az isteni természetben részesedni. Nem leszünk
mí Istennek a részei, rnert ez képtelenség, de részt veszünk isteni életé
ben és boldogságában, vagyis úgy látjuk Őt, amint magát látja és szeretjük

amint önmagát szereti és önmagában minket. Vagyis a m e g v á l t á s b a n
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az ember előtt megnyflt az élet végtelen lehetősége,

és egyedül rajta műlik, akar-e ezzel élni. vagy sem. Tehát annyit jelent

Ágoston nagy tétele: Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen.
Az embert sohasem szabad imádni és a legfőbb értéknek tartani, de sza
bad im ádni a bennünk lakozó Jézust. mert aki szereti ó.. abban lakást

vesz a Szentháromság. Eleven szentségház lesz a keresztény. amint az ál
dozás után, amtg a szentségi sz fnek föl nem bolmianak, valóban Jézust

imádjuk magunkban.
Isten gyermeke

Még világosabb lesz a tírok. ha néhány más szempontot is megfonto

lunk, A teremtmény lényegénél fogva szolga,a Teremtő szelgaia. Ez is
nagy ajándék, nagy szerencse. mert Isten a jó szolgának jó gazdája. A
szolga azonban nem családtag. és nem rokon, bért és jutalmat kap, de
nem örökséget. hiszen amint láttuk, végtelen a létbeli távolság lsten és
a teremtmény között. Más szöval a szolgai viszony a természetes lsten
és az ember között, A kegyelmi állapotban azonban lényegesen megvál
tozik ez a jogi helyzet. Mert ha a természetünk isteni, a jogi viszonyunk
is ennek felel meg. Krisztusban Istennek a fi ai leszünk. fogadott
gyermekek. akik lsten családjához tartoznak és a sz6 komoly értelmében
Istennek a rokonai. SŐt az elso megváltott. Mária, az Úrnak eg}'enesen
vérrokona is: azért illeti meg ot a sajátos tisztelet.

Kr i s z t u s barátja
A gyermek továbbá örökös, azért mondja Szerit Pál: Mí Krisztusnak az

örököstársai vagyunk. Tehát Istenhez is ennek megfelelő m6don imádko
zunk. Az Úr mindig urunk marad, de mí nyomban hozzátesszük: Urunk
és Aty ánk , lsten trónja ebben a világban a családfő trónja. E benső vi
szonyböl önként fakad a fönséges bar átság is, mert ez a legfobb és leg
tisztább szeretet, s azért mondja Krisztus az utols6 vacsorán: Nem h(v
lak már benneteket szoígaknak. hanem barátaimnak. És senkinek nincs
nagyobb szeretete, mínt aki életét adja a barátaiért. Ennek az isteni ba
rátságnak az élményéből fakadtak Szerit Pál, Ágoston, Bernát. Kempis,
Xavéri Ferenc és Szent IgnáC vallomásai: az isteni barátság halhatatlan
költeményei, amelyek rn ind egy sz6ban csendülnek ki: Mihí vivere Chris

tus est et mori lucrum. - Az én életem Krisztus és meghalni nyereség.
rnert szerétett engem és odaadta m agát értem.

Királyi öntudat
Az emberek ma már mindenhez értenek. és főleg ölni és pusztftaní

tudják egymást, mint még soha. De az élethez nem értenek, mert már
százmilli6k nem tudják, rni t ér az ember és mire való az élet. Ma fön

ségesen ki van élezve a kérdés, mert a liberális idok polgára, a terrné-
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szetes szabad ember éppúgy csődbe jutott, mint a szociáldemokrata vagy
az északi szőke ragadozó. Egyedül a szovjeternber hirdeti harsányan a ma
ga fölényét. De az erős hang csak a szorongó félelmét palastolja. A népek
lelke mélyén néma hang sóvárog az igazán szabad, a m e g v á I t o t t em

b e r u t á n. Ám ezt a tiszta fajtát, amely az életre egyedül alkalm as, csak
a kereszténység ismeri. Most is akadnak közöttünk, akikben az eszmény tö
kéletesen testet ölt. De a hrvek zöme bennük csak kivételt lát, és nem tud
ja, hogy minden keresztény az isteni természet részese, akiben a jövendő

dlág erői dolgoztak. Elsősorban a végzetes tudatlanság mí att nincs Krisz
tus nyájában semmi' önbizalom, és csak egyet kér a világt61: hagyják őt

csendben éldegélni, és ne vegyenek róla tudomást. Nincs meg benne a
küldetés tudata, a királyi öntudat, amelyet Szent Péter annyira hangsúlyoz.
Még mindig hiába mondjuk neki: Te isteni nép, választott nép, neked nem
csak jogod. dc szigorú kötelességed a világot vezetni. Neked kötelességed
alázatban uralkodni. Nem érted még most sem, mit mondott az Úr: nekem
adatott minden hatalom az égen és a földön? Hatalmat adott nekünk, hogy
Isten fiai legyünk és minden népet azzá tegyünk. Miért nem szánjuk meg
ezt a vergődő világot, amely akkor is utánunk, a mí boldogságunk után sír,
amikor gyűlöl és üldöz minket.

A legtöbb embernek jobb a szíve, mint a feje, és ezért Krisztus paran
csa is így sz61: Elmenvén tanftsatok. A mai világcsődben az első teendő

megismerni az új tudományt: a Krisztusban győzelmes emberfajtát. amely

isteni, halhatatlan, egészséges, és életerőt hord magában, és azután en
nek a fölényét és szépségét megmutatni a világnak. Újra föl kell fedezni
a teljes evangél iumot az em berről és hödúö látomást kell adni róla a sö

tétség fiainak. Hagyjuk már abba a panaszt, a kesergést, az ideges nya
valygasr, a pityergő szepegést, és merjünk úgy viselkedni, mínt amennyit

érünk. Ne piszmogjon az, akinek teremtenie kell, ne pislogó gyertyákat.
gyújrogasspn az, akinek lángba kelJ borúania a világot, és merjünk végre
Isten fiainak a szabadságában cselekedni, mert a világ csak akkor fog me

gint hinni az életben, ha a keresztények isteni rangjuk szerínr élnek.

Varga László SJ

Az első MPE küldeményt a múlt év nyarán kaptam meg. Nagy örömet
okozott és nagyon köszönörn . Míndig hálás imádsággal fogadom ezt a gyö

nyörű folyóiratot. Sokat segít lelkiéleternben. A 20. számban megjelent

kis imádságot már rég szeréttem volna megszerezni. Nagy öröm volt, hogy
megkaptam. Azóta mindennap elimádkozom. Kérem a jó Istent és a Ma
gyarak Nagyasszonyát, hogy áldja meg a rn í drága papjainkat.

Mária Emerie, Szt. Ágoston míssz , nővér, Kizu par Tshela, Congo
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JÓPÁSZTORI SZELLEM

APOSTOLl SZELLEMŰ LELKIPASlTORKODAS
JJ. ré»:

4
Az egyházközség

Az egyházközség a Titokzatos Krisztustest l e g k i s e b b t e r ü l e t i

egysége - s mint ilyen az Egyház. egy kis, körülhatárolt területen. S
mivel az Egyház "signum levatum in natíoníbus", az egyházközség is

j el kell, hogy legyen abban a városrészben. Ezért a franciák tömören így
foglalják össze az egyházközségi pasztorációs törekvések ir anyelvét: a le
hető leghitelesebbé tenni Egyházunkat területünkön !

Az egyházközség középpontja a szentély, az itt lakozó Úr, az áldozat
bemutató oltár. Körülötte az Úr szolgái s a hívek imádkozó köz össége , akik
az Áldozat, a szernségek és igehirdetés kegyelmi erejével töltekeznek. de
ugyanakkor elvegyülten élnek lanyhakkal. köz ömbösökkel és hitetlenekkel,
hivatva, hogy kovász módjár a hassanak ezekre. Életük szfntere - hivőké és
hitetlen szom sz édoké egy arám - túlnő az egy házközség területén . Hivatá
si és társadalmi életükben más személyekkel és közösségekkel érintkeznek,
és területükön belül is és kívül is ki vannak téve a legkülönbözőbb behatá
soknak. Ugyanakkor az egyházközség is szervesen beleilleszkedik nagyobb
egyházi egységekbe (espereskerület , egyházmegye): vannak tehát a hatá
rán nilnövő egyházi feladatok. csakis azon kívül kíelégúhető igények. Mind

ez indokolja, hogy az egyházközségi lelkipásztorkodás problematikáját

nem lehet a nagyobb összefüggésektőlelvonatkoztatva önmagában vizsgál
ni, nem is szölva a merevegyoldalúsággal űzött öncélú és kizárólagossá-

got követelő egyházközségi lelkipásztori gyakorlat lehetetlen voltár6l.

Az egyházközségi lelkipásztorkodás tervszerű felépítésének elofeltétele
a k ü l s ő és belső helyzet ismerete: a szociográfiai kép, a külső

behatások vizsgálata s ezután a belső, rnondjuk lelki térkép megrajzolása.

A szociográfiai kép
A szociográfiai helyzetfelmérés - kérd6ívek útján való adat

gyűités alapján - megmutatja, hogy mi lycn a hívők megoszlása kor és nem,

valamint foglalkozás szempontjából. rnilyenek a kereseti és lakásviszonyok
stb. Nem szorul bővebb kifejtésre, hogy mi ndez mílyen fontos pasztoraciös

szempontböl , Nem közömbös, hogy nyomorognak-e vagy magas életszrri-
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vonalon élnek a hrveínk, Nem érdektelen, hogy túlnyom6an munkás vagy
földműves lakosságot pasztorálunk stb. stb. Ez általános és igen kézenfek
vő szempontokon túl felmerülhetnek igen jelentős, időszerű szociográfiai
mozzanatok is. Ilyen pl. manapság sok városi plébániánk hihetetlen csepp
folyós volta; a vándorlás (migr ation) problémája. A vándorlás lehet napi,
heti vagy idényenkinti jelenség. Napi: Egy francia plébános mondta, hogy
délben 20. OOO hfve van - éjfélkor 7. OOO. Nem nehéz eltalálni, hogy né
hány gyár van pl ébán í ája területén. Heti: Burgenland püspöke szerint egy

házmegyéjének legnagyobb városa - Bécs. Ugyanis több mint 100. OOO

"pendliző" jár Bécsbe dolgozni. Viszont egy fürdőhely plébánosának a nya
ralási idényben van sokszorta több híve, mint télen.

A k ü l s ő behatások

Igen fontos a k ü l s ő b e h a t á s o k vizsgálata. Először tud atosftsuk az
általános hatásokat, amelyek akár a korszellem ben vannak adva, akár át
meneti jellegűek (politikai nyomás, háború stb.), de erősen befolyásoló
ak. Erre kár több sz6t vesztegetni. Inkább kiem el ném a hivatási és társa
dalmi élettel járó igen jelentős környezeti hatásokat. Az átlagember éle
tét sokkal jobban befolyásolja a munkahelye, val amint kedvteléseinek (szó
rakozás, sport, weekend) sz fnhelye , mint lakóhelye. Sajnos ma már - egy
szellemes megállapítás szerint - sok ember számára a lakás .. az a hely, a
hol munkája után arról álmodik, hol fogja eltölteni a weekendjét" ... E
zért általános az a felismerés, hogy az intenziv plébániai pasztoráció mel
lett na~y gondot kell fordítani a híveknek a rnunkahelyén és szor akoz á

saik sz tnrerén "utánuknyúló" különleges katolikus akci6r a. Továbbá sokhe
lyütt megfelelő várostervez éssel települési egységeket teremtve (több szorri
szédos plébaní ával) ide központosít ják a katol íkus művelődésí és szórakozási
íntézménveket,

A lelki helyzetfelmérés
Kivülről befelé haladva eljutottunk a nem kevésbé je lcurős , belso hely

zetfelmér éshez , mondjuk a lelki r é r k é p e z é s h e z . r: belso térképet

köralakúnak képleljlik el s koncentrikus korökben helvez zuk el a lelki
pásztori Iclclősségünkrc rabtzorr híveket a következő r éteg ez ésbeue

1. /I. középpont a Szenté ly , amely körül a legbelso körben hctye zkeu
nek el annak !eggyalwribb vendégei, í lletve ezek kozül is csak azok, akik
apostoli felelősséglik tudatában dolgoznaj( is az Isten Országáért, akár mint
egyhááözségi munkat ársaink, akár m ashol , egyházi voualon.

2. A következő korgyűrűben helyezkednek el azok a buzgó hívek, aki

ket ugyan gyakran látunk hétköznapokon is a templomban, illetve vasárna
pokon ismételten az áldoztatórácsnál is, de akik még nem ébredtek apos

toli felelősségük tudatára, még nem nottek ki az egoista, indi vídual ist a
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vall asosságböl. De hitükhöz. az Egyházhoz őszintén ragaszkodnak és áldo
zatvállalás árán is tudnak krízísbelyzetekben Krisztus és Egyháza mellett
dönteni. - Már eleve leszögezhetjük, hogy ezeknek apostoli aktiválása 
akár "csak" az imaapostolságra - elsőszamü programmpontunk kell legyen,
mert csak (gy lesz elég munkatársunk a többi feladat elvégzésére.

3. A harmadik körgyűrűt már élesebb határvonal választja el: Itt helyez
kednek el a vasárnapi és hűsvéti "kötelezettségüknek" rendszeresen eleget
tevő hívek, tehát a minimális vallási életre szorttkozök. EZ,a két eddigi
nél többszörte népesebb csoport belsőleg korántsem egységes. Általában
azt mondhatjuk talán, hogy hitükben több a rradrcíö, rnínt a személyes
meggyőződés, ezért válság esetén aligha döntenek Krísztus rnellett,

4. A negyedik réteget alkotják a csak ritkán gyakorló, inkább csak
"anyakönyvi" katolikusok.

5. A legkülső körben a távolállók, hitetlenek. egyházellenesek. - Ez
zel felöleltük a területünkön lak6, felelősségünkrebrzotc személyeket.

Ezt a belső felmérést reális őszinteséggel kell végeznünk és
szembe kell nézni a rideg va16sággal, hogy megláthassuk feladatainkat.

Igy pl. egy ma nem is kedvezőtlen középeuröpaí átla80t képviselő

nagyvárosi egyházközséget tekintve - konkrét. közelról ismert példá-
ra gondolok - e rétegek {gy alakulnak: l) A belső mag t%-ot, 2) a má
sodik csoport 2 %-ot, 3) a harm adik 17, 5 %-ot - vagyis a rendszere-
sen gyakorlök összesen 20 %-ot tesznek ki. A külső két közgyűrűben hoz
závetőlegesen40-40 % helyezkedik el.
Reálisabbá teszi a képet. ha megnézzük, hogy mí a korszerinti me~osz
Iás e rétegeken belül. A példánkul szolgáló esetben az egyötödöt kite
vő gyakorlök csoportjában a 20 és 50 év közöttíek csak 25 %-ot tesznek
ki, ami az egésznek 5 %-a.
Mé~ re al isabb képet nyerünk, ha a nemek szeríntí megoszlást is vízs
gálJuk: a példánkban szereplő 5 % egynegyede férfi. háromnegyede nő,

de ettől eltekintve is tény esetünkben, hogy az é l e tr e b ef o l Yó,
legakt(vabb rétegnek mi csak 5 % - á t ér t Ü k e l közvetlenül ,

Feladataink, c é l k í t ű z é s ü n k

Minél reálisabb a kép, annál világosabban ad6dnak a teendők, rn u n 
k á n k irányai. célkitűzései.

a) Az első feladat a központ körüli b e It e r j e s m u n k a: a legbuz
göbbakát életszentségre, apostoli felelősségből eredő közösségi munkára
nevelni. Fáradhatatlan törekvéssel kijebb kell tolni a legbelsőbb kört, míg

eléri a másodikat, ha ui. buzgóbbjainkat az Úr rnunkatarsaíva is tettük.
b) A másik feladat a középpönti magból k if e l é s u g á r z ó h a t á s:

ez a most már megnövekedett belső mag tanűságtételével. különösen mínt

liturgikus közösség és szeretetközösség erős vonzerőt gyakorol a lanyháb
bak felé; a belső kör lassankint bővül. A cél, hogy gyakorló hrveínk buz
g6, hitüket élő keresztényekké legyenek - az {zetlen s6 (zes söva váljék.
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c) Ezt a belterjes munkát és tanúságtételt követi, illetve vele karöltve
jár a kifelé ható, h ó d Ctó m u n k a a szeretetszolgálat jegyébenj a r i t 
k á n gyakorlókat a városnegyedek apostoli rnunkája s a munkahelyükre u
tánuknyúló Katolikus Akció révén igyekszünk elérni. De a ritkán gyakor
Iökon túl a távolállók, hitetlenek körébe is behatol az apostoli munkatár
si kötünk. Ezeket néha liturgikus közösségeinkben is láthatjuk, SŐt olykor,
családi ünnepeken és egyéb rendezvények "nyitott ajtaján" keresztül,

is kapcsolatba kerülhetünk velük.
E koncentrikus és párhuzamos akciók mínd összefoglalhatók ebbe az elv

be: Valódi, hiteles keresztény tanúságtételre törekszünk a templom litur
gikus közösségeben és a lak6negyedek szeretetközösségében, A szolgáló

szerétet jegyében akarjuk ielenvalövá tenni az Egyházat híveink életének
egész vonalán, tehát a templomon kfvül is - nagy érdeklődest mutatva hr'

veink "profán" problémái s a "kivülállók" iránt. Összefoglalva, rnínt már
ernlrtettüke a lehető leghitelesebbé akarjuk tenni Egyházunkat területünkön,

Mindez azonban feltételezi a lelkipásztorkodásban a rendszeres ö s s z

m u n k á t (" Pastor al d' ensemble"): a) a lelkipásztorok papi tevékenysége
terén, egymásközti munkamegosztásban, b) a papok és világi munkatársak

tervszerű, közös együttműködésében.

5
A legbelsőbb k ö r

Menjünk sorjában: kezdjük a legbelsőbb körrel. Ezek az Úr leghűsége

sebb vendégei. A napi és heti áldozók, hétköznapi szentmíséínk résztve
vői (amennyiben ezt mí , városokban, az esti mísék beállCtásával lehető

vé tettük). Kezdetben ebből a legbelsőbb körből kell kiindulnunk. Vészes
hiba volna" tabula rasa" -val kezdeni akarni. Az előzményekre. elődünk,

elődeink munkájára kell szervesen továbbépftenünk.
A kiinduláskor meg kell teremtenünk a közös lelki, szellemi alapot:

lelkigyakorlattal vagy megfelelő könferencí a-soroz.attal , Ebben meg kell

adnunk a szükséges lényegi látást - sokaknál új lesz az a természetfölötti.
közösségi szellem, amiről előljáréban sz6ltunk - el kell mélyítenünk lel

kiéletüket, felcsiholni a bennük szunnyad6 Isten- és emberszeretetüket. hogy

vállalják az áldozatot a hödrtö apostoli munkában. De erre fel il; kell lelke

sftenünk őket. Mi tegyük ezt és ne bfzzuk meghivott lelkigyakorlatoztatd
ra, hiszen lelki kapcsolatot is kell teremtenünk leendő muukatársainkkal ,

Legyen szabad a magam gyakorlatáb61 a következő megoldást felhozni:
Egy héten keresztül esténkint két, kb. 40-45 perces elmélkedés (közben
negyed6rás szüG~ttel és ador áciős lehetőséggel), a végén közös - anya
nyelven végzett - Completoriummal (elég egy zsoltár) és áldással. Vagy
a hét három utolsó napján este ugyanegy és a teljes vasárnapon lelkínap
pal. Ideálisabb megoldás, aminek itt kint alig lehet akadálya, hogya
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hétvég beiktatásával zárt lelkigyakorlatot adunk.
Az eloadássorozat címe ez volt: "A teljesebb élet" Tárgya a Krisztus
Titokzatos Testében való életünk. Témái: A hit; a megtérés; a Krisz
tuskövetés (a hivatási és családi életben) a két főparancs vonalán meg
mutatva: L Imádság. lsten akaratának a tejesftése , önmegszentelés, fo
ként 2, az "új parancs" jegyében: A felebaráti szeretet , "egyek legye
nek", apostoli felelősség. Ezzel eljutottunk a végső célhoz: a világi
apostolság gondolatának a gyakorlati ki fejtéséhez.
Az imaéletre és liturgiára való nevelés (szép közösségi mísék, Prima.
Completorium, adorációk, keresztút, rózsafüzér stb.) szervesen hozzá
tartoznak a lelkigyakorlathoz, csakúgy mint a kiosztott és együtt (étke
zés közben) végzett megfelelő olvasmányok és a naponta, legalább
egyszer tartott KÖZös megbes~élés .. Altalában m~nden ~onferenciánkvé
gen kérdésekkel meg ken gyoződnünk a megértes és VIsszhang fokáról.
Az utolsó közös, ankétszerű megbeszélésen, nyíltan toborzunk munka
társakat Krísztusnak, akik önálló felelősséggel osztozva lelkipásztori
munkankb an segúőtársaink hajlandók lenni. Az önként jelentkezők el
ső munkatársaínk,

Az első dolgunk, hogy az (gy toborzott munkatarsaínknak rendszeresen
szolgálatukra állunk. H e t e n k i n t egy konferencián. illetve alkalmasab
ban b i b l i a ö r a keretében alkalmat adunk hitük. lelkiéletük elrnélyrté

sére és következetesen vezetjük őket a Krisztuskövetés útján, önmegszente
lésükben - mindig a már errilftett evangéliumi és közösségi szellemben. a
családi és hivatási kötelességek odaadd teljesrrésére , a felebaráti szeretet
m intaszerű tanúságtételére, apostoli felelősségükre ir any rtv a figyelmüket.

E heti bibliaórák jelentősége felbecsülhetetlen. Nemcsak gyönyö
rű lehetőség katol ikus elitünk lelki nevelésére, de lassankint meglátjuk, hogy
itt egy kis, de jelentős ajtó nyílik új meg új apostolok szerzésére és neve
lésére. Csakhamar jönnek a vendégek, akiknek idővellelkinaponvagy ú

jabb lelkigyakorlatos sorozattal pótlólag megadjuk a szükséges alapokat.
Ezzel újból bővül munkatársi körünk,

E munkatársakkal azután megkezdjük a rendszeres munkát, Erről később

bőven lesz szö, Előbb azonban bí ztosrtjuk a munka i m á d s á g o s h á t -
v é cl j é t, Hétköznapi szentrniséken és esti ájtatosságaink alkalm ával, a

buzgó öregasszonyokból alkotott Oltáregylettel vagy a Legio Mariae imád
kozó "segédlegionáriusaival" rendszeresen im ádkoztatunk a lelkipásztori
és apostoli m unka foganat jáért.

6

Templomunk szelleme
A most vázoltam, kisebb körben folyó, de elengedhetetlen aprömunka

mellet párhuzamosan az első naptól kezdve természetesen el kell kezde
nünk a t e m pl om i liturgikus életnek olyan szellemű al akftását, hogy
állandó htve ínkre épftő hatású, de a ritkán betévedőkre is vonzó legyen.

Elsőben néhány szöt templomi munkánk keretéről és szrnheíyéről, ma-
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gár6l a t em pl om u n kr 61. Legyen nemes ambrciönk tárgya. hogy m i

nél szebb legyen. Legyen m ű v és z i a külső-belső kialakítása - a giccs
nem mélt6 a Legfölségesebb hajlékához , hazug. és tasz úö hatásü az igé

nyesebbekre. kívülá1l6kra.
A giccs következetes irtogatása során terjedjen ki figyelmünk az érzel

gős énekek és rnondvacsínalt, édeskés imaszövegek kiirtására is.

Ne legyenek gátlásaink. ha előitéletekkel kell szembeszállnunk, és le
gyünk fáradh~tatlanok ~Íveinkfzlésének a nevelésében is. Természete~en
okos pedagögiával , t apmtattal kell e ljámunk. Igy nem kezdhetjuk mínd
járt azzal, hogy az egyszerű hívek áhitatának a közkedvelt tárgyait - pl.
egy Mári a -szobrot - azonnal kicseréljük vagy pláne eltávolítjuk. Ezt
lassú nevelőmunkának kell megelőznie.

Iranyrtsuk a figyelmet a l é n y e g r e. Ha nincs is modern vagy 6keresz
tény stílusban épült templomunk. ahol a figyelem önmagától ráirányul a
Iőoltárra, igyekezzünk legalább a drszrtésben rnértéket tartani, a gyertya
tartók. ereklyetartók és vázák számát csökkenteni. Bölcs önmérséklet a he
lyénvaló a szobrok tekintetében is. Nem lehet valamennyi áhitatgyakorlat
számára egy-egy sarok, képpel "agy szoborr al a templomunkban. - figyel
meztet P. Gutzwiller , elrettentő példaként említve egy rivierai templomot,
amelyben összesen 9 Mária -képet sz áml ált;

J6 hallást és rálátást biztosrtö s z 6 s z é k é s a mb 6, továbbá hozzáfér
hető k er e s z t k ú t (ezekre visszatérünk még!) elengedhetetlen.

Legyen templomunk mindig r e n d e s é s t i s Z t a: a hűséges gondozás
hitünket sugározza. hogy szent az a hely, a Fölséges hajléka .•.

A hívek templomi viselkedése legyentiszteletetmutat6, ösz
szeszedettségre indrtö, fegyelmezett.

Itt a közös imádságon és éneken kívül a megjelenésre, ülésre, térdhaj 
tásra, oltárhoz vonulásra is gondolunk: Neveljük híveinket pontos me,.gje
lenésre, A padbaüléskor a szélső helyeket hagyják szabadon és leheto
leg fokozatosan az első padokat töltsék meg. Mindez a közösségí neve
lés lényeges mozzanata - ne kíméljünk fáradságot e téren. Vonatkozik ez
az oltárhoz vonulásra is szentáldozáskor: fegyelmezett rendben. történ
jék ez, egy irányban ki és a másikban vissza (ha csak lehetséges), a térd
hajtás is úgy, hogy egymást ne gátolják és az időt se húzzák. Tehát se
grtsék és ne zavarják egymást: szeretetközösség és "j6l rendezett sereg"
benyomását keltsék a krvül.állőkban.

Utoljára, de nem utolsósorban szélnunk kell itt a l e l k i P á s Z t o r temp

lomi magatartásáról is. Hogyan váltjuk a gyakorlat aprópénzére a
"hiteles tanúságtétel" említett irányelvét? Itt négy moz zanatot emelünk ki:

Elsősorban h i t e t kell sugároznia szolgál atuuknak. Csengjen a fülünk-
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be papszentelésünk intelme: Agnesette quid agitis - imitamini quod traera
tis. Krisztus szolgái, isteni misztériumok kiszolgáltatói vagyunk. Ezt kell

észlelhetövé tennünk mozdulataínkkal , viselkedésünkkel. liturgiánkkal.

Ezért gondosan igyekszünk liturgikus szolgálatunktól az üzemszerűséget,

rutint, strlustalansagot (elsietés, elnyüjtás, modorosság) távoltartani.

Ehhez szorosan kapcsolódik a s z o l g á ló s z e r e t e t tanúságtétele.
Hiszen Annak vagyunk szolgái, aki szolgálni jött, nem uralkodni. Aki
tanítványainak a lábát rnosta és teljesen odaadta Magát érettük. Ennek a
szolgáló szerétetnek a fobb megnyilvánulásai:

A szentrníseáldozat és a szeatségek liturgiájának a magyarázatával vi
gyük közelebb híveinkhez a hit világát, értsék vagy legalább sejtsék meg,
miben vesznek részt. A hrvek együtt mutatják be a pappal a szentrn ísét ,

rájuk is vonatkoztassuk a követelményt: agnoscite quid agilis.
A szolgáló szerétet szellemében alakftjuk az i st en t i s Z t el e t r e n d

j é t, hiszen rni vagyunk a hrveínkért , tehát alkalmazkodunk ígényeíkhez,

idejükhöz - és a "sacramenta propter homines" elve alapján inkább meg
könny-íteni, rnint megnehezíteni törekszünk a szentségek vételét.

l~ ma már városokban, az életnek este felé való eltol6dását tekintve,
sulyos pasztoracíös vétek számba megy a hétköznapi e s t i mísétől való
elz árközás s általában a falusi életritmus korai időpomjainak erőltetése.

Ezért pr6bálkoznak ma már a késő reggeli, 9 órás misével (a ház.iasz
szonyok számára) és nagyvárosok üzlet- és gyárnegyedeiben a déli rnísé
vel is. Ezzel megkönnyítjük - a mai szentségi bojt mellett - a gyakori
szentáldoz.ást, gyötatöszékí rendelkezésre állásunkkal pedig a vasárna
pinálnyugodtabb györiast. - A népes míséken a több áldoztatö , a nem
elnyújtott prédikáci6 is a hfveket szolgálás készségét mutatja.

A szegények között, szegénysorban élő, első tanítványait a szegé
nyek közul val asztö Jézus a Mcsterünk - és azt is tudjuk, hogy kevés bűnt

ró fel annyira a rní népünk is a papnak, rnínt a pénzsövarsagot. Ezért kezd

ték a francia külvárosi lelkipásztorok is azzal, hogy szegényen éltek hrveík
közott és szigort1an száműztek a templomból minden pénzpolitikát és társa
dalmi különböztetést , Ez ma már általános irányelv kell, hogy legyen.

Emeljük ki például a házasság szemségének kiszol8.áltatását, A l~gsze

gényebb ördögnek is ugyanazt az ünnepélyes esküvőt teszik lehetővé,
rnint a iörnödrí polgárnak. Amikor jelentkezik és a taksa után érdeklő
dik, azt modják: nem törődnek, fizet-e vagy sem.Iia akarja, bedob va
lamit a perselybe. Jegyesoktatásban nincs klilönbség. A szertartasnal
sem: sz.épen kivilágított szentélyben, Virágdíszes oltárnál, pluviáléban
esket mindenkit a pap. Legföljebb külön szolgáltatásokért kell fizetni:
pl. szöl ístákuak, kántornak énekbetétekért. sekrestyésnek különleges
drszrtőrnunkaért(pl. végigfut6 szőnyeg). De elvszerűen nem a pap kezé
be fízettetní.
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Végül a közösségi szellem bizonyságát is megkívánja a paptól
a mai lelkipásztori munka. Nem nevelhetünk. alakúhatunk közösséget 
ha magunk individualista mödon élünk és működünk egymás mellett, Itt

is a magával ragadó példa a legjobb pedagógia. Ez elsősorban a tervszerű

együttműködésre vonatkozik: elvi kérdésekben egységesen járnak el.

A közösségí tanúságtétel terén elragadó élmény volt számomra Michon
neau abbé plébániájának szentrníséje ebből a szempontból: A plébános
éppügy. mínt a többi pap szembefordúlva mísézik, mí alatt egy ma-
SIK paptársuk karingben n vezeti" a mísén magyaráz, éneket vezet és
prédikál. Közben legalább ketten (I) gyontatnak, és egy másik pap vagy
diákonusként szolgalö laikus-testvér hátul körbejárva ellenőrzi az ima
könyvek kíosztasat, a közös éneket és recitálást, meg-megsegftve eb
ben a híveket. Áldoztatáskor legalább egy, tömeges misékkor két se
gftő is áldoztat a misézővel, hogy fölöslegesen ne tartsák fel a hrveket,
akik fegyelmezetten, ügyesen járulnak az áldoztatórácshoz. Végül amr
ről a hfveknem tudnak. csak hatását érezhetik: utána a papság meg
beszéli a prédikációkat, amelyeket a hét elején közösen - témájában
és főbb pomjaiban azonosak! - tűztek ki.

Különösen épftőleg hat a hívekre, ha papjaikat közösen látják imádkoz

ni. Ezért végzett a mi nagyszerű Vedress prelátusunk káplánjaival ebéd
után közös templomi adorácíöt - tapasztaltam hatását a hívek közott l

A liturgia

Ezzel már el is jutottunk a liturgiához. Tekintsiik meg kissé közelebb
ről, gyakorlati mödon hogyan érvényesülnek itt az apostoli szempontok: kö
zelebb hozni híveinkhez a mísztéríum világát. elmélyfteni hitüket, ima
életüket, imádságos közösséget formálni, amely vonzöan, hödrtöan hat a
távolállókra is.

A) Szentmiseáldozat
A liturgia középponn cselekménye a szentmiseáldozat. A Mediator Dei

kiemeli: nA kereszt ereje a szentmíse áldoz.aton keresztül jut el hozzánk. n

Világosan következik tehát ebből. hogy minden liturgikus törekvésünk hom
lokterében a szentmise kell. hogy álljon: hogy hfveink mínél jobban meg
értsék. átéljék és együtt mutass ák be - egymással és egymásért imádkozva
- a szentrnise.áldozatot. Legyen széles skálája a szentmisék liturgikus ala
kításának.

A rnínírnum, hogy a mise előtt kihirdetik, (esetleg az előimádkozó,

va,gy a sekrestyés) hogy rní a napi liturgia tárgya és hogy mírőí sz61 a
nuseszoveg (ami nem okvetlenül azonos pl. ha votivmisét mondunk),
hozzáfűzve a megszlikségesebb Iíturgil:us magyarázatot, utalva az ének
re és esetleg azt is megmondva kiért, illetve milyen szándékra mond
ják a szeutm isét,
A közös liturgikus alakitás legals6 foka a minimálisan megszabott közös
recitálás lehetőségénekkihasználása (Confiteor, Gloria, Credo, Sanctus,
Pater noster, responsoríumok), esetleg népénekkel.
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A további fokozat a míndvégíg (lektorral és) előimádkoz6val végzett
..míssa recítata", esetleg népénekkel.
Időnkint igen hasznos magyarázott szentmisét ..míssa conferata" -t is be
állrtaní , különösen olyan időkben, amikor többen vannak a távolá1l6k
(pl. délben). Ezek legyenek igazán vonzóak, ének és közös imádság fe
gyelmezett rendben történjék, egységes irányítással (az elszórtan elhe
lyezett, gyakorlatt hívek magukkal ragadják a többiek imáját, éRekét).
A nagyrnísék, a liturgikus korális újabb lehetőségeketnyújtanak a litur
gikusan képzettebb közösségek aktiv bekapcsol ására,
Jelentősek a közös liturgikus akci6k a szentmíse ka,pcsán pl. nagyszom
bat éjjelén a keresztségi fogadalom megújÚása égb gyerty ával. Időn

kint a felajánlási adománynak oltárhozvitele, vagy az áldozáshoz kori
szekráland6 kisostya odavitele ad tevékeny bekapcsolási lehetőséget.
(Különösen zárt közösségek miséjén, lelkinapokon stb.)

A szentmiseáldozat közcsségi átélése szempontjából nem lebecsülendő

értéke van a ..versum populum" oltárnak. Sokan t1gy segrtenek magukon en

nek hfjján , hogy legalább egyes alkalmakkor állt'tanak fel hordozhat6 asz

tal-oltárt a szentély elülső részében és így míséznek, híveikkel szembefor

dulva , hogy így "igyék közelebb hozzájuk a szentmísét, pl.ifjdsági misé
ken, kisebb közcsségek miséin, nagy ünnepeken - persze különösen gondos,
szép közös alakúassal.

Aki már megpróbálta ezt, sohase fogja elhagyni. Tewes müncheni plé
bános emltt két jellemző reakci6t a szernbe-rn ísézéssel kapcsolatban.
Az egyik: ..Nem jövök többet, mert ebből nehéz kivonni a magát az em
bernek. " A másik: ..Ugy voltunk, mínt az apostolok az utolsó vacsorá
nak asztala körül". Mindkét hozz ászölö megérezte a lényeget.

Liturgikus főtörekvéseink

Tudatosítsuk időnkint magunkban, míre irányulnak elsősorban törekvé
seink a szentmiseáldozat magyarázása és közös alakftása során s igyekez
zünk, hol az egyik, hol a másik mozzanatot előtérbe tolva, legalább va
lamit tenni mindegyik irányban:

a) Legelső törekvésünk a m i s z t é r i u m o k világának, h i t Ü n k igaz
ságainak lehető megértetése. nemcsak szöval, hanem az élmény erejével.

Sokszor elég csak egy-egy utalás a szentmise lényeges részeire, a liturgi
kus ünnep vagy évszak tartalmára, az időszerű misztériumra (pl. az ínvi
tatoríum, a Prefáció, az oráció egy-egy kifejező mondatával.)Máskor a
tanrtö rész egy-egy gondolatát emeljük ki, vagy esetleg liturgikus homi

liában a napi miseszövegen végigvonu16 gondolatot rnutatjuk be (vö. Parsch
Pius Liturgikus homiliái). De valamit mindig éreztessünk meg az Áldozati
cselekményből és az időszerű hittitokb61 magyarázarunkban.

E változatos, de lényegmutató kc.rfer ál ásnak Paritol Márton volt mcstere.
Hadd idézzem pl. a Hane igitur -kor visszafojtva mondott sza vaít: "El
érkezett a legszentebb pillanat. Az utols6 vacsora va16sággal megis
métlődik. Krisztus Urunk a kenyér és bor szrne alatt feláldozza Magát
érettünk••• Áhitattal boruljunk térdre, s amikor a rníséző pap fölmu
tatja a kenyér és bor szruében Megvált6 Jézusunkat, hittel, szeretettel ,
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imádással tekintsünk föl reá!" Vagy az ifjúságra oly hatással volt kon
ferálása Ite missa est-kor: "Az Áldozat bemutatása véget ért. Részt ve
hettünk a szerit áldozati lakomán. A míséző pap elbocsájtja a híveket:
Menjetek, küldetéstek van! Ti Krisztus kovásza legyetek a világban.
Ehhez az apostoli munkához kapjuk Isten áldását. Aldjon meg mínket•• :'

b) Ezzel párhuzamosan aknázzuk ki a kfnálkozó lehetőségeket, hogy
híveink a liturgia révén megtanuljanak jól imádkozni. Emel-
jük ki a különösen szép, magvas imákat, mutassunk rá a liturgikus ima nagy

tárgyilagosságára, az elsősorban dicsőítő és hálát adó s mindig közösségi

jellegére. Lassankint megtanulnak az Irás inspirált szavaival imádkozni.
Egy -egy szép evangéliumi idézetet, zsoltárverset, vagy kánon -részletet

szinte lopj unk bele észrevétlenül magánimáikba.

Idézzük újra Pantol Mártonnak az Úrfelmutatás utáni rögtönzését: "Min
denható Isten. aki már az Oszövetség áldozatait, Ábel. Melkizedek és
Ábrahám áldozatát szrvesen fogadtad, tekints kegyesen ez oltárra. Itt
van a legszentebb áldozati adomány, Egyszülött Fiad szent Teste és Vé
re. Az áldozatbemutató pappal mi is "alázatosan kérünk Téged vitesd
ezeket szent angyalod keze által égi oltárodra isteni fölséged elé, hogy
mindnyájan, akik erről az oltárról szent Fiad Testét és Vérét magunkhoz
vesszük, mínden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Ugyan
azon Krisztus Urunk által." Hívők: Amen. "
Ilyen és hasonló imákkal eleinte megtörhetjük a kánonban annyira kívá
natos csendet. hogya hivők idővel fel is tudják használni e csendet.

c) Másik célunk a krveknek a közös Aldozar-bcrnutat ásba és közösségi

imába való aktiv bekapcsolása. Nemcsak azért, hogy tudatosrisuk

bennük az egyetemes papság gondolatát, hogy ők is együtt-bemutatói az

Aldozatn ak, hanem, hogy öntevékenységük révén s a j á t é l m é n y ü k k é

is tegyük a liturgiát. Közismert lélektani igazság, hogya legkisebb, jelen

téktelennek is látszó öntudatos akciöval , vagy csak gesztussal együttjár a

belső kapcsolódás és azonosulás - a puszta benyomásb6l élmény lesz. Fi

gyeljük csak meg a különbséget valamelyik egészen passziv, minden kö

zös akcióból kimaradö, a közösségi istentiszteletben is "magánáhitatát

végző" hivőnk és egy másik, a zsúfolt templomból az oldalkápolnába ki

szorult, de szrvvcl-Lélekkel együtt éneklő-imádkozóhrvőnk között,
d) Végül fontos igyekezetünk tárgya, hogy híveink ne csak egymással

és "egymás mellett ül ve. egyszerre imádkozzanak" - ez volt Michonneau
abbé meglátása egy külföldön látott, bár fegyelmezett. de igen individua
lista jellegű istentiszteleten - hanem k ö z ö s e n e g y m á s é r t. s a nagy
közösségi érdekekért i m á d k o z z a n a k , Ez sem megy magától. Erre is

nevelni kell híveinket, mégpedig a következetes gyakorlattal.
Liturgikus közösségformálás

E pontnál meg kell állnunk. Hiszen alapvető célkitűzésünk a vonzó li

turgikus közösség kialakítása. Ennek egyik legfőbb titka az egymásért rnon

dott közos imádság k ö z ö s s é g for m á ló e r e j e . - Lássuk a gyakorlatban:
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Az első lehetőség: a m e g e m l é k e z é s e k . Elsősorban a szentmíse é-
lőkért és halottakért mondott megemlékezései. Aknázzuk ki ezeket.

Hadd idéz zem újra Pantel Márton szép konferálását a Sanetust követo
ének után: "Közben a rniséző pap megemlékezett (megemlékezik) az
élőkről: mírölunk, akik itt vagyunk és résztveszünk a szent Áldozat
ban, mindazokr61, akik írnáiba ajánlották magukat és végül minden
élőről. Gondoljunk mi is azokra, akikről a mai szentrnísében kti1önö
sen meg akarunk emlékezni: élő hozzátartoz6inkra••. barátainkra••.
jótevőinkre••. ellenségeinkre•.. azokra, akik most nem vehetnek részt
a szentmisén: a betegekre••. azokra, akik ma különösen imáinkra szo
rulnak... akik imáinkba ajánlották magukat. •. gondoljunk édes ha
zankra, " (A pontok a rövid szüneteket jelzik. Nem okvetlenül vala
mennyit soroljuk fel.) Sajátos jellegű misék sajátos megemlékezéseket
krvannak, pl. az ifjúsági rnisén a szülőkért , tanárokért. [ötevőkért,be
teg iskolatársakért imádkozunk. - A halottakért mondott megem
lékezésben az elhányt rokonokért. baratokért. egyházközségünk dJ ha
lottaiért imádkozunk.

Kiaknázand6 meg az egyházért, pápáért, püspökért mon
dott megemlékezés is, valamint a közösségí érdekekért mondott esetleges
oratio imperata -k (pápáért, zsinatért. püspök-szenteléskor, rnísszíökért

stb. ) s esetleg a m i s e v é g é n különleges alkalmakkor mondaní szekott
közös Miatyánk-Üdvözlégy (a mísszíökért, papi hívatásokért. a hazáért,

az ifjűságért, csal ádjainkért, a keresztények egységéért, a Hallgatás egy

házáért, a békéért stb.) Tov ábbá rendszeresen imádkoztassunk a pápa szán
dékára is, megernlrtvén annak tárgyát. - Németországban az offertoríum
kor mondanak litánia -szení invokáci6kat. - Ezek mind hozzásegftenek ah
hoz, hogy kiemeljük hiveinket saját énjük szűk köréből és lassankint meg
tarirtsuk őket a világegyház méreteíben gondolkozva a "teljes Krisztussal"
(Szt. Ágoston) imádkozni.

A m í s s z i ö k é r t , missziös hivatásokért imádkozást, s általában a
világmisszi6k gondolatának az álland6 ébrentartását a liturgia dtján kü
Iönösen szorgalmazzák újabban. XII. Pius pápa misszi6s enciklikájában
nyomatékosan figyelmeztet erre. Érezze a közösség , hogy az Áldozatot
"pro totíus mundi salure" mutatják be, hogya távolban sok-sok tagja
él a közös nagy családnak, térben és időben ugyan elválasztva, de szo
ros kegyelmi kapcsolatban - sőt az emberiség nagy családjának még sok
tagja e család szoros közösségén krvül él, tehát annál inkább rászorul
az értük ls bemutatott Aldozat kegyelmeire. A mí kis közösségünk gond
ja abban az arányban csökken, amily arányban magunkévá tettük az
összes köz össégek gondját (vö. 2 Kor. 11, 28). Hiszen a missziö a szom
szédunknál kezdodik - s ha erős gondunk van a távoli pogánymissziók
ra, és általában az emberiség nagy családjának közös gondjaira, akkor
intenzivebben fogjuk felkarolni a mi díaspor a-hitetlenjeink ügyét - a
minthogy nincs igazi értékes mísszíös-munka apostoli szellem nélkül
- legföljebb mero staniclpaprrgyiijtés.
Külső figyelmeztetés sem árt: Ezért mondották krváriatosnak az 1960
évi versailles-i liturgikus napon az istentiszteleti tér olyszellemű ala-
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kítását, hogy "a helyi keresztény közösség megéljen valamit a világ
egyház teljességéből", Michonneau abbé templomában a főoltár fölött
függő violB bőjti leplen ott a Világtérkép konrürja az éhező területek
kiemelésével - P. Leppich kis közösségei előtt a térkép, amelyen kis
zászlócskák jelzik hol van épp akkor katasztrófa, éhinség, egyéb krizis.
Ne féljünk egy-egy h ív ő n k s z á n d é k á r a is imádkozni különleges

alkalmakkor, a mise végén, amint a temetési miséken is szoktuk, Akár a

szentmíse szándékára, ezt meg is mondva: pl. egy édesapa megtéréséért
- akár ettől függetlenül különös szükség esetén , pl. egy nagybetegünk az
napi oper áciöja sikeréért. Az ilyen ima a szolidaritás érzését fejleszti és
az érdekeltek hálásan őrzik meg emlékér,

Az í!y ima közösségformálö erejére szrvesen felhozom egy kedves él
ményemet: Történt, hogy_ napokon keresztül minden szentrníse v§gén és
esti ájtatosságunkon közösen imádkoztunk egy kétségbeesett édesanya
élet-halál közt vívódó egyetlen gyermekéért, akinek életbenmaradásá
ban sz orvosok már nem nagyon reménykedtek és szinte 11gy könyörög
tük vissza a halál torkából. Utána ismételten újra közösen mondtuk a
hálaadást. A boldog édesanya ezentúl mindennapos htvőnk lett, míri
denkivel szemben hálát érzett és mutatott s mindny ájan valahogyan egy
nagy család élményében részesültünk.

Az egymásért való ima azért is jelentős, mert tanúsítja, hogy igyekszünk
híveink számára életük minden pillanatában, j el en valóvá tenn i az
Egyházat. Éspedig túl a rendes és szokásos alkalm akon is, hiszen azt, hogy
az Egyház ott áll szentségeivel életük fordulóinál a keresztségtől halálukig,
a hívek megszokták és szinte hivatalos szolgaltatasként veszik. De nagyon

hálásak, ha ezen felül, a leleményes szeretet megnyilvánulásaként mind
untalan észlelik az Egyház, jelesül az őket körülvevő kis közösség gondos
kodását. E helyütt csak az egymásért való imádságot említem (egyéb sze
retetszolgálatokról a lakónegyedekben folyó munka során lesz szö).

Az egymásért való imádságra haddemlftsekmégpár példéit
a jól bevalt gyakorlatb61: Hetenkint, de legalább havonkint szentrnísét
mondunk és ennek végén közösen imádkozunk a szülés előtt álló fiatal
anyakért. Rövidesen meglátjuk, hogy milyen állandó, hálás közönségünk
lesz a fiatal édesanyákból ezeken a miséken , - Felállírhatunk perselyt
a usztrtötűzben szenvedő hivemkért. akikért senki sem írn ádkozrk vagy
míséztet, Ebből azután hetinkint mondatunk szentrnísét elhagyott szeri
vedő hfveinkért, imádkozunk érettük és tudatosftjuk is hfveinkben, hogy
így fokozatosan kiszabadíthatjuk régóta szenvedő, de elhagyott hívein
ket. (Meglátjuk, hogy ez a persely sose apad ki!) E két alkalom érez
tesse velük, hogy már születésük előtt - és még évtizedekkel haláluk
után is jelen van számukra az Egyház nagy családja. Anyák Napján az
édesanyákért. a Szent Család ünnepén a családokért imádkozunk közö
sen. Kitünő alkalmak még az ezüst- és aranylakodalmak, papszente
Iés-prírnící a, szerzetesi fogadalom stb. - A párisi St. Séverin templom
b6l kiinduló érdekes új kezdeményezés: a templom bejáratánál nagy
intencióskönyv van kitéve, amibe a hívek bejegyzik különleges ima
szándékukat; felajánláskor az oltárhoz viszik s a míséző pap megemlé
kezik e szándékokról.
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Különféle i e l l e g ű misék
Az évek hosszú során keresztül közösen bemutatott szentmísealdozat, a

sok közös és egymásért végzett imádság ki al akttja templomunk litur
gikus közösségét, Tekintettel ennek fontos apostoli szerepére, még foglal
koznunk kell azzal a már érintett ténnyel, hogy a különféle szentmisék

kozönségének j e II e g e különböző, ennek megfelelően igényeik és befo

gad6képességük is, tehát más és m ás lelkipásztori f e l a d a t elé álltra
nak minket és m ás és más s z e r e p jut nekik az apostoli munkában, Ve
gyük a gyakorlati példát a városi pasztor áciöböl, ebből levonhat6 a követ

keztetés a falusi gyakorlatra is.
Vasár - és ünnepnapokon más közönséget látunk a kora reggeli

mísén , mást a plébániai .nagymísén" , mást az ifjúsági misén és mást a

déli m isén (legvegyesebb az esti m ise közönsége).
Ielentőségénél fogva kiemelkedik: l) A plébániai m ise , amikor

az egész liturgiát ki kell bontakoztatnunk teljes szépségében és a legna
gyobb köz.össégí élményt nyűjtanunk. ez az egyházközség "családi" rnísé
je. 2) A d i á k m i s e katechéz íssel - jelentősége kézenfekvő. 3) Aposto
li szempontból jelentős a d é li (s részben esti) m ise , amikor a legtöbb
a lanyha és ritkán gyakorló résztvevő, - ekkor tehát sem a rövid, magvas
prédikáció, sem a bölcs mérséklettel végzett közös liturgikus akci6, illet

ve idonkinti magyarázat nem maradhat el.
Apostoli szempontból különös jelentősége van a" s á t o r o s " ünnepeken

mondott szentmiséknek (kül önösen a déli és esti időben), amikor a legrit
kábban templomba járó hrve ínket is láthatjuk. Ezeket a szentrníséket kü

lönösen ki kell használnunk tehát a fentebb jelzett szempontok szer int,
Hétköznapokon is más arculata van a kora reggeli, a plébániai

és az esti misének , De általában a hétköznapi szentrnisék jelentóségét
nem lehet eléggé felmérní , Itt találkozunk rendszeresen egyházközségünk

rnunkáj ának hordozó magvavale munkatársainkkal, munkánk imádságos
hátvédjével , A hétköznapi plébániai misén kell kialakftanunk a legbel

ső, családi közösséget - a fent részletesebben érintett rnödon - amely az
után vonzóari hat az idonkint megjelenő vagy "betévedő" vendégekre.

Erre pedig többféle alkalom nyílik: 1) Lanyhább, ritkán gyakorl6 h(

veinket részben azzal is igyekszünk vallási életükben elmélyftení , hogy
szöszékről , gy6nat6székbol, egyéni ráhatással s világi apostolain k révén
rendszeresen biztatj uk arra, hogy a kötelező vasárnapi mísén felül néha

hétköznapokon is- legalább egyszer hetenkint - vegyenek részt
a szentmísén, s különösen c s a l á d i Ü n n e p e i k e t illjék meg (gy, a
szentségekhez is járulva. 2) Ezt m egkönnyrtjük híveinknek az esti szerit
rn isék révén és ezeken sort kerttünk - 10-15 perces prédikációban, lega-
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lább egyszer hetenkint - a rendszeres, sorozatos f e l n Ő t t - h i t o k t a t á s r a.
Rövidesen ott fogjuk látni sok jóakaratú és fogyatékos hitbeli ismeretét sz(
vesen továbbfejlesztőhrvünket, akik épp apostoli törekvéseik során érzik
fájó mödon az itt mutatkozö hiányokat. 3) Különös lehetoségek nyilnak

még a halottakért mondott, különösen a t e m e t é s i rn íséken ,

Ide sokszor eljönnek a rokonságb61 a tavolallök. hitetlenek is. Adjunk
mísefüzeret a kezükbe (ezek ott fekszenek kíkészrtve apadokon), ismé
telten biztassuk a rokonokat a halott lelkiüdvéért felajánland6 szerit
gyónásra, szentáldozásra.

B) K c r e s z t s é g , h á z a s s á g
A dolog természetéből [o] yik, hogy e két szentség kiszolgáltatása al

kalmával látjuk a rokoni, társadalmi kapcsolatok révén távolallö hrvein

két is. F szernségek kiszolgáltatásánál kül önösen kell arra vigyáznunk,

hogy ne ídegenrrsük el hivatalos strlussal , rutinszerúséggel, gépiességgel
a tavol állókat, dc ne is hagyjul, áthidal atl anul az űrt liturgiánk szépsége
és vallási tudarl anságuk köz ött , A szert artasok megfelelő kerete - szépen

kiYilágftott, feldrsz rrerr oltár, - az előzetes \'agy párhuzamos rövid ma-
gy ar ázata a szcrtar tásnak (esetleg a szert artást tartalmazó liturgikus füzet
kék kiosztása). az intelem atyai, sőt testvéri hangja nem marad hatástalan.

A keresztség szentségével kapcsolatban ma már közhely. hogyan
nak mélt6sága nem tűri az eldugott sekrestyében szinte titokban va16 ki
szol$áltatást. Végezzük ezért feltétlenül a templomban: hacsak egy-két
hrvo is van ott a rokonságon krvül , ezek képviselik, miként a ministráns
a m ísében, a hrvő közösséger. Végeztessük közösen a keresztségi foga
dalom megújrtását s a végén együttesen imádkozzunk az újszülöttért,
anya-avatás eseréu a fiatal édesanyáért.
Végül nem lehet eléggé ajánlani a nyilvános, ünnepélyes keresztelőt

(szószékről vagy ambóról va16 kisérő rnagyar ázattal) nagy ünnepeken,
plébániai misék vagy di ákmisék végén.
A h á z a s s á g szentségének a kiszolgáltatásával kapcsolatban a már
emlitetteken kivül néhány gyakorlati mozzanatot emelek csak ki. Ta
lán egyetlen alkalom, hogy rnínden, legalább névkeresztény hivünkkel
is kapcsolatba kerülhetünk, élete jelentos fordulőján, amikor kül önösen
fogékonyak - de egyben érzékenyek is. A házasságra va16 e l ő k é s z f
tésre gondolok elsősorban, a hol a jegyesoktatás során - erről még má
sutt lesz sz6 - feltétlenül nyflik alkalmunk a házasság szentségí voltá
r61 és jelentőségéről, de általában hitünk alapvető igazságair61 is be
szélgetni velük, hiszen a gyónásra és áldozásra is elokészfthetjük. oket,
ha szükséges. Szívesen veszik, ha részletesen elm agyarázzuk, sot el
próbáljuk velük a házasság szertartását is. A házassági i n t e l e rn b e n
sose hagyjunk el egy-egy elvi jelentőségű utalást a házasság szetségi ér
telmére, illetve céljára, javaira - inkább a rokonságot megcélozva,
mint az izgalom és elfogódottság rni att alig figyelő jegyeseket - és e
zért elvszerűen tartözkodjunk a merőben természeti síkon rnozgo, akár
anyakönyvvezetőtőlis elmondhat6 intelmektől. - Aknázzuk ki külföl
dön is a szép m agyar esketési liturgia gyönyörű lehetőségeit.
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Minél bensőségesebb. de ugyanakkor atyai és testvéri, sz6val mélyen

emberi magatartást tandsrr a pap e szentségek liturgiája során - minél har

m6nikusabban képviseli a misztérium világát és az emberi szolidarítás, a

szeretetszolgálat szellemét - ..pro hominibus constituitur !" (Hebr. 5,1) 

annál megnyerőbb hatást ,gyakorol a távolállókra.
C) Zsolozsma

Végill nem hagyhatjuk ernlrtés nélkill az anyanyelven végzett liturgi

kus közös ima, a zsolozsma egy-egy h6rájának a [elentőségét a liturgikus

élmény nyújtása. a közösség-formálás szempontjáb6l. Elsősorban a Prima

és Completorium jön itt számításba. (Nekünk most jó alkalmat nyújt erre

a Jávor féle Misszálé függelékében közölt szöveg). Eleinte magyarázattai

kell kisérnünk - de otthon tapasztalhattuk, hogy csakhamar míly népszerű

lett a plébániai misék előtt mondott Prima és az esti mise után befejezés

képp mondott Completoríum ,

Nem mellőzhető szempont. hogy a zsolozsma révén könnyen bevihet

jük a liturgiát lak6negyedeink kis közösségeibe, a magánlakásokba is.

Természetesen sokkal csábrtöbb volna szentmiseáldozatot bemutatni egy
egy háztömb lak6i számára egy erre alkalmas helyiségben. Tömegesen

erre aligha kerülhet sor. Viszont annak semmi akadálya. hogy bibliaóráin 

kat, házi csoportösszejöveteleinket este Completoriummal fejezzük be.

+
Összefoglal6lag a liturgiáról még idekívánkozik e sokak tapasztalatából

leszúrt megállapítás: Kevés olyan kitünő lehetőségünk van arra. hogy él
rnényszerűen rnegércztessük, hogy val6ságos é l m é n n y é t e g y ü k a
t i t o k z a t o s K r i s z t U S t e s t reális. bár titokzatos val ó s á g á t, mínt

épp a liturgia révén.

Legyen szabad itt felelevenúenem az elso magyarul végzett Completö
num-om szép élményét egy nyári ífjüsagí AC-kurzuson. A templom
szentélyében fél kört formálva imádkoztunk. A vezeto atya rövid beve
zetésben ismertette a zsolozsma e gyöngyszem ének szirnbolikáját s utalt
arra, hogy a világegyház minden pontján ezzel fejezik be a napot a ko
lostorokban, Pannonhalmától Montserratig és Zirctől Solesmeig, de ezt
imádkozzák magányosan a papok széles e világon a pápától a városka
káplánj áig. Biztatott. hogy szrvvel-Iélekkel kapcsolódjanak bele ebbe
az imádságos kórusba, mely áttöJi a vasftiggönyt is s mint az egész. to
vabbélő Krisztus imája száll az Uristen trónusa elé. A végén, a latinul
énekelt Salve Regina után megilletődött csendben vonul tunk ki. mikor
hozzámlép egy hetedikes kongreganistám s ezt mondja: ..Atya. most
éreztem meg igazán, mit jelent a Krisztus Titokzatos Testének a tana
valójában ...

Tudvalevően nemcsak a katolikusokra van ily hatással a liturgia. hanem

másokra is. Horthy kormányzó ismételten mondotta , hogy protestáns létére

a csendes szentrnisén tud legjobban imádkozni. És ismeretes a kiváló ma-
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P. Török Jenő SP

gyar protestáns történettudös, középkor-kutatö esete, aki egy cisztercita ko

lostorban időzött és részt véve a Completor íumokon, egy alkalommal e val
lom ást tette: "csak most értem igazán, mi a középkor szelleme. "

Hogyan ne aknáznők ki e nagy kincsünket apostoli szempontböl z Hogyan
"állnánk útjába" Isten kegyelmének (vö. Ap. Csel. 11,17)?

(Folytatj uk)

Irodalom

A 4. r é s z n é l az emírtett összefoglalo rnűveken kívül felhasznált am
P. Perrot-nak az Institut Catholique 1961. évi nyári kurzusán a francía lel
kipásztorkodás problémáiról tartott előadását, továbbá Francois Motte OFM
zseniális könyvecskéjét: Le prétre et la ville, Paris 1959 .Ptlotís" sorozat
(németül: Der Príester in der stadt, Verlag Winfried-Werk Augsburg), to
vábbá Francois Heutart cikkét Greinacher-Seger: Die Frohbotschaft Christi
im Reiche der Arbeit (Alsatia) címu művébőf A szociográfia iránt érdek
lődőket e két műre utalorn: Boulard F.: Premiers itinéraires en sociologie
réligieuse, Paris 1954, Éditions du Cerf, (németül "Wegweiser in die Pa
suoralsoziologie", München 1960, Manz Verlag) és Fíchter J. H. : Die ge
sellschaftliche Suuktur der stadtíschen pfarrei, Freiburg 1957, Herder.

A z 5. r é s z b e n színte kizárólag a francia indrtasok nyomán történt
saját próbálkozásainkra támaszkodom.

A 6. és 7. részre Rahner és Kírchgassner id. műveín.krvül, külö
nösen a pedagógiai és gyakorlati vonatkozásokban sokat merüettem meste
rem, Pantol Márton szem él yes ütrnutatásaiböl . A tőle idézett szövegek az
"A mi szentmiseáldozatunk" címu közösen szerkesztett kéziratból valók,
amely 1948-ban Sopronban ki volt szedve, de a nyomda államosítása miatt
már nem kerülhetett kiadásra. Parsch Pius liturgikus homiliáit Klinda Pál,
misemagyarázatát Szunyogh X. Ferenc, az "Üdvösség évé" -t Hantö Gyula
fordította piarista munkaközösségével magyarra. E művek most inkább ere
detiben hozzáférhetőek(Volkslirurgisches Apostolat, Klosterneuburg bei
Wien). Híveink kezébe Parsch népszerű füzetkéjét adjuk: Lernet die Messe
verstehen (kiad6 rn. fent). Igen jó még a St. Séverin papi rnunkaközösség
műve: La messe - Les chrétiens autour de l' autel (Desclée de Brouwer , né
metül: Die Messe leben! Christen um den Altar, Bonifacius Druckerei Pa
derborn). Az előimádkoz6 és magyarázó számára kitünő segédkönyv Ler
caro bíborosérsek könyve: "A messa, figlioli", francíáulleközli a "Paroisse
et Mission" 1-3. szám a, Párizs 1956 (a St. Séverin papi munkaközösség köz
lönye). Terjedelemben m inden eddigit felülmúl a német "Lektorenbuch"
(Für die Schul- und Gemeine Messfeier), Grafe Rudolf szerkesztésében, Ver
lag Bonifacius Druckerei Paderborn, 19619 • 6631. A míssz íök pasztorációs
vonatkozására vö. P. Bettray Johannes SVD szerk. : Missi on und Heirn atseel>
sorge. Missíonsstudí en woche Wien 2~ -26. V. 1961, különösen P. Unzeitig.
Thijssen és Glazik tanulmányait.
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MAGYAR NfrONK PAPJA

A MAGYAR Hivö ÉS PAPJA A NAGYVILÁGBAN
3. rész. befejezés>

A MPE kérdőfvelvel kapcsolatos lelkipásztori elemzést technikai okok
ból két részre osztottuk. Az előző cikkben olyan tényezőket gyűjtöttünk

össze, amelyek a külföldí magyar lelkipásztorkodást inkább kivülről szem
Iél ík, a mcstaní cikk a b e l ső s a j á t s á g o k a t veszi elemzés alá a már
ismertetett mödszerrel , Megállapúásunk szerint három jellegzetes vonás
ban tér el a külföldí magyar lelkipásztorkodás az átlag-lelkipásztorkodás
tól: a szórvány jellegében, az idegen világban történő munkában és a ka
ritativ szerep hangsúl.yoz.ásában . A cikk végén a tanulrn ány kidolgozása
közben támadt benyomásainkat foglaljuk össze.

A KÜLFÖLDI MAGYAR LELKIPÁSZTORKODÁS SZÓRVÁNY JELLEGE
A MPE többször hozott beszámolót külföldön dolgozó magyar pap tol

lából(pl. 12.S2.38-43, 14. sz. 34-37, 16.sz.70-7.'1, 18.sz.58-61) arra vo
natkozólag milyen fantasztikusan nagy néhol a terület, amelyen a magya
rok lelki gondozását el kell látni. Az itt hozott anyag az átlagos magyar
lelkipásztori rnunkakört tartja szem előtt. Igya mindennapi értelemben
vett plébánosi munkakört is a szekatlan esetek közé számítjuk, mivel a
leggyakoribb munkaterület a kis magyar csoportok szörv ánypasztorál ása.

- Mintegy 30 helyen végzek papi munkát mozgó-misszi6 formájá
ban. Al. 1200 hfvő IDO-nál több helyen van szétszörva, főleg ipar
telepeken. Többségben vannak a magányos fiatalok, a számuk 800.
Van még 180 család is.

- Az 1110 magyar kb. 60 csoportban él. Az 5)egnagyobb városi
közösség létszáma 120 és 300 közott van A foprobléma az ido és
űtiköltség, hogy minden r ábfzottat fel tudjon keresni. A lehetőség

szer int szaporrtia a magyar míséket. Jelenle)S 8 helyen havonta há
romszor tart mag yar rnísér, a többi helyen ugy ahogy sorra kerülnek.

- A tartomány területén. ahol dolgozik. 32 olyan város van, ahol
magyarok is tanyáznak. Ezenkívül a városok környékén is élnek szét
sz6rva településekben .---

• Az 1. és 2. részt lásd a 18. és 20. számban.
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- Az északi szigeten régi típusú öreg autdjával keresi fel a magya
rokat. Délre azonban a kocsit (ami még ki sincs fizetve) nem tud
ja elvinni, oda hajóval jár. A magyarok egyre jobban szétszéled
nek. A nőtlenek vidéki munkára mennek és nehéz utánuk menní,
különösen, ha szokásuk szerint új címüket se tudat ják - (rja az Uj
Zélandi beszámoló.

- "A hallatlan nagy távolságok okozzák a legtöbb nehézséget a
lelkipásztorkodásban. "

- Működési területe: négy ország, amelyet tengerek választanak
el. A 2500 magyar 700/0-.1 katol ikus. A nagy paphiány miatt egy
házmegyényi területen a helybeliek pasztorációját is végzi. Lapot
ad ki, havonta egyházközségi összejöveteleket szervez azoknál,
akiket eléJ. "Amit tudok mégteszek. de lehetetlenre az Isten sem
kötelez. Evenkint egyszer sem tudok mindenhová eljutni, " - írja
valaki Euröpáböl ,

Egy másik európai beszámoló szerint:
- A kontinens második legnagyobb kiterjedésű országában 20. OOO
magyarral, 12-14. OOO katolikussal csak 6 magyar pap végez lel
kipásztori munkát.

- .,A terület olyan hatalmas - !rják Európából - hogy 5-600 kilo
m étert kell utaznia kocsival lelkipásztori feladatai végzésére. Er
re a területre legalább még két magyar pap kellene és egy harma
dik a főváros számára, hogy meg lehessen kísérelni a katolikus hit
megőrzését ebben a protestáns országban. "

- A magyar rrnséken a szétszőród ás mí att sokan nem tudnak részt
venni. Igyekszik szapor It ani a m agyar mí sék szám át, mert a helyi
katol ikus istentiszteletet aránylag kevés magyar keresi fel.

- .,Az emigráci6s magyar lelkipásztorkodás igazi míssziös-feladat"
- írja az egyik pap beszámolójában.

A szörv ány -pasztoracíöban dolgozó lelkipásztort különösen fenyegeti a
veszély, hogyarábizott közösség egy részére korlátozza munkáj át, a többit

szem elől tévesztve. Nem kis önmegtagadást jelerit az igényes lelkipász
tornak a látszólagos megalkuvás a minőséggel a mennyiség javára: híveit
mindig éppen csak "bemelegíti" a \ aJJásos életre, m áris tovább kell rohan
nia. A mélyre nem alapozhat, hiszen .,más városban is kell hirdetni az
Evangéliumot" (Luk. 4, 43).

Az egyhelyben való leragadás belső igényét csak aláhúzza a közeleső

hívek ilyen irányú kívánsága: a vallásos összejöveteltől a disznÓtorig mín

denütt maguk között szeretnék látni papjukat. Ha pedig valami kij árni va
lóról van szö a hatösagoknal , ismét csak a pap az, akihez fordulnak. A
szegény lelkipásztort ígya" bizalom -hálöjával" kötik magukhoz a hely be 
liek. Egyik paptársunk emiatt kifejezetten panaszkodik.
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MAGY AR LELKIPÁSZTORKODÁS AZ IDEGEN VILAGBAN

A beilleszkedésről a közösségt!pusok kapcsán már volt szö ..Most az em
bereket vesszük szemügyre akiket ott kollektiv trpusokba soroltunk és azt
keressük, hogyan reagálnak az idegen világra. Forrásul ismét a kérdörve

ket használtuk. Szándékosan figyelmen kívül hagytunk más ínforrnacíös
lehetőségeket, mert [gy a megkérdezettek élményvilágát hűségesebben

tudjuk visszaadni.
Észrevételek a magyarok vallási életéről:

- "Sok veszélynek van kitéve az idejövő bevándorl ö, főleg a ma
gyar menekült. Más a templom, és a szentmisék alatt csend van
a templomban. Nem értik a szeritbeszédet. Ha értik, akkor sincse
nek az egyhangon elmondott szeritbeszéddel megelégedve. A pro
testáns templomok hasonl Itanak az otthoni katol ikus templomaink
ra. Még tornyuk is van. Az anglikán istentisztelet a vallásukat ke
vésbé ismerő magyarjainknak sokszor jobban tetszik, mint a karo-
l ikus istentisztelet. Hozzájárul még egyes erőszakos szdták ügyes,
kitart6 és megtévesztő családlátogatása, fanatizmusa."

- "A vallási nevelésben komoly nehézséget jelent a helybeli anya
gi jól ét csábítása. "

- "Á hivek hosszú időn át el vol tak szigetelve a vallásos élettől.
Az átlagosnál nagyobb a vallási tudatlanság. Ateista propagandá
nak voltak kitéve hosszú időn át. Teo16giai problémák, morális
kérdések, ellenszenv a vallásos élet iránt lépten nyomon: egyen
ként kell megdolgozni mínden megtérésérr. "

- ,Jvlagyarjairik, egy-két kivételtől eltekintve, nem adakezök. Az
otthon szokásban volt egyházi adóhoz vannak hozz ászokva amit
itt, ha adnák is, nehéz beszední ."

- "Az űj ak vallási szempontból nagy tudatlanságot és köz önyt I1m
tatnak. Még ha istenhfvőknek is mondj ák mai?,uKat. nem értik il
vasárnapi szentmisehallgatás kötelezettségér , •

A hívek anyagi gondjainak szintén van nyoma a val l ásos életben.

A megélhetésért valö küz del ernbcn a magyarok néha gátlástalanok. Erköl

csi konfliktus ár án vagy kétes fon ásb61 (szekták) is elfogadnak anyagi tá

mogatást.
- "Sok a baj s vallásilag egyáltalán nem szolgálnak dicsőségünkre
honfitársaink. A maguk érdekeit keresik, nem törődve m ilyen úton.
Vallásilag s erkölcsileg rnínden jó nekik, ha valahol előnyt látnak ...

- "Az embereket nagyon leköti a munkájuk, hamar szeretnének mí n
dent megszerezni (ház, autö stb. ). "

- nA kevés magyar eléggé el van hanyagolva. Többnyire cik maguk
is hibásak. Rendesen csak anyagi segélyt várnak és kérnek az Egy-
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házt6l. Nincs senki, aki hivatásszerúleg utánuk járna és összetar
taná őket. "

Néhány magyar lelkész megpr6bál munkásszervezeti vonalon is se

gítséget nyújtani a magyaroknak:

- "Mivel hfveírn színte kivétel nélkül munkasok, munkásifjak, a
Kereszrény Szakszervezet magyar tagozata foglalkozik anyagi,
szociális és kultúrál ís igényeikket. A Szocí al ista Szakszervezetnek
is vannak magyar tagjai. ..

Egyik magyar pap kapcsolatba lépett a helyi keresztény szakszervezettel

és magyar szekci6t áU(tott fel.

- "A KIOE nagy segúség. Lassri erjesztő hatása eredményes. " Egy
másik lelkész színtén KIDE szervezéséről számol be, amelyet a
JOe magyar tagozataként allrtott fel.

A lelkipásztor munkája közben szemtanúja a magyarság p á r t p o l i t i k a i

és világnézeti szétmarcangoltságának is:

- "Keresztény részről alakult egy magyar klub a szabadidő jó !).i
használásának az eíősegrtésére. Van még liberális és szocialista
sziuezető klub is, ami a csekély létszámd és szétszört magyart to
vább osztja világnézeti szempontböl.. "

A legnagyobb gond, mint rníndíg, az ifjúság sorsa:

- ..A legnagyobb probléma az ifjdság megtérttése. Nem vesztek el
ők, csak meg hatása alatt vannak egy korábbi romboló nevelésnek,
ill. egyes társaik romboló befolyásának."

- "Mindenütt nagy a vallási közömbösség, kül önösen a fi atalságnal ,
de hitehagy ás nincs .• '

- ..A forradalom után jött fiatalság nehezen tudott bcleilleszkedni
a nagy szabadságba. Amrg meg nem nősülnek, nem tudnak raka
rékoskodni. Azt mondj ák, nem győznek eleget sz6r akozni. A ma
gyar diákok általában jól tanulnak, mínt munkások is jó muukaerők."

- ..Lelkipásztori tapasztalataim at jól jellemzi a következő részlet
e~y 20 éves diák Ievcléből: • Az új menekültek el eiute jártak ml
sere, mert kötelességnek érezték a sok jóságot meghálálni. Most
már a magunk lábán élünk, nem érezzük ezt a kötelességet.' A
fiatal magyarok azt vallják: ' Magyarok maradunk, d~e papi veze
tésre nincs szükség.' A szabad élet szabadossá teJzi oket. 'Függet
lenek, akarnak lenni míndentől és mindenkitől. Ujra meg kell hó
dftani a lelkeket. ..

Paptestvérünk aggodalma a mienk is. Az elnyomás alatt élő ember nem

tanulja meg szabadságának a helyes használatát és ha megszúllik az elnyo-
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más, az ellenkező szabados végletbe csap át, különösen a fiatal. A mos

tani magyar fiatalság magatartásában mégis pozitiv vonás: emberien őszin

te, levetette az elnyomás alatt kötelező képmutatást és felelősséggel a

karja kezébe venni sorsa irányítását. Ha a ..papi vezetés" nem kell neki,

ez azt is jelentheti, hogy nem igényli m ár a lelkipásztornak annyi mun
kát adó pátriárkális gyámkodását, hanem fiatal kora ellenére is szeretné,
ha felnőttként kezelnék.

A külföldön élő e g y e t e m i i f j ú s á g sorsát különös érdeklődéasel kí

séri mind az otthoni, mind a külföldi magyarság. Egyik főoka ennek az,
hogy ők a magyarság legreprezentánsabb csoportj ához tartoznak. Vélemé
nyünket a következőkkelokoljuk meg: A külföldi magyar egyetemista szá
mára az idegen világ a legkevésbé rneglepő, kellemetlen. Az ő helyzete
színte teljesen ugyanaz, mint a mindenkori külföldet járó magyar egye
ternístaé. A menekült sors nehézségeit ő érzi aránylag a legkevésbé. Anya
giakban, életkörülményeiben nem áll rosszabbul, mint az átlag külföldön

tanuló magyar egyetemista. Az otthonnal val6 kapcsolata ugyan más, de
a külföldön élő magyar közösséghez fűződő kapcsolata sokkal intenzívebb.
Az egyetemi évek, az életre val6 előkészület, az egzisztencia kiépítése
és az élet kínálta lehetőségek kihasználásának az ideje. Talán az élet meg
nyitottabb korszaka: kifelé tele belső, bevérésre váró energiával. Az élet

tól megtérengetett magyarnál mindig kérdezhetjük, az élet küzdelmének

nyomait látjuk-e rajta, vagy a magyar természet sajátosságát olvassuk-e
ki a viselkedéséből. Az egyetemistánál az ut6bbit könnyebben kielemez

hetjük. Erről a kérdésról érdekes volna valamelyik egyetemi lelkész toll á 

ból egy statisztikai adatokkal és lelkipásztori tapasztalattal összeállított
részletes beszámol6t olvasni.

Egy eléggé jellemző részletterületről. a tanulmányok félbeszakításáról

is találunk a MPE kérdőfvében hozzászólásokat:

- Egyik lelkipásztor 25 egyetemistáról tud, aki nem fejezte be ta
nulmányait. Oka - szerínte - nem az anyagiak hiánya, nem a nyel
vi nehézség, nem a tehetséghiány vagy a rossz viselkedés, hanem
lélektani: elszigetelve érzik magukat és depresszióban szenvednek.

- Egy másik vélemany szerint 60 O/C a nyelvi nehézségek miatt, 40
O/C az előtanulmányok vagy a kitartás hiánya mí att hagyta félbe az
egyetem i tanulrn ány ai t.

- ,,20 -25 egyeteín ísta nem fejezte be tanulrn ány ai t nyel vi vagy a
nyagi okból" - [rja egy másik magyar lelkész.

- Ismerősei közül ,,30 egyetemista abbahagyta a tanulmányokat nyel
vi nehézség miatt, csak három anyagi okból. ..
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Az idézetek azt rnutatják, hogy kinek -kinek más az élménye. A kül
földi magyar papság már évtizedek óta intézményesen igyekszik segíteni
az egyetemistakat. Az itt végzett papi szolgálat kül önösen az utóbbi idő

ben jelentős: gondolunk itt az egyetemi lelkészek rnunkájára és a magyar
papok által szervezett, éprtett, vezetett egyetemi otthonok szelgaltata
saíra. Némelyik nagyobb tradretóval rendelkező otthon. mint pl. a löveni
Mindszenty- Home, kis emígracíös kultürközponttá nőtte ki magát. Nyolc
tanársegédet és az egyik afrikai állam míníszterí tanácsosát számíthatja
végzettjei közé.

Itt jegyezzük meg, hogya MPE 18. füzetében leközölt, a Nemzetőr

ből átvett magyar egyetemisták statísztikájáböl néhány egyetemista cso
port kimaradt. Sajnos, a rendelkezésünkre álló forrásokból a kimaradt a
datokra vonatkozólag nem lehetett semmilyen meghatározott időpont hely
zetét tisztázni, ezért a kiegészítő részletek közlésétől eltekintettünk.

A magyar lelkipásztor a közvetlen közelből szemléh hfveí küzdel
mét a b e o l vad á s problémájával. Amit lát, nem míndíg megnyugtató.

- ..Nagy iramban történik a beolvadás. Az idősebbek még magya
rok, a fiatalok már csak igent és nemet tudnak mondani. ..

- A befogadók igyekeznek a második generáci6 b e o l vad á s á t
azzal meggyorsftani, hogy oda hatnak, veszítsék el kapcsolatukat
az elso generációval. Ilyen meggondolásból a szülőí ház károsnak
tartott befolyása alól is igyekeznek kivonni a fiatalokat.

- A félig beolvadtak nem igénylik a magyar alapon való szervez
kedést, de igenis a személyes kapcsolatot a magyar pappal.

- .. A már itt született magyarságot nem lehet ugyan magyarnak
nevelni, de ha szükséges, l<iállanak ők is a magyarság mellett. Szá
mítani lehet rájuk, noha nem öntudatos, de vafami belso, szinte
megmagyarázhatatlan magyarságukra. "

- ..Sok 6jság jön Magyarországból. Legtöbbször az otthonmaradt
szülők fizetnek elo rá. A Ma~yarországon kiadott könyveket is meg
lehet venni aránylag olcsón .•

- ..A magyarok sokat és szívesen olvasnak magyar sajtöterrnéket" .

- ..Minden magyar 6.jságot elolvasnak. a kommunista pártlaptól
a náci 6jsá pokig. Egymás között cserélgetik, de elófizetni nem
szeretnek. '

A külföldí m agy ar társadalom legszerencsétlenebb rétegér az a n t i s z o

c i á l i s e l e m e k képezik, akik sok munkát adnak a lelkipásztornak. Néz

zünk egy jólsikerült jellemrajzot az egyik beszámolóból:
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- ..Az igazi érték közé sok szernét is van keverve. Az egész ma
gyarságomnak csak egy kis töredéke szemétember. de ez nagyobb
és több munkát ad, mint a többi kétszer véve. Aki becsületesen
dolgozik, annak van szépen berendezett lakása, rendben van a csa
Iádja: soknak van autója, sőt háza is. De itt vannak k6dorg6 sze-
m éternberek, akik néha este tízkor jönnek fel hozzám, hogy sze
rezzek nekik éjszakára szállást és valami meleg ételt, rnert már
két hónapja egyáltalán semmit nem dolgoztak es nincsen egy fi
tyingjük sem. Miért nem dolgoztál ? Nem volt kedvem! - liangzik
a válasz. Nekem meg szinte ahhoz volna kedvem, hogy odavág
jam: akkor ott egyen meg a fene, ahol va~y! De Ilyet Jézus sem
mondana a helyemben. Azért igyekszem en is mást mondaní , va
lami v{gasztaI6bbat. Ha pénzt adok neki, tudom, hogy öt percen
belül elissza. Ezekkel az emberekkel valami e~ységes célraveze
tő eljárást kellene bevezetni. Az a meggyőződésük, hogy akik be
csületesen dolgoznak, kötelesek eltartani azokat, akik nem akar
nak dolgozni. Ha kinyit ják a szájukat, dül belőlük az alkoholgőz.

lerongyol6dtak és arcátlanok. A rendes magyarok messzíről kike
rülik oket, mint a pestist. "

A KÜLFÖLDI MAGY AR LELKIPÁSZTORKODÁS KARITÁSZ JELLEGE

A karitativ feladatok jelentóségét már érintettük néhányszor. Csupán
fontossága miatt emlttjük fe l újra, Az ugyanis a benyomásunk, hogya ka
ritász jelleget a szörvany és az idegen világ mellé harmadik tényezóként
a külföldi magyar lelkipásztorkodás fő ismertetőjegyei közé lehet sz amrta

ni. Ha a lelkipásztor megtérfti a villamosjegy árát a diákoknak, hogy el
tudjanak jönni a közös szentmisére, ha családiházépftési -akciót szervez,
ha beteg- és börtönlakökat látogat, míndíg karitativ feladatot végez. A
téma közismert, nem szükséges sz6t vesztegetni rá. Ime illusztráci6ul né

hány idézet:
- ..Nagyon sok szociális problémával kell a papnak foglalkoznia:
munka, lakás, betegség, kíj árás a hivataloknál. "

- ..Ruha, cipő, élelmiszer, britor-osztás minden második héten. "

- Betegek, börtönök látogatása, állás és lakásszerzés, munkanélkü 
liség és betegség esetén a hivatalos ügyek intézése, tolmácsolás,
fordttas, nyelvkurzus szerepelnek a termivalók között.

- ..Azt csináltam, ami lehetett a tanulás me.llett: a kórházhan lé
vőkhöz mentern, kereszteltem, házat szentel tem, alamizsnát kol
dultam és elvittem a rászorulöknak. Ha esett, ha frljt , a legtöbbet
gyalog jártam, míg egy magyar család megajándékozott egy kerék
párral. Igy valamivel gyorsabban megy."

- ..A bevándorlási hivatal révén segítjük az újonrian érkezetteket a
kezdeti nehézségek leküzdésében. Adott esetben közvetrttu.k a nép
jóléti szervek felé, főleg a gyermekvédelem területén ...
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- ..A magyar egyházközségnek csak alkalmi karitativ tevékenysé
ge van, mert ezt a munkát a város 18 egyházközségének közös iro
dája végzi."

- Szociális munkák: Iakásszerzés, munkaszerzés, család- és beteg
látogatás. Szervezés alatt van egy szociális gazdasági szervezet.

- ..Szervezem a magyarok egymásközötti segítségét. rnert a helyi
karitativ szervektől nem lehet segftséget kapni. n

A MAGY AR LELKIPÁSZTORKODÁS J:vllNT A PAP SZEMÉLYES MUNKÁJA

A MPE kérdőfve nem terjedt ki a lelkipásztor ..privát" problémáira: pl.

menny ire könnyedén, milyen kedélyvílággal viseli az Úr igáját. meg van

e lelkipásztori mödszereível elégedve. avagy véleménye szerint mivel le

hetne elómozdftani a magyar lelkipásztorkodás eredményességét stb. Mi
itt ezt a szernélyí és mödszer-kérdést is előhozzuk. Az előbbit azért, rriert

a beszámolókban sokszor előjött, a másodikról meg 6gy gondoljuk, hogya
téma érdekli olvasóinkat.

Ellentétes papi élménnyel, a feladat nagyságának és önnön erőtlenségé

nek megélésével minden lelkipásztor találkozik. Ez a tudat a külföldi ma
gyart pasztoráló papot va16sággal szorftöba veszi. Ezért tal álö a kifejezés,

hogy az emigráci6s lelkipásztorkodás misszionáriusi munka, A legnehezebb

ebben a kétpólusú feszültségben, hogy nem lehet se elkerülni, sem meg
szüntctní , rncrt a tények hozzák magukkal. Négy csoportba lehetne

osztani a megoldásokat, ki hogyan viszonyul ehhez a gyakorlati papi él
ményhez. Az állásfoglalást el lehet t610zn1 az egyik vagy a másik pólus

felé, meg lehet kísérelni a problémákat nem ismerők megelégedettségé

vel leéldcgélní az életet és végül lehetséges megélni a feszültséget, meg

hagyni a maga helyén és elviselni türelemmel. Fejtsuk ki pár sz6val a négy

ttpust.
Az elso az a lelkipásztor, aki megpr6bálja csak a feladatát, a lelkek

iránti felelősséget nézni. A feladat tdlhangsúlyozása eltereli figyelm ét a

kegyelem szcrepéról, fölé céloz a tényleges lehetőségeinekés boldogta

lan, ha nem sikerült ..elgondolását" mcgvalösft aní , Szemrehányásokkal

halmozza el a rabfzottakat és panaszkodik, hogy értelmetlen a rnunkáj a,

mert nincs eredmény.

Az ..aktiv" típus cl lenpólusának gondolatVilágát a feladat remény telen

sége köti le. A nehézségek aránytalan átélése elveszi terterejét. Nem tud

ja mcgértetni önmagával, hogya kevesebb bűnért, a kevesebb nyomorért

is érdemes kemény munkát magára vállalnia.
Aki a belső feszültséget azzal akarja Iclsz.írnolní , hogy odaszegődik va

lam elyík túlz áshoz , a valóságot összetettsége mia tt nem fogja megérteni,
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szükségképpen azt fogja hinni, hogy az élet ..kitol" vele. pedig csak az
történt, hogy helytelen állásfoglalásával kimozdította belső értékrnércé
jének sdlypontját a középről , Ebben a perspektivában Ott is szándékosság
félét lát (az élet "kitol" vele), ahol csupán az élet általános törvénysze
rűsége alakúja az eseményeket.

A ..nyugalomban maradás" maga még természetesen nem egyenlő az
erénnyel. A hivatalnok hűségével is lehet papi életet élni, anélkül, hogy
bensőleg különösebben résztvenne a szíhfalak rnögött zajló drám ában , Az
egyházi hivatalnok megoldása volna a harmadik trpusü felelet a probléma
ra. Hogyelkerülje a küzdelrnet, megalkusztk, amíg csak bún nem fenyege
ti. Ezzel mentesrtí magát a gyötrelemtől, de el is zárja magát az élet mé
lyebb megismerésétől.

A negyedik típus az a "középen rriaradö", aki bensőleg megéli a feszült
séget mindkét irányban és nem száll vitába vele, nem akarja letagadni
vagy kiküszöbölní , hanem a val6ság iránti tisztelettel elviseli. Ahol a hely
zeten valtoztatní szeretne, ott sem az elégedetlenség és türelmetlenség
sttlusában fog hozzá a munkához, hanem iparkodik a változás előfeltéte

leit megtererntení ,

Minél íntenzfvebb és mínél személyesebb a két belső pölus feszültsége.
annál több belső fájdalommal jár annak elviselése. Csoda-e, ha recseg
nek-ropognak néha a belső eresztékek. mikor órrá igyekszünk lenni a fel
támadt viharon? Ki nem érezte már magában, hogy oda tudná csapni e
gész munkájét, amit eddig épftetr és még éprtení remélt. csakhogy kisza
badítsa m agát ebből a személytelen szorrrasböl ; Hányan jutottak valódi

tragédiába. mert a türelmük kifogyott s megkíséreltek olyan rnödon seg(
tení magukon, amelyet a papi keretek már nem bírnak el?

Lássunk rnost néhány idézetet. ahol a beszámol6kban kifejezetten a papi
élet ..privát" oldala kerül az előtérbe.

A magyar pa)) is menekülu
- "A lelkipásztorkodás nagy veszélye nálunk a bizonytalanság és a
folytonos változás. A lelki hullámzás a menekült sors velejarója és
ez a papoknál is jelentkezik. "

Az előljáróknál nincs mindig megértés:
- "Az illetékes egyházi, de főleg szerzetes előljáréknál tapasztal
hatö egy irányzat. hop kivonják embereiket a magyar rnenekült
lelkipásztorkodásb6l.

- "Az 6jmenekülteknek szentelem minden időmet. Fájdalmasan
érint, hogy két magyar papot kivontak a magyar pasztoráci6b61,
pedig legalább 15. OOO katolíkus magyar él szétszörtan a városban
és csak ketten foglalkoznak velük. "
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Kevés eredményért is keményen meg kell dolgozni:
- "Igen sok fáradságot igényel utánajárni, hogy magyarjaink meg
maradjanak katolikusnak, hogy gyermekeiket katclikus iskolába já
rassak és hogy katolikus templomban esküdjenek ...

- "Hogy ne vesszen el teljesen az egyetemi fiatalság, és ne süly
lyedjen teljesen erkölcsi normákat nem ismerő materializmusba
vagy aszektásságba,föltétlentil szükséges volna egy vagy két ma
gyar ház felállítására ...

- "A lelkészi munkaídő és munkaprogramm: reggeltől estig foga
dások, látogatások a kórházban, börtönben, ifjdsági otthoríban, le
velezés, kisegítés."

Nemtörődömség a hrvek részéről:
- nA megyémben lakó magyarok közül kb. 600 tart valamilyen
formában kapcsolatot a lelkésszel. A másik 600 -nak nincs semmi
féle kapcsolata a lelkésszel. "

A menekült magyar pap sorsa olyan, rnínt menekült hfveíé. Ime egy példa:
- 1946-ban hivatalos küldetéssel külföldre jön, hogy kolduljon az
elhagyatott gyermekek számára. 200 konferenciát tart, magyar
lelkigyakorlatot ad három országban. Amikor 1952-ben a hazafe
lé irányul6 munka lehetetlenné válik, a helyi pasztorécíöba ál1ít
ják be. 1956-ban rábízzák 1500 menekült lelki és anyagi ügyét.
Egy baleset és operacíö űjra kivonja a magyar munkáb6l.

A papi életnek szintén "privát" területe a m a gy a r p a p i k ö z ö s 
ség kérdése. A papi közösség iránt igen nagy az igény. Ez majdnem mín

den adandó alkalommal kifejezésre jut magánbeszélgetés kapcsán éppúgy,
mint közösségi határozatokban. A MPE kérdőrvein is találunk ilyen meg
nyilatkozásokat:

- "A magyar papoknak az alázatosság és az apostolság szellemé
ben össze kell dolgozni és gyakran, de legalább évente egyszer ta
lálkozniuk kell egymással ."

- "Sok a küzdelern az emberek megtérrtésében. Színte emberfe
letti! Hálás vagyok a Papi Egységért, mert csüggedéseimben sok
szor űj erőt merttek belőle. T alán alkalm am lesz. .. egyszer el
beszélgetni paptestvéreimrnel ...

- "J6 hogy jön a Papi Egység, mert bizony eléggé egyedül vagyok. "

- "Örömmel olvasom a MPE-t. Buzdítást ad és szellemi kapcsola-
tot teremt a most szétsz6rtan élő, dolgozó magyar papokkal, visz
szatekint a műltra és a jelenben készíti a jövőt. A MPE szándéká
ra szfvesen ajánlok fel 10 miseíntenciöt első szándékra. Talán ez
zel kissé segíteni tudom a lapot anyagilag és lelkileg is. Hálásan
kösz.önöm fáradságukat a lap megküldésével , ..
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- Egy rmssztonaríus (rja: ..Hálásan köszönöm a MPE-t. Örömmel
olvasom. Előfizetni sajnos nem tudok rá. Ha továbbra is tudják
küldeni , itt mel1ékelem a errnemet. ..

- ,,Jóleső érzés tudni, hogy vannak paptestvérek. akik érdeklődnek,
számon tartanak, sőt (rásaikkal segftenek mínket."

- ..A multkori MPE-ben rátaláltam egy ismerősöm nevére, szeret
uék neki rrní. Megkérem a MPE-t közvetftsék neki levelemet, rní
vel a crmét nem tudom s ha várok, sok idő telik el. ..

- ..A paptársamnak küldött MPE-t, mivel ő meghalt, átadtam az
egyik itt tanuló magyar teológusunknak...

A m agyar papi közösséggel kapcsolatban érdemes felernlrtení, hogya
hi vatások verbuválásában a p a p i u t á n p Ó t l á s érdekében sajnos vajmi
kevés történik nálunk. Jó volna ezzel még a papi közösség érdekében is
foglalkozni, mert a fiatalság a papi közösségbe is SZIDt, mozgást visz, mint
a gyermek jelenléte a családba.

Befejezésül foglaljuk össze benyomásainkat: miáltal lehetne a külföldí

magyar lelkipásztorkodást az adott lehetőségek között eredményesebbé
tenni.

1. A n e g a t i v k r i t i k a lehető kiküszöbölése. Ez inkább gyöngft,
rnint éprt, mert nem ott hoz létre feszültséget, ahol a valóságban is ellen
tétek feszülnek. hanem a személyek között, pedig ott együttműködésre
volna szükség. Hi ábavalö bonyodalmakat okoz, erőket köt le, amiket má
sutt fel lehetne használni.

..Érdekes, hogy ebben az országban sok paptársam (nem magyarokról van
sz6) megelégszik az itteni katolikus élet kritikájával , de a fejlődéshez nem
járul hozzá éprtő rnunkával" - íi:ja az egyik beszámol6.

2. A lelkipásztori helyzet s z á m s z e r ú f e l m é r é s e. A falusi plébá
nosnak, mivel hrveít személyesen ismeri és hosszú idon át él közöttük, kar
toték nélkül is fejében van minden szükséges adat. A magyar lelkipásztor
helyzete változékonyabb és bonyolultabb. Az 6j lelkipásztornak nincs ideje
l-2 évig ..kiismerni" az övéit, nincsen rnödja utánanézni a dolgok állásá
nak, emberei nincsenek annyira szeme előtt, hogy előbb-utóbb minden hoz
zátartozö fontos dologba belebotlana. ha nem kutat külön utána. Csak a lel
kipásztori adatok rendszeres felkartotékoz.ása tehermentesrtí a lelkipásztort
az állandó fejtöréstől és teszi Iehetővé, hogy figyeImét a napi ügyektől az
átfogóbb szempontokra irányftsa. Érdemes volna közösben kidolgozni egy
kartoték rendszert a magyar lelkipásztorok használatára, jól bevált hasonló
célú rendszerek alapján és önköltségi áron rendelkezésre bocsájtani. Igy meg
lehetne spörolni egy csomó kísérletezést.

Arra az ellenvetésre, hogy hogyan csináljon a magyar pap kartotékot,
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mikor a papi munka is felülhaladja erejét, azt lehetne válaszolni: Az Időt

rab16 gépies munkát nem szükséges személyesen végezni, de mínél több,

átfog6bb a munka, annál szükségesebb a szervezés. A kérdés nem így hang
zik: lelkipásztorkodás vagy kartotékozás, hanem így: a lelkipásztori fe
lelósség megengedi-e, hogy becsületesen dolgozzunk ott, ahol munká
ba botlunk s a többi feladatot sorsára hagyjuk. Nem kötelességünk-e, hogy
szemünkkel mindig az el veszni indul6 századik bárány után kutassunkz
Hivatásunkhoz tartozik, hogy az egész terepet szemmel tartsuk, hogy véd
jük magunkat lát6határunk beszúktilése ellen s mindig legyen okunk, ha
kevésbé fontos ügyekre nemet kell mondani.

A lelkipásztori adatok feldolgozásában mintául szolgálhatna Svájc. A
svájci magyar lelkészek időnkint kiadott beszámol6ja pontosan tájékoztat
a katolikusok elhelyezkedéséről, a vallásos eseményekről, a magyar rn i

sék idejéről, a lelkészek fizetéséről, munkaköréről stb. A beszámol6 se
gítségével azonnal meg lehet mondani pl. a Svájcba utazó magyar egye
temistáknak hol, mikor talál magyar mísét, mílyen telefonon érheti el
X. Y. ottani lelkészt, aki az összes további kérdésben pontos felvilágosí
tást tud adni.

A külföldí magyar pasztoráci6nak valóban szüksége volna egy egy
házi informáci6s k ö z p o n t r a , amely országok közöttí szinten
gyújtené a lelkipásztori adatokat s ellenszolgáltatásul a beküldött helyi
adatért minden lelkipásztornak hozzáférhetővé tenné az egész világon
szerteágaz6 magyar lelkipásztorkodás adatait.

3. A paphiány okozta nehézségek csökkentése. Főleg két lehetőséget

kellene megvizsgálni: Milyen körűlmények között tudnának a nem lelki

pásztorkod6 magyar papok bekapcso16dni a sokrétű pasztoráci6s munkába
és lehetne-e "vándorl6 szakembereket", összevont intézményeket beállí
tani speciális vagy párhuzamosan halad6 munkák elvégzésére.

A magyar pap személye külföldön szocíolögíaí szempontből olyan fon
tos, hogy hiába van másirányd lekötöttsége, a magyarok felkutatnak és
megkörnyékeznek minden magyar papot. A pap is érzi, hogy ó népének
papja és ha csak m6d van rá, szrvesen vállal kisegítést a magyar paszt 
toráci6ban. Az alkalmi bekapcso16dás azonban rendezett lelkipásztori
üzemet tételez fel. Ha egyelóadást elválla16, alkalmilag kisegító pap
nak egyszerre csak "nyakába szakadnak az ügyek", máskor övatos lesz,
ha magyarok hívják.

A kisegítés másik problematikus pontja a h o n or ár i um ü gye. A
lelkipásztorkodásbah dolgozök kölcsönösen kisegítik egymást. a honorá
rium kérdése ilyenkor nem is merül fel. De ha a meghívott magyar papnál
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a munkaterület különbözőségemiatt nincs rnöd a viszonr-kísegrtésre, az

ütiköltségről. a honoráriumról is tárgyalni kell.
Végül: sz6ljunk időben, ha kisegftésre van szükség. A lelkipásztorko

dással rendszeresen nem foglalkoz6 papnak komoly nehézséget jelenthet,
ha megkérik hirtelen kisegftésre. Időbeosztását, munkaütemét nem szrve
sen rángatja senki, hacsak nem elkerülhetetlenül szükséges. Azonkrvül a
kisegítőnek több rnunkájába kerül az előkészület mint a lelkipásztornak.

4. A h ívek b e von á s a. A lelkipásztorkodás szörvány jellege azt
kívánja, hogy öná116ságra, öntevékenységre neveljük hfveínkst. A hívek
bevonása a nem szorosan papi munkába ma minden szempontb61 az idők

szava. Munkatársak kinevelése azonban nagy energia befektetést ktván.
Innen a gyakori kfsértés, hogy mindent magunk csináljunk, mert ez egy
szerűbbnek látszik. A munkatársak kinevelése - az Evangéliumból is lát
hatjuk - sok fáradságot, türelmet. meg nem szelgatt síkertelenséget je
lent. De arra is jó Illusztráciö az Evangélium, hogyamunkatársakon ke
resztül nagy feladatot is meg lehet oldani.

5. Szervezési m ö d s z e r e k kidolgozása a magyar lelkipász

torok részére Az egyesületeknél már utaltunk a magyar individualizmus
ra, amelyet a szervezőnek figyelembe kell vennie. A szocíolögí aí struk
turáltság vázolásáb61 is lehetne támpontot merftení szervezési möc'szerek

kiválasztásához. A szervezés m6dszereiről azonban sokkal többet lehetne
beszélni: pl. a lélektani, szociol6giai összetevőkről. Ezek ismerete egy

csomó felesleges erőfeszítéstől, sikertelenségtől övhatj a meg a szervezési

munkára kényszerülő lelkipásztort. A külföldi magyar papok között van

nak nagyszerú szervező egyéniségek. akiknél mind a tapasztalat, mínd a
hozzáértés megvolna a kifejezetten lelkipásztori szervezés mödszerének a

kidolgozásához .
6. A magyar emigráció pasztorálisának a kidolgozása. Az

olyan nagyszabásl1 munkaterület, mínt a külföldi magyar lelkipásztorko
dás, ha tudatosan szembe akar nézni feladatával, nem nélkülözheti az
elméleti előmunkálatokata pasztorációs m6dszerek terén sem. Ha az e
migráci6ban megjelenő történeti, történetbölcseleti, néplélektani írások
azt tárják elénk, hogyamagyarságnak sajátos belső alkata és hivatása
van, a pasztorálisnak is ki kellene dolgozni a sajátosan magyar vonásokat
a maga területén.

A magyaroknak leginkább fekvő megoldást nem kényszerülne minden
lelkipásztor maga kitapogatni. Az általános alapok kidolgozásával bizonyos
érett snlushoz lehetne juttatni a külföldí magyar lelkipásztorkodást s egész
biztosan az otthoni egyházi életnek is nagy szelgálatot tenne ezzel a kül-

földet járt magyarság. András Imre sr
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RÓMA SZAVA

A SZENTATYA ZÁRÓBESZÉDE
a zsinat első ülésszakának végén

Mindenekelőttemlékezetünkbe idézi, hogy a Il, vatikáni zsinat első

ülésszaka a Boldogságos Szűz anyaságának az ünnepén kezdődön és a Szep
lőrelen Fogantatás ünnepén végződik, azon a napon, amelyen IX. Pius meg
nyitotta az I. vatikáni zsinatot. Ez az időbeli találkozás arra látszik utal
ni, hogy amint az Egyház sok más nagy eseménye, úgy ez a zsinat is a
Bo l d o g s á g o s S z Ű z a n y a i o l t a l m a a l a tt játszödík le.

A Szeritatya a zsinati atyák és a saját maga szrvét-Ielkét eltöltő gon
dolatokat és kívánságokat három pontban foglalja össze: 1. milyen volt
a zsinat kezdete, 2. eddigi lefolyása, 3. mit várhatunk a zsíriatttöl z

r. A ZSINAT KEZDETE
..Még élénken él emlékezetünkben - mondta a pápa - az a fényes meg

nyítö ünnepség, amelyhez fogható nem volt az Egyház történetében. Az
egy, szent, katolikus, apostoli Egyház örök küldetésének a ragyogó fényé
ben, épületének megingathatatlan szilárdságában, intézményei meggyő
ző és vonzo erejében" rnutatkozott be a nagy világ előtt. Majd hálásan
emlékezik meg az állam fők képviselőiről. akik a megnyitáson résztvettek
és mindazokr61 a míllíökröl , akik nagy érdeklődessel kisérték végig a zsi

nat megnyitásának az ünnepségét.
Aztán a zsinat első ülésére tér ki. ..Az első ülés lasst1 és ünnepélyes me

netével míntegy m e g n y i t 6 j a a zsinat nagy művének; ez volt a beve
zető, hogy az atyák teljesen beleélhessék magukat föladatukba. amelyet

ez a nagy ügy a Gondviselés rendelkezéséből rájuk r6." Szükséges volt,
hogy a távoli országokb61 az örök R6mába összesereglett testvérek érintke
zésbe lépjenek egymással, lássák egymást, m eg ism e r j ék eg ym ás

f ö Ifo g á s á t és közöljék egym assal tapasztalataikat.

"Könnyen érthető, hogy egy ily nagy gyülekezetben hosszabb időre

volt szükség, hogy létrejöhessen a megegyezés olyan dolgokban, amelyek
- a szeretet sérelme nélkül - e l t é r ő f ö Ifo g á s o k h o z vezethettek.

Ezen ugyan nem kell csodálkozni, de azért egy kissé aggasztotta a kedé
lyeket. It Ez az isteni Gondviselés intézkedésével történt, hogy az igaz

ság teljes fényében ragyogjon föl, és hogy ország-világ előtt nyilvánval6
legyen Isten fiainak a szabadsága, amely megvan az Egyházban.
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A tárgyalások nem véletlenül kezdődtek a l i t II r g i k II S t á r g y k ör -
r e l. Az Isten és az ember közti viszony nagy fontosságII, és a kinyilat
koztatás, az apostoli tanítóhivatal szilárd alapján kell állnia, hogy litur
gikus megnyilvánulása a lelkek üdvére szolgálhasson. Éppen ezért alapos
megfontolásra volt szükség, amelyen nem érzik az a fölszrnesség és kap
kodás, amely néha az emberek egymásközti viszonyát kisérni szekta,

"Még más ö t t á r g y k ö r is sorra került, amelyeket a zsinat megvi
tatott. Azt hisszük, hogy az ilyen döntések igen hasznosak, rnert ezek a
lapján majd szabatosan és véglegesen meg lehet fogalmazni az egyes ren
deleteket, úgy hogy méltán lehet arra következtetni, hogy jó alapul szel
gálnak azokhoz a kérdésekhez, amelyeket majd még meg kell tárgyalni."

II. A ZSINAT TOVÁBBI MENETE
A pápa figyelme ezután a j ö v ő m u n k á i r a irányult. A hazatérő püs

pököktől először is azt várja, hogy hiveiket megerősítik a bizalomban, a
szerétetben és hogy vele e~yütt buzgón kérik Istent a zsinat további sike
réért.

"A zsinati közös munka nem szünetel , ellenkezőleg, a ránk vár6 mun
kák nehezebbek és fontosabbak, mint amilyenek a többi zsinatok szünet

beli munkái voltak. De nagy előnyünk. hogy a modern kor vívmányai meg
könnyrtik az érintkezést a nagy föladaton dolgozók között, ..

A zsinat további előkészítéséneka megkönnyítésére ú j b i z o t t s á g o t
is szervezett a pápa. "Ennek a bizottságnak a föladata lesz a következő

hónapok munkáit segíteni és irányítani, meg a zsinat egyes bizottságaival
folytatandó tárgyalásokban mintegy erős alapot rakni, hogy a zsinat sze
rencsésen befejeződhessék, Zsinatunk tehát a következő 9 hónap alatt szü

netelteti ugyan az üléseit. de azért nagy energiával halad tovább a meg

kezdett úton." Az egyes püspökök föladata lesz a velük közölt és még
közlendő anyag alapos átgondolása, hogy így a következő ülésszak biztos
léptekkel, zavartalanabbul és gyorsabban haladhasson előre. Nagy előnyt

jelentenek az eddig szerzett tapasztalatok. Azért remélni lehet, hogya
jövő évben, amikor a tridenti zsinat befejezésének 400 éves évfordulóját
üljük, Krísztus születéséuek örömnapján a nagy mű befejezést nyer.

III. MIT VÁRHATUNK A ZSINATTÓl?
A pápa nagy várakozással tekint a zsinat elé és nagyon-óhajtja, hogy

megvalósuljon a gondolat. amelyre a zsinat meghirdetésénél utalt. Bár
még nincsenek megállapitva a végrehajtás norrn áí , mégis szrvesen gondol
a Szeritatya a várható eredményekre. Azt kívánja, hogy ezekben ne csak
a katol íkus híveknek legyen részük, hanem áradjanak sz ét az egész keresz-
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ténységre, sőt a nemkeresztényekre is, akik méltán dicsekedhetnek elő

deiktől örökölt ősi kultt1rájukkal. ..Nem kell félniök az evangélium vilá

gosságától, mert az evangélium - amint az elmült századok folyamán is
történt - nagyban hozzájárulhat vallásos érzületük és kultürájuk cs!ráinak
a kífejlesztéséhez, ft

Ha majd itt lesz az ideje, az Egyház rnűködésének minden területén

meg kell valósulnia mindannak, amit a zsinat elhatározott: kell, hogy

mindenki készségesen engedelmeskedjék az Egyház irányításának és paran
csainak. ..Ez az igazán nagy föladat meg fogja követelni a püspököktől.

hogy egyesült erővel sürgessék a helyes tan hirdetését és a zsinat határoza

tainak a végrehajtását. Használják föl erre a célra mindkét klérus segítsé

gét, a vallásos intézmények és a világiak tevékenységét is. ft

"Igy aztán kétségtelenül föl fog virradni az új pünkösd hajnala, amely
az Egyházat űj lelki erővel fogja gazdagftani, és az Egyház az ő gazdag
ságát anyailag fogja szétárasztani az emberi ténykedés minden területére.

Tovább fog terjedni és növekedni Krisztus királysága a világon, még job
ban fog visszhangzani a megváltás örörnhrre a földön, nagyobb becsület

ben fogják tartani lsten jogait. megerősödik a szeretet és a j6akaratú em

bereknek megígért béke. ft

A PÁPA LEVElE A ZSINATI ATYÁKHOZ
(Kelt 1963.jan.6-án este)

A karácsonyi ünnepek elmúltával a papának, de szinte az egész embe

riségnek gondolatai, szavai, vágyai ismét a vatikáni zsinat ügye felé irá

nyulnak. A Szentatya a zsinati atyákhoz intézett levelében C..Mirabilis il
le") a közbeeső nyolc hónap teendőire hrvja fel figyelmüket.

r. A pápa a brborosí testületboi egy Ú j b i z o t t S á g o t szervezett, a
mely célszerűbben rendezi és szabatosabban meghatározza, tekintetbe vé
ve az egész zsinat rendjét és célját.

ll. Álland6nak kell lennie az ö s s z e k ö t t e t é s n e k a zsinat központi
intéző bizottsága és a zsinati atyák közott. A p á P a f ö l a d a t a megad

ni a zsinati munka általános irányelveit. és a zsinat határozataira az utol
só döntő és szentesrtő szöt kimondani, a püspököké és a többi z s i n a t i

a t y á k é eloterjeszteni és megvítatni a határozati javaslatokat, azokat
kellő formába önteni, végül a pápával együtt alárrní , A püspökök, a sol

licitudo pastoralis részesei, szenteljék gondjukat továbbra is a zsinat nagy

ügyének, maradjanak egymással is összeköttetésben és serényen feleljenek
a központi bizottság kérdéseire. Hogy rnunkájuk gyorsabb és eredménye

sebb legyen, vegyék igénybe egyházmegyéik néhány kivá16 papjának és
szerzetesének közreműködését is.
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lll. A klérus és a világiak összmunkájára nézve is van a
Szeritatyának egy-két megjegyzése. Sok buzgó világi javasolja, hogya
zsinat ügy magán, mínt nyilvános használatra I1j informulákat hoz
zon be. Erre - legalább a jelenben - nincs szükség, Igyekezzenek ezeket

minél buzgóbban kihasználni és ezzel is lsten áldását kiesdeni a zsinatra.
IV. Végül ne feledjük, hogy a zsinat elsősorban az Egyház tagjait tart

ja ugyan szem előtt, de ha csak az Egyház érdekeire gondolnánk, a pápa
fölfogása szerint nem felelnénk meg Krisztus akaratának. Hiszen mit is

írt a szeretett ranrrvanyz "Ó engesztelő áldozat bűneinkért; de nemcsak
amieinkért, hanem az egész világ bűneiért is." (1 Ján. 2,2) És: "Az

igazi Világosság. amely m i n d en e m b e r t rnegvilégosrt, a világba jött. "
(Ján 1,9)

Ezért Aranyszájd Szent János szerínte "Ne feledjétek, testvérek. hogy
nemcsak a saját életetekről. hanem az e g é s z v i l á g r ól k e II s z á -
m o t a d n o t o k ... (ln Matth. XV.) Kell, hogy míudazok, akik velünk e
gyütt hivatva vannak, hogy ugyanabban a hitben és ugyanabban a krisztusi
akolban elnyerjék üdvösségüket, lássák a mi őszinte és lelkes törekvésün
ket, amellyel a t e l j e s i g a z s á g o t akarjuk megismerni és megvallani.

FRLJCTUS CONCIUI: A ZSINAT GY{)MÖLCSEI
1

Furcsa dm: a zsinat gyümölcsei! Hogyan beszélhetünk a zsinat gyümöl
cseiről, amikor még csak az első ülésszak ért véget. s amikor úgyszólván

még semmi döntés sincs, amelyet a zsinati atyák és a Szeurszék a világ
közvéleménye elé tárt volna. Mindenki tudja. hogy a munka erős ütemben
folyik tovább: püspökök jönnek-mennek Rómába a világ minden részéből

és készttí k az anyagot a második ül ésszakra, Okosabb lenne várni, s a gyü
mölcsökről semmit sem szölní, m(g a zsinat munkája be nem fejeződik.

Igaz, a crrn furcsa. Az is igaz, hogy még nem minden gyümölcs érett
meg. sőt még annak a nagyobbik része sem. Azt sem tudjuk pontosan, még
mi lesz a gyümölcse. Ennek ellenére, az Egyház nagy találkozójának már
most is van hatása, s valamennyire fel lehet már mérní az eredmény nagy

ságát.

1 Zsinati beszámolónkat a szerző betegsége miatt csak a következő számban
folytathatjuk. Helyette örömmel közöljük római megfigyelőnk értékes fej
tegetését a zsinatnak máris mutatkozö gyümölcseiről. (Szerk.)
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Arról a néhány gyümölcsről akarok besz arnolní, amely már kitörölhe
tetlenül meglátszik az Egyház életén, A kép nem lesz teljes, nem is lesz
tökéletes, de adhat valami űjat azoknak, akik szrvesen hallanak arról a
megűjulásröl, amely XXIII. János pápa szerint a zsinat elsőrendű célja.

Sorraszedem tehát azokat a gyümölcsöket, amelyek már most szernbeöt
lenek, amelyek vagy megértek, vagy még érőben vannak.

1. LELKIISMERETVIZSGÁLAT AZ EGYHÁZBAN
Miután a pápa meghirdette a zsinatot, kért minden püspököt és minden

katolikus egyetemet, hogy vizsgálják meg s Irják meg a Szentszéknek:
mi az, ami i t é l e t ü k szerint m e g ű j u l á s r a szorul az Egy

házban. Avasfüggönyön kivül nem volt olyan része az Egyháznak,ahol

ne tették volna mérlegre azt, ami muland6 és változó az Egyház életé

ben, s ne kérdezték volna, mi ebben az, ami segfti az Ige hirdetését s az
lsten nagyobb szeretetét, s mi az, ami ósdi és akadály az Evangélium l1t

jában. Ezt a lelkiismeretvizsgálatot mínden egyházmegyében, rn inden

teológiai főiskolán elvégezték, a szerzetesrendekben, s a r6mai kűri án is.

Az eredményt nem tudjuk, de több kötetben kinyomtátva megkapták azok,

akiknek a zsinatot elő kellett készíteniük. XXIII. János pápa a zsinatot az
Egyház megl1julására szánta. Az őszinte magábanézés előtte, s a hibák

megvallása már önmagában is olyan érték, hogy a legjobb biztosíték a

meg6julás felé s igazában a zsinat első gyümölcse.

2. MÉLY APOSTOll VÁGY
A nagy lelkiismeretvizsgálatnak egyik eredménye az, hogy szembe kell

néznünk a valósággal: a keresztény országokban sem mindig döntő az Egy
ház szava, a pogány világba pedig úgyszólván alig jut el. Krisztus paran
csa és a küldetés, amit tőle kaptunk, pedig az, hogy az Evangéliumot
m inden népnek hirdetni kell. Innen a mély vágy. amely most annyira tu
datossá válik az Egyházban: az Igét hirdetni kell m indenütt , minden el
érhető eszközzel s olyan mödon , hogy az emberek meg is értsék azt. Ez
az apostoli vágy rögtön odavezet, hogy vizsgálat alá vesse az a p o s t o l 
k o d á s e s z k ö z e i t: megfelelnek-e a modern világ követelményeinek,
vagy régi dolgok maradványai, amelyek inkább akadállyá lettek? Hasz
nálunk-e minden eszközt, amelyet a fejlodés, a tudomány elénk ad, vagy
megragadunk kicsinyes formákban, jogi formulákban, nem értve az idők

szavát? Innen következik a vágy: használni a legjobbat és a legjobban,

hogy m índen embert elérjen az lsten szava.
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3. VAGY A BELSŐ MEGÚjULASRA
Komoly apostoli élet s bátor kezdeményezés nem lehetséges belső béke

és megüjulas nélkül. Innen van a vágy az Egyház belső életének a meg
l1j(tására.

Ez a vágy mindenre kiterjed: az Egyház imádságos életének
a meglíjftására a liturgiában, az egyházi tudományok további elmélyíté-e
sére , a papság képzésére. a szerzetesí életnék a modern körülményekre
val6 jobb alkalmazására. az Egyház belső szervezetének és kormányzásá
nak a megüirtaséra, Sok előrras amely szerint ma élünk. évszázadokkal
ezelőtt készült. s ideje lenne, hogy megvaltozzék, s ezzel a Szeritlélek

nek a munkáját jobban segrtse, s alátámassza.

4. A PÜSPÖKÖK TALÁLKOZÁSA
A zsinat alatt többször hallottam püspököktőle milyen hasznos számuk-

ra az, hogy saját nemzetbeli kollégáikkal két hönapon át e
gyütt élhetnek. Ha eddig találkoztak is egymással. soha sem tudtak hosz
szabb időt együtt tölteni, hogy gondjaikat. terveiket alaposan és részlete
sen megbeszéljék. Most itt R6mában alkalm uk volt arra. hogy az otthoni
ügyeket is megvítassak, és az egységet a püspöki karban még erősebbé te
gyék. Ezt elősegítette az a körülmény. hogy sok országnak a püspökei nagy
részben. néha kivétel nélkül együtt laktak: ugyanabban a szállodában vagy
ugyanabban a kollégiumban. Ebből sok j6 fog származni az illető országra.
Mennyivel nagyobb jöt jelent azonban az egész Egyházra nézve, hogy az
összes püspökök itt találkozhattak. Két angol püspök meghatódva
rnesélte, milyen mély benyomást tett rájuk, amikor egy horvát püspök el
mondta a nehézségeket. amelyekkel neki meg kell küzdenie, Egy színtén
eur6pai püspök emlrtette, hogy életében először érezte meg igazán. mit
jelent a délamerikai paphiány: egy délamerikai volt a szomszédja a zsi
nati üléseken. és volt alkalom gondolatcserére. Az is többször megtörtént,

hogy egy nemzetnek a püspökei más nemzetbelieket is meghrvtak a talál
kozöjukra, Főleg a franciáknak voltak ilyen nyitott-ajtaja találkoz6ik.
Ezek a találkozások mind maradand6 barátságot és jóindulatot eredményez
tek. Az Egyház egysége így megerősödött.

5. A PÜSPÖKI HIVATAL FONTOSSÁGÁNAK A MEGÉRTÉSE
A kinyilatkoztatás gazdagsága annyira nagy. hogy egyetlen nemzedék

sem tudja azt teljesen kirner űení , Minden század egyre mélyebben érti
meg az lsten gondviselése, az idők és az emberek szükségleteí szerínt,

A tizenkilencedik század teol6giájának egyik gyümölcse az volt, hogy
Szerit Péterhívatal anak, a pápaságnak a fontosságát megértette
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és teolögíaí formában kifejezte. Ez a fejlődés az első vatikáni zsinaton ér
te el a csücspontját, amikor a pápai tévedhetetlenség tanát a zsinat ünne
pélyesen kihirdette. Természetes, hogy utána a hittudósok figyelme a pá
paság felé fordult, s annak a mélt6sága, hatalma központi helyet foglalt
el az írásokban és az előadásokban. De az Egyház nem a pápaságnak az
egyetlen oszlopán nyugszik, hanem mintegy kettős alappillére van: egyik
a pápaság és a másik a püspököknek a hivatala, akik az apostolok utödaí,
A p ü s p ö ki m é l t ö s á gr 61 azonban nem sok sz6 esett az utöbbí évti
zedekben. Néha t1gy látszott, hogy a püspök az egyházmegyében nem több.
mint a pápa követe és képviselője. Ez azonban nem így van. ApUspököket
a Szentlélek állrtotta az egyházmegyék élére, hogy azokat a pápa hatalma
alatt, de saját nevükben az Istentől adott hatalommal korrnányozzák, Ezt
a hatalmat érezték meg a püspökök a zsinaton üjra és mélyen, amikor nem
engedték, hogy bárki is befolyásolja a döntésilket és bárki is irányt'tsa őket

Szent Péter utödján krvül, Az t1jságok sokat írtak a pápai Kt1ria és a püs
pökök többsége közötti ellentétről, de ez a va16ság Ieegyszerűsrtése volt.
Jobb lenne t1gy mondani, hogy a püspökök megérezték azt a hatalmat, a
melyet a Szentlélek adott nekik, s mentek a maguk űtján anélkül. hogy
bárkivel is szemben akartak volna állni. Egyetlen gondjuk csak az volt,
hogy azt tegyék, ami jobb az Egyháznak. Ennek a következménye az lesz,
hogya püspökök sokkal erősebb ütemben fognak résztvenni az egyetemes
Egyház ügyeinek a támogatásában és a kormányzásban, mint eddig. Ez
nem csökkenti a pápa hatalmát. A püspököket ő nevezi ki, ő adja nekik a
küldetést, de amikor a hivatalt megkapták, a Szentlélek közvétlenül se
gfti őket. A gyakorlati következménye ennek az, hogy az Egyházban ki
sebb lesz az ügyek központosítása Rómában, s több szabadságuk lesz a püs
pököknek, mínt eddig volt.

6. A LITURGIA MEGÚJlTÁSA
Ez olyan gyümölcs. amely már csaknem beérett. A zsinati atyák lé

nyegében elfogadták a liturgia megüjrtasara tett javaslatokat. Még néhány
részleten folyik a munka, a döntés végleges formáját a második illésszak
fogja megszavazni, de már eleget ismerünk belőle, hogy azt mondhassuk:
a reform nagy jelentőségű, A liturgiában helyet fog kapni nemcsak a latin,
hanem az egyes népek anyanyelve is, hogy mindenki a saját anyanyelvén
hallgassa az lsten igéjét. A reform nagylelkű, de ugyanakkor mérsékelt is.
Az egyes nemzetek vagy népcsoportok püspöki kara hatalmat fog kapni,
hogy m aga döntsön arr61: mi a legjobb megoldás a földnek azon a részén,
ahol ők kormányozzék a hívó népet. Azt azonban ne várjuk, hogy amint
a második ülésszaknak vége lesz. azonnal t1j form át ölt az Isten tisztelete:
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a mise, a breviárium, a szentség-kíszolgaltatas stb. Bármilyen reform jön
is, az nem lehet szakítás a kétezeréves hagyomány kincsével, hanem o
lyan lesz, rnínt l1j oltás a régi fában: akkor termi a legszebb gyümölcsöt.
amikor a régi erő egyesl.il az űj haitassal, Tehát a hagyományt a zsinat
fejleszti, de meg nem tagadja. Időbe fog telni, amrg hozzáértő tudösek
az l1j könyveket átdolgozzák: a mísekönyvet, a breviáriumot, a szertartas
könyveket. Gondolom, hogy még trz év is elmrílík, amrg a megüjulas rnín
den templomot elér, s mi papok Lij formában rnondjuk a napi imádságot.

De a munka már megindult s remélhetőleg gyorsan fog haladni előre.

7. JÓAKARAT A KATOLIKUSOK ÉS A NEM-KATOLIKUSOK KÖZÖTT
A zsinat összehivása már az Egyház egységének a helyreall úása jegyé

ben történt. Azonban rnínden nyugodtan gondolkoz6 ember tudja, hogy ez

nem m ár6l holnapra fog történni. Sok protestáns lap arr61 rrt: itt az ideje,
hogy a katolikus Egyház beismerje, nem ő Krisztusnak az egyetlen igazi
Egyháza. Ez természetesen ki van zárva: ilyen értelemben nem lehet e

gyesülésről szö, Az Egyház megtartja az isteni hitet az egyetlen igazság
ban, amely minálunk van, de ez nem zárja ki azt, hogy isteni szerétetet
ne mutasson minden ember iránt, legyen az protestáns, zsid6 vagy bár
milyen máshitű és vall ásű, Ez az a jóakarat, amelyet a protestánsok és so

kan mások is megéreztek. s amelyben nagy XXIII.János pápának a szemé
lyes érdeme, akinek egyetlen gondja, hogy szerétetet rnutasson minden
emberi személy iránt még akkor is, ha l1gy látszik, hogy az illető nagyon
messze van az Isten orsz ágátöl , A nem-katolikus megfigyelők, akik a Va
tikán költségén voltak itt R6mában a zsinat alatt s látták annak munkáját,
mind hálával és tisztelettel beszélnek a pápár61 s a katolikus Egyházr6l.
Ez önmagában nagy dolog s lehet jobb dolgoknak az előszele.

8. Új LENDÜLET A SZENTIRÁSKUTATÁSBAN
A zsinat alatt az egyik legfontosabb kérdés a szentírástudománynak a

fejlődése volt. Ez az a szak, amely az utolsó ötven évben többet haladt,
mint az előtte levő ötszázban. Az oka ennek az, hogy igen sok új törté
nelmi felfedezés kertilt napvilágra, amelyek új fényt vetnek a Szentú ás
ra. Ma sokkal többet tudunk Ábrahámról, Móz esről és a zsidó nép életé
ről, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Jobban megértjük azt is, mi a Szerit
írás egyes könyveinek az üzenete Isten népéhez. Sok áldozatos munka van
e haladás mögött, de mint mindig , a haladást nem könnyen értik meg
azok, akik nem követték lépésről-lépésrea kutatást és nem ismerik azt az

önzetlen munkát, amely az új eredmények rnögott van. Ezért történt, hogy
közvetlentil a zsinat előtt súlyos vádak hangzottak el azok ellen, akik igye
keztek jobban megérteni az Isten szavát. A vádak annyira súlyosak voltak,
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hogy néha a hit elhagyásaről és a fiatal papság szellemi megrontásáról be

széltek. Egyesek, a zsinaton kívül álló személyek, olyan messzire mentek,
hogy írást küldtek a püspököknek, kérve az új irány elítélését. Amikor a
zsinati atyák a kinyilatkoztatás forrásáról beszéltek, a Szentírás problémá

ja is ott volt a szavak mögött. A kinyilatkoztatásról a zsinat elé terjesz
tett javaslat ha nem is ítélte el az új mődszer t , azt nem fogadta el, s szel
leme szerint inkább ellene volt. Ezt a tervezetet több mint 1300 piispök
vetette vissza kb. SOO ellenében. Ezzel hallgatólagosan megerősítette a
katclíkus tudósokat abban a munkában, amelyet végeztek (bár több más

oka is volt a séma visszautasítására) s hagyta, hogy menjenek tovább abban
az irányban, amelyet már XII. Pius is jóváhagyott. A kérdés még nem zá
rult le, de egy biztos: még erősebb lendiilet várható a szentírástudomány
ban, s eddig nem is sejtett szépségek fognak elénk tárulni a Biblia szöve

gébol.

9. A HITTUDOMÁNY ÚJJÁÉLEDÉSE
A zsinat hivatalosan a Szent Péter templomban folyt. Minden reggel

ott gyűltek össze a püspökök, szentmisét hallgattak az Egyház különböző

ritusai szerint s ott mondták el a fontos, hivatalos beszédeket. Délben egy
óra körül az ülés bezárult s a zsinati atyák sz étszöródtak a város minden
irányába. A délután hivatalosan szabad volt, a va16ságban azonban akkor
is pezsgett tovább a munka, A piispökök kisebb bizottságokban üléseztek
s tervezeteket készítettek elő. Másutt az egész világról idejött, legjobb
hittudósok tartottak előadásokat a zsinati atyáknak. Tagadhatatlan tény:
szinte minden püspök újra átment egy rövid teológiai átképzéserr. Ók az
Egyház tanítói, de egyikük sem gondolt arra, hogy ne kérjen tanácsot azok
tól, akik állandóan a hittudománnyal foglalkoznak. Az eredmény: sok é
geto kérdés került a napirendre, amelyet püspökök és tudósok egymás között

meg tudtak vitatni. Ennek a találkozásnak a gyiimölcse, hogy új és tel
jesebb szrnben jelenik meg mmden igazság, s az új szrhben ott van a tu
dósok kutatása és az Egyház pásztorainak a tapasztalata. Nem kétséges,
hogy ez nagy lendületet ad a hittudománynak, s a zsinat után olyan fej
lődést fog felmutatni, amelyet eddig régen nem láttunk.

10. NAGY MOZGALOM ELINDITÁSA
Egy zsinatot sohasem szabad csak magában nézni. Az nemcsak arra a

két évre terjed ki, ameddig ténylegesen tart. Minden nagy zsinat az Egy

házban új életnek volt a forrása s új mozgalmat indított el, amelynek a

hatása évszázadokra terjed. A tizenhatodik században volt a tridenti zsi
nat, de a szelleme lassan behatolt minden mai katolikus iskolába és plé
bániára, minden püspöki irodába és a római Kúr i ára , Az első vatikáni zsi-
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nat nem sokat hagyott hátra cr ásban, de a hatása mérhetetlen volt, több,

mint amit úásba lehet foglalni. Az akkor R6mában levő püspökök kérték
a liturgia megújrtását. A zsinatnak erre nem volt ideje és rnödja , de szá

zadunk elején X. Pius megval6sította az első nagy megüjrtast. Ugyancsak
az első vatikáni zsinat atyái kérték az egyházjog reformját, de nem tud
ták azt végrehajtani. Amit elmulasztott a zsinat, azt megtették utána a
pápák. Ilyen értelemben minden zsinat hatalmas szellemi mozgalmat in
dított el az Egyházban, amelynek az erejét még felrnérní is alig lehet.
Minden zsinat olyan mint egy forrás, eleinte csak kis pataknak látszik, de
idővel hatalmas foly6vá duz zad, amely országokat, nemzeteket és évszá
zadokat tcrrnékenyrt meg. Minden okunk megvan arra, hogy reméljük,
ez a zsinat is ilyen nagy foly6vá árad. Egyelore csak néhány döntést fogunk
látni, de amikor a történész századok múlva visszanéz, talán az lesz az
{télete , hogy ez a zsinat vont az, amelyik elindította az Egyházat új hit
hirdető rnunkár a a régi és modern pogányok milli6i közott. Emberileg ez
me rész áll ú ásnak látszik, de nem volt-e mctészség arra gondolni, hogy
tizenkét zsidó halász, vámos vagy másnemű foglalkozást1 ember meg fog
ja rendűeni a pogány világ alapját. Itt nem emberi dolgokkal állunk szem
bcu , nem is ernben okossággal, s az, aki kiöntötte az lsten Lelkét a ti
zenkettorc, árasztja azt ma is út6djaikra s ehudthatja az Egyházat dj űton,

új pünkösd felé. János pápának kemény szavai voltak a zsinat megnyit6 be
szédében a kishitűek és a kétkedők irányában: ők nem ismerik az Isten

erejét. A hit és a remény azt kívánja, hogy bizzunk a zsinat sikerében,
amelyet végsofokon a Szentlélek hívott össze. A szerétet azt parancsolja,
hogy imádsággal és áldozattal a zsinati atyák mellé álljunk, rnert ok is
gyarl6 emberek, akiknek törékeny edényben félve kell az Istentől kapott
kincset hordozniuk.

+
Eddig tart a beszámoló a zsinat gyümölcseiről. Mint mondottarn, ez

az (ds nem teljes: van és lesz sok más gyümölcse, amelyről nem szélram.
Nem teljes azért sem, rnert nem beszéltem azokről a nehézségekről, a
mel yek m inden munkában, mégha az Isten földi rnunkája is, szüntel.enül
felbukkannak. Ilyen is van bőven. De ez (gy volt mindig, mí öta Péter és

Pál elindultak az apostoli útra. Az Egyház két oszlopa mindig egy volt a
hitben, de néha megesett, hogy nem egyformán gondolkoztak a gyakorla
ti dolgokban. A két apostoion át azonban Krisztus Lelke vigyázott az Egy
házra, s isteni és emberi dolgokon át vezette oda, hogya világot megszen
telje és rnegváltsa . A Szentlélek éppenúgy orzi és vezeti ma az apostolok

utódait, mint magát a tizenkettőt.
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A keresztények egysége és a II. Vatikáni Zsinat
Bea biboros látogatása Koppenhágában

(Saját tudösttönktöl)

"A keresztény egység ügyének utazó diplornatája" , a közel 82 éves sze
retetreméltö öreg kardinális jan. 24 és 28 között sűrű programmal telttett

látogatásra jött a dán fővárosba. A bíboros 24-én este érkezett meg repü

lőgéppel. A repülőtéren az apostoli delegátus, Dr. Heim érsek. a koppen

hágai kat. püspök Dr. T. Suhr és a német követ Dr. H. Berger fogadták.

25-én reggel a kardinális privátaudiencián volt a dán királynál. IX. Frf 
gyesnél. Egy ebéden a dán és svéd katolíkus püspökök, két protestáns püs

pök, két protestáns esperes, Prof. Skydsgaard és a német követ vettek részt.

Aznap este vol t a bíboros n a g y e l ó a d á s a "A keresztények egysége és
a II. Vatikáni Zsinat" címmel. Az előadás a város egyik legnagyobb termé
ben hangzott el (Old Fellow Palais), ahová kb. 1100 résztvevő fér be. Az

érdeklődés olyan nagy volt, hogy sokaknak már nem jutott hely.
Az esti előadáson részt vettek: a koppenhagai , stockholmi és az osloi

kat. püspökök, az új osloi segédpüspök és az apostoli delegátus. dán rész
ről Frue Bodil Koch egyházügyi miniszter a kormány képviseletében. a kop
penhágai evangélikus püspök, sok más vezető szernélyiség és végül a né
met követ. Az előadás végén a koppenhágai ev. püspök köszönte meg a kar
dinálisnak a szereplését, "Krisztusban kedves testvérnek" szölrtotta, és ez
zel fejezte be szavait: "Mi Önt. Kardinális Úr. csak tisztelni tudjuk."

26-án d. e. résztvett a Kristelige Studenterbevegelses aarlige Roskilde
möde-jén , ahol kb. 200 diák és több professzor előtt tartott előadást. "A
Szentírás az a kötelék. amely rnínket egyesít. Tanulmányozzák a Szent
írást studiumuk alatt", .Félnünk kell a tévedéstől, de szerétnünk kell a

tévedőket. Tiszteljük. becsüljük és szetessük egymást" - mondotta többek
között a bíboros a diákoknak, akik közül többen kérdéseket tettek fel neki.

Egy privát látogatáson úgy nyilatkozott. hogya Roskilde-i möde-n való
részvétel volt Koppenhágában legszebb élménye. - Az előadás után meg
látogatta a Roskilde-i székesegyházat a helyi esperes vezetésével. - Szorn
bat este az apostoli delegátusnál volt fogadás. amelyen a külföldiek köztil

kül ön megemlftették a lundi ev. érsek jelenlétét.

Másnap. vasárnap a kardinális meglátogatta Professor Skydsgaard Ökume
nikus Inrézetét, Már Rómában megismerkedett Prof. Skydsgaarddal, aki a

Il. Vatikáni Zsinat első szakaszán a skandináví aí egyházakat képviselte,

A déli időt rendtársai körében töltötte a jezsuí ták Niels Steens kollégium á 

ban. Négy órakor Koppenhága papjaihoz és apácáihoz szölt, míg este öt

6rakor főpapi szentrníse volt, amelyet T. Suhr koppenhágai kat. püspök ce-
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lebr ált, a szeritbeszédet pedig Bea bíboros mondotta. A 900 szernélyt befo

gad6 templomban rengeteg érdeklődőneknem jutott már hely.

A visszhang az egész városban igen jő volt. A kardinális maga ezt "cso
dának" mondotta. Interjuit mindenütt közölték fényképével együtt. Két
közvetftés volt a televrziöban, három a rádi6ban: A Roskilde-i németnyel

vu konferenciát teljes egészében közvctrtették.

BEA BIBOROS KOPPENHÁGAI ELÓADÁSÁNAK RÖVID VÁZLATA
Bevezetésében Istennek világos kívánságát hangsúlyoZta, hogya keresz

tények egységének az előmozdftásándolgozzunk. A Szentlélek parancsa ez,
amellyel szemben csak engedelmesség lehet a válaszunk. - Igen nagy ese
mény volt a 40 nem-katolikus megfigyelő jelenléte a II. Vatikáni Zsinaton,
bár ez csak kezdet, de örömteli kezdet. Sok ima és áldozat előzte meg
ezt az önmagában nagyjelentőségű találkozást. Külön megemlékezett az
üldözött egyház áldozathozat al ár ól .

.. . az első kiábrándulás. Amikor XXIII. János pápa meghir
dette a Il. Vatikáni Zsinatot, sokan úgy gondolták, hogy a pápa egy uni6s
zsinatot hív össze, amelyen katolikusok és nem-katolikusok az I1jraegye
sülés súlyos problémáit tárgyalják meg. Később tisztázódott, hogy a pápa

erre nem gondolt. Ó általános zsinatot hívott össze az egész katolikus egy
ház számára. Nem -katol ikus korökben ez átmeneti kiábrándulást okozott.
A kardinális szerím most ut61ag világosan látszik, hogy jobb volt ily "egye

sülési zsinattal" nem kísérletez ni. Ha egy ilyen zsinat meghiúsul, csak
újabb sebeket okoz és a lelkeket egymást61 még jobban el.távolftj a.

'" A keresztények egységét szorgalmaz6 Titkárság
l é t e s ft é s e Bea bíboros vezetése alatt 1960 júliusában igen nagy lépés
volt katolikus részről az "elszakadt testvérek" felé. A kardinális szerínt

ennek a Titkárságnak a felál1ftása "a pápa szeretetének és j6akaratának
a jele a nem -katol íkus testvérek ir ánt." Protestáns kötökben is nagyon j6

volt a visszhang, m er t megértették, hogy így van egy beszéigetési lehető

ség a katolikus Egyház felé. A Titkárságnak jelenleg 40 szakképzett tagja
van, akik az elmúlt években 25 nagy előadást tartottak 6 különböző or

szágban. Bea bíboros maga 1962 folyamán 25 nagy interjut adott a sajtö

számára a keresztény egység fontos kérdéséről. Nagy és hosszú utazásokat
vállalt magára, hogy erről a kérdésről beszéljen pl. Berlinben, Angliában,
Párizsban. Megemlftette, hogy clőkészrtés alatt van egy út Athénbe, egy

pedig Amerikába (két protestáns egyetem meghívására). A meghrvasok szá
ma oly nagy, hogy mindegyiknek eleget tenni lehetetlen. - Közben a nem
katolikus Egyházak képviselői közül többen tettek látogatást Róm ában: Dr.

Fisher az anglikán egyház akkori feje, Dr.Craig a sk6t egyház vezetoje,
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Dr. Lindenberger, egyik amerikai prot. egyház képviselője és a legújabb je
lentés szerint a pápa febr. 8 -án kihallgatáson fogadta Rev. Leslie Davison -t,
az anglikán methodista Conferentia elnökét.

... a zsinat. mint a lelkek találkozásának a k í t ü n ő

a l k a l ma. Sok nem -katolikus közcsségben imádkoztak a Il. Vatikáni Zsi
nat sikeréért. Igen nagy esemény a 40 nem -katol.íkus megfigyelő részvétele
a zsinaton. A zsinati megbeszélések anyagát ők éppúgy megkapták. mint
a zsinati atyák. Megjegyzéseiket, esetleges terveiket közölhették a Titkár
sággal. megbeszéléseket folytathattak a zsinati atyákkal, úgy hogya kar
dinális szerint a nem-katolikus megfigyelők részvétele egyszerűen megvál
toztatta a zsinat légkörét. A nem-katolikus Ökumenikus Mozgalom titkára)
Dr. Visser' t Hooft egy alkalommal így nyilatkozott: "A megfigyelők tulaj
donképpen nem is csak megfigyelők többé..•

A nem - katol ikus m egfi2;yelok többször tettek megjegyzést arr a az egy
ségre. amely a zsinati atyákat a hit lényeges kérdéseiben jellemzi és u
gyanakkor arra a nagy s z a b a d s á g r a mindazon kérdéseknek a tárgyalá
sában. amely miatt a zsinatot összehívták.

... az eddigi gyümölcsök. A Keresztények Egységét szorgal
mazó Titkárság két ágra oszlott. Az egyik a keleti nem -katol ikus Egyházak
felé igyekszik a baráti kapcsolatokat ki épftení , a másik á "protestáns"
gyűjtő nevet használó egyházak felé. - A zsinat mindenkiben megerősí

tette azt a tudatot, hogy minden keresztény együvé tartozik..• A kardi

nális az "egység után való égő vágyr61" beszélt.
. .• a j ö v ő k i l á t á s a i. A bíboros. mínt eddig minden alkalommal,

becsületesen kijelentette, hogy a katolikus Egyház nem mondhat le egy
igazságr61 sem, amely meggyőződéseszerint a keresztény kinyilatkozta
tás lényegéhez és teljességéhez tartozik. Az Egyház ereje korunkban ép
pen az ezen a téren mutatott egység, biztonság és határozottság. - A ke
reszténység lényegét nem érintő kérdések azonban szabad megbeszélések
tárgyai lehetnek.

Igy pl. a katol ikus Egyház tisztelettel kezeli a történeti egyházak spe
cialitásait, tiszteletreméltó tradicióit. Ezekben a nem lényeges kérdések
ben az elv, hogy "a gazdagság a sokszerűségben nyilatkozik meg", való
ban elfogadható.

A további munka végzésére munkamódszereket kell kidolgozni. Ez e
gyesek és közösségek feladata, amit nagy lelkiismeretességgel és hozzá
értéssel kell végezni.

A profán élet területén, pl. szociális és kultúrális kérdésekben minden
kereszténynek a legmesszebbmenő megértésre és együttdolgozásra kell már
most is törekednie.
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Befejezéstil néhány reflexi6: a kardinális előadása, annak stílusa és m6d
ja. példa kell legyen minden jöakaratű kereszténynek. Lehet beszélni a
meglevő - sajnálatos - különbségekről keresztény csoportok és egyházak
közöttj de ennek is megvan a maga strlusa, amely nem térhet el a legfőbb

parancstól, a szeretet parancsát6l. Az egyik amerikai íijság a zsinat al

kalmával (gy foglalta össze "a keresztények kötelességét: ..Vissza a régi igaz'
ságokhoz és el a régi gyűlölködéssel,.. Hála Istennek, a kicsinyes lelkület,
az evangélium szellemétől távol á1l6 gyanakvás, és gyanakváshintés ide
jét rnülta és hiányzik rnínd a katolikus Egyházban. mind pedig a többi egy
házakban azoknál, akik valóban felelősséggel hallgatják a Lélek parancso
16 szavát .•.

Horváth Kálmán SJ

A Bu d a p e s t i Eu c h a r i s z t i k u s Ko n gr e ss z u s 25 éves
jubileumát ünnepeljük május végén. A lelkipásztorok ezt kegyel
mi szempontból aknázzák ki.

Mi a Kongresszusról a következő számban fogunk megemlékezni.
Már most felhivjuk kedves olvasóink fígyelmét, hogy ezen jubi

leum alkalmából az európai magyarság szept, 15-én, a Fájdalmas
Szűzanya ünnepén Mariazellbe közös n a g y z a r á n d o k l a t o t ren

dez.
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HAZAI HíREK

HAZAI HELYZET

.. A sebzett vad a rengetegben
Kínjának hangot ad:

De magát az elnyomott magyarnak
Kisúní sem szabad. "

A II. Vatikáni Zsinaton résztvett magyar ordináriusok útján a Szeritatya
üzenetet küldött a magyar néphez. Az Osservatore Romano ezekkel a sza
vakkal vezette be a sz6zatot: uA Szematya a következő üdvözlő szözatot

intézte lviagyarország egész népéhez, különösen szerétett katol ikus fiaihoz.

Ezt azon a napon adta át a nem zet püspökeinek, akik résztvettek a II. Va
tikáni Egyetemes Zsinat munkáin, amikor R6m át elhagyták. "

uA Második Vatikáni Egyetemes Zsinat összejövetele alkalmat nyújt
nekünk arra, hogy l\lagyarország egész népét üdvözöljük és kül önösképpen

atyai szeretetünket és jöakaratunkat nyilvanúsuk a Katolikus Egyház fiai
iránt. Tudják meg e nemzet keresztényei, hogy Mi szünet nélkül gondo
lunk rájuk, gondjukat viseljük és hogy álland6, meleg imádságunkkal mín

dennap Istennek ajánljuk őket. Bárcsak megörvendezteme az Egyetemes
Zsinat legközelebbi ülésein Minket a nemzet többi püspökeinek is a jelen
léte és bár a katolikus ügy helyzetéről j6 hfreket hozhatnának onnan. Et
től a reménytől eltelve adjuk az Úrban Magyarország mindenegyes egy
hazrnegyéjének, papsr gának és a hrvő népnek szeretettel apostoli áldásun 

kat, mint az örömet hoz6 béke reményének és a keresztény hitvallásban
valö állhatatosságnak a zálogát. "

A Szeritatya üzenetét a magyar Püspöki Kar újévi körlevele tette köz zé,

azonban már komrnentarr al , amely így hangzik: uA Szeritatya szereteté

nek és j6indulatának a jel ét hálás sz ívvel fogadtuk. Azok a lTJ agyar ordi

náriusok' akik személyesen kétszer is megjelenhettek nála a II. Vatikáni

Zsinat alkalmával, megnyugvással hallgatták ajkáról a szavakat. amelyek
ből szeretet, elismerés és bizalom áradt a magyar nép, különösen pedig

a magyar katol ikus hfvők felé. Adja az Isten, hogy az Egyház feje to-

v á b b r a i s jó híreket kaphasson innen a m agyar katolikus egyház tevé

kenységéről; az állam és az egyház viszonyának a további kedvező fej
Iődéséről, Im ádkoz zunk, hogy az Úr tartsa és éltesse Szeritaty ánkat, adjon
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neki békés és boldog űjesztendőt és hogy örvendhesserr az általa összehr
vott zsinat szerenesés befejezésén és áldásos eredményein.

Az áldásos eredmények között gondolunk nem utolsó sorban a népek bé

kés együttműködésére. Rómában a Szerit Péter Bazilika aulajaban, ahol a
világ legkülönbözőbbnemzeteiből állandóan átlag 2200 püspök tanácsko
zott, úgy éreztük, hogy a jelenlevő zsinati atyákat áthatotta a Szeritatya

álláspontjának az igazsága és szépsége. 'Ne azt keressétek, ami elválaszt,
hanem ami közelebb hoz benneteket.' Ezt az álláspontot akarjuk képvi
selni tovabbra is, egyetértésben hfveinkkel , népünkkel és kormányzatunk
képviselőivel. Pozovit álláspont ez, amely közös tevékenységre serkent

népünk, hazánk és az emberiség érdekében .•. ft

Nyilvánvaló, hogy a püspöki karnak az állam és az egyház jóviszonyá
ról regélő kommentárját hozzá kellett ragasztani a Szeritatya üzenetéhez
és 19y került be a Szeritatya szavaihoz fűzött megjegyzésbe a valóságos
helyzetet eltorzftö mondat: "Adja lsten, hogy az egyház feje to v á b b r a
i s j6 hűeket kaphasson innen a m agyar katolikus egyház tevékenységéről,

az állam és az egyház viszonyának a további kedvező fejlődéséről."

De nézzünk csak egy párat azokb6l a "j6 hírekből", amelyekkel a ma

gyar püspökök R6mába mentek. Néhány hónappal ezelőtt a Népszabadság
ezt úta: adminisztrációs ezközökkel foly tat juk az egyház elleni harcot.

A tavasz folyamán 64 papot üldözött el a plébániákról az Állami Egyház
ügyi hivatal. Okt6ber közepe táján 53 paptól vonták meg a rnűködési en

gedélyt. A sok zaklatás közeperre a papok idegei felórlődnek, összerop

pannak . Okt6ber első péntekére virr ad6 éjszaka például a győr -szombar

helyi káplán felakasztotta magát. A rábapatonai esperes, kivá16 pap, fel

vágta az ereit. A dénesfalvi plébános idegileg összeroppant. Az albertfal
vi plébánost, Bernáth Elemért három évre ftélték el, mert egyházközsé

gének a hrveí ajándékokkal kedveskedtek neki. .. Az ország meglévő sze

mináriumaiban kb. 200 kispap tanul, holott legalább ezernek kellene len

nie. Az állami ellenőrök a jelentkezőket rendszerint elküldik, távoltartják
a szemínariumoktöl ,

A Rh e i n i s c h e r M e r k u r, Nyugatnémetország egyik legtekintélye

sebb katolikus lapjának a munkatársa az ősz folyamán Magyarországon járt.

Személyesen akart meggyőződni az egyház ottani helyzetéről, A decem

ber 7. számában hosszú cikke számol be a benyomásair6l. Cfmer "Kirche
mít Galgenfrist" ... A halálra rtélt Egyház. Ha cikkének ilyen crrnet adott,
akkor csak azért, rnert sajnos sehol sem talált jó hűeket. Amint úja, a

kommunisták egyházpolitikájának a lényegét talán legjobban megviláglt

ja a rendszer főideol6gusának, Kállai Gyulának a moszkvai Kommunist
crrnű foly6iratban megjelent cikke. Kállai megállapftja, hogy a vallásos
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világnézet a szocializmus építése közben még sokáig fennmarad. Az Egy
házzal val6 viszonyunkat ebben az időszakban úgy kell rendeznünk. hogy
a szocializmus építését az Egyház ne akadályozza. hanem támogassa.

Egy mértékadö katolikus egyházi vezető szerínt, - mint úja a német
l1jság munkatársa - a rendszer által nyújtott csekély anyagi támogatás az
a nyakunkra kötött selyemzsinór. amelyet a rendszer bármikor meghúzhat
és anyagilag megfojthatja az Egyházat. Hogy nem teszi, ez kizárólag a
nép keresztény magatartásának köszönhető. amely nem hajlandó a hitét
megtagadni. Nagyon vígasztaló a tudösttönak az a közlése, hogy amerre
csak feltette a kérdést: ..Történnek-e kilépések az Egyházból?" - minde
nütt ugyanazt a választ kapta: senki sem lép ki az Egyházból.

Dr. Hans Karwe, az újság tud6sít6ja elmondja azt is, hogy a Szerit
István bazilikában résztvett egy vasárnapi szentmisén. Mintegy kétezer
hivő térdreborulva fogadja a pap áldását. de amint az orgona utols6 akkord
jai elhangzanak, a hívek pillanatok alatt eltünnek a mellékutcákban. A
főváros különböző részeiből jönnek össze. Nem akarják, hogy a besúgók
felismerjék őket. A bazilika előcsarnokábanpapfrböl , faböl, pléhből. és

üvegből készült szegényes kegy tárgyakat lehet kapni. Nincs rendes anyag
egyházművészeticélokra.

A magyar zsinati atyák december 12-én érkeztek vissza Buda
pestre. A Keleti pályaudvaron történt ünnepélyes fogadáson az Állami Egy
házügyi Hivatal is képviseltette magát. Kovács Vince püspök köszön
tötte az érkezetteket: ..Van egy kedves gyermekkori emlékem, az én gal
gavölgyi kis szülőfalumböl. Amikor a bűcsúsok hazaérkezését jelezték, az
otthonmaradottak a templomb61lobogókkal mentek elébük és amikor össze
találkoztak, meghajtották egymás felé a lobogókat és most már együtt ha
ladtak a templomba litániára és hálaadásra. Innen is ment egy zarándok
lat két hónappal ezelőtt igencsak messze útra. Mindegyikünk szíve vele
ment, mert mindnyájunk nevében rnentek... Örvendező együttérzéssel
fogadjuk a kereszténység középpontjáböl hazatérő testvéreket és mondjuk
velük együtt hálaimáinkat, amelyet áttüzesít a boldog érzés, hogy ott le
hettek R6mában és hogy épségben hazajöhettek erre a magyar földre, a
melynél kedvesebb nincs nekünk a világon..... Hamvas Endre válaszában.
többek közt ezeket mondotta: ..Az Apostoli Szeritszék vendégei voltunk,
amelynek nagylelkűsége felülmúlta minden elképzelésünket. De a világi
hatóságok is nagy figyelemmel voltak irántunk. Külön kell megemlékez
nünk római magyar követségünkről, amelynek vendégszeretetét ismétel
ten élveztük és amely minden szükségünkben készséggel állt a rendelke
zésünkre. A r6mai magyar papság meleg együttérzése és szeretete pedig
teljesen elfeledtette velünk, hogy idegenben vagyunk .....
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A magyar zsinati résztvevők, akik mindig maguk fölött érezték Darnok
les kardját és a rendszer szemét, visszatérve, nyilatkozataikban sűrűn be
le kell szőjék a kormányzat dícséretét. Hamvas Endre egy intervju

alkalmával Saád Bélához fordulva ezeket mondottaz ..Abb61 a nyilatkozat
b61. amelyet Önnek adtam R6mába indulásunk előtt, sem elvennem. sem

hozzá tennem nem kell. Értékes és előnyös az. hogy az egyház és az ál
lam között j6 a viszony. Mondottam akkor is, mondom ma is. hogy ez
nem jelenti a problémamentességet. Ez azonban természetes. Csak a lég
üres térben nincsen probléma. az eleven életnek ez a velejárója. Éppen
arra val6 az egyház és állam közöttí j6 viszony, hogy kölcsönös igyeke

zettel a felm erülő problémák oldozgatásán munkálkodjunk .•. Magatartá 

sunknak három tényezője volt és marad: egyházhűség. hazafiság és tevé
keny békeakarat, "

+

A MAGYAR ZSINATI ATYÁK RÓMÁBAN

A magyar piispököknek már október 8 -án kézbesítették a pápai főkama
rasmcster ..ig.::n sürgős" jelzésű levelét. A Szeritatya másnap délelőtt fél
tizenegykor fogadta őket. A Szeritatya egészen megható mödon fejezte ki
örömét, hogy magyar zsinati atyákat fogadhat. Másodszor november 25-én
este fél hatkor fogadta őket. A Szeritatya ajándékait az első ülésszak be
zártakor repülőgép vitte Bécsbe a magyar zsinati atyák után. A Szeritatya
küldött nekik tfz püspöki gyűrűt, kétszáz misekönyvet, nagyszáml1 brevi
áriumot' rózsafüzéreket és kegy tárgyakat. Egy kelyhet és két rníseruhát
pedig már személyes tisztelgésükkor kaptak az ordináriusok.

Az osztrák püspökök nagyon nagy szerétettel voltak a magyar zsinati
atyák iránt. Valamennyien hivatalosak voltak az osztrák püspöki kar által
rendezett fogadáson és az osztrák követ fogadásán is. König bíboros olyan
figyelmes volt. hogy András-napkor felkereste Hamvas Endre püspököt. hogy
jókfvánatait fejezze ki neki.

Segni köztarsaságí elnök fogadásán Hamvas Endre, a r6mai fővárosi

tanács fogadásán pedig Kovács Sándor volt hivatalos. Száll József római
magyar követ is fogadást és ebédet adott a tiszteletükre.

A skandináv apostoli delegátus magyarul szölrtotta meg Hamvas püspö
köt és átadta neki hfveí üdvözletét. Mivel sok a magyar heve, kedvükért

maga is tanul magyarul. A washingtoni érsek színtén tolmácsolta a magyar
h fvck üd vözletét, Az első vasárnapi ebédmeghfvast a zsinati aty ak a fati

mai püspöktől kapták, akinek a titkára magyar. A goriziai érsek vacsorá

ra hívta meg őket hivatkozva arra, hogy ő is tulajdonképpen magyar szü
letésű.
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A római magyar papság a pápai magyar egyházi intézetben nov. 15-én
meleg ünneplésben részesttette a zsinati atyákat. Dr. Zágon József pápai

prelátus mondotta az üdvözlő beszédet: "Tizennégy év után ismét örven
dezhetünk magyar püspökök látogatásának Rómában. 1948-ban éppen Dr.
Hamvas Endre megyespüspök járt utoljára az Örök Városban. Az eltelt esz
tendők alatt sokszor gondoltunk vágyakozva egy ilyen mai napra. Szere
tett hazánkon kfvül mi is igyekeztünk jő hfrnevet szerezni a magyar név
nek és a magyar népnek. A külföldön élő magyar papság számos munka
területen fejti ki képességeit az Egyház és a haza javára. Magában Römá
ban, pápai egyetemeken, szentszéki hivatalokban, lelkipásztori téren, kü
lönféle egyházi brrösagokon töltenek be állásokat. Zarándoklatok ugyan
nem érkeznek, mindamellett a magyar apostoli gy6ntat6i tisztség szerepe
ma sem szünetel. Mindenki, aki kint él, olthatatlan szerétettel gondol ott
honra, az otthoniakra és mindenkí hivatásának megfelelően dolgozik a ma
gyarságért. Főpásztorainknakhúséget és szeretetet igérünk. Kérjük őket,

tartsanak meg minket szerétetükben ...
Az üdvözlő beszédre Hamvas Endre csanádi püspök válaszolt. Köszöne

tet mondott a találkozás örörnszerzéséért és hizrosűott mindenkit a szere
tet kötelékének a fenntartásár6l.

+
Sc h e ffl er J á n o s szatmár-nagyváradi püspök 10 éve halt meg a

nagyenyedi fegyházban. Bernard J. Sheil csikág6i érsek az évfordu16 alkar
máb6l ünnepélyes requiemet rnondott,

+
A néprajzkutatök Kűnszentmíklösontaláltak egy 74 éves embert, Szap

panos Lukácsot, aki még el tudja mondani ősi kün nyel ven a Miatyánkot,

A velencei k6dex, a Codex Cumanicus őrizte meg az utókor számára több
más vallásos tartalmá szöveggel együtt az ősi kűn nyelvnek ezt a hiteles
emlékér. Szappanos Lukács a k6dex szövegétől kissé eltérő kiejtéssel mond
ja el kún nyelven a Miatyánkot, Az Észak Kaukázusban, Nalcsikban, a
magyar rádi6 adását meghallották és megértették az ima szöveg ét. Egy
kis népcsoport.a kumikok, néhány ezren, még ma is ezen a nyelven·be
szélnek. Az Úr imádságának a segftségével találta meg ez a kis nép ezer
évvel ezelőtt nyugatra vándorolt rokonait.

+
A Szerit István Társulat kiadásában most jelent meg Líptay Györgynek

"Zsoltárkulcs" cúnű több mint 600 oldalas műve, a zsoltároskönyv szö

kincsének és kifejezésanyagának a latin -magy ar gyűjteménye.
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SZENT~K FÖLDJ E

Scitovszky János püspök
pécsi püspök megtámadtatása és prímási kinevezése

1849-ben

..Fő-Mélt6ság6 Herczeg Scitovszky János M, Magyarország Prímása"
érdekes levelet kapott 1851. február l6-án nagyságos Bogyay Lajos, császá
ri és királyi kormanybiztos, Zala megyei főnök I1rt61. A levél így sz6lt:

..A gyászos emlékű forradalmi korszak végvonaglásában Főmélt6ságod

magas személyén némelly vakmerő tülbuzgök által elkövetett erőszakos

merény keserú érzéssel lepte meg minden [ö érzelmű honfi keblét, s ez
annyival sűjtöbb lőn reám nézve, minthogy Zala megyének fiai közül al
jasultak le némellyek s rabló m6djára orv-kezeiket Herczegséged magas
személyére tenni elég galádok voltak. A magas kormány által emegye
kormányzásával megbízatva első teendőírn közé számítottam e galádság
kipuhatol ásával a tetteseknek nyomára jönni s őket a büntető igazság ke
zci közé szolgáltatni, de minden felhasznált erélly mellett is csak a műlt

h6 elején sikerült a főcinkost kézre keríteni, kinek vallomása után a másik

két gonosztevőnek nevei is már tudva vagynak.
A ténynek körüléti Főispán úr ő Mélt6ságához lett feljelentése után e

helyről nyert utasítás nyomán vagyok bátor Fő Mélt6ságodat mélly tisz
telettel felkérni, hogy az elkövetett merény érdemében a körülményes

adatok közlésével engem értesíteni kegyeskedjék:
A gonosz tett elkövetésében mennyire volt Herczegséged magas Sze-

mélye veszélyeztetvej

Követtek-e el a vakmerők valamelly személyes sérelmet?
A vagyon-bátorság ellenében az érdekeltek mennyire vétkeztek?
Minthogy állítások szerint Fő Herczegségedtőlnyert pénzt csak aján-

dékkép tarták, valö-e ezen állítás?
Mely pontok értelmében Herczegséged kegyes nyilatkozatát legmélyebb

tisztelettel kikérve fogadja Fő Mélt6ságú Herczeg őszinte hödolatorn nyil
vanúasat. - Bogyay Lajos sk." (Prímási Levéltár. Archivum Ecel. Acta
Scitovszkyana. Cat. C. fasc 1. No. 740)

A prímás nem is késlekedett sokáig a válasszal. Már négy nap múlva,
bőjtelő hó 20-án megküldötte a következő levelet, míutan a fogalrnaz
ványt sajátkezűleg gondosan átj avitotta, kiegészítette:

"Nagyságodnak folyó hó l6-án 740. sz. a. kelt becses megkeresése foly-
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tán vagyon szerenesém ezennel a kérdésben forg6 megtámadtatásom rövid

vázlatát adni.
1849-ki Április H6 26-kán reggeli fél hat 6ra körül Nagy-Kanízsáröl 

hol éjjeli szállásom vala - Ranolder János akkori udvari kanonokommal
posta lovakon kiíndulván már jó órát haladtunk, rnidőn egy utánunk jövő,

s elénkbe nyargaló kocsíröl 4-5 felfegyverkezett egyént leugrani s kocsin
kat körülvenni, lovainkat megállítani rémülettel tapasztatank. Tüstént
Iegényemet, ki a kocsi előbakján ült. tulajdon szekerökre parancsolván
egy közülök rnelléje ült, ők pedig Kossuth guerilláinak, s elfogatásomra,
a fölkelő taborhozí kísértetésemre kiküldötteknek állíták magokat s ezen
czéljaik kivitelére kész erőszakoskodásukat föl vont puskajuk csőinek ránk
szegezésével tanűsfták. Majd az 6tr61, melyet követni szandéklottam,
nyílatkozatom ellen. ugyan azon postalovakon (mennyire emlékezek) Rajk
nevű faldba vittek. s a Hg. Batthyányi egy főtíszre házánál leparancsoltak
és egy szebába utasítottak s az ajtó eleibe állított fegyveres férfi által ő

ríztettek.
Be jövén közülök 2-3 kíjelentették, hogy mínden poggyászaimat meg

kell vizsgálniok s írásaimat a Kanizsán összveült r. (ltélő) Székhez vínníök.

Ennek utána kócsimről rnínden ládákat behozvan. rníndent fel kellett
nyitni - ki szedvén mínden íromanyaírnat összeszedvén néklek által adni
s ezeket közülök ketten v. hárman (6gy mondották) megvizsgálat végett

Kanizsára vitték.
Ezek után azon házban lakó egyént megkértem. hogy számomra rövid

ebédet készítsen, kinek szebájába bemenvén, a két rabló velem az asz
talhoz ült s evett, az előszobában hagyván fegyverüket.

Dél után az udvarra is kibocsáttattam ugyan, de soha őr nélkül nem ha
gyattam. Alkalmam lévén kanonokommal szölaní, meghagytam, hogy
akár mí áron váltsuk meg magunkat, mert a huszárom megsl1gta, hogy
megölni készülnek s néki egy aranytányért ígértek. Kanonokom s köztük
folyt egész estig az alkudozás, azonban vissza jött egy irományaimmal,
melyeket szebamba beküldött azon jelentéssel , hogy az ítélet későbben

jövend. Végtére mintegy 8-9 órakor este a szabadulási váltságdíj fölött
folytatott egyezkedés úgy dúlt el hogy az ötezer pengőforint helyett. me
Iyeket sokáig sürgettek, kétezer pforínttal megelégedtek - ezeket felvették
és elmentek. Én pedig ott töltvén az éjjelt, korán reggel Sz. László felé
vettem utamat.

Mi már a fölvetett kérdéseket illeti: személyem mennyíre lett légyen
veszélyeztetve? - részint az előadottakból kitetszik - részint abból ki fog
világlani, mint Sterz János akkori (rnost Pécsett a püspöki lakban lak6)
huszárom , ki előtt szabadabban nyilatkoztak a támadók, vallani fog.
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A fölhozottakon kívül egyéb személyes sérelmet nem követtek el, sőt

velemi beszédközben megexcellenciáztak.

A 2000 pforinr nem ajándék, hanem hosszas alkudozások által megálla

pított váltságdíj volt.

Egyébként ezennel kinyilatkoztatom, miként az az erőszakoskodóknak

megbocsájtván ellenök semminemű követeléseket támasztani vagy föltar

tani szándékomban nincsen.

Végre ... tc (Prim ási Levéltár. Arch. Eccl . Acta Scitovszky ana. C at. C. fasc.

L No. 680/] 851)

A levél nemcsak tartalmánál fogva ny6jt érdekes bepillantást a kora

beli eseményekbe, hanem Scitovszky egyéniségére is bőven enged követ

keztetni.
A hagyományos eddigi történetírás tűlzottan sötét sz fnekkel ecsetelte

a prím ás személyér, magyar -ellenes beállítottságát, forradalomellenessé

gét, ami pedig nem felel meg a történelmi hiiségnek. Erre már Hermann

Egyed is rámutatott (A magyar katol ikus papság az osztrák katonai díkta
tura és az abszolutizmus idejében. Gödöllő.]932), míg osztrák részről Max

Hussarek (Die Verhandlung dcs Konkordats vom 18. Aug. 185.5) említi. Mert
tagadhatatlan ugyan Scitovszky csasz árnű beállítottsága, de ugyanakkor

kétségbe nem vonható a jelen esetben is megnyilvánuló nundeukinek meg

bocsátani és seg (ten i kész jóindulata.

Scitovszky e megtam adtatasakor oldalkanonokja, Ranolder János, á

későbbi veszprémi püspök társaságában Bécsbe igyekezett. Ort ugyanis ápr.

30-tól j6n.17-ig az osztrák püspökök püspökkari értekezletet tartottak, a

melyen m int megfigyelő vett részt Scitovszky pécsi és Haulik György zág

rábi püspök
Scitovszky t a tárgyalások menete nem nagyon érdekelhette , mert ira

tai közt rávonatkozó feljegyzések nincsenek. Csak az értekezlet kőnyoma

tos határozatai találhatók meg és egy névsor, a megjelentek nevével, rang
jával, püspöki székhelyükkel. Ez viszont annál fontosabb. Mindenegyes

név ceruzával van megjelöl ve, megpipálva, amely azt jelenti, hogy fel

vette velük a személyes kapcsolatot. Mert bámulatosan értett minden hely

zet kihasználásához. Nemcsak úti élményét, menekülését beszélte el, ha

nem hatásosan maga mellé állította az ott összegyűlt főpapokat. Megnyer

te rokonszenvüket s nyugodtan dolgozhatott régi álma megvalósulásán: a

prímási szék elnyeréséri.

És Scitovszky ebből a szempontból is valóban ügyes diplomata volt. Pa

pi pályafutása törés nélkül ívelt fölfelé. 178.5. november l-én született

Bél an, Abauj megyében, ahol apja k ántortauftö volt. A főelemit Iolsván,

a gimnáziumot Rozsnyön végezte. 1804-ben lesz rozsnyói kispap, 18üS-ban
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már a szépművészet és bölcselet doktora és 1813-ban a pesti egyetemen
a teol6giai doktorátust is megszerzi. 1809. nov . 5-én szentelik áldozópap

pá s rnindj árt a rozsny6i liceumban a matematika és a bölcselet tanára,
18] l-ben Rozsnyón teológiai tanár, 1824 -ben ugyanott kanonok, 1827. aug.
17-én rozsnyói megyéspüspök, ahonnét 1838. nov. 19-én átment a pécsi
püspöki székre. (Mendlik Ágoston: IX. Pius róm ai pápa és a m agyar püspöki
kar, Pécs 1864, 35-39)

Ez a nagy pályafutás természetesen titkokat is rejt magában. Scitovszky
pl. nemességét püspökkinevezésekor szerezte meg. Még 1861. ápr. 19 -én
is azt Úta neki egyik ismeretlen tisztelője, hogy "egy nagyonis elviselt
magyar ágens", Légrádi 1000 forintot akar kizsarolni egy Scitovszky -le
vélIel , amelyben Zs6fia főhercegnőtől kanonoki stallumért eseaezik még
teol6giai tanár korában Valamint Szánt6fy Antal kanonok "birtokában
volna két nagyon kompromittáló levélnek, melyeket Eminenciád őhozzája

a forradalom idejében sajátkezével frott, ft (Prr'rn ási Levéltár. Arch. Eccl.
Acta Scitv Catv C. Easc.V.Ill. sine No. - Scitovszky különben mindenütt tar
tott fizetett ügynököket szol gál atában, így Bécsben is.)

A prfm ásí kinevezéshez az alkalom kitünőnek mutatkozott, mert a

kinevezett prfm ás, Hám János elveszítette a kamarilla bizaimát (hiába
fogadta az új császár, Ferenc József tüntető szívélyességgel Olmützben),
míg ő nagyon ügyesen viselkedett a forradalom alatt. Most Bécsben sike
rült teljesen megnyerni Bach. a m indenh ató miniszter kegyeit, amiben
bizonyára jelentős szerepet játszott megtámadtatása és menekül ése is.

Az bizonyos, hogy amikor a püspökkari tanácskozások után 1849. július
17-én Hám János szatmári püspököt az esztergomi érseki és prímási kine

vezésről lemondatták, még ugyanaznap Bach miniszter megtette a csá
szárnak előterjesztését, amelyben egyedül Scitovszkyt javasolta. A csá
szár azután 21-én Schönbrunnban valéban ki is nevezte prfmásnak.

Scitovszky - aki közben visszatért székhelyére - volt olyan óvatos,
hogy előbb tiszta levegőt teremtett magának. Még Hám lemond6 leve
lének másolatát is megszerezte. Ezt különben Bach küldötte el neki fel
terjesztésével együtt, amikor 28 -án a kinevezésről értesítette. Az elő

terjesztés így szólott:

"Legkegyelmesebb Uram! - A magyar birodalmi prímássá kinevezett
szatmári püspök, Hám János fel szólrttatott, hogy ezt a méltóságot és a
vele kapcsolatos anyagi javakat Felséged lábaihoz helyezze. Ó ezt min
den további nélkül megtette, és a kívánt kérvényt, a mellékelt feltétel
nélküli lemondást bemutatta, aminek tartalma ellen nincs mit kifogá
solni.

A prrrn ásí méltóság visszaadása által Felséged abban a helyzetben van,
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hogy a magyar prún as kijelöléséről mind az állam, mind az egyház ja

vára és boldogulására magas bölcsesége szerint akadálytalanul rendelkez

hetik.
Mivel egy prrmas helyzete Magyarországon mindig nagy egyházi és po

litikai tevékenység kiindulópontja volt, és minthogy jelenleg is tőle kell
kiíndulní a az első kezdeményezésnek az egyházi és állami kapcsolatok új

járendezésére, azért a személy kijelölésekor a legnagyobb elővigyázatra

van szükség. Az egyház és állam a jelenlegi feldűlt és végzetes helyzeté

ben a kormány csak akkor lehet nyugodt, ha a prúnassagot egy olyan em

ber kezében tudja, aki teljes biztonságot nyújt arra nézve, hogy ő az

ügyeit rendfthetetlen hűséggel szolgaíia, és aki képes jellemével, r áter 
mettségével , tudásával, személyes súlyával és tekintélyével ezt erőtelje

sen előremozdúani s erre nemcsak kész, hanem képes is. Egy ilyen főpa

pot, aki ezeknek a feltételeknek tökéletesen megfelel, szabad jon nekem

a pécsi püspök, Nagy-kéri Scitovszky Keresztelő János személyében Fel

ségednek tiszteletteljesen bemutatni. Ó tanultságával, valláshú életével,

komoly jótékony lelkületével, rendíthetetlen hűségével Felséged és a leg

magasabb császári ház iránt, nem kevésbé kemény bátorságával annak meg
védésében. amit igaznak ismert fel, nemes családi származásával nagy

becsben áll az országban. Hatvanadik életévét alig lépte tűl, jó egészség

nek örvend, mely hosszú időre szölö erőteljes tevékenységet enged remél
ni. Magyarul, németül, szlávul (ti. tötul) beszél. Szellemének és sz{vé

nek emlttett előnyei okozták, hogya miniszréríum már most is igénybe
vette tanácsát az elintézett püspöki székek közeli betöltésénél. ezek ki

jelölésében, amit ő különben éppen olyan nagy elővígyaz.attal, mint kel

lő tapintattal tett meg.
Mivel a jelen esetben további javaslat nincs előírva, hiszen elég hogy

IV. Hadrián pápa mondása alapján - "Volo dare homines benefíci ís, non
beneficia hominíbus" (a javadalmaknak akarok embert adni, nem az em
bereknek javadalm at) megtaláltuk azt az embert, akiben megvannak az
előnyös feltételek, hogya pnrnasí méltösagot az egyház és állam javára

betöltheti és be is akarja tölteni, azért engedtessék meg nekem, hogya
jelenlegi magyar hier archiát, amely sem állását, sem hivatását nem töl
tötte be kötelessége szerint , hallgatással mellőzzem. Hiszen a két utóbbi
prfrnásí kinevezésnél szöbahozott főpásztor, gróf Nádasdy Ferenc és Palu

gyay Imre is ugyanolyan hibákban leledzenek, mint a többiek, ha nem na

gyobbakban. Lonovicsr6l Felséged máris döntött. Igy a legalázatosabb ja
vaslatra szorúkozom: hogy Felségedet arra índrtsam, hogy a pécsi püspö

köt, Nagykéri Scitovszky Ker. Jánost esztergomi érsekké és Magyarország
prfmásává kinevezni méltöztassék. "
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Bach a felterjesztést a kinevezéssel és saját iökrvansagaíval együtt az
zal küldötte meg Scitovszkynak, hogy tüstént utazzon fel hozzá Bécsbe ,

(Prfmási Levéltár. Arch. Ecel. Acta Scit.Cat.C. fasc. V.No, 2) EgYlÍttal a
kinevezésről a teljhatalmú polgári helyt artöt, báró Geringer Károlyt is ér

tesftette. (Országos Levéltár, K. K. Stadthalterei für Ungarn.1849. Geringe

ri Lvtár. 686.lt. sz.)
Az ember ezek után azt hinné, hogy Scitovszky azonnal útnak eredt és

h6dolattal köszönte meg Bach kegyességét. Pedig nem dgy tett. Csak aug.
6-án út levelet a mindenhatö minisztemek , amelyben elnézést kér a ké

sedelmes válaszért: a posta 8 napot késett és betegségére val6 tekintettel

az utazás al61 egy heti haladékot kér. Scitovszky ugyanis értett hozzá, hogy
semmit el ne siessen, semmit el ne áruljon. Ugyanebben a levélben pl. azt
úja: "egész bensőm megrázk6dott a gondolaua: most ebben a viharos idő

ben ... ezt az igen magas, fontos mélt6ságot magamra ölteni. .. Majd to
vább: "Adjon a míndenhatö lsten erőt nekem, hogy legalább részben meg
feleljek hívatasomnak. hogya közjöt előmozdíthassam". (Prrmasí Levél

tár Arch. Ecel. Acta Scit, Cat, C. fasc. V. No, 2)
Scitovszky tehát a prrrnásí méltóságot azzal az előre megtett igéret

tel vette át, hogy új alapokra fekteti a magyar egyházpolitikai életet. Eb
ben az értelemben válaszolt a polgári helytartónak, Geringernek is aug.
25. -i j6kfvánságaira: "A Mindenhat6 hallgassa meg Mélt6ságod őszinte

jökrvanataít és a magyar katolikus egyház újjászervezésére adja meg bő

séges áldását... (Országos Levéltár Geringeri lvt, KK. Stadthalterei für Un
garn 1849. 1849/1470. sz.)

A prrm así kinevezést Haynau is sietett szegedi fóhadiszállásár61 hírül
adni magyar, német, horváth nyelvű falragaszok űtján aug. 3-án. (Egy
példány van a Scitovszky iratok között, Prfrn ási Ltár, Acta Scit. Cat, C. fasc,

V. no. 2) Ez pedig jellemző az önkényuralomr a, mível ekkor még meg

sem történt a szentszéki megerősítés. Ezt Scitovszky csak aug. 26 -an kérte

a Szeritaty át61 e szavak krséretéberu "timor et tremor veni unt super me -
ne defíci arn in via l" (Prfrnási Lvt , Arch, EeG!. Acta Scit, Cats C, fascv I, No.

1011/1853)

Scitovszkynak egyébként magyar érzeimét - t6t származása ellenére

- nem lehet kétségbevonni. Dr. Teleki József, a Magyar Tudományos Aka

démia elnöke, 1853,márc.18-án írja: "A tudományok magyar nemzeti
Acaderni ájának Igazgat6 Tanácsa ismerve Eminenciádnak a nemzeti nyelv

és tudományosság iránti buzg6 szerétetét. .. megürült igazgat6i tagi he

lyére..• Eminenciádat választotta el." Mire a prrrnas válaszában többek

között ezeket úta: "Ami a magyar tudományosság és irodalom partolasar
és elóremozdítását illeti, ettül igénybe vett segédkezemet soha megvonni
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Adriányi Gábor

nem fogom ... " (Prrrn ásí Lvt ár, Arch. Ecel. Acta Scít , Cat, C. fasc , r.no.

1011/1853)
Az 6j prrrnasnak mindezek után csak a [ökrvansagokat kellett fogad

nia. Elég sokat is kapott, főként az osztrák püspököktől. Különösen meleg
hang6t Schwarzenberg herceg, bíboros, prágai érsektől és Rauscher bécsi
érsektől. 1852-ig mint adminisztr áter a pécsi püspökséget is megtartotta.
hogy az esztergomi bazilika éprtésére nagyobb anyagi fedezete legyen.
Prrmásí fényes székfoglalását azonban csak 1850. jan. 6-án tartotta meg.
Erről beszámol a Religio 1850,jan.l0. -i száma.

A reprezentáci6hoz Scitovszky nagyon értett. Határozott fellépése, nagy
vonalú egyénisége, pompaszeretete mindenütt fel tün ést keltett és idehaza,
de főleg külföld ön olyan megbecsülést szerzett magának, mint magyar
egyházfejedelemnek, amilyet csak kevés elődje tudott magának kívtvni,
Bíborosi kinevezésekor (1853.márc. 7) nemcsak az ország előkelői, főpap

jai, az osztrák püspökök graruláltak neki, hanem csaknem valamennyi bf
boros, lett légyen akár eur6pai, akár tengerentúli; lll. Napoleon és fele
sége, a spanyol király, Viktor Emmanuel, a bajor uralkod6 és mások.

De hogy a nagyvonalú élet mellett egy hívő az esztergomi vármegye
ház két szeritképét siralmas állapotban látja, abban nincs semmi különös.
Mint (rja: "Ezen hanyagság Eminenciádat bélyegzi, ki olyan felesleges
fényűzést vész, amit sok elhagyott árvák és özvegyek va16ban sinlenek. "
(Primási Lvtár.. Arch , Eccl. Acta Scit. Cat, C. íasc, Vlll, 1861. ápr)

De hogy a névtelen levél írónak sincs egészen igaza, azt az esztergomi
bazilika máig is fényesen igazolja.

Kedves Főtisztelendő Úr!

A "Magyar Papi Egység" folyóitataért az 1962. évre kijelölt négy in
tenelót szfvesen vállalom . A szerétettel megrrt cikkekért hálás vagyok,
munkájukat nagyra becsülöm. Kár, hogyabrazilok magyarul nem érte
nek. A gombam6d elszaporodott, össze-vissza szerkesztett hitbuzgalmi
lapocskák összehasonlttása révén tanulnának valamit. Sajnos, a litogra
fált oldalakat én sem olvashatom lámpafénynél. Pedig mennyi "puncta"
anyag van bennük! lsten adjon a kiad6nak több anyagi erőt.

Brazíliában alig van néhány magyar pap, de mind érték. A pannonhal
mi bencések gyönyörűen összetartják a magyarság el ítjér.Jöl esik hallani

ezeknek a magyaroknak is a szép véleményét a "Magyar Papi Egység"-ről.

Krisztusban szeretettel a nyolcvanéves

Dr. Wild Endre mincrita v. OFM Conv., Igreja de S. Francisco de Miss.
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MISSZiÓ

MOSOLYAPOSTOLKODAS

H ogy an k er ü l t em J ap á n b a 1

Hol is kezdj em 1

Még Turinban hallottam teológiai tanulmányaim alatt egy rionegr6i
szalézi misszionárius beszédjét. Kedvem lett volna mindj árt vele menní,
hogy ott dolgozzam . Pröfétáskodö álmok!

1935-ben hallom az esztergom tábori l e l k i g Ya k o r l a t u n k o n tar
tományfőnökünk - jelenleg a Szalézi Társaság egyetemes lelkiigazgat6ja
- Antal János atyánk szavait: ..A főel őlj árők misszionáriusokat keresnek.
Bárkit elengedek. Tudom, egy misszionáriust a Gondviselés három más

hivatással pótol. "
Beadtam a kérelmern. A kérdésre ..hová I", három pontban felelterm

1.) a braziliai magyarokhoz, - köztük nem kell 42 éves fejjel új nyelvet
tanulnom - 2.) a braziliai ..vadakhoz." , - náluk talán 6 -800 szöval is bol
dogulok, a hivatalos nyelvet, a latin-olasz-rokon portugált nem sok törő

déssel elsajátfthatornj 3.) ahová az elöljárók küldeni akarnak.
Egy év múltán hivat Antal atya és közli: ..Kérelmed teljesül. De nem

oda kertilsz, ahová te kérted magad, hanem ... " - szavába vágtam: Ja
pánba! - ..Igen, oda. ft

Ez volt kinemmondott titkos vágyam. Még kisdiákkori csodálatom és
szeretetem tárgya. Akkor láttam Késmárkon az orosz-japán haborúnak még
néma, de annyira beszédes filmjét. A mokány japán katonák hősiességét

ezer veszély közepette mutatta be. Port-Artur ostromát, ahol a hfres pa
rancsnok két fiát áldozta fel a haza oltárán. A japánok váll-vállon mász
ták meg, hullahegyeken ostromolták a falakat. A csatarnezők mély göd
rökkel voltak tele, bennük hosszú, hegyes cövekek: azok nyársalták fel az
oda bezuhant katonákat. Sohasem tudtam felejteni .. , Később olvastarn:
a japán nép az ázsiai népek (szemita, inde, maláji stb.) köz ött a legkö
zelebbi rokona az uralaltáji magyarnak, s a magyar a finnekkel és egyes ki
sebb oroszföldi törzsekkel az európai (latin, germán, szláv stb.) népek
közt a japánok egyetlen rokona.

De hogyan kérjem magam közel félévszázados fejjel Japánba? Nem
vakmerő bíz akodás, beképzeltség, szinte istenkrsértés arra gondolni, hogy
még megtanulhatom a nyelvét: azt az őseredeti "yamato"-ból és a krnaí
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eredetű szavakb61 alkotott nyelvüket, nem egy. hanem háromféle lrásuk
kal, sokezer frásjegyükkel?

Az engedelmesség jegyében mégis kettőzött örömmel indul
tam 1936. szepr, 23-án a Délívasutr6l Turinba és onnan az ünnepélyes. fe
lejthetetlen misszionárius-bl1csúztatás után Brindisiből a Viktória hajón

Japán felé. - A vonatunkon zsid6 ifjak-leányok utaztak Palesztinába. So
kan krsérték ki őket az állomásra. Akkor persze nem gondoltam. hogy 22
év műlva a már kívrvott, megalakult Izrael állam ukban tantíja lehetek a

csodálatos fejlődésnek és munkajukriak, amit honfitársaikkal dj hazájuk
ban végeztek. (Reméljük, erről a kalandr61 még bővebben ir a szerző,

Szerk. )
Útitársam és kisegúőrendtársam Nagy József volt, aki azóta Japánban

kitünő nevet szerzett, a nyomdász- és szedőrnesterségről nagy szakkönyvet

(rt, - I1gy tudom - az elsőt japán nyelven. Ahajódton Singapurban elvesz
tettük csoportvezető fejünket: a kúiai partraszálló vfzum megszerzésére
szállt ki. Hajónk egy órával előbb indult, hogy a velünk utazó olasz kö
vet idejében érkezhessék Manilába az ünnepélyes fogadtatásra. Igy mí "fej
nélkül H utaztunk tovább. A partraszállás engedélyét repülő hozta utánunk
Shanghaiba, ahol hajót kellett váltanunk. Fejünket csak Tökyöban kaptuk
vissza, ahová nov. 24-én érkeztünk.

S h a II g h a i b a n a hires em berbarát és szeritéletű Lo- Pa -hong meg két
fia ministrált szentrníséínken és vendégelt meg sokfogásos ktnaí reggelivel.
Lo-Pa-Hong később rner énylet áltozata lett. Az égben bizonyára szamos
lelkifia fogadta, akiket nagy intézeteiben és többezerágyas kórházaiban
mentett meg az örökélet számára, avagy a vesztőhelyen a kivégzés pilla
natában keresztelt meg a közeli uantaoí fegyház udvarán.

A japán nyelv e l s a j a t f t a s a , Magyar-japán kultúrkap
c s o l a t ,

Japánban a student átumunkban, ahol latinul-olaszul filozófiát, m até

zíst és egyháztörténelmet tanttottam. napontként három 6r át volt szabad
japánul tanulnom a krnaí eredetű jegyeket. Több megárthatott volna, a

mint meg is ártott némely trílmohö tanul6nak. Volt akinek félévig nem
volt szabad tanulnia, még olvasnia sem, olaszul sem.

Egy év alatt tanftörnrn al, Maeda űrral átvettern az elemiiskolák hat

osztályának az olvas6könyveit közel 2000 jegyével. De szomorűan tapasz

taltam , hogy a hároméves kisnebuló jobban beszélt, többet értett, pedig

egy jegyet sem tanult, egy könyvet sem olvasott•.. Sebaj! Többszöri csüg
gedés és űj nekilendülés után törtem magam előre a kfnai jegyek dzsun
geljében•.. Karácsonyra bemagoltam Momotar6 épületes meséjétt hogyan
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győzte le és foglalta el az Ördögök sz ígetét, Jó mesterem segítségével ír
tam és felolvastam a szeritbeszédet is három hónap után. de a rádiót még
hat év műlva sem értettem. bár már sikerült J1gy-ahogy beszélnek. gyón
tatnorn ,

Tökyöban megismertem Imaoka Dzsuicsíró urat, a külügyminisztérium
tisztviselőjét. aki 9 évig volt Magyarországon. Megszerette népünket. nyel
vünket, k ön y vet írt m a g y a r u l róla. Ez az ismeretség döntő befolyás
sal volt arra a tevékenységre. amely az intézetünk napi - és órarendes rnun
káján kívül folyt és amely éppen a Magyar Papi Egység érdemes szerkesz
tőjének érdeklődését felhívta és arra indította, hogy e sorok úását kérje.
Imaoka űrral és Habán Jenő követségi sajtömegbizott, egyetemi m. tanár.
valamint Metzger Ferdinánd sajtötudösttö urakkal a magyar követ elnöklere

alatt a magyar-japán kultdrkapcsolatok jegyében kezdtünk dolgozni. Meg
alaprtottuk a Japán -magyar ifjúsági kultűrkapcsolatok társaságát. Ennek
keretében terjesztettem be egy tanulmányt e kapcsolatok fejlesztéséről;

ifjúsági könyvek fordítása; cserélése, üdvözlő beszédek. himnuszok, éne
kek két nyelven való vétele és cserélése, rádiöbeszédek, levelezési kap
csolatok elősegrtése, kis és nagy szötarak készítése; dí ákcserék, látogatá

sok. stb.
A japán történelem nagy alakjairól, a uépszokasokröl, mondavilágról

szölö képes olvasókönyveket kezdtem fordítgatni és hazaküldení, Metzger
J1r nagyszötaron dolgozott. Im aoka J1r nyelvtant és kísszötart adott ki. az

Ember tragédiáját. és a János Vitézt fordította le. Évek haladtával Bangha
Béla és Tóth Tihamér munkáinak a fordításába fogtam japán tanrtörn és jó

rendtársaim segítségéve!. A katolikus üisagban m agyar népi szokásokröl

írtunk.
Japánnak 1940-ben ünnepelt 2600 éves jubileuma alkalmából hirdetett

nemzetközi pályázaton a "Japán kultúra elemei"-ről írt tanulmánnyal vet

tem részt olasz nyelven. Ezt Mgr.Cimatti stilizáita át és klerikusaink el-
ső japán fordítását két japán pap barátom csiszolta, végül tanrtömesterern
vetette pályamúhöz méltö papírra. Olaszul útam, mert nem találtam ma
gyart, aki az eredeti fogalmazás szövegének japánra való fordításában se

gített volna. Sem Imaoka, sem Metzger J1r nem értek rá. - E tanulmány
ban többek közt a magyar keresztény nemzeti és a japán kultűra közös pont
jait emeltem ki. A japán nacionalisták féltették a katolicizmustól a népi
és nem zeti fennállást, a függetlenséget. Ezt igyekeztem alaptalannak mu
tatní a kicsiny magyar és ír nép ezeréves fennállásának a példájával. Per
sze a tanulrn ány katol ikus jellege mí att nem nyerhette meg a tűlzö és fő

leg katonai körök tetszését. Ők a 2600 éves japán állam Iétét és erejét a
kínai-japán és az orosz-japán háborúk győzelmeirehivatkozva a százado-
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kon át kipróbált és bevalt császárimádás fanatikus követésére alapozták.
Az 500 pályamú közül az első sikert egy másik magyar mú aratta hivata
losan, amely a sintoizmust magasztalta. - Művern célja az volt, hogy az
eszme, az igazság ismertté legyen és erjesztést kezdjen. Ám T6ky6 érse
ke és a japán Internuncíus, - ma Doi és Marella bíboros nem tartották idő

szerűnek a mfi kinyomarasat a háborü forrong6 napjaiban. Szerény meg
jegyzésemre, hogy nem tartok a következményektől, figyelmeztettek:
nemcsak magánszemély. hanem pap, az Egyház tagja vagyok és a követ
kezmények másra is kihathatnak. J6 papbarátom is meghajolt és elállt a
közléstől.

A kultúrkapcsolatok jegyében Tökyö egyik legelőkelőbb. legnagyobb
elemi iskolájában a kultuszminiszter ajánlatával japán és magyar üdvöz
lő beszédet, himnuszt tanúottunk. vettük hanglemezre és küldtük haza.
Rádi6ban üdvözöltük az otthoni akat. Nyomtattunk ..Levelet a Felkelő Nap
Országából", remélve erkölcsi és anyagi támogatást. rokonszenvkelrést

a japin-magyar ifjúsági barátság érdekében. Talán ez közelebb hozhatja
a japán ifjakat a magyar keresztény szellem megismeréséhez és megked
ve lr.séhez , És ekkor. •.

Kitört a HáborúI - Mosoly-apostolság!
A magyar posta levélként kezelte a küldött nyomtatványt és vagy sű

lyosan bfrságolva értek célhoz, vagy visszaküldték. Aztán megszakadt az

összeköttetés.
A japán hivatalos. főleg katonai körök ellenszenvvel kezelték a külföl

dieket. Korlátozták tevékenységi, mozgási szabadságukat is. A rnisszío
náriusok működésében a császárimádásra alapított vak engedelmességre, a
hadi szellemre is kedvezőtlenül hatö dolgot láttak.

Az ifjúságot az idegenektől val6 tartózkodásra nevelték ... Óvakodj a
kémektől I" "Ne állj sz6ba velük!" Ha valaki azt kérdezi: hol van az apádl
hány testvéred van) mit esztek otthon) az kémkedik: Japán katonai hely
zetét, t art alékját, hadi készségét akarja tudni és az ellenségnek h1'rül ad
ni , A japán-magyar kultúrkapcsclatokböl nem maradt más, m ínt csak ma

gánkezdeményezésú, egyéni, a pillanatnyi helyzetből ad6d6 és ahhoz al
kalmazkod6 lehetőség. Majd a háború után...

Reggelenként, amikor biciklin szentrnísézní mentem , lehetőleg az is
kolák közelébe vettem az utam. A fíűk az idegen, még hozzá feketeru
hás-reverendás pap láttára elfutottak, elbújtak. Lehetetlen volt, hogy szö
ba álljunk egymással. De nem is akartam. Talán szfv- és lélekbeli kap
csolatba kerülhetünk egymással - amely a s z e rn e k é s a j k a k n ém a
m o s o l Yá n keresztül keres és találhat megértést. rokonszen vet: gyanut,
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félelmet. előítéletet oszlathat ell Hogy juthatnék a fíük közelébe I Mit

tegyek?
J6 Édesaty ám nagy. ezüst-aranyérmes bélyeggyűjtő volt. 25 év alatt

100. OOO bélyeget áztatott, sz árított és vizsgált át, nagyrtöüvegiével ke

resve a specí alttásokat, Ebből az átvizsgált anyagból küldözgetett nekem

Japánba. Biciklin futtamban azokat sz6rtam a fiűkra és robogtam tovább.
Erre felfigyeltek, kül önös volt a sok repkedő ; pillangó". Először csak kf

vánesi an nézegették, csodálták, ám nem mozdultak, "Lehetetlen volna

a jeget m egtömi z" Egy napon azonban megvarták. míg elég messze ke
rültem tőlük] félszemmel hátrakukkantva láttam, amit annyi ideje vártam:
a fiúk előbújtak rejtekükből , a bélyegekhez sompolyogtak, szedegették•.•

Nem röpír atok, nem is olvashatóak, írásuk is furcsa. Nincs mit félni tő

lük, hiszen csak apró, ártatlan, szfnes bélyegek, messzeföldről val6k. A

következő alkalommal már nem futottak el: kapkodva, vetélkedve sze

degették a kis apróságokat. Még láttamra is. Rövidesen már elém siettek,
lesték, kérdezgették, ki vagyok? Persze nem álltam meg. Ám abiciklim

hátlapján ott látták intézetünk nevét japán ..katagána" írással: Don Bosco.

Ezután már ezzel a kiáltással futottak felém, sót utánam is: Don Bosco I
Don Bosco! Fátyolos lett a szemern. Amikor rájuk néztem, örömmel i há

lásan. vidáman, bizalmasan mosolyogtak: az előrtélet. a gyanú, a gyű

lölet jege megtört, felolvadt. Már nem voltam mumus, szörnyeteg, A
szemek, a mcsoly néma szaván értettük meg egymást. Az ő örömük volt

az én nagy örömöm. Igy mentern el több iskola mentén, Ha megálltam

egy pillanatra az udvar kapujánál. hozzám futottak - a tanítók nagy cso
dálkozására és egyesek megrókönyödésére. Olykor behívtak az iskolába is.
Jelen lehettem az előadáson, Megcsodáltam fegyelmüket. - De nem eról

tethettem ezeket a kiváltságokat. Tartottam a gyand, féltékenység ördö
gétől. Val6ban: egyszer észrevettem, hogyafidkat eltiltották tőlem.Be
mentem az igazgatóhoz és tisztelettel kérdeztem : rriiért idegenkednek tő

lem? Eli srner jü k, - válaszolta - hogy meg tudja nyerni az ifjúságot, de
mi célja van vele? Semmi rossz, - mondottarn -. Örömmel látom a fíük

örömét, szetetem az ifjúságot. Rendalapító atyánk példája, öröksége ez.
- No de mégis..• Megértettem, a fiűk már nemcsak az övék kizárólago
san, m ert tudnak m ásnak is örülni. Barátságban váltunk el. De a rokon
szenv közeledett a napi politikától, idegfeszüítségtőí, hadi helyzettől meg

szabott határig.

Egy napon meghfv6t kapok a kerületi rendőrségre. A központ

b61 két nagyember jött kihallgatásomra. Négy óráig faggattak. Gondoltam.
rní ért, Azt akarták tudni, kém vagyok-e? Mit akarok a gyerekekkelr Mi
a politikai nézetem, a hadi helyzetról val6 véleményem, mit szölck a csá-
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szárimádásr611 ..A császárt, - a Tenn6heikaát" tisztelem, részletekre nem
terjeszkedhetern. Nem beszélem 6gy a japán nyelvet, hogy e fontos kér
désről hibátlanul felelhessek. Önök sem értenek meg engem. A hadi hely
zetről azt tudom, amit a helyi 6jságok mondanak. Bámulom a japán ka
tonák hősiességét, sikereit. Imádkozom értük. Ami a fíükat illeti, mi rossz
van abban, hogy szerétern az ifj6ságotl Örülök örömüknek. " Volt, aki a
szeretem sz6ra nevetni kezdett. Sajnos megértettem: a szereteten mást ér
tett, mint rní a keresztény erkölcs szerínt, Ám itt is, négy 6ra után jövi

szonyban engedtek haza, de a rnosolybelt, néma kultrlrkapcsolatnak vége
lett. Megv!gasztalt, hogy a célom elértem: a fíűk - még pedig sokezren
Iáthatták, hogy a feketeruhás idegen nem olyan mumus, mínt amilyennek
mondták. Az a misszionárius-szenkj6si nem olyan szörnyeteg, akitől fél
niük kellene.

Hogy minek mondták és mennyire ijedeztek tőle, azt az egyik napon
szemléletesen tapasztalhattam . Történetesen az egyik iskola mellett ka
rikáztam el. A hazatérő fírlk rémülten futottak előlem. Nem engedhetem,
- gondoltam - hogy e félelem a szfvükben maradjon. El kell érnem őket,

hogy lássák, nem vagyok veszélyes számukra. Gyorsttottam, a fiük pedig
még í jedtebben, jajongva rohantak. Megálltam előttük, szö nélkül félénk
szemükbe mosolyogtam. Megkönnyebbülten viszonozták. - Később hallot
tam, mí lehetett r é m ü l e t ü k o k a: azt mondták nekik: efeketeruhás
misszonáriusok nyájassággal, ajándékokkal rabolják el a gyerekeket. sze
müket kiszedik és azzal gyógyítják a betegeiket. Persze mi is rémülten
szaladtunk volna el ily szörnyetegek elől.

Ahábord tombolásával mozgási szabadságunk is korlátozödott. Példa
rá: szemem kezelése. (Félévig nem mondtam breviáriumot se.) A 20 ki
lométerre levő Yokohamába kellett mennem német orvosunkhoz. A helyi
rendőrségelőírta: rn i k o r , rn e l y ű t o n kell m e n n e m és vissza
t ér n em. A következő alkalommal már nem engedélyezték. Említettem
követ urunknak: másnap rendőr hozta az engedélyt. Aztán űjabb nehézsé
get támasztott a rendőrség.

Más példa. A kultűrkapcsolatok révén megismerkedtem egy japán csa
láddal. Örömmel készültem megh!vásuknak eleget tenni, amikor egy la
pOt kapokt sajnaljak, de ne jöjjek. A japán családok IS-IS-as csoportokba
..kumikba" vannak szervezve, felelős fejjel. Minden idegen látogat6r61
be kell számolniok. Kémgyanüs, Rendőr ellenőrzi őket. Ha nem jelentik
előre a látogatást, a szomszédoknak kell tenniök: mindenki felelős rnín

denkíért, - E szervezés emlékeztet a 300 év előtti keresztény üldözés ide

jéből az ötös csoportokra. Ezzel a rendszerrel tudták sikeresen kiirtani a
már mílltös kereszténységet. Csak a szfvek mélyén maradt meg az emlé-
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ke és bukkant ki 200 év rnűlva az egész kereszténység csodájára és örömé
re Nagassakiban, ahol a 26 vértand keresztje állott.

A kultnrkapcsolatok kapcsán egyik értékes emlékem: a minisztérium és
az iskolavezetők jóindulata révén nemcsak adogathattam a fíüknak b é l Ye 

g e t, hanem m a g y a r á z h a tt a m is. Igya turulm adaras-szentkoronas,
a parlamentes-királyi palotás, a harcoló honvédes, aratös, repülős, nagy
ernberes, Szent Istv arr jubileumos, Boldogasszonyt ábrázoló képeket. Ez
utóbbiakat az akkoriban diák csészárfínak, Akihito főhercegnek is felajánl
hattam és örömmel hallottam: szfvesen fogadta.

Biicsii I ap a n t ö l , Az ű j haza: Kfn a felé ••.

1944-ben a szellemi és fizikai vesztegzár még érezhetőbben érvényesült.
Iparískolaínk igazgatóját internálták, egyes rendtársaink már csak a köze
li kórházat látogathatták. Minden külső tevékenység megszűnt,

Imaoka dr közvetrtésével a Keio-egyetemen adhattam magán6rákat a
magyar nyelvből, egyetlen tanítvanyomnak. Ez a munka is megszűnt. Kul
türkapcsol.atí üléseket se tartottunk.

Ez időben ért a shanghai szaléziaknak és a magyaroknak sürgető meg
hfvása. Segftséget kértek. Ott a japánok nem fojtották el az apostoli rnuri
kat, sőt elősegftették, éppen azon kultűrkapcsolati utak-medok jegyében.
amelyekről a tanulmányomat beterjesztettem. Persze nem éppen a japán
koreai, meg a japan-kűiaí kultűrkapcsolatokra gondoltam.

A shanghaí magyar konzulunk, Hudec László dr hfvott meg a magyarok
lelki gondozására. A szalézieket abban segrrhettem, hogy a japán meg
szállö hatóságok előírása szerint kfhai kispapjainkat japán nyelvre tanú
hattam.

Igy értem 1944-ben Kűiába, a "háborii tartamára"•.. Közel 8 évi inté
zeti és üléstermi belső és uccai külső munka után, miután annyíra-arneny
nyire sikerült megtanulnom ezt a rettegett nyelvet, hogy belevágjak a még
bonyolultabb, 4-9 t6nussal beszélő, jó fület-hallást igénylő k (n a i n y e l v
tanulásába.

A nagy bombázások előtt két héttel utaztam el Japánb61, bricsűztam

zeg-zugos uccáítöl , szalézi íntézeteínk, plébániáink immár elárvult falai
t61, no meg hűséges, több ezer kilométert befutott bícíklírntől és ütött
kopott reverendárntöl, Szegény ruhám biciklin robog6-lobog6 korában be
beakadt küllőkbe, láncba, fogaskerékbe, ki -kílyukadt, el-elszakadt és én

Uram bocsá 1 örömmel nézegettem , gyögyrtgauam sebeit. Szinte szent

büszkeséggel hordozgattam tovább foltoz asbél eredő .forradasaít" ..•

A bombázások kellemetlenségeit már Kfnában élvezhettem . Japánban
m ár csak kém -számba m eh ettünk; rendtársainkat kítelepftették a hegyekbe,
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ahol füvet ettek világt61 elzártan, elfeledten, Mi meg Kínában j6 kavi
csos rizst, amit "piráta"==kalóz jötevők jövoltaböl tudtak gondozóink elő

teremteni.
Itt hallottam meglepődve, hogy rendtársaim közül egyesek azt hitték,

Kínába azért mentern , mert menekülnöm kellett, mint kémnek. Ez telje
sen téves: az egyházi és világi hatóságok tudtával és engedélyével indul
tam el, még a helyi hat6ságokkal is j6barátságban, akik azelőtt a japán
magyar munkáröl nem akartak tudni. Szerencsére fiaimt61, akikkel csak
IIé m a kapcsolatban álltam, semmit sem hallhattak. ami kémgyanút táp
lálhatott volna. Békén hagytak. Különben se itt, de talán még másutt se
lehetnék. Nem egy kém-gyant1s tűnt el "öngyilkosság" látszatával. Persze
a katonai rendszer itt se tréfált, mint egyebütt más keresztény országban
sem. Létkérdésről. élet-halalről volt szö. Aki nem mérlegelte a határt,
meddig mehet el a kémgyanússág veszélyes, aknázott területén. könnyen
annak áldozata lett, ha tévedésből, ártatlanul Ü. Dehát ne "dramatizál
juk" a dolgokat. A végletek érintkeznek; ellenkezőjébe eshetünk: a ne
verségességbe. - Lehet hogy egyesek dramatizálás nélkül is túlegyügyű

nek, egyszerűnek, lemosolyogni valónak látják ezt a "mosoly"-apostolko
d ást, Különösen talán azok, akik a munka érdemét. sikerét a keresztelé
sek számában keresik. - Az élesztő és kovász munkája se látszik rögtön.
Prohászka elmélkedéseiben olvasom: '" "a betlehemi gyermek tette: el
változtatta a világot. Mint vízben a cukor, tűzben a vas, s a napsugár
ban a jég megolvad, úgy olvad el kezei között s édes tekintetétől a ke
mény, a jeges, a vasas világ•.. Ó Uram •.• folytasd múvedet••• bennem
s körülöttem" (Elm. V. kiadás, 1930.102. oldal) Őt követte Don Bosco a ne
velési mődszereiben; az első lépés a lélek megnyerése az, amivel a fes
tők, szobrászok, ir6k Don Boscot jellemzik: Derűs, mosolyg6s arcával, jó 

ságos tekintetével, amely bizalmat, rokonszenvet ébreszt.
Lehet, hogy valaki túlzottnak látj a ennek a kíhangsülyozasat, Igaz,

túlzott lehet ama eredmények mellett, melyeket nagy anyagi áldozatok,
könny, verejték s véráldozatok árán sikerült elérni. Elnézést kérek, ha én
mégis a mosoly-munkát is jelentősnek látom. Az önszeretet sugalla ezt?
Avagy a lelkek szeretetej Avagy mind a Kettő l A jő Isten a megmondhat6
ja. Imát kérek, hogy bocsánatát nyerhessem s ő tegye jóvá, amit nem jól

tettem.
Egyéb míssztös rnunkákröl nálamnál jobb, illetékesebb forrásokból nyer

hetnek olvasóink értesülést. A japáni háború előtti misszi6s munkár61, an
nak csodálatos fejlődéséről, a nehézségek leküzdéséről különösen Msgr.
Cirn atti, a japán szalézí tartomány alapítója s egyéb s7,aléziak.. jelentései
ből a "Szalézi Értesítő"-ben tajékozödhatunk. A hábor.ú után a romokb61
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helyreállít6, újrakezdett munkár61, a nagy fellendülésról szintén ó és utö
dai Don Tassinari és Don Dalkmann tartomanyfőnökökmunkáib61, értesü
léseiból nyerhetünk felvilágosítást. Nagy fellendülés/sok keresztelés a mun
ka jutalm a és eredménye, ha nem is számolhatnak be arröl , amit" sokan
a császárkultusz megszünése után reméltek ti. a japán népnek tömeges
megtéréséről. A háború utáni munkának sajnos nem lehettem sem része-
se, sem tanúj a ebben a túlhosszdra sikerült levélben nem részletezhető

okokból.
Erdő Ferenc SDB

EGYHÁZÜLDÖZÉS A MISSZIÖKBAN

Az Egyház életerős fáján folyton új hajtások sarjadnak a pogány orszá
gokban. Hogy mennyi írna-, ember- és, anyagi áldozatba, főleg mennyí

isteni kegyelembe kerültek ezek a hajtasok. annak csak az lsten a meg
mondhatója. És most kénytelenek vagyunk látni, micsoda pusztítást visz
végbe egyes friss, reményteljes hajtásokon az üldözés. "Singularis ferus
depastus est eam. " (Ps 79.)

Nem régen csaknem 6000 pap, több mint 7000 szerzetes nővér, kb.
11. 500 hitoktató dolgozott K ín a megtérésén; az Egyház 216 k6rházat,
254 árvaházat és 4446 különféle iskolát tartott fenn. És mi maradt meg
ebből? A misszíö anyagi alapjait tönkretették, a külföldi hithirdetőket ke
vés kivétellel egész Kínában üldözték, néptörvényszék elé állították, be
börtönözték, kínozták, sót halálra kínozták vagy kiutasították őket sz or
szágb6l. 1944-től 52-ig 105 kínai papot öltek meg, 1954 végén 4-500 kí
nai pap sínylődött az internál6 táborokban. A meggyilkoltak vagy a kínzá
sok következtében meghalt papok és világiak száma a következő években
jelentékenyen növekedett. Egy 600 milli6s állam harca ez egy alig 3 és
fél milli6s kisebbség ellen! Feltünő volt az üldözöttek és megkínzottak hő

sies magatartása.
És z a k - K o r e á b a n a háború előtt mintegy 30-40 ezer katolikus élt

55 pappal, 31 kisegítő testvérrel és 81 nővérrel.

Igen szépen vir ágz6 m isszi6s terület volt És z a k - V i e t II am. 1949
előtt a hitújoncokkal együtt 1,111.554 katolikust, 1036 bennszülött és 216
külföldí pap gondozott. Feltünően nagy volt a bennszülött nővérek száma:
2236. Hogy rní maradt meg ebből a szép evangéliumi vetésből. egyelőre

nem tudjuk.
Szintén igen nehéz, sót üldözésszerű a helyzet S u d a n - ban. Napiren-
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den vannak a jelszavak: áll amcsrtani a rnisszíö iskoláit, nem engedélyez
ni a külföldi hithirdetők beutaz ását; elfogni a bennszülött papokat, pán

izlámizmus ! A papok és tanulök tiltakozása a vasárnap eltörlése ellen 2-

1Z évi börtönbüntetést vont maga után.
U g a n d á b a n egy ál1(t6lagos pápai parancsot terjesztettek, amely sze

rint, ha a választásokon a katolikusok győznek, az összes nem katolikus
templomokat le kell rombolni. A katolikusok vesztettek, erre a katolíkus

iskolákat és tem plomokat rombolták le.
Ko n g o -ban a Lumumba - és Gizenga -pártiak üldözték az Egyházat.
G h a 11a -b an nagyaggodalommal tölti el az Egyházat a szélső jobbol

dali politikai irány.
Egyiptomban rendszeresen elnyomják az Egyházat és iparkodnak a

hlveket az izlám igájába hajtani.
C e y l o 11b a n a püspökök az állammal szemben elmentek az engedé

kenység végső határáig. Elhatározták, hogy a katolikus iskolákat állami
vezetés alá helyezik. A katolikusok nehéz szfvvel engedelmeskedtek. Ed
dig az eredmény éppen az ellenkezője annak, amit vártak. Egy héttel a
bizalmi nyilatkozat megtétele után a kormány törvényjavaslatot nyújtott
be, hogy csak ott szabad templomot épfteni , ahol félm éríöldnyi körzet
ben legalább 250 hrve van az ítlető hitvallásnak és ha egy mérföldnyí kör

zeten belül más hitközségnek nincs istentiszteleti épülete. Mit jelent ez
a katolíkus kisebbség részére, nyilvánvaló. Az iskolatörvény tervezéte sze

rint az egykori magániskolák összes épületeit és ingatlanait kárp6tlás nél
kül kisajátftják,

Krísztus titokzatos testében ..ha szenved az egyik tag, valamennyi e
gyütt szenved vele". (1 Kor. 12, 26) Az egy Lumumba meggyilkolásakor
felhördült a kommunista világ. Mennyit törődünk mi, szabad országban élő

papok és hívek, üldözött hittestvéreink sorsával l

MISSZiÓS HíREK

A BENNSZÜLÖTT
P ü s p ö k ö k 194 l

Ázsiában: 14
Afrikában: 2

ÉS AFRIKÁBAN
1962

93
48

~~~ 1918 1949 1957 ) 959

Ázsiában: 919 3474 5553 6497
Afrikában: 90 1080 1811 2082
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s z e m t n a r í s t ak 1961-ben

Kisszemináriumok:
Kisszeminaristák:

Nagyszemináriumok:
Nagyszem inaristák:

Ázsiában
120

7.366
34

2.608

Afrikában
151

15.586

35

1. 825

MISSZIÓS TEOLÓGUSOK
A nagy nemzetközi papnevelő intézetben, az innsbrucki Canisianum

ban. jelenleg 24 "színes" teológus készül a papi pályára. Hazájuk: Ghána,

India, Karnerun, Korea. Macao, Nigeria, Fülöp-szigetek, Taugany íka,

Uganda és Vietnam. A tanulásban jól megállják a helyüket és a nehéz né

met nyel vet aránylag gyorsan sajátítják el. Zord éghajlatunkat elég jól hír
ják. Valamennyiért jótevők fizetnek: általában a Canisianum volt növen
dékei rnint plébánosok hitközségeikkel együtt. Ezek legtöbbje németországi.
vannak svájciak, osztrákok és amerikaiak is. A nagy nyári szünidőre a jó
tevők meg szokt ák hími pártfogoltjaikat.

NÉMET KATOLIKUSOK A LATIN-AMERIKAI KATOLlKlTSOKÉRT
A múlt év adventjében a német katolikusok az "Advent-akci6" kereté

ben kereken ::!6 millió DM -ot gyújtöttek a gyenge lábon álló délamerikai
katolicizmus felsegítésére. A jelentős összeg főleg szemin aríurnok építé
sére és szeminaristák tanftasara szolgál. Az akci6 költségén 'ion teológus

tanul. A gyűjtést idén is folytatják. úgyhogy minden délamerikai pap ha
vi 50 DM többlet segélyben részesülhessen.

KIÉ LESZ A JÖVŐ?

Naponkint mintegy 274. OOO ember születík és 148. OOO hal meg. Tehát
a világ népessége naponkint] 26. OOll-el szaporodik. Fel lehet tétel e zni ,
hogy lOU év rnúlva az emberiség száma megkétszereződik:eléri a 6 milli
ardot. Milyen hitvallást fognak ezek követni; A népszaporulat Európában
a legalacsonyabb: 10 ezrelék. A legnagyobb Afrikában, aztán Ameriká
ban (főleg Délamerikában), Ázsiában, Óceániában. Afrikában és Ázsiában
elég nyomorúságosak az egészségi állapotok. lIa azonban az egészségügy
náluk is fellendül, a gyermekhaland6ság sokkal kisebb lesz és így még sok
kal nagyobb lesz ott a népesség szaporulata. Az Egyháznak óriási erőfeszí

tésre van szüksége, hogy a népesség szaporodásával lépést tartson.
B. l.,1.
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IMAHADJARAT

ÖRÖMMEL CSATLAKOZOM

Kedves jó Páter!
A 20. számhoz csatolt lapot, amely imahadjáratra szölftja fel a ma

gyarokat' megkaptam. Örültem, mert nekem is régi vágyam és gondola
tom volt ez. Régebben mindennap teljes rözsafüzérr mondtam el a rnísz
saiökért, Amíóta 1946 okt.I8-án a internál6 táborból kiszabadultam, szán

dékomat megváltoztattam és a rözsafüzért édes hazámért ajánlom fel.

Igen sok O ' C o n n e l D á n i e l -re lenne szükségünk, aki az ő rendít

hetetlen hitével küzdene a magyar szabadságért. Az ő rózsafüzéres hite
vrvta ki annak idején az (rek szabadságát. Ttz évig küzdött az angol par

lamentben. Barátja nagyon kevés volt, de hite annál nagyobb. Egyszer a
parlamentben egy, az írek szabadsága ellen irányul6 törvény fölött vitat
kez tak, Keresik O' Connelt. Nincs sehol. Végre megtalálják egy magá
nyos teremben: egy sarokban a rözsafüzért rnorzsolja, Izgatottan hívják,
elmondva, hogy miről van szö, Ó csak ennyit felel: Hagyjátok befejeznem
a rözsafüzért, Ez többet tesz Irország szabadságáért. mint valami Iönkelt

meggyőző beszéd.
Körút jain se usz úotta soha hábordra az {feket. Mikor több falu össze

jött, hogy őt meghallgassák, beszéde előtt kiadta a parancsot: Térdeljetek
le! A nép szö nélkül letérdelt, ő pedig elkezdte a rözsafüz ért imádkozni.
Az ima befejeztével, amikor a szegény üldözött nép az ima segltségével
megerősödött, így szól t hozzájuk: Esküdjetek meg, hogy készek vagytok
megvédcni apáink hitét és Irország szabadságát! II kezek mind felemelked 
tek és egy szöval kiáltották: Igen esküszünk, hogy megvédjük ! Hűek le
szünk őseink hitéhez és haz.ánkhoz !

Joggal rnoudhatjuk tehát, hogy a rózsafüzér küzdötte ki az írek szabad
ságát és tartotta fenn a hitét. Ezt a hitet az írek mindenütt megőrizték.

Garcia Mo r e n o , Equator híres elnöke, szabadkőmfves ármány ál
dozata, rnunkásokat vitt le az Egyesült Allamokb61. Egyik napon meglá
togatja öket. Beszél velük hazájukról és kérdi oket, szerenk-e a Szűza

uyát? Valamennyien r áfclel ikt Igen, szeretjük, Ha szeretitek a Szűzanyát

mondja Ő. bizonyára szetetitek a rózsafűzért is? És mínden különös beve

zetés nélkül elkezdi a szentolvas6t imádkozni velük. Azt hiszem a szegény
munkások több v[gsztalást kaptak ezzel, mint valami anyagi ajándékkal
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vagy szönokí atral, Azóta sorsuk is változott: Amerikában nem száműzöt

tek többé, hanem állampolgárok, de nem felejtették el hazájukat és val

lásukat. +
Bárcsak a mi m agyar testvéreink is fgy bfznának a Szűzanya se

gítségében. Az írek szenvedéséből egy jökora darab nálunk is van Magyar

országon. A győri székesegyházban a Szűzanya könnyezett az ő szenvedő

gyermekeiért. Legyen erős a hitünk és megvéd minket is.
Ne felejtsük el soha, hogya mi elődeink is Mária hű gyer

mekei voltak. Milyen szép lenne, ha minden magyar pap a szentmisé
je után a hálaadási im ádságok közé beíktatriá gróf Eszterházi Pál im áj át:

.,Ad Magnam Hungarorum Dominam".Latinul ott van a breviárium magyar
propriumában. Én mindennap elimádkozom. Ha sok is volt a munkám,eny
nyi időt mindig szakftottam. A szerétet mindig talál időt. Ez az ima va
l6ban őseink hitét tükrözi. Náluk a hit nem külsőség, megszokás ("mert

hát pogány nem lehetek"), hanem meggyőződésvolt.
A felhívási lap elején ott van Nagy-Magyarország s az ellenség a kf

gy6 képében: a rózsafüzér és a kard vágja el a kígy6t. Nagyon tal álö , A
mi őseink a rőzsafüzérrel védték Nagy-l\lagyarországot, amelyet mi elve
szítettünk, mert nem harcoltunk hittel, rőzsafüzérrel, Félek megemlíteni,
de tudom testvéreimtől. hogy a tisztek az orosz fronton káromkodással in
tézték a rohamot.

Emlékezzünk csak Szavojai Jenőte és Le p a n t ö r a. Nagy harc lesz
mondták, mert a generális nagyon im ádkozza a rözsafüzért, Hunyadi kard
ján is ott volt a rózsafüzér.

Gr6f Es z t e r h á z y M i k 16 s nádor 1645 szept, ll-én úja Lászl6 fiá
nak, a vezekényi hősnek, 15-ik születésnapjar ae Kedves Fiam! Szül.etéscd

6t,1 naponkint elimádkoztam érted a rözsafuzért, Fogadd most el tőlem 1·5.
születésnapodra ajándékul ugyanezt a rözsafüzért azon áldáskfvánatomrnal .

hogya legbecsesebb ünnepi ajándékot adja neked édesatyád. Te magad
fogoa ezentúl ugyanannak a tiszteletére imádkozni, akinek téged 15 év
előtt szeriteltelek.

Óseink Mária szeretők és tisztelők voltak. Ha mi őket utánozzuk, nem
teszünk mást, m int igazi, va16di magyarok leszünk és őseink méltö uno-

kái, akik nem szégyerilették, hogy magyarok, de azt sem, hogy Mária gyer
mekei.

Egy élő példa áll előttem. Pakistanb6l sok katol ikus jött át ide.Go

mez , D' Costa, Rosario stb. portugál misszionáriusok által megtérftett ka

tolikusok. Négyszáz éves katolikusok. Nem cseréltek hitet••. Mi tartotta

meg őket annyi éven át? A rózsafüzér. Ha este az ő körzetükbe megyek az
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utcán, minden házból haUatszik a rózsafüzér. A szabály. amely aMI nincs
kivétel: a vacsora kész, a család megkezdi a rözsafüzért, azután elmen
ja az esti imát és csak azután esznek, isznak és mennek aludni.

Egy másik példa. A mí aspiránsaink Ke r a l a b ö l val6k. Szerit Tamás
keresztényeinek leszármazottai. A rnalayí nyelvet beszélik. Minden évben
egy Páter megy le és hozza fel őket. 11-12-13 évesek. Három napi át vo
naton, A Páter maga mőndjaj én nem tudtam velük beszélni. Magam is
csodálkoztam , ezek intézetben nem voltak, családjukból jöttek. Este le
pihenés előtt mintha csak parancsszó hangzott volna el, egy elkezdi a ró
zsafüzért és azután míntha csak intézetben lettek volna, csendben aludni
tértek.

Szerezzük vissza mi is, amit nagyon is elhanyagoltunk: őseink hitét, a
Mária tiszteletet és a rózsafüzér imádkozását.

Kedves jó Páter, befejezem levelem. A jó Szűzanya áldja meg kezde
ményezését és vezesse diadalra. Én nem tudok mást tenni, mint folytatom
a rözsafüzért szegény hazámért. Itt küzdök, fáradozok; engem is csak a
j6 Szűzanya segít, hogy el ne csüggedjek. Szeretettel üdvözli testvére

in SSmo Corde Jesu
P. Varga Bertalan SDB, Nyugat-Bengália. India

+
Bertalan Atyának megköszönjük mísszíös és máriás lelkéből fakadt buz

drtasat, Az Imahadjárat szervezésében és megindokolásában fel is használ
juk. A magyarság életéből vett példáját szrvesen megtoldjuk: egy kis szem
lével a magyar történelemből (Nagyfalusy L.: Századok vallomása c. füze
téből vettük) és egy lelkipásztori kísérlettel, Talán mások is hozzász6lnak
és javaslatot tesznek: milyen rnödon lehetne népünk ezen családias imád
ságát hrveínkkel üjra megkedvelterm. (Szerk.)

Népünk kedves imádsága: a szentolvasó

A 15. és 16. században alakul ki a rózsafüzér áhítatának mai formája.
E korb61 való a Mátyás királynak tulajdonított rözsafüzért . A protestantiz
mus ellen a k a t o l í k u s visszahatásnak egyik leghatásosabb fegyve
re a 16. század második felétől kezdve, főleg a lepantói diadal öta (1571)
a rózsafűzér, A Mária-kongregáci6k nagy buzgalommal ismertették és ter
iesztették. Igy pl. a nagy erdélyi fejedelem és későbbi lengyel király, Bá
thori Istvánnak mindennapos imádsága volt. 2

1 Balogh Ágoston F16rián: Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua Re
gina et Patrona Hungariarum (1873) 47 -50.

2 Magyar Kultúra 20 (1933) 312.
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A 17. század elején, főleg az esztergomi egyházmegyéből kiindulva
terjedt el egyre szélesebb körben a szentolvasö, Sok érdeme van a terjesz
tésben Kapi Gábor jezsuita atyának, aki nagy buzgalommal terjeszti e szép
ímamödot 3, 1729-ben Vágsellyén rözsafüzér társaságot alapit, melyet az
tán több társulat megalap!tása követett.

Hogya rözsafüzér imádság közkedveltté lett. abban igen nagy része van
Pázm ány Péter imádságos könyvének, amely a szentolvasöt s a szerit
olvasó titkait már a mai sorrendjükben és összeáll!tásukban hozza. és amely
negyedfél századon át több mínt 20 kiadást ért el.

A világiak közül a legkimagas16bb e korban az Eszterházyak szent
olvasós buzgalma. Eszterházy Pál nádor 1641-ben nemzeti zarándoklatot
vezet Mariazellbe, amelyben a szentol....asö 15 titkát 15 jelképes, fehér,
piros és aranysárga ruhába öltözött személy képviselte. Az 1716-ban Ha
vas Boldogasszony napján a törökön aratott döntő fontossagü péterváradi
győzelmetXI, Kelemen pápa is főképp a szentolvas6-imádság erejének tu

Iajdonftotta s a győzelem emlékére az egész Egyházban elrendelte az O l
vas 6 s Bo l d o g a s s z o n y ünnepét.

Érthető, hogy ilyen előzmények után ebben a korban a szentolvasö a
katolikus magyarság között mindenütt a l e g k e d ves e b b i m á d s á g lett .
..Bármelyik jobbágy inkább telkétől válnék meg. minthogy szentolvasö nél
kül maradjon," - mondja az egyik évkönyvüö .

..A szántö-vető ember a mezőre menvén a szentolvasöt mondja, a pász
torfiú nyáját legeltetve, de még a fonás alatt sem szünetel Mária dicsére
te. Alig lehet látni egyes vidéken olyan embert. akinek ruhájáról ne 16g
na a rózsafüzér, "4 A 18. században a falusi népnek rendes szokása lett.
hogy szombatonkint az egész család térdenállva imádkozta a r6
zsafüzért,

Még a hadivitézséget is Máriának tulaidonrtottak e korban. Eszterházy
Pál nádor tanúskodik röla , hogy az ő idejében a magyarok a Boldogságos
Szűz olvasoját a fegyverükön viselték.5 Nem csoda, hogy a nép
képzelete ezt a szokást a legrégibb keresztény múltba vetitette vissza és
úgy vélte, hogy már Szerit Lászlö vitézi kardjának markolatát is rözsafü
zér diszítette.

A 18. század "felvilágosodottsága" ezt a buzgösagotnagyorr Iehűtötte,

de a 19. század új buzgóságot hozott. Főként a lourdes-i Boldogasszony
tiszteletének az elterjedése és a nagy Xlfí. Le6 páratlan szentolvasös buz
g6sága tette újra ismertté és kedveltté a rözsafüzért meg a társulatokat.

3 Balogh Lrn , 334 skk.
4 Regnum, 1940-1941: A Regnum Marianum állameszme, 287-88.
5 Balogh i. m, 32.
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Napjainkban pedig főként a Boldogságos Szűz fatimai jelenéseivel kap
csolatosan terjed el a szentolvas6 imádkozása. Igaz, hogy még korántsem
érte el azt a fokot, amely kívánatos lenne.

RÓZSAFŰZÉR A TABORBAN

Ötvenhat őszéri előljáröim egy magyar tábor lelkipásztori gondozását

bízták rám. A Jugendheimból atalakftott ..láger" Tirol egyik szép fenn
stkján feküdt, közel az Aacheni tóhoz; 150-160 fiatal magyar Iakta. 30
leány, a többi 15-30 év közöttí fiatalember volt, egy-két diák, a többsé
ge azonban munkásífjü, és néhány parasztgyerek. A táborvezető osztrák
tanító volt, aki kitünő pedagógiai érzékkel vezette a nem könnyű tábori

életet.
Mégcsak kétszer jártam fenn magyarjaimnál, amikor ránkvirradt az

Irnmakulata ünnepe. Merész tervvel indultam. Ma nemcsak délelőtti is
tentiszteletet tartok (szentmísével és prédikációval, ill. katekézissel).
hanem a fiatalságot meghívom egy délutáni Mária-ájtatosságra. 30-40 ró
zsafüzér szorongott a tarsolyornban, de a servernben elég nagy bizalmat
lanság bnikalt, Nem túl korai -e ez a vállalkozás? Hogy fognak reagálni
erre a szokatlan meghívásra ?

A szentrnísén 60-80 között ingadozott a résztvevők száma. (Gondolom
a katolikusoknak gyenge kétharmada) A táborparancsnokság részéről sem
miféle nyomásnak sem voltak kitéve. Magam jártam végig a szebakat és
érdeklődve - elbeszélgetve meginvitáltam öket a másnapi rnisére, Ezt ta
láltam a legcélravezetőbb eljárásnak.

Az ünnepi míse után tehát előadtam kérésemet: eljönnének-e délután
is egy kis ájtatosságra? A Szűzanya tiszteletére meg jövój li k érdekében.
Még hozzátettem: remélem. nemcsak leányok lesznek itt. Este fél 6-kor
meghdztuk a nagyterem haranglat. Kicsit lassan és félénken sompolyog
tak be az ajtón. De tizennyolcan -huszan összejöttünk. Több volt a fiú,
mint a lány. Szétosztottam közöttük a magammal hozott rózsafüzéreket,
egy osztrák nővérközösség ajándékát. Kezükbe veszik, megcsodaliék.Na

lunk ilyesmit rnost nem kapni - jegyzi meg az egyik leány. A fiúk közül
valaki fetsohaln kár, hogy utána majd vissza kell adni. - Nem kell visz
szaadni. ha szépen imádkoztok és megbecsülitek ezt az ajándékot.

Kicsit megmagyaráztam nekik az ünnepí alkalmat és a szekatlan imád
ság szándékát. A Szűzanya legyen édesanyátok a számkivetésben és oltal
mazza meg az otthon maradtakat is. Egy bevezető Mária-ének után meg
akarom kezdeni a szentolvasöt , Egyszerre több helyről hallom a kérést:
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De. Atya. először magyarázza meg nekünk, hogyan kell ezt imádkozni,
mert nem tudjuk. Tehát előbb katekízální kellett: A Miatyánkot még csak

tudták, de a Hiszekegy már nagyon gyéren hangzott. Imakönyvvel segí
tettünk. A titkok magyarázatába belevittem valamit Jézus és Mária meleg
lelkéből. Ők bizonyára szánakozva. de szerétettel néztek le erre a kis csa
patra, Majd titokról titokra szállva. végigimádkoztuk a dicsőséges olva
sör. A terem ugyan nem dübörgött az imádkoz6k hangiatöl, de dícséretük
re legyen mondva, míndvégíg húségesen kitartottak. Este és a következő

vasárnapokon is jöttek még hozzám: Atya. tessék nekem is adni a rózsa
füzérből. - Hát dec. 8 -án hol jártál? - A kocsmában - válaszolja. De már
sainalom, hogy nem vettem részt. Hallom, milyen szép volt.

Február közepéri megszünt a tábor. Fiataljaim elosztó lágerba kerültek.
Azután szétszörödtak a világ minden tája felé: Ausztráliába. Amerikába,
Kanadába, és ki tudja még merre. Egyik másika talán még őrzi a maura
chi tábor errilékét és a rözsafüzért, amelyet akkor ütravalönak adtam.

Sok gondom és nem egy nehéz órám volt ezekkel a hazátlan magyarok
kal. De azért néhány meleg emléket is őrzök róluk. A vasárnapi istentisz
teletek, a ..teológiai órák" (így hívtam a katekízmusoktatást) a különös

kérdésekkel és még különösebb feleletekkel. a karácsonyi pásztorjáték (a
szállást mutatö ..vaklány", most már 2-3 gyermek édesanyja, karácsony
ra szokott irogatni) néha fel-felelevenednek lelkemben. De nem utolsó
sorban az a rnerész vállalkozás, amikor egy kis csoport apátlan. anyátlan
fiatalt rávettem arra, hogy a legszebb Mária ünnepen a Tenger Csillagá
nak udvaroljanak és égi Édesany juknak kedveskedjenek - a szentolvasö-
val. Ő. M.

Egy Sacré-Coeur nővér rr j a i

Megkaptam a MPE füzetet. Nagyon köszönöm, Igazán nagy örömöt o
kozott. hogyelküldték. Isten áldja Önöket ezért a [öcselekedetért ,

Egyedül vagyok itt és semmi hírt sem hallok hazulr6l. Pedig mínél e
lőbbre haladok a korban, annál inkább nő szerétetern kedves. súlyosan
megpr6bált hazám és minden hajdan ismert és szerétett személy iránt.
akik hozzám hasonl6an hontalánok. Eszembe jutnak G. Thibon szavai: ..Az
embernek szüksége van hazára és irt6zik a hataroktöl , Csak Isten ajánlhat
fel neki hazát határok nélkül." Számunkra Jézus Szíve a haza. Benne ta
láltam otthonra. Ő a mí Iakhelyünk, mert Ő a mí Istenünk.

Csak az aggaszt. hogy a füzetek küldése sokba kerül és én nem tudok
fizetni. Nagyon fogok imádkozni, hogya j6 Isten küldjön sok j6tevőt. ..

P.l.
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Cser László Sj:
AZ ESTI SZENTOLVASO

A nappal szeme már hunyorog. Csak egy halk koraőszi szélmozgás va
laszt el bennünket az esttől.

A kis városka csupa- fa- bokor- pázsit utcasora között, ezüstfenyők.pla
tánok és tölgyek között a böbískolö házak ablakai már belül világosodnak.

A nap, mínt valami 6riási fészekrakó madár, lecsusszant mélyöblú ott
honába, a végtelen tér láthatatlan ágai közé.

Ilyenkor újfajta élet indul meg: vacsora-pára keveredik a csukló virá
gok illatával. A falombok halk suhogása és az edénycsörömpölés hang-har
m6niába olvadnak. Az Öntözőcsövek a tikkasztó napvégen megfürdetik a
kertek földbe gyökerezett színes és egyzöld növényeit.

2
Én most csak szernlélern ezt, kényelmes séta közben. Nem az élőkért

járok az utcákon, halottakat keresek.
Holnap temetjük, s ma még a nevét sem tudom. Csak telefon szölt át

a temetkezési váll al attöl , hogy rnenjek ki a családhoz: ott ravatalozták
fel a halottat, ott lesz az esti szentolvasö imádkozás is.

Megyek hát, a megjelölt utcát keresve, a sötétedő estben. Vízsugarak

permeteznek a kertekben. Egyre inkább elsötétednek az előbb még gyen
ge-vörös és halvany-Hla napfénytől meg-megvillan6 üvegtáblák.

Ezeken az utcákon még nem jártam, ezt a házat nem ismertem eddig.
Ezeket az embereket, akikkel kezelek, most látom először,

És ezt a sovány, fehérarca embert is itt a lila és fekete drapérták kö

zött. Életében nem láttam, csak most holtában állok előtte.

A kríz.antérnok és égő gyerty ák különös halottas illata tölti be a szobát.

A villanyt lecsavarták, csak a libegő viaszgyertyák vetnek sárga fényt.
A szentolvasöt imádkozom. Pontos, halk morajl ással válaszolnak a tér

deplő családtagok, rokonok, ismerősök.

3
Ennyi sohasem látott idegen közott csak a szenroívasö Miatyankjaí, az

Üdvözlégyek és Jézus szenvedésének a titkai az ismerőseim.

Ám. ahogy peregnek az Üdvözlégyek, ahogy összevon bennünket a ha
lott sápadt arca felett a Megfeszített értünk áldozott élete, egyszerre isme
rős lesz mindenki. A meggyötört, de immár halálba simult testvér-arc. aki
elaludt az Úrban. A meggyötört feleség-arc, amelyen a fájdalom és meg
adás hallgat. A megrendült rokonság, jöbar átok, akik ebben a percben csak
arra gondolnak. aki előttük fekszik: a halottra. A halottra, akinek a lelke
lsten szrne előtt van. Érte könyörgünk s közben magunkért [e aggódunk. Sze-
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rétnénk és bízunk abban, hogy a halott megállja helyét az lsten szüie e

lőu. Szorongásunkban benne vagyunk magunk is a kéréssel, hogy majd
ha ideje jön, mí is ...

Az ima, a bánat, a szorongás és a Megfeszítettbe vetett hit egybefog
bennünket. Nem vér, ami nem mindig sok, de a lélek. ami sohasem ke
vés.

Idegenekhez jöttem, ismeretlen halottért imádkozni. Jobaratok között
vagyok.csaladtag.

4

Igy indulok haza. Ez a város sem idegen már. Ezek az utcák mcstan
tól ismerőseim lesznek. Ezek az idegen emberek j6barátok. Rám ismer
nek majd az utcán, vagy üzletben. A halott közeli rokonom. Ugyanaz a
keresztség. ugyanaz a hit él bennünk.

5

A házak ablakai bőven öntik fényüket a sötétbe süppedt kertekbe. Az
utcák fvl árnpáí kerek fényt vetnek a lehűlt szürke betonütra,

A csend olyan mozdulatlan, hogy a magam lélegzetét is hallom. A
sötétség megtörik az ablakok fényében és az utcakereszteződések nagy
ívlámpái körül.

A sövények mentén apró kis csillagok. szentjánosbogarak emelkednek
csillogva. vibráló fénnyel. Az égenelérhetetlen messzeségben másféle
csillagfények lebegnek.

Magányosan ballagok a bársonyos est, a tísztaszép csend és a mi llíö

csillogás estéiében.

Magányosan, mert mindig egyedült sohasem egyedül, mert mindig
rokonok között,

Már harmadszor kapom a Magyar Papi Egység folyóiratot, amelynek na
gyon örülök. A jó lsten fizessen meg érte I Nagyon szeretnérn tudni. ki az
én ismeretlen jötevőrn , hogy kifejezhetném neki hálámat és köszönetemet.

Igazán nagyon szép, nemes és mélyértelmű munka ez. Különösen a 21.

szám elmélkedései.
Ceylonban egyedül vagyok magyar, Már ~5 éve itt dolgozom a kör

házban 65 nővértársammal. Ferences Mária Míssziös Nővérek vagyunk.
Pesten a Hermina út 21 alatt volt zárdánk.

J6ságát mégegyszer megköszönve és áldását kérve mély tisztelettel:
Mária Witta nővér,Colombo, Ceylon
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HALOTTAINK

Lu p to v i c s Kolos, volt ferences tartományfónök, Esztergomhan (69,47)
A templom knptaiaban helyezték örök nyugalomra.

M a j o sh á z i Győző ny. paptanár (78)
Bá lin t lászló plébánoshelyettes. szalézi áldoz6pap (54)
Wol m II t h Imre püspöki tanácsos. ny. siófoki pélbános (72.48)
Dr. Bir ó Vencel a kegyesrend volt erdélyi főnöke, ny. egyetemi tanár dec.

2-.án Kolozsvárott (77). Temetése dec. 5-én volt a házsongárdi teme
tőben,

Dr. M a r c z e II Mihály apostoli protonoraríus (79, 57)
Ko c s i s Gyula ny. zalavári perjel Pannonhalmán (84, 61, 62)
Pr a j n e r Pál kerületi esperes. sajtoskáli plébános (61. 37)
Lörincz Lajos szatmári egyházmegyés áldozópap, tb. kanonok, gimn.

igazgató Komáromban (69,44)
Ágoston Rudolf Godefrid (47,20)
M a r y c z Gyözö ny. esperesplébános Makön (69)
Ném e th Rudolf tb. esperes. Pereszteg plébánosa (78.55)
LászlÓ János Dániel bencés tanár, Pannonhalmán (85. 68. 61)
Sm i e d Lajos tb. esperes ny. csepregi plébános (71,54)
Sa r ló s Ferenc ny. babarci esperesplébános (74,52)
Sz a b Ó Lajos ludányhalászi esperesplébános, a Széher -űti kórházban (51)
Gy ön gy ös sy Imre tb. esperes. ny. plébános Vörösberényben (89.65)
Ko v á c s János pápai prelátus Budapesten (85)
Bar c z a Leánder bencés tanár (73,55.48)
Horváth Simon bencés tanár {69. 51,44)
Gangyi Ferenc mezőhegyesi plébános (52, 27)
Dr. Be öt hy György prelátus-kanonok Nagyváradon (70. 48)

+
Elhl1nyt paptestvéreinket foglaljuk mement6inkba [

MARCZELL MIHÁLY
(1883 - 1962)

"A fóvárosi papság elitjéhez tartozott Marczell Míhály", 1i:ta Nyisztor
Zoltán ..Ötven Esztendó"-jében néhány hönappal ezelőtt. Nehéz el is kép
zelni. hogy Marczell Mihály tevékenységét a halál lezárta. Mély megdöb
benést váltott ki a Magyar Kurir kiadása dec. 4-ről, hogy ••Marczell Atya
nincs többé az élők közöte.
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1883, aug. l2-én született az ősi esztergomi fóegyházmegye területén.
Dunaszerdahelyen. 1906-ban szentelték pappá. Két éves bécsi tanulmány
után az Augustineumban Budapestre került, ahol - tábori lelkészi szolgála

tát61 eltekintve és azon egy évet leszámítva, amikor az esztergomi érseki
papnevelőintézetbenlelkiigazgat6 és teológiai tanár volt. - áldásos papi
működésével évtizedekig gazdagította a lelkeket.

A tragikus 1919. évben lett a pesti Szt, Imre kollégium ígazgatöia.
Száz meg száz katolíkus ifja került ki a bölcs vezetése alatt hírnévben öreg
bedett intézetből. akik keresztényi, igaz magyar jelternfejlődésüketneki
és a szellemétől áthatott prefektusainak köszönhették. Marczell igazgató
ar tényleg a t y j a volt a szentimrés ifjt1ságnak. Gondoskodott lelki, szel
lemi, fiztkaí igényeik kielégítéséről. A pesti Szt, Imre Kollégium főisko

lai lelkigyakorlatai, az ott elhangzott előadások s a fiak balatoni üdülése
külöri-külön pontot érdemelne a megemlékezésben. Még kollégiumi igaz
gató korában habilitált a Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi
karán, ahol 1936-ban nyilvános, rendes tanár lett. Előbb az erkölcstani
tanszéket töltötte be, majd Tóth Tihamér kettős örökébe lépett, az egye
temen mint a lelkipásztorkodástan professzora, a Központi Szemínaríarn

ban ,mint kormányz6 1938-ban.
A világi egyetemi ifjúság nevelése után a papnevelőintézetben volt

papi életének gyönyörű működésí tere. Míg az aj rendszer le nem váltotta
kivál6 őrhelyéről. egyéniségének maradandó bélyegét nyomta az ifja le
viták lelkébe. A Központi Szemináriumból kikerült fiatal papok lelkipász
tori buzgósága a Marczell rektor 6r vezette papnevelőintézetszelleméről

tett mindenütt tanűsagot,

Marczell Mihály, az elméleti és gyakorlati pedagógus, Szent Imre
Kollégium -i igazgat6sága, majd Központi Szeminárium -i rektorsága rnel
lett még egy harmadik téren is működött, ő volt 1930 -t6l az Angolkisasz
szonyok Polgári Iskolai Tanárképzőjének igazgatója és szellemi irányító
ja is.

Irodalmi tudományos működésének legnagyobb és legmaradandóbb al

kotása a 8 kötetes ..Serdülő Élet", melyben a hivatott szakértő éleslátásá
val boncolgatra az ifjúkor problémáit, lelkiválságának tüneteit,

Ha az imént felsorolt tevékenységi tereket hozzáadva a szélesgesztu
sd, mindég mély és tartalmas, szuggesztív erejű szönok működését forum
externumként vesszük, akkor külön meg kell emlékeznünk Marczell atya
forum internum -áröl is, mely apostolsága istenáldotta területe volt. Sú
rűn látogatott gyöntatöszékébe, a tanácsért, lelki eligazításért hozzá for
dulók nagy száma rnutatja, hogy - kíllönösen a magasabb intelligencia 
mennyire nagyrabecsülte Marczellt mint lelki vezetőt.
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Marczell Mihály maga mondta el egyszer egy növendékének önmagá
röl Ielkí beszélgetésset kapcsolatban: "Minden reggel, amikor felébredek,
első dolgom hogy megérintsem az éjjeli szekrényemen lévő feszületet mond
va: 'Jelentkezem a napi szolgálatra'''. Ez a Marczell Mihály nincs többé.
megkapta a beh!v6t az örökös szolgaí atra lsten választottjai közé. Ó is azok
közé tartozott, akik elmondhatták rnagukröl, mint Békefi Remig: "Ha meg"
halok, ~ják rá a sjrkövemrer..Szerette a magyar ifjl1ságot".

Nevét hálás imádsággal zárjuk ernlékünkbe,
Have pia anima••.

Magyary Gyula

BIRÚ VENCEL
(1885-1962)

Szomon1 hfr érkezett el hozzánk az elmúlt év decemberében. Bi r 6
Ve ne el piarista, ny. egyetemi tanár 77 éves korában, dec. 2-án Kolozs
várott meghalt. Korán, 15 éves korában lépett a piarista rendbe és az é
rettségi után Erdély fővarosában végezte az egyetemi éveit. Ott is kezd
te működésétmint köztanár és ami szokatlan volt a piarista rendben, ott
is maradt élete végéig. Még alig volt 10 éves tanár, mikor Erdély román
megszállás alá került. Bir6 Vencel, az akkor már a Magyar Tudományos
Akadémia által kitüntetett történész gyorsan felismeri, hogy nem átme
neti időszakba került a történelem folyása. A rendszerváltozás ugyanis
súlyos nehézségek elé allttotta nemcsak az erdélyi magyarságot, de meg
levő intézményeit is. Rendtársaival együtt magáévá tette azt a ma is időt

á1l6 bölcs mondást: ..Most nem az a fontos, hogy mit vesztettünk, hanem
az, hogy mí maradt meg." A romániai piarista provincia rnegszervezésél
ben neki nagy szerep jutott. (1925)

Csendes, magába mélyedő, szeltd tekintetű piarista volt, akiben a
pap és tanár kalazanciusi harm6niában olvadt össze. A megértő j6ság su
gárzott egyéníségéből, Kerülte a f6rumot, az első sorban va16 szereplést,

Tudós, kutatö historikus volt, aki legjobban érezte magát az erdélyi por
ták oklevéltáraiban vagy plébániák, kolostorok archívumaban. Nemcsak
Erdély problémákkal teli politikai történetét kutatta, hanem az erdélyi
katolicizmus súlyos megpr6báltatásokkal teli életét is. Vagy 12 érteke
zésben, könyvben foglalta össze kutatásait. hogy a kisebbségben maradt
magyarság okulására, vfgaszára és bátorúásul szelgalion a nehéz időkben.

Az ő műltba nézése valéban a jelen erősrtését szolgálta,

Kolozsvári tanltványai, tisztelői és hrveí azonban nemcsak a történet
tudóst látták Biró Vencelben. hanem a fáradhatatlan lelkipásztort is. A
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gyakorlati katolicizmushoz vezette tanítványait és a keresztény eszmények
szolgálatára készítette elő őket. Mintegy tovabbfolytatöja volt annak a
szellemi áramlatnak. melyet a szeritéletű nagy erdélyi püspök. Majláth
indított el. Távol állott tőle mínden harcias megmozdulás. Ezért nem
volt ellensége sem a másvallás6ak, sem az 6j hatalom képviselői között,

A szeretet leleményével kereste a nehéz időkben még 45 után is míndazt,
ami összeköti és megbékrtr' az embereket. Apostoli lélek volt a Jegjava
b61. A jö szö hatalmával élt és a békétkeresés evangéliuma szölalt meg
ajkán, mikor a szép, piarista barokk templomban exhortáci6it tartotta vagy
a főtért Szent Mihály templomban prédikált. Lelki beállítottságát nem za
varták a külső, hivatali változások. Korán lett gimnáziumi ígazgatö, majd
rendfőnök. de még egyetemi tanár korában is a régi Bir6 Vencel maradt
akár a szöszéken, akár a gyöntatöszékben,

Magyarországon csak a szakemberek szűk köre tartotta számon kutatá
sainak eredményeit. de a bérces kis hazában ismerte míndenkí , Ezért nem
csoda, hogy hatalmas néptömeg kísérte a házsongárdi temetőbe. Hogy kik
voltak többen e gyászo16 tömegben. hálás diákok-e vagy a lelki igényeik
ben sokszor kíelégrtett hívek-e. bizony nehéz megmondani. A lesüjtott
barátok és munkatársak soraiban azonban szép számmal voltak nemcsak
masvallasüak, hanem román nemzetiségi tisztelői is, kézzelfoghatö bi
zonyságául annak. egyik rendtársa szerínt, hogy Bir6 Vencelt egész életé
ben a keresztény eszmények szelgalata mallett a szrntíszta humanum ve
zérelte.

Bozi Ferenc SP

BEÖTHY GYÖRGY
1893 február 23-án született Dánoson. 1915-ben szentelték pappa.Könyv

táros és levéltárosként kezdte működését, majd Váradvelencén és Békés
csabán volt segédlelkész és hitoktató. 1921-től gyulai majd debreceni
helynökeégi titkár. 1929-tól a debreceni apostoli kormányz6ság írodaigaz

gatÓja. az egyházi iskolák főtanfelügyelője és ugrai c. apát. 1939-ben nagy
váradi kanonok. 1941-től nagyváradi irodaigazgató. 1947-ben pápai pre
látus. A klasszikus nyelvek képesttett tanára és egyházjogi doktor volt.

Működésének középpontja az egyházmegyei iroda volt. ahol pihenést
nem ismerve. sokszor éjszakákat átdolgozott egyházmegyéje érdekében.
Derűsen közvetlen melegségével, megnyerő segrtőkészségévellett a pap
testvérek "Gyuszi bácsíja" • Hozzá míndenkí hazament és a legnehezebb
és kényesebb eseteket is nagy szerétettel tudta áthidaini. Az aula rajta ke
resztül valóban atyai házzá lett. A vidéki papok mindig hivatalosak voltak
ebédre, mindenki számára volt tréfás j6 szava. bölcs tanácsa. Alázatossá-
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gát. m élységes hitét. egészséges valöságérzékét, megnyerő szerétetét és

példamutató engedelmességét csak a vele való többszörös találkozás órái
világ(tották meg teljes értékükben Nagyvárad mai nehéz helyzetében is
mindig felesi ll ant a Gondviselésbe vetett törhetetlen hite. Búcsúzásában a
főparancsolat fönséget. a szeretet szépségét mintegy az örökkévalóság fé
nyében látva hagyta pár szavas meghat6 elhal6 hangú tanításként öröksé
gül paptestvérei számára. Február 2-án halt meg és 5 -én temették a vá
radolaszi temető Haller kápolnájáb61. Az egyházmegyei hatóság és székes
káptalan nevében Bélteky Ferenc általános helynök tette közz é agyászhírt.

GANGYI FERENC
Utoljára 1942 őszén Kievben az V/2 tábori k6rházban találkoztam ve

le. Nem sokkal azután, hogy Horthy kormányzó fia lezuhant. Az ifjú
Horthy -fel esége , aki ápolónőként rnűködött a frontori. úgy tudom. tale kap

ta az elso vrgaszt, Jómagam a berdicsevi eü. oszlophoz kerültem akkor

ki. Ó látott el sok j6 tanáccsal. Ma is előttem van az a szegény sebesült,
akit Kievben együtt látogattunk meg. Elvesztette rnínd a két szernét, mind

a két karját. Mennyi szerétettel ápolgatta és nem hiáb-a. Menyasszonya
hű maradt hozzá és hozzáment feleségül. Ez a magyar leány kötelességé
nek tartotta egy életen át kötözgetni annak a sebeit, aki a haza oltárán
vérzett.

Gangyi Ferkó, aki két évvel járt fölöttem a szegedi szcmináriurnb an,
mindannyiunk példaképe volt. Mint tábori lelkész is kitüntetésekkel jött
haza. Prédikációs könyvét a tábori lelkészek is nagy haszonnal tudták fel
használni. Izzó lelkiség és megalkuvás nélküli magyarság volt minden so
ra. - Sarkadon született. Mint mezőhegyesi plébános halt meg nagy-nagy
türelemmel viselt hosszas rákos betegségében. Htvei közé tem ették.

Marosi L.

SZERKESZTŐI ÜZENET

Több reklamációval kapcsolatban megjegyezzük. hogy karácsonyi szá
munk fonots kéziratok késedelmes beérkezése mí att csak január közepéri

volt lezárható s a nyomda a legjobb igyekezet mellett sem tudta két és
fél hérnél hamarabb elkészrteni. A könyvkötőí munka és a nagy téli vonat
torlódások folytán a kész példányok csak február közepéri érkeztek spíttal

ba kiadónkhoz. aki nagy áldozatkészséggel 24 6rán belül postázta a lapot.
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