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Amerikai missziós körutam. 

Indulás. 

Régebbi külföldi tartózkodásaim megtanitottak 
arra, hogy az embemek csak idegen talajra kell lép
nie s máris tanul, okul, látása kiszélesedik; az ott
honi dolgokat is magasabb és összefogóbb szemszög
ből szemléli: a zavaró részletek jobban elvesznek s 
a lényeg élesebben domborodik ki. Emellett Idegen 
emberek s országok látása, a küllöldiekk.el való 
érintkezés, más, a mienk.től elütő szellemi élet köze
pébe csöppenés mindig nyujt új és új nézőpontokat 
s bár nem minden külföldön járt ember tudja felhasz
nálni a kint nyert impressziókat, biztos, hogy maguk
ban véve ezek a külföldi benyomások és tanulságok 
nagyon alkalmasak a rövidlátás és szükségszerúség 
legyőzésére. 

Ezért szerettem mindig a külföldi utazást s azt 
tartom, hogy sokról mond le, aki ha teheti, nem for
dul meg időnkint másutt is, mint szúk, most meg külö
nösen is nagyon szaros határok közé szabdalt hazánk
ban. Nem válik javunkra, ha túlságosan ragaszko
dunk ahhoz az elvhez, amit mint közmondást vágnak 
szemünkbe sokszor a külföldiek, hogy ugyebár mi
szerintünk "extra Hungariarn non est vita ... " 

Orömmel ragadtam meg tehát az alkalmat, hogy 
előbb a katolikus nemzetközi mozgalom tanulmányo
zására Hollandiába, majd Amerikába utazzam s foly
tassam külföldi impresszióírn gyüjtését ott, ahol a 
háború elsö hónapjaiban abbahagytam. A hllború, mint 
ezt a Magyar Kultúra 1914-i őszi számaiban néhány 
tárcacikkben leirtam, engem Angliában ért s oly érde-
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kesnek . ígérkezett most látnom részben ugyanazokat 
a helyeket, melyeket akkor láttam, s amelyeken azóta 
a világháború viharja szántott végig.1 

Jelen utamnak a közvetlen lökést a new-yorki 
érseknek meghívó-levele adta meg. A:z amerikai kato
Ukus magyarság egyházi élete nem éppen a legmeg
nyugtatóbb. Vannak ugyan virágzó katolikus magyar 
hitközsé~ek idekint is s vannak buzgó, derék lelki
pásztorok, de nem elegendő számmal s amint az óhazá
ban néha a legjobban pasztorált helyeken is nagyon 
sokszor elkel egy-egy léleküdítő misszió, úgy még 
fokozottabban kívánják ezt idekint. Az amerikai ka
tolikus magyarság, a papok és világiak körében 
mozgalom indult missziók tartása érdekében, aminó
ket utoljára Prohászka püspök s néhány világi pap 
tartott már vagy 20 évvel ezelött s e mozgalmak ered
ménye lehetett a new-yorki érsek meghívó-levele, 
melyet rendfőnökömhöz intézett. 

Egyidejúleg a külföldön éló katolikus magyarság 
lelki gondozására alakult hazai Szent László-társulat 
elnöke, Váradi L. Árpád kalocsai érsek úr is felszólí
tott, hogy az amerikai katolikus magyarság rendsze- . 
res misszióztatása érdekében tegyem meg a kezde
ményező lépéseket s így, bármily sok a munka oda
haza is, ki kellett szakítanom magam néhány hónapra 
otthoni teendóim köréból s elJöttem szélnézni ide, 
messze idegenbe szakadt magyar katolikus testvé
reink közé. 

Annál szívesebben tettem ezt, mert éppen annak 
a katolikus nemzetközi mozgalomnak is, melynek 
tanulmányozása érdekében Hollandiában jártam, el
nöke egy :Qagynevű amerikai püspök, Mgr. Schrembs 
(Cleveland), akivel a katolikus Magyarország bele
kapcsolódását is meg kellene beszélni. Bár ez a nem
zetközi mozgalom alapszabályszerúleg minden politi
kát. kizár s politikával én nem foglalkozom, mégis 
kétségtelennek tartottam, hogy egy hatalmas nemzet-

1 Közölve az ,.Utak és élmények" J. kötetében. 



közi katolikus akcióban való intenzívebb részvételünk 
szegény hazánknak, mint politikai nemzetnek is csak 
javára lehet. 

• 
útnak indultam tehát 1921 október 31-én este. 

Eleinte úgy volt, hogy csak november l-én indulok; de 
minthogy a királylátogatás s a nyugatmagyarországi 
események miatt a rendes vonatok nem közlekedtek, 
kénytelen voltam már a 31-én induló "keleti expresz
szel" utazni Bécsbe. Közvetlenül elutazásom·elótt még 
megtartottam a Katolikus Férfiliga szokásos ájtatos
ságát az Egyetemi-templomban. 

Nehéz volt e beszédet megtartanom: amikor az 
ember ily nagy útra indul s még az utolsó pillanatban 
is millió apró teendéje akad: nehéz akkor komoly 
tárgyról nyugodt eléadást tartani. Tudtam azt is, hogy 
kényes kérdés, amit tárgyalok; tudtam, hogy vannak 
sokan. akik mindent, még a legvilágosabb, legegye
nesebb beszédet is félre szeretik magyarázni. Már 
egyik elózetes külföldi utazásom alkalmával is tapasz
talnom kellett, milyen kellemetlen, ha az ember nincs 
otthon, mikor szavait a félreértés és félremagyarázás 
ellen védelmeznie kell. 

Tarthattam tóle, hogy ez alkalommal is lesznek. 
akik távollétemet fogják felhasználni arra, hogy beszé
demet igazi értelméból kiforgassák s akkor támad
janak, amikor nem védekezhetem; s csakugyan éppen 
ma (november 24-én} kapom hazulról az értesítést, 
hogy elutazásom elótt tartott beszédemet alaposan 
félremagyarázták s támadták. No de sebaj! Magyar
országon úgyis az a baj, hogy mindenki veszekszik 
és vitatkozik s tenni kevesen tesznek: hát csak hadd 
vitatkozzanak a vitatkozók, a kákán csomót keresék. 
a mindig csak török parlamentet rendezék; mi pedig 
menjünk nyugodtan tovább s dolgozzunk. 

Nagy dolgot nem lehet csinálni, komoly eredmé
nyeket nem lehet elérni s fóleg a kereszténység zász
laját diadalra vinni nem lehet, ha valakinek legfóbb 
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gondja az, hogy népszerűségének kárát ne vallja, 
hogy Csicsó Zsuzsanna és Káposztás Gábor meg. ne 
orroljanak rá, hogy hivatásos gáncsvetók és az ég 
tudja, mi okból, konkurrenciából-e, felekezeti elfogult
ságból-e, ellene dolgozók alkalmat ne találjanak arra, 
hogy belékössenek ... 

Keleti expressz! Rettenetesen elegánsan fest már 
ez a szó is: keleti expressz, hát még ha azt halljuk 
róla, hogy többezer koronába kerül a jegy csak Buda
pesttól Bécsigl Többezer koronal 

Uram Teremtőm, mekkora vállalkozási Ki hitte 
volna három évvel ezelőtt, hogy Budapestról Bécsbe 
többezer koronás jeggyel lehet menni s akkor is egész 
éjszaka tart az utazási Es milyen utazási Ures háló
fülke nem lévén s a vonat voltakép csak hálókocsikra 
lévén berendezve, az étkezőkocsiba voltunk össze
zsúfolva, mint a heringek, ki tudja hányan 8 milyen 
társasági Nem hiszem, hogy rajtam kivül még kettő 
lett volna, aki nem valutaüzletekben utazott; legalább 
az arcuk, beszédük, a viselkedésük mind arra vallott. 
Persze minden félórában felébresztettek, hol a mi 
határóreink, hol a csehek, hol az osztrákok 8 testileg
lelkileg meggyötörve értünk reggel Bécsbe: három 
évvel ezelőtt se hittük volna, hogy többezer koro
náért igy lehet csak Bécsbe utazni a keleti expresz
szel. 

Hajnal felé takarítottak 8 reggelit hoztak. A reg
geli árát frankokban számították s osztrák koronák
ban hajtották be. Volt persze szörnyú elképedés. Egy 
üres tea némi vajaskenyérrel 600 egynéhány korona! 
Azaz három és fél frank. Persze a hozzávalót Buda
pestról valószinüleg nem frankért vették. No, de 
mindegy: legyőzött ország vagyunk, velünk tehet 
mindenki, amit akar. Fő, ~ogy az általános humanitás
eszmékben kár ne essék, amiról annyit hallottunk sza
valni azoktól, akiknek a háborút és a békét egyaránt 
köszönhetjük. 

Bécsi 
A régi császárváros a Hofburggal és a Schwar-



zenberg-, meg a Mária Terézia-szoborral. S most 
katona- és munkástanáccsal. Deutschekkel és Bauerek
kel az ősi Hofburgban, amelynek kapuhomlokzatán 
oly különösen fest most a régi felirat: Justitia est fun
damentum regnorum. Hogynel Igazi A mai Bécs. is 
csak ennek a mondatnak örök igazságát festi alá. A:z. 
éhinség s az új urak fényűzö mulatozása, a 16 koro
nás villamosjegy (azóta 500 koronára szállt fel) s Cl 
szociálista fütykösökkel szélvert keresztény gyúlések, 
mind szociális termelés s a jólét, amely belöle fakad! 

Igy fest egy város, egy nép, amelyet hangzatos 
jelszavakkal, ujságírói frázisokkal kivertek, kierősza
koltak a normális, történelmi fejlődés nyugodt egy
másutánjából, amellyel elhitették, hogy a hibákat és 
kinövéseket csak azzal lehet meggyógyítani, ha az 
ember magát a szervezetet veri tönkre. 

Bécs· addig volt nagy, amíg császárváros volt; 
egész jellege minden szépsége, minden ereje arra 
vall. A császárjai lehettek hibásak - melyik emberi 
intézménynek nincsenek hibái1 -, de azért a császá
roknak köszöni Bécs mindazt, amije van. S az a ret
tenetes igazságtalanság a túlzott demokráciában, vagy 
demagógiában, hogy csak a tömegek érdemeit ismeri 
el, az uralkodóét nem. Nem veszi észre, hogy bár 
minden egészséges államalakulatban a nép jóléte a 
főcél, ezt a népjólétet nem mindig a nép maga alkal
mas művelni s szabályozni, már azért sem, mert a 
"nép·· uralma igen sokszor a demagógok, a nép hiszé
kenységével és tudatlanságával visszaélők uralma sza
kott lenni. 

Bécs császárjai sokat véthettek, vétettek is, nem
csak miellenünk, hanem az osztrák nép ellen is, mégis 
fennmarad· a kérdés: nem tettek-e ugyanannyi jót is, 
mínt rosszat s nem történt volna-e a néppel még sok
kal több baj nélkülük, mint velük? Ez az, amiről a 
demagógok meg szoktak feledk.ezni nálunk és oda
kinn. Nagy szerencsénk, hogy mi legalább gyorsan 
túlestünk a forradalmi őrültek lázán; szegény osztrá
kok még mindig azt hiszik, felszabadultak, amikor a 
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monarchia "igáját" lerázták. Mikor fognak. megállani 
a lejtőn, melyen ma már oda csúsztak le, hogy a pén
zük szinte semmit sem ér? 

A németek, akik között tovább vitt utam, úgy 
látszik, nem vesztették el a háborút. Mindenk.i dolgo
zik, mindenütt bíznak, mindenütt azt tartják, hogy 
gazdaságilag végeredményben ök fogják megnyerni a 
háborút. 

Kegyetlen megaláztatás nekik a francia megszál
lás s látni kell, micsoda önlegyözésbe kerül a büszke 
porosz hivatalnoknak pl. a vasúti állomásokon, ami
kor soronkívül köteles kiszolgálni a francia bakát. 
De a néma komolyság· mellett, inellyel sorsukat vise
lik, minden pillanatban kiérzik a végső győzelem ön
tudatos, biztos várása. 

Kár, hogy ez a nagyszerü nép, a szorgalomnak, 
önfegyelmezésnek és nemzeti összetartásnak ez a cso
dálatos mintaképe, kíméletlen modorával annyira meg 
tudta magát gyúlöltetni szinte az egész vilAgon. Hihe
tetlen, milyen haraggal s elkeseredéssei beszélnek 
róla a nemnémetek csaknem mindenütt, még azok 
is, akik eleinte az ő pártjukon állottak a háborúban, 
mint pl. az amerikaiak. De akik haragszanak. is rájuk, 
azok is elismerik nagy nemzetfenntartó s alkotó 
erejüket. 

Hollandiában. 

A háború nyomával mindenütt találkozunk. amig 
Európát el nem hagyjuk. A boldog és gazdag Hollan
diában is. Hollandiában ma mindenki kesereg; nagy 
·a munkanélküliség, állnak a gyárak, megcsappant a 
kivitel. A németek olcsó munkája- lekonkurrál min
dent. Annál szebb a hollandusoktól, hogy bár náluk 
is nőttön-nő a drágaság s nehezednek a viszonyok, 
nem szúnnek meg jótékonyságot gyakorolni 8 legyő
zött nemzeteken, köztük mirajtunk is. 

Volt alkalmam Hollandiában barátaim és rend
társaim felkérésére néhány előadást tartani 8 magyar 
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katolikus és keresztény mozgalmakról és sohasem 
fogom elfelejteni azt a testvéri szereletet s azt a szinte 
érthetetlenül meleg és üde érdeklódést, mellyel egész 
hatalmas tömegek hallgatták vegig néha kétórás fej
tegetéseimet Emberek, akiket sohasem láttam s akik 
engem nem láttak soha, akik csak azt tudták rólam, 
hogy katolikus pap és jezsuita vagyok, két-három 
előadáson át nem fáradtak el. S hogyan szorongatták 
a kezemet, hogyan tapsoltak, lelkesedtek, n·evettek és 
sirtak velem - szószerint értendől - s az első perc
tól kezdve milyen otthonosan és kedélyesen érezhet
tem magam körükben. A hágai, amsterdami, nymegeni 
napok életem legszebb emlékei közé fog tartozni. 

Es modemül, gyorsan és praktikusan megy itt 
minden, a legteljesebb szervezkedés jegyében: Nyme
genben pl. ·egyik szombaton betoppantam rendtársaim
hoz a gyönyörú Canisius-kollégiumba (Nymegen bol
dog Canisius Péternek, a legnagyobb német jezsuitá
. nak szülöhelye) s megbeszéltem velük, hogy két nap 
mulva jövök előadást tartani. S két napra rá a város 
fel volt lármázva: minden utcasarkon plakátok, m.in
den katolikus kereskedés kirakatában hirdetmények, 
birdetőkocsik a legforgalmasabb helyeken reggeltól 
estig - s mikor harmadnapra a .. Rom. kat. Vereeni
gungsgebow'" hatalmas nagytermében az előadást 
megtartani megjelentem, nemcsak az óriási terem volt 
tele az idegent tomboló tapssal fogadó vendégekkel, 
hanem több száz ki is szorult s kénytelen volt haza
mennL Oly izzón meleg s barátságos volt a hangulat, 
hogy Budapesten képzeltem magam a Vigadóban vala
melyik katolikus nagygyúlésen, vagy valami sajtó
hölgybizottsági díszülésen. Nem kevésbbé voltak mele
gek az amsterdami esték, ahol a Tyd szerkesztóje, 
van den Broeke úr és P. van Vessem rendtársam olyan 
hangulatot teremtettek mellettem, hogy előadásomat 
harmadszor is meg kellett isrnetelnern. 

Különösen kedves volt a hágai ünnepség is. Rend
társaim gyöngyörú, tágas Boldogasszony-templomá
ban ·az Elandstraat-on az összes felnőtt Mária-kongre-
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gációk közös ájtatosságAn tartottam a beszédet. A:z 
összejövetelt a hágai Urak-kongregációja rendezte, 
melynek tagjai közt ott van maga Ruys de Beeren
bruck, a jelenlegi holland miniszterelnök is. Az imá
kat a világhírű Steger professzor imádkozta elő, ö 

katolikus nemzetközi szervezkedés egyik kezdemé
nyezője. Gyönyörűen hangzott ezeknek a szenvedések 
közt megerősödött, viharokat állott holland katoliku
soknak erőteljes éneke, a dallamos "O Sterre der Zee .. 
(0, Tenger Csillaga). 

Gyönyörű volt a feszült figyelemnek és forró 
együttérzésnek megnyilatkozása, amikor megköszön
tem nekik, hogy gyermekeink érdekében oly sokat tet
tek s ezzel nemcsak pillanatnyi anyagi segitséget nyuj
tollak, hanem hitükben is megerősítették a már-már 
kétségbeesőket s megmutatták, hogy a katolikus fele
baráti szeretet nem frázis, hanem áldozatkész akarat 
és tett. Viszont elmondtam nekik azt is, hogy mi is 
tettünk egyet-mást a nyugati keresztény nemzetek 
érdekében; hogy ki tudja, állnának-e ma a kultúrának 
s a jólétnek ezen a fokán, mint ma, ha mi őértük és 
őhelyettük is nem küzdöttünk és véreztünk volna év
századokon át tatárral, törökkel szemben s hogy csak 
legutóbb is mi lettünk ismét Európa megmentői, ami
kor az újabb perzselő keleti veszélyt, a bolsevizmust 
mi győztük le először s leghatározottabban. 

Elmondtam azt is persze, nem azért, hogy bókol
jak nekik, hanem mert lelkem nem tud betelni ezzel 
az egyszerű ténnyel - elmondtam, mennyire irigylern 
és csodálom a holland katolikusokat azért a bámulatos 
egységért és önfegyelmezésért, amellyel kisebbség 
létükre oly tekintélyes poziciót szereztek maguknak 
(ma a legnagyobb párt a kamarában a katolikus párt) 
s amellyel főkép a sajtó terén alkottak példaszerűt: 
a 2 milliónyi holland katolikusság harmincnál több 
nagy katolikus napilapot tart fenn, köztük a legtekin
télyesebbek közé tartozó Maasbode-t és Tyd-et. Több 
helyen kérdeztem, vajjon nagy munkába került-e a 
katolikusokat felrázni s rászoktatni, hogy lapjaikat 
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ennyire támogassák. Tágranyilt szemmel, csodálkozv(l 
válaszolták: 

- Szó sincs róla. Mi sohasem beszélünk a sajtó
ról. Nem tartunk sajtóprédikációkat. Nincsenek sajtó
pártoló egyesületeink, sajtó-agitációs gyűléseink. 
Mert erre nálunk, hála Isten, nincs szükség. A kato
likusok annyira magától értetődőnek tartják, hogy 
csakis katolik.us lapot járassanak, hogy erről soha 
beszélnünk sem kell. 

ú boldog Hollandial - gondolám. S visszaemlé
~eztem arra a hét- vagy nyolcszáz sajtóbeszédre, ame
lyet odahaza vagy 70-80 helyen már eddig tartanom 
kellett s amely még mindig csak egy bizonyos cso
portját ébresztette fel az alvó közönségnek. 

Csodálva láttam, mekkora tekintélye van itt min
denütt a katolikus papnak. A "Dicsértessék" itt meg
lehetősen szekatlan ugyan s a nők egyáltalán nem 
köszönnek a papnak, de a férfiak annál inkább. Kato
ltk.us férfiember nem megy el a katolikus pap előtt, 
akár ismerős, akár ismeretlen, hogy szótlanul, de 
mély tisztelettel meg ne emelje előtte kalapját. Még 
pedig nem társadalmi jellegű köszöntés ez, legtöbbször 
viszontköszöntést sem vár a köszönö s akkor is kö
szön - pl. viliarnosba léptekor -, amikor a jelenlevő 
pap reá sem néz. Olyanforma ez, mint mikor templom 
vagy feszület előtt megemeljük a kalapunkat Nem az 
embemek szól ez, hanem a papi méltóságnak, az 
Anyaszentegyháznak. 

De a holland papság emberileg is rászolgált erre a 
tiszteletre. Nemcsak kifogástalan papi élete miatt -
itt bizony a papi botrányok a legritkább kivételek 
közé tartoznak -, hanem mert nagyszerűen dolgozik 
is és a hívek támogatásával gyönyörűbbnél gyönyö
rűbb szervezeteket s intézményeket teremt. Ezer és 
ezerszámra építettek az utóbbi néhány évtizeden át 
új templomokat (a régi, gyönyörű katolikus templo
mokat mind elrabolták a protestánsok, az egyetlen 
hertogenboschi székesegyház maradt csak közülük 
katolikus kézen}. Sokszor a legegyszerubb kicsiny 



to 
ltözségekben, pl. Vught-ban, eszakbrabantban, melynek 
2--3000 lakosa van csupán, valóságos kis katedráliSok 
épültek; a katolikÚs iskolaügy, karitász, Sajtó, egye
sÜleti élet stb. mind hatalmasan virágoznak. Nagyban 
virágzik náluk a lelkigyakorlatok intém1énye, · csak 
férfiak számára '1 külön szentgyakorlatos ház szolgálja 
e célt. 1918-ban kb. 30.000 ember, Hollandia összes 
katolikus lakosságának 11/a0/o-a végzett zárt szent-
gyakorlatott · 
, Bennünket ·pedig, magyarokat, legközelebbról 
·érinthet az a nagyszeru és soha eléggé meg nem hálál-
ható szeretet, mellyel gyermekeink tízezreit hozták ki 
Hollandiába üdülésre, s nemcsak hogy tejbe·-vajba 
fürösztötték őket, útjukat fizették stb~, de legtöbbjét 
tetötöl-talpig újra öltöztetve, minden szükséges és 
hasznos jóval ellátva küldték haza. Szak.szerll számi
tások szerint legalább 10 millió holland forint az, amit 
gyermekeinkre - csak a magyarakral - költöttek; 
ez a mi pénzünkben kilenc milliárd koronat 

A gazdag és nagylelkú hollandusok sem lettek 
volna ekkora teljesítményekre képesek, ha a jól ki
épftett katolikus szervezetek csodálatos ereje· nem 
áll rendelkezésükre. Ez a szervezéttség teszi, hogy a 
munkát és terhet képesek azonnal sokak között meg
. osztani, úgyhogy igy egyre-egyre ar6nylag kevés jut. 
A .,R. K. Huisvestingskoinltee" bámulatos teljesitó
ereje innen magyaráZható. De meg onnan· ls, hogy 
olyan tüneményes vezérlóegyéniségek ·állanak az élén, 
miht pl. a hertogenboschi püspök, Mgr. Dlepen, yagy 
a föeinök: Prinsen kanonok (kanonok alatt idekünn 
~-egy vezérkari ezredest, vagy ha tetszik: egy-egy 
vezérigazgatót kell érteni), vagy Mackelenbergh.- ·a 
v·ilágl elnök stb. Igaz, hogy a munka érdemében ma
gyar ~ber is osztozik: ott múk.ödik köztükL mint a 
hercegprimás kiküldöttje, egy fiatal pap, dr. Knebel 
Miklós, egy csupa ideg- és izomember, akinek szeie
tetreméltó, tevékeny egyénisége segit elevenen tar
tani a holland katolikusok magyarszeretetét. 

Rövid hollandiai tartózkodásom folyamm egy-
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azer Tilburgban a Szent József-missziósatyák vendége 
voltam. Világi papok társulata ez, akik azonban éle
tüket a pogányok közti missziós munkának szánják s 
erre fogadalommal kötelezik magukát. Hatalmas anya
házukban ú. n. "apostoli iskolát" tartanak fenn, aza 
gimnáziUmot oly fiúk számára, akik be akarnak lépni 
a társulatukba s maguk is misszionáriusok lesznek. 
Láttam ezeket a derék, virgonc, 12-15--17 éves hol
landi fiúkat tanulás közben, futball, ugrándozás, tréfa 
közben, láttam, amint elüljáróikkal, tanáraikkal érint
keztek s meghatott az a csodálatos légkör, amely ezt 
az intézetet eltölti. Csupa leendö misszionárius, aki 
áldozatos életre készül a távol világtájakon, ki tudja: 
tán a vértanuságra is. 

Elnéztem azt a meghitt, családias modort, ahogy 
tanáraikkal beszéltek: nem a tanár és tanitvény rideg 
viszonya volt ez, hanem az idősebb és fiatalabb misz
szionárlus bajtársi közeledése. A legnagyobb bünte
tés az - mondta az egyik tanár-páterjük, az, ha azt 
mondjuk valamelyiknek: te nem leszel jó hithirdető. 
Az iskolai Ps intézeti fegyelem nem olyan poroszos, 
mint nálunk: a gyermek akkor szólhat, amikor akar, 
akkor cigarettázhat, amikor akar: a fiúkat szabadságra 
s önállóságra nt>velik - meggyőződésből tegyék, amit 
tesznek. S bizto'3ítottak róla, hogy ennek a módszer
nek köszönik, nemcsak az apostoli, hanem az összes 
katoli.k.us nevelőintézetekben is, azt a közvetlen. 
ószinte, családias ragaszkodást a növendékek részér61 
mindahhoz, amire öket tanítják, elsősorban magukhoz 
a nevelőkhöz s · főleg persze a katolikus gondolathoz. 

Csakugyan en~em is meglepett már Amsterdam
ban az a nyilt kedvesség és szeretet, mellyel ezek a 
bollandus fiatalemberek a páterekkel, velem is érint
keztek; az az erősen kifejlett katolitus lelkület, mely
lyel minden katoJikus közügy iránt érdeklóc:lnek. már 
ezeket a fiatalokat is betölti. "A minorltás áldása", -
gondoltam magamban s boiland testvéreimnek alig 
tud~am megmagyarázni, miként van az, hogy nálunk. 
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Csonkamagyarországon, a lakosság kétharmada kato
likus és mégis milyen nehezek (l katolicizmus kilzdel
mei. 

• 
De hát elmúltak a kedves hollandi napok is és 

utam Vlissingenen és Foltstone-on ·át Londonba 
vezetett. 

Oly különös volt ismét viszontlátni a háború ele
jén elhagyott Angliát s oly fájdalmas irígység vett 
rajtam erőt, mikor a világ urát, a brit fővárost a 
háború után is változatlan nyugalomban és duskál· 
kodó gazdagságban találtam. Itt is megvannak a háború 
káros következményei, itt is nőttek az árak, itt ls 
panaszkodnak az emberek; .de mi ez ahhoz képest, 
ami minálunk végbementl Itt még mindig kidobják az 
ételmaradékot ebéd után - annyit és olyat, hogy 
nálunk nagyon sok méltóságos család boldogan ren
dezhetne ezekből a kidobott ebédmaradékokból kará
csonyi lakomát. 

·Londonban többi között egy spanyol rendtársam
mal hozott össze a Gondviselés, egy rendkívül széles
múveltségú emberrel, P. Cirera a neve; a tortosai hir~ 
csillagvizsgáló intézet alapítója és sok éven át. veze
tője, aki annak idején a mi csillagász-nesztorunkat, 
P. Fényit meghívta a nagy gyúrús napfogyatkozás 
alkalmával a napkorong megfigyelésére. Bár félholt 
voltam már az éjszakái utazásoktól, mégis késő éjfélig 
fennmaradtam vele, látván, hogy őt is két dolog ér
dekli mindenekfölött: a katolikusok nemzetközi szer
vezkedése és ~ katolitus sajtó. 

Orömmel szorongattam a kezét egy új látónak; 
sajnos, főleg a győztes államokban még nem minden 
vezető katollkus ébredt rá az annyira szükséges és 
annyira elhanyagolt katolitus világszolidaritás sür
gető s most már el nem odázható voltára. Pedig mi 
fekszik annyira a katolicizmus lényegében s mire van 
annyira szükség a romboló hatalmak nemzetköziségé
vel szemben, mint erre? De talán pirkad már a hajnal 
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s a hébonís szenvedélyek elültével ré kezdenek éb
redni a vezető koponyék ott is arra, hogy vége mér 
az Időnek, amikor négykrajcáros horizonttal volt sza
bad dolgozniok a Krisztusorszég képviselőinek és vé
delmezőinek s hogy a Páholy, a marxizmus és a plu
tokrácia irtózatos hálózatával szemben a katolicizmus 
is csak úgy állhatja meg helyét, ha teljes mértékben 
kifejti a Krisztus-birodalom egyetemességének benne
rejlő nagy erkölcsi erejét, nemzeteket átfogó. s tenge
reket áthidaló egységét. 

Szent és Isten-akarta gondolat a nemzeti és faji 
gondolat; de igaza van ezúttal Harnack Adolfnak, aki 
pedig minden egyéb mintsem katolikus, hogy érthetet
len, miként tekintheti a legfőbb és egyedüli ideálnak 
a fajt. vagy a nemzetet az, aki valaha is hallott Krisz
tusról . . . A nemzeti érzés nemcsak nem veszft, de 
nyer tisztaságban s erőben, ha a világegyház nagy 
népcsaládjában keres magasabb, átfogó gondolatokat 
és testvéri támogatókat. 

Az Aqoltánián. 

November 5-én szálltam Southamptonban az Aqui
tániára, a világnak ma egyik legszebb s legnagyobb 
utazógőzösére. Sajnos, csak a belső szépségeit lát
tam, magát a hajót nem volt alkalmam látni sem indu
láskor, sem érkezéskor. Mindössze egy darabját lát
tam a falának: a többit eltakarta a hatalmas kikötői 
dokk csarnoka. Szerencsésebbek voltak útitérsaim, 
Kincs István kőszegi apátplébános és. Horváth János 
alsóőri plébános, akik csak Cherbourg-ban szálltak fel 
aznap este, ahol a hajó nem mehetett be a kikötőbe, 
nem lévén ott a víz elég mély neki, hanem a kikötő 
előtt állt meg s néhány kisebb gőzös hozta hozzánk 
a Franciaországból felszálló utasokat. 

Azt mondték útitársaim, hogy lenyügöz6en fen
séges látvány volt ez az úszó palota, vagy ha úgy 
tetszik: úszó város a kikötő bejáratában, amint -
valamennyi emelete kivilágftva - várta a kicsiny· 
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gőzösök közeledését. A felső fedélzetekról csakugyan 
úgy tekintettünk le a közeledő kisebb hajókra, mint 
ahogy apró kon.flisokra néz le az ember egy magas 
ház negyedik emeletérőL 

Kincs 'és Horváth barátaimmal már odahaza meg
beszéltük ezt a találkozást, sót nagyjából a részben 
közösen végzendő munka tervét is. Nagy volt az öröm, 
amikor Budapest után itt a tengeren ismét találkoz
tunk. Jól esett magyar szót hallanunk, magyar test
vérek társaságát élveznünk ebben az idegen, úszó 
világban, ahol vagy 4-5000-en verődtek össze a világ 
minden tájékáról valók. Voltak itt amerikaiak és 
angolok, németek és franciák, kínaiak és japánok, 
örmények és zsidók. 

A magunkfajta ember csak akkor érzi igazán ki
csinységét, elhagyatottságát, ha ilyen messze idegenbe 
kerül, ahol nemhogy a magyar nyelvnek, de még a 
németnek, sót a franciának sincs sok becsülete, ahol 
csak az angol járja s nem veszik szinte emberszámba. 
aki nem angol vagy amerikai. Igy azonban mégis vol
tunk néhányan, kis magyar sziget, ahol elmélázhat
tunk és elfilozofálhattunk a magunk egyszeru, maradi. 
hátsóeurópai tónusában és szárazföldhöz szokott szem
me! médeskéltük az international life tarka arányait. 

Az igazat megvallva, nem túlságosan élveztük az 
Aquitánia pazar, szinte bántó luxusát. Nemcsak mert 
az· első napok apró, likvid természetú tengeri kaland
jai hútögették bennünk a ringó óceán szerelmét, -
e tekintetben· egyedül Kincs István (szégyen: a leg
öregebb köztünkl) állta rendíthetetlen pipaszó mellett 
a csömört -, hanem mert a hallatlan luxusra bámuló 
szemünk elé folyton odaszüremkedtek az otthon sírók, 
éhezők, fagyoskodók, köhögők és· halálraváltak két
ségbeesve forgó szemei, átokrameredt, csont-bór kezei. 
Egész Budapestet fel lehetne ruházni, jól lehetne 
lakatni azzal a töménytelen gazdagsággal, amely itt a 
first class-on reggeltől-estig végigkevélykedik. 

Micsoda kosztümök; micsoda brilliánsok, micsoda 
ételek, micsoda pénzszórás, micsoda tehetetlen w· pa- · 



zarló luxus és micsoda bántó és esztelen öni.mádása 
a modem gazdag-emberneki 

Nem is írom le a pálmasétányokat a hajó fedél· 
zetein, a süppedő szónyegekkel borftott, éjjel-nappal 
pazarul fútött és világított hatalmas szalónokat, az 
uszodát, testedzótermet, könyvtárt, ragyogó étterme
ket, Jifteket, lépcsőházakat, zenekarokat, a minden
nap esti táncot, a hajón múködó külön nyomdát és -
bankot (mely drótnélküli távíró útján kapja a kurzu· 
sokat és bonyolítja le a megbízásokat) - ez nekem 
mind nemcsak vanitatum vanitas volt, hanem sértő 

fennhéjázása a győzőknek, a pénzzel gyózötteknek, e 
legigazságtalanabb háború és még igaztalanabb béke 
felüliilaradottainak. 

Ez a világ, úgy éreztem, az igazi destrukció képe: 
azé a világhatalmasságé, amelyet valaha Molochnak 
neveztek, ma plutokráciának hívnak, amelynek kel
lett a háború, hogy aranyhegyeit szaporíthassa; amely 
ma gabonával és papirokkal, holnap municiógyártás
sal és embervérontással spekulál, holnapután béke
jelszavakkal és wilsoni pontokkal és a selfdetermi
nation hóbortos elvének országokat robbantó humbug
jával. A régi rablólovagok újabb megéledése ez, de 
megszervezettebben, mint valaha a .,cseh te~tvérek" 
voltak és könyórtelenebbül, mint néhai szegény ártat~ 
lan Dzsingiszkhán jószívú nyilasai. 

Csak éppen a külsó máz más: a plutokrácia nem
zetközi rablóvitézei ma elegánsan jönnek, smokingban 
és gyémánttúsen, festett hölgyekkel a karjukon és 
progresszív jelszavakkal biggyedt, öntelt ajkukon és 
mosollyal vegyesen csöpög ajkukról az emberszeretet 
magasztalása, melyhez hiszen ök mindannyian, mint 
egyetlen életcélukhoz eliratkoztak. Nem önzők ök: 
miután a földkerekség egyharmadrészét gyarmatukká 
tették., miután fél Európát felszámolásra és végeladásra 
kényszerítették, most a jótevő angyal szerepére vál
lalkoznak. Nem tudni bizonyosan, mennyi a szabad
kómüves porhintés ebben a hivatalos ántántjótékony
ságban, s mennyi benne a netán háborgó lelkiismere-
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tek némi megcsillapításául szánt áldozat, de nem 
keresztény karitasz az, ha néhány ezer, vagy akár 
millió fontot vagy dollárt odadob a győztes a félig 
megfagyott, vagy kiéhezett bécsi és budapesti gyer
mekeknek, ugyanakkor azonban esze ágában sincs 
a búnös rendszert megváltoztatni: azt a rendszert. 
amely önző és igazságtalan békediktátum okkal, Európa 
felének kínpadra-feszítésével nap-nap mellett tízezer
szeresen visszalopja azt, amit alamizsnaként, kellő 

trombitaharsogás mellett odalökött nekik ... 
A győztes önteltségének valami kicsinységében 

is jellemző kiütközését még első este volt alkalmam 
tapasztalni a hajón. Azt · mondták nekem, hogy az 
Aquitánián misézni is lehet s azért mindjárt első este 
felkerestem a hajó egyik vezetőtisztjét, hogy másnap, 
vasárnap lévén, misézhessek; annál inkább, mert meg
tudtam, hogy a ITI. osztályon vagy 100 magyar kiván
dorló is jön velünk. Kisült, hogy lehet misézni, ha van 
velem oltár s egyéb szükséges egyházi szerek. Szóval: 
nem lehet misézni. 

Ellenben az angol tiszt - bizonnyal minden rossz 
szándék nélkül - azonnal megragadta az alkalmat s 
hosszas beszélgetésbe kezdett olyan témákról, amik
ről csak nagyon múvelt és felvilágosodott emberek 
kőzt szeretek beszélni. Előhozakodott a háborúban 
való búnösség súlyos kérdésével. 

A legsekélyesebb, a legönállótlanabb, leggyer
metegebb és nyilvári merő ujságcikkekből meritett 
felfogások alapján. Bizonnyal nem akart sértegetni s 
ma is azt "hiszi, hogy roppant udvarias és előkelő volt 
velem szemben. :En meg egy élménnyel lettem gazda
gabb: közeltől pillanthattam bele egy vérbeli angol 
kiméletlen önzéssei párosult határtalan korlátoltsá
gába. 

Egyszercsak felvet egy másik, bántóan ostoba és 
bántóan ildomtalan kérdést: miért nem akadályozta 
meg a pápa a háborút? Mert hogy kötelessége lett 
volna. 

- He is the vicar of Christ - hiszen ő Krisztus 
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helytartója, miért nem tett semmit a háború meg
akasztására? A pápa tétlenül nézte az eseményeket, 
a hiábavaló vérontást; tiltakoznia kellett volna s több 
effélét ... 

Elhült bennem a vér ennyi tudatlanság s ekkora 
homirtsággal szemben. Ez a simára borotvált előkelő 
protestáns persze az ő köreiben s az ó lapjaiból sem
mit sem hallott a pápa nagyszerű békeak.cióiról. Nem 
tudja, mit írt, mit mondott, mit kísérelt meg XV. Bene
dek minden alkalommal a háború letörésére.· Nem tud 
a rokkant foglyok csereakciójáról, mely a pápa múve 
s ötlete volt. Es azt sem tudja, hogy a pápa hatalma 
meróben erkölcsi és sajnos, éppen azokra nem terjed 
ki, akik a háború főmozgatói voltak. 

Ki hibás benne, hogy éppen Albioil fiai nem ak
ceptálják a római pápa tekintélyét? A pápa-e az 
oka, ha a szabadkőműves európai kormányok· finom 
gúnnyal tértek ki a pápa leszerelést, fegyverszünetet 
sürgető propozíciói elől? Ha az amerikai nagytókésék, 
municiógyárosok és egyéb plutokraták nem · akartak 
lemondani a milliárdos hasznok.ról, melyekkel őket a 
háború folytatása és kiterjesztése kecsegtette? 

Vagy azt akarta volna-e tisztelt beszélgetőtársam, 
hogy a pápa forradalomra, engedelmességmegtaga
dásra szólítsa fel a hadakozókat, az egyes híveket? 
Vajjon ó maga, aki ma a pápától várta volna a há
ború letiltását, szót fogadott volna-e ebben az esetben 
a pápánaki A pápa tett, amit tehetett; többet ember 
nem tehetett volna az ó helyében a háború megakasz
tására. S most mégis ó viselje az ódium.ot a Lloyd 
George-ok, Clémenceauk, Nikolajevicsek, ha tetszik: 
Vilmosok és Berchtoldok helyett? :es elsősorban a 
plutokrata-impedálizmus helyett, amelynek valószfnll
leg ez az angol tiszt maga is felesküdt i.mádója? 

Dehát vitatkozzam vele? Próbáljam meggyőzni 
arról, hogy az elemeit sem látja tisztán a felvetett kér
dések komplexumának? Hogy vele vitatkoznom 
annyi volna, mint egy falusi kisgyermeknek a felsö
matézis problémáiról beszélni? Nem szóltam semmit, 

BaDaba: Oeazenll.ltött muoUI. XV. 2 
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csak annyit, hogy ezeket a kérdéseket csak nagy elő
tanulmányok után lehetne eldönteni; egyébként ma 
szombat van, hol.r,tap pedig vasárnap lesz és a hajó 
nagyon szép és minden tekintetben küogástalan jó
éjszakát kívánok neki. 

Magamban pedig elcsodálkoztam (volna, ha nem 
láttam volna ezt már annyiszor életemben) kettőn: az 
ú. Ji. művelt közönség hallatlanul önállótlan itéletein. 
azon a szellemi rabszolgaságon, mellyel egy csomó 
kalandor-tudós és· kalandor-ujságkiadó a világ legmű
veltebb népeinek millióit tartja mesterségesen csinált 
"közvélemények" kalodájában, és másodszor: a tapin
tatlanság és modortalanság csodálatos megférésén a 
finomult társadalmi formák érzékével, amely úgylát~ 
szik, magától értetődőnek veszi a legkedélyesebb val
lási türelmetlenséget és tapintatlan sértegetést, mi
helyt katolikussal áll szemben. 

A nagyjából ma is protestáns Anglia vallási türel
mének nagyszerű kis keresztmetszetképe volt ez az 
ember: a legelső katolikusnak szemébe vágja pápa~ 
ellenes inzultusait s talán még csodálkoznék is rajta. 
ba visszavágtam volna neki azzal, hogy ne bántsa a 
katoHkus érzületeimet. úgylátszik, nemcsak magyar
országi, hanem világtünet az, hogy nekünk még véde
keznünk is "felekezeti viszály hintés", ellenben ben~ 
nünket gyalázni - az nem számit. 

Talerandáért kiáltoznak - ök és a toleranciát 
egyesegyedül - mi gyakoroljuk. Ez úgylátszik min
denütt igy van. 

De nekilendült világreformer bajtársam nem en
gedett ki olyan gyorsan a kezei közül. Nekihevülten 
folytatta s karomonfogva késztetett a maradásra: 

- Look. here, - magyarázta a felháborodott 
őszinteség hangján -, most lesz a washingtoni lesze
relő-konferencia. Lloyd · George-nak ezzel a hajóval 
kelJett volna odautaznia. Már a kabinja is meg volt 
rendelve. :es nem mehetett, mert lekötik az ir foiTon
gások. The Irish, you know, this sad, beggar nation
az írek, tudja, ez a mihaszna, koldusnépség ... magya-



rázta. Miért nem parancsol rájuk a pápa, hogy legye~ 
nek. veszteg. Washingtonban az egész világ boldogu. 
lása függ most Lloyd George-tól: a béke, a leszerelés, 
a boldogság. De nem; Lloyd George nem mehet oda, 
mert ez a rongyos négy-ötmillió ír szabadságot akar, 
ez a koldusnépség s a pápa nem hallgattatja el óket 
s azért késik a világbéke és tönkremegy a világi 

Kacagtam magamban s kacagok ma is. Lloyd 
George azóta eljött Washingtonba s a leszeretési kon· 
ferencia csak újabb hadikészülódések megbeszélése 
lett. Újabb battle-ship-ekról tárgyaltak, nem friend
sbip-ekról. Ami túlontúl elóre is volt látható. 

S a pápa, úgy-e, egy újabb világháború elókészi
tése kedvéért dobja oda egyik leghívebb s legdere· 
tabb katolikus népének, a szabadságáért küzdó 1 

vérzó lrországnak legkegyeletesebb neiÍlzeti törekvé
seit; sértse vérig az elnyomók kedvéért az elnyomot· 
takat. Szegény pápa, de sok lehetetlenségre, gonosz~ 
ságra és ostobaságra kellene vállalkoznia, hogy min
den kritikusának eleget tehesseni 

A mise · tehát nem lett meg, ellenben másnap, va
sárnap anglikán istentisztelet volt a legszebb szalón
ban. Maga a kapitány tartotta. Olvastak, énekeltek a 
kényelmes zsöllyeszékekben ülve. Félóra alatt vége 
volt. Megdícsérték a jó Istent, elkántáltak neki né
hány zsoltárt; azután jött a lunch, utána a kártya, a 
zene, a tánc s a többi szórakozás. 

Cranmer és Cromwell megtanitották Albion né
pét arra, hogy a vallásos igényeknek hogyan lehet 
minlmális erófeszítéssel eleget tenni. Ebból az isten
tiszteletból csak egy hiányzik, mint általában az 
anglikánná egyszerűsített kereszténységból: a mise. 
A:r. áldozat s annak minden gondolata. Kényelmes do
log is: összerabolni a félvilágot s vasárnaponkint né
hány zsoltárral kifizetni az Úristent. Ez nem fáj, s a 
mindennapi élet tülekedó önzésében nem kellemetlen
kedik folyton az a szigorú evangéliumi morál, amely
n~ csak ott van erós befolyása az életre, ahol mást 

2• 
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is sürget az egyházias élet, mint hetenkint egy-két 
zsoltár dallamos eléneklését. 

Egyik hétköznap délután volt aztán más, vallási 
betétü szenzáció i's a hajón: cionista gyülés. Kisült, 
amit nem tudtunk, hogy a hajón egy "elókelö" cionista 
küldöttség utazik New-Yorkba. O, 6, 6 - most hát 
megértek egyet-mást. Csodáltam, hogy olyan sok 
.,amerikai" arcon találtam kimondottan szemita voná
sokat, csodáltam az utasok listáján is a sok galiciai 
csengésű nevet és csodáltam a gyémántokkal és 
pazar drágaságokkal oly sajátságos ellentétben álló 
csunya, alpári modort egyik-másik utason. Most már 
nem csodálkoztam tovább. 

Sajnos, csak az utolsó napon fedeztük fel, hogy 
a másodosztályon is utazik néhány érdemes magyar, 
köztük három soproni apáca. Szegények, egész úton 
betegek voltak. Kincs apát receptje a "high sea" és 
"rough sca" ellen: a pipa1, öket persze nem óvta meg 
a Neptun elött való behódolástóL No, de ne fogjunk 
mindent a szegény apácákra: mi is imbolyogtunk 
eleget s ugyancsak jó néven vettük az Aquitániától. 
hogy ha meghimbált is, de legalább hatodfél nap alatt 
átlóditott a világ egyik feléról a másikra. Erre mégis 
csak jó az ilyen irdatlan kolosszus. 

November 11-én, gyönyörú napsütéses reggelen, 
elénkberepültek a newyorki sirályok s csakhamar 
láthatóvá lett a part. 

Amerikát ma már nagyon sok magyar ember 
járta meg s nem az a csodaország többé, amelyról 
csak exotikus sarki utazók tündérregéiból tudna a 
világ. Nem írok tehát egy betút sem arról, ami az 
európai embert idekünn meglepi; engem az ilyesmi: 
felhökarcolók és tengeralatti vasútak, Woolworth
Buildingek és a 21-ik emeletig meg nem álló expressz-

1 Egyszer t. i. egy öreg matróztól kérdezte egy kezd6 utas 
a monda szerint, nem tud-e biztos eszközt a tengert betegiiéi 
ellen. - Hogyne tudnék, felelte a viharlátta tengerész. Vegyen 
l'ip't a sz,jába: amíg, azt a foga közölt tartja, addig biztosan nem 
&et eg. 
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Iiftek nem is érdekelnek túlságosan. Az embert itt ifJ 
érdekesebbnek találom, mint azt, amit alkotott. 

"Anyhow" - hogy én is amerikaiasan vegyítsem 
a magyar szót -, az első benyomásom egy kicsit le
hangoló volt. Nem azért, mert éppen armistice-day-re 
érkeztünk, amikor fel volt lobogózva a város és a ki
kötő a mi megveretésünk tiszteletére, hanem mert az 
egyetlen és első üdvözletet az újvilágban a - eionis
ták rendezték nekünk. 

Ott lődörgött a kikötö torkolatában egy agresszív 
ízléstelenséggel agyonlobogózott kis hajó, a "Hylan" 
(ez voltaképen az éppen megválasztott newyorki pol
gármester neve, aki különben katolikus ember) s 
mikor mi megálltunk, hogy a partraszállást ellenőrző 
hatósági személyeket felvegyük, ez a lobogós hajó is 
nagy iramodással felénk vandlizott. Vagy kétszáz 
cionista volt rajta, gyanús alakok; valamennyi mógen
dóvidos kicsiny lobogókkal. A hajójuk farában egy 
rezesbanda recsegte el irgalmatlan harsogással hol az 
amerikai nemzeti dalt, hol a cionista himnuszt. Az 
elsőre mindnyájunknak le kellett vennünk a kalapun
kat, a másodikra persze visszacsaptuk a fejünkre --t 

attól tartok, az üdvözlök azt hitték, hogy éppen 
rituális tisztelgés okából tettük. Nyomorúságos kis 
üdvözlés volt ez, nagyon kevés volt benne a kedély 
és a melegség. 

Csodálatos: azóta is jó néhányszor hallottam éne
kelni s játszani az amerikai himnuszt, de véletlenül 
mindíg oly hibásan és hamisan, hogy nem tudtam 
élvezni, pedig nagyon szép himnusz; egészen addig, 
mfg egyszer Csáktornyai László barátom zongorán el 
nem játszotta Toledóban - igy már szép volt. Egy 
amerikai papnak el is mondtam ezt az élményemet; 
megértőn mosolyogva fogadta megjegyzésemet s hig
gadtan hozzátette (Európában tanult, múvelt ember 
volt): 

- Ebben az országban ne nagyon keressen, uram, 
múvészetet. Itt az üzlet minden. 

Később alkalmam volt tapasztalni, hogy még sincs 
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igaza. Van Amerikában az üzlet mellett kedély ·is, 
érzés is, mélység is, néha meglepő bőségben. Csak 
talán más formákban mutatkozik be, mint nálunk. 
V én-Európában. 

Amerika földjén. 

Nagysokára végeztünk a bevándorlási hatóságok
kal s hajónk lassan megindult felfelé a Hudson
RivereD a Cunard rakodópartjáig. Azaz nem is a maga 
erejéból ment, hanem inkább húzták és tolták a hajó
szörnyeteget piciny kikötői gőzösök. Olyan volt, mint 
mikor egy türelmes, herkulesi öregapa eltúri, hogy 
15--18 apró unokája cibálja, ráncigálja, lökdösse. A:z 
apró g,őzösök bőszült füstpö[ékeléssel nyomkodták 
oldalát az óceánjárónak, amelynek itt már nem szabad 
a saját gépjeit használni, mert még neki találnamenni 
valaminek vagy összelapHaná a jobbra-balra ficán.:. 
k:oló kisebb vízi-jármúveket; s úgy löködték bele a 
Cunard pier-öblébe. 

Mikor végre parthoz cibált bennünket az apró 
gőzösök raja, megkezdödbetett a partraszállás. 

Rengeteg ember várta az utasokat, pedig csak 
jeggye! jöhettek be a hatalmas háromemeletes váró
csarnokba. Volt kiáltozás, .(kendölobogtatás bőven. Mi 
szándékosan titokban tartottuk az érkezésünket -
érthető okokból: nem. akartunk a New-Yorkban is 
bőven tanyázó emigráns-jogvédöknek fölös alkalmat 
adni, hogy szükségtelen ovációkban részesitsenek. Igy 
csakugyan csak két-három magyar pap várt bennün
ket a várócsarnokban. 

Az ujságírói furfang azonban túljárt az eszúnkön: 
nemcsak a ,.Kereszt" címú katolikus lap szerkesztöje 
hegyezte plajbászát a fogadtatásunkra kijött paptársak 
között, hanem az .. Amerikai Magyar Népszava" egyik 
embere már elözöleg elénk utazott s a hatósági szemé
lyekkel együtt felszánt a hajónkra, még mielőtt a 
belső kikötőbe megérkeztünk. Azonnal interjút kért, 
fotografust állitott elénk s hiába tértem ki minden 
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nyilatkozgatás elöl: az agyafúrt ujságíró a szabadko
zásomból is - kéthasábnyi interjút gyártott ki. 

A vámvizsgálaton átesvén, dr. Kemenes István, 
newyorki magyar papbarátommal együtt hamarosan 
a 16-ik utcába "taxiztunk", míg Kincs apátot és Hor
váth Jánost a többi szíves kalauzoló vitte a Leo 
House című katolikus otthonba. 

Az én fóhadiszállásom a jezsuiták 16-ik utcai 
St. Francis Xavier's kollégiuma lett; innen indultam ki 
kisebb-nagyobb körútjaimra s ide tértem meg egy-egy 
többé-kevésbbé fárasztó apostoli kirándulás után 
Rendtársaim nagy szeretettel fogadtak s mint máx · 
annyiszor máskor, ezúttal is jól esett éreznem a kato
likus világszervezkedés e nagyszerű s legtökéletesebb 
testvériségének: az egy Rendhez tartozásnak kimond
hatatlan áldását. Mégis nagyszeru és felemeló tudat: 
én elmehetek Tokióba vagy Buenos Airesbe, Chica
góba, New Orleans-ba, Melbourne-be vagy Beirutba, 
Londonba vagy Konstantinápolyba: mindenütt igaz 
testvériséggel fogadnak ugyanazon nagy Rend, a 
Jézustársaság tagjai; mindenütt ölelő testvérkarok, 
ltész lakás és ellátás, útbaigazító és támogató készség 
vár - emberek, akik úgy gondolkoznak, mint én, 
úgy nevelódtek mint én, azonos tanulmányokban, 
azonos szabályok szerint, s azonos szellemben ugyan
egy célnak áldozzák életüket, mint én. New-Yorkba 
érkezésem után öt perccel épúgy otthon voltam a 
16-ik utcában, mint akár Budapesten a Mária-utcában. 
Bezzeg kevés idetévedt magyar mondhatja el ön
magáról ugyanezt. 

Egyébként az otthoniasságot külön is növelte, 
hogy mindjárt New-Yorkban a St. Francis-ban egy 
régi kedves rendtársbarátommal s volt innsbrucki 
tanulmányi kollégámmal találkoztam, aki ettől kezdve 
Falher Kemenessel t!gyütt mindvégig húséges mento
rom maradt. Mikor 13 évvel ezelótt búcsút mondtunk 
az innsbrucki fóliánsoknak és egymásnak, bajosan 
hittük volna, hogy még egyszer találkozunk ebben 
az életben. 



Be jól esett eldiskurálnunk. a múltról, a közös 
ismerősökről, tanárokról, egyetemtársakróll Ez meg
halt, az püspök lett, ez ide, az amoda került. Hát az 
én innsbrucki amerikai kollégáim? Az egyik Buffaló
ban főiskolai igazgató, a másik a milwaukee-i kat<r 
likus egyetem rektora, a harmadik novíciusmester 
Pough.keepsie-ben stb. No, majd most sorra viszont-: 
látom őket! 

Vacsora közben newyorki rendtársaim élénken 
érdeklődtek az európai s magyarországi viszonyok 
iránt s természetesen nyomát sem láttam bennük a 
legcsekélyebb háborús vagy nemzeti ellenszenvnek. 
Nagyon örültek, hogy megjöttünk; bizony az itteni; 
magyarokra, igy mondták, nagyon ráfér egy kis lelki
pásztori gondozás. Kevés a papjuk s főleg magában 
Newyorkban roppantul elmaradt a kicsiny magyar 
templom teljesítőképessége a nagyszámú, talán 50-60 
ezer lélekre rúgó s erős bolseviki behatások alá került 
katolikus magyar lakosság lelki szükségletei mögött. 

Másnap a közeli magyar telepek papjai jöttek be 
hozzám s hogy a módját is megadják, a Walldori
Astoriába vittek el löncsölni Uram Istenem, micsoda 
bőség, micsoda fényúzésl Itt már a közönséges osztriga 
sem elég előkelő eledel, a "blue points"-nál kezdődik 
a "high life". Aztán felkerestük Kincs és Horváth 
barátaimat, akik időközben szintén kiheverték a ten-· 
geri út örökös ringását s megbeszéltük a haditervet.. 

Némi ide-oda tanácskozás, tervezgetés után hama
rosan meg is állapodtunk benne: először jöjjön a 
Kelet, azután a Nyugat. Még pedig úgy, hogy a nyu-~. 
gati magyar helyeket közös erővel missz.iózzuk végig. 
együtt is megyünk be nyugatra az Egyesült Államok 
belsejébe; ott azonban szétválunk; magam - keve
sebb lévén a künn tölthető időm - csak sebtében 
száguldok végig a nagyobb magyar hitközségeken s 
aztán visszajövök Newyorkba, hogy itt kéthetes · 
alaposabb munk.át végezzek s úgy térjek haza, míg 
Kincs és Horváth "Fatherek" húsvétig künn marad
nak a nyugati "plézeken" s 2-3 hetet töltenek egy-
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egy nagyobb helyen. Ez a terv azután nagyjából be is 
vált; a rövid idót, mely rendelkezésünkre állt, jobban 
már csakugyan alig tudtuk volna kizsákmányolni. 

Az elsó misszió helyét és időpontját azután azon
nal ki is tűztük, még pedig mindjárt harmadnapra, 
Perth Amboyba. Előbb azonban az egyházhatósági 
múködési s gyóntatási engedélyt kellett beszereznünk 
s igy ellátogattunk a Madison Avenue-n épült érseki 
palotába, a négymillió doHáron - közadakozásból -
emelt gyönyörü St. Patrick's Cathedral árnyékában. 

Meglepett az érseki iroda gyakorlati, amerikaias 
berendezése. Az ember az utcáról úgy lép be ebbe a 
magas hivatalba, mint valami nyilt üzletbe; a segéd
hivatalban, a voltaképpeni "irodák.ban" csupa világiak 
és - gépírókisasszonyok ülnek. Ezek is jelentenek 
be a chancery vezetójénél, a newyorki segédpüspök
nél. Oszeshajú, fiatal, erőteljes, jókedélyű ember; 
kissé idegenül fogadja az idegen jelentkezőket, de 
mikor megtudja, hogy mi vagyunk, akik az érsek 
meghívására kijöttünk, nagyon hamar felmelegszik s 
megadja az összes szükséges felhatalmazásokat. 

Meglátogattuk az amerikai magyarság egyik leg
kimagaslóbb alakját, Konta Sándort is, aki mint 35 
éves Amerika-lakó, neves publicista és közgazdász, 
az Egyesült Államok vezetőemberei körében is igen 
tekintélyes szerepet játszik s akivel Budapesten ismer
kedtem meg, midón másfél évvel ezelőtt utoljára 
Európában járt. Voltakép az ó biztatása és hivása volt 
kijövetelemnek egyik fóindítóoka; a newyorki kato
likus magyarság ügyét aligha viseli bárki is annyira 
szívén, mint ő. Amerikai idózésem folyamán sűrűn 

érintkeztem vele s ó volt segitségemre számos kényes 
összetételű kérdés megoldásában is. 

Konta felfogása szerint Magyarországnak nem 
volna kárára a kivándorlás, ha a kivándorlók közt 
megfelelő számú értelmiségi elem is menne ki, aki 
szellemi s erkölcsi tulajdonságai révén vezetője s 
védelmezője lenne az így bizony meglehetősen 
magárahagyatott egyszerűbb népnek. 



Azt sem tartja helyesnek, ha a csekélyszámú 
amerikai magyar intelligencia elszigetelödik s magá
nak él. Ha ma többen volnának, úgymond, anyagilag 
független s értelmiségükkel számottevő amerikai 
magyarok, akik az Egyesült Államok társadalmi s köz
életébe jobban beleolvadtak volna, ezek ma igen só
lyos politikai s pénzügyi segítséget jelentenének 
Magyarországnak. lgy, sajnos, a nagyrészt helóta
sorban teng5dö kicsiny magyar exisztenciák tiz- vagy 
százezreire a hatalmas Amerika szinte rá sem hederít. 

Az Amerikában élő magyarok apránkint igen 
szép összegeket küldtek már haza, de nagyarányú, 
egységes segítést csakugyan csak úgy lehetne elkép
zelni, ha egyek volnának s ha jelentösebb szerepet 
játszhatnának az amerikai gazdasági és társadalmi 
életben. Hihetetlen sok ferde felfogást oszlathatnának 
el s válságos percekben szavuk eredményesebben 
esnék latba. 

· lgy azonban jóformán semmi Amerikában a 
magyar. Megvetett "idegen" a legtöbb esetben, épúgy, 
mint a lengyel, az olasz s a kínai. A háború idején 
igeri sokat kerestek munkásaink, ma aztán annál szú
kösebb viszonyok közt élnek. A rettentő munkanélkü
Uség - közel hatmillió munkanélküli van - elsősor
ban öket, a "foreigner''-eket, az igavonó állatokat 
sujtja. Legtöbbje sanyarú sorban él, talátkoztam olyan
nal is,· akinek már 20 hónap óta nincs keresete. Nem 
csoda: akárhányszor ment el vonatunk olyan gyár
telepek mellett, amelyeknek 40-50 gyárkéménye 
közül kettö-három ha füstölt. 

November 12-én résztvettünk a newyorki magyar 
katolikus templomban a vasárnapi istentiszteleten. 
Elszorult a szívünk. Otthon is vannak szomorú, lelki
pásztoriJag siralmas helyek, de ilyen szegénységet. 
ilyen sivárságot nem láttam még sehol. Mindössze 
ötvenen lehettek a na~ymisén, többnyire asszonyok. 
Pedig New-Yorkban talán ötvenezren is élnek magyar 
kátolikusok. 

A magyar templom kívül-belül siralmas elmara-
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dottságban; amellett a város egyik legpiszkosabb ne
gyedében, az East-side-on a 14-ik utca végén, a "víz 
mellett", ahol zsidók és kínaiak laknak, holott a 
magyarság meglebetösen egy csomóban lakik, de 
jóval föllebb: a 80-i.k. és 110-ik utcák táján. Földalattin 
is csaknem fél óra ide a 14-i.k. utcai magyar templom, 
egy fél óra pedig New-Yorkban több idó, mint odahaza 
két óra. 

Hallom is, hogy a newyorki magyarság lelki
állapota kétségbeejtő. Nagy részük teljesen elvadul, 
vallási és erkölcsi igényeit elaltatja; rengeteg köztük 
a vadházasság - állítólag 10 katolikus pár közill 
t ·esküszik templomban -, a gyermekeik, fiúk. 
leányok 13-14 éves korukban is megkereszteletlenül 
szaladgálnak az utcán. Magyar iskola New-Yorkban 
nincs, az állami iskolákban nincs hittan. 

A jó magyar apácák a 72-ik utcában minden ere
jüket megfeszítik, hogy a gyennekeket a sunday
school-ba (szombatesti katekizmus-oktatásra) össze
gyüjtsék., de a legtöbb magyar család nem is tud róluk, 

· onnan pedig, ahonnan leginkább várhatnák, kevés 
támogatásban részesülnek. A newyorki magyarság 
egyetlen vezére ílykép az - "Elóre" címú, hihetet
lenül durvahangú kommunista ujság, amely vallás
ellenességben, cinizmusban, rágalmazásban a kommün 
alatti Népszavának mélt6 párja. 

A newyorki magyar munkás, aki odahaza isten
féló, hazafias, becsületes földmú ves volt, itt lassankint 
beszívja magába a mérget; az egyetlen erkölcsi eró, 
amely az elpogányosodást és félrevezettetést ellen
súlyozbatná, a pap és a templom, itt nem fejt ki jó
formán semmi érezheló hatást. (Sietek közbeszúmi. 
hogy ez nem mindenütt van igy, sót talán sehol másutt 
ily nagy fokban; New-York volt missziói körutam leg
fájdalmasabb munkatere.) Köröskörül az angol, a 
német, a szláv katolikus templomokban, de fóleg az 
angolokban, gyönyoru, lelkes, öntudatos hitélet, 
mintaszerú rend és csinosság, összetartás és fejlódéti 
- itt siralmas roncsai a hazulról elhozott s még nem 
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éppen mindenütt elhalt hitnek, amely lassan sorvad el, 
önzetlenül, gondozatlanul. 

- Hogy lehetnek önök magyarok odatúl ilyen 
szívtelenek a honfitársaik lelke üdve iránt? - vetették 
szememre angol paptársaim, rendtagok s világi papok. 
de annyiszor, hogy végül már rósteltem velük össze
kerülni. - . Hogyan nézhetik ennyi szegény ember 
vesztét, erkölcsi halálát? 

- Csakhogy végre jön valaki és törődik velünk! 
- mondották a magyarok itt is, máshelyütt is nem 
egyszer, papok, világiak egyformán. Micsoda hitéletet 
lehetne itt teremteni, micsoda nagyszerű társadalmi 
mozgalmakat indítani s mennyit lehetne innen ki
indulva lenditeni az otthoni egyházi életen és intéz
ményeken, ha pl. New-Yorkban valamelyik buzgó 
szerzetesrend megtelepülne l 

Amily szomorú volt ez az elsö magyar templomi 
élményünk. annál szebb és felemelöbb látványban 
volt részünk még aznap, november 12-én este, mlkor 
a perth-amboy-i magyar templomban az egyhetes 
missziót megkezdettük. 

Perth Amboy kedves, hirtelen nőtt város a tenger 
egyik öblében, másfélórányira Newyorktól délfelé~ 

A magyarság itt meglehetösen egyazon negyedben él. 
egész utcák vannak tele magyarokkal. Magyarokkal 
s nem mint Newyork, magyar bolsevikiekkel. Magyar 
feliratok, magyar szó ·az utcán, játszó magyar gyere
kek kiáltozása, az emberek magyar Dicsértessék-kel 
köszönnek jobbra-balra. "Mészárszék a szabadsághoz". 
látom felirva egyik bolton. Amott meg: "Kovács Péter. 
muffoló" (to move = költözködni, tehát: szállító). 
Közbe egy-egy német-angol hirdetés: "Home made 
Sauerkraut". 

Oly különös érzés: ennyi ezer médöldnyire a 
hazánktól, miután sokáig mást nem hallott az ember, 
mint angolt; még németet, franciát sem, - egyszerre 
egy egész kis magyar világi Magyar templom, benne 
zsúfoltan a sok magyar ember, férfi-nó, agg és gyer
mek, magyarul imádkoznak, magyarul énekelnek: 
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.,Aldunk. téged, 6 angyali kenyér!" és .,Boldogasszony 
Anyánk. régi nagy pátrónánkl" Szikla legyen, aki 
meg nem indul, mikor először üti meg fülét idekünn 
a siró, lelkendező magyarok bús himnusz-éneklése, 
amikor, mint jómagam a perth-amboy-i templom szó
székéról végignézve, először látja maga előtt tömött 
padsorokban a magyar haza számkivetettjeitl Hogy 
tudnak ezek a jó, idegenbe szakadt testvérek lelke
sedni, örülni, sírni, imádkozni és énekelnil 

- Hát ennyien vagytok idekünn, édes testvéreim 
- szóltam hozzájuk -, csak ezen az egy helyen is? 
Ennyien, akiknek szúk lett az édes anyaföld, akiknek 
nem telt kenyér a tejjel-mézzel áradó Kánaánban, 
akik keseredett szívvel vándorbotol fogtatok, búcsút 
mondtatok az akácvirágos falunak, Dunántúl lankái
nak, Alföld délibábos rónáinak, kanyargó Tiszának, 
zeg-zugos Mátrának s ide jöttetek ki kenyeret keresni 
vad idegenek közé, petróleumkirályok, bányatulaj
donosok, vaskobók rabjaiul, a dollár és a csalódás 
hazájába? Ennyien vagytok, akiket kizsarolt otthon az 
árendás és koldussorsra engedett jutni a mi örökké 
versengő, hatalmi célokért hadakozó, rólatok meg el
feledkező magyar hetykeségünk? ... 

Hogyan örültek, hogyan törülgette szemét nem
csak az asszonya, hanem a férfinép is, amikor a hazai 
magyar hittestvérek üdvözletét jelentettem nekik s u 
itthoni szenvedésekről s megaláztatásokról ejtettem 
néhány szót. (Egy helyen itt közbekiáltott egy - mint 
utóbb hallottam - felbérelt bolseviki érzelmű asszony, 
hogy "Ne erről beszéljeni Prédikáljon!" Persze kive
zették s hallom, odakünn el is püffölték érte; de azért 
jellemző az eseti) 

- Eddig úgy látszott, csak ti vesztettétek el a 
hazát, ma már mi is csaknem ugyanezt mondhatjuk. el 
magunkról . . . S beszéltem nekik a hitről, amely egy 
soha el nem múló ország polgáraivá avat bennünket 
s buzditottam őket, hogy legalább ezt a legigazibb ér
telemben vett hazát, a mi végső rendeltetésünk. boldog 
célját ne veszítsék el. 
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Igy kezdettük el az első missziót. A szemekben 
ott ragyogott a meghatott ígéret és a szent eltökéltség 
Tálaszul a zokogva hallott felhívásra. 

S ettől kezdve ez volt a programm két hónapon át. 
Jámi-kelni, majd minden éjjel más vendégszerető pap
hajlékban aludni, majd mindennap új hely, új templom, 
új terem, új arcoknak beszélni, mindenütt ugyanazzaJ 
a belső megindultsággal, mindenütt ugyanazt a lelkes 
szeretetet, szinte rajongó odaadást, marasztalást, 
"viszontlátással" búcsúzást tapasztalva. 

S míg magam a kisebb-nagyobb szomszédhelyekre 
járogattam ki, azalatt derék és buzgó társaim, Kincs 
és Horváth barátaim, apostoli szeretettel s engem 
sokszor megszégyenitó szerénységgel folytatták a 
megkezdett munkát; gyóntattak, prédikáltak, betege
ket látogattak. Ahol jártunk, rendesen oda gyülekezett 
össze az egész közeli környék magyar papsága, a 
magyarhú tót papokat, valamint a görög-katolikus 
papságot is beleértve. Oly tanulságosak s élvezetesek 
voltak ezek a kis magyar papi konventikulumok: ebéd
közben, vacsoraközben annyi mindent kérdeztek . s 
viszont annyi tanulságos apróságot mondtak el ök is 
az ö viszonyaikról, az amerikai magyarok helyzetéról 
s hasonlókról s persze minden beszélgetésnek refrén
szerú vége az volt, hogy "Miért nem törödnek velünk 
az otthoniak többet? és miért nem jön ki egy szerzetes
rend legalább Newyorkba, hogy az egész amerikai 
magyar katolikus életnek valamiféle központja, mele~ 
gedóhelye legyen?" 

Perth Arnboyban különben még egy missziót tar
tottunk: a görögkatolikusok templomában . 

• 
Talán valamennyi közt a legnagyobb szeretettel 

s legtöbb ragaszkodással a jó magyar kedvesnővérek 
fogadlak. New-Yorkban, Arrocharban, Bridgeportban, 
Perth Amboyban, New Brunswickban, Trentonban, 
Pittsburghban, Mc-Keesportban, Toledóban stb. 

Két magyar női szerzetestársulat múködik. ·ide~ 
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k:ü.nn: a budapesti Szent Margit-intézetiek (Isteni 
Szeretet leányai) . s a soproniak (Legsz. Megváltóról 
nevezettek). Hihetetlen küzdelmek, tengernyi nélkü
lözés és megpróbáltatás után sikerült egész sor rend~ 
házat létesíteniök s el lehet mondani, hogy a csekély~ 
számú magyar papság mellett ők végzik idekünn a 
legszebb, leghatásosabb s nemzeti szempontból is leg~ 
értékesebb munkát. Mert ahol magyar papok és főleg 
apácák vannak, ott még a legközelebbi generáciÓ 
magyar marad; nélkülük, az ő iskoláik nélkül hama.; 
rosan elnyeli a fiatalságot a mindent uniformirozó, 
nyelvet, szokásokat, életmódot s nemzeti érzést is. 
teljesen elnyelő, magábaforrasztó óriási olvasztó~ 
kemence: Amerika. 

A kivándorlási kérdés tanulmányozói mind meg-:
állapították, hogy a magyarság idekünn a nemzetre 
nézve jóformán menthetetlenül elvész. Leírásba 
veendő. Nem segit itt ezen semmi. A német sokkal 
nagyobb szigetekben élt itt együtt, mint a magyar s 
a németnél erősebb nemzeti öntudatot már bajosan 
lehetne elképzelni is; és a német is elvész, beleolvad, 
ela.merikaiasodik. Nem német-párti, hanem amerikai
pArti. Akárhány német nevú, német anyanyelv(l 
katonaviselt fiatalember büszkén viseli ma is civil~ 
kabátja gomblyukán a tút ezzel a naívul kérkedő 
felfrással: .,We did it"- mi csináltuk, mi döntöttük el 
a háborút, persze az entente javára. 

A magyarság is, a felnöttje, ellenszegül a mindent 
beolvasztó áramlatnak, küzd a nyelve fennmaradásáért, 
dacosan hordja az embere a báránybőrsüveget, · az 
asszonya a fejkendőt, nem bánja, ha megmosolyogják. 
meg is dobálják érte; a gyerekeit szorítja a magyar 
beszédre - mindhiába. A gyermeke nem magyar már, 
csak szórványosan az s mire felnő, mire ő is családot 
alapít: régen Kish-nek írja a Kiss nevét, régen Labash
nak a Lábast, Halas-nak a Halászt és az ó gyermeke 
már alig tanul meg magyarul tizenöt szót. 

A liberálls éra magyar kormányait terheli a fele.; 
lósség azért a lassú vérvesztésért, amelyet a tömegea 
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kivándorlás évtizedeken át jelentett. Ennek a vér
vesztésnek csekély ellensúlyozása volt, amit az Ame
rikába szakadt magyarság nemzeti s nyelvi megőrzé
sére ugyanezek a kormányok tettek: jóformán csak 
azt tették, hogy hosszú éveken át állami pénzekból 
dotálták az amerikai protestáns lelkészeket. Csak a 
protestánsokat. A vége az lett,: hogy mire ez a dotálás 
megszűnt, a magyar amerikai protestáns lelkészek 
beleolvasztották a magyar-amerikai református egy
házat az angol-amerikai EpiscopaHan Church-be; most 
az segélyezi öket. Pedig az EpiscopaHan Church iránya 
igazán messze van a kálvinizmustóL Mindegy; vala
miból élni csak kelll Egészen bizonyos, hogy ha az 
apácáknak juttatja a kormány azokat a segélyeket, a 
magyarságnak sokkal erősebb várai épültek volna fel 
abból a pénzbóL De mi lett volna akkor a liberaltz~ 

musból? 
A perth-amboy-i misszió hetében meghivtak a jó 

statonisland-i magyar apácák gyönyörú, új anya
házukba, Arrochar-ba, hogy megérkezésünket kis 
magyar növendékeikkel ünnepeltessék. Bájos kis ün
nepély volt: szavalat, ének, liliputi színdarab, angyal
katánc, virág stb., mint ahogy ilyen kis intézeti ünne
pélyek szoktak lenni. 

Orömöt akartak szerezni vele s alig vették észre, 
hogy mennyire elszomorodtunk közben, amint a kis 
amerikai leánykákat szavalni, énekelni hallottuk. 
Micsoda idegen, angolos akcentus, s milyen nehezen 
gördül angolhoz szokott kis nyelvükról a magyar 
szól Először néztem így szemtól-szembe az örvénnyel. 
a nagy angolszász kráterrel, amely minden kolónust 
elnyel, elamalgámoz, elamerikaiasit. Ezek a kis fehér
ruhás, háromszinü kokárdás, magyarul éneklő, szavaló 
leánykák - nem magyarok többé. Ha akarna, sem 
igen tudna az lenni. 

"Yankee vagyok", vágta ki büszkén egy Ohzsi 
Pepp (Papp Erzsi) nevü kis tizenegy éves mikor ázt 
kérdeztem tőle, magyar-e. S csakugyan: egymásközt 
már csak angolul beszélnek; ahová néznek, ahová 
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lépnek, csak angol szó hangzik feléjük. Különös·:· még 
a fiZiogilómiájuk.at is megVáltoztatta az amerikai levegő 
és életmód; játszva meg lehet ismerni a legtöbbön, 
itt született-e már az újhazában, vagy frissen jött az 
"ócountry"-ból, ahogy itt mondják. 

Amerika az áthasonitás klasszikus földje s taláJi 
éppen azért sikerül neki ez a mindeneket beolvasztás 
oly akadálytalanul, mert a legsimábban, minden erő
szakolás nélkül csinálja. Az "idegen" sokszor maga is 
siet beolvadni; egyrészt mert Amerika szörnyen 
imponál neki, meghódítja, magába szeretteti őt, más
részt mert látja, hogy mint "idegen", mint megvetett 
"foreigner" úgysem igen viheti itt sokra. 

A "foreigner" szó itt csakugyan valami csodálatos, 
sajnálkozással vegyes megvetést tartalmaz; az őserö
től duzzadó, önhittségében kissé tán gyermeki Ame
rika meglehetősen tudja, hogy mi ó s nincs túlságos 
nagy respektussal Európa iránt. Anyagilag, tethni
kailag messze fölötte áll; amiben meg Európa nagyobb 
és gazdagabb, kultúrértékekben és tradiciókban; 
annak az ó szemében elég alacsony az árfolyama. 
Európa tőle akár el is sülyedhetne, ő nem nagyon 
érezné meg. 

·Európa neki a maradiság, k.icsinyesség, ügyetlen
ség világa. Ahogy newyorki barátom egyszer türel
mét vesztve rámmordult: "Adalbert, so ungeschickt 
seinl Man sieht, dass Sie ein Europiier sind/" Nyel
veket sem kultivál; minek? Szinte lenézi, ha valaki az 
angoion kivül még, mondjuk, franciául is tud. úgy 
néz rá, mint ahogy mi néznénk valakire, aki jobb 
társaságban azzal dicsekednék, hogy ő - cigányul is 
tud. A magyar gyermek hamar észreveszi, hogy a 
"foreigner", a "Hungarian" szó kisebbitó jelző; ért
hetően siet tehát ezt a szépséghibát kikőszörülni 
magából. ö yankee, nem magyar. ö is olyan amerikai, 
mint a többi. 

·Oly különösen hatott rám, mikor valahol benn 
nyugaton egy - angolnyelvú - magyar iskolát láto
gattam meg. Az iskola angol, mert nem kaptak magyar' 

Bangha: OtszegyOJtOtt munUI. XV. 3 
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apácákat. A magyart egy derék fiatal magyar pap -
Tóth József tanítja, aki maga is - most tanul magya-. 
rul. Négyéves kprában került ki, teljesen elangolo
sodott, angol iskolát és szemináriumot végzett. "Ha 
a nyelvem is olyan magyar volna, mint a szivem, 
mondotta, örülnék". Kiállith·atom neki a bizonyítványt, 
hogy máris nagyon jól bírja a magyar nyelvet. Köny
nyebbség okáért mégis angolul kérdezte a gyerme
keket: 

- What are we, children? 
- Hungarians, father - jött vissza kórusban ~ 

válasz. 
- Very weil, and shall we be ashamed that we 

are Hungarians? - kérdezte tovább. (Szégyeljük-e, 
hogy magyarok vagyunk?) S ismét kórusban jött 
vissza rá a válasz: 

- No, fatherl - De ebben a betanított: köteles
ségszerúen trombitált mesterkélt magyarságban volt 
valami fájdalmasan erőszakolt, megszégyenitöen ön
érzetlen hangárnyalat 

Dehogy nem szégyenlileki - gondoltam .magan•
ban. 

A felnőttje természetesen az ellenkező következ
tetést vonja le az idegenek lenézett helyzetéből és 
- sopánkodik haza. Hánnyal ~széltP.m, aki 15-20---
25 éve van már künn s mégis hazamenne a legelső 
hajóval. Szinte rimánkodtak ·nekem: vigyen haza 
magával! 

A honvágy őrtasi hatalom itt; aki nem egészen 
fiatalon került ide ki, alig-alig tudja megszokni ezt 
a minden izében érdekes és mégis oly görbe, oly 
szokatlan és szokhatatlan országot. Haza is megy sok, 
de érdekes - onnan meg csakhamar ide vágyik vissza 
s igen sok esetben újból ki is jön. Nem tudja meR
szokni többé a régi, primitív, nyomasztó levegöjü 
otthont. Visszavágyódik az óriási lehetőségek ~s ~zinte 
korlátlan szabadságok hazájába, ahol sokszor a leg
egyszerubb ember is autón jár s gőzfütéses, kényel
mes, verandás lakóházban lakik, porcet16n-fürdö-
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szobával s minden egyéb kényelmi esz~özzel; ahol a 
gyermekei születtek s a bajtársai élnek. 

A legtöbb kivándorló azzal az erős, feltett szán
dékkal jön ki, hogy csak néhány évig marad s aztán 
feltétlenül visszatér haza. - S mégis ittmarad. - Hát 
miért nem megy? - kérdeztem nem egyszer egy 
hazavágyót. A felelet rendesen kettős. Az egyik: a 
gyermekek. a- Hát azért, hogy én visszakapjam a 
hazámat - mondta egy derék jó kurátor-ember, 
messze bent nyugaton, Garyben, lndiániában - fosz
szam meg a hat gyermekemet az ó hazájuktól? Ok 
már itt_ születtek, nekik ez a hazájuk. 

A másik tartóztató ok a ház. Az idevetődő magyar 
eleinte rendesen "burdos" (board, bérben lakó) vala
melyik ismerósének a házában. Ha munkát kapott s 
kezd egy kis pénzre szert tenni, egyszerre csak meg
jelenik nála az ágens, rendesen magyar ember, aki 
házépítéssel vagy birtokszerzéssei foglalkozik. 

- Miért nyomorog barátom, miért nem épít maga 
is ilyen szép kis házat magának? Vasból és fából ha
mar megvan; emelet is lesz rajta, tornác, központi fű
tés, minden. 

-De hát miból épitsem?- kérdi a bús magyar. 
Nincs nekem annyi pénzem. 

- Semmi - feleli az ügynök -, a többinek 
sem volt. Mi megépítjük magának, maga pedig fizeti 
a kamatot s a törlesztést, havi 30 vagy 40 dollárt, né
hány év mulva ki van fizetve a ház sa magáé az egész, 
a kémény csücskétől a pincéig. 

A magyarnak felvillan a szeme. úgyis arra gon
dol, hogy megházasodik vagy kihozza odahazulról a 
feleségét, gyermekeit: belecsap az ügynök tenyerébe 
s aztán attól a perctól kezdve fogva van, Nem tud 
mindig pontosan fizetni, nem baj, a bank vár; annál 
tovább tart a törlesztés. Most már itt kell maradnia 
5-6 évig, tovább is, míg kifizeti a házát. Akkor már 
a kész ház marasztalja. Időközben szaporodik a család, 
a gyermekek már szinte csak angolul tudnak; hiszen 
együtt játszanak az angol gyermekekkel az utcán, 

a• 
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minden felírás (kivéve egyes nagyobb magyar telepe
ket) angol, minden ujság angol, minden kifejezés az. 
S a második nemzetség már legföllebb ha becsületböl 
tart még valamit a magyar voltára; a harmadikról kár 
is beszélni. 

Igy olvasztja bele a nagy amerikai tenger a maga 
hullámverésébe a mi kis magyar szigeteinket. Invinci
biliter ac inseparabiliter. 

Az amerikai hitélet. 

Az általános amerikai - nem éppen magyar -
katolikus hitéletet természetesen csak mellesleg volt 
alkalmam tanulmányozni; hiszen minden idömet a ma
gyar missziók kötötték le. Mindazonáltal itt is, ott is 
néhány pillantást vetve az amerikai általános hitéletre, 
úgy találtam, hogy az sok tekintetben nagyszerűen 
fejlett, tanulságos és irigylésreméltó. 

Az amerikai katolicizmus, mint Amerikában min
den, amolyan selfmade-stilusban épült fel. Itt semmit 
vagy majdnem semmitsem köszönnek külsö tényezők
nek: állami támogatásnak, öröklödö intézményeknek, 
még a mult tradicióinak sem igen; itt a katolicizmus 
tisztán a maga erejéból áll fenn és múködik, minden 
imponáló súlya, szépsége, gazdagsága belülról ered, 
abból az igazság- és értéktartalomból, amely sajátja 
s amelyet kifejt; a hivek hitbeli erösségéból, lelkiisme
retességéböl, lelkes szeretetéböl egyházuk iránt, a pap
ság komoly és modemül szervezett munkájából s a 
hívök mintaszerű szolidaritásából a papsággal s ennek 
munkálkodásával szemben. 

Itt künn a "katolikus" szónak épúgy mint Hollan
diában, vagy Angliában, valami más, sokkal tisztább 
s ércesebb a csengése, mint nálunk odahaza; az "l am 
Catholic" jóformán sohasem jelenti a puszta névleges 
katolikust, hanem majdnem kivétel nélkül a praktizáló, 
gyakorlati katolikust. Ezt már a hajón volt alkalmam 
tapasztalni, amikor római kollárémról sejtették, hogy 
pap vagyok s szombat este egymásután jöttek a leg-
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különbözőbb korú és rangú férfiak s az emberi féle
Jemnek legcsekélyebb látszata nélkül egész társasá
gok füle hallatára kérdezgették: 

- Father, ön úgy-e katolitus pap? 
- Igen, uram. 
- Fog, kérem, holnap misézni? Mert ha igen, én 

jeJen szerelnék lenni, akárhol és akármikor mondja 
a misét. 

Arról is nyiltan, vegyesvallású társaság előtt be
szélgettek, hogy ki milyen templomba jár misére s 
kinél szokott gyónni. Mily szokatlan volna az ilyen 
tónus nálunk, gazdag, előkelő, legmodernebb emberek, 
kereskedők, orvosok, múvészek ajkán! 

Már az angol part érintésekor meglepett ez a ka
tolikus melegség és önérzet, mikor az útlevélvizsgáló 
bizottság egyik idősebb tagja, egy angol úr, útlevelem 
átvizsgálásakor megkérdezte, milyen "priest" vagyok 
s mikor azt mondtam: katolikus és jezsuita, a hideg 
angol felmelegedett, barátságosan súgta oda: "En is 
katolikus vagyok" s néhány lelkes, kedves szót mon
dott angol rendtársaimról s farm-streeti (londoni) kis 
templomunkróL 

Idekünn a katolikusok örülnek annak, hogy kato
likusok, szent kincsnek érzik ezt a nevet, de nagyon 
jól tudják azt is, hogy e névnek csak akkor van ér
telme, ha valaki a "katolikus" szónak egész tartalmát 
magáévá teszi. Sajnos, a többi keresztény denominá
ciók, az Amerikában gombamódra elszaporodott fele
kezetek abszolút hitéleti pangása mellett a "katolikus" 
csaknem annyit is jelent már, mint egyetlen keresz
tény a jobbra-balra felburjánzó, mindent elborító új
pogányság közepén. A katolikusok meleg hitéletével, 
szigorú erkölcsösségével merev ellentétben áll az ál
talános amerikai elkereszténytelenedés, a dollárimá
dat, a nyers anyagiasság s a szinte megdöbbentő er
k<ncsi lazaság, mely sokszor már a nőknek arckifeje
zésén s utcai viseltedésén szembeötlő. 

Egy statisztika került a kezembe itt Amerikában, 
amely mindennél jobban igazolja, hogy az Egyesült 



Allamok katolicizmusa mily életerős s mily komoly, 
szinte egyedülálló örzője s fejlesztője a keresztény 
hitéletnek. Elórebocsátandó, hogy az Egyesült Államok 
110 millió lakosa közül csak kb. 20 millió a katolikus; 
de viszont ezzel a számmal is a katolikusok állnak leg
elöl: a katolikus vallás az Egyesült Államoknak leg
elterjedtebb, legnépesebb egységes · vallása.1 A többi 
eloszlik vagy háromszázfelé. Az említett statisztika 
szerint a katolikus egyházi épületek (templomok stb.) 
száma az Egyesült Államok területén volt: 

1890-ben 
1906-ban 
1916-ban 

8.784 

11.881 

15.120 

azaz a növekedés 16 éven belül 35'3°/o, 10 éven belül 
27.3°/o, az egész 26 éves időközön belül 12'1°/e volt. 
!\ rendes plébániai szeevezetek (vagy állandó miss~ió
telepek) növekedése ugyanezen időben ez volt: 

1890-ben 
1906-ban 
1916-ban 

10.239 
12.482 
17.487 

azaz a növekedés 21'9, 40'1, az egész időszakon belül 
1o·a•1• volt. Hogy pedig a többi felekezetek mennyire 
elmaradnak a katolikus egyház belső életereje mögött, 
arra éles fényt vet a katolikusok és nemkatolikusok 
részvétele a hitközségek aktív életében. Amerikában 
csak azt tekintik valamely hitvallás aktiv tagjának, aki 
beiratkozott s adófizető tagja valamely hitközségnek. 
Csak az a templomlátogató, aki meg is fizeti egyházi 
díját. Már most a statisztika szerint a "church mem
~rship" a nagyobb városokban így oszlik el:2 

. · 1 A hivatalos Census Report szerint 1916-ban 33 államban s 
a szövetségi kerületekben (District of Columbia) volt a katolidz
mWJ a vezetö denomináci6. 

·'l A várÓsok összlakosság& az 1920-iki, az egyházi élet ada
till a% · t9t6-ikl statisztikák alapján vannak feltüntetve. 
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V6ros: öeszlak011A1r: Osa:r.ea egybtz-
k6uégl tacok : 

Kat. egybA:r.-
k6~tagok: 

New-York 5,620.048 2,101.233 ·1,545.562 
CJHcago ........ 2,701.705 1,058.785 118.114 
PhUadelphia .... 1,823.'179 '176.422 436.700 
Detroit ........ 993.678 330.600 204.796 
Oeveland ••••• o 796.841 357.261 26U27 
St.-Louis ........ 112.891 392.453 281.627 
Boaton .......... 748.060 401.498 294.914 
Baltimore ........ 133.826 296.599 137.730 
Pittsburgh o o •••• 588.343 317.703 225.362 
Loa Angeles ...... 576.673 122.697 49.107 
BGffalo ........ 506.115 217.045 193.220 
SaD-Prandaco .... 506.676 174.745 139.676 
Milwaukee o. o ••• 457.147 201.082 126.921 
Washington ...... 431.511 164.413 51.421 
Newart ••• OOO •• 414.524 169.420 113.950 
Ctnctnnati o. 00 •• 401.247 167.028 101.931 
New-Orleans .... 381.219 195.617 147.696 
Mlmleapolis .... 380.582 122.259 51.'176 

Ami annyit jelent, hogy például New-Yorkban a 
valldsát gyakor/6 népességnek háromnegyedrésze ka
·lolikus s majdnem ugyanez az arány Chicagóban is. 
Az (1920-ban) 350 ezernél több lakosságú városok közt 
csak 4 van, ahol a templombajáró közönségnek nem 
több mint a fele katolikus. Az egész Egyesült Államok 
területén az egyházak tagjai így .oszlottak el: volt 

összes egybáz-
k6:r.ségi tag: 

1890-ben . . . . . . . . . . . . 21,699.432 
1906-ban . . . . . . . . . . . . 35,068.058 
1916-ban . . . . . . . . . . . . 41,926.854 

kat. egyhá:r.· 
k6:r.ségl tag: 

7,345.186 
14,210.755 
15,721.815 

A katolikusok százalékarányának növekedése te
hát volt: 33'8. 40'3, az egész idő alatt 37'5•/e. Altalában 
1916-ban a katolikusok a templombajáró közönségnek 
következő százalékát tették: 

a 300.000 vagy még több latosú városotban 66'1 
a 100.000--300.000 51'4 

· az 50.000-100.000 52'3 
a 25.000- 50.000 .. .. 46'1 
a nagy városoton tivill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'7 
az eeéaz Egyesílit-Államokban. . . . . . . . . . . . . . . .. 31' 5 
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E táblázat megértéséhez tudnunk kell, hogy a ka
tolikus lakosságnak 8/4-része városokban lakik, ~g a 
protestánsok 3/4-része falun vagy fannon él (önálló ős:.. 
termelő); falun pedig a protestánsok is jobban meg
őrzik vallási hagyományaikat, mint a nagyvárosokban. 
Viszonf éppen ez a körülmény erős tanuság amellett 
is, hogy a nagyvárosok lélekölő hatásának a katolikus 
vallás sokkalta jobban ellen tud állni, mint a felekezetek. 

Amit azonban a statisztika száraz adatain kívül 
élő valóságként bárki tapasztalhat, az a katolikus egy
házi· életnek feltűnő melegsége s erő teljessége az 
Egyesült Államokban. Mintaszerú papság, népszerű, 
dolgos, éjjel-nappal talponlevő, a nép közt elvegyülő, 
ezerféle egyesületben aktíve dolgozó püspökök, vi
rágzó katolikus nevelóintézetek, iskolák, - a d~ótól 
az egyetemekig - zárdák, kórházak, nagyszerli és 
pazarul berendezett templomok, egyházi folyóiratok. 
egyesületi élet, gyűjtések; az istentiszteleti élet fénye 
s. bensőséges volta, a gyakori gyónások és áldozások. 
lelkigyakorlatok, a majd minden plébánián évente 
megismétlődő népmissziók, a papság megbecsülése, te-

. kintélye, népszerűsége stb., stb. - mind ennek a vi
rágzó katolikus hitéletnek jele s egyben eszköze.1 

1 Az Egyesült-Államok 1928-ilti vallásügyi mozgalmai láttán 
eDgem az amerikai Itatollltusolt nagyszerú egysége, céltudatos so
rompóba állása miDdlg megkapott s nemes Irigységbe ejtett. 

SD igenis örveDdeit s épülölt rajta, amikor a newyorki Ke
nedy-cég Itiadásában megjeleD t .,Offidal Catholic Directory" -ben 
azt olvasom, hogy az Egyesült-Államok katolikusainak száma 1928-
ban 20,112.758-ra emelkedett, tehát 400.000-rel többre, mlnt az 
e16z6 6vbeD volt. A konvertiták száma 36.376 volt, azaz 2385-tel 
több, mint az elözö évben. A papság létszáma 580-nal több, mint 
el6z6 évben s összeseD 25.773-at tesz ki; az Egyházat az Egye.üll· 
Államolt terilleléD 17 érsek és 104 püspök kormányozza, altlit kö
zött 4 bíboros; a püspökök sz6ma öttel több, mint az el6z6 év
beD. HasoDió növekedést mutat a katoliitus templomolt sz6ma: 
11.903 plébánia-templom van, 204-gyel több, minl az el6z6 évben. 
s azoDkfvül közel 6000 kápolna. A 36 teológiai szemiDárlumban 
14.685 papnövendék készül a papi pályára; ez a mult évvel szem· 
ben Ismét 254 f6nyi gyarapodást jelent. 7063 pléb4nial Iskolában 
közel 2,500.000 tatolitus gyermek tanul; a katolitus k6zép· és 
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Menjünk be például akármelyik nagyvárosnak 
ak.~r:melyik templomába vasárnap délelőtt: a templom 
zsúfolva; a hívek - férfiak és nők - komoly elmélye
déssel imádkoznak; olvasó, imakönyv a legtöbbnek 
kezében; mise közben senkisem jár-kel, senkisem né
zelődik, senkisem jön későn, senki a mise vége előtt 
el nem megy; úrfelmutatástól a pap áldozása utánig 
mindenki két térdre ereszkedve, mozdulatlanul imá
ban, akár a kispapok vagy apácák, - megnéznék itt 
Amerikában azt az embert, aki úrfelmutatás alatt állva 
maradna vagy csak úgy állva meggörbedne, mint ez 
sajnos, nálunk eléggé általánosan szokásl 

:es valamennyi misehallgató egyúttal prédikáelót 
is hallgat; igaz, hogy az amerikai püspökök gyakorla
tiassága, számolva a körülményekkel, úgy frta egy· 
ségen elő, hogy minden vasárnap minden órában 
(persze másodpercnyire pontos kezdéssel) legyen a fő
oltáron mise és minden mise közben, evangélium után, 
5 perces - de szigorúan csak 5 perces - szentbeszéd 
az oltártól. Ezt mindenki könnyen meghallgathatja s 

felsőiskolák száma 971. Végül a katolitus kórbézak száma is 
615-röl 624-re emelkedett. 

Mindenki elismeri az amerikai katolikusok nagysikerd tel
jesítményeit, de hibáztatják bennük, hogy "rekordra dolgoznak". 
S idézik a költő intelmét, amely szerint "kérkedik éretlen kincsé
vel az iskolagyermek, mfg a teljesesza bölcs megalázza mag6t". 

Kétségtelen, hogy bennünket európalakal sok dolog idegenül 
érint, amit az újvilágban s annak szellemi és vallási életében ta
pasztalunk; kétségtelen az ls, hogy az amerikai katolikusok sze
retik eredményeiket számokban összefoglalni s közreadni. Mégis 
azt tartom, kissé túllőnek a célon, amikor azt hiszik, hogy ez 
annyi mlnt "rekordra dolgozás", vagy éppen éretlen kinC'csel való 
iskolagyermekes kérkedés. A számokba-foglalás lehet a rendsz~ 
retetnek s céltudatos programszeriiségnek egyik eszköze ls; az 
eredmények számszerú összegazése s nyilvánosságra hozatala pe
c!ig szintén nem szükségképpen gyermekes kérkedés, hanem lehet 
ll jogosult öröm gyermekded (nem: gyermekes!) kifejezése ls, 
valamint buzditás és maga-ösztönzés a további munkára. Mt 
E"Urópat és magyar katolikusok csak ne nagyon nevezzOk magun~ 
kat "teljeses7.G bölcseknek", elöször me rt ez ts kérkedés volna, 
azt6n pedig: mert Igenis nagyon sokat tanulhatunk az amerikill 
lratollkull'>któll · 
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azfvesen is teszi s akármilyen rövid ez a szentbeszéd, 
néhány jó gondolatot mindenesetre visz haza magával 
mindenki, aki meghallgatta. 

Mennyivel gyakorlatibb ez, mint az a templom
ürítő módszer nálunk odahaza, amelyben a sokszor le
hetetlen időben tartott 3/' órás prédikációkan néhány 
öregasszonyon kívül senkisem marad ott, mert örül, ha 
egyáltalán misét sikerül hallgatnia a nagyváros for
gatagában! S mennyire más a pontosság is itt, mint 
odahaza, ahol nem ritka a panasz, hogy a 1/48-as vagy 
1/•9-es és egyéb lehetetlen idópontozású misék hol 
20 perccel korábban, hol ugyanannyival késöbb kez
dődnek, vagy ahol a misekezdet akkor van, amikor 
a plébános úr felkel vagy a káplán a gyóntatást be
végzi! 

Az amerikai katolikusok egyházhúségére vonat
kozóan jellemző kis esetet beszélt el nekem egy jól 
szituált magyar katolikus idekünn. Egyszer özet kapott 
ajándékba Kanadából s az óz elfogyasztására vacso· 
rára hftta meg hat amerikai barátját, csupa előkelő 
embereket, magasrangú birákat s hasonlókat, akik 
azonban véletlenül mind katolikusok voltak. Mek.k.ora 
volt a csodálkozása, mikor a hat vendég szép egysze
ruen továbbadta az öz-sültes tálat s minden nógatás 
ellenére egy falatot sem vett ki belőle. 

- Miért e mellózés? - kérdi őket. 
- Mert péntek van, - felelte egyöntetúleg mind 

a hat, a legtermészetesebb hangon. - Hogy is lehet 
egy katolikust pénteken vacsorára hivni s húst tétetni 
elébel 

Bezzeg nálunk oddbaza, micsoda sunyi kis lelki
ismeretmegnyugtatás és zavartalan őzhús-csámcsogás 
hiUálla volna meg a házigazda vallási figyelmetlen
ségéti 

* 
A katolikusok ragaszkodása a papjaikhoz szinte 

lbesébe illó, főleg persze az íreknél, akikról közmon
dásszerú, hogy az fr az apját megölné d katoliku~ 
papért. :evekkel ezelőtt valahol Bostonban inzultáltak 



egy k.atolikus papot: ennek hire ment s néhány óra 
mulVa az egész város talpon volt, ezer és ezer fr ember 
vonult fel csoportosan, hogy a pap bántalmazóján elég
tételt vegyen . 

. Engem egész amerikai utamon - pedig 9 államot 
bejártam - sehol sem ért inzultus, csak két esetben 
s mind a kétszer - elég szégyen - magyarak között. 
Az egyik a már emlitett detroiti eset volt, ahol egy 
bolsevik.i érzelmű református asszony belekiáltott a 
prédikációmba. Egyszer meg New-Yorkban a 2-ik ave
nuen (itt laknak a magyarok, ez a "gulyás-avenue") a 
magasvasúton ezt a megjegyzést hallottam: "Nem lesz 
szerencsém." 

A2. osto))a szacialista izgatás e papgyúlöletével 
szemben az amerikaiak- mindegy, hogy katolikusok 
vagy protestánsok - a legnagyobb előzékenységgel 
s tisztelettel bánnak a katolikus pappal. Ritkán szólit
ják egyszerűen "sir"-nek, mint általában a férfiakat 
megszólítani szokás, hanem a megkülönböztető "fa
ther" megszólitást használják vele szemben, többnyire 
még a hivatalos érintkezésben is. Az utcán rendkivűl 
sokan köszöntik a papot; a gyermekek játék közben 
odakiáltják neki bizalmas, egyszerű köszöntésüt a 
,.Hallo fa ther" -t s hozzá oly érdekesen rézzák kis ke
züket azzal az amerikai üdvözlő mozdulattal, amely 
nálunk ínkább az elhessegetésnek a taglejtése. . 

Hét még a rendör, az "irish" rendőrl Az utca
keresztezéseknél idekünn, épúgy, mint már Londonban 
is, a rendór a forgalom szabályozója, amindenható úr. 
akinek "Go"-t vagy "Stop"-ot intő kézmozdulatét bör
tön- és pénzbüntetés terhe alatt köteles respektálni 
minden autó, minden villamoskocsi és minden járó
kelő. De ha a rendór észreveszi, hogy katolikus pap 
akar az utcán keresztülmenni, félreismerhetetlen udva
riasséggal és előzékenységgel azonnal arrafelé paran
csol ötven-hatvan autónak "megállj"-t, amerre a pap 
akar átmenni s messzire láthatóan emeli fel szokott 
ünnepélyességgel fehérkesztyűs tenyerét, hogy valami-



kép senki sofőr és semmi jármű az ó papjának ú~ját 
ne merje állani. 

Egyszer Clevelandban egy magyar papbarátom
mal, Pather Rickerttel, mentem csukott autón; Pather 
Rickert maga vezette az autót, saját autójál (itt jófor 
mán minden papnak saját autója van; különben is az 
Egyesült Államokban átlag minden 12 emberre egy
egy autó jut). Egy roppantul forgalmas utcakereszte
zésnél Rickert barátom nem vette észre a Stop-jelzést 
és autójával néhány lépésnyire belement a tiltott zó
nába. A legnagyobb útrendészeti kihágás ez, ami Csak 
elképzelhető; ha ilyesmit eltűmek, perc alatt ·f~lfor
dul az egész közlekedés. A rendőr bószülten lépked 
felénk, hogy felírja a szömyü vétek elkövető~~; "no 
most fizethetünk", - sóhajt szegény bűnös Pather 
Rickert. A rendőr azonban a csukott autóablakon ke
resztül észreveszi a vétkes autósnak papi kolláréját, 
kinyitja az ajtót s szelíd szemrehányással szellemesen 
csak ennyit mond: 

- Pather, ezt Detroitban nem lehetne megcsinálni! 
Az autón ugyanis rajta volt a "Michigan" jelzés, 

amiről a rendőr azonnal Detroitra, az autók főhazájára 
következtetett, s nem is tévedett, mert Pather Rickert 
csakugyan pár hete jött csak át az autójával együtt 
Detroitból Clevelandba. Azzal szabadok voltunk s a 
paptisztelő rendőr jóvoltából büntetlenül vihettük el 
az irhánkat. · 

De nemcsak a katolikus rendőr udvarias a pappal 
szemben. A detroiti eset után (ahol a bolseviki szi:mt~ 
beszédzavarás történt) egyszerre két tenyeres-talpas, 
polgáriruhás detektiv állt oda a szószékem alá -
mintha a föld alól merültek volna fel - s attól kezdve 
két napig mindig körülöttem ólálkodtak; bejöttek a 
papiakra is, nagyban rázták a kezemet (nem szetettem 
volna, ha irtózatos erejű tenyerükkel túlságosan meg
szorongatták volna); látnivalólag boldogok voltak, 
hogy papnak tehetnek szolgálatot. Másnap inég a 
magyar színielőadásra is eljöttek, mögém ültek, ször
nyen mulattak a tréfás szfndarabon, amelyből egy 
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kukk.ot sem értettek; még az idekünn ilyenkor szoká
sos perselyezésnél is kétszer dobtak be egy-egy kvar
tert (negyeddollárt) a perselybe a magukéból, nem 
győzték hivatalos rendeltetésükön kívül is minden el
képzelhető formában kimutatni ragaszkodásukat a 
helybeli plébános és csekélységem iránt; pedig - mint 
aztán diskurálás közben kisült - mind a ketten pro
testánsok voltak. 

-Egyik helyen a város előkelő villanegyedében egy 
-csinos~ villaszerű, kertes épületet mutattak nekem: ezt 
vették meg a hívek nemrégiben 60 ezer dolláron (ez 
ma riálunk 50 millió korona) a püspöknek születésnapi 
ajóndékul. Az ·il y en esetek Amerikában mindennapiak. 

Jártam nemcsak ma2yar, hanem amerikai plébá
niákon is. Bizony odahaza nálunk nem egy püspök 
vagy miniszter megirigyelhetné ezeket a hihetetlen 
gyak.orlatisággal, csínnal és bóséggel megépitett és 
felszerelt, bárha persze lenge és éppen nem monu
mentális, de annál kellemesebb, ügyesebb, csinosabb 
alkotású kis rezidenciákat. Persze mindenütt gőzfűtés, 
telefon, sót - szórakozásul - drótnélküli telefonhír
mondó is, amelyen a pap bácsi, ha elfáradt és szóra
kozrti akar, tetszésszerint hallgathatja akár a new
yotki börzét, akár a chicágói operát, akár a washing
toni kongresszus szónokait. 

Igaz, hogy szórakozásra az amerikai papnak nem 
igen van ideje; itt a papság úgy dolgozik, hogy majd 
beleszakad s a magyar papok is egyértelműleg azt eró
sítgették, hogy itt tétlenül élni nem lehet; itt csak az 
él meg, aki napjában 16 órát dolgozik. A clevelandi 
püspök, Mgr Schrembs előszobájában beszélgettem a 
sofórjével, aki "Pista" névre hallgat, magyar fiú. 

- Lehetetlen ezt kibírni - jajgat a gyerek -, 
reggel 7-től este 11-ig, 12-ig mindennap munkában 
vagyunk a püspök úrral; a püspök egész nap jár-kel, 
egy napon 4-S helyen is prédikál vagy beszél, s azon
kívül reggeltól-estig elnököl, bérmál, felavat, gyóntat, 
esket, tárgyal, alapkövet rak le stb .... Nem jutok al-
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váshoz - sóhajt a Pista gyerek -, már legalább 24 
óra alvással maradtam adósom önmagamnak. 

Beszéltem a püspökkel is, csodálatos egy csupa 
izom-ember, atléta termet, jóságos arc, minden iránt 
érdeklődő, hatalmas egyházmegyéjének minden részlet
ügyével személyesen törődő főpásztor; ott elóttem öt 
perc alatt k.ikanyaritott a térképen egy új magyar 
plébániát Clevelandban s megadta az új papnak a leg
szükségesebb irányitásokat DolgozószobAja maga az 
egyszerűség; az asztalon - nem is rendes íróasztal, 
hanem közónséges nagy négyszögű ácsolmány .....:.. ren
geteg posta, amelyet mindennap maga dolgoz fel, 

Háromnegyedrésze európai kérólevél; véletlenül 
éppen egy budapesti boríték fekszik előtte, valami 
egyesületi hivatalos segélykérés, ismeretlen aláírá
sokkal, még pedig - o sancta simplicitas - magyar 
nyelveni Atnyujtja nekem, nézzem meg, mi van benne; 
beletekintek s mindjárt magam teszem bele a papír
kosárba. es bosszankodom magamban: amikor csak
ugyan annyira s oly fontos dolgokban szorulunk rá 
külföldi jóakaróink segítségére, mennyi hiábavaló, 
ötletszerű, fölösleges kéregetéssel vonják el s meritik 
ki barátaink figyeimét a mi otthoni kiforratlan, sok
szor gyanús célzatú s a külföld jóakaratát szemérmet
lenül kihasználó kezdeményezéseink. Nem csoda, ha. 
végül is bizalmatlanak lesznek s a kéregetéseket egy-· 
szerúen felelet nélkül hagyják. 

Különben jó Schrembs püspök igazán lelkiismeret
furdalás- nélkül teheti ad acta a naponta kilószámra 
érkező "szöpplikéseneket": ö már régóta annyira oda
adta mindenféle jó célra mindenét, hogy papjainak 
tréfás megjegyzése szerint neki nemcsak pénze nlncs 
már, de még hitele sem . . . A magyarokat különben 
nagyon szereti (ami idekünn, sajnos, éppen nem ma
gától értetődő dologi), járt is egyszer Magyarországolt; 
ha Toledóban - előbbi egyházmegyéje székhelyén -
dolga akad, legszívesebben a magyar parókián száll 
meg. 

O különben elnöke a Steger hollandi profeaszor 
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ált~ kezdeményezett s XV. Benedek által jóváh~gyott 
katolik.us nemzetközi szervezkedésnek s amiért én fel
kerestem, éppen ennek a szervezkedésnek néhány en
~em érdeklő kérdése volt. Röviden tudtunk csak tár
gyalni ezekról a nagy kérdésekről, mert nagyon sokan 
v6rtak reá; hogy mit végeztünk, e percben nem tar
tozik a nyilvánosság elé. Annyi bizonyosnak látszik. 
a katolikus nemzetközi szervezkedésnek sok tekintet
ben kitűnő kiindulópontja _ lehetne Amerika; viszont 
a nagy különbózóségek, melyek az amerikai és európai 
közgondolkozást, szokásokat s intézményeket egymás
tól elválasztják, valamint az óriási távolság és a köz
lekedésnek és érintkezésnek, hiába, ma is meglevő 
lassúdadsága kissé nehézkessé teszik az amerikai köz
ponttal dolgozó szervezkedést. Es még egy nagy aka
dály van idekünn: nem mindenki Schrembs és nem 
mlndenkl érzi át úgy, ahogy kellene, a katolitus nem
ze.tközi szervezkedés és érintkezés szükségességét. 

Ez bizonyos fokig természetes is: mennél nagyobb, 
hatalmasabb, önmagában teljes és befejezett életet élő 
államról van szó, annál nehezebben érik meg a más 
nemzetekkel is erősebben érintkező és törődő kato
likus világszolidaritás óriási feladatainak megértése 
és szükségességének tudata. Volt alkalmam más ve
zető egyházi személyiségekkel is tárgyalni erről a 
pontról és sajnos, nem mindenünnen vittem el egyen
lően örvendetes impulzusokat. _Az erös és egészséges 
ember, aki sohasem volt beteg, a hatalmas óriás, akit 
soha földre nem tiportak, a gazdag, aki sohasem éhe
zett, nehezen érti meg a beteg és eltiport és szegény 
testvér helyzetét, mégha mégannyira tele van is jóin
dulattal; az érzéke nem igen van meg hozzá. S amellett 
annyi hatalmas dolgot mozgat mindegyik odahaza. 
olyan óriási erőt fejt ki, oly komoly harcokat küzd 
végig, hogy alig marad ideje s figyelme másokkal, egy 
egész világgal közelebbról törödnil 

De azért óriási tévedés volna azt hinni, hogy az 
Egyesült Államok hatalmas hierarkiája és katoliclz
musa érzéketlen a világegyház nagy kérdései, küzdel-
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mei, közös érdekei iránt. Ha a világkatoli<:izmus gon
dolatának egész tárházát kevesen tekintik is át a maga 
teljességében, ha a katolicizmusnak a modem közgaz
dasági, politikai,· irodalmi s nemzetközi életben végig~ 
játszandó szerepét a maga mérhetetlen nagyságában __, 
Iliiként Európában, úgy itt is - aránylag még csak ke
vesek koncepciózus gondolkozása iveli is át, a kato
likus világtestvériség gondolata itt is, csodálatosan te
vékeny hatóerő s az amerikai katolikusok szíve kime
ríthetetlen forrása a világegyház nagy ügyeit és szük
ségleteit szemmel kisérő áldozatkészségnek. Egész 
európai országok katolikus intézményei, papsága, sze
gényügye ma jóformán az amerikai katolikusok adako
zásaiból él: a Szentatya péterfillérei s a távol missziók 
megszaporodott szükségleteit úgyahogy fedező össze
gek ma jórészt az amerikai katolikusok gyüjtéseinek s 
adományainak eredményei. Egy-egy egyházmegyének, 
pl. a chicágói ifjú érseknek teljesítményei e téren 
egyenesen legendába illók. 

Pedig nem szabad feledni, hogy a katolikusok -
inint mindenütt - Amerikában is átlag a legszegé
nyebbek. A börzén, a nagybankokban, a Wall-Streeten 
itt is túlnyomórészt a zsidók az urak; a nagy dollár
krőzusok közt pedig, a vasút-, petróleum- és acélkirá
lyok között katolikus nem igen akad. A Rockefellerek, 
a Pierpont-Morganek, Vanderbiltek, Caroegie-k pro
testánsok; adományaik jókora része, pl. a Camegie
alapítványok, elsősorban ismét protestáns intézménye
ket gazdagítanak. A newyorki St. Patrick-katedrálist 
cselédek és postások, rendörök és villanyoskalauzok 
centjeiból építették fel s ma is, bár sok igen gazdag 
katolikus is van, az egyház fenntartói s jótevói na
gyobbrészben a szegényebb sorsúak közül kerülnek ki. 
A szegény itt is, mint mindenütt, a legadakozóbb. Az 
idegenek közt is így van ez, a magyarak közt is. A leg
szebb idegen nemzetiségú templomokat a szegény len
gyelek és tótok emelték; de a magyarok is nemrég 
építettek Clevelandban egy 300.000 dolláros hatalmas, 
pompás templomot. 
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A szegény emberek gyönyörű áldozatkészségének 
megható esetét togom holtomig legkedvesebb emlé
keim közölt őrizni. Toledóban, mint a legtöbb helyen, 
ahová jövetelemet jeleztem, a magyar pap, a derék 
Falher Eördögh, előzőleg telszólitotta híveit, hogy -
tudták, mi fekszik a szívemen - a hazai katolikus 
sajtóra adományokat rakjanak össze s azzal lepjenek 
meg, ha eljövök. Ossze is hoztak a legtöbb helyen 
igen szép és jelentékeny összegeket, anélkül, hogy ez 
magamnak egyetlen kérő szavamba került volna. Perth 
Amboy, New-Brunswick, Passaic, Trenton, Cleveland, 
Detroit, McKeesport, Buffalo, Bridgeport, de miridenek
előtt New-York és Toledo jártak a sajtóbuzgalomban 
legelöl. A legszebb azonban a toledói eset volt. A sza• 
kadatlan prédikálástól halálra fáradtan éppen szobámba 
tértem s ledöltem egy délután, mikor kiszólít vendég
látó gazdám, a plébános: 

- Pather Bangha, akármilyen fáradt, jöjjön le egy 
percre és szorítsa meg egy derék magyar embemek a 
kezéti 

Lemegyek, ott áll egy egyszerű munkásember, aki 
éppen néhány papír- és ércpénzdarabot tett le a plébá
nos asztalára. 

- Nézze - mondja nekem a plébános -, ez a de
rék hazánkfia már húsz hónapja állás és kereset nélkül 
van. Meghallotta, hogy gyüjtünk a hazai katoli.k.us 
sajtónak. Neki nem volt pénze, de eszébe jutott valami. 
Van egy régi, kimustrált hegedúje. Fogta magát, ki
ment vele az utcára s arra használta fel az egész kará
csony estét és karácsony ünnepét, hogy házról-házra 
muzsikált a magyar katolikos sajtó javára. & össze
muzsi.k.ált - hat dollár és negyvennégy centet. Hát 
úgye megérdemli, hogy kezet szoritson vele? 

Kezet is szorítottam vele melegen és meghatódot· 
tan s eszembe jutott a Megváltó szava: Bizony mon· 
dom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben! Ilyen 
nagylelkűségre csak a mi nagy hitünk teszi képessé a 
mi szegény kivert magyarjainkat 

Bangha: Osszegyüjtött munkél. XV. 
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Amerikai magyarjaink. 

A mi szegény magyarjaink! Ha már ennyit beszél
tünk az általános amerikai katolikus hitéletről, hadd 
szóljunk még néhány szót a magyar katolikusokéról 
is idekünn. 

Altalában azzal jellemezhetem ideszakadt magyar
jaink lelki életét, hogyha valahol, itt bizonyul igaznak 
a régi mondás: Qualis rex, talis grex; amilyen a pász~ 
tor, olyan a nyája. Ahol pap van s a pap jó, ott a hívek 
is vallásosak, sőt ott a vallásosságuk - talán éppen az 
egyedülvalóság, a kivetettség érzete, a környező világ 
idegenszerúsége következtében is - kétszer oly buzgó 
és ragaszkodó, mint odahaza. Sok, aki otthon csélcsap, 
könnyelmü volt, itt ismét megtanult imádkozni s a val
lásos újjáéledést természetesen jelentékeny méctékben 
előmozdítja az az érzelmi tényező is, hogy szegény 
magyar úgyszólva csak a templomban érzi magát ismét 
embemek és ismét magyarnak. 

A templom egy darab ideszakadt Magyarország, 
ahol megint magyar beszédet hall, magyar szenténe
kekben önt.i ki lelki fájdalmait, ahol ifjúkorának, rég 
elhagyott, egykori otthonának, szülőfalujának és szülő
bázának levegője, gondolatai, érzései lengik ismét 
.körül. ú, hogy szakad ki itt a lelke legmélyéról a "Bol
dogasszony Anyánk", vagy a "Nagy asszonyunk, ha
zánk reménye" bús dallama; hogy sír, hogy imádkozik, 
hogy örvend s hogy remél itt megint az a szegény ma
gyar, akit a gyár, a kobó, a bánya fojtó levegője lillor
gatott ember-formájából, akinek idegen arcok, idegen 
nyelv, idegen szokások oly Idetlenné tették számki
vetett életéti 

A pap, a /6 pap hasonlókép egyedülvalónak érzi 
magát a népe nélkül s minden gondja a templom és a 
hivei. Egyes helyeken egyenesen meglepett az a rend
kívül magasra fejlett egyházi és lelki élet, melynek 
nem futólagos benyomások alapján, hanem beható 
missiói munka folyamán lebettem csak igazán tanuja: 
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mindenekfölött a gyakori gyónók és napi áldozók nagy 
száma, valamint az egyesületi élet fejlettsége. 
McKeesportban, Toledóban s főleg Clevelandban oly 
hatalmas tömegeknek beszéltem, hogy szinte a buda
pesti bazilika szászékén éreztem magam. Egy órát, 
másfél órát beszéltem nekik s a zsúfoltan álló tömeg 
szinte elfojtott lélekzettel hallgatott. 

Legszebb templomi emlékeim mégis - Toledóhoz 
füznek; azt a karácsonyéjet és karácsonynapot, ame
lyet ott töltöttem, a betlehemesek játékát, az éjféli 
misét, a karácsonyi énekeket, a nagyszámú áldozást, a 
szertartáson résztvevő, példás viseletú ifjúságot, a 
nagyteremben rendezett kettős ünnepélyt elfelejteni 
nem fogom soha. 

Viszont persze szomorú a magyarság lelki élete 
ott, ahol vagy nincs pap, vagy nem áll hivatása magas
latán, vagy ahol a hitközöny, a dollárláz, a szabados
ság s nem utolsó helyen a bolsevista-szodalista agi
táció ürt vágott a templom és a nép közé. Amerika 
levegője - ezt nekem a legkülönbözőbb állású és 
pártállású emberek erősítgették - éppen nem kedvez 
az ifjúság erkölcsi és vallási fejlódésének. Az anyag
elvi és élvezetelvi légkör, amelyben élnek s amelyet 
az amerikai állami iskolák termei lehellnek, mindenütt 
sorvasztólag hat az ifjúság erkölcsi és vallási életére, 
ahol komoly és eleven szervezó munkával nem nyit
nak utat a katolikus nevelésügynek. 

Az angol-amerikai katolicizmusnak épp ezért leg
több gondja az iskola- és nevelésügy; épp ezért is 
óriási a különbség a katolikus iskolák és a public 
school-ok neveltjeinek erkölcsi felfogása és életmódja 
között. A magyarság New-Yorkban, sajnos, eddig nem 
tudott katolikus iskolát teremteni, ennek folytán az 
itteni magyar ifjúság erkölcsi ellenállóképessége is 
szomorúan csekély. A fiatal leányok nagy részének 
tánc, mozi és kalandok a legtöbb vágyuk s csak az a 
kevés, akit a szülói gondosság meg tud óvni a nagy
város babiloni erkölcseinek hatásától, marad hú a 
templomhoz s érzi magát jól az olyan intézmények-

r.• 
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ben, aminő a St. Mary's Home vagy a Mária-kongre
gáció. A public schoolokban, úgy hallom, minden
naposak a kisdiákok és diákkisasszonyok szeretkezé
sei és szabályszerú próbaházasságai, a koedukációnak. 
e természetes gyümölcsei. 

Az ifjúság erkölcsi veszélyeztetettségén kívül 
másik nagy baj az amerikai magyarság szellemi veze
tésének a képzelhető legselejtesebb elemek kezébe 
siklása. 

Megdöbbentő jelenség: az amerikai magyarság
nak van vagy 30 különböző heti, félheti vagy napi
lapja, de ezek közül alig egy-kettő keresztény irányú. 
a többi nemcsak liberális-zsidó, hanem túlnyomó ré
szében egyenesen s kimondottan bolseviki irányú. 
Amit ezek a lapok a szegény, magára hagyatott, itt
künn kétszeres könnyüséggel elbolondítható magyar 
népen elkövetnek, egyenesen vérlázító. Az ellenőr
zésre képtelen, szegény magyarnak nagyon sok eset
ben ez a bolseviki lap az egyetlen vezetője, tanács
adója, irányitója; el is hisz neki mindent; elhiszi, hogy 
Magyarországon a kereszténység nevében ma is mun
kásüldözés van, hogy Budapesten patakokban folyik 
a vér, hogy Zalaegerszegen naponta friss munkás
akasztások folynak, hogy Magyarországon Kun Béla 
csatlósainak kivételével mindenki gonosztevő, vér
szivó és gyilkos. 

Milyen csodálkozva hallgatták nem egy helyen a 
tempiocon kivül tartott előadásaimat, amikor a kom
munizmusról s az ú. n. fehér terrorról beszéltem; ök 
eddig csak fehér betyárokról hallottak; ellenben a 
kommunisták garázdálkodásairól, Szamuely akasztó
fáiról sohasem. S oly különös volt, mikor egy helyen 
utánam egy egyszeru helybeli magyar kért szót s 
mintegy szavaim megerősítéseül felhozta, hogy az 
elmúlt nyáron ő is Magyarországon járt és sehol 
semmiféle vérengzést nem látott, sőt úgy találta, hogy 
a zsidók Magyarországon talán még nagyobb urak, 
mint valaha. Idekünn figyelmeztették, hogy ne men
jen jobb felsőkabátban Magyarországra, mert azt ott 
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feltétlenül le fogják rabolni róla s ime, úgymond, 
senki sem nyúlt a kabátomhoz. 

S a jó buffalói magyarok csodálkozva hallgatták: 
ejnye ni, hát mégis máskép van, mint ahogy az 
.,Előre" s a többi bolseviki lap a csömörlésig meg
írta nekik? 

Hogy milyen hangon világositják fel és oktat
ják ezek az amerikai "magyar" lapok a szegény ki
szakadt magyarságot, arra nézve. legyen szabad egy 
jellemző kis példát mutatnom be abban a cikkben, 
amellyel egy kicsiny magyar telepnek, New Bruns
wicknak "magyar" lapja az én prédikációmal beharan
gozta - előre bocsánatot kérve az olvasótól, hogy 
ilyen hangot s ilyen kitételeket e lapokon reprodu
kálok: 

"Ki az a Bangha páter? 

Bangha páter megérkezett Amerikába, hogy szent
beszédeket tartson ... A katolikus amerikai magyar papok 
kész örömmel és nyilt szivvel nyujtanak neki testvérkezet, 
mert nem tudják, ki ez a szörnyeteg, csak azt tudják, hogy 
most jött Magyarországból és segiteni akar a szenved6 
magyarokon. Az amerikai katoliku& papok nyillszivO.ségél, 
becsületességél bizonyitja az, hogy szívesen fogadják ezt 
az emberbőrbe bújt fenevadat, mert a becsületes ember 
nf'm tudja feltételezni a másikról, hogy gazember is lehet. 

Bangha páter, aki a katolikus papság megcsúfolására 
papnak meri magát nevezni, a legfélelmesebb és legförtel
mesebb gonosztevők közül való. Ez a papi ruhába bújt 
vadállat a legféktelenebb felekezeti uszitó és sok-sok gyil
kosság értelmi szerzóje. Vezére volt annak a hordának. 
amelyik végigpusztított MagyarországoD, halomra ölve az 
ártatlan, szegény munkásembereket és zsidókat. Könny, 
vér, ártatlan emberek halálhörgése, özvegyek és árvák jaj
kiáltása jelezte az utat, amerre járt. Bangha páter, ez a 
perverz kéjenc, pedig kéjelgett a vérben és nem tudott 
könyörülni a kezébe került szerencsétleneken. Ez a min
den förtelmek atyamestere, Krisztust meggyalázva, fel
merészkedett a szászékre és a szereletet hirdetve eszelte 
ki rémregénybe illó gyilkosságait 

Lapjában naponta ordflotta világba, hogy el kell 
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koboZDi a zsidók vagyonát és ugyanakkor jó pénzért hasz
nos szolgálatokat t~tt gazdag zsidóknak. A mostani rette
netes fehér terror egyik oszlopa volt ez az örült kommu
nista és a becsületes katolikusok voltak az elsők, kik 
ellene fordultak. Az elbolonditott tömegek ráeszméltek 
megcsalatásukra és megvonták támogatásuk'at a förtelmes 
halálpaptót Most, hogy tarthatatlanná lett a helyzete 
MagyarországoD, valahogy kijutott Amerikába és most az 
amerikai munkásoktól akar pénzt koldulni, hogy több esz
köz álljon rendelkezésére az otthoni munkásokat halomra 
gyilkolni. 

Befészkeli magát az lsten házába, hogy pénzt szerez
zen újabb gyilkosságok elkövetésére. B ... házakból a szó
székre meri hurcolni papi palástját, szereletet prédikál a 
népnek és nem fél attól, hogy az első szavánál lángot vet 
az ostya. 

Könnyú most odaférközni az ezerszer megcsalt ame
rikai magyarsághoz annak, aki Magyarországból jön, mert 
a kérgeskeru amerikás magyar Magyarországban csak az 
édes szülöföldet látja és nem tudja, hogy azóta nagyot 
fordult a világ kereke és a drága szép Magyarországból 
a Bangha-féle rablógyilkosok nagy temetót csináltak. Az 
amerikás magyar örömmel adja keservesen kuporgatott 
centjeit Magyarország javára, mert nem tudja, hogy ezzel 
adakozik testvére számára készült akasztófára. 

New Brunswicki katolikus testvéreim, december ne
gyedikén menjetek el mindannyian a templomba, nézzétek 
meg jól azt a kezét, amit a halálpap kézcsókra fog nyuj
tani elétek; testvéreitek vére szárad rajta; nézzétek meg 
jól azt a szempárt, ami rátok mered majd a szószékról, 
testvéretek utolsó pillantását láthatjátok benne. New 
brunswicki katolikus testvéreim, fogadjátok szereleltel 
december negyedikén Bangha Béla pátert, mert ó a szó
székról a szereletet fogja hirdetni ... " 

Nem sokkal enyhébb a következő kis enyelgés 
egy másik bolseviki lapban: 

" ... Amidőn a világháború kitört, egy szelidlelkű páter 
áldotta meg a magyar fegyvereket, a magyarok győzel
mére. 

Amidön a háború negyedik esztendejében a kiéhezett, 
agyonsanyargatott katonaság megúnta a dicsőséget, meg-
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szökött a frontról csapatosan. Erre kihirdették a atatáriu
mot és akit elfogtak a katonaszökevényekböl, azokat ba-. 
lálra ítélték, utolsó útjukra egy madonna-arcú páter kisérte 
őket és úgy látszott, mintha a páterka lelke a szegény, 
nyomorult kivégzett katona lelkével együtt szállt volna a 
menriyekbe, hogy ott az úristentől külön kérjen bocsána
tot a szegény, megtévedt magyar katona nyugalmáért. 

Kitört a forradalom és a szelidlelkű páterből egy vehe
mens forradalmár lett. :es jött a kommunizmus és utána a 
bukás. 

Munkások százezrei kerültek ártatlanul börtönbe, 
akasztófára, fegyverek szuronyára és a Duna fenekére. 

Pogromra pogromok jöttek és zsidók vegyesen pusz
tultak munkásokkal. Mindenki borzalommal és félelemmel 
tekintett az események elé, csak egy ember volt, aki mo
solygott, egy szelfdlelkú, madonna-arcú páter, aki nem 
volt más, mint a központi sajtóvállalat vezetője, Bangha 
páter, a perverz vérszopó! Magyarországi tömeggyilkosok 
legnagyobb felbujtója. 

Ez az ember az, akinek egy beszédére 4000 embert 
öltek meg egy nap alatt 1919-ben a kommün bukása után. 
Akinek az ujságjai révén ezer és ezer ártatlan munkás
családnak kellett elpusztulnia. Ez a páter, aki azt mondja 
az ó Nemzeti Ujság-jában, hogy "Pardon! Magyarországon . 
ntég nem öltek meg elég zsidóU :es addig nem nyugszunk, 
mig az utolsó szeDlitával és bolsevikivel nem végzünk. 
Isten minket úgy segéljen!" 

es most ez a páter jön ide gyóntatni. 
Gyóntatni akar! 
Kérdem én, meggyónta-e ó előbb az ö millió és millió 

búnét, amit ottbon a sok ezer ártatlanon elkövetett? 
en tudom, hogy nemi" 

·Mellesleg mondva: a bolseviki vezérek, úgylát
szik, komolyan megijedtek a jöttömre, mert alig vol
tam néhány napja Newyorkban, hatalmasnak terve
zett tiltakozó gyúlést hirdettek ellenem, amelyen azon
ban csak vagy kétszázan jelentek meg, többnyire nem 
is magyar zsidók. A2. egész mozgolódást egy Büchler 
nevi\ volt magyarországi rabbi rendezte. Az egyhangú 
határozat természetesen az én deportáltalásom kérel~ 
mezésére irányult, ugyanakkor, mlkor néhány elva-
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jesztette, hogy eladtam a lelkemet, sajtóstul, ayom
dástul a - zsidóknak. 

A washingtoni State Department valószíniDeg 
ügyet sem vetett a 200 zsidó kiáltozására, de a tünte
tők annyit mégis elértek, hogy néhány vezető new
yorki lapba is el tudták helyezni a "nagygyúlésük''
ról szóló jelentést. Itt azonban az a malór történt meg 
velük, hogy az angol szerkesztók, nem tudván, mi a 
fontosabb a nevemben, a Bangha-e vagy a Béla, öles 
betűkkel ilyen cimet szedettek a közleményüle elejére: 
,,Deportation of Bela urged by Jews". 

A gyúlésen néhány katolikus barátom is részt
vett s ezek azután elmondták, hogy a gyúlés mily 
épületesen folyt le. Nem is magyarul beszéltek ter
mészetesen, hanem ki németül, ki angolul, ki jiddisül. 
Egy Schwarz nevú lengyel zsidó, aki előzőleg éppen 
a newarki prédikádómon jelen volt, igy szavalt: 
.,Testvérek, én ott voltam egyik beszédjén; én nem 
értettem ót, mert magyarul beszélt, de láttam a sze
mét és láttam a száját; a szemén, testvérek, tűz jött 
ki és a száján tűz jött ki és ez a tűz, testvérek, ben
nünket el fog emészteni, ha nem védekezünk" stb. 
Azt mondták barátaim, hogy a gyűlés mindvégig igen 
mulatságos volt s én is igy találtam, de jellemzőnek 
és irigylésreméltónak vélem mindenfölött azt a szoli
daritást1 amellyel ez a lengyel-jiddis társaság azonnal 
felvonult és tüzet kiáltott, mihelyt igazi vagy képzelt 
veszedelmét látta faji, világnézeti és üzleti törekvé
seinek. 

A newyorki magyar zsidóság komolyabb elemei, 
elismeréssel kell leszögeznem, távoltartották magukat 
ettől a gyűléstól s igyekeztek meg is akadályozni azt; 
az Amerikai Magyar Népszava azzal a kissé kétlaki 
és zsidós megokolással rótta meg a gyűlés rendezóit, 
hogy: azt akarjátok-e, hogy az ilyen gyűlések miatt 
majd a szegény budapesti zsidóknak kelljen annál 
sanyarúbban megszenvedniök, mihelyt Bangha hazaér? 

A jiddis hatalmasságok a vidéki sajtót is elárasz-
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tották megfelelő információval a veszedelmes magyar 
immigráns jöttére. A chicagói zsidók lapja, a Dally 
Jewish Courier pl. a következő szelidke tudósítást 
közölte: 

"Segítsetek Amerikából kidobni egy antiszemitát! 

lrta: J. Leltner. 

Newyorkban többször tartottak már tiltakozó gyúlése
ket különböző emberek és cselekedetek eben, de a lengyel 
kegyetlenségek ellen tartott tiltakozó gyűlés óta minden 
valószínűség szerint egyik sem volt oly jelentősége&, min~ 
amelyet a magyar zsidók fognak tartani most csütörtökön 
este a Liberty Hallban 237/A Houston St. alatt. A magyar 
zsidók tiltakozni fognak Bangha Béla magyar pap ideérke
zése ellen, aki pogromokat vezetett a zsidók ellen. A ma
gyar zsidók ezt a gyúlést felekezeti különbség nélkül ké
szülnek megtartani s elvéirják, hogy azon zsidók és nem
zsidók, katolikusok és protestánsok egyaránt fognak részt
venni. 

Kötelességünk és az igazság azt kívánja, hogy Cbi
cagónak s a Nyugat többi városainak és községeinek 
zsidóMga delegátusokkal képviseltesse magát, táviratilag 
fejezze ki együttérzését és keresztény egyesületeket is 
hasonló eljáráara beszéljen rá. 

Egységes frontot kell állítani ezzel a papi ruhában 
járó banditával, Bangha Bélával szemben. A newyorki 
magyar zsidók dr. Bichler vezetése alatt már meg is kez
dették a mozgalmat. Határozatot küldtek a Labor Depart
ment-hez, melyben Banghának, mint nemkivánatos elem
nek deportáltatAsát kérik. Bangha egy magyarországi antl
szemita sajtó ügynöke, tehát nemcsak pogromcsináló, ha
nem amolyan előkelő koldus és valószínűleg tolvaj is! 

Bangha Béla a magyarországi pogromok atyja. Az 
Az Est-ben, egy Budapesten megjelenő magyar ujságban 
Bangha Béla arra buzdította a magyar keresztényeket, 
hagy ne fecséreljék el erejüket a zsidók egyenkinti Iegyil
kolásával. hanem rendezzenek általános mészárlást, úgy
hogy az összes magyarországi zsidók egyazon napon kiir
tassanak. Ugyanaz az ujság bevallotta, hogy az a két évvel 
ezelőtt történt esemény, amikor néhény nap alatt négy
ezer zsidót megöltek, Banghénak egyetlen beszédje követ-
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ban" ecsetelte. 

Ha a nyugati magyar zsidóság közül bárki még többet 
is tud Bangha Béla ellen, küldje azt be a tiltakozó gyd
lésre. Minden reményünk megvan arra, hogy a már fel
hozott és még összegyüjtendö adatok alapján sikerülni fog 
6t Amerika területéról kitiltani. Minden zsidó szervezet 
tartsa kötelességének, hogy a magyar zsidókat Bangha 
Béla elleni akciójukban támogassa." 

Szóval, az apparátus kifogástalanul miiködött. 
Lumpok és körözöttet, bolseviki agitátorok és ember
kereskedők akadálytalanul jöhetnek-mehetnek; csak 
aki . valaha egy zsidó érdeknek ellenére cselekedett, 
teendő nagy átok alá. Mily csodálatos világszolidari
tás ezl S mennyivel finomabban reagál, mint a mi 
örökké egymást bunkózó, igazi szükségleteinket észre 
sem vevó kapkodásunk odahaza, ahol testvér testvért 
elad sértett hiúságból, kenyérirígységból, politikai 
stréberségból, gyanakvásból, vagy a puszta fenegyere- · 
keskedés és duhajkodás öröméból 

• 
A:l. amerikai magyar katolikusok hitéletére visz

szatérve, óriási baj itt a szervezetlenség. Egy-egy pa
rókián vagy egyházközségben, ha a pap helyénvaló. 
van virágzó hitélet, vannak egyesületek is, de össze
foglaló, a közös lelki érdekeket ellátó, közös vesze
delmekkel szemben óvó s gyógyító intézményeknek 
meglehetösen híjával vannak. 

A:l. Amerikai Katolikus Magyar Népszövetség 
csak papiron múköd!Jt. Vezető, elterjedt, minden fon
tosabb gócpontot egyesiló katolikus lap nincs. A lelki
pásztorok érintkezése ötletszerű, közös nagy ügyek 
megtanácskozása erre hivatott, állásánál vagy egyé
nisége súlyánál fogva predesztinált emberek hiányá
ban örökké csak álom marad. Intézményes kapocs az 
összes amerikai katolikus magyarot összefoglalására 
nincs; karitativ, szociális, kulturális, hitéleti téren 
minden lelkipásztor jóformán kizárólag a maga ere-
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Jere, találékonyságára, bátorságára s tudására van 
utalva. A lelkipásztor pedig jóformán csak azokat éri 
el, akik úgyis jönnek hozzá; ömaga csak ritkán mehet 
azok után, akik elvesztek vagy elszakadtak tőle . 

. Hiszen odahaza is találunk hasonló afrikai álla
potokat a lelkipásztorkodás egyes területein, s ha 
elhagyatottságot, árvaságot, misszióterületet keresünk, 
nem kell messzebb mennünk, mint a Nagyalföld ta
nyáira, sót: mint Budapestnek akárhány monstre-plé
bániájára. De idekünn ez az· elhagyatottság s lelki 
elárvulás annyiban sivárabb s elszomoritóbb, mert 
mig odahaza legalább a jóakaratú hivő némi után
járással mégis talál lelkipásztori gócpontokat, hitéleti 
oázisokat, idekünn bizony, ha papja nincs, vagy a 
templomtól egyszer elszokott, évtizedhosszat nem éri 
el többé az egyházi életnek egyetlen hullámverése 
sem s szinte menedéktelenül ráborul a csak pénznek 
s élvezetnek éló újpogányság és materializmus fekete 
éjszakája. 

A derék amerikai papok tele vannak panasszal 
ebben az irányban. Miért hogy nem törődik velük 
odahazulról senki? Miért nem küldenek ki néhány 
szervezni, vezetni képes erőt, aki összehoz, rendberak 
bennünket? Miért telik bele tizenöt esztendő, mig 
végre valaki ismét felkeres, meglátogat bennünket s 
ha mást nem: szeretetet, érdeklódést hoz, tettre, to· 
vábbi helytállásra serkent, érezteti velünk az anya
föld, a haza katolikus újjáéledés éltető melegét? 

Megigértem derék testvéreimnek, hogy mihelyt 
hazatérek, mindent el fogok követni, hogy odahaza 
az illetékes körök figyelme minél inkább ráirányuljon 
azokra, akik amúgy is keserúen érzik az elszigeteltség 
és Számkivettetés magánosságát. 

Nagy kárnak látom azt is, hogy múvelt katolikus 
magyar világiak, főleg diplomás, képzett liatalembe
rek nem jönnek ki Amerikába nagyobb számmal, leg
alább néhány esztendőre. Maguk is rengeteget tanul
nának itt künn, némi talpraesettséggel valószínúleg 
sokat keresnének is s egész életükre megvethetnék 
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függetlenségük alapjait. Amellett a magyarságnak 
idekünn vezérei, védelmezői, tanácsadói lehetnének, 
a papságnak segitőtársai, a szocialista-bolseviki agitá· 
ció és népkiszipolyozás ellensúlyozói. Ha aztán haza
jönnének, mennyire értékesitbemék otthon is kOnn 
szerzett tapasztalataikat, a széles látókört, a gyors 
cselekvés és gyakorlatiasság készségét, az idő meg
becsülését s mindazt, ami a nyersanyag hallatlaa bő
sége mellett Amerikát oly naggyá tettel 

Említettem már, hogy az amerikai katolikus ma· 
gyar hitközségek felvirágoztatásában a talpraesett 
lelkipásztor mellett főleg a magyar kedvesnővérek 
munkájának van jelentős érdeme. A magyar kedves
nővérek múködése külön diszlapot érdemel az Ame
rikába szakadt katolikus magyarok krónikájában. 
Egész amerikai utam folyamán kevés dolog impresz
szionált annyira, mint ezeknek a jó nővéreknek csen
des heroizmusa, áldozatos, apostoli élete. 

Van már köztük sok olyan is, aki itt Ameriká
ban lépett be rendtársulatukba, sőt aki itt is született; 
a nagyobb rész azonban hazulról jött s kimondhatat
lan küzdelmek és sokszor nélkülözések közt töri az 
ugart a derék lelkipásztorok rnellett. Természetesen 
ők is érzik s mint gyengédlelkű nők, kétszeresen 
érzik a honvágy fájdalmait, és sokszor csakugyan 
hősies lelkierőre van szükségük, hogy nemcsak a 
szerzetesi élet rendes áldozatait, nem is csak a szülő
földjüktől való távollétnek s a valósággal missziói 
életnek ezer áldozatát viseljék, hanem ami ennél száz
szor fájdalmasabb: sokszor bizonyos lelki elhagyatott
ságot is és az eredménytelenség, a csalódás tövis
koronáját ... S ők mégis kitartanak a helyükön, kitar
tanak a sirig ... 

Egy napon a trentoni magyar temetőbe vitt ki a 
trentoni magyar pap, dr. Szabó János, volt budapesti 
hittanár. Szomorúan nézegettük a sirokat Egyszer 
csak egy sirra mutat rá Pather Szabó; a kövön e fel
írás: "Groszmann Mária Jusztina nővér, 188~1918." 
Az amerikai magyar apácák első halottja. Budapesti 
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leányka voltl valamikor a Mária-utca 1. alatti kato
likU& -egyesületi házban múködőtt. Fiatalon lett apáca, 
fiatalon ment ki Amerikába - 6, nem a dollárláz, 
hanem a lelkek szeretete vittel - és fiatalon is halt 
meg, mint hivatásának, az "Isteni szeretetnek" leánya. 
Megrendülten álltam sírja fölött s megelevenedett 
lelkemben a katolikus hősiességnek és vértanui erő
nek az a teljessége, amely a mi apácáinkat hevíti s 
amely előtt még a cinikus Voltaire is kalapol emelt. 
Sohasem láttam, sohasem ismertem Jusztina nővért s 
mégis meghatódottan néztem sírkövére: a tisztelet és 
bémulat tekintetével és közben - megnedvesedett a 
szem em. 

Egyetlenegyszer hullott könny a szememből Ame
rika földjén s ez a könnycsepp az ismeretlen kis ma
gyar hősnő sírjára gördült. 

ú, de azért nagyon tévedne, aki azt hinné, hogy 
a mi magyar kerlevesnővéreink búsan és tanyaron 
hozzák meg idekünn életük áldozatját! A kereszt titka 
éppen az, hogy édessé varázsolja az igát s könnyűvé 
a terhet. Ritkán láttam annyi derűs mosolyt, gyerme
teg vidámságot s boldog lelki békét, mint az arrochari 
s egyéb magyar apácák rendházaiban! 

A trentoni magyar temetőben, hogy még egyszer 
visszatérjünk hozzá, megható volt, amit Father Szabó 
magyarázott nekem, hogy a temető közepén a szép 
kókereszt alatt magyar föld van elszórva: a haldokló 
magyarnak még az is enyhülésre van, ha tudja, hogy 
haló pora az édes haza földjével fog összevegyülni. 

S még egyre mutatott rá Falher Szabó: nézze csak. 
úgymond, a sírokati valamennyi kelet felé néz, az 
amerikai magyar még a sírban is Magyarország felé 
tekint, honvágyát s honfiúi bánatát a sirba is magá
val viszi. Ez a honfiúi bánat oly szomorúan csendül 
ki a primitiv, félig angol, félig magyar síriratokbóL 
amelyek közül néhányat az eredeti orthographia sze
rint feljegyeztem s amelyekben oly érdekesen küzd 
a turáni anyanyelv a mindent elborító angollal: 

.. Theodore Kish", olvasom egy helyen. Majd is-
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mét: "Itt nyugszik Téglási Pálné, Rest is Peacel" ,,John 
Moldvány" . .,Our Dariing Margaret Szücs 1919-1921" . 
.,Lajos Sabo" (Szabó Lajos). ..To th Gároly". "Am.eg 
Boldogultal itt Nyugszanak Gyermekei névszerint:" 
- "Mama édes béke poraidra Ilonkád és férjed". "Itt 
nyukszik egy szeretet Hitves Féry mesze Idegenybe." 
,,Hú családjától messze idegenbe alusza álmát N. N., 
Nyugogyék béke poraira". 

Rest in peacel Nyugodjék békében, fohászkod
tam magamban én is. Ha már nem nyugodhattok az 
édes hazai földben, nyugodjatok legalább az Anyaegy
ház kebelén, a Szent István király egyházáén, mely itt 
is, mindenútt is egy és ugyanaz! 

Ezek a síriratok is annak. a már emlitett jelenség
nek egyik bizonysága, hogy az amerikai magyar min
den hazafias erólködés ellenére sem tud az angol-ame
rikai nyelv és szellem ráragadásával soká szembe
szállni. Fóleg a gyermekeken érzódik ez a keveredés. 
Berohan például a gyermek az utcáról s bógve igy 
panaszkodik az anyjának: 

- Mama, a bucserék Májkja sztamekon kikkelt 
- ami annyit jelent, mint: a mészárosék Miskája hasba 
rúgott. (Butcher, Mike, stomach, to kick). 

De a felnótt· közölt is akad, aki így tgazitja útba 
barátját, mikor az munkát keres: 

- Két b lakknyire innen (block, háztömb) a cor
neron (a sarkon) van egy szalon (korcsma}, eredj el 
oda a bodyval (bajtársoddal) és tritold meg (to treat, 
fizesd meg) a foreman-t, ó a bósz (boss, gazda) a sap
ban (shop, üzlet); a bartendert (fópincért) is ismerem, 
sure (hogyne), együtt dolgoztam vele a majoában 
(mine, bánya), keveset pedázott (to be paid, fizetést 
kapott), mikor nála voltam burdon (boarding, laká
son, koszton) és azért megcsendzsolta a dzsabot (to 
change the job, munkát cserélt). Most sztedibe (steady, 
állandóan) dolgozik. De vigyázz, hogy sokat ne csérd
zsoljon (követeljen). 

- Nem jött erre Mr. X.? - kérdem a hajón az 
egyik amerikai magyart. 
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- Nem, sure hogy nem jött. Direkt vaccsoltam 
(to watch, lesni) rá. 

Ez aztán "amerikai magyar" beszéd. Úgy ragad 
az emberre, hogy szinte lehetetlen ellene állanod. Két 
nap mulva te is így beszélsz, akárhogy védekezel 
ellene. 

Természetesen fordítva is van: az amerikai ma-
2Yar az angol szavakat is elmagyarosftja. McKeesport 
neki: Mikespart, Fairport: Fehérpart. 

A nyelvvel együtt az amerikai magyarság jórésze 
meglehetösen felszedi az amerikai szellemet is. Sok, 
aki idehaza kályhafútóségen túl nem vitte, odakünn 
megtalálta a helyét s ma milliomos, ha nem is min
dig dollárokban. Egy volt mecenzéfi asztalos ma sok
szoros dollármilliomos Clevelandban. Egy kicsiny hely
nek kicsiny magyar fűszerese legutóbb Budapesten a 
t>elvárosban háromemeletes palotát vett. Egy volt kán
tor garázst nyitott s ma hallatlan összegeket keres. 
Egy egyszeri csaposlegény ma Amerikának egyik leg
jobban szituált ban.kárja. A hatalmas newyorki sub
way-nek (a földalatti vasútnak, de amelyhez képest 
még· a párisi vagy londoni földalatti is egyszerűen el
törpül) egyik legfőbb vezetó mémöke bácskai magyar 
ember. 

Amerika legelókelóbb kereskedői, mémökei, ban
kárai, gyárosai közt szép számmal vannak magyarok, 
olyanok, akik üres zsebbel mentek ki annak idején 
az "új hazába". Akárhány iparos, sót jobb gyári mun
kás is a saját házában lakik s a saját autóján jár be 
a gyárba dolgozni. De természetesen mind ennek az 
ellenkezőjére is vannak esetek bőven. A szerencse 
c:sillaga nem mindeniknek ragyog fel s aligha téve
dek, ha azt mondom, hogy százszor annyi idekünn a 
csalódott, mint a "beérkezett". 

A:r. ifjúság természetesen már alig vágyik haza. 
Hisz neki itt kint van a "hazája". Szám os helyen a 
templomi prédikáció után vetitett képeket mutattam 
be a basement-ben (alapépítmény, gyúlésterem a temp
lom alatt), vagy az iskola hall-jában, az óhazáról. 
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Budapest néhány részletét (hogy csillogott a szülök 
szeme, hadd lássák az ö Amerikát imádó csemetéik, 
hogy Budapest is van olyan szép, mint Newyorki), 
néhány nagy magyar festő egyik-másik múvének re
produkcióját (Munkácsy, Benczur, Feszty) s végül -
a magyar falut, a tanyát, a mezötl 

. Mikor ideértünk, akkor volt csak mozgalom a 
hallgatóságban. Taps, felkiáltások, elfojtott zokogás. 
Az. öregebbje szeméból kibuggyant a könny, de már 
a gyerekhad jóízűen, mondhatnám: szívtelenül neve
tett hozzá. Micsoda ázsiai alakok is ezek a fehérszok
nyás (bógatyás), bajuszos aratók, ezek a primitív "far
merek", ezek a gubás juhászok, ezek a fonotthajú, 
furcsani.hájú falusi asszonyoki úgy nevettek rajtuk, 
mintha patagónokat vagy zulukaffereket mutattam 
volna be nekik. 

A szüleiket, a testvéreiket már idegennek nézik! 
Egy helyen, messze bent Nyugaton, egy intelli

gens családból való hároméves kisfiút mutattak be 
nekem. Karácsony közeledett s a kis Sanyit kérdez
gette a nevelőanyja: 

- Nos, Sanyika, milyen ünnep lesz nemsokára? 
- Karácsony - mondja Sanyi. 
- Ki született akkor? 
-A Jézuska. 
- Hol született? 
- Istállóban. 
:Es miért ment a Jézusmama istállóba? Miért nem 

ment hotelba? 
- Mert nem volt neki . . . s itt Sanyika elakad, 

nem jut eszébe a magyar "pénz" szó, hát angolul foly
tatja: -had no money. 

Itt aztán elgondolkozik Sanyika s egy igazi ame
rikai gyermekhez illó gyakorlatiassággal most már ő 
kérdezi: 

-Mama, ha nem volt a Jézusmamának money, 
hát miért nem adott csekkel? 

A hároméves kisfiú már úgy tudja, hogy az em
bernél nem kell, hogy pénz legyen; legjobb a csekk-
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könyvet venni elő s úgy fizetnil Ez a gyerekész is be 
máskép fejlődik, ha valahol Kisvárdán vagy Abaujban 
marad, ahonnan talán a szülei kijöttek! 

De az apja is: otthon még büszkén pederte ki 
a bajuszát: itt már naponta kínos gondossággal lebo· 
rotválja arcát s haját tetőben hosszúra, bozóttá nö· 
veszti, köröskörül pedig apróra nyiratja, sót körül is 
borotváltatja; a fogait arannyal tömeli ki, s ha a sze
mének baja van, nagy, csontkeretú Zeiss-üvegú pápa
szemet rak fel. Oly különösek a mi kis egykori föld
múvesgyermekeink is ezekkel az amerikai frizurák· 
kal, óriási szemüvegeikkell 

Gyakorlatiasság, üzletiesség. 

Természetes, hogy Amerikában sok igen hasznos 
dolgot is tanul meg az ideszakadt magyar: gyakorla
tiasságot, vállalkozókedvet, az . idő felhasználását, 
munkaszeretetet. Ez tette Amerikát naggyá s előtte 

állnak nap-nap mellett a ragyogó példák, · a szédüle· 
tes eredmények, a munka és kitartás, a higgadt szá
mítás és elszánt akarat nagyszerú gyümölcsei. 

Ott van pL.New-Yorknak és a világnak legmaga
sabb palotája, a hatalmas, 58-emeletes Woolworth-ház, 
a "Cathedral of Commerce", amelyben nem kevesebb 
mint 29 lift múködik éjjel-nappal, úgy hogy minden 
félpercben indul egy - van közte expressz-lift, amely 
csak a 27-ik emelettól felfelé áll meg, és "személy
vonat", amely minden emeleten megáll -, amelyben 
35.000 ember fordul meg naponta s amelybe naponta 
150.000 levél és postadarab érkezik; nem kevesebb 
mint 2800 telefonállomás van a kolosszális épület· 
ben . . . s ezt a csodát egy egyszeru kereskedőember 
építette, úgyhogy az egész építési és berendezési költ· 
séget a zsebéből fizette ki, egyetlen cent adósságot 
nem kellett felvenni reá; egy kereskedő, aki annak 
köszönte óriási vagyonát, hogy egymásután építette 
az apró áruházakat, amelyekben minden árunak csak 

Bangha: összegyüjtött munkál. XV. 5 
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''agy 5, vagy 10 cent "Volt az ára. S hány ilyen példát 
lát naponta maga előtt a sóvár, szegény magyar! 

Persze, hogy lát aztán bűnösen szerzett vagyono
kat is; látja a merő spekuláció hallatlan tobzódását, 
azt az őrült mammonizmust, amely Werner Sombart 
szeme előtt lebeghetett, amikor a "Juden und das 
Wirtschaftsleben" c. művében azt írta, hogy "was wir 
Amerikanismus nennen, ist geronnener Judengeist". 
Bizony a dollármilliókat itt is sokszor úgy csinálják, 
hogy szögre akasztanak minden szoci.ilis érzést és er
kölcsi elvet s erre főként a trösztök viselkedése példa
szerű. 

• 
Hogyan "csinálják" a milliókat? Erről éppen most 

beszélnek sokat Norris szenátor beszédével kapcsolat
ban, ki a milliócsinálásnak néhány klasszikus példáját 
foglalta össze. 

Iskolapéldaképpen felhozza a nebraskai petróleum
termelő ré~zvénytársaságot (Standard Oil Company), 
melyet a Supreme Court (alkotmánymagyarázó legfőbb 
bíróság) 1911 május 15-én feloszlatott s amelynek a 
feloszlatás pillanatában 600 ezer dollár volt a részvény
tőkéje. Hogy ebből mennyi volt valójában befizetve, 
nem lehet tudni; Amerikában szokás, hogy a részvé
nyeket csak papiron jegyzik s az alaptőke jókora része 
csak "víz". 

A társaság a feloszlatás ellenére ügyesen s csen
desen folytatta működését. Eltelt egy év s 1912 április 
15-én ez a valóságo·s vagy nem létező alaptőke 960 
ezer dollárt osztott ki egyévi osztalékul. Valahányszor 
a nebraskai kicsiny farmer "felkurblizza" kis Ford
gépét, mindannyiszor akaratlanul is hozzájárul az olaj
gyár 160 százalékos kamatának előteremtéséhez. 1913-
ban ugyanennek az egy társaságnak osztaiékai össze
sen 270.000 dollárt tettek ki s a következő években 
is átlag 2000/o-ot. 1921-ben az osztalék összege 300 
ezer dollár volt, azaz 50°/o-a a befektetett tökének. 

Ez azonban csak a kész, egyenes osztalék. Azon-
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kívül a jövedelemből 1912-ben az alaptökét is növel
ték 200 ezer dollárral. A részvényosztalék ennek elle
nére is még 331/2°/o-os növekvést mutatott. 1913-ban 
újból tökeemelés következett, ezúttal l ,000.000 d ol· 
lárra, majd 1921-ben a 200°/o-os egyenes osztalékon 
kívül az alaptökét is újból fel lehetett emelni egy
szerre 3,000.000 dollárra. Ezzel az 1921-iki osztalék 
voltakép az eredeti alaptökének 250°/o-ára emelkedett 
pusztán azzal, hogy Nehraskában az összes petróleum
termékek árusítását kezükben tartották, s tették ezt 
olyan évben, amikor a farmerek a terményeiket vesz
teséggel adták el. Bizonnyal vigasztalásukra volt, 
jegyzé meg gúnyosan Norris szenátor, hogy mig ók 
arcuk verítékével !áradoztak egy éven át, addig nagy 
csomó részvényes boldog fényűzésben élt, holott sem 
nem szótt, sem nem varrt az egész éven. át. 

De ez a példa csak a kisebbek közül való s magá
. ban alig sejteti a "milliócsinálások" titkának óriási 
méreteit. Ez még csak egyetlen s elég ártatlan kis 
vállalat azokhoz a gigantikus részvénytársaságokhoz 
képest, amelyek éppen a világháború éveiben szedték 
meg magukat hihetetlen összegekkeL 

Az 1918-i hivatalos kimutatások szerint ebben az 
évben az Egyesült Államok területén 180 olyan rész
vénytársaság volt, amelynek évi jövedelme 5 millió 
és 300 millió dollár között mozgott. A Steel Corpo
ration (acéltröszt) évi tiszta haszna ebben az egy 
évben több mint 500 millió dollárt tett ki, pedig éppen 
ennek a vállalatnak alaptökéje majdnem egészen 
képzeleli volt csak. Kilenc hasonló vállalatnak a 
háború utolsó éveiben 2,554,000.000 dollár volt az ösz
szes tiszta haszna Mr. Claude Kitchin számítása szerint 
az Egyesült Államok különbözó részvénytársaságai 
1916 január l-tól 1921 július 12-éig körülbelül 
47.000,000.000 dollár tiszta jövedelmet vágtak zsebre; 
amiból, ha minden terhet {i·endes jövedelmi adót, hadi 
nyereségadót stb.) levonunk, még mindig 38 milliárd 
dollár nyereség marad meg. 

Ennek a mesébe illó jövedelemnek · 4/5-e Mr. ,. 
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Kitchin szerint egyezerhuszonhat vállalat közt oszlik 
el, amelyek közt ott van az acéltröszt, a Bethlehem 
Steel Company, a Du Pont-társaságok, a különbözó 
petróleumvállalatok stb. Azaz: körülbelül 1000 vállalat 
5 és féléven belül háromszor annyit jövedelmezett 
még az adók lerovása után is, mint amennyi az án· 
tántállamok egész adóssága az Egyesült Államokkal 
szemben. 

A nebraskai olajfinomító vállalat példája csak azt 
mutatja, hogyan csinálják Amerikában a milliókat. 
Mr. W. Bourke Cock.ran a kongresszuson tartott egyik 
beszédében viszont megmagyarázta, hogyan csinálják 
a százmilliókat. Példaképpen az acéltrösztöt veszi elő 
s így szól (1921 július 14-én): 

"Az acélgyárosok főleg két ízben kísérelték meg 
s hajtották végre nagystílű kirohanásukat az amerikai 
nép ellen. Először a gyárosok trösztbe, helyesebben: 
egy csomó különbözö trösztbe tömörültek. Egyiknek 
neve lett "Federal Steel Co.", amelybe számos rész
vénytársaság tartozott. Ezzel szemben állt a legrette
netesebb tröszt, a "Carnegie Company", szintén szá
mos részvénytársasággal a kebelében. De ott voltak 
még más trösztök is: az "American Bridge Company", 
az "American Tube Company", az "American Steel & 
Wire Company", valamennyi nagy sereg külön válla
lattal maga alatt. S valamennyinek a részvénytökéje 
legalább felerészben "víz" volt. 

Morgan kezdetben a "Federal Steel"-nekvoltegyik 
veze tó tagja, de uralkodó helyzete volt a "Bridge Co."
ban s a "Tube Co.''-ban is. Néhány barátja ott ült a 
"Steel & W ire Co." vezetói közt. Morgan nem nyugo
dott addig, amíg valamennyit össze nem hozta s ma
gát a nagy "Carnagie Co.''-t is bele nem vonta a kon
szernbe. Igy született meg aztán a hatalmas új alaku
lat, amelynek alaptökéje a már említett "vízzel" együtt 
kerekszámban 610 millió dollárt tett ki. 

Ezt a már erősen felvizezett tőkét aztán az új 
nagy tröszt még 1.000,000.000 dollárral vizezte fel; azt 
lehet mondani, egyetlen fillér valóságos pénz hozzá-
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adása nélkül egymilliárd dollár - egybillió korona -
.,vizet", azaz nem létező pénzt öntött hozzá. Ugyan
akkor azonban az acélárakat felemelték, úgyhogy az 
acélsin tormájának ára 18 doBáról 27-re és 28-ra emel
kedett s hasonlókép emelték fel a többi acélnemű 
árát. Azóta 20 év telt el s az eredetileg merő felvize
zéssei felemelt alaptőke ma már csakugyan bejött, ma 
már valóságos érték, amit úgy préseltek ki dolláron
ként és centenként a közönség zsebéből. S ami az 
acél terén történt, fejezi be előadását Cockran, 
ugyanaz történik állandóan az összes többi trösz
töknél." 

Ezek a rettenetes tökehatalmasságok - siessünk 
megjegyezni, hogy közöttük egyetlenegy sincs kato
likus-természetesen itt is megteremtették a szociális 
egyenlőtlenség és kizsákmányoltság szorongó érzetét 
Az amerikai munkások szakszervezteik révén igyekez
tek védekezni a töke túlkapásai ellen, de arra nem 

· kaphatók, hogy a marxista és bolsevista örülettól vár
janak jobbulást. A trösztök különben sem a munkást 
mint ilyent, hanem az egész közönséget sujtják. Az 
elnökjelöltek folytonosan ígérgetik, hogy ök majd le
törik a trösztöket; azonban alapos a gyanú, hogy ellen
kezőleg: nem is pályázhat kimagasló politikai szerep
lésre, legkevésbbé elnökségre, aki a trösztökkel 
valamiféle formában ki nem egyezett. 

* 
Rettenetes az a kép, amely az acéltröszt egyik fő

telepéröl a Monongahela egész völgyén végigvonuló 
óriási gyártelepekról emlékezetembe vésődött. Ezer és 
ezer szegény magyar dolgozik ezekben a gyárakban 
s a gyártelepek sorvasztó levegője sok magyar tüdöt 
és bizony sok magyar lelket is elfonnyaszt. 

McKeesport és Pittsburg, a legtekintélyesebb ma
gyar telepek ezen a bánya- és acéltelepen. A termé
szettól kincsekkel gazdagon megáldott s szépségekben 
is bóséges Monongahela-völgy szinte nem egyéb, mint 
egyetlen, hosszú ipartelep, ahol kohó kohót s gyár 
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gyárat ér s órákhosszat utazbatik az ember füstben, 
gázben s koromban. Az egész völgyön állandóan súrú 
füstfelleg hömpölyög végig; minden csupa füst és ko
rom; a frissen esett hó is percekén belül sötétszürke 
színt ölt. Közben majd ebböl, majd abból a kohóból 
csapnak fel szabadon a nyolc-tíz méter magas láng
nyelvek; ami aztán az egész tájat kísérteties bengáli
rötre festi, s a füstös ködöt is valami kimondhatatlanul 
borzalmas és szomorú barnás-vörösre változtatja. 

Ez ·a kép: a fekete és vörös örökös váltakozása 
nem szünetel sem vasárnap, sem ünnepnap, még kará
csony napján sem és nem szünetel sem éjjel, sem 
nappal. Ejjel is pontosan minden két vagy három perc
ben kieresztik a lángot, hogy a tüzet felszítsák, s ilyen
kor a hálószobádat is betölti a pokoli vörös lobogás 
fénye, úgyhogy a villanylámpa felcsavarása nélkül is 
megnézheted az órádat. S ha kitekintesz az ablakod 
függönye mellöl, ott láthatod a rettenetes tüzek körül 
a legsúlyosabb · munkában éjjel-nappal görnyedezé 
sápadt emberek százait s köztük magyar véreid tu
catjait. 

A nehéz, fárasztó izommunkát idekünn többnyire · 
az "idegenek" végzik; és szegények boldogok, ha vé
gezhetik, különösen ma, amikor mind többen vesztik 
kenyerüket a katasztrofálissá váló gazdasági pangás, 
a munkanélküliség miatt. Amerikában e pillanatban 
több mint hatmillióra teszik a munkanélküliek számát 
s bizony magam is akárhányszor mentem el vonaton 
hatalmas gyárak mellett, amelyekben az ötven-hatvan 
gyárkémény közül csak kettö-három füstölt. 

A monongahelai völgy poklának közepén - sa
játságos ellentét - építette a magyarság egyik leg
szebb amerikai templomát, a karcsú kéttornyos mckees
porti templomot. A templom megépítöje, a fáradha
tatlan Kováts Kálmán, ma is plébánosa a messze terü
leten elszórt nyájnak s bár egyike a legrégebben künn 
lévö magyar papoknak, ma is fiatalos hévvel s cso
dálatos szónoki eróvel hirdeti az Isten igéjét; egyben 
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mintaképe az idegenben is töretlenül magyar és haza
fias szellemü népvezérnek. 

Pather Kováts-csal bejártuk a város különbözó 
plébániáit is, a németet, angolt, lengyelt s végül elveze
tett házigazdánk egy igen érdekes egyéniséghez, a volt 
pittsburghi püspökhöz, aki midón öregedését érezte, 
apostoli következetességgel azonnal lemondott püspöki 
hivataláról s hogy mégis tétlenül ne töltse aggkorát, 
egy tüdőbetegeket gondozó apácaklastromba vonult 
vissza s ott most az apácák és betegek házi káplánja. 
A legszerényebb elvonultságban él a kórház kertjé
ben épült kicsiny faházban. A pápa ezért az önzetlen 
szép cselekedetéért érseki címmel tűntette ki. Utódja 
fiatalember, még csak negyvenkét éves, s akkor sem 
teszi le kezéből a töltötollat, amikor vendégeket fogad. 
A püspök idekünn rendszerint maga vezeti az egyház-
megyei irodát. · 

Pather Kováts templomának van egy nevezetes
sége: a főoltár Szent István-képét maga l. Ferenc Jó
zsef ajándékozta a templomnak. Az oltárkép körül 
gyönyörüen sorakoznak a magyar szentek szobrai. 

"Még egy nevezetessége van különben a mckees
porti templomnak: alépítményében kisded nyomda van 
elhelyezve. Ezen nyomatta Pather Kováts kis lapját, 
hogy ne csak az eleven, hanem a nyomtatott szó is 
vigye szét a hivők közé az igét. 

Altalában a gyakorlatiasság, mely minden ame
rikai intézménynek jellemző sajátsága, meglátszik az 
egyhiizi életen is. Nagyon érdekes benyomásokat sze
reztem pl. az amerikai jezsuiták folyóiratainak szer
kesztóségi és kiadóhivatali berendezése körül. Ren
dünknek itt különösen három jelentékeny folyóirata 
van; legtekintélyesebb az "America" címú tártadalmi 
és tudományos hetilap, mely New-Yorkban jelenik meg, 
még pedig közel 40.000 példányban; aztán a hitbuz
galmi "Messenger of the Sacred Heart" havi folyóirat 
következik csaknem félmilliónyi példányszámban s 
ennek mellékleteként az imaapostolság füzetei havi 
2 millió példányban, s végül a Mária-kongregációk 
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folyóirata: "The Queens Work" (A Királyné müve), 
mely St. Louis Mo.-ban jelenik meg 150.000 példány
ban. Az "Amenca" szerkesztösége külön kis rendház, 
melynek tagjai öt északamerikai rendtartományunk 
tagjaiból vannak összeválogatva. A szerkesztöség 
egész kis palota, könyvtárakkal, folyóiratokkal nagy
szemen felszerelve; többi közt a "Magyar Kultúra" 
is jár ide kezdettól fogva. A kiadóhivatal - ez is ame
rikai specialitás - nem a szerkesztöséggel kapcsolat
ban, hanem a vasúti föállomás épületében, a New
York Grand Central-ban van elhelyezve. 

A vasút ugyanis számolva azzal, hogy nagyon 
sok kereskedelmi cégnek és főleg a lapvállalatoknak 
érdekük, hogy a gyorsabb vasúti szállítás kedvéért 
mindjárt a vasúttal egy födél alatt legyenek, a föld
alatti nagy vasúti főállomás fölé épült sokemeletes 
vasúti palota emeleteit. bérbe adja a vállalatoknak. 
Az "America" például a 4847-ik számú üzlethelyisé
geket bérli a Grand Central Terminal negyedik eme
letén. 

A másik jezsuita folyóiratnak, a hitbuzgalmi "Mes
senger of the Sacred Heart"-nak berendezése szintén 
nagyon tanulságos. Ez nem a vasútépületben van, 
hanem messze kint a 181-ik utcában, ahol egy kert 
közepén két villaszerü ház áll; egyik a szerkesztöség. 
a másik a kiadóhivatal számára. A kiadóhivatal óriási 
forgalmát, rengeteg propagandalevelezését stb. két 
férfi mellett mindössze 20 leány bonyolítja le. Termé
szetesen annak az amerikai elvnek követésével, hogy: 
ne végezd soha magad, amit géppel is elvégeztethetsz. 

Villanyerőre berendezett gépek sokszorositják a 
teljesen egyéni levélként feltűnő körlevelek száz
ezreit; a beérkező levelek boritékát gép vágja fel, gép 
hajtogatja a kimenő leveleket s teszi borítékba, a borí
tékot gép címezi meg, gép ragasztja le és gép ra
gasztja rájuk még a bélyeget is. Természetesen min
den összeadást, kivonást és szorzást géppel végeznek, 
sót a könyvelést is villanyos hajtású rovatoló- és 
számológéppel végzik. Az emberi időnek és erőnek 
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maximális kihasználása: ez az amerikai gyakorlatias
ságnak egyik föjellemvonása. A kiadóhivatal vezetője, 
egy idősebb laikus testvér, évente résztvesz azon a 
kéthetes tanfolyamon, amelyen az irodai és kereske
delmi ügyvitel technikai tökéletesítésének legújabb és 
évról-évre szaporodó találmányait mutatják be. 

Ennek az igazi amerikai leleményességnek gya
korlati hasznát magam is tapasztaltam a templomok
ban, ahol sok helyen már arról is gondoskodtak, hogy 
a szónok minél kevésbbé legyen kénytelen koptatni 
a tüdejét és a hangszálait s mégis tisztán lehessen ér
teni a szavát a legnagyobb templomok legvégső zugai
ban is. A régimódi, sok. helyet elfoglaló, nehézkes szó
székek helyett ugyanis az újabb templomokban eltol
ható, könnyed szószékeket alkalmaznak, amelyek fölé 
tengerikagylószerü, matematikailag pontosan kiszámí
tott öblözetű hangfogó borul, úgyhogy a szónok a 
hangfogó öblének gyujtópontjából beszél. Nagyszerű 
találriiány, amelyért igazán hálás lehetett a szegény 
kódargó magyar misszionárius is, amikor már vagy 
hatvan prédikáció és beszéd után halálrafáradtan 
kezdte meg január l-én a newyorki magyar missziót, 
még pedig nem a kicsiny magyar templomban, hanem 
egy e célra elkért hatalmas angol templomban, az 
"Immaculate Conception" -ben, amelyet fáradt tüdeje 
is kitűnóen betöltött, hála az amerikai hangfogónak . 

• 
Hogy a laptechnikára még egyszer visszatérjek, 

a legnagyobbszerű dolgokat e téren egy nagy detroiti 
napilap, a "The Detroit News" berendezésében láttam. 

Ennek a napilapnak nyomdája és szerkesztősége 
a legnagyobb ujságépület a világon. Maga a papír
raktára két utcára terjedő óriási 7 emeletes palota. 
Az ujság szerkesztósége és kiadóhivatala 900 alkalma
zottal dolgozik. Ujságárusító rikkancsainak száma ma
gában Detroitban ötezer, a vidéken háromezer. Ezen
kívül csak magában a városban 1450 ujságárusító 
bódéja van. Az ujságvállalatnak saját garázsában nem 
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kevesebb, mint 68 automobil áll re:r;ldelkezésére. Hir, 
detések .. felvételére magán az épületen kivül csak ma
gában Detroitban 418 fiókkiadóhivatal van felállítva. 
A házi telefonállomásokat nem számítva, 160 egyenes 
telefonvonala van az ujságnak. A külön tudósítók 
száma csak Michigan államban több mint 1000, de 
fiókszerkesztÖsége van minden nagyobb amerikai vá
rosban, azonkívül Londonban is. A chicagói Daily 
News-szal külön kábel köti össze. A szerkesztöségben 
és kiadóhivatalban 18 külön távíróállomás van fel
szerelve, azonkívül egy drótnélküli telefonállomás. 

Mivel a lap rengeteg eredeti képpel jelenik meg. 
öt külön fényképező müterme s azonkívül saját klisé
gyára van, amely a fényképezés percétöl számítva 21 
perc alatt kész klisét szállít a nyomdának. A fény
képezöknek állandóan két külön autó áll rendelkezé
sükre. A szerkesztöség könyvtára 17.000 kötetböl s 
30.000 különbözö tárgyra vonatkozó, ujságkivágmá
nyokat tartalmazó mappából áll. Hogy próbát tegyek, 
előkerestettem Horthy Miklós mappáját: 50-60 Hor
thyra vonatkozó cikk és fénykép volt benne. 

Az ujságot egész nap nyomják, naponta rendesen 
tiz kiadása van. 30 óriási rotációs dolgozik itt, amely 
egy óra alatt 504.000 nagy amerikai formájú, tizenhat
oldalas ujságot nyom, vág fel, hajtogat, számol és köt 
oss"ze. Naponta több mint szj§.z papírhengert fogyasz
tanak el; egy-egy hengerben körülbelül tíz kilométer 
hosszú papír van s így egy évben csaknem félmillió 
kilométer hosszú papirost használnak fel. A napi 
festékfogyasztás 1600 kilogram. Egy nap 7-800 rotá
ciós lemezt öntenek. A stereotípia automatikusan tör
ténik s percenkint tB hengerlemezt állít elö. Naponta 
harminc tonna ólmot olvasztanak itt be. A szedögépek 
száma 37. Ezek közül 24-en szöveget, 13-an hirdetést 
szednek. A szerkesztöség, a kiadóhivatal és a nyomda 
helyiségeit természetesen sokszoros csöposta köti 
össze. A nyomdának kü1ön kórháza, étkezöje és kávé
háza van. A szerkesztöséget és az irodákat kivéve 
minden helyiségben az asztalok kizárólag acélból van-



15 
nak, zöld linoleummal fedve; Az ujságpalotának dísz
termében, amelynek 250 ülőhelye van, állandóan van
nak zenei s hasonló előadások, gyúlések és éitekez
letek . 

.Erdekes a tec~ika az iskolaügy szolgálatában is. 
A perthamboy-i misszióval párhuzamosan Woodbridge
ban is tartottunk fiókmissziót s egyik este a beszéd 
megtartása reám esett. Woodbridge ekkor még Perth 
Arnboy leányegyháza volt, azonban még ittartózko
dásunk. idején külön plébániává alakult. A magyarok
nak itt templomuk sincsen, de eppen most fejeztek 
be egy nagyszerű faházat, amely templom, iskola és 
gyűlésterem egyszerre. Hétköznap kihúzzák a falból 
a szabafalakat s akkor csupa tanterem az egész épü
let, sőt a .falból kihúzott szabafalak oldalán már ott 
is van a falrafestett, vonalozott, fekete iskolatábla; 
vasárnap a falakat visszatolják és szélnyitják a szen
tély falait és kész a gyülésterem. 

Mellesleg: itt egy kedves budapesti ismerőssel ta
lálkoztam. A woodbridge-i magyar katolikus iskolát 
ugyanaz a kedves nővér vezeti, aki nálunk, Budapes
ten a Kongregációi Otthonban a kicsiny katonagyerme
kek napközi otthonát vezette a háború négy évén át. 
Bezzeg, mikor a budapesti Kongregációi Otthonban 
néha némi bosszúságomra is örökké belezengett a mun
kámba a gyermekek örökké ismétlődő nótája: 

Tarka lPpke, pintyöke, 
Fordulj egyet kis sz.óke, 

nem hittem volna, hogy ugyanezt a nótát öklömnyi 
magyar gyerekek ajkáról egyszer idekünn is hallani 
fogom ugyanazon tettes: a jó Bella nővér jóvoltából. 

Eredeti az is, hogyan viszik a gyermekeket ide
künn misére. Ha Woodbridgeben nincs mise, akkor 
a felnöttek vasúton vagy villamoson mennek be Perth 
Amboyba, az anyaegyházba, az iskolásgyermekeket 
ellenben testületileg szállitják oda néhány óriási 
automobilon. Idekünn már a gyermekek is többet jár
nak autón, m~nt gyalog. 
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De persze nemcsak a gyermekek. 
Egyik reggel vonatra ültems Poughkeepsie-be rán

dultam, hogy meglátogassam egyik kedves volt inns
brucki kollégámat, aki most poughkeepsie-i noviciátu
sunk ujoncmestere. A kétórás út, fölfelé a hatalmas 
Hudson-folyó mentén, felejthetetlenül szép volt. Az 
állomáson várt egykori kollégám; meleg kézszorítás
sal üdvözölt s intett egy ottálló autónak. A soffór 
szolgálatkészen elénk kanyaredik s mi kényelmesen 
elhelyezkedünk a két hátsó ülésben, mikor kiséróm 
csodálkozásomra egyszer csak a - softőrt is be
mutatja, még pedig ezekkel a szavakkal: 

- This is Pather Minister. 
Tehát a ház másodelöljárója volt, szintén rend

társam. Amerikában tehát a jezsuiták is autón jár
nak, ha kell. 

A noviciátus maga hatalmas háromemeletes pa
lota egy domb tetején, tágas, gyönyörű park közepé
ben, mely hosszasan terül el a Hudson-River fölötti 
széles terraszon. 

Megkapott a látvány, mikor vagy kétszáz novi
ciusunk és juvenistánk s vagy ötven probációs páte
rünk egyszerre felvonult az ebédre s eszembe jutott, 
hogy a newyork-marylandi rendtartományunknak 
ezenkívül még egy másik novíciátusa is van még 
Yonkersben. Ez is egyik jele annak, amit különben 
is tudunk, hogy a szerzetesi élet az Egyesült Államok 
területén bámulatraméltóan fejlődik. 

Külön öröm volt találkozni a yonkersi noviciátus
ban a fiatal páter Dolin-nal, aki bár telivér amerikai, 
mégis kitűnően beszél magyarul s az amerikai ma
gyarság ügyét jobban a szívén viseli, mint talán sok 
született magyar. Mint a hartfordi egyházmegye kis
papját még a háború előtt több társával együtt Buda
pestre küldte püspöke, hogy itt magyarul megtanul
jon s azután az amerikai magyarságat pasztorálhassa. 
A terv kitűnóen bevált s ma több helyen az amerikai 
pap is gyóntat és prédikál magyarul. Dolin mint hét
éves pap végre is rendünkbe lépett be s azt hiszem, 
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mint összekötő kapocsnak a magyar s az amerikai 
egyházi tényezök között a jövőben még igen lénye
ges szerepe lehet. 

A misslói körút. 

Eredetileg időrendben akartam feljegyezni úti él
ményeimet; most azonban máris annyit mondtam el 
a részletekből, hogy jónak látom az időrendi egymás
utánt pótlólag leszögezni, bár attól félek, hogy maga 
a kronológia és a munkasorrend . keveseket fog érde
kel ni. A rendhez azonban ez a pótlás hozzátartozik. 

A munkatervet szigorúan a kitűzött cél szabta 
meg. Mi nem szórakozni s nem látványosságokban 
gyönyörködni jöttünk ki, még kevésbbé politikai cél
zatok.kal, vagy hogy ünnepeltessük magunkat. Egyes 
kritizáló megjegyzésekkel szemben is kitartottunk 
amellett, hogy lehetőség szerint kerültünk mindent, 
amit politikai szereplésnek lehetett volna minósíteni. 

Viszont a missziói munka is csak szerény korlá
tok között lehetett célom, mert túlkevés idő állt ren
delkezésemre, hogysem rendes népmissziókkal végig
szánthassam a temérdek talajt. Egy kis vallásos fel
frissülést nyujtani ott, ahol ezt kérik és várják s ala
posabb missziói munkára némileg előkésziteni a talajt 
és egyúttal annyi betekintést nyerni amerikai magyar 
véreink helyzetébe, hogy otthon azután szószólója 
lehessek az ó ügyüknek, főleg lelkipásztori szempont
ból: ez volt a cél. 

A pasztorációs munka keretében a hazai állapo
tokról is némi helyes képet nyujtani sokszor irányza
tosan félrevezetett magyar testvéreinknek s egy kis 
sajtófelvilágosító munkát is végezni: ez is magától 
értetődő feladat volt. Az időt: 2 hónapot s egy hetet 
nagyjából két részre osztottam s elhatároztam, hogy 
az első heteket Keleten, a többit Nyugaton töltöm, 
visszafelé pedig utolsónak New-Yorkban tartok misz
sziót. Ezzel az általános programmal aztán nekivág
tam- az első hetekben Kincs apát és Horváth János 
segítségével - a ,.star spangled banner" - a .,csillag-
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díszes lobogó" államainak s a részletes programroot 
csak úgy közbe állapítottuk meg a helybeli papság 
útmutatásai szerint, úgyszólva hétröl-hétre. 

November 11-én délután érkeztünk meg s 13-án 
már megkezdtük az elsö rendes, egyhetes missziót 
Perth Amboy-ban a latin szertartású katolikus magyar 
templomban. Csinos fehéroszlopos, pirostéglás új 
templom, Grósz Ferenc plébános építménye. Melles
leg néhány szentbeszéd Woodbridge-nek, a leány
egyháznak is jutott, egy konferencia pedig a perth· 
arnboy-i kedvesnövéreknek. 

A misszió november 20-án az új magyar iskola 
felszentelésével végzödött, amelyet maga a trentoni 
megyéspüspök, Mgr Walsh végzett; a püspök mondta 
az angol, én a magyar beszédet. Utána bankett volt, 
amelyról azonban meg kellett szöknöm, mert még 
aznap este Chrome-ban, a magyar templom alépítmé
nyében rendezett ünnepélyen kellett beszélnem. Perth 
Arnboyban Szmoliga Béla plébános volt a házigazdánk, 
Chrome-ban Csáktornyai Gamauf István, akit még 
Budapeströlismerek. Másnap New-Yorkban beszéltem 
a St. Mary's Home-ban a magyar kongreganistáknak, 
Arrochar-ba, a· még New-York városhoz tartozó Staton 
csal volt értekezletern a newyorki misszió előkészíté
sére vonatkozóan. 23-án kimentem Pather Kemenessel, 
fáradhatatlan kalauzommal s mentorommal együtt 
Arrochar-ba, a még Newyork városhoz tartozó Staton 
Island szigetnek bájos fekvésú községébe, ahol az Is
teni Szeretet leányainak fogadalomtételi szertartásait 
kellett vezetnem s a meditációkat megtartanom. 

November 24-én, az egész Amerikában megünne
pelt Thanksgivingsday-n, hálaadónapon, volt maga a 
fogadalomtétel, mely után a közben szintén kiérkezett 
Kincs, Horváth, Szmoliga stb. tatherekkel együtt meg
ettük a hivatalos "than.ksgivingsday"-i ebédet, amely
nek· az a sajátossága, hogy ebböl az ebédból a leg
szegényebb házban sem szabad hiányoznia a "turkey"
nek; a pulykapecsenyének. Innen azonban sietve be 
kellett jönnöm megint New-Yorkbas onnan átmennem 
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Newarkba, ahol Sasváry plébános templomában beszé
det mondtam; utána ismerkedő vacsora volt a kato
likus egyesületi helyiségben. A következő, szombati 
napot pihenőnek szántuk. 

Ez volt a két elsö hét története. 
November 27-én, vasárnap, ismét kemény hetet 

kezdtü:ak: egyszerre két helyen indult amolyan kisebb 
egyhetes misszió: Passaic-ban és a perth-amboy-i 
görögkatolikus templomban, de ugyanennek a hétnek 
végére Trenton is kért háromnapi _ ájtatosságot. Fel
váltva tartottuk hol itt, hol ott a beszédeket; aki ma 
Passaicban beszélt, arra holnap Perth Amboyban ke
rült a sor, míg végre a hét második felében mind
hárman három különböző helyen beszéltünk. Aki vala
mely nap nem beszélt, arra esett viszont a gyóntatás 
és beteglátogatás nagyobbik része. 

Passaicban Marczinké József volt a házigazdánk, 
akinek hatalmas hangjánál s szinte félelmetes izom
érejénél csak a magyaros vendégszeretete nagyobb; 
utóbbi helyen Kovaliczky Győző, egy finomlelkú, 
apostoli buzgalmú lelkipásztor kedves szerénységében 
gyönyörködtünk. Felejthetetlenül szép volt itt főleg 
a missziós kereszt megáldásának ünnepélye. 

Csütörtökön Trentonban fogadtak nagy ünnepség
gel; a templomi szentbeszéd után a tágas és díszes 
egyesületi teremben volt kedves ünnepség, melyen a 
helybeli megyéspüspök, a város polgármestere, New
yorkból Konta, Kemenes, Kochor mémök s mások is 
résztvettek; itt nyílt először alkalmam a magammal 
hozott vetítéses képeket bemutatnom s hazafias elő
adást tartanom. Micsoda örömmel látták viszont a 
vásznon szegény ideszakadt honfitársaink Budapest 
látképeit, a királyi várat, az országházat, a bazilikát, 
majd a kárpáti tájakat, várromokat, tengerszemekell 
De főleg akkor viharzott fel a lelkesedésük hangos 
örőm.kiáltásokban, mikor a falusi életet, a tanyát, ara
tást, szénahordást látták maguk előtt. Minden egyes 
képet örömrivalgással, tapssal, némelyiket könnyezve 
fogadták. -• 1 
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Még két napig maradtam dr. Szabó János trentoni 
magyar plébános vendége; azután vasárnapra vissza
siettem Passaicha a missziói záróbeszéd megtartására 
Ugyanezen a napon különben máris új triduum is kez
dődött, még pedig New-Brunswick-ban, Radóczy Ká
roly plébániáján, ahol különben szentségimádás lévén, 
bevett szokás szerint a környék összes magyar papjai 
összejöttek. Itt is egyszerre mindig csak egyikünk 
volt jelen; ketten pedig egyidejűleg Bridgeportban 
voltak, hol szintén egyhetes misszió kezdődött lather 
Csernitzky hitközségében, akiben az amerikai magyar 
papságnak egyik legagilisabb s legképzettebb tagját 
ismertük meg. 

Magam először New-Brunswickban beszéltem két
szer, aztán még Chrome-ot ejtettem útba s ott is be
széltem; aztán Bridgeport-ban tartottam három beszé
det s még ugyanazon a héten Buffalóba is felrándultam, 
ahol az amerikai magyar papság nesztora és gyöngye, 
a szentéletú öreg Bőhm Károly bácsi fogadott. Nála 
csak két napig időztem s közben még a közeli Lacka
wanna egyházközségben is prédikáltam. Ez tehát is
mét beszédekben és utakban gazdagon változatos két· 
hét volt; szerencsére az említett helyek, Buffaló és 
Lackawanna kivételével, oly közel vannak egymás
hoz, hogy a kitűnő amerikai vasutak és villamosok 
igénybevételével a gyakori helycsere nem okozott túl
ságos nehézséget 

Bridgeportban - hogy a kronológiát itt meg
szakitsam-érdekes Immaculata-ünnepern volt: teme
tési misét mondtam fehérben a Szeplótelen Fogantatás 
napján. Ez is amolyan amerikai specialitás. Itt ugyanis 
a temetés egyházi része egyszerűen abban áll, hogy 
a holttestet elhozzák a templomba, ott "praesente cada
vere" van a gyászmise, utána a pap beszenteli a halot
tat s aztán egyenesen a temetőbe viszik, de oda a pap 
már nem kiséri a menetet. A temetési mise elvégzése 
ezúttal reám esett; a temetést nem lehetett másnapra 
tenni, az ünnep miatt azonban fehér misét kellett mon
danom "de festo"; azalatt a halott ott volt a templom 
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hajójában, a kóruson pedig - requiemet és Dies irae-t 
énekeltek. Ha valami szigorú ruhricista jelen lett 
volna, bizonnyal megcsóválta volna a fejét erre a szo
katlan fehér-fekete szertartásra. 

Bulialóból a szentéletü Böhm bácsi emlékét fogom 
hálásan őrizni, amíg élek. ö az amerikai papság nesz
tora; ö volt az úttörő, az első pionír idekünn; az ifjab
bak mind az ö nyomában járnak. Hajló kora mellett 
a jó és tisztalelkű papok bájos gyermetegségét őrizte 
meg fiatalos lelke. 

Talán sehol Amerikában annyit nem mókáztunk 
s nevettünk, mint az ö barátságos, Grant-streeti kis 
házában. 

- Képzelje - panaszolta a jó öreg -, rám fog
ják, hogy vagyont gyüjtöttem és hogy nem tudom mi
csoda birtokokat vásároltam volna Magyarországon, 
trencséni szölöket, miegymást ... 

Megvigasztaltam, hogy dehogy no, mindenki tudja 
róla, hogy oly szegény, hogy ha meghal, el sem tud
ják a magáéból temetni, aminthogy igaz is, hogy a 
drága jó aggastyán mindenét odaadja jó célokra, néha 
talán még be is fonatja magát. 

Alig végzem szavam, felpattan az ajtó, betoppan 
Father Rickert valahonnan messze Nyugatról. Letele
pítjük, beszélgetni kezdünk s hamarosan kirobbantja 
a kérdést: 

- Nos, Pather Boehm, mi ujság Trencsénben? Mi 
van a szölleivel? Sok bora termett? 

Azt a megsemmisült, elbúsult arcot, aminövel a 
szent aggastyán ennél a kérdésnél rámmeredt, nem le
het leírni. Csak akkor enyhült fel ez a rémült mere
dés, amikor Rickert is, én is, hangos kacajjal árultuk 
el, hogy hiszen az egész csak ugratás megint. 

* 
Még benne voltam a buffalói beszédekben, ami

kor megjött Kováts Kálmán, mckeesporti plébános sür
gető levele, aki sehogysem akart arról lemondani, hogy 
már a 11-én kezdődő mckeesporti misszió megnyitó-

Ban1ha: ÖllzegyQJtOtt munUI. XV. 6 
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beszédjét a délelötti nagymisén én tartsam. De a szí· 
ves hívogató levélen kívül, mint említettem, ott volt 
már a távol Nyugatról, Detroitból, régi kedves isme
rősöm és barátom, Rickert Ernő is, akit utoljára mint 
kalocsai kisdiákot láttam otthon, sőt akit Kalocsán 
gyorsírásra tanítottam is. No, most már lesz állandó 
kalauzam is a nyugati államokban tervezett utazá
sokon! 

Csakugyan, Father Rickert innen jó pár helyre 
velem utazott; s az ilyen állandó kisérő bizony európai 
kezdő embernek nem megvetendő segítség. Ez a hét· 
december 4-től 11-ig McKeesport·nak volt szentelve; 
tulajdonk~ppen a közeli Pittsburghot is ekkor kellett 
volna elintéznünk, de ott éppen akkor plébánoscsere 
volt. 

Ez a két hely különben középen fekszik "Kelet" 
és "Nyugat" között s a megállapodás szerint, némi 
érzékeny búcsúzkodás között, itt is váltunk el egy
mástól, az eddigi három útitárs: Kincs és Horváth ezen
túl lassúbb tempóban, nyugodt missziói munkát végez. 
tek, mig magam, a rendelkezésemre álló idő szúkös· 
sége miatt, már csak arra szorítkozhattam, hogy a főbb· 
nyugati helyeket futtában végiglátogattam. Pedig, mint 
kiderült, a magyarság legfőbb s Jegtömörebben együtt
lakó hitközségei itt benn, Nyugaton vannak s derék 
nyugati vendéglátóírn sehogysem tudták megbocsá
tani, hogy náluk mindenütt csak oly rövid ideig idő
zöm. Valóban kissé sok volt Perth Arnboyban két he
tet tölteni, hogy aztán pl. Clevelandnak csak két-három 
nap jusson. 

Az első nyugati állomás Cleveland volt, hol a ma
gyarság egész kü-lön telepet, az "Eas t Side" -et népesíti 
be, de újabban már a város másik szélén, a "West 
Side"-en is hatalmas tömegben lakik együtt. Az east
side-i hatalmas templomban három napon át tartottam 
szentbeszédeket; az új, gyönyörű templom, melyet Sze
pessy plébános épített, mely székesegyháznak is bE>
illenék, még nem volt teljesen készen. Az új templom 
alépitményét mégis igénybe vettük már s itt tartottam 
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meg szombaton, december 17-én a vetítettképes eló· 
adásomat. 

A harmadik nap, december 18-ika, volt egész ame
rikai időzésern legkeményebb napja: ezúttal nem ke
vesebbszer, mint hatszor beszéltem egy nap, többnyire 
egy-egy óra hosszat. Először az eastside-i templom
ban tartottam beszédet a nagymise után; erre azonnal 
autóra ültettek s vittek át a helybeli görögkatolikus 
templomba, amelynek bejáratában egyenruhás, kivont 
kardos magyar vitézek, egyik lovagegyletük díszszá
zada fogadott. Itt is beszéd volt, utána ebéd. De már 
félháromkor ismét autóra ültünk s vágtattunk át· a vá
rosnak autón is félórányira levő másik sarkába, a West 
Side-re. Itt már várt a fiatal, új plébános, Hartel József, 
akinek szegénynek az a nagy baja, hogy alig foglalta 
el plébánosi székét, a mult nyáron tövig leégett az 
iskolája. Itt is előbb szentbeszédet mondtam a temp
lomban, majd vetítettképes előadást tartottam a base
mentben. Ez eltartott este 6-ig. 

Akkor ismét sietve autóra ültünk; Pather Rickert 
ült a vezetőkészülékhez s örült ·iramban időnkint 70 
kilométeres sebességgel vágtattunk Lorain városába, 
ahová egy jó ó-ra mulva értünk be. Természetesen ez
alatt már teljesen besötétedett s érdekes, mégis itt is, 
künn az aszfaltországúton, téli éjszakában is, minden 
félpercben találkoztunk szembejövő autókkal. Megér
kezés után hamarosan megint szentbeszédet mondtam 
a fiatal plébános, Koeller Endre templomában s utána 
megint vetítettképes előadást tartottam, amely bizony 
erősen beleny~lt az éjszak.ába. Halálos kimerülten ke
rültem ágyba, no de sebaj: pihenéskép most két olyan 
nap következett, amelynek mindegyikén csak egy-egy 
beszédet kellett tartanom. 

Másnap 19-én South Bend (Indiana) városába vit
tek át, ahol a plébánoson, Horváth Lőrincen kívül is
merős is fogadott, Wenckheim Frigyes gróf, vagy rö
videsen és amerikaiasan: Pather Wenckheim, aki ta
valy még Dorogon volt káplán s most itt tölt be ha
sonló tisztet Pather Horváth mellett. Azaz nem is csak 



84 

ezt a tisztet: mivel a vállalkozó szellemü két fiatal pap 
maga látja el a háztartást is, a szerepeket úgy osztot
ták fel, hogy a plébános egyúttal "szakácsnő", a káplán 
pedig "szobalány". 

Egyben mindkettő szenvedélyes sofőr; mindkettő
nek megvan a maga külön autója. 

- Hajtani tud-e? - kérdeztem Pather Wenck
heimtőL 

- Hogyne - mondja -, itt az országúton tanul
tam meg másfél óra alatt. 

- És hajtási engedélye, sofőrvizsgAja van-e? -
kérdem tovább, mire mindketten hangosan felnevetnek. 

- Mlnek itt sofőri igazolvány? - felelik. - Ame
rikában ilyesmi nem kell. Itt úgy okoskodnak, hogyha 
valaki nem tud hajtani s belefordul az árokba, az az ő 
baja; ha pedig más valakit elgázol, alaposan megfizet
tetik érte. Hát azért minden autózó jobban vigyáz, 
mintha három vizsgálatot tett volna le. 

Ugyanitt, South Bendben megnéztünk délelőtt egy 
amerikai bírósági tárgyalást is; éppen egy szegény fe
kete ördög, egy szerecsen ült a vádlottak padján va
lami betőrésért; utóbb hallottam, hogy el is ítélték vágy 
öt esztendőre; a kihallgatás rendkívül érdekes volt és 
sokban különbözött az otthoni eljárásátóL Esztétikus
nak nem volt esztétikus ez a tárgyalás, mert a bírósági 
teremben tilos lévén a dohányzás, mindenki bagózott: 
a bíró, az ügyész, a védügyvéd s az esküdtek; a hatal
mas köpócsészéknek, aminőket itt Amerikában min
denfelé látni, ebben a tárgyalásban rendkívül nagy sze
rep jutott. 

Megnéztük aztán a város közelében fekvő hatal
mas Notre Dame-telepet, Amerika egyik legszebb kato
likus egyetemét, amely összes melléképületeivel, inté
zeteivel, lakóházaival, templomaival, kórházaival stb. 
együtt egész kis várost tesz ki gyönyörű nagy park 
közepén. 20-án este ismét South Bendben beszéltem, 
de utána meghültem, másnap szaggató mellfájdalmak
kal ébredtem s ettől kezdve bizony minden beszéd 
valóságos fizikai kínokkal járt. 
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Pedig még néhány kemény hét állt előttem. 
December 21-én Gary-be kísért át Pather Horváth 

s egy fiatal, teljesen amerikai neveltetésű, magyarul 
is csak felnőtt korában újra megtanuló magyar papnak, 
Tóth Józsefnek kezébe tett le. Itt részt vettünk a ma
gyar iskola karácsonyi ünnepélyén, melyen többi kő
zőtt apró magyar diákok fúvószenekara harsogott a Fa
ragó testvér, a lelkes templomgondnok, Santa Claus
nak (Mikulásnak) öltözve osztogatta a gyennekeknek 
bő tenyérrel az édességet. Erdekes az ellentét a mi ott
honi gyermekeink s az itteniek kőzött: itt, ha a cukor
ból vagy a süteményből akár egy jókora darab is a 
földre esik, senkisem hajol le érte, itt van elég/ Majd 
néhány nagyon kedves amerikai pappal ismerkedtem 
össze. 

Déltájban itt is nagyon kellemes meglepetésben 
volt részem: legközelebbi állomásom helyéről, a még 
szintén Indiana-állambeli East Chicagóból elém jött az 
ottani pap, az örökké mosolygó kedves Pather Schaffer 
s kíséretében jöttek, akiktól csak nemrég búcsúztam 
el szinte életre-halálra, Magyarországon való viszont
látásra: Kincs és Horváth barátaim. Ök ugyanis kis ka
rácsonyi pihenőre jöttek át Kincs apátnak régi jóbarát
jához s egyházmegyebelijéhez, Pather Schafferhez. 
Másnap azután Pather Schafter új, szép templomában 
beszéltem East Chicagóban. 

Ide viszont a chicagói plébános, Soltész István jött 
ki velem. ö is a legrégibb amerikai papokhoz tartozik 
s meghatódottan beszél arról az időről, amikor még 
semmisem volt idekünn, amikor a magyarokat úgy kel
lett minden egyes városban nagy fáradsággal és sok 
utánjárással összehozni egy-egy újonnan alakult hit
községbe. "A mostaniaknak könnyűl" sóhajt Father 
Soltész, "ezek már a kész be jönnek". Chicagóban aztán 
egy kis bajom esett, vagy jobban mondva: nagy sajná
latomra én okoztam másoknak zavart. 

úgy történt, hogy 23-án, amikor csak este 8-kor 
kellett a chicagói magyar templomban beszélnem, nap
közben felhasználva az alkalmat, felrándultam néhány 
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órára Milwaukee-ba, hol a jezsuita vezetés alatt álló 
MarqueUe University rektora régi innsbrucki egye
temtársam. 

Nem bántam meg a kirándulást, mert a mil
wauk.ee-i katolikus egyetemet valóban érdemes volt 
megtekintenem - érdekes, hogy még a protestánsok 
is sokkal nagyobb számban látogatják, mint a közeli 
madisoni állami egyetemet, s érdekes az is, hogy külön 
ujságírói fakultása van, - a baj csak az volt, hogy az 
esti vonat, mely engem Chicagóba visszavitt, a közeli 
karácsonyi önnep s az ünnepelőtti rendkívül nagy 
forgalom miatt másfélórát késett, ami pedig Ameriká
ban igazán nem szokásos s így a 8 órára hirdetett be
szédet csak 9 óra után kezdhettem meg. A derék 
chicagói hívek jó része így is kitartott és várt; csak 
szegény papom, jó Father Soltész volt kellemetlen iz
galomban. Igaz, hogy nemcsak a vonat volt oka a ké
sésnek, hanem a chicagói rettenetes távolságok is; a 
magyar templom pl. a fóállomástól több mint 25 kilo
méternyire van, tehát messzebb mint Budapesttól Pécel. 

Másnap, december 24-én, szabad napom volt -
jól esett egy kis pihenés. De éjfélkor már Toledóban 
kellett prédikálnom az éjfélimisén s közben vagy 6 órát 
vonatoznom. Mégis sebtében megtekintettem Chicagót, 
tisztelegtem az érseknél, megnéztem rendünk itteni ha
talmas intézetét s ebéd után 3-kor vonaton ültem ismét. 

Karácsony előestéjén voltunk. 
Odahaza most kezdődik az éjféli mise, s az embe

reket látva, akik mind hatalmas csomagokat cipeltek 
haza, fájdalmasan jutott eszembe, hány ezer embemek 
lesz az idén odahaza ismét szomorú, örömtelen kará
csonya! Vitt a vonat végtelen, hólepte síkságon s ki
világított városokon át, vissza Kelet felé s bizony öröm
mel gondoltam arra is, hogy most már úton vagyok 
hazafelé. Chicago és Milwaukee volt útamnak legnyu
gatibb állomása: most már csak Kelet felé megyünk, 
Magyarország felé. 

Késő este érkeztem be Toledóba s a páratlanul sze
retetreméltó s vendégszerető plébános, Eőrdögh Ele-
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mér már egész kis társasággal várt. Éjfélkor zsúfolt 
templomban tartottam meg az első karácsonyi beszé
detshogy nem volt nehéz témát találnom, mindenki 
elgondolhatja. Másnap délelőtt a nagymisével kapcso
latban volt a második beszéd, aztán este igen jól ren
dezett bájos karácsonyi ünnepség keretében a nagy
teremben vetítettképes előadás. Karácsony másodnapján 
megint ez a programm; itt azonban az esti ünnepségen 
a szónok szerepét a budapesti Palestrína-kórus nagy
tehetségü · s percben szintén Amerikában időző kar
nagya, Csáktornyai László vette át, akinek kedves 
mókái, félig komoly, félig víg előadása nagyban hozzá
járult a "sikerhez". Itt volt persze az időközben vala· 
hol elmaradt Father Rickert is megint, sőt megérke
zett saját autóján a detroiti pap is, a mindig agilis és 
ötlestes Kovács Lajos. 

December 27-én aztán valamennyien átrándultunk 
Detroitba, az Egyesült Államok negyedik legnagyobb 
városába, a Ford-autók hazájába; itt is szép hitközség 
múködik, mely csak nemrég épített nagyszeru, tágas, 
új iskolát. Itt is három beszéd volt két nap alatt. Meg
néztük azonban a Detroit News ujságpalotáját és hatal
mas nyorndáját is, mely ebben a nemben talán legna
gyobb a világon. Azután 29-én Csáktornyai László kí
séretében leutaztam Youngstown-ba, amely Chicago 
és New-York között körülbelül feleúton van. A tudós 
és erélyes Father Várlaky, a youngstowni plébános 
szomorúan magyarázta, hogy itt bizony a magyarság 
roppant messze területen szétszórva él s a jeges, csú
szós utak miatt sokan nem fognak tudni eljönni a szent
beszédre; azonban igy is elég szép számmal voltak. 

Ajtatosság után néhány kedves úriemberrel töl
töttük az est hátralevő részét, aztán elbúcsúztam házi
gazdámtól és Csáktornyai Lacitól s csikorgó hidegben 
vártuk meg a város közepén egyszerúen az utcán vé
gighaladó éjjeli gyorsvonatot. Itt aztán engem bekvár
télyoztak egy Pulimann-kocsi hálófülkéjébe, amelyet 
aztán reggel a négerern szép nappali Pullmanná alaki
tott át s hosszú-hosszú utazás után, a mozdulatlanság-
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tól szinte meggémberedve szálltam ki a vonatból más
nap délután 4 óra felé- New-Yorkban. Itt még éppen 
egy napom volt szabad, mielött a newyorki kéthetes 
missiót megkezdtem s ez a nap bizony kellett az utolsó 
előkészületekre s egy kicsit a hangszálaim pihenteté-
sére is. 

* 
Január l-én aztán, vasárnap, megkezdtem a new

yorki missiót, mely teljes tizenöt napig tartott, minden
nap legalább egy, de néha három beszéddel is. Az első 
hét a nőké volt, a másik a férfiaké. Különösen a nói 
missión, hála Istennek, olyan nagy volt az érdeklődés 
- pedig a magyarság nagyon messze lakik a temp
lomától -, hogy hamarosan fel kellett cserélnünk a ki
csiny magyar templomot a hatalmas angol Immaculate 
Conception-templommal, ott az I. és az A-Avenue kö
zött, de ugyancsak a tizennegyedik utcában. A missió
vál párhuzamosan a már említett Pather Dolin a gyer
mekeknek is tartott külön kis missiót. Az utolsó na
pokra pedig egyszer csak betoppantak Eördögh és 
Rickert is segíteni; különben Kemenes István és az új 
yonkersi adminisztrátor, Kiss Aladár is állandóan s 
rendkívül önzetlenül segítségemre voltak; no meg ter
mészetesen Pather Pröhlich is, a newyorki plébános. 

A newyorki missió végakkordja kedves ünnepély 
volt a templom fölé épült nagyteremben, ahol megint 
vetítettképes előadást is tartottam. Egy derék magyar 
fiú, Bodolay Pista kezelte a vetitágépet s egy kis sza
bálytalanságot is követett el, mert amikor az utolsó 
kép bemutatása után jelt adtam, hogy csavarják fel a 
lámpákat, ö váratlanul még egy programonkívüli ké
pet vetitett a vászonra; ezt a felírást: "Viszontlátásra 
Pather Bangha!" A búcsúzkodás különben is oly me
leg volt, Völgyi Gyula, az egyházközség világi elnöke 
s Pather Pröhlich búcsúbeszédeikben oly szeretettel 
hangoztatták a "Viszontlátást'' s a derék jó newyorki 
magyarak annyira körülrajongtak, hogy bizony meg 
kellett ígérnem, hogy hacsak lehet, hamarosan megint 
kijövök közéjük. 
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Ez január 15-én délután volt; de aznap estére még 
Trentonban is vártak búcsúbeszédre, így hát sietnem 
kellett. Sőt utolsó newyorki napomra, január 16-ra is 
eiigérkeztem egy búcsúbeszédre Passaicba. Mikor ez 
is megvolt, fellélekzettem. 

Eletemben még ily fáradt nem voltam. Talán volt 
is jogom fáradtnak lenni: két hónap s néhány nap alatt 
78 beszédet mondtam, 10 államot s 24 helyet megjár
tam.1 Most aztán indulhattam haza. Másnap, január 
17-én délben pont 12 órakor ott lobogtattam kendömet 
az Európába induló "George Washington" fedélzetén. 
A hajóra is sokan jöttek ki búcsúzni, papok és világiak, 
s a "viszontlátásra"-köszöntés hangzott fel legsű

rűbben. 

A hajóra egyébként is rendkívül sok búcsúzkodó 
szállt fel az utasokhoz. Megtudtam ennek is a nyitját: 
a hajón - bár amerikai hajó - nincs szesztilalom, 
amely pedig Amerikaszerte szigorú törvény. A hajó
kon azonban nem lehet betartani, kűlönben- úgy hal
lottam - senkisem utazna a United States-hajókon. 

Egyébként, ami a szesztilalmat illeti, azt sem kell 
ám túlságosan komolyan érteni. A rossz nyelvek azt 
mondják, hogy soha Amerikában annyi szesz nem fo
gyott, mint a szesztilalom behozatala óta. A beavatot
tak akármelyik vendéglőben megkapják, amit kíván
nak, csak egy titkos jelszót kell a pincérnek odamon
dani s az, hogy a feltűnést elkerülje, nem pohárban, 
hanem teáscsészében hozza a whisky-t. A maga laká
sán különben is ihat mindenki, amit akar; ez aztán 
néha mulatságos módokat ad a törvényeknek nem túl
ságosan szigorú betartására. 

1 A tíz állam: New-York, New-Jersey, Connecticut, Pennsyl
vania, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Mlchigan, Dlstrict of 
Columbla (szövetségi terület). A 24 hely, ahol megfordultam: New
york, Perth Amboy, Woodbridge, Chrome, Trenton, Newark, Pas
saic, New-Brunswick, Arrochar, Bridgeport, Buffalo, Ladtawanna, 
Mckeesport, Youngstown, Cleveland, Lorain, Toledo, Detroit. South 
Bend, Gary, East Chicago, Chicago, Pittsburgh, Washington. E két 
utóbbi hely kivételével mindenütt beszéltem is. 
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Egy helyen, pl. egy nagyobb városban bankettet 
rendeztek a magyarországi vendégek tiszteletére s az 
ünnepségen résztvett a város polgármestere is, egy 
igen szeretetreméltó s a magyarok iránt előzékenységé
ről ismert úriember. Egyszer csak négyünket-ötünket 
kihívnak az asztal éléröl, fel a vendéglőtulajdonos ma
gánlakására. A polgármester is a választottak közt 
volt. Ott várt a whisky. Ivott is mindenki, amennyit 
akart (én bizony nem találtam benne sok élveznivalót) 
s aztán újabb négyet-ötöt vittek fel a vendégek közül, 
"f~ntos megbeszélésre". Igy váltakozott a vendéglós 
magánlakásán az egész társaság a bankett egész folya
mán. Az egyetlen, aki nem felváltva, hanem egyhu
zamban szorgalmatoskodott a szeszes üvegek körül 
(még pedig mint másnap hallottam, hajnalig), a törvény 
derék óre, a polgármester volt. 

Butfalóból kivitt Father Boehm a Niagara-vizesés 
megtekintésére is. A villamoson a hirdetések közül 
nagybetűs felírást böngésztem le a jegyzőkönyvembe, 
szóról-szóra igy szólt: 

"Let every citizen, native or foreign born, master 
the English language. It will fortily national unity, pro- · 
mote commercial prosperity, sirengthen individual 
Joyalty. - Tanuljon meg minden polgár, akár idevaló, 
akár idegen születésú, jól angolul. Ez szilárdítja meg a 
nemzeti egységet, mozditja eló a kereskedelmi hala
dást s erósíti meg az egyesek államhüségét." Nem hi
vatalos felirat volt, hanem valami szabadalmazott 
nyelvtani módszer magánhirdetése, de mégis kétség
telenül az amerikai. átlaggondolkozást fejezi ki, és 
ennek az átlaggondolkozásnak feltétlenül igaza is van 
a maga szempontjábóL Egy nemzet - egy vezetó 
nyelv. 

De miért nem mondta ezt erre mifelénk is Wilson 
úr? Miért hallgattak éppen csak a pánszláv vádasko
dókra ók, akik oly irtózatos búnnek kiáltották ki a mi 
maP.varosító törekvéseinket, hogy büntetésból össze
törték érte, országunkat? Azt az országot, amely régen 
államot alkotott s tartott fenn, mielött az Újvilágban a 
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fehér ember megjelent s amely a nemzeti egység és 
államhűség hatalmas eszközének, az államnyelvnek ér
dekében sokkal kevesebb kéretlen nyomatékkal dolgo
zott, mint azok, akik az English language-ot a "foreign 
bom"-okra idekünn rászorítják? 

Chicago. 

Legkevesebb időt talán Chicagóban töltöttem ösz
szes amerikai állomásaim közt, de ·azért ez a város 
írnpresszionált New-Yorkon kívül leginkább. Uram, 
mondogattam, nem város ez, hanem ország, vagy leg
alább is megye, vagy járás. Bár csak 4 és félmillió la
kosa van, kiterjedése sokkal nagyobb még ~ewyorké
nál is. Hiszen egyik-másik utcája hosszabb, mint aminó 
messze van Budapesttől Vác, s két óra alatt a legsebe
sebb autón sem lehet egyik végéről a másikra jutnil 

Es mÜyen különös város, és milyen különösek az 
Összetételeit Több német van itt, mint Hamburgban, 
több svéd, mint Stockholmban, több zsidó, mint Palesz
tinában s több magyar, mint Debrecenben ... "De Ame
rika, írja honfitársunk, dr. Szabó János, mindezt a sok
féle idegen elemet lassan felszívja magába". "We have 
a pretty good stomach. We swallow ali that come to 
us and convert th em in to o ur own flesh and blood", 
mint egy amerikai mondotta.1 

Ki gondolná, írja Szabó János, hogy alig 100 év 
előtt ennek az irtózatosan nagykiterjedésű városnak 
helyén még csak pusztaság volt! Valamikor itt a Michi
gan-tó délnyugati sarkán vol t a fehér- és vörösbőrű 
emberek találkozóhelye, ahol békésen kicserélték árui
kal. Ez volt a végpont, ameddig el mert jönni a fehér
ember;· ami innen nyugatra van, az a vörösbórűek 
hozzáférhetetlen birodalma volt. Város azonban csak 
1803 óta kezdett épülni. akkor is csak egy szerény erő
dítmény, melyet a fehérember a vad indiánok ellen 

1 .,Nekünk kltúnó gyomrunk van. ElnyeljOk mlndazokat, akik 
hozzlink jönnek és saját testünkké és vérünkké változtatjuk ókeL"" 
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emelt. Az indiánok hamarosan (1812-ben) elfoglalták 
ezt az erődöt s lemészárolták a 110 főből álló lakossá
got Erre a következő évben a fehérek nagyobb erő
dítményt építettek s ebből fejlődött Chicago városa, 
megtartva a helynek eredeti indián nevét. 

1871-ben rettenetes tűzvész kerekedett, mely az 
egész várost elpusztította. De még lángolt a város egyik 
végében a tűz, s máris építeni kezdték a füstölgő fa
viskók romjain azokat a kőházakat, amelyekből Chi
cago nagyrészt ma is áll. Soha a világon ily gyorsan 
s ily szédületes arányban város nem épült. Ma Chicago 
talán nagyobb és fontosabb kereskedelmi gócpont, mint 
maga New-York. Roppant fejlődésének előnyére vált az 
az abszolút pusztaság, terméktelenség és kietlenség, 
amelynek közepén áll; ezért volt itt köröskörül olyan 
olcsó a terület s rengeteg gyár épült az olcsó földön. 
Chicago külvárosai, gyártelepei messzi átnyúlnak a 
szomszéd államba, Indiánába is, maga East Chicago pl. 
már nem lllinoisban, hanem Indiánában fekszik. 

Amit Chicago kereskedelmi s ipari életéről mon
danak, egyenesen mesébe illő. De ezzel nem fárasz
tom olvasóimat, annál kevésbbé, mert magam sem ér
deklődtem túlságosan ezek iránt a dolgok iránt. Aki 
megszokta, hogy a világot ne a technikai kultúra egy
oldalú szemszögéből nézze, azt itt is, mint mindenütt, 
az ember, a lélek érdekli jobban minden egyébnéL 

A katolicizmus itt is hatalmas ébrentartája az 
anyagba hajló ember mindenekfölött álló lelki igényei
nek s rendeltetésének; akit a katolicizmus hitélete el 
nem ér, az sajnos, itt jobban mint másutt, csak a csil
logó pornak. él: egy-egy mozgó gép, amelynek kerekeit 
a dollár láza hajtja, csupa vándorló vágy és szomjúság, 
amely nyugtalanul bolyong a lidérc felé, mely végül 
is a mélységbe húzza. 

Megnéztem a jezsuiták hatalmas Szent Ignác-kollé
giumát s erősen látogatott templomát, melyet éppen 
karácsonyra diszitettek; elbeszélgettem a páterekkel s 
aztán az érseknél tettem látogatást. Fiatal ember még, 
alig 40-45 éves. Jótékonyságáról hires s nekem azt 
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súgták meg az amerikai magyar papok, hogy rengeteg 
sok jót tesz Ausztriával, de arról úgylátszik nem tud, 
hogy Magyarország is van a világon. Megkértem, hogy 
necsak az osztrákokra gondoljon, Magyarországon is 
rettenetes a nyomor. Mosolyogva ígérte meg, hogy a 
legközelebbi segélyosztásnál Magyarországra is gon
dolni fog; de a következő pillanatban már megint Piffl 
bíborost emlegette, mintha Magyarországnak is az 
volna a prímása. 

Ez az, amit külföldi utain folyton tapasztal az em
ber; ha tudják is, hogy van Magyarország a világon, 
hogy Magyarország nem Ausztria, azt már nem igen 
értik meg. Egyik newyorki iskolába bevittek a páterek 
s kísérőm az én kedvemért megkérdezte egymásután 
több osztályban a gyermekektöl, amolyan 14 évesek 
lehettek, tudják-e, hol van Budapest? Senkisem tudta. 
Hát Magyarország hol van? kérdezte a páter. Megint 
semmi válasz. Végre egy bozontos kis amerikai jelent
kezik. Nos, hol van Magyarország? kérdi a páter. "In 
Russia" feleli az egyik. "Nem jól" Megint jelentkezik 
egy. "Nos?" "ln Australia" vágja ki a fiú. Hihetőleg 
Ausztriát akart mondani. 

Istenem, milyen kicsiny kis nép is vagyunk mi a 
népek és emberek nagy óceánjábanl Igaz, hogy nálunk 
is akadna éppen elég, aki nem tudná megmondani, hol 
van Ohio-állam vagy Pennsylvania, amelyek pedig 
egyenként is jóval nagyobbak, mint egész Nagy-Ma
gyarország. Kicsiny az ember és szúk az ó világa itt 
is, ott is. 

Nyugaton nagyjából végezvén, most már hazafelé 
forditottam vitorlámat. Karácsony előestéjén délután 
ültem Chicagóban vonatra s vitt a gőzös keletnek, 
egyelőre Toledo felé. 

* 
Karácsonyest a messze idegenbeni Különös, me

lankólikus érzés vett erőt rajtam. Kinn egyre erőseb
ben havazott, amint vad idegen tájakon száguldott ve
lem a vonat. Természetes, hogy hazagondoltam. 
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Négyet mutat az órám - ni, most odahaza éjfél 
van. Most gyull~dnak ki a lángok a falvak és városok 
templomaiban, most gyűl össze a nép csikorgó, havas 
utakon a betlehemi misére. Budapesten, a Jézus Szíve
templomban is most szarong ember ember hátán, azzal 
a titokzatos, sejtelmes várakozással, amellyel az éjféli 
mise kezdetét jelző csengetyúszóra várnak. Ott szo · 
rongnak, ott köhécselnek, szegényes, ütött, kopott ru
hákban; tele búval, gonddal és mégis reményteljesen 
és vidáman. · 

A mi szegény, beteg és mégis hívó és boldog né
pünk! 

Köhécsel, talán a tüdővész szaggatja már a mellét: 
szegénység, megalázottság és sok-sok keserűség jajong 
ebból a köhécselésbőL Es egy perc mulva mégis bol
dogan fogja énekelni: "Krisztus Jézus született, örven
dezzünk/" 

Igen, örvendj csak, szegény nép; minden keserű
séged és árvaságod között veled van a Betlehem Istene, 
itt a jászol, itt van Krisztus, itt vannak a pásztorok: 
örülj te is velük! Neked több okod van örülni, mint 
azoknak a gazdagoknak, akiknek mindenük megvan és · 
mégis mondhatatlanul szegények, mert Krisztusuk 
nincseni 

Idekünn is hogyan örülnek az emberek! Ameriká
ban is karácsony van. De mennyivel könnyebb is örülni 
nekik! HaJlatlan gazdagság és túlcsorduló jólét lép
ten-nyomon. Ahol vonatunk, mint ez Amerikában sok
szor látható, városok és községek kelló közepén, egy
szerűen az utcán végigrobog, jobbra-balra látom a gaz
dag árucikkektól szinte roskadozó, fényes kirakatokat; 
emberek tolonganak az ajtókon ki és be, rengetegen 
visznek kisebb-nagyobb csomagokat, boldog, lázas 
sietséggel, szinte kiolvasni a szemükből, hogy övéikre, 
haza gondolnak. A vasúton is mindenki csomagokat 
cipel. Haza, haza, karácsonyestérel 

Ilyenkor a vasút is olcsóbb, külön karácsonyi ex
cursion-ticketeket adnak ki. Mindenütt díszítenek, min
rlenütt gyertyák s villanykörték lángjai égnek s szines 
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papírfüzérek és "Christmas, Christmas, Christmas" fel
írások. Igy is görögösen: "Xmas". Az X, a Krisztus 
neve ma· ott ragyog mindenütt, a vasúti hirdetmény e
ken, kirakatokban, az ujságok címlapjain. 

Micsoda hatalom ez a Krisztus ma is, idekinn is. 
az egész világon l 

Ma is hogy ülik az ő születésnapját még azok is, 
akik talán rég nem hisznek bennel A cukorkaárus né
ger, aki Amerikában minden öt percben végigmegy a 
vonaton, ma ingyen osztja a cukorkáit, rám is rámtuk
mál egy staniclival s mikor csodálkozva emelem rá 
szemem, azt mondja: "It is Christmas this night'·: ka
rácsonyeste van. A néger örül, az emberek örülnek, 
velem szemben egy gyermekmama ül, alig látszik 15 
évesnek, karja közt az első gyermeke; apa és anya 
végtelen boldogsággal hajolnak az alvó kicsire, örül
nek ők is ... s én hazagondolok és elszorul a szívem. 

Ha ezek az emberek itt, ezek az örvendők és bol
dogok, tudnák, hogy mennyi nyomor és szenvedés van 
ma nálunk s hány "úri" családban nem jut szent kará
csony estéjén talán még meleg levesre sem! Hogy van 
az, hogy az emberek örülni tudnak, amikor más szen
ved? Hogy van az, hogy az emberek alapjában véve 
mind tele vannak szeretettel, jóakarattal, hisz mind
egyik szereti a gyermekét, a családját, az övéit, csupá 
szeretet még a legsötétebb ember lelke is így kará
csonyeste; mindenkit úz, hajt a vágy ezen a napon, 
hogy valakivel jót tegyen: és a világ mégis tele van 
gyúlölettel?· 

:es hogy van az, hogy nem tudunk egymásról és 
a kereszténység még oly kevéssé vert gyökeret a lel
kekben, hogy nem is érdeklódünk az egymás baja 
iránt? 

:es hogy van az,· hogy a katolicizmus, ez az eleven 
és szent hatalom, ez a csodás összetétele a jótékony
ságnak és Krisztus-szeretetnek az egész világon, az 
egészen korszerü összetartásra és testvérse~itésre még 
mindig oly kevéssé van megszervezve? Hogy ad, ad 
és áldoz, de nem mindig azzal a céltudatossággal, amely 
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a testet és lelket egyaránt segíti s a beteg társadalom 
minden tagjára egyszerre hoz enyhületet? 

Igdz, hogy mi sem vádolhatnnk senkit. Néhány 
éve még mi is boldog és gazdag ország voltunk: segí
tettünk-e akkor azokon, akik nagy bajban voltak? 
Együtt éreztünk-e az öt világrész szenvedt>ivel? Segi
tettük-e a missziókat, az indiai, az ir éhezök millióit, 
a bélpoklosokaU Tiltakoztunk-e az Afrika bensejében 
ma is dívó rettenetes rabszolgavadászat ellen s az 
általa sujtottak emberfeletti kínjainak enyhítésére tet
tünk-e valamit? Sőt: csak tudtunk-e is róluk egyálta · 
lán? Mindnyájunkat joggal illethet a vád: nem va
gynnk még egészen keresztények. "Non omnes obedi
unt Evangelio", még nem hódított meg mindnyájunk· 
kat az evangéliumi Hogy most nagyon érezzük a kö
nyörülő testvéri szeretet melegének hiányát, hogy 
most boncolgatjuk a ránkszakadt bajok és szenvedé
sek végső okait, az a mi szerencsénk, de éppen azért 
kellett a szenvedések véres tengerében alámerülnünk, 
hogy ezeket a mélyebb kérdéseket fontolgatui kezdjük. 

Mondja még valaki, hogy a szenvedés nem jó, nem 
nemesítő s nem felnyitója a szemeknek! Lám, ezek itt 
kinn nem szenvedtek s azért vakok, a JÓakaratuk mel
lett is mennyire vakoki Akinek mindene megvan, az 
nem keres probh~mákat. Annak nem kínos gyötrelem 
a szegény felebarát gondja; nem is érti meg; ad és 
segít, ha kémek tőle, hisz jólelkű, de hogy milyen éj
szakája a kinnak borult rá millió és millió embertest
vérére és hittestvérére, erről neki dehogy is van fo
galmai 

Stolz Albán, a nagy német pedagógus mondogatta, 
hogy valahányszor szent karácsony közeledik, előveszi 
Homéroszt, Plátót és az ókori klasszikusokat, mert vala
hányszor ezeket olvassa s a nagy pogány elmék ter
mékeiben hiába keres igazi erőt és világosságot az élet 
legfőbb kérdéseivel szemben, kétszeresen elfogja mín
dig a vágy a Világ Világossága iránt, aki eljött, hogy 
megvilágítson minden embert. Világ Világossága, mily 
messze van még a mi korunk attól, hogy téged igazán 
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megértsen, a te nagy, örök eszméiddel és világokat 
átfogó, kiapadhatatlan szereteteddel együtt! 

A kereszténység itt van és mégis mily kevés sok
szor a látszatja! Még ma is újból a katakombák homá
lyába rejtözik. Millió és millió buzgó, igazi keresztény 
van minden országban s a közélet, a nemzetközi élet 
még mindig minden inkább, mint keresztény. Hogy 
van az, hogy a katolikus és keresztény gondolat nem 
tud magához illó slilyra és uralomra vergődni a nem
zetek életében, mindnyájunk boldogulására, a nemze
tek és nemzetközi élet megtisztult, szebb, boldogabb 
fejlődésére? 

Európa nem keresztény, ezt mutatta a világháború 
is. Pedig akik verekedtek és véreztek benne, nagyrészt 
keresztények voltak s jórészük nemcsak a papiroson, 
hanem igazán is az. Keresztények vagyunk a magán
életben s társadalmi és államéletünket mégis keresz
ténytelen és keresztényellenes gondolatok és hatalmak 
irtinyitjáki Miért van ez így és meddig lesz igy? 

Eszembe jutnak a katonai kiadások, 6 nem is az 
összesek, csak egyes tételek ... Amerika pl. 1914-ben 
99,074.601 dollárt adott ki ha,dseregére, 1920-ban már 
317,246.944 dollárt, hadi flottájára 1914-ben 140,840.614 
dollárt, 1920-ban 432,000.000 dollárt. Anglia ugyan
ennek 2-3-szorosát költötte hadicélokra, Francia
ország szintén. Szükségesek voltak ezek a kiadások? 
Mondjuk, hogy igen. De vajjon a lélek igényel, a sze
retet parancsai, a kereszténység nem még sokkal fon
tosabb és szükségesebb dolgok - volnának, ha csak
ugyan keresztények volnánk? 

Ha ezeket a rettenetes pénzeket vagy ezeknek 
csak egy részét minden állam a kereszténység terjesz
tésére fordítja a pogány országokban, micsoda lendü
letet vett volna általa nemcsak a vallás és keresztény
ség ügye, hanem a népek boldogulása is világszerte, 
a civilizáció, nem utolsó helyen a nemzetkázi érintke
zések emelkedettsége és nemes versenye isi De hát 
hiába: "non omnes obediunt Evangelio", nem min
denki fogad szót az evangéliumnak ... 

Bangha: OsszegyOjtott munUt XV. ' 
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Ezek a szomorú gondolatok és megállapítások 
töltötték el lelkemet szent karácsony estéjén, anno 
1921, a Chicago Ill. és Toledo O. közölti vasútvona
lon. Azalatt odahaza elmúlt az éjféli mise is, az em
berek hazamentek már, lefeküdtek a karácsonyfa nél
kül való, fénytelen és hideg szobákban ... Itt azonban 
csak most lesz még karácsony éjjele s hogy azt né
hány száz derék magyar úgy értse át, ahogy kell és 
illik, azért kell most az éjjel Toledóban éjféli szent
beszédet mondanom. 

Ritkán beszéltem oly tele szfvvel s benső meg
indultsággal, mint ez alkalommal. A hatalmas templom 
zsúfoltig megtelt és mikor Betlehem kisdedéról beszél
tem s a szeretetről és az otthoniak szenvedéséről, sok
sok szemben csillant fel a könny. 

A szomorú karácsonyestére annál kedvesebb 
karácsonyarn virradt. Sok-sok jóságot és szereletet 
terített körém a toledói derék magyarak ragaszko
dása. Környékbeli papok s néhány intelligens toledói 
család voltak Father Eördögh parókiájának szinte ál
landó vendégei a két ünnepen. Beszélgettünk, éne
keltünk, sorra kerültek mind a kedves, egyszeru kará-· 
csanyi énekek. 

A zongoránál Csáktornyai Laci ült. A társaság 
egyszer csak egy énekbe kezdett, melynek már első 
akkordjai megkaptak; azóta sem ment ki ez a melódia 
a fejemből hónapokon át; vonatok kerekeinek zaka
tolása közben, később a hajón, hazáig folyton eszem
ben járt; Egyszerű fr népdal, amolyan ártatlan sze
relmi dal, amelyet azonban az írek az ir szabadságra 
vonatkoztatnak s valahányszor a dal felcsendül, vagy 
a zene valahol játssza, az írek tüntetőleg felállnak s 
együtt énekelik a dalt. 

Titokzatosan, mint egy mártirnép hosszú szenve
désének távoli visszhangja, hangzott a refrén: 

,.There's a long, long trail awinding 
Into the land of my dreams, 
Where the nightingales are singing 



And a white moon beams ... 
There's a long, long night of waiting 
Until my dreams ali come true; 
Tili the day when 1'11 be going down 
That long, long trail witb you!" 

Az irekl 
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Anglia elnyomó, önzö politikája s vallási türel
mellensége az évszázadok folyamán annyi szegény ír 
családnak nyomta kezébe a vándorbotot, hogy végül 
sokkal több ma az ir Irországon kivül, mint Irország
ban magában. Az amerikai katolikusok törzse, gerince 
ö közülük került ki; ök a legegyházhűbb, legáldozat
készebb, legelevenebb hitű katolikusok egész Ameri
kában ma is. Nemzeti bánatukat már szinte megszok
ták.; bizonyos lemondó, bágyadt érdeklódéssel kísérik 
az ujságokban az írországi újabb eseményeket; a sza
badság közeledő híreit nem igen hiszik el, nem tud
nak egyhamar bízni bennük. De azért remélnek, hisz
nek az Istenben s várják az ir feltámadást. 

Azok is, akiknek már a nagyapjuk Amerikában 
született s akik maguk régóta törzsökös amerikaiak 
lettek. A régi haza szeretete nem tud kialudni bennük. 
Es Szent Patrik napján, március 17-én, valamennyi ki
túzi gomblyukára a zöld gallyacskát, a fájdalomba, 
gyászba borult "zöld sziget", a "szentek szigete", Ir
ország jelvényét. 

Oly különösen, oly sokatmondóan hangzott ezek
ról a magyar ajkakról is itt, messze idegenben, az fr 
dalnak ez a sora: 

.,Tbo' the road between us stretches 
Many a weary mile ... ", 

mikor a szintén távol magyar felszabadulásra gon
doltunk. 

A történelmi materializmus dajkameséje, a hazát
lanságé, soha nem tűnt fel annyira gyermekesnek, 
mint itt. Nekünk egyikünknek sincs otthon semmije, 
se földje, se háza, se gyára, ezek legtöbben messze 8 

7* 
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végleg elkerültek hazulról s mégis érezzük, hogy a 
nagy világon e kívül nincsen számunkra helyi Hiába, 
másból is áll az ember, mint anyagi igényekból és 
szükségletekböl, éhségból és bírvágybóL S ha ezer 
Marx hirdeti is megháborodott elméknek a hazátlan
ság és nemzetietlenség álmát: az erkölcsi kötelékeket, 
a tradiciókat, a lélek vágyait nem fogja elszakítani 
soha. S még kevésbbé azokat a vágyódásokat, ame
lyek minden ember lelke mélyén ott szunnyadnak az 
el nem múló haza, az örök otthon felé. 

A Niagara. 

Most hadd nyúlok vissza néhány héttel arra, amit 
még nem említettem s ami legélénkebben éreztette át 
velem a lélek nyughatatlan, legmélyebb honvágyát: 
arra, amit életem legnagyszerűbb látványossága, a 
Niagara keltett bennem. 

Ködös. borongós decemberi délután volt, amikor 
kedves buffalói házigazdám, a jó Father Boehm kivitt 
villanyoson a nagy vízesés megtekintésére, amelyet 
az indiánok "Niagarának", azaz a "vizek mennydör
gésének" neveztek el. 

A Niagara! Ma a Niagarát fogom látnil zsongott 
egész nap a fülemben, mikor Father Boehm meghívá
sát elfogadtam. Háromnegyedórán át vitt a gyorsvil
lanyos s érthető izgalom fogott el, mikor a végállomá
son leszálltunk. Father Boehm autót bérelt s igy jár
tuk be a csodálatos látvány színhelyét. Amiról az 
ember oly sokszor hallott, amiról oly elragadtatással 
teli leírásokat olvasott, ahhoz természetesen valami 
ünnepi várakozással, szinte szorongó kiváncsisággal 
s örömmel közelít. 

S a látvány ezúttal is messze felülmúlt mlnden 
várakozást. Mi is ez a kép: ez a szikláról lebukdácsoló 
tenger? Egy darab óstermészet, ittfelejtett szigete an
nak az évezredek előtt letűnt kornak, amikor még 
nem formálódott kl végleg a föld színe, még nem vált 
végleg ketté a száraz és a viz s hatalmas konvulziók-
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ban egyenlítődött ki az elemek háborgó csatája. Itt 
még megvan egyik ittfelejtett maradványa annak a 
korszaknak, amikor zúgó zakatolással szakadtak le a 
magasabban fekvö tengerek más, mélyebben fekvő 
tengerek be. 

Hiszen az Erie-tó, amely itt száz méter mélységbe 
zuhan le, maga is valóságos tenger, amint tenger a 
felvevő medencéje, az Ontario-tó is . 

. Hát persze hogy leírhatatlan és lebírhatatlan ér
zéssel szemléli az ember ezt az örvénylő zuhanást, a 
természetnek ezt az ezeresztendők óta búgó orgoná
ját, ezt a legmegrázóbb remekét az Isten alkotó ke
zének! Micsoda korok, micsoda események zajlottak 
le azóta, amikor először jelent itt meg a kavargó, 
bömbölő hullámsír partján szorongó érzéssel az első 
ember - nem is az első fehér, hanem az első vörös, 
vagy ki tudja, milyen színú ember! Mi minden folyt 
le azóta ezeken a téreken, dombokon köröskörül, 
mennyi szerelern és bánat, remény és harc, születés 
és halál - miközben a nagy vizek zúgása változatlan 
baritonban morzsolta a vizek fölött lebegő Isten dicsé
retének zsolozsmáját s hirdette az évezredek ámuló 
emberének az O hatalmát, bölcseségét s még egyet: 
a mindenek könyörtelen enyészetét, lehullását ... 

Engem a fizikai látvány nagyszerúségénél is sok
kal inkább megragadott az a csodálatos, kifejezhetet
len, szorongó hangulat, amely itt a szemlélőt meg
lepi, az a panaszos, borongó, elégiás alaptónus, 
amely ennek a lefelé szaladó, szomorúan lehulló, ha
talmas vízárnak a zúgásából, mint valami soha el nem 
enyhülő zokogó kesergés zajlik ki. Nemcsak a szaro
san vett kettős nagy vízesés kelti ·ezt a hangulatot, 
hanem az egész kép együttese. Fent, magasan, Nyugat 
felé ott ragyog még az Erie-tó, nyugodt napsütésben; 
mosolygó, ringó, fehér habjai nem is sejtik a közel
ból leskelődő veszélyt, az örvényt ... 

A tó partján vidám élet zsong, ezer kert és gyö
nyörúan gondozott villa, mosolygó pázsitok, városok, 
falvak, nagy kereskedelmi forgalom, vasutak, élet, 
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bőség, nevetés. De a csobogó habokat a tó keleti szé
lén egyszerre elkapja az ár s ragadja magával lefelé 
a szúküló, egyre sötétedő sziklamederbe, hol egy
szerre feketés-zöld, hideg színt ölt a víz s egyre gyor
suló sebességgel rohan mind mélyebbre a nagy esés: 
a sír felé. 

Hatalmas küzdelem fejlődik itt: vagy félkilomé
teres darabon, széles, szétszakadozó áradatban millió 
sziklán kapaszkodik meg, ágaskodik a halálraitélt 
vízóriás; mintha érezné már a végveszélyt, meg-meg
torpan, nekifeszül, dühösen toporzékol, mint aki esté
ben akarja megállítani a zuhanását - nem akar elesni, 
nem akar elmúlni, nem akar meghalni. Roppant csata
tér ez, amelyen azonban hiábavaló minden erőlködés: 
az örvény szólít, parancsol az Ananké. A sebzett 
óriás nem áll soká ellen, tehetetlenül bukik szik.láról
sziklára s végül is haragos daccal adja meg magát: 
kiszélesedik, elterül s a· következő pillanatban böm
bölő halálhörgéssei vágódik le a félszáz méteres 
mészkőfalon. 

S mintha az utolsó percben már maga sietne ki
végezni önmagát: a habok tolongva, egymásra borza-· 
lódva, zöldes tarajukkal nekidomborulva, majdnem 
egymást harapva hányják le magukat a mélybe s es
tükben szinte füstölögve vetik magukat fölé szem
födöül az örökké kóválygó, sürú párafelhőt ... 

De odalenn a mélyben, az Erie sírja ölén még
sincs végső halál: mégegyszer összeszedi magát a 
hullám s csendes megbékéltségben folyik tovább, be 
az Ontarióba, majd azon túl is a St. Lorenzo nagy 
gyüjtőmedrén át az úceánba. A csendbe, a végtelen
ségbe. 

Nem kellett sok fantázia hozzá, hogy a Niagara 
melailkólikus ·panorámája az emberi sors képét vará
zsolja soha nem érzett éllel a lelkem elé. Az emberi 
sors, az emberi elmúlás szomorú képe ezl Ifjan, egész
ségesen, vidáman sütkérezünk a napsugárban; nem 
gondolunk a: leselkedő rendeltetésre s az mégis utolér 
és magával ragad évezredes hatalmával az úton, ame-
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lyen elmegy minden test. Es hiába kapkodunk ellene 
kincsbe, tudományba, patikába és baráti hűségbe. Jön 
a vég, a lehullás, ki elóbb, ki utóbb, ki fentebb._ ki 
lentebb, de mindnyájan lezuhanunk a közös sorsban. 

Odatúl azonban - ez a mi boldog, keresztény 
hitünk - új életre ébredünk s ha helyesen keressük 
az utat, a mi lelkünk is befolyik a csendes vizekbe, 
a végtelenség s a béke Istenének örök otthonába! 

A Niagara fölött, túl a kanadai dombokon barát
ságos, tornyos épület int felénk: egy kannelita kolos
tor. Mily elmés gondolat volt, ide, efölé a látvány 
fölé építeni az imádság és kontempláció szentelt 
hajléká ti 

Vezetönk magyaráz: ez itt az "amerikai", emez 
meg a "kanadai" vízesés. Az elöbbi több mint 300 m 
hosszú egyenes mészköfal, a másik csaknem 1000 m 
kerületú patkószerú félkör. A percenként lezúgó víz
tömeget félmillió köbméterre becsülik, amelyból 
kilenctizedrész a vízesés kanadai részére esik. Ez a 
három sziget itt a "Három N ö vér"; hídon lehet át
menni egyikról a másikra. 

Ez a pont a "prospect point", ahol az embert 
egyetlen lépés, egy vaskorlát választja csak el a Ie
zúgó ártó!. Ez az öngyilkosok kedvenc "kiránduló 
helye": itt elég, ha valaki egyszerűen átlép a korlá
ton s ráül a vízárra; a következö percben nyomtala
nul eltünik a föld színéröl. 

Amott az a kiálló szikla, a tragikus nevezetes
ségú Avery's Rock, "Avery sziklája", ahol egy sze
rencsétlen fiatalember, aki belekerült az árba, 18 óra 
hosszat tartotta magát a karjain végsö kétségbeesé
sében megszázszorozódott erövel, míg segitségére 
siettek. Soká nem tudtak hozzáférni; végre kötélen 
csónaket bocsátottak lassan feléje, de minden vigyá
zatosságuk. mellett sem tudták megakadályoznt, hogy 
a csónak, melyet kimentésére küldtek, meglökve öt 
le ne sodorja a mélységbe. 

Még átmentünk néhány percre Kanadába is, me-
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lyet itt csak egy híd választ el az Egyesült Államoktól 
s aztán egy felejthetetlen nap emlékével tértem vissza 
Pather Boehmmel Buffalóba. 

Amerika és mi. 

Aki Amerikában autón utazik egyik községból a 
másikba, sajátságos, kedves szokást figyelhet meg: a 
legtöbb város és község határában a távozó szemébe 
hatalmas állványokról ez a nagybetűs felírás int: 
"Come again!" Ami annyit jelent: "Gyere el ismét, 
legyen megint szerencsénkl" A községek maguk allít
ják fel ez a barátságos meghívót minden út mellett, 
amelyen az idegen a várost elhagyhatja. Nálunk sza
katlan, szinte gyermeteg s mégis szép s az idegennek 
kétségkívül jólesó hívogatás. 

"Come again!" Csakugyan, gondoltam, jöjjek el 
ide ismét? Kemény napok voltak, amelyeket Amerika 
földjén töltöttem s néha nagyon idegennek éreztem 
magam köriil a világot. S mégis úgy éreztem "come 
again" nélkül is, hogy ide szívesen eljönnék s ha 
Isten segít, talán el is jövök még valaha. Amerikát 
meg lehet szeretni. Mint egy nagy, borzas, góliáti 
gyermeket, aki feltúrta maga körül a földet s kiszedte 
annak minden kincsét; sávos, csillagos, különös ízlésű 
nadrágjának zsebei duzzadásig tele vannak minden
féle drága kavicsokkal, gyümölccsel és nyalánksá
gokkal; aki öntudatára is ébredt már szömyű erejé
nek és aki mégis gyermek, jólelkú, alapjában romlat
lan, sokszor naívul idealista gyermek. 

Kétszáz évvel ezelátt még megszervezetlen gyar
matvilág volt ez az ország. Franciaország, Hollandia, 
Anglia száműzöttjei vagy menekültjei kereskedtek 
rajta. A mai New-York óriási területét, Manhattan szí
geteit, 60 talléron vették meg a hollandusoktól az an
golok. A gyarmatosoknak talán sohasem jutott volna 
eszükbe külön állammá tömörülni, ha a vetélytársait 
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lassankint félreszorító Anglia mostohán nem bánik 
velük. 

George Washington s néhány barátja volt akkor 
olyan bátor és vakmerő, hogy a gyarmatosokat, eze
ket a semmiféle közös tradicióval egybe nem fúzőtt 
egyveleg társaságot egységes ellenállásra s a győze
lem szerenesés kivivása után egységes államalakításra 
tüzelte. lgy jött létre a kolónusok jól szervezett, fej
lódó birodalma, a kincskeresők, kalandorok és szám
kivetettek országa helyén. Eleinte csak a keleti, ten
gerpartvidéki telepek képezték az "Egyesült Államo
kat", hovahamar egészen San Francisco-ig s le Texa
sig minden hozzájuk csatlakozott. A szökevények és 
kalandorok egykori országa ma a világ egyik legna
gyobb, leggazdagabb s leghatalmasabb birodalma, 
amely csak nagy válogatással enged be "idegeneket" 
a területére s a voltaképpeni szellemi kultúra kivéte
lével semmiben sem érzi magát kisebbnek semmiféle 
ezeréves európai államná!. 

Egészen racionalisztikus szemmel nézve elmond
hatjuk, hogy Amerikának bizonyos szempontból ép
pen az a szerencséje, hogy nincsenek tradiciói. Szúz 
talajon, teljesen a gyakorlati szempontok szem.meltar
tásával építették meg az államukat Nem voltak, vagy 
alig voltak nyelvi külőnbségek, társadalmi, nemzeti
ségi elszigeteltségek, vagy ami volt, ősszeforrott a kö
zös összehányódottság sorsában. A rettenetes távol
ságokon belül, a félszáz állam határain belül ugyanaz 
a nyelv, ugyanazok a szokások, ugyanaz a sajátságo
san különálló amerikai szellem fogad; épp azért nin
csenek itt határátlépési nehézségek, vámok, nincse
nek az egyes államok között versengések és civódá
sok, csak .,szabadság" van és verseny a minél na
gyobb jólétért. Aki egyszer az Egyesült Államok terü
letére beteszi a lábát, szabadon mozoghat, amerre 
csak jól esik neki s tehet, amit akar, sehol számon 
nem tartják, még rendóri bejelentés sincs, sehol sem
miféle papirost fel nem kell mutatnia, úgyszólva sem
mire hatósági engedélyt nem kell kérnie. 
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S amint jómagam is keresztül-kasul bolyongtam 
tiz állam területén, elgondolkoztam azon, lehetne-e 
nálunk is Egyesült Államokat csinálni? Le lehetne va
laha dönteni a válaszfalakat országok és népek kö
zött? Átalakulhatna-e Európa úgy, ahogy egyesek 
álmodják, szintén egyesült államokká, amelyekben tel
jes volna a nyelvi és nemzetiségi szabadság, de nem 
gátolják az egyes embert és egyes csoportokat a sza
bad mozgásban s fejlődésben, a vámok, határzárak, 
politikai s nemzetiségi ellentétek, s ezernyi mester
ségesnek látszó akadály? Nem volt-e igaza Amerika 
naivan optimista, de nagykoncepciójú professzor-elnö
kének, Wilsonnak, amikor nálunk is ennek az európai 
federalizmusnak egyengette útját a népek önrendel
kezési jogának hangoztatásával? S talán még a Jászi
féle álmodóknak is, akik mindenekelótt Magyarország
ból akartak "keleti Svájcot" csinálni? 

De akkor hirtelen eszembe jutott mindaz a ször
nyűség és óceánnyi kín is, amit a Wilsonok és nyo
morult pesti galileista epigónjaik ránk szabaditottak 
éppen az ó álmaik és idegenból importált, ránk sehogy
sem alkalmazható elméleteik eróltetése általi A "ke·· 
leti Svájc" nálunk éppen az ellenkezéjébe csapott ét, 
illetve, éppen az ellenkezőjének nyitott utat: az örül
ten, kíméletlenül vad nemzetiségi önzésnek azok 
részéről, akiket Wilson ankerközi törpe zsidó prófé
tája "felszabadítani" vágyott! 

A világ másik feléról egészen más körülmények 
közill diktált elméleteket nál unk csak az vehette ko
moly an, aki a tradíciók és tényleg fennforgó viszo
nyok teljes nemismerésével valami doktrinér raciona
lizmus kedvéért, vagy egyenesen gyűlöletból s érdek
ből szegődött a wilsoni eszme szolgálatába; az a zsidó 
mentalitás, amelyról Werner Sombart oly helyesen 
fejti ki, hogy csak számokkal és elvontságokkal dolgo
zik, a való életet nem ismeri s fóleg az erkölcsi érté
kekkel szemben tökéletesen érzéketlen! 

Szép a népek testvérülésének gondolata, sőt a 
helyi, népi és vallási tradíciók tiszteletének fenntar-
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tása mellett éppen nekünk, katolikusoknak nem le
hetne ellene kifogásunk, ellenkezőeg nagyon szépen 
beleillenék a mi krisztusi világprogrammunkba. De a 
népek testvérülésének bizonyos előfeltételei is van
nak s aki ezeket megteremteni s biztosítani nem tudja, 
csak még bonyolultabbá s engesztelhetetlenebbé teszi 
a népeknek egymáshoz való viszonyát s ha az elótel
tételek biztosítása nélkül erőlteti a világtestvériesülést, 
egyszerűen nem igazat mond s nem jót akar. Mert ez 
az erőltetés csak várt és lesve-lesett alkalom a pilla
natnyilag erősebb népeknek, hogy helyette saját 
önző, elnyomó nemzeti törekvéseiket ültessék más, 
talán nagyobb, müveltebb, de pillanatnyilag gyengébb 
és szerencsésebb népek nyakára. 

Ritkán olvastam okosabb, igazabb s találóbb sza
vakat ami magyar elnyomatásunkról külföldi lapban, 
mint az amerikai jezsuiták tudományos folyóiratában, 
az "America" -ban, amelynek egyik munkatársa hosz
sza bb időt töltött délkeleti Európa több államában s 
Magyarországon is. 

"Különös szabadság ez'' - mondja a Wilson-féle 
"népek szabadságáról" szólva -, "különös szabadság, 
amelyet élesre hegyezett román szuronyok tartanak 
fennl Ha minden számításom nem csal, ez a szabad
ság nem ts lehet hosszú életű. Miután a helyzetet csak
nem egy éven át tanulmányoztam délkeleti Európa 
k.ülönbözö államaiban, meghallgatva hol ezt, hol azt 
a félt, az lett a meggyőződésem, hogy minél elóbb 
vetnek véget ennek a különös szabadságnak, annál 
hamarább lesz ismét élet, rend és tisztesség ezek közt 
a népek közt. A szabadság, az igazi szabadság nagyon 
értékes kincse egy nemzetnek vagy fajnak, de éhség, 
rablás, vérontás és a szabadság álarcában fellépő zsar
noki elnyomás rettentő eltorzulásai a szabadság esz
méjének . . . Talán Lengyelországot kivéve, egyetlen
egy ország sem élhet meg a saját lábán azok közül, 
amelyeket a régi Osztrák-Magyar Monarchiából csi
náltak . . . Ma rettenetes hadseregek, elviselhetetlen 
drágaség, ipari pangés, pénzelértéktelenedés, adósság. 
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éhínség, szenvedés, gyilkolás az, amelyet a szabad
ság nevében elértek. Ezzel szemben persze ott van a 
másik eredmény: szabad csehek, szabad tótok, sza
bad románok, szabad szerbek, szabad horvátok, szabad 
szlávok, sőt szabad osztrákok és szabad magyarok. 
Ennek a szabadságnak azonban túlnagy ára van."' 

Ugyanez a szeretetteljes, megértő hang csendül 
ki az "America"-nak egy másik cikkéböl, amelynél 
- némi tévedése mellett is - szimpatikusabb cikket 
a magyarságról külföldi lapban még sohasem olvas
tams amelynek ez a címe: Oj Magyarország bizakodó 
holnapja. A cikkíró-Eugene Weare-így ir rólunk: 

"Hadd mutatom be most az amerikai demokrácia 
nagy európai csodálóit, a megtépett és megrágalma
zott magyar nemzetet, illetve annak azt a csonka ré
szét, amely ma megmaradt nyugaton az osztrák, észa
kon a szabad, független és szuverén csehszlovák, kele
ten a félművelt román s délen a szerbek, horvátok és 
szlovének hatalmas királyságával, mint szomszéddal. 
Emlékezzünk vissza arra, hogy hosszú éveken át ezek 
a délkeleteurópai népek, amennyiben nem álltak 
Ausztria uralma alatt, a budapesti magyarok alatt
valói voltak. Már a háború előtt a tótok, románok, 
németek és horvátok könyveket írtak s propaganda
irodalmat terjesztettek, amelyekben a kegyetlenség és 
barbárság minden fajtájával vádolták magyar uraikat. 
Most annak ellenére, hogy ezek a népek szabadok és 
függetlenek lettek, borzasztó vágy tölti el óket, ha 
nem is a háború előtti állapotok visszakívánására, de 
legalább olyan autonómiára, amelyben a magyarok 
volnának az oltalmazóik. A tótok végleg összevesztek 
cseh uraikkal, a németek, székelyek s az erdélyi olá
hok maguk is keserűen panaszkodnak a bukaresti kor
mány ellen, miközben a délvidéki horvátok nyiltan 
tanácskoznak a forradalomról a szerbek ellen. Az álta
lános helyzet csodálatos eredményeket mutatott fel, 
csodálatos eredményeit a demokráciáért és a kisebb 
nemzetek önrendelkezési jogáért való küzdelemnek. 



109 

Ezért kellett hát annyi billió amerikai dollárnak s annyi 
ezer amerikai életének elfolynial 

A jelen helyzettel szemben a magyarak mosolyog
nak. S ez a mosolygás öntudatos. A tapasztalt és hozzá
értő ember mosolya, aki előre jelezte a bajt, de aki
nek tanácsát és figyelmeztetését semmibe sem vették 
a versaillesi békedelegátusok, akik, miként a tények 
ma mutatják, egyáltalán nem ismerték délkeleti Euró
pát és népeit, hanem akiket csak az vezetett, hogy egy 
csapással tönkretegyék az egykor hatalmas osztrák
magyar kettős monarchiát. De a magyarak nemcsak 
mosolyognak, hanem dolgoznak is. Jobban vannak 
megszervezve, mint Európa bármely népe. Nagyon 
határozott programmjuk van önmaguk számára, amely
nek nagyon ígéretes végpontjai vannak. Úgylátszik, 
minden egyes magyar egy-egy különítménynek vagy 
bizottságnak érzi önmagát, amelynek életcélja, hogy 
a trianoni béke revízióját kikényszerítse, azét a. békéét, 
a.IÍI.ely Magyarországot féltucat apró részre vágta s 
ennek az ezeréves államnak meglazult széleit a négy 
világtáj felé szórta. 

S a magyarak meglepő határozottsággal végzik a 
dolgukat. Módszerükben nincs semmi gyúlölet, semmi 
keserúség, semmi harapós kedv. úgy gondolkoznak, 
szervezkednek és cselekesznek, mint egy ember. Nem
zetük fennállása és egysége kérdésében nincs közöt
tük különbség. Belügyeikben épp annyira széthúzók, 
mint a legtöbb más európai nép, de ha nemzetközi 
helyzetük kérdését érinted, a gyürú azonnal egybe
forr s éles késsel sem vághatod többé keresztül. Sikert 
fognak-e érni? Kétségtelenül. Minden értelmes mozga
lomnak, amely a békekonferencia által megszabott 
országhatárok ellen küzd, sikert kell érnie s a magyar 
mozgalom értelmes mozgalom. Sőt ennél is több. Oly 
mozgalom, amely tényeken, politikai, szociális, gazda
sági és néprajzi tényeken alapul és ezek ékesebben 
szólók, mint akár a magyar szónokok, akik kOO:ül a 
legtöbb szeret a neveletlen politikusok módján is szó
nokolni. Nagy nép ez a. magyar nép s nagy iról, tudó-
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sai, államférfiai és diplomatái vannak. Sőt ök Európa 
legvonzóbb népe, ami nem maradhat eredmény nélkül. 

Mi.k.ént Ausztriában, úgy Magyarországon is a 
háború előtt számos nemzetiség volt összekeverve, 
amelyekről elhitte a világ, hogy boldogtalanok és sor
sukkal elégedetlenek. Ott voltak északon a tótok, dé
len a horvátok s az egész ország súrún telehintve 
németekkel, székelyek.kel, szerbekkel, borvátok.k.al, 
szlovénekkel, lengyelekkel, csehekkel és tótokkaL 
A régi Magyarország néprajzi térképe azokkal a szi
nezett foltokkal, amelyek a különböző nemzetiségeket 
jelentették, nagyon hasonlitott egy összevissza folto
zott, régi vánkoshoz. 

Gazdasági szempontból Magyarország régi terü
lete a régi monarchiának gabonakamrája volt. Magyar
ország földje némely orosz területtel együtt Európa 
leggazdagabb termőföldje. Magyarak termesztik a leg
finomabb búzát, rozsot, árpát, zabot, cukorrépát és bort 
a világon. Lovaik és szarvasmarháik világhírűek s pap
rikájuk minden jól rendezett menúben ott szerepel. 
:eszak-Magyarországon, a mai Szlovákiában gazdag 
erdőségek vannak tele papír- és egyéb gyárakkaL · 
Budapest, a főváros, nemcsak hogy egész Európának 
egyik legbájosabb városa, de hatalmas gyáripari köz
pont is. Budapest nyomdai és mezőgazdasági gépeit 
exportálták Minneapolisba és Konstantinápolyba. Lon
donba és Tokióba. A magyar államvasutak semmiben 
sem álltak hátrább Európa bármely vasútjánál: a vas
úti közlekedés gyors, olcsó és kényelmes volt. A ma
gyar borok leverik a német és francia borokat Szén 
kevés volt a régi magyar területen s még kevesebb 
a main. Ez az egyik legkomolyabb akadálya Magyar
ország fejlődésének. Magyarország szénszükségletét 
ma Lengyelországból és Németországból kerülőutakon 
kell behozni, mert a csehek nem engedik meg, hogy 
az ö területükön · keresztül szén jusson Ausztriába 
vagy Magyarországba. A csehek felfogása szerint a 
magyarak és az osztrákok azok az "összenőtt iker
testvérek", akiket egyszerre kell elpusztitani. 
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Ha a magyarokkal beszélgetünk, megtudju.k, hogy 
ők kezdetben ellenezték a háborút. Hangoztatják s 
állításukat okmányok igazolják, hogy a közös osztrák
magyar tanácskozásokon delegátusaik tiltakoztak a 
háború ellen, de leszavazták öket. Akkor hát belemen
tek a küzdelembe s a viaskodásból rájuk esett a na .. 
gyobbrész s a több szenvedés. Soraik megritkultak. 
de ma is büszkén hangoztatják azt az igaz tényt, hogy 
az olaszok, akik ellen nekik kellett a küzdelem nagy
részét állniok, egyetlenegy csatát sem nyertek raj
tuk. A békével együtt jött aztán a trianoni szerzó
dés, a csehszlovák köztársaság, "Nagy-Románia", 
amely a gazdag magyar Erdélyt is magába zárja s 
a szerbek, horvátok és szlovének királysága. Minden
nek következményekép a mai Magyarország csak egy
harmada elébbi területének. Ha a mai Ausztriáról el
mondhatjuk, hogy hasonlít egy kistermetú, óriási fejú 
emberhez, a mai Magyarországról ugyanazon alapon 
elmondhatjuk, hogy hasonlít egy csonka törzshöz. 
Igaz, hogy a törzs mellett a fej is megmaradt Buda
pesttel, de az elébbi nemzettest lába és keze ma Szlo
vákiában, Romániában és Jugoszláviában fekszik. Ma
gyarországnak nem maradt más, mint gazdag búza-,. 
árpa-, rozs- és zabföldjei s nagykiterjedésú szölei, 
amiért Magyarországnak hálásnak kell lennie. 

Ez a termékeny föld mentette meg Magyarorszá
got Ausztria sorsátóL Nélküle Magyarország is ugyan
azon nyomor, szenvedés, szegénység és éhínség mar
taléka volna, mint egykori államtársa. De azért Ma
gyarország is szenved s gazdasági helyzete beteg. 
Pénze napról-napra jobban elértéktelenedik. A cseh, 
román és szerb szomszéd gyúlölete egyre nó s az álta
lános európai felfordulás Magyarországra is átterjedt.· 
De a magyarak tudják mindezt s azért szervezkednek, 
hogy ezt a helyzetet megjavítsák. Azt mondják, ez a 
helyzet nem maradhat fenn s ez nemcsak rájuk nézve 
lehetetlen, hanem lehetetlen az összes úgynevezett 
utódállamokra is. Azt is hangoztatják, hogy amig köz
tük és szomszédaik között józan megértésen alapuló 
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felfogások nem törnek utat, addig nem lehet béke, jó
lét és állami fejlődés délkeleti Európában. Ebben két
ségtelenül igazuk is van, de a kívánság egyelőre tel· 
jesíthetetlen." 

• 
Ily szép, okos és megértö cikket még nem olvas

tam idegen nyelven. Köszönet érte amerikai katolikus 
testvéremknek, hogy először keltek ily ékesszólőn s 
meggyőzően letiport igazaink védelmére. 

Mily tragikus helyzet: a szabadságszerető és nai
vul optimista Amerika rakta ránk végeredményben 
a legborzasztóbb zsarnokság s elnyomatás láncaiti Te
gyük fel, hogy jóhiszeműen tette, bár nem szabad fe
lednünk, hogy Amerikában is a világot megnyomoritó 
plutokrácia a voltaképpeni úr s amit az elnökök az 
utca számára szépen kicirkalmazott szavakban han
goztatnak, rendesen csak körmönfont ügyvédi burko
lata a világkalmárak fosztogató terveinek. A magas 
politikában, sajnos, Amerikában is az történt és szinte 
csak az történhetik, amit az a nemzetközi kalmártábor 
akar, amely pénze és sajtója révén az egész világot· 
adófizető hűbéresének tekintil Hogy ezek ne látták 
volna elóre és ne akarták volna azt az európai káoszt, 
amelyet a békeszerződésektől várni kellett s amely
ből nekik, a szilárdvalutájú b~mkároknak oly mérhe
tetlen hasznuk van? 

De amit ök vétettek, abban a nép csakugyan nem 
búnös. Legfeljebb abban bűnös, hogy, mint mi euró
paiak is, értelmetlen tompaelméjűséggel hordja tovább 
a világámítók igáját és sajtójuk befogadása, nagyra
tartása révén öntudatlan búntársaivá szegődik a lelki
ismeretlen kalandoroknak. 

Amerika népe a háború elején erősen a m.1 pár
tunkon volt. Egészen addig, amíg egy angol zsidó, az 
ujságkirály Northcliffe, az amerikai munlció-gyáro
sokkal szövetkezve, kezébe nem vette az amerikai 
közhangulat megdolgozását. 5000 ügynököl s ujaágírót 
küldött Amerikába. Egyszeruen megvette, megvásá-
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1olta a legtöbb lap vezetőembereit, s félév múlva 
Amerikának szinte valamennyi napi, heti és havi lapja 
vérszomjasan követelte az Egyesült Államok aktiv 
részvételét a háborúban a Lusitaniát elsüllyesztő bar
bár németek ellen. 

A "szabad" amerikai nép nem tudott védekezni 
az ellen az újfajta despotizmus ellen, amely egysze
rűen anyagnak néz egy egész országot, egy egész 
hemiszférát, amelyet megfelelő ravaszságokkal és jó 
summa pénzzel amellé a tábor mellé lehet átsorakoz
tatni, amelyik mellé ő akarjal A demokrácia ezúttal 
is, mint rendesen, a több pénzzel s több ravaszsággal 
dolgozó láthatatlan diktátorok uszályhordozójának bi
zonyult. S a mesterségesen előidézett háborús és né
metellenes hangulatnak mi, szegény, távoli európai 
népek hordozzuk most keserü következményeiti 

Búcsúziis. 

Utolsó amerikai munkám a newyorki misszió volt. 
Nehéz talaj, melyen úgy bevette magát a hitközöny 
s a bolsevista-szociálista agitáció, mintha soha szó 
sem lehetne itt többé vallási megújulásróL Pedig a 
lelkek mélyén itt is, mint mindenütt, ott szunnyad 
az istenhit, a soha el nem felejthető, ki nem irtható 
vallásosság. Jeget kellett törnünk, mert az a csekély, 
bár lelkes és kitartó csapat, amely eddig a magyar 
templomhoz hú maradt, elenyészően csekély ahhoz a 
sok tízezerhez képest, akiket a csábítás és lelkipász
tori elhanyagoltság rég elidegenítettek a templomtól. 
Hogy nem dolgoztam hiába, megmutatta a befejező 
ünnep, amidön már szinte veszedelmes szorongás volt 
a kis templomban s amikor nagyszámú áldozó vette 
magához az úr testét. 

Legvégső befejezésül még a templomfeletti nagy
teremben tartottunk búcsúünnepélyt Fröhlich plébá
nos, Völgyi közjegyző (az egyházközség világi elnöke; 
s utánuk én beszéltem. A "Come againl" ismételten 
s nagyon változatosan hangzott fel itt ismét. A szaká-

Bangha: ÖSllzegyllJtGtt munklll. XV. 8 
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sos ongol búcsúköszöntés is: "We will try to see us 
againl" (iparkodni fogunk megint találkozni), ezúttal 
különösen meleg akcentussal csengett. 

Úgy akarja-e Isten is, hogy még egyszer talál
kozzunk? 

Mindenesetre addig is, itt is azt mondom: Isten 
veletek derék amerikai magyarok; lsten veletek s 
maradjatok, ha tudtok magyarok, s maradjatok min
denekelótt mindvégig derék katolikusok! Isten vele
tek és köszönöm nektek mindazt a jót és kedvessé
get, amelyben köztetek részem volt. Köszönöm, hogy 
szeretettel hallgattátok szavamat s köszönöm, hogy 
meg-megújuló részvéttel és hazafias felbuzdulással 
gondoltok otthoni honfitársaitok nyomorára, szenve
désére, harcaira. Köszönöm azt is, amit a hazai kato
likus sajtó felsegítésére kérésem s kopogtatásom nél
kül is tettetek. Köszönet nektek is, derék amerikai 
magyar papok, hogy a szétszórt nyájat annyi fárad
sággal, annyi apostoli önzetlenséggel összehozni s 
együtt tartani törekesztek! Köszönet nektek, hogy be
csületet hoztok a magyar névre amerikai bajtársai· 
tok közölt s résztvesztek abban a nagy munkában, · 
amely a még mindig ifjú, még mindig kiforratlan hatal
mas új országnak anyagi fejlódése mellett a lelki erót 
és erkölcsi értéket biztosítja. 

Január 17-én déli 1 órakor indult hajóm, a "George 
Washington" Európa felé. A newyorki magyar egy
házközség küldöttségén kívül néhány barátom a kö
zeli helyekról is bejött, hogy a hajón még egyszer 
kezet szoríthassak velük. Ott volt Marczinkó, Radóczy, 
Kovaliczky, dr. Szabó, dr. Kemenes, Völgyi stb. Kalap
lengetés, kendólobogtatás, "come ag ain" -kiáltások közt 
indult el a hajó a Hoboken pier-jéről. 

Az utolsó gondolat, amellyel hajóra szálltam, az 
amerikai katolicizmus jövójének biztató reménysége 
volt. A katolikus Amerikára büszke lehet minden 
nemzetnek s minden égtájnak minden katolikus fia. 
Itt ugyan még sokfelé missziós munka folyik, ugar-
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törés, vadonirtás, de a fáradságos munka gyümölcset 
máris gyönyörűen érlelódnek a kegyelem napján! 

Néhány évszázad óta mekkora változásokJ 
1643-ban jött az első katolikus pap New-York 

államba, a jezsuita Jogues Izsák, a vértan u. Partraszállá
sakor csak két katolikust talált itt, egy ájris legényt 
s egy portugál leányt; ezek voltak első hívei. Az első 
szentmisét rozoga kis fakápolnában mutatta be 1655 
november 18-án. A szomszédos New-Jersey államban 
még 1612-ig semmiféle nyilvános istentiszteletet nem 
végezhettek a katolikusok, szigorúan el voltak tiltva 
minden egyházi életnyilvánitástól. Két apostoli lel
kületú pap, Father Harvey és Father Gage miséztek 
néha titokban s ilyenkor a szentségeket is kiszolgál
tatták.; bizony folytonos életveszélyeztetés között. 
A vallási gyúlölet és türelmetlenség, amelyet a pro
testáns anglikánok és skótok hoztak magukkal, vér
tanut is követelt: így esett áldozatául hitének Father 
Ury, akit hamis vádak alapján ártatlanul kivégeztek. 

1144-ben Schneider Tivadar jezsuita atya volt az 
egyetlen katolikus pap New-Jersey államban, aki gyak
ran megfordult Woodbridge-ben, ahol a téglagyár tü
zes kemencéi között misézgetett híveinek. Hogy papi 
mivoltát fel ne ismerjék, mint orvos járt mindenfelé 
s a betegek látogatásának ürügye alatt kereste fel a 
katolikus híveket. A misekönyv tartalmát kis jegyzó
könyvbe másolta le s ebből mondta a miseszöveget. 
Mégis megtörtént azonban, hogy felismerték s több
izben rálóttek. 

Trentonban, amely ma katolikus püspöki székhely 
s ahol számos katolikus templom áll, 1176-ban még 
csak egy katolikus ember élt: Patric Calvin. A foly
tonos bevándorlások folytán azonban egyre jobban 
terjedt a katolikus vallás s az ágostonrendi szerzete
sek lassanként megkezdték a katolikus hitközségek 
szervezését. Ma több mint egy millió katolikus él 
New-Jersey államban két püspökkel s vagy 800 felszen
telt pappal. 

S igy terjedt a katolicizmus másutt is, mindenütt 
8* 
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Amerikában: egyházközségeket szervezett, templomot, 
iskolát épített, fel egészen az egyetemekig. Bent a 
nagytavak táján például 1842 november 26-án egy 
fiatal pap állott a South Bend melletti St. Mary's tó 
keleti partján s társaival végigtekintett a befagyott 
tó síma tükrén s mögötte a hóval fedett rengeteg erdö
ség felett. Azon a területen, amelyen ma a hatalmas 
Notre-Dame egyetem áll. 

A pap a francia Sorin páter volt, akit társaival 
együtt az apostolok szent tüze hozott el az újvilágba. 
A vincennesi püspök nagy darab lakatlan területet 
ajándékozott nekik a Szent József-folyó partján, a 
potawatomi indiánok egykori vadászterületén. Ezek 
között az indiánok között már 1680-ban templomot 
épített Alon francia hithirdető. Ez időtől kezdve a misz
szió szépen virágzott 1759-ig, amikor az angolok el
foglalták a misszió erődítményeit s a pátert a francia 
katonasággal együtt fogságba cipelték. 

Az indiánok csaknem egy évszázadon át pap nél
kül maradtak, de azért csodálatos húséggel megőrizték 
a katolikus vallást. A "Fekete Kabát" (a pap) emléke 
s tanai apáról fiúra szálltak. A kis templomot s annak · 
felszerelését féltékenyen megőrizték. Itt gyültek össze 
minden vasárnap imádságra s énekre és kérték az 
Istent, hogy nekik a "Fekete Kabátot" ismét küldje 
vissza. 

Végre egy törzsfőjük, a híres Pokagon, aki oly 
feltűnést keltett a chicagói kiállításon népének érde
kében mondott beszédével, 1830-ban egy küldöttség
gel Detroitba utazott. hogy az ottani püspöki helytartó
tól népe számára katolikus papot kérjen. 

- Atyám - mondotta a törzsfő -, eljöttünk hoz
zád, hogy küldd el nekünk a "Fekete Kabát"-ot, aki 
minket Isten országába vezet. Ha ránk, öregekre nem 
nézesz, nézz legalább a gyermekeinkre; ne engedd, 
hogy úgy nőjjenek fel, mint mi: búnben és tudatlan
ságban! Eddig, Istennek hála, húségesen megőriztük 
öseink hitét, amelyre a Fekete Kabát tanitott meg ben
nünket. Reggel és este feleségeinkket gyermekeink-
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kel együtt a kereszt előtt imádkozunk. Pénteken egész 
nap böjtölünk, amint azt szüleinktól tanultuk. Bár mi 
sohasem láttuk a Fekete Kabátot, aki egykor régen 
ott éit népünk közt a Szent József-misszióban, mégis 
tudjuk mindazt, amire ó tanította apáinkat. Hallgasd 
csak meg, jól mondjuk.-e az imát? 

S letérdelve kíséretével együtt szépen, fennhan
gon elmondta a Miatyánkot, Udvözlégyet, Hiszekegyet 
és a Tízparancsolatot. 

A látogatásnak meg is lett az eredménye: a jó 
mdiánok még azon évben kaptak papot Father Badin 
személyében. O a legelső pap, akit Amerikában szen
teltek fel (1793-ban Baltimore-ban). Utódja Father 
Seiile lett, aki tragikus módon halt meg: fiatalon, de 
erejét túlfeszítve hirtelen súlyosan megbetegedett. 
Első dolga volt, hogy egyik paptársáért küldött, hogy 
az neki a végső szentségeket feladja. De mire társa 
& messze távolból megérkezett, Seille atya már nem
csak meghalt, hanem rég el is temették hivei. 

Utolsó perceiben, látva, hogy paptársa még min
dig nem érkezik meg, minden erejét összeszedve, oda
vánszorgott kis templomának oltárához s még csak 
annyi ereje volt, hogy a legméltóságosabb Oltáriszent
séget magához vehette; azután holtan esett össze az 
oltár lépcsőin. Itt találták meg másnap jámbor hívei 
holtan. 

A következő évben az Egyesült Államok kor
mánya elvette az indiánok területét s elrendelte, hogy 
az indiánokat a kormány által kijelölt különítmé
nyekbe, reservation-ekbe tereljék össze, ahol ma is 
inteinálva élnek. (Csak akkor engedték ki őket leg
újabban, amikor katonáknak sorozták be őket!) Hiába 
volt szegény indiánok minden könyörgése, szuronyos 
örök ragadták öket magukkal s cipelték a kijelölt 
helyekre. Szívszakadva mondtak búcsút szegények ősi 
hajlékuknak s a Szent József-missziónak és csak egy 
vigaszuk maradt: hogy lelkiatyjuk, Father Petit, ön
ként megosztotta velük számkivetésüket s velük ment 
a Mississippi déli partján kijelölt rendeltetési hely 
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felé. A kiállott szenvedések folytán az indiánok száma 
útközben nagyon leapadt s Pather Petit egyre osztotta 
a végső szentségeket s temette a halottakat. Sok egy
szerű fakereszt jelölte sokáig az indiánok vándorlá
sának útját. Végül Father Petit maga is belehalt a 
fáradalmakba; helyére azonnal más pap, a jezsuita 
Pather Hocken lépett. 

Mikor Pather Sorin és társai a Szent József
misszió helyére értek, már csak óriási, múveletlen 
vadont találtak s egy düledező kápolnát. Pénz nélkül, 
egyedül Istenben bízva, kezdték meg munkájukat s 
csakugyan két év mulva már állott első iskolájuk. 
A következő években épületeik, intézményeik egyre 
bövültek s a 70-es években már virágzó főiskola állott 
az egykori szegény indián-misszió helyén. Sajnos, 
1879-ben pusztító túzvész hamvasztotta el négy év
tized munkájának fáradságos eredményét. De Sorin és 
társai nem vesztették el türelmüket. újból munkához 
láttak s néhány év alatt megépítették a mai hatalmas 
"Notre ·Dame"-egyetemet, amelynek ma öt fakultása 
van (müvészetek s irodalom, gépészet, természettudo
mány, építészet és jog), nagyszerűen felszerelt labora- · 
tóriumokkal, szertárakkal, könyvtárraL 

• 
Ma is a Sorin-ek és Seiile-ek verejtéke terméke

nyíti meg a katolikus Amerika talaját. Egyik kanadai 
magyar papbarátomtól kapok éppen levelet: Istenem, 
milyen különös, áldozatos életi A kanadai missziós 
pap csakugyan különös életet folytat: folyton jár-kel, 
otthon pedig alig van valaha. Társasága jóformán 
nincs: csak vasárnap jönnek össze a szélrózsa Inin
den irányából a hívei: ki autón, ki s·zánon, ki lovon, a 
legkevesebben gyalog. Jól befútik a kályhát a kápol
nában vagy egy lakószobában, aztán ott van a szent
mise, prédikáció, gyónás, áldozás; két órával utóbb 
a pap megint egyedül van s ha maga nem mozdul ki, 
egyedül is marad megint egy hétig. 

Roppant távolságokról van itt szó. Barátom éppen 
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leírja karácsonyi elókészületeit: "Az én éjféli s haj
nali misém, úgymond, állomásomtól 40 mértföldnyire 
Saxonhill-ben lesz. Onnan ismét 8 mértföldnyire "Ott
hon" nagyközségben mondom a nappali, harmadik 
misémet. Másnap ismét 12 mérföldnyire, Kénában 
lesz istentisztelet. f:s így me gy ez mindig." f:rdekesen 
táplálkozik a kanadai pap úgy a hosszú tél idején. Ha 
sikerül valami vadat lónie, azt szépen kiakasztja a 
háza elé a fára; nem lopja el senki, hiszen senki sem 
jár erre hétközben. A vad csonttá fagy a hidegben; 
papunk pedig valahányszor megéhezik, szépen ki
megy, baltájával levág a vadból egy darabot, megsüti 
s kés.z az ebéd. Emberi érzések, emberi igények nem
igen juthatnak szóhoz ebben az egyhangú, erót órló, 
apostoli munkában. 

De csak dolgozzatok, derék misszionáriusok, mert 
csak így érik a vetés: Krisztus vetése a lelkekbeni 
Munkátok eredménye nem marad el. f:ppen Amerika 
·a legjobb tanu rá. Az apostoli munka bóven meg
hozza a gyümölcseit s még a távolállók lelkében is 
meg-megrezdül a vágy, hogy visszatérjenek abba az 
Anyaszentegyházba, amelyben egyedül látják a Szent
lélek titokzatos fényének világítását. 

Protestáns amerikaiak írásaiban, önvallomásaiban 
is mind gyakrabban cseng fel a legnagyobb angol kon
vertita Newman bíboros imája, amelyet még protes
táns korában írt le: 

"Lead, kindly Light, amid the endreling gloom, 
Lead Thou me on; 
The night is dark, and I am far from home, 
Lead tbou me on. 
Keep thou my feet; I do not ask to see 
The distant scene; one step enough for me1"1 

1 A nagy bíboros e "Himnuszt a Szentlélekhez" még 1033-ban 
irta, midön még anglikán lelkész volt, de már tele kételyekkel, 
amelyek közt világosságért esd az Igazság Lelkéhez. Imáinak B 

kutatásainak eredménye lett megtérése, amely akkor rendkivüli 
feltünést keltett. 
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Es dolgozzatok ti is bízvást tovább, az Anyaszent
egyháznak csendes, áldozatos nöi hadserege, magyar 
és nem-magyar apácáki Aki a ti működésteket látja. 
az, ha egyetlen szavatokat nem hallja, akkor is éles. 
hangos, ékesszóló prédikáeiét hallJ Ti nem szerepeini 
vágytok, csak dolgozni s áldozatot hozni Krisztus ked
venceiélt: a gyermekekért, szegényekért s a testi-lelki 
nyomor minden átokvert jéért. Ahogy Lamartine da
lolja egyszer: 

Oh! de la charité j'entrevois la merveille, 
Ces auberges du pauvre ou l'on bénít ses pas, 
Ces toits de Dieu, ces lits de ceux qui n'en ont pas, 
Ces épouses du Christ au ebevet des miseres, 
Meres de tous les fils et soeurs de tous les tréreal 

Egy kép különösen is emlékembe vésödött a ka
tolikus karitász newyorki csodáibóL Egy vasárnap 
rendtársaim megkértek, hogy a 15-ik utcában egy 
menhelyen misézzem, melyet kedves növérek vezet
nek. Micsoda menhely? - kérdeztem érdeklödve. -
Iszákos nök menhelye - volt a válasz. Tehát ilyen is 
van? S csakugyan, a kis kápolna zsúfoltig volt tele 
védencekkel s mikor aztán a megtért báránykák áldo
záshoz jöttek, megdöbbenve szemiéitem a nagyváros 
e szomorú elesettjeit 

Fiatal leánykáktól felfelé 70 éves asszonyokig ott 
térdeltek szegények a bűn és nyomor rettenetes utá
jeleivel arcukon: sápadt, bajuszos, csatornákból kibújt 
arcok, elállatiasodott tekintetek. A. jó növérek össze
gyüjtögetik öket, megmosdatják, tisztába teszik, vallá
sos gyakorlatokkal iparkodnak a lelkükre hatni s 
csak akkor eresztik ki öket ismét, ha minden jóban 
megerösödötteknek s megjavultaknak látszanak. Saj
nos, így is nagyon sok van, akit reggel kieresztenek, 
s este már holtrészegen fekszik ismét a menhely ka
puja elött. A Krisztus menyasszonyai akkor újra 
kezdik rajta a munkát, eiülról ... 

A sze re tet nem panaszkodik és sohasem mondja: 
elégJ 
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Hányszor akad itt is, aki útjukba áll; az elfogult
ság s a balvélekedések súrú tövises gátot fonnak az 
apostoli munka elé. Az anglikánok elfogultságára 
nézve a katolikusokkal szemben nagyon találó kis ír 
adoma járja most itt Amerikában. Ulsterben a tanitó 
azt kérdi az elemi iskolás gyerekektöl: 

- Tudjátok-e, ki teremtette a világot? 
Egy gyerek jelentkezik: 
- Sir Edward Carson - mondja. 
- Nem, fiam - feleli a hitoktató. - Sir Edward 

nagy ember, de nem ö teremtette a világot. Hát ki 
tudja jobban? 

Megint jelentkezik egy gyerek: 
- En tudom - mondja -, Sir Lloyd George. 
- Nem, fiam. Sir Lloyd George is nagy ember, de 

a világot mégsem ö teremtette. Nos, nem tudja senki? 
- Az Isten - suttogta félénken s bátortalanul 

egy katolikus kisfiú a sarokban. A gyerekek harago
san néznek össze s öklüket mutatják feléje. 

- Gyalázatos sinn-feiner! - zúgják kórusban. 
A munka azért folyik tovább s az aratás érik 

mindenütt, ahol nem sajnálják a munkát. Most jelent 
meg az amerikai katolicizmusnak legújabb hivatalos 
statisztikája az 1922-es Catholic Directory-ban. Esze
rint a katolikusok száma az államokban magukban: 
18,104.804; az államokban s a gyarmatokon együtt: 
28,558.048; egy évi szaporodás az egész területen: 
435.189. A világi és szerzetes papság száma: 22.409 
(egy évi növekedés 406); szeminárista: 8698 (növeke
dés 213). Hét új katolikus fiú-középiskola nyílt meg 
1921-ben s nyolc női "Academy for girls". A plébániai 
iskolák száma 6258, összesen 1,852.498 tanulóval (egy 
évi szaporodás 81.000). 

Hazafelé. 

A George Washington (ma amerikai hajó, a há
ború végéig német hajó volt) a lassabban járó óceán
gőzösök közé tartozik; igy is B nap alatt elé1te 
Plymouth-ot s újabb 2 nap alatt Brémát. A hajó sze-
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mélyzete nagyrészben a regt: német, de még nem 
mernek németül beszélni, egészen addig, amig Ply
mouth-nál az angol, Cherbourg-ban a francia utaso
kat partra nem rakták. Akkor aztán egyszerre németté 
válik minden, még az asztali zene is kizárólag német 
darabokat játszik. 

Bevallom szégyenemet: a tenger visszafelé is 
elbánt velem s már a második napon cellámha kény
szerített. De én is kifogtam rajta: a negyedik napon 
már fel sem keltem az ágyból. Az okosabb enged, 
gondoltam a szelídeknek és gyáváknak ezzel az ön
vigasztaló és önmagasztaló jelszavával; de ezúttal 
csakugyan igazam volt, mert éppen a negyedik napon 
olyan vihar kerekedett, aminőt régi óceánjárók szerint 
20 év óta nem látott az Atlanti-tenger. 

A kapitány utóbb bevallotta, hogy félt. A 25.000 
tonnás kolosszust az óceán bősz haragja hol erre, hol 
arra az oldalára fektette s a hajó törékeny állományá
ban borzasztó pusztítást vitt végbe. A porcellán-kész
let s a gyógyszertár teljesen tönkrement; számos bútor 
összetörött; itt egy zongora, melyet nem értek már 
rá megkötni, szaladt neki egy hatalmas álló tükörnek, · 
ott egy könyvszekrény borult rá az üveges oldalára. 
A matrózok és pincérek. valóságos hegymászást vé
geztek a máskor sik folyosókon s az a kétszáz vihar
edzett ember, aki mégis az étterembe ment étkezni, 
egyszerre tartotta kezével az ételt, lábával az asztalt 
s az asztallal önmagát. 

Nekem, miután megadtam magam a sorsnak s 
nyugodtan az ágyban maradtam, semmi bajom sem 
történt; nyugodtan olvastam az ágyban az Egyesült 
Államok történetét, majd Jókainak egy angoira fordi
tott regényét, melyet a hajó könyvtárában találtam. 
Olyan kedélyes dolog volt az ágyból vizsgálni a hajó 
ingását, mégpedig a fogason lógó télikabátarn kilen
gésein. Ejnye, ni, most már 45 fokig is elhajlik, most 
meg már majdnem merölegesen hajlik el a faltól s 
úgy lóg a levegőben ... 
. "" 'Egyszerre csak elállt a hajó rezgése: megállitották 
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a gépeket. Mi az? kérdem jókedvű szobapincéremtól 
Elmagyarázza nekem, hogy eltértünk a rendes útirány
tól, mert drótnélküli sürgönyt kaptunk a rettenetes 
jelzéssel: C. Q. D., ami annyit jelent, hogy "Come 
quick, dangerl" (Gyertek gyorsan, veszélyben va
gyunk.) Majd ismét: S. O. S. "Save our souls" (Ment
sétek meg életünket). 

Egy norvég teherszállító gőzös van süllyedőben, 
29 ember van rajta s a borzasztó viharban reszketve 
várják a segítséget. Azonnal feléjük indultunk, már itt 
is vagyunk mellettük, de a rettenetes hullámzásban 
nem tudunk a közelükbe férni, mert nagy a veszély, 
hogy nekik vág minket a hullám s akkor a süllyedő 
gőzös darabokra törik. Egész éjszaka ott táncoltunk 
a habokon a viharzó tenger közepén, alig néhány 
száz métemyire a mindjobban süllyedő járműtóL 

Micsoda izgalmat állhattak ki azok 29-en, mikor 
ott látták maguk mellett a segítségükre sietett nagy 

·hajót, de amely nem tudott segíteni rajtuk l Természe
tesen a George Washington is továbbította a veszély 
hirét, s az éjszaka folyamán csakugyan egymásután 
érkeztek a mentó hajók s most már vagy heten tán
coltunk ott a norvég gőzös körül, tanakodva, ki ho
gyan segítsen. Végre hajnali 4 óra tájban a többi hajó 
kiadta nekünk az utilapot: mehetünk, minekünk úgy· 
sem vehetik hasznunkat 

El is indultunk. Délelőtt azután enyhült a vihar s 
nemsokára megérkezett a drótnélküli értesítés, hogy 
a norvég gőzös elsüllyedt, de a 29 embert sikerült 
mind egy szálig megmenteni. Amikor meg tudták kö
zelíteni hajójukat, az emberek már a legfelső kor
mányhídon is térdig vízben álltak. Szóval ma sem 
o1yan halálosan biztos még az emberi technika az ele
mek csatájával szembeni 

Itt a hajón ért bennünket Oszentsége, XV. Bene
dek betegségének, majd halálának híre. A hajó ujság
jában olvashattuk a reggeli mellett. Hiába, nagyszerű 
találmány a drótnélküli; nélküle a norvég hajó is 
menthetetlenül elvész az éjben és viharban. 
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:Udekes érzés az is, amikor az embernek a viz
sivatag közepén egyszerre csak táviratot kézbesít a 
levélhordó l Amerikai barátaim egyike-másika még ezt 
az eszközt is felhasználta arra, hogy utolsó istenhozzá
dot mondjon akkor, amikor már régen a tengeren vol
tam. De ne felejtsük el ezt sem: a drótnélküli távíró 
feltalálója, Marconi, mint annyi más igazi tudós, nem
csak az emberi haladásnak dísze, hanem mint buzgó 
katolikus, aki katolikus nagygyüléseken tevékenyen 
szakott szerepelni, Egyházunknak is egyik büszkesége. 

Mikor aztán a vihar után megint elómerészkedtem 
kabinomból s első sétárnat tettem meg a fedélzeten, 
egyszer csak magyarul szólít meg valaki. Egy buda
pesti bank igazgatója volt, egyben egyik budapesti 
izraelita hitközség elnöke, aki véletlenül ugyancsak 
a George Washingtonon jött vissza Magyarországba. 
Sokszor hallottam, hogy tengeren a legkülönbözőbb 

nemzetiségü és gondolkozású emberek is közelállók
nak érzik magukat; körülbelül ez az elv okoita meg, 
hogy a legszédítöbb világnézeti és társadalmi külön
bözőségek ellenére csakhamar rendes sétatársakká 
lettünk. 

Utóbb egyik newyorki magyar lap, persze a saját 
képzelete alapján le is pingálla az érdekes ellentét
ból összeverődött utasokat egymás mellett s ezt a 
kissé zsidós, de tréfának nem rossz párbeszédet tette 
az ajkunkra: 

"En: Nos, hogy ment a gyüjtés Amerikában? Hány 
millió? 

O: Koronákban? 
En: Nüná, dollárokbanl" 

Társalgásunk banalitásokban mozgott, mindössze 
egy érdekes elszólását jegyeztem meg utitársamnak: 
azt, amikor, nem tudom milyen apropóból azt a ki
jelentést kockáztatta meg, hogy hiszen Krisztus egy-
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szerü zsidó volt, akinek eszében sem volt vallást ala
pítani, a kereszténység nem Jézus múve. 

Ez a felfogás az egészen sekély racionalizmus ber
keiben nem új találmány; ami azonban leleplezésként 
hatott rám, az volt, hogy zsidó utitársam ezt a mon
dást akkora kedélynyugalommal kockáztatta meg 
éppen velem szemben. Nem kérdés alakjában mondta, 
amelyre a szakembertól esetleg felvilágosítást vagy 
véleményt kívánt volna hallani, hanem a magától érte
tődő meggyőződés hangján. Epp ezért nem is vála
szoltam rá, legyen neki az ó hite szerint. Azonban a 
zsidó pszichébe, azt hiszem, bepillantást engedett ez 
az éppen velem szemben megkockáztatott megjegyzés. 

Régóta megfigyeltem, hogy a zsidó nagyon sok 
kérdésben, főleg világnézetet illető kérdésekben nem 
logikával, hanem a szívével, a hajlamaival dolgozik. 
Amit szeretne, arról nagyon hamar meg is győződik. 
A leglehetetlenebb feltevést is azonnal készpénznek 
veszi (hiszem, hogy nemcsak kifelé, vitatkozás köz
ben, hanem maga-magának befelé is), mihelyt állás
pontjának kedvezni látszik. Renan módszere neki a 
legkedvesebb: állítani, nem bizonyítani, nem is ve
sződni érvekkel, mihelyt a megalkotott vagy megsze
retett vélemény vagy világnézet védelméról van szó. 
Az érv neki csak arra jó, hogy amit úgyis akar, arra 
látszólagos okokat is találjon. 

A zsidóság nagy tömegeinek, értve itt elsősorban 
az úgynevezett kultúrzsidókat, távolállása s érintet
lenül maradása a keresztény hitvédelemtan legmeg
győzőbb érveitól: ebben a szellemi elzárkózásban leli 
magyarázatát. Mihelyt a zsidóság értékesebb kopo
nyái nem ezzel a látni-nem-akarással, hanem tárgyi
lagos higgadtsággal foglalkoznak a kereszténység 
tudományos alapjaival, nem maradhatnak meg a két
ezeréves értelmetlen tagadás alapján. De nekik, úgy
látszik, ez kell, s az ész csak arra jó, hogy azt igazolja, 
amit akarnak. 

Egyben azt is példázta nekem ez a megjegyzés, 
mily hal1atlanul felületesek az emberek a vallási kér-
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dések terén. útitársamnak nyilván fogalma sem volt 
arról, hogy micsoda erdejére a történeti és irodalmi 
bizonyítékoknak támaszkodik az a mi meggyózódé
sünk, hogy bizony a kereszténység mint valJás s a ka
tolicizmus mint Egyház csakugyan Jézus műve; milyen 
tömege az egykorú keresztény, zsidó és pogány tanu
bizonyságoknak áll szemben a Renan-i iskola lejárt ál
mával, hogy a kereszténység mint vallás csak a tanít
ványok és hitközségek rajongó álmodozásából fakadt. 
Nyilván nem is tanulmányozta e kérdést soha, valami 
zsidó pamfletek és felekezeti hetilapok bölcseségét 
llitte el vizsgálatlanul. 

Különösl Más szakkérdésekhez senkisem merne 
hozzaszóini elótanulmány és behatolás nélkül, egyedül 
a vallást nézik sokan olyan területnek, amelyen szaba
don mozoghat, beszélhet, állíthat mindenki, a laikus is, 
amit akar, amit a pártállása sugall. 

Erdekes asztaltársam akadt a hajón: egy japán 
tengerészkapitány. Nagyon keveset tudott csak ango
lul, más európai nyelven meg egy kukkot sem értett. 
Epp ezért nagyon magára is volt hagyatva, látszólag . 
jól esett neki, hogy minden nyelvi akadály ellenére 
foglalkoztam vele. Mint minden japán, kezdetben meg
lehetősen zárkózott volt, de utóbb felengedett. Maga 
kezdett a kereszténységról beszélni. 

:En vagyok az elsó katolikus pap, úgymond, akivel 
éJetében találkozott. Ö ugyan nem keresztény, mon
dotta, de olvasta az evangéliumokat s nagy hatással 
voltak rá. Azelótt nem sokat töródött a vallással, de 
belátta, hogy vallás nélkül nincs szilárd erkölcsiség s 
a háború folyamán, amikor egy torpedónaszád parancs
noka volt és gyakran forgott életveszedelemben, meg
tanult imádkozni. "Valahányszor süllyedtünk s ve
szélyben voltunk - mondotta -, a kezem önkén
telenül imára kulcsolódott." Felírtam neki a tokiói pá
terek fóiskolájának eimét s biztattam, hogy csak i.m.ád
kozzék s járjon utána az igazságnak. Nagyon szívélye
sen búcsúztunk el, midón Plymouth-nál partra szállt: 
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Londonba ment hivatalos ügyben, valami hadianyagat 
vásárolni a japán flottatüzérség számára. 

Valóban nem én vagyok az első, aki az életet 
óceánjáráshoz hasonlítom; de úgy megkapott ismét en
nek az ősi-ósdi hasonlatnak igazszerűsége, amint el~ 
gondolkoztam rajta, hogyan imbolyognak az emberek 
a kétségek hullámos habjain, keresve az igazságot, 
várva az első fénysugarat a part valamelyik világitó
tornyából s mily nagyszerű dolog, hogy itt is, a tenger 
közepén is, mennyire érdekli s izgatja a vallási kérdés, 
Krisztus kilétének kérdése az embereket: a zsidót és 
pogányt is ... 

Az egyik tapogatázva remél, a másik csökönyösen 
elfordítja szemét az igazságtól; de érdekli valarnennyit 
s az evangélium hatása alól nem tudja egészen ki
vonni magát senki. 

A vallási tájékozatlanságnak s az evangélium 
fénye szemjazásának még egy harmadik, érdekes pél
dáját tapasztaltam már szárazföldi, európai utamon, 
Németországon át. Egy zsidó fiatalember szállt be 
X állomáson a vonatba s mivel csak ketten voltunk a 
fülkében, hamarosan megszólitottam. 

Kezdetben fogalmam sem volt róla, hogy zsidó, 
még hozzá Magyarországból való. Budapesten végzett, 
de . aztán csakhamar külföldre került s tanársegéd lett 
egy német egyetemen. Maga terelte a beszédet vallási 
kérdésekre, még pedig annyi komolysággal s oly meleg 
érdeklódéssel az igazság iránt, aminőt zsidóban ritkán 
tapasztal az ember. Nem volt benne semmi fajának is
mert pökhendi, felületes modorából. Elmondta, hogy a 
katolicizmus mindig érdekelte s barátjai mind katoliku
sok. A katolikus hittant azonban nem ismeri közelebb
ról s nem is igen volt alkalma ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozni. Csak azt tudta, hogy a katolikus hitélet 
szép és végtelenü! nemes és azt is tudta, hogy zsidó 
hittársai a vallásukból politikát csinálnak. 

:&dekes volt fiatal utitársarn felmelegedése fokról
fokra, amint csaknem egész naphosszat tartó teológiai 
beszélgetésünk folyamán egyre-másra oszlattam bal-
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vélekedéseit s magyaráztam meg neki, miért van ná
lunk ez így, az amúgy. Küiönösen az apologéti.k.ai ér
vek voltak rá nagy hatással s végül már nem győzött 
hálálkodni, hogy végre alkalma nyilt egy csomó torz
képet megjavítani a felfogásaiban s helyes fogalmakat 
alkotni a katolicizmusróL S midőn beszélgetésünket 
befejeztük s ő kiszállt, bevallotta, hogy szinte máris 
katolikusnak érzi magát. 

Milyen ellentét, gondoltam magamban, az átlag
zsidóság és eközött a fiatalember közöttl Itt gyors és 
kész megértés, a katolikus érvek és szépségek őszinte 
felismerése, ott rideg, ideges elzárkózás még a gon
dolat elől is, hogy a katolicizmusnak igaza lehet. Pedig 
mily máskép állana a zsidókérdés ma a világon, ha a 
zsidóság végre ráébredne arra, hogy ezzel a konok 
keresztényellenességgel ártanak maguknak a zsidók 
legtöbbet. 

Szinte lélektani rejtély, hogy a zsidók nagy átlaga 
még mindig csak a keresztényeket okolja azért, hogy 
antiszemiták. Elhitetik önmagukkal, hogy a keresztény 
népek részéről minden türelem és békülékenység, 
nagylelkűség és befogadó készség mellett is mindig 
újra utat törő elkeseredésnek és antiszemita hangu
latnak puszta mesterséges izgatás az oka. Nem veszik-e 
észre, hogy a zsidóságnak nincs nagyobb ellensége, 
mint a saját falánksága és ószinteséghiánya? 

Már órákon át beszélgettem fiatal utitársammal, 
midőn beszélgetésünket egy időre megzavarta egy 
harmadik utitárs: egy szintén külföldre szakadt ma
gyarországi zsidó. Amolyan kereskedőféle ember volt. 
Hallva, hogy magyarul beszélünk, jelentette, hogy ő 
is "magyar··, illetőleg valamikor "magyar" volt. 

Nem vágyódik-e vissza Magyarországba?- kérdi 
a fiatalember. 

- Nem, - feleli a kereskedő; én olyan országba 
nem vágyom, ahol a zsidókat üldözik, a munkásokat 
nyomorgatják stb., szóval leadta az egész bécsi szö
kevény-sajtó rágalomtárát, nyilvánvalóan a kritikát
lan átlagujságolvasó jóhiszemú tudatlanságával. 
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S most nagyon érdekes helyzet fejlődött: az én 
zsidó fiatalemberem kelt a keresztény Magyarország 
védelmére s alaposan lehurrogta a vádaskodót. Meg
magyarázta neki, hogy bizony nem csoda, ha a ma
gyarok bizalmatlanak a zsidókkal szemben, akik a 
legtöbb csalást követik el s a forradalmaik és bolse
vizmusuk révén az országot végromlásba vitték, és 
hogy a tisztességes zsidóságnak most kellene meg
mutatnia, hogy nem tart Magyarország ellenségeivel 
s nem költi hazájának rossz hírét azért, mert az le
számolt a gonosztevőkkel. 

.. Rari nantes in gurgite vasto" - ritka úszók a 
nagy örvényen, gondoltam magamban. 

Otthon. 

Egyszer csak hát - itthon voltam. Budapest, ke
leti pályaudvar. A jól ismert régi kép. A szegény, kö
högö, lerongyolt Budapest. 

A hónapokon át látott pazarló bőség után két
szeresen feltűnő, mily nyomorult ruhákban, mily ki
éhezett, gondtelt ábrázattal jámak-kelnek az utcán az 
emberek. Az állomásról hazatelefonálok - a központ 
10 percig várat, míg vonalomat megkapom. Hej, be 
máskép kapcsolt, be gyorsan kötött össze nem is csak 
helybeli számokkal, hanem sokszor messze városok
kal is az amerikai .. Central!" Ahová csak nézek, a nyo
morúság mellett slendrián nemtörődömség, gyakorla
tiatlanság, rendetlenség. Megértem s nem csodálko
zom rajta. 

Sóhajtva magyarázgatarn magamnak: Hiába; 
Európában vagyunk! Es: legyőzött földön vagyunk! 

S most kezdődik újra a munka, a hétköznapiság. 
a vergődés. A természettól is százszorosan megáldott 
s még hozzá győztes államok jólétének s fejlettségé-
nek fokára emelni nemzetünket, reménytelen álmo
dozás. De segiteni a kétségbeejtő helyzeten, az észt s 
szivet megrontó, forradalomba s marxizmusba kergető 
~zenvedésen, a lehetőség határai szerint új erőre tá-

Bangha : öss7.egy0Jtött munUI. XV. 
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masztani a . nemzetet: kell és lehet. Ez az egyik cél, 
amelyért ma dolgoznunk érdemes; amely miatt nem 
szabad elvágyódnunk más boldogabb hazák felé. "Itt 
élned s halnod kell", ma inkább, mint valaha. 

S a fizikai nyomoron és szenvedésen túl enyhíteni 
a még végzetesebb s még kiáltóbb nyomort: a lelkek 
vakságát, kábultságát, dermedtségét, földhözragadt
ságáti utat mutatni a tapogatózóknak, menekedést az 
elsüllyedőknek, ösvényt vágni a rengetegen át a lel
kekbe Krisztusnak, az O fényességének és szereteté
nek, a minden társadalmi sebeket gyógyító diadalmas 
katolicizmusnak: ez a másik még szebb s még szüksé
gesebb feladat. 

lsten veled hát egyelőre, Amerika; robogó fejlő
dések, szilaj nekiiramodások, korlátlan lehetőségek 

hazája - te légy a lendítő eszme, a bátorító példa, de 
egyelőre csak távoli példa; nekünk most ugart kell 
törni, őserdőket irtani, helyet teremteni szebb jövők 
vetésének - itthon kell maradni! 

De addig is, míg a te jelened a mi jövőnk méhé
bóllassan elővánszorog: amerikai és óhazai magyarak 
óceánoninneni s óceánontúli katolikusok, szeressük · 
egymást! 

• 
Az olvasónak pedig köszönöm, hogy türelmesen 

elkísért amerikai utamnak a szándékoltnál kissé hosz
szabbra nyúlt leírásán. Talán tanult egyetmást ó is e 
csodálatos, érdekes világból; talán néhány kellemes 
érát töltött velem együtt ebben az óceánontúli meren
gésben. 

Lehet, hogy nem mindenben voltak teljesek s 
tökéletesek megfigyeléseim; lehet, hogy egyik-másik 
értesülésem is egyoldalú információn alapult. Egész
ben főleg óceánontúli olvasóim szíves elnézését - s 
esetleg korrektívumait - kérem. Néha nehéz is el
igazodni· az igazság körül odatúl is: van úgy, hogy 
amit az egyik a legkomolyabban állit, a másik taga
dásba veszi; nincs kizárva tehát, hogy amit szavahihető 
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magyarok értesítései alapján leírtam, más, szintén 
szavahihető magyar nem írná. 

Arról is csak mostanában értesülök, hogy egy buda
pesti zsidó napilapnak egyik protestáns munkatársa 
durván megvádolt egy amerikai magyar lapban, hogy 
utifeljegyzéseimben kipellengéreztem az amerikai ma
gyarokat. Ezzel a denunciálással persze keveset törő
döm. De jellemző, hogy a liberális papgyúlölet még az 
óceánontúlra is kiterjeszti konkolyhintó kezét. Eszem 
ágában sem volt kipellengérezni amerikai testvérein
ket; erre tanúm lehet mindenki, aki feljegyzéseimet 
végigolvasta; ellenkezőleg a legnagyobb szeretettel, 
megbecsüléssel és hálával gondolok Amerikában élő 
honfitársaimra, főleg azokra, akik igazi magyaros ven
dégszeretetükbe fogadtak. 

De mivel nem vitatkozás e befejező sorok célja, 
azért birálóimnak, sót denunciánsaimnak is ezzel nyuj
tok búcsújobbot: atyámfiai, szeressük egyméstl 



Dél keresztje alatt. 

Előszó. 

Kétfélekép lehet utazni. Lehet úgy, hogy az ember 
Baedekerekkel, jegyfüzetekkel s különbözó valuták
kal felszerelve egyszerúen elmegy világot látni. Tá
gult pupillával végigzónáz országokon s tengereken, 
tájakat bámul, panorámákat élvez, megeszi száz ven
déglő s étkezókocsi fóztjét, megalszik egy csomó szAl
lodában és hálókocsiban, elpattantja a Kodakot úton
útfélen ... Végül pedig üres erszénnyel ·s üres fővel, 
esetleg holtfáradtan és idegkimerülten tér haza. 

!:s utazni lehet úgy, hogy az ember útközben nem
csak a külsó látnivalókat szemléli, hanem mellettük . 
s mögöttük az embert, a lelkeket, a sorsokat is figyeli; 
bepillant, bárha csak futólag, a tőle egyébként távol 
élő, de vele mégis végeredményben azonos sorsú 
Embertárs világába: otthonába, szemébe és szfvébe, 
történetébe, küzdelmeibe, örömeibe, fájdalmaiba. Lé
lekben egy pillanatra kezet szorít a Testvérrel, akit 
eddig nem ismert s aki őt nem ismerte soha s akit 
ezentúl sem lát majd viszont; de akivel ismeretlenül 
is ugyanannak a kétmilliárdos nagy családnak a tagja, 
amelyet minden különbözóségen túl s minden termé
szetrajzi együvétartozásnál erősebben, az azonos em
beri hivatás fönsége és tragikuma forraszt együvé. 
Igy utazni annyi, mint egy percre föllebbenteni a füg
gönyt, amelybe vándorlásunk tarka színpadja, a Föld. 
ez a kozmikus viszonylatban oly parányi s nekünk 
mégis oly óriási bolygó burkolódzik, amig csak hosszú 
utánjárással hol ezt, hol azt a sarkát önmagunk előtt 
egyenkint föl nem fedezzük. 
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Az utazásnak ez a szélesebb képlete lebegett sze
mern előtt, amikor Nyisztor Zoltán barátommal együtt 
elhatároztam, hogy meglátogatom Dél-Amerika főbb 

magyar telepeit s idegenbe szakadt honfitársaimnak 
a magam szerény tehetsége szerint is megviszem a 
magyar igehirdetés és szentségszolgáltatás vigaszát. 

Tudtam, hogy a rendelkezésemre álló néhány hó
nap nem elég arra, hogy az újvilág déli felében min
denfelé elszórt magyarak telepeit mind végiglátogas
sam. Ez nagyon sok időbe s nem utolsó helyen sok 
pénzbe is került volna, amivel takarékosan kell ma 
bánni. De bíztam abban, hogy a lényeget így is el
érhetem s nemcsak a missziós munka terén tehetek 
némi hasznos szolgálatot, hanem a helyzet közvetle
nebb megismerése révén alkalmam lesz a hazai köz
vélemény figyeimét is az eddiginél nagyobb mérték
ben ráirányítanom a délamerikai magyarságnak s egy 
kicsit az egész Dél-Amerikának a lelki és társadalmi 
arculatára. 

Levelek, egyéni beszámolók s ujságcik.k.ek egész 
sora már vagy tíz év óta megrázó képekben beszélt 
nekem délamerikai testvéreink testi-lelki küzdelmei
ről, tépettségéröl, elhagyatottságáróL Ha eddig nem 
törődtünk velük eleget s nem segítettünk rajtuk leg
alább annyira, amennyire erőnkből telt volna, ennek 
egyik oka bizonnyal az volt, hogy idegenbe sodort 
véreinknek nem éppen irígyletes helyzete nem állt 
kellő megvilágításban a magyar közvélemény előtt. 

Ezen a hiányon szeretne segíteni a napló, amelyet itt 
k.özreadok. A mellett rá szeretné irányítani az olvasók 
figyeimét arra az érdekes, még mindig csak születó 
világra, amelyet Dél-Amerika az emberi és a keresz
tény kultúrközösségben jelent. 

Ez a könyv nagy részében napló, vagyis nem rend
szeres és szakszerű, néprajzi, földrajzi, történeti és 
statisztikai ismertetés. A napló a szerzett benyomá
soknak hirtelen vázolt vetülete s igy szükségszerúen 
egyéni szinezetú. Ezzel adva van, hogy nem mindig 
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számíthat arra, hogy az olvasó a leírónak minden 
értékelését a magáévá tegye. Viszont minden úti nap
lónak az a nagy előnye, hogy a közvetlen élmény 
elevenségével hat s másokra nézve is lehetővé teszi 
az utánélést és utánérzést, mintegy az együttutazást 
az fróval. A naplót az ember közvetlenül önmagának 
írja, s minél egyénibben s egyszerűbben írja, annál 
jobb. Az olvasó is elsősorban közvetlenséget s egyéni 
szint keres a naplószerű följegyzésekben. 

Utazásom közvetlen céljával adódott, hogy meg
figyeléseimben a spirituális és egyházi szempontok 
nemcsak nem szorulnak háttérbe, hanem ellenkezőleg 
kiváló helyet foglalnak el. Meggyőződésem, hogy min
den egyébnél mélyebb, érdekfeszítöbb s emberibb él
mény a lelkiség tanulmányozása s hogy nincs az em
beri történésnek fontosabb és izgalmasabb küzdőtere, 
mint az, ahol a Krisztus-ország vívódik embert akará
sokon és hősiességeken, emberi kicsiségeken és mu
lasztásokon keresztül az érvényesülésért s az emberi
ség boldogulásáért. A világnak, a társadalomnak leg
mélyebben ható s legszebb erőkben érvényesülő épí
tője mindig a kereszténység volt s ma is az; nem 
a gyáripar s kereskedelem, a pénz és a politika, a 
színház és az irodalom, a konyha és a szerelem. A:z is
mert goethei mondás is a hit és a hitetlenség örök 
küzdelmében látja ~z emberi haladás legdöntőbb té
nyezőit. Vannak, akik ezt nem értik meg s a nélkül, 
hogy tudnák miért, maradinak s elfogultságnak tekin
tenek minden vallási és egyházi érdeklődést. Engedje
nek meg, én meg az ellenkezőt találnám maradinak és 
elfogultságnak. 

Hogy ezekben a vonatkozásokban különös figyel
met szentelek a rendnek is, amelyhez tartozom, talán 
szintén nem puszta elfogultság. Azoknak a népeknek 
a története, kulturális és vallási fejlődése, amelyek 
közt jártam, a Jézustársaság múködése és történeti sze
replése nélkül alig volna érthető. Nincs okom rá, hogy 
a dicsóséges és fájdalmas emlékezéseket, amelyek 
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utam folyamán rendemmel kapcsolatban elém tárul
tak, visszafojtsam s mintegy észre se vegyem; ez nem 
is lenne őszinte s tárgyilagos eljárás. 

Mlért éppen Dél-Amerlkiibal 

Mikor ismerőseim körében híre ment annak, hogy. 
néhány hónapra Dél-Amerikába készülök, mindenki 
azt kérdezte: Miért éppen oda? Ha már ekkora útra 
indul valaki, miért nem megy inkább-Keletnek, a bű
vös és csodás India, a többszázmilliós Kína vagy a fel
törekvő Japán felé? S ha már Amerikába készül va
laki, miért nem Eszak-, m.iért éppen a primitivebb, 
elmaradottab, kultúrátlanabb Dél-Amerika a célja? 

A közvetlen választ erre a kérdésre az egyházi 
misszió s a lelkipásztori szempont adta meg; hiszen 
nem ötlet és utazási láz volt itt az irányadó. Ezen túl
menőleg azonban, megvallom, Dél-Amerika mindig tit-

. kos álmaim közé tartozott s hatalmasabban vonzott, 
mint akár India 4000 éves ősi kultúrája, akár a titok
zatos Kelet minden bűvölete. 

Nagyon meg tudom érteni, hogy Ázsia többeket 
vonz, de számomra Dél-Amerikának van valami külö
nös varázsa, amely Keletnek nincs meg. Ázsián, ezen 
a százmilliós népekkel telezsúfolt, ősi kultúrájú föld
részen, mintha valami fáradt, kivénült, keletiesen egy
kedvű lomhaság húzódnék végig - talán az egyetlen 
Japánt kivéve - valami lassú egyhelybentipródás, 
bizonyos fatalista hűvösség és mozdulatlanság, amely 
mint e népek pogány ősvallásainak egyik jellemző sa
játsága, ráülepedik India aranyos, márványos, gigan
tikus építményeire, Kína pagodáira és Tibet kolos
toraira. 

Viszont Latin-Amerikában minden új. Itt minden 
kultúra szinte a szemünk előtt született és születik. 
Itt semmi sem vén, itt úgyszólván nincs ősi kultúra~ 
Ami kevés müvelődési nyom a máják, aztékok és az 
inkák után fennmaradt, meg sem említhető az év
ezredes ázsiai kultúra alkotásaihoz képest, és az is 
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szinte elenyésző a kannibáli vadság és végső degene
xáltság ama tengere közepett, amelyben az indián ős
lakosság évezredek óta fetrengett s fetreng a mai na
pig azokban a töredékeikben, amelyek még most is 
a maguk, civilizációtól érintetlen, elállatiasodott éle
tüket élik őserdeiknek mélyén. 

Itt tehát semmi sem volt s itt minden civilizációt 
a kereszténység, a katolicizmus teremtett meg. Szúz 
talajon, a teljes vadság és kultúrálatlanság helyén léte
sített csodálatraméltó eredményeket A keresztény 
civilizáció előhaladását sehol a világon nem lehet oly 
élesen szemlélni és szinte nyomról-nyomra követni, 
mint itt. Ennek a fiatal kontinensnek a művelődési élet
tartama mindössze 400 év. 

Születö világrész ez, amelyen még ma is vannak 
a Németbirodalommal kiterjedésben vetekedő, európai 
lábtól teljesen érintetlen őserdők és pusztaságok. 
Gyermek a kontinensek között, de erősen fejlődő s 
nagy reményekre jogosító gyermek. Öserdő közepén, 
rnérhetetlen parnpák pusztaságán tererntett friss és 
óriási oázis, amelyen egymás rnellett figyelhető meg 
a művelődési folyamatnak minden lépcsőfoka, a leg
magasabb európai stílusú kultúrától egészen az adobe
viskók primitív, de már civilizálódó lakosságáig. 
E mellett páratlanul gazdag föld ez, ennek a világnak 
természeti kincsekben talán Jegdúsabb része. Kiterje
dése jóformán kétszer akkora, mint Európa, bár ugyan
akkor a lakossága alig egynegyedannyi, mint Európáé. 
Itt tehát még két új Európa népessége találhatna he
lyet és kenyeret. Ha majd egyszer ezeket a termé
szeti kincseket ugyanoly mértékben aknázzák ki, minl 
ahogy ez Európában vagy Eszak-Amerikában történik, 
Dél-Amerika a világ leggazdagabb s legvirágzóbb kon
tinense lesz. 

Igaz, az északamerikai Egyesült Államok mögött 
Latin-Amerika technikai fejlődés dolgában még messzP 
elmarad. De ez nem is mindig olyan nagy baj és ennek 
a külőnbségnek megvan a nagyon figyelemreméltó oka. 
Nemcsak az, hogy Délamerika országai jóval mesz-
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szebb vannak Európától, mint Eszak-Amerika, tehát 
érthető, hogy a kivándorlás elsősorban észak felé 
áramlott. Nem is csak az a különbség az oka, hogy 
az északi kontinens felé özönlő angol elem a maga 
hajlamainál, hagyományainál és lelki alkatánál fogva 
sokkal anyagiasabb, kommerciálisabb természetú vo1t, 
mint a spanyol vagy akár a portugál. Még csak nem 
is csupán az, hogy az Eszak-Amerika felé tóduló ger
mán és angolszász fajták sokkal inkább képviselték 
és vitték magukkal az újvilág ba. is a születö európai 
kapitalizmusnak minden múvészetét, tökeerejét és len
dületét, mint a Dél-Amerikát benépesítő latin fajok. 
Ennélfogva Eszak-Amerika hamarosan még Európát is 
elhagyta a kapitalista kultúra kifejlésében, bár ugyan
akkor minden külső ragyogása mellett már magában 
hordozta s egyre jobban kiérleli ennek a gazdasági és 
társadalmi rendszernek minden átkát és betegségét, 
amitól Latin-Amerika népei még viszonylag szabadok. 

Legfőkép azonban az magyarázza meg a különb
séget Eszak és Dél, az angolszász és a latin, a puri
tán és a katolikus telepítés fejlődésének ütemében, 
hogy az előbbi egyszerübb munkát végzett: terv
szemen megsemmisítette az öslakosságot s maga ült 
a helyére, mig az utóbbi az óslakosságot törekedett 
civilizálni, emberré s kereszténnyé nevelni. A munka 
így persze sokkal lassabban ment s ezt a munkát még 
jelentékenyen vissza is vetette az a fölvilágosodási 
hullám, amely a katolikus civilizációs munka legkivá
lóbb apostolait, a szerzetes-hithirdetóket, a XVIII. szá
zad második felében nagyrészt elsöpörte. 

Ennek a viszonylag fiatal földnek csodálatosan re
gényes és tanulságos multja van: nagy események
ben, meglepő fordulatokban gazdag, súlyos és izgal
mas történet. Európaszerte ugyan átlag keveset hal
lunk róla s amit hallunk, rendesen egyoldalúan ked
vezőtlen, sót igazságtalan felfogásokon alapul. A ger
mán kultúra által befolyásolt országok érdeklődésé
nek köréból elég messze kiesik mindaz, ami Spanyol
országgal és Portugáliával kapcsolatos s ezen túl-
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menóleg valószínűleg egyéb okok is közrejátszottak 
abban, hogy fóleg a spanyol gyarm.atositási törekvé
sek története Közép-Európában túlságos homályba ke
rült s balítéletek céltáblája lett. 

Igazságtalan ez a felfogás, mert nem veszi észre, 
hogy a legnagyobbszerű és legcéltudatosabb gyarma
tosító és civilizáló mWlkát talán az egész világtörténet 
folyamán éppen Spanyolország és Portugália végezte, 
kezdve a nagy felfedezések korától egészen a forra
dalmi és napoleoni korokig, mikor ennek a két nép
nek az ereje egyszerre katasztrófálisan megroppant. 

A nagy felfedezésékben az újkor elején vitán felül 
a spanyolok és portugálok vezettek. Ök voltak azok 
a vakmerő és vállalkozó szellemű felfedezők és hódí
tók, akik Kolumbus Kristóf nyomában lépésról-lépésre 
felfedezték és gyarmatosították az újvilágot1 amint 
maga Kolwnbus is génuai, de spanyol szülóktól szár
mazott s a spanyol kormány nevében és támogatásá
val tette meg felfedezó útjait az új földrész felé. 
Spanyolország akkor virágkorában élt s méltán büsz
kélkedett vele, hogy világuralmának területén a nap 
sohasem nyugszik le. Ové volt a legszilárdabban meg
szervezett államhatalom, az ó gyalogosai voltak a vi
lág legkiválóbb katonái, övé volt a legjobb flotta, az 
ó uralkodói jártak az európai politika élvonalán s. az 
ó kultúráját akkoriban csak Olaszország múlta felül. 
A XVI. század spanyol caballero-ja a lovagiasság, hő
siesség, halált megvető bátorság, messzenézó találé
konyság és vallásos lelkesedés keverékének bámula
tos lendületével indult el világhódító útjára. Igaz, hogy 
ezekkel a nagyszerű tulajdonságaival nem ritkán szer
telen önzés, bírvágy és kegyetlenség is párosult. Mégis 
Martin Hume mondja ki róla a teljes igazságot, ami
kor igy ír: 

"A legbámulatosabb teljesítmény, amelyet egy nép 
rövid idón belül valaha felmutathatott, Mexikónak és 
Dél-Amerikának felfedezése, meghódítása és betelepí
tése volt, amit a spanyolok egyetlen évszázadon belül 
vittek végbe. Hogy egy nagykiter!edésű földrészre 
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egyszersmindenkorra és elpusztíthatatlanul át tudték 
telepíteni egy másik világrészről saját nemzetük nyel
vét, vallását, szokásait, alkotmányát és törvényeit, ez 
olyan tulajdonságokra vall, amelyeket csak törhetet
len közösségi érzés tud rövid időn át ébren tartani. 
Ami Spanyolországot rövid időn át arra képesítette; 
hogy egyszerre kísérelje meg a kereszténységre a 
maga igazhitűségét rákényszeríteni s ugyanakkor egy 
nagy gyarmatbirodalmat létesíteni, az a büszkeség ér~ 
zete volt, a vallási, faji és személyes büszkeségé, ame~ 
lyet a törvényhozó politikai célokkal is gondosan ápolt 
e népben.'' 1 

A büszke és hódító spanyol népléleknek ez a tü
neményes fellobbanása a XVI. század folyamán ter
melte ki az Ibériai félsziget fiai közül a Vasco 
da Gamák nyomán a Cortezeket, Pizzarókat, Almagró• 
kat és Pedro de Valdiviákat, a Cabralokat és Mendo
zákat, akik két emberöltő alatt úgyszólván az egész 

· közép- és délamerikai kontinensen megvetették az új 
latin gyarmatbirodalmak alapjait. Sok nyers és véres 
esemény fűződik egyikük-másikuk nevéhez, de sok 
eszmei lelkesedés és vitézség is és nem egészen igaz• 
ságos az utókor, amikor csak a vérengzéseket és 
aranyszomjat jegyzi meg minden viselt dolguk közül. 

Ha a szenvedély és nyerseség időnkint súlyos bal
fogásokra ragadta is el őket, nem lehet tagadni, hogy 
ezeket a spanyolokat és portugálokat, főleg az angol 
és holland hódítókkal ellentétben, még tévedéseikben 
is az a magasabb cél lelkesítette, hogy a vad népeket 
a keresztény civilizációnak megnyerjék. Az észak
amerikai gyarmatosítók nem bibelódtek az indián ós
lakókkal, hanem szinte maradéktalanul és tudatosan 
kiirtották őket: szándékosan kapatták rá a szegény 
vadakat az alkohalra s ingerelték egymés közt való 
irtó háborúkra, vagy pedig mondvacsinált ürügyeken 
egyszeruen és hidegvérrel lemészárolták őket. Nekik 

1 ldézi Hermann Luft, Geschichte Südamerilr.as, Berlin, 1912~ 
l. tt. 31. lap. 
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más nem lebegett a szemü.k. elött, mint az újonnan 
nyert területek minél tökéletesebb gazdasági kiak.ná
zása. 

A puritán kiválasztott csak magát tekintette pre
desztináltnak, az indián lelke nem érdekelte. Ezzel 
szemben a latin gyarmatosok, bármilyen nyers és erő
szakos legények voltak, hódításaikban is ezt a kettös 
célt tartották szem előtt: hazajuk fényét és hatalmát 
akarták emelni, de ugyanakkor a vadakat az igaz hit 
s az üdvösség számára megmenteni. Ezt az elvet a két 
anyaország kormánya is sokáig egyik legfőbb gyar
matositási elvének tekintette s miattuk akárhányszor 
keményen szembeszállt, ha kellett azokkal a hivatal
nokaival és gyarmatosaival, akik ennek az elvnek út
járól letértek. A térítés az akkori felfogás szerint nem 
vetette meg az erőszak eszközeit sem, mégpedig azon 
az alapon, hogy elvégre az indiánok legfőbb érdeke, 
hogy maguk is, vagy legalább a gyermekeik az igaz
ság ismeretére s az üdvösségre, a legfőbb jóra eljus
sanak. Hitből élő, hitben erős kor volt ez, amelyet 
a ma merően evilági gondolkodású embere épúgy nem 
ért meg, mint az akkori idők önző puritánja. 

Pedig a nagyvonalúságot nem lehet elvitatni ettöl 
a gyarmatosítási alapelvtőL Tény, hogy a spanyol "" 
a portugál hódító embert látott az indiánban, magá
val egyenlő s egyenjogú embert, aki csak nem hisz 
még; de mihelyt hisz, mihelyt ö is keresztény lesz. 
nincs többé válaszfal köztük. Innen a meglepő tünet. 
hogy Dél-Amerikában mindjárt a legelső térítések után 
megindul a gyarmatosok s az őslakosság összeházaso
dása, a keveredés, ami mai napig tart, - északon ez 
szinte elképzelhetetlen gondolat lenne, :~!szak-Ameri
kában még ma is többnyire külön vasúti kocsiban 
kell utaznia a négernek - az indián már nem is jöhet 
számba, hiszen kiirtották -, a néger külön étkezőbe 
jár, a villamosokon külön kocsiba száll, még az isko
lában is elkülönítik töle magukat a büszke fehérek. 
Dél-Amerikában pedig teljes egyenjogúságban él a 
k.reol és a mesztic, a fehér, a néger és a félbarna ernbet 
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11 minden állami és egyházi pálya korlátlanul nyitva 
áll valamennyi elótt. 

Lassan aztán maga a betelepült spanyol és portu
gál lakosság is érdekes lelki átalakuláson ment át: 
mindjobban elhomályosult benne az európai anya
országhoz való tartozás érzete s mind elevenebb szi
neket öltött benne az új patriotizmus: a saját gyarmat
országához való büszke ragaszkodás. Ebben azonos 
Észak és Dél fejlödése: mindkét helyen új típusa ala
kult ki a gyarmatvilág lakosának~ az amerikai polgár, 
aki már nem arra büszke, hogy spanyol vagy angol, 
hanem arra, hogy amerikai. Ezzel aztán adva volt a 
politikai önállósulás kezdete. 

A latinamerikai megtartotta egykori hazájának. 
vallását, nyelvét, szokásait, kultúráját, de már nehe
zen viselte el az európai anyaországnak sokszor önző 
és kizsákmányoló, a messze földre elszakadtak lelki 

. és társadalmi igényeit meg nem értö gyámkodását. 
Amikor aztán a napoleoni háborúkban az anyaorszá
gok átmenetileg teljesen elvesztették politikai és ka
tonai függetlenségüket, a délamerikai gyarmatorszá
gok lakossága elérkezettnek látta az időt, hogy ön
állósítsa magát s elszakadjon az európai gyámtóL 

Ezzel megkezdődött a délamerikai államok szabad
ságharcainak legendás korszaka, ez a nagy emberek
ben, kiváló államférfiakban és hadvezérekben ismét 
csak meglepően gazdag periódus. Dél-Amerika vala
mennyi szabadsághőse közt a legnemesebb és egyben 
a legtragikusabb sorsú az a Balivar Simon tábornok 
volt, aki oly irtózatos területet töltött be hadvezéri 
s államférfiúi nagy tetteinek dicsőségével, aminők Ve
nezuela, Kolumbia, Ekvador, Peru s a mai (róla neve
zett) Bolívia együttvéve s aki mégis csalódottan és 
,,megtört szívvel", hazájának sorsán kétségbeesye, 
barátaitól elhagyatva, el1enségeitől megrágalmaztatva 
sdllt a sírba 1830-ban, 47 éves korában, miután magán
vagyonának kilenctizedrészét áldozta népe felszabadí
tására. Mellette Belgrano, San Martin, Artigas, Hi
dalgo, Morelos és számos mások: neve ragyog a latin~ 
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amerikai szabadságharcok történetének legfényesebb 
lapjain. 

A nemes Balivar fájdalmának igaza volt. A poli
tikai felszabadulás még nem jelentette Latin-Amerika 
népeinek igazi megváltását Az új helyzetet vajmi sok 
helyen és vajmi sok változatban a kiforratlan és fel
forgató elemek igyekeztek a maguk érdekében ki
aknázni. A szabadság kivivása után a forradalmak és 
lelkiismeretlen kalandorpuccsok hosszú sorozata kö
vetkezett, amelyek darabokra szaggatták az egykor 
egységes spanyol gyarmatbirodalmat s amelyek alatt 
Latin-Amerika legtöbb országa úgyszólva az egész 
XIX. század folyamán nyögött. 

Ezek ·a szinte iparszerűen űzött forradalmak több 
helyen, pl. Mexikóban máig sem csendesedtek el. Ezer 
rázkódtatásnak tették ki Dél-Amerika országait, hát
ráltatták fejlődésüket s komikusan rossz hírbe kever
ték a kontinenst. Szerencsére a legtöbb ország lakos
sága lassankint kijózanodott ezekból a többnyire radi
kális és vallásellenes jellegű forradalmakból s újabban 
már a legtöbb délamerikai államban komoly, konstruk
tiv, katolikus irányban folyik a politikai fejlődés. 

Dél-Amerika az egyetlen kontinens, amely csak
nem százszázalékban katolikus és amely épp ezért 
a jövő szempontjából is a katolicizmusnak egyik leg
szebb ígérete. A fölfedezés és telepítés első utászait 
az imperializmus szempontjai mellett vallási gondo
lat vezérelte. Erre vall az is, hogy itt ma is a legtöbb 
város, állam, folyó stb. neve vallásos vonatkozású, 
annak jeiéül, hogy elsősorban hithősök és hithirdetök · 
voltak azok, akik e városokat alapították, e folyókat 
s vidékeket felfedezték, felmérték, az új civilizáció 
hordozóivá tették. 

Szinte kolostorokra emlékeztető nevek ezek mind: 
Buenos Aires (eredetileg: SS. Trinidad y Nuestra Se
nora de Buenos Aires), Salvador, Jesús, Encamatión 
(megtestesülés), Corpus (Krisztus teste), Santa Fe 
(szent hit), Santa Cruz (szent kereszt), Santa Maria, 
San José, Santa Ana, San Francisco, San Luis Gon-
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zaga, San Xavier, San Borja, San Tomé, San lgna• 
cio, S"áo Paulo, Apostoles, Todos Santos (mindszen
tek), Caneepeion (Szeplőtlen Fogantatás), Asunción 
(mennybefelvétel), Rosario stb. Azt lehet mondani: 
a kard itt csak utat vágott az igazi hódítónak: a ke
resztnek. A conquistadorok nyomában azonnal jöttek 
a szerzetesek: dominikánusok, ferencesek, jezsuiták., 
akik ezt a földet aztán a keresztény polgárosulás nagy 
faiskolájává tették. Minden meghódított újabb terü
leten azonnal missziós állomást, templomot s iskolát 
emeltek. 

Ez a civilizáló és misszionáló munka a katolikus 
papság és főleg a szerzetesség történetének legfénye
sebb lapjait tölti be, bár a szabadgondolkodó elfogult
ság ezeket az érdemeket a világért sem hajlandó kelló
képpen .méltatni. A hódító kardja s a hithirdető ke
resztje csodálatosan fonódott egybe az új élet meg
teremtésében ezeken az eddíg kannibálok lakta he
gyeken és pusztaságokon. A hódító kardja megvédel
mezte az első keresztény letelepüléseket a még vad 
és támadó pogány hordákkal szemben; benn a telepü
lésen azonban szelid munka folyt, a lélekformálás és 
átalakítá-s békés munkája. 

A:z. indiánok, néhány egészen elvadult tőrzsön kí
vül, szívesen hajlottak a tériták szavára, ráléptek az 
új 'útra s hamarosan lángbuzgó keresztények lettek. 
Hósiesség, bölcs körültekintés, nagyszerű pedagógiai 
érzék egyesült itt egy magasfokú kultúra megteremté
sében azok között az indiánok között, akik egy ember
öltővel elóbb még emberevők s fétisimádók voltak. 
Hogy ez a pompás civilizáló tevékenység a keresztény
ség meggyökereztetése érdekében, tehát vallási indító
okból folyt, nemhogy csökkentené, inkább emeli érté
két. Amint viszont a hirtelen, katasztrófAlis vég, a vol
tairiAnus Pombal s a janzenista Tanucci által felidézett 
nérói egyházüldözés, a virágzó misszióstelepeknek szo
morú és erőszakos összeroppantása szintén csak nö
veli ennek a szellemi hőskornak a tragikumát. 

Hogy emissziós munkában éppen a Jézustársaság 
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vitte a vezetó szerepet, s hogy annak tagjai közt ma
gyar páterek sem hiányoztak, rám nézve természetesen 
csak emeli ennek a missziós történetnek érdekes
ségét. 

Erre a földre, dús történeti emlékek és dicsösé
gesen siralmas reminiszcenciák gazdag televényére 
lépni mindig titkos álmom volt. Most, hogy pásztorok
ban szegény, jórészt magukra hagyott ottani magyarak 
panaszos, kérő, sürgető levelein megindultan rászáll
tam az óceánra, hogy a hit vigaszát a hazájukból mesz
sze elkerülte honfitársaknak a magam szerény képes
ségéhez mérten megvigyem, áldottam a Gondviselést, 
hogy alkalmat adott az újkor legszebb egyház- és 
múvelödéstörténeti conquistáinak színterére lépnem. 

Elókészületek. 

Minden utazásnak elsö, izgalmas élménye: az elő
készülés. Az útiterv elkészítése. 

Először csak egy terv, egy álom merül fel az 
ember lelkében, egy úticél, egy elgondolás. Latolgat
juk, mérlegeljük: lehetséges-e, érdemes-e? van-e 
hozzá idö és érkezés? Van-e hozzá nervu5 rerum? 
Megéri-e a tét a játszmát? A várható eredmény a költ
séget és fáradságot? 

Mikor ezen túl van az ember - a jelen esetben 
ez sem volt könnyű, különösen a nervus rerum kér
dése sem, míg olyan megoldás nem kinálkozott, amely 
sem a szerzetesi szegénységen rést nem ütött, sem 
állami, sem egyházi segélyforrásoknak amúgyis meddö 
kutatását nem igényelte, de amelyet itt szíves enge
delemmel nem árulok el, mert nem szeretném, hogy 
bárki utánozhassa, akinek ez a könyv véletlenül a 
kezébe kerül - szóval, mikor mindezen túl voltam: 
akkor jött a másik fontos kérdés: egyedül-e, vagy 
társaságban? 

Az egyedül-utazásnak megvannak a maga el6-
nyei: az ember független, akkor indul és oda, amikor 
és ahová akar. De haszna van a társas utazásnak is, 
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főleg ha a társ csak egy és megfelelő. Igy az ember 
kevesebbet unatkozik; megbeszélheti valakivel az él
ményeit, van, akivel tanácsot ülhet s aki k.isegfti, há 
valami baj érné. Mindez persze a másik félnek is 
előny. Természetesen fontos, hogy az utitársak jól 
megértsék és kiegészítsék egymást. Nem baj, ha nin
csenek mindig egyazon véleményen s ha nem minden
ben azonos az ízlésük. Ha pl. az egyik inkább a spien
did utazási formákat kedveli, a másik meg inkább 
takarékoskodásra hajló és Scotus szentenciáira eskü
szik. Ha az egyik, mondjuk, inkább koránkelő és 
-fekvő ember, míg a másik bagolyéletet él. Az út
élvezésnek, élménygyüjtésnek, sőt a munkamegosz
tásnak egészen hasznos alapjai lehetnek ezek a kis 
különbségek. Nyisztor Zoltán vállalkozott arra, hogy. 
nemcsak az utazás, hanem a missziós munka örömeit 
és fáradalmait is megossza velem. 

Mihelyt az utazás határozatba ment, természetesen 
hónapokon át agyaltuk az utazás módozatait. Tanul
mányoztuk a bejárandó területek viszonyait. Térké
peket, földrajzi, néprajzi, történeti müveket bújtunk. 
Egy kisebb könyvtárra való könyvön rágtuk át ma
gunkat. Végül már úgy ismertük Argentína, Brazflia 
és Uruguay minden titkát (vagy legalább akkor úgy 
hittük, hogy ismerjük), hogy további kalauzolás nél
kül is eligazodhattunk volna bennük; Azért választot
tuk ezt a három országot, mert a magyar kivándorol
tak főleg ezekben laknak nagyobb tömegekben. 

Dél-Amerikán kívül Spanyolországot és Portugáliát 
is legalább futólag meg akartuk tekinteni. Hiszen Dél
Amerika összes államai eredetileg ennek a két ország
nak függvényei, kultúrájának s lelkiségének kisugár
zásai. Ezért határoztuk el, hogy majd csak Lissza
bonban szállunk hajóra. 

A nyelvtanulás elől sem lehetett egészen kitér
nünk. Latin-Amerikának valamennyi államában, kb. 
30 országban, a spanyol az államnyelv, kivéve az egy 
Braziliát, ahol portugáiul beszélnek. A müveltebb 
brazflok és argentinok tudnak ugyan annyira-ameny-

Bangha: össugyOJtOtt munkfll. XV. tO 
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nyire franciául, igen sokan olaszul, de azért az ember 
csak ne~ ember egy országban, amelynek köznyelvét 
legalább valamelyest nem birja. Vasúti kalauzok, 
kereskedósegédek, pincérek Dél-Amerikában sem igen 
tudnak franciául vagy olaszul; németről, angolról nem 
is beszélve. Az útitársakkal való társalgás, mely annyi 
érdekes és közvetlen betekintést szokott engedni az 
egyes országok népének lelkébe, rendszerint szintén 
csak az illető ország nyelvén folyhatik. 

Következtetés: meg kell tehát tanulni hirtelen egy 
keveset spanyolul. Legalább spanyolul. A portugállal 
aztán majd a sorsunkra bízzuk magunkat. Mert azt már 
mégsem kívánhatja tőlünk senki, hogy rövid időzés 
kedvéért még egy olyan irgalmatlanul sajátszerű, orr
hangokkal teli nyelvet is megtanuljunk, aminő a por
tugál. A portugál nyelvtant tehát csak úgy kívülről 
tapogattuk. (Erdekes nyelv, hogyan elcsavarintja az 
eredeti latinti A latinban placere, az olaszban piacere, 
a franciában plaisir, a spanyolban placer, de a portu
gálban már prazer. Honnan a csudából került ide az 
l helyében az r? "Köszönöm" portugáiul "obrigado". 
Miért obrigado, r-rel? Holott minden más latin eredetü 
nyelven l áll az r helyén: obligatus, obligado, obligé, 
obbligato. A nyelvészek bizonnyal meg tudják mon
dani, miért.) 

A spanyolt azonban komolyan kellett venni. El
végre meg is éri, hiszen a spanyol ma az angol után 
a legelterjedtebb kultúmyelv a világon. Vagy másfél
száz millió ember beszéli. A spanyol irodalmat is érde
mes figyelemmel kísérni. Különben olaszul, latinnal, 
franciával a spanyolt is elég könnyű elsajátítani. De 
vigyázni kell s a rokonnyelvekkel való hasonlóságokra 
nem szabad túlságosan ráhagyatkozni. A burro pl. 
olaszban vajat jelent, de a spanyolban már öszvért 
vagy szamarat. Nagyot nézne a spanyol pincér, ha az 
ember a reggelihez a kávé mellé komoly ábrázattal 
hurro-t rendelnel 

A vízumszerzés sem olyan egyszerű dolog ilyen 
exotikus útnál, mint mikor az ember valahová a szom-
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szédba utazik. A délamerikai államok legtöbbje e.rösen 
védekezik azokkal a morális és eiészségügyi veszé
Jyekkel szemben, amelyek a korlátlan bevándorlassal 
egyiittjárhatnak s ezért rengeteg apró elóirással nehe
zíti meg a vízumszerzést. Mégpedig törvény alapján, 
amely alól nincs kivétel. Argentina pl. még ujjlenyo
matot is követel minden beutazótóL Ezt is meg kellett 
hát fehéredő fővel érnem, hogy ujjlenyomatokat vet
tek fel rólam ... 

Végre azonban túlestünk mindenen s elindulhat
tunk Nagykanizsa, Milánó, Génua irányában, hogy 
onnan a francia Riviérán át Spanyolország felé robog
junk. 

Indulás. 

Murakeres:ztúr, IQ34 április 20. 

Barátaink kedves búcsúzást rendeztek a Déli
. vasút öreg pályaudvarán, ahonnan egyfolytában akar
tunk Génuába utazni. 

Egy kis baj hamarosan akadt. Nagykanizsán, egyik 
ismerósünk tévedésból elcserélte az útitáskáját: Nyisz
torét emelte le a csomaghálóból, a maga ütődött tibe
rét pedig otthagyta amannak a helyén. Szerencsére 
még Murakeresztúron észrevettük a cserét. Ki kellett 
szállnunk s hajtóvadászatot indítanunk az elveszett 
táska után. 

Nagyobb baj nem lett, a táska délutánra meg
került. Kiderült, hogy az erősen rövidlátó útitárs észre 
sem vette a cserét, nyugodtan járt-kelt Nagykani
zsán az idegen táskával s csak mikor délután tovább 
akart utazni, tudta meg az állomásfönöktö1, hogy aka
ratlanul is belejavított egyet a menetrendünkbe. Mind
össze az lett az elsö útikaland következménye, hogy 
így már csak éjfél után indulhattunk tovább. 

Az apró kellemetlenségért az lett a kárpótlásunk, 
hogy tervünktől eltéröen még egy gyönyörű tavaszi 
estét tölthettünk idehaza, a murakeresztúri apátság 
százados fái alatt. 

to• 
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Génua, dprllhl 22. 

Génuában a taxisnak megadtuk a rendház eimét: 
Via Petrarca 1. A kocsi egy nagy, modem bankház 
előtt állt meg. .t'lem tévedés ez? Nem, mondja a ko
csis, ez a rendház. A járókelők is- olaszosan mindjárt 
az idegennek fogva pártját - csoportba verödnek az 
autó körül s magyarázzák, hogy csak csöngessünk be, 
igenis ez a Gesu-rendház bejárata. Igy is volt. 

A génuai páterek csakugyan génuai elmésséggel 
oldották meg a rendházépítés kérdését. Régi házuk 
és templomuk kitűnő helyen állt, de roskadozott, át 
kellett volna építeni s erre nem volt pénz. Akkor egy 
bank ajánlatot tett: felépíti a házat nagyszerúen, mo
dernül, a földszintet s a két alsó emeletet örök bér
letben megtartja magának, a felső emeletek pedig, 
ahová lift vezet, a rendház céljait szolgálják. Igy a 
bank is jól járt, a rendház is. (Ime, újabb bizonyíték, 
ugyebár, az Egyház és a bankokrácia titkos össze
játszása mellettl) 

Reggel szakadó esővel ébredünk. Mise után egy 
derék öreg bácsi kerül elém, aki önkéntes kisegitó 
munkát szokott végezni a rendházban. Kérésemre el
vezet a legközelebbi sarokig s megmutatja, hol lehet 
pénzt váltani. Csekély szolgálatáért - ez már olaszos 
vonás -, úgy láttam, némi viszontszolgálatot vár. 
Nincs kedvem ilyen semmiségért ötlírás úri borravalót 
osztani, hát inkább jó magyar szivarral kinálom meg. 
Megköszöni s mintegy önmagát vigasztalva, bájos 
őszinteséggel teszi hozzá: "Eh, basta cosi" (Jó, elég 

• lesz így is!). Mosolyomat nem tudom elnyomni. 
Még egy óránk van az indulásig. Egy fiatal gyógy

szerész csatlakozik hozzánk önkéntes kíséróül, meg 
akarja mutatni a szakadó esó ellenére a közeli dómot. 
Merthogy minden génuai büszke arra, hogy a városát 
némileg megismerjék az idegenek. A dómot azonban 
maga sem ismerte különősebben. "Úgy a 12-ik vagy a 
14-ik században épült", magyaráz g atta kissé elnagyolt 
szakszerűséggel. 
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Barcelona, dprlll• 24. 

A Rivierán végigkísért az eső. 
Postumiától Triesztig, Trieszttől Mestréig, innen 

M.ilánóig, M.ilánótól Génuáig és Génuától Ventimig
gliáig minden olasz vonat zsúfolt. Ventimigliától kezdve 
aztán feltünően kevés a vonaton az ember. Ventimi
gliától Marseiile-ig s innen Sete-ig, innen Narbonne-ig 
és Cerbére-ig nemcsak a kocsiszakaszban, hanern az 
egész vagónban csaknem állandóan egyedül utaztunk. 
Az egykés, vallástalan délfrancia népi Az elfogyő 
embert Az ellentét Olaszországgal szemben valóság
gal kiáltó. 

A spanyol határhoz közel egy francia úr száll föl 
a kocsink.ba. Leül, ujságot olvas; majd előveszi olva
sóját és á.jtatosan, nyiltan, emberi respektus nélkül 
imádkozik ... 

Ah igen, az ismert francia ellentétek: a közöny, 
a vallástalanság, a gyermektól irtózás Franciaországa 
mellett a lángoló hitvalló, áldozatos szellemű katolikus 
Franciaország. 

Az Ibériai félszigeten. 

Cerbére a francia határ, utána Portbou követ
kezik, az első spanyol állomás. Ki kell szállni vám- és 
útlevélvizsgálatra; amire itt azért is szükség van, mert 
a spanyol vasutak sintávolsága tudvalevőleg jóval 
nagyobb, mint a többi európai országoké. Itt a nem
zetközi vonatok sem mehetnek túl a határon, aminek 
gazdaságilag éppoly nagyok a hátrányai, mint ami
lyenek a stratégiai előnyei. 

Sokféle tekintetben nagy várakozással léptem 
spanyol földre. Spanyolország és a spanyol nép min
dig talány a középeurópai szemlélönek. Sok spanyol 
írta bele nevét a világ- és müvelődéstörténetbe. Több
nyire igen markáns, eredeti egyéniségek. Majdnem 
valamennyi spanyolt, akivel eddig életemben találkoz
tam, feltűnő elmeél, erős elemzóképesség, szilárd lo-



150 

gika s meleg temperamentum jellemezte. Valami 
mélyen égő tűz, amely nagy eszmékért fehéren izzani, 
de aztán sötéten lobogni is tud. Ami kevésbbé elő
nyös rajtuk, az a kicsiségbevesző részlettisztelet, néha 
a pedáns és gyakran csökönyös ragaszkodás bizonyos 
eszmékhez, az engedni nem tudó integralizmus, amely 
időnkint egyházi és vallási életünkben is elég bajt 
okozott. Egyénileg rendkívül szeretetreméltók, derúsek, 
udvariasak; ahol csak járok köztük, mindenütt mosoly 
és kedvesség fogad. Előzékenyek a végtelenségig, 
néha csaknem a terhességig. De aztán tudnak a vas
kalaposságig kíméletlenek is lenni, ahol elveik és 
eszméik védelméről van szó. Egész történelmük erre 
mutat. 

Ez a nép hallatlanul érdekes történelmi hányat
tatás és keveredés eredménye. Osei közt ótt vannak 
az ibér-kelta eredetű, ellatinosodott hispánok, a római 
kultúrvilágnak ezek a nyugat felé legtovábbra kitolt 
őrszemei, akik Traianust és Hadrianust adták az impe
riumnak, de akiket utóbb leigáztak s részben magukba 
forrasztottak elóbb a vandálok (Andalucia eredetileg: 
Vandalicia), utóbb a nyugati gótok. De már a VIII. 
századtól kezdve nagy részük arab-mór uralom alá 
került s főleg délen erősen össze is elegyedett a hódí
tókkat 

E keveredés ellenére katolikus vallását mindig 
megtartotta és szívósan óvta, amióta Rekkared alatt, 
még a gót világban, végleg elutasította magától az 
egyideig befogadott arianizmust. Már az ariánus har
cok, még sokkal inkább pedig az ozmán elnyomókkal 
több mint 700 éven át folytatott élet-halál küzdelem 
hihetetlenül megedzették ennek a déli vérú népnek az 
erejét. Ezek a gigantikus harcok, amelyekhez képest 
a mi török hódoltságunk harcai a félhold ellenében 
úgyszólva elhomályosodnak, két roppant erőt fejlesz
tettek óriási méretúvé a spanyol néplélekben: a kato
nai hősiességet és a hithúséget A spanyol megszokta, 
hogy nem tréfál, amikor e kettőről van szó. Innen 
van, hogy amikor Granada visszavételével (1492) a 
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spanyolországi arabság utolsó védvára is megdólt s 
a közel 800 éves pogány hódoltsággal járó harcok 
megszüntek, a spaDffol gyalogos Európa-szerte mint 
a világ legfegyelmezettebb s legelszántabb katonája 
szerepelt. Felszabadult erejét most már jórészben rá
fordíthatta az újvilág meghódítására, míg a másik 
részével sorba verte le a franciákat, az olaszokat, a 
flamandokat Míg aztán a végzetes angolországi vál
lalkozásban a vihar tönkre nem tette Spanyolország 
tengeri erejét az eddigi győzhetetlen ármádiát. 

Innen keltezőrlik Spanyolország hanyatlása. A 
roppant birodalmat, amelyben V. Károly idejében 
a nap soha le nem nyugodott, II. Fülöp cezaropa
pizmusa s főleg utódainak kicsinyessége belsőleg 

meggyöngítette. A gyarmatbirodalomban pedig az 
első korok lángoló hősiessége s hitbuzgalma után szin
tén bekövetkezett a tespedés korszaka. Spanyolország 
világjelentősége azóta egyre csökkent és csökken, azt 
mondhatjuk, még napjainkban is. Egymásután vesz
tette el németalföldi s olaszországi birtokállományát. 
Amikor Napoleon leigázta, ezt az alkalmat felhasznál
ták a dél- és középamerikai spanyol gyarmatok és 
sorra önállósították magukat. Utolsó nagyobb gyar
matát Spanyolország most néhány évtizede veszítette 
el az Egyesült Államok javára. Az anyaor!izágot magát 
forradalmak tépik szinte szakadatlan sorban, s mind
annyiszor évek, évtizedek kellenek hozzá, míg a re11:d 
valamelyest ismét helyreáll. · 

Spanyolországnak talán legfőbb baja, hogy már 
régóta nincsenek igazán nagy, alkotó államférfiaL 
A Cidek és Katolikus Ferdinándok, a Cisneros és Men
doza bíborosminiszterek kora, akik annakidején az 
arab hatalom megtörői s a nemzeti élet újjászervezói 
voltak, úgy látszik, rég lejárt s az újabbkori kísérlete
zések már azért sem vezethetnek eredményre, mert 
liberális és radikális programmal akarják naggyá tenni 
azt az országot, melynek egész lelki alkata és története 
mélységesen katolikus. 
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A katollkus Spanyolország. 

Csakugyan: ami az embert Spanyolországban már 
a határátlépés pillanatában meglepi s aminek érzete 
aztán sem hagyja el az utazót soha többé, az, hogy ez 
az ország a szónak valami különlegesen mély értelmé
ben katolikus ország. 

Három katolikus országon jöttünk át egymásután, 
míg Portbau-nál a hispán határt átléptük, de egyik 
sem tette ránk ezt a büszke, diadalmas és öntudatos 
katolikus benyomást, . mint Spanyolország. Mikor a 
portbou-i alagútból, sötét sziklák és meredek pala
közettalak között vonatunk spanyol földre átsiklott, 
az első kép, mely elénk tárult, egy megragadóan ked
ves, gazdag stílusú, kéttornyú templomocska volt, 
magas sziklán az állomás bejárója fölött. Cifrázott, 
bástyaszerű tornyok, pazarul ékes kőfaragványok 

között szinte túlvilági lebegésben intett felénk a ma
gasból a Madonna, vagy ahogy itt mondják: a ,.Vir
gen" koronázott szobra. 

Geranában két nő száll fel a kocsinkba, egy közép
korú asszony s egy fiatal leány: menyasszony, mint 
később kiderül. Mikor a vonat megindul, mindkettő 
hatalmas keresztet vet. Aztán félórán át pergő nyelv
vel beszélgetnek, recsegtelik a spanyolos r-eket, amiból 
mi hiába igyekszünk egy szót is megérteni, míg végre 
észrevesszük, hogy nem is spanyolul beszélnek, hanem 
katalánul. Egyszer csak elcsendesedik vidám cseve
gésük, szépen egymás mellé ülnek, az asszonyka olva
sót vesz elő - a kislány csak jegygyűrűs ujjain szám
lálja az ávékat - s elkezdik a rózsafüzért imádkozni 
a kupéban, hangosan. Emberek jönnek-mennek, az 
őket egy percig sem feszélyezi. Spanyolországban nem 
lehet szégyelni, ha valaki fennhangon imádkozik. Azt 
hiszem, mind a 15- tizedet végigimádkoztAk, latinul és 
gyorsan pergő nyelvvel. 

Imájuk végeztével megpróbálunk beszélgetni ve-
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lük. - az első spanyol erőpróba! - s a diskurzus k.i
elégítóen sikerül. A:z. asszonyka ugyan kétségbeejtően 
hadar, gyönyörü kifejező gesztusokkal festve alá 
beszédét, de nagy örömünkre nagyjából már megért
jük. Hamarosan elmondja nézeteit a forradalomról s 
a katalán mozgalomról, a királyról s a spanyol népről. 
Elvezet hallgatni, szép és tipikusan spanyol taglejté
seit figyelni. Szeliden, mosolyogva, türelmetlenség 
nélkül beszél a felforgatókról s a szabadkómúvesek.
ről, akik a katolikus Spanyolországot földreteperték. 
De szavaiból nyugodt biztonság éi"Zete csendül: a kato
likus Spanyolországot nem lehet kivégezni; ez csak 
átmenet. a "rosszul nevelt emberek" hetvenk.edése. 
Majd máskép lesz minden hamarosan. 

Milyen szeszélyes és rejtélyes fordulata a törté
nelemnek, hogy ma az a Spanyolország lengeti hiva
tpiosan a vallásellenesség zászlóját, amely a multban 
annyiszor volt a katolicizmus újraéltetője, szinte 
gondviselésszem menedékházal Amikor az egész 
európai kereszténységen, az olaszt sem véve ki, az 
ellanyhutás és elvilágiasodás tünetei mutatkoztak, 
a megújhodás nem egyszer Spanyolországból jött. 

Elég ez irányban három fölmérhetetlen hatású 
mozgalomra utalnom: arra, amely ehhez a három 
névhez füződik: Szent Domonkos, Szent Ignác és Avi
lai Szent Teréz. Minhárom név valóságos forradalmat 
jelentett az Egyház történetében, de a törvényesség 
forradalmát; reformációt, de a legálisság és életszent
ség eszközeivel. Emberileg el sem lehet gondolni, 
mennyivel szegényebb lenne az európai lelkiség s a 
katolicizmus azok nélkül az újjáalkotó és fölélesztő 

hatások nélkül, amelyek erről a félszigetról indultak 
el hódító útjukra a világ minden tája felé s állitották 
meg a hanyatlás végzetesnek mutatkozó folyamatát. 
S ma. éppen itt, az újjászervezés forráspontjain lett 
úrrá a hanyatlás! 
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A kataJán főváros. 

Barcelona, áprllis 24. 

Ami akatalán főváros arculatán első helyen szem
betűnik, az az öntudatos katalán nemzeti érzés. Min
denütt a franciára emlékeztető katalán nyelvű felírá
sok, amelyek alatt legföllebb csak a második helyen 
szerénykedik a spanyol szöveg. Azt mondják, egy ka
talánt nem is tanácsos spanyolul szólítani meg az 
utcán, ha pl. kérdezősködni akarunk. Akkor már jobb 
franciául vagy olaszul. Vagy legalább ki kell az em
bernek mentenie magát: Bocsánat, külföldi vagyok, 
azért nem beszélek katalánul. 

A város építészeti alkotásai közül főleg a Sagrada 
Familia épülő temploma ragad meg. Aki nem rajon
gója a művészetben mindenáron új sílust kereső, eről
tetett modernségnek, még az is leveszi a kalapját a 
,.Szent Család-templomának" álomszerűen merész és 
mégis varázslatosan szép és lélekemelő fantasztikumai 
előtt. Itt igazán semmi sablonos nincsen, minden a leg
hihetetlenebb fokban eredeti és szokatlan. Es mégis 
nemcsak szép, hanem grandiózus is. 

Egészen új stílus, mondhatnám: az eleven élet stílusa. 
Növény- és állatmotívumok dominálnak mindenfelé. 
A tömérdek kőoszlop mintha a földből kinőtt, sűrú fa
erdő lenne s annak gallyai közül lépnek ki a szentek 
szobrai s az ezerféle elgondolású egyéb díszítés. Eső
levezetökül a templom külsején s a tornyokon borzal
mas realitású, roppant kőgyíkok szolgálnak, amelyek 
majdnem függöleges iramodással látszanak lefelé sik
lani a meredek falon és szinte megijesztik a szemlélöt. 
A mód is, ahogy ezt a világ egyik legnagyobb szenté
lyének induló templomát építik, meglepö: először az 
egyik negyedét építik meg szinte teljesen, addig a 
többi részt meg sem kezdik, meg sem alapozzák. Meré
szen szökellnek a magasba a karcsú, fautánzó, lombos 
-oszlopok, merészen hullanak le a magasból a fantasz
tikus közuhatagok, mellettük pedig hirtelen megszakad 
az építkezés és üres tér következik. 
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Mondják, hogy Gaudi, a szentéletú és lángelméjú, 
katalán mester, aki ezt a templomot megálmodta és 
megtervezte, koldusszegényen halt meg: semmit sem 
akart keresni a közadakozásból épülő templomon. Már 
vagy 50 év óta folyik az építkezés, ma persze Gaudi 
lelkes tanítványainak vezetése alatt s előreláthatólag 
még másfél évszázad beletelik, míg elkészül. Akkor 
azonban a kupolája több mint kétszer olyan magas 
lesz, mint a római San Pietróé. 

Siklón megyünk fel a város mögött emelkedő Tibi
dabóra, ahonnan fölséges kilátás nyílik a milliós vá
rosra, a tengerre, a környező hegyekre. Visszafelé jö
vet kisérönk mutatja messziről a Sarriá városrész ha
talmas arányú volt jezsuita kollégiumát. Nevelőintézet, 
rendi filozófiai és teológiai főiskola, templom, rend
ház, park: egész kis városrész volt. Ma nem a mienk 
többé. Elrabolták tőlünk. Es máig üresen áll. A jogos 
tulajdonost a szabadkőműves-szacialista kormányzat 
-elűzte, de az üres kollégiummal nem tud mit kezdeni. 
Nem egyetlen eset ez ma Spanyolországban: a fana
tikus vallásgyűlölet pusztítani és iskolákat bezárni tu
dott, de az elrabolt épületekkel már nem ért rá új kul
túrmunkát kezdeni. 

Azért Barcelona arculatán is ott a kettős vonás: a 
materialista-radikális evilágiság megnyilatkozásai mel
lett a hagyományhú spanyol vallásszeretet. Barcelona 
modern kereskedő és kikötőváros, amelynek végnél
küli, széles és pálmasétányokkal pazarul ékített utait 
elegáns paloták ezrei szegélyezik, de itt is mindunta
lan templomokba, zárdákba ütközik az ember. 

Itt-ott egy-egy antiklerikális vagy király- és 
fasisztaellenes felírás éktelenkedik egy-egy falon, főleg 
a külvárosokban, de mindenki arról biztosít, hogy a 
felforgató elemek itt is elenyészők, inkább csak han
gosak. Persze az államcsíny óta ők vannak a közha
talmi eszközök birtokában s olyan törvényeket csinál
hatnak, aminőket akarnak. De be kell menni a napnak 
bármely szakában valamelyik templomba, vagy este 
a katolikus egyesületi mozgalmak valamelyik helyi-
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ségébe, hogy lássuk, milyen meleg és lüktető a vallá
sos élet ebben a kommunistának és szacialistának mon
dott nagy városban is. 

Az ódon, kikötői városrész - az, ahol még csak 
vagy 8000 ember lakott, amikor Kolumbus Kristóf az 
újvilágból hazajövet errefelé partraszállott - nekem 
rendi emlékek miatt is kedves. Itt fosztotta meg ön
magát a rendalapító utolsó földi kincsétől, attól a pár 
garastól, amit a tegnap megtért büszke caballero, a 
koldulásban ujonc Inigo itt a Santa Maria del Mar-ban 
összekoldult, hogy a maga kevélységét megalázza. Itt 
gyakorolta az apostoli szegénységet s a Gondviselésbe 
vetett bizalom legfőbb· fokát, amikor ezt az összekol
dult pénzét is letette a kikötőben egy padra - hadd 
vigye el, aki akarja - és teljesen pénztelenül koldulta 
föl magát egy a Szentföld felé induló hajóra. 

Itt az óvárosban áll a kormányzásági palota érde
kes, középkori stílú épülete, amelyben a hitehagyott, 
de halála előtt mégis megtért Macia lakott. A katoliku
sok nagyon keserűen emlegetik: valamikor maga is 
lelkes hivőnek vallotta magát, de amikor megcsillog
tatták előtte a politikai vezérség igéretét, teljesen át
pártolt a szabadkőművesekhez és mindenben az ő ked
vükhöz igazodott. Akár a sémi származású Alcalá Za
morra Madridban, aki áldozni jár súrún, közben pedig 
aláírja a szerzetes-ellenes törvényeket. 

Barcelona legszebb tere a Katalán-tér; legszebb és 
legkifejezőbb szobra pedig a Kolumbus-szobor, a ki
kötő közelében. Magas oszlop tetején áll a lánglelkú 
fe~fedező fiatalos alakja, amint kutató szemével a ten
ger messzeségét kémleli s kilendült alakjával a távol 
nyugati tájak felé mutat. Csupa parancsoló akarat és 
bátor bizakodás. Egyszerre megeleveníti a szemiéiő

ben Amerika felfedezőjének lelki nagyságát. Hallat
lan elszántság kellett akkoriban ahhoz, hogy valaki 
három rozoga kis vitorlással, találomra mindössze egy 
tudós szerzetes barátjának érvelései és biztatása alap
ján neki merjen vágni az ismeretlen, végnélkül óceán
nak, hogy új világot, új földet keressen, vagy elvesz-
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szen a csapkodó, szeszélyes, parttalan vizsivatag
ban ... 

Ellátogatunk a világhírű barcelonai férfikongregll
ció helyiségeibe is, ahol a Budapesten is ismert P. Ver
gés fogad. A kongreganista ifjak az elegáns kis palota 
egyik egész emeletét bérlik, amióta a vallásüldözö 
forradalom öket is kiűzte saját egyesületi otthonukbóL 
A szobákban, termekben tömérdek fiatalember nyü
zsög. Sakkoznak, biliárdoznak, egy másik teremben 
olvasnak-tanulnak, emitt a kápolnában szentségláto
gatást végeznek vagy gyónásra készülnek, amott vi
dám eszmecserében tárgyalják egyesületi ügyeiket. 
Elitképzés ... 

Manresa és Montserrat. 

Barcelona, április 25. 

Ma este fáradt fővel és csordulásig tele szívvel 
hajlok az íróasztalom fölé a Buen Pastor (Jópásztor
intézet) kedves, csendes vendégszobájában. A benyo
mások és átélések, amelyekben ma részem volt, szinte 
elnyomnak és kimeritenek. Ma Maoresában s Mont
serratban voltunk s úgy érzem, hogy ez a nap életem
nek egyik legmélyebb s legforróbb élménye marad. 

Maoresában voltunk, az igazi és eredeti Manresá
ban, abban a kicsiny katalán városban, amely Barce
lona mögött a hegyekben fekszik s amelynek legna
gyobb világtörténeti nevezetessége a Cueva Santa, a 
"szent barlang". Az, ahol Loyolai Szent Ignác lelki
gyakorlatai megszülettek s ahonnan mindaz a mozga
lom megindult, amely ennek a szentnek nevéhez és a 
lelkigyakorlatokhoz fűződik. 

Vadregényes, sziklás hegyek közt épült a római 
korból eredő városka a Cardoner rohanó hegyipatakja 
fölött. Furcsa, búbos, ósdi híd vezet a patakon keresz
tül, úgy kell valósággal felmászni rajta az egyik olda
lon s leereszkedni meredeken a másikon. Imponáló, 
hatalmas zárdaépület bontakozik ki előttünk: a rend 
nagy novíciátusa és probációs háza, amelynek még 
néhány évvel ezelótt P. Arregui, a nagynevú moralista 
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volt a rektora. Ma nincs a rendházban sem rektor, sem 
noviciátus, sem probáció, mert ezt a rendházat is el
rabolta az egyházüldözö forradalom. A rendház üres, 
az uralmon levő radikálisak ezzel sem tudtak mit kez
deni. A templomnak, melyet ma világi papok gondoz
nak, egyik mellékfolyosójába van belefoglalva az ere
deti, régi, palaközetü barlang, amelybe 1522 egyik 
napján Loyolai Inigo, miután a közeli Montserrat 
kegyhelyén kardját az Istenanyának ajánlotta fel, 
vezeklőzsákba öltözötten elvonult, hogy imában és 
elmélkedésben vesse meg jövő lelki fejlődésének 
alapjait ... ' 

Az illetődés és öröm forró érzéshullámai csapnak 
át a lelkemen, amikor a "Santa Cueva" küszöbén le
borulok a megszentelt köveken, amelyek közt rendem 
bölcsője ringott s olyasmi fojtogatja lelkemet, aminőt 
Mózes érezhetett, amikor a csipkebokor előtt az úr 
megparancsolta neki, hogy oldja meg saruit, mert a 
föld, amelyen áll, szent. 

Santa Cueval Ez hát a hely, ahonnan elindult hosz
szú és változatos útjára Krisztusnak az a hadserege, 
amelyhez tartozhatnom legfőbb örömöm és büszkesé
gem? Santa Cueva! Ez hát a lelkigyakorlatos eszme
kör_ kinyilatkoztatásszerü közlésének Tábor-hegye, 
ahol az újkor Mózese az úr arcába látott? 

Megrendült lélekkel mutatom be a szentmisét a 
barlang sziklái között s mélyebben, mint valaha, érzem 
át a baszk lovag votivmiséjének epistoláját és evan
géliumát: " ... amely evangéliumért szenvedek, egé
szen a bilincsekig, akárcsak egy gonosztevő ... " -
"Es mondá nekik: Az aratnivaló ugyan sok, de az arató 
kevés ... Menjetek, én úgy küldlek titeket, mint bárá
nyokat a farkasok közé ... " Mennyire ráillik ez a szö
veg a nagy elmélkedő személyére és müvérel S az 
evangéliumi részlet végső szava is: "Elközelgett hoz
zátok az lsten országa!" 

Csakugyan, a Krisztus-ország gondolatának vilá
got hódító ereje kevés pontján a földnek lobbant föl 
oly perzselő szikrázással, mint ebben a homályban, 
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ezek közt a nyers és durva palarétegek között, ebben 
a meditációra hivogató csendben, amelybe csak a kö
zeli Cardoner-patak örökös zúgása morajlik bele. Itt 
született meg a Regnum Christiről szóló elmélkedés, 
itt nyúlt le a természetfölötti Impérium királyi jogara 
messze érezhető érintéssel a világ történetébe. 

Ezeknek a meditációknak táborhegyi vizióiból új 
lelkiség fakadt, az ignaciánus aszkézis. A végső kon
zekvenciákig következetes, minden emberi vágyat kér
lelhetetlenül aláigázó Krisztus-követésnek véresen ko
moly nekilendülése, amely a misztikus istenszeretet 
izzásával s a vértanúi hősiesség lelkesedésével csodá
latos összhangba tudta olvasztani a megfontoltság, a 
körültekintés, a külső körülményekkel való számolás 
és a tervszerűség rendszereit, az ész és tudomány, a 
hajlékonyság és gyakorlatiság követelményeit. Mennyi 
támadás kísérte ezt az aszkézist azóta máig! 

A rendalapító maga is csak fokozatosan jutott el 
eddig a harmóniáig; első túlzásaiban közel járt a ha
lálhoz. Itt közel ma is mutatjált az egykori kórház
nak azt a megőrzött szögletét, ahol nyolc napon át 
élet és halál közt vívódott a böjtölésben és önsanyar
gatásban még akkor mértéket nem ismerő vezeklő. 
Hej, ha akkor belehal betegségébel Akkor ma Manresa 
nincs és nincsenek Xavéri Ferencek és kassai vér
tanuk, Alajosok és Szaniszlók, nincsenek Bellarminok 
és Suarezek, Pázmányok és Prohászkák sem . . . És 
nincsenek azok a hithirdetők, akiknek nyomait keresem 
majd most Dél-Amerikában s akik egész földrészeket 
nyertek meg a hitnek; nincsenek azok a hithősök, akik 
grófi vagy hercegi palotákat hagytak el vagy egye
temi katedrák babérait akasztották szögre, püspök
süveget s bíborosi kalapot toltak el maguktól s elmen
tek ma hittudósui a trienti zsinatra, holnap misszioná
riusul az újonnan fölfedezett világtájakra s ahová csak 
emberi út akkoriban Európából elvezetett, és keresztet 
plántáltak a pampák s Nagytavak tájaira épúgy, mint 
Afrika sivatagvilágába vagy a Távol-Kelet szigeteire, 
s ha kellett, százszámra mészároltatták le magukat az 
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örök Királyért, aki ezen a barlangon keresztül mutat
kozott meg nekik s hívta a szalgálalába öket ... 

Az itt indult rendtörténet nemcsak a dicsöség útja 
volt, hanem a kálváriáé is. Jaj, sejtette-e a pampelonai 
sebesült, a manresai látnok azt az ellentmondást, 
amelybe a Regnum Christi sürgetésének ez a kemény 
és katonás stílusa ütközni fog? És sejtette-e, mennyi 
véres és vértelen marlírium lesz majd a sorsuk azok
nak, akik az ö szavára a Krisztus-miliciának ehhez az 
önkéntes-seregéhez csatlakoznak? Mennyi lemondás, 
áldozat, önfegyelmezés, tudományos fölkészülés, apos
toli lángolás - és aztán támadtatás és ellentmondás, 
kívülról és néha belülról isi 

Suscipe Dominel - felelbette a manresai látnok, 
ha ezekre a lehetőségekre gondolt. Elvégre az Úr 
maga megmondotta, hogy ahogyan őt magát üldözték 
s gyúlölték, ugyanúgy fogják gyúlölni az emberek 
az ö igazi tanítványait is. Suscipe Dominel mondta rá 
a már megtapasztalt sorsra a tízezrek kara, akik azóta 
erre az útra léptek. 

Eszembe jutottak a Santa Cuevában a saját ifjú
kori éveim, a tanulmányi és próbaévek, a mi otthoni, 
drága noviciusaink a budai Manrézában s az a katonai 
fegyelem, amelyben az egykori katonatiszt rendje az 
ö fiatal tisztjelöltjeit kiképezni s lelkileg megacélozni 
szokta. Eszembe jutottak a páterek és fráterek ezrei, 
ezek az élő lelkigyakorlatok, megtestesült Manrézák, 
ezek a lelkes és hőslelkű fiatalok s ezek a minden 
emberi szenvedélyen rég túllevő szent öregek, resz
kető kezú aggastyánok, akikben semmi sincs már ab
ból, amit künn a világban érzékiségnek, hiúságnak, 
kényelemvágynak szokás nevezni; ezek a gépei a jót
levésnek, rokkantjai az apostoli életnek ... 

Ezek az országról-országra úzött spanyol s egyéb 
hitvallók, ezek a missziókban elégő, eleven vértanu
ságban lassan fölperzselődö hithirdetök . . . Egykor 
valamennyien fiatal lelkesedéssel jöttek ide, Manresa 
bűvkörébe, puha családi fészek melegéböl, nem ritkán 
előkelő környezetból vagy csillogó ifjúkori tanulmá-
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nyok után . . . S Manresa ihlete, a Suscipe forró sz.A
muma elkapta, magával ragadta öket, igennel feleltek 
a Király hívó szavára s forró esküvel pecsételték meg 
hűségük ígéretét. 

Stílusos és természetszerű, hogy a vallásellenes 
forradalom a manresai rendházat az elsők között csu
katta be s szétüzte innen Loyolai Szent Ignác fiait. 

* 
Manresából átrándultunk Kataláp.ia nemzeti Mária

kegyhelyére, Montserratba. Zordon bércek közt, mint 
valami sasfészek, a hegyfal közepére csapva áll az ősi 
bencés monostor. Katalánia Szentmártonhegye. Kegy
templomán kívül müvelődési központ, mely 100.000 kö
tetes könyvtárt őriz s kicsiny, de mintaszerüen beren
dezett bibliai és szentföldi múzeumot. 

A monostor főiskoláján főleg a bioliai tanulmA
nyokat müvelik s a rendi nyomda tudományos katalán 
szentíráskiadásokat állít elő. 

Visszafelé tértünkben egy idevaló gyárossal ismer
kedern össze, aki a vidék katolikus mozgalmainak 
egyik vezérharcosa. Gomblyukában ott az "A. M. D. G." 
jelvény, a lelkigyakorlatos férfiliga jelvénye. Jól be
szél franciául. Belemelegedünk a beszédbe s én di
csérve emlegetem neki katalániai benyomásaimat. 
O azonban nincs elragadtatva szülőtartományának 
állapotaitóL Barcelona örökké nyugtalan, háborgó vá
ros, a forradalmak állandó tüzfészke. A sok gazdag 
ember mellett sok benne a szegény s a társadalmi el
lentétek elsimításán, a jövedelemelosztás szociális 
célzatú megjavításán úgy látszik senki sem töri a 
fejét. 

A katalánok dolgosak és kitünő kereskedők, de 
sok köztük a maromon-imádó is. A születési arAny
szám rossz. Katolikus Akció nincs, hiába sürgeti a 
pápa; a papság jókora része - szerinte - meglehetó
sen tétlen. Sok közülök reggel elmondja a miséjét, 
azután semmit sem tesz. Ul odahaza és elzárkózik az 
élettől. Még mindig azt hiszi, hogy II. Fülöp korAban 

Bangha : OsszegyOjtOtt munUJ. XV. 11 
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Clünk, amikor Egyházról, vallásról, közerkölcsról, ka
tolikus kultúráról az állam gondoskodott. Azt hiszi, a 
spanyol nép úgyis vallásos, nem kell félteni a hitét ... 
V annak a klérus, főleg a szerzetes klérus tagjai köz t, 
akik fölemésztik magukat a munkában, de nem ezek 
teszik a többséget. Manresa és Montserrat közvetlen 
kisugárzása szinte elvész az ellentétes áramlatok kö
zött ... 

Nem tudom, mennyiben volt igaza. Hiszem, hogy 
sokban túlzott. 

Madrid. 

Madrid, óprilis 2'1. 

Spanyolország vasútjai igazán nem ragadják el az 
utast, átlagos sebességük alig több a 30-40 km-nél. Az. 
egyetlen európai értelemben is elfogadható gyorsvo
natok a "luxds"-vonatok (lujók); ezek többnyire éjjel 
közlekednek s átlagsebességük az SO kilométer körül 
mozog. A mi "lujónk" egyetlen éjtszaka, csekély egy
órás késéssel, Barcelonából. Madridba röpített minket. 

A madrid-atochai föállomáson némi közelharcot 
kellett vívnunk, elóbb a hordárokkal s a szállodai ven- · 
dégfelhajtókkal, majd a cipőtisztiták hangos és ékes
szóló hadával, akik szánó és könyörülö mosollyal mu
tattak rá lábbelinkre s olyasmit magyaráztak, hogy 
közbotrány nélkül így nem léphetünk a hispán fóváros 
területére: végül pedig a sorsjegyárusok hangos fele
kezetével, akik nyilván azt hitték, csak azért jöttünk 
messze M~gyarországból ide, hogy az ö sorsjegyeik 
közt válogassunk. V égre mégis elértük a Hotel Me
diodia-t s felhivtuk telefonon egyik itt élő kiváló hon
fitársunkat, Ember Nándort, a zongoraművészt. Ember 
nemcsak a zenének művésze, hanem az autóvezetésnek 
is és így hamarosan mindenféle irányban végigszelhet
tük a spanyol fővárost. 

Mondjam-e- meg ószintén? Madrid nekünk csaló
dást jelentett. Maga a szürkeség, a jelentéktelenség, 
amely sehogy sem áll arányban a város történeti sze
repével. Már a vidéke is kopár pusztaság. Külvárosai, 
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villanegyedei jóformán nincsenek. A királyi palota, 
a cortes-épület - semmi különös (az igazi királyi pa
lota az Escorial, a várostól félszáz kilométernyire); 
templomai csekély érdekességűek, még igazi székes-
egyháza sincs. · 

Egyetlen igazán gazdag nevezetessége a Prado
múzeum, amelyben Murillo s a többi spanyol mester 
remekmüvei csakugyan pazar és megkapó bőségben 
patakzanak elénk. Meglátszik a városon, hogy feje
delmi szeszély építtette erre a lapos, szik.kadt földre: 
II. Fülöpé, aki a régi spanyol fövárosban, Toledóban, 
túlságosan kicsinynek érezte magát a spanyol prímás 
tekintélyi túlsúlya mellett. 

Meglátogatom egy régi innsbrucki egyetemtársa
mat, aki itt egyik rendi iskolánk igazgatója, jeles egy
háztörténész. Teljes civilben fogad: nyakkendő, szürke 
ruha ... A mai Spanyolország urai csak így tűrik meg, 
hogy szerzetes tanítson: le kell vetnie a reverendát ... 

Az utcákon feltűnő a szennyirodalom terpeszke
dése: falragaszokon, folyóiratok címlapján szemérmet
len és naiv meztelenségkultusz. A forradalom vívmá
nya ez is, mondják barátaim; pár évvel ezelőtt ilyes
mit nem tűrtek volna. 

A falakon, mint már Barcelonában is, főleg a kül
városokban, hatalmas falragaszok s mázolmányok: 
"Votad por el Sovietl" "Votad contra el Clerol" "Bajo 
la Iglesia!" "Muerte al Fascismol" S gyönyörű, idilli 
képek: "Hogyan él a munkás Oroszországban" aláírás
sal. Persze az ellenkezője is: "Votad contra Ios Incen
diarios de las Iglesias!" "Votad por la libertadl" 

A fővárosban épp ostromállapot van a kormány
válság miatt. Az ostromállapotból nem sokat veszünk 
észre, mindössze azt, hogy itt is, ott is megerősített 
csendőrosztagok járkálnak. A szállásunkhoz közel egy 
csinos magánlakás előtt állandóan 2-3 rendör posztol. 
Kérdezzük, mi ez? A felelet: Ez Gil Robles lakása, a 
fiatal katolikus politikai vezéré. Mondják, hogy a for
radalmi irányzat egyre gyengül s a jobboldali pártok 
erősödnek. 

11* 
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Egyébként a királyság megszűnte óta a város fej
lődése, eltekintve az egyetemi város luxusos, ameri
kaias építkezésétől, elakadt. 

Széles, öblös ívű palota mellett suhantunk el. Em
ber Nándor magyaráz: itt állítólag egy igen gazdag és 
előkelő fiatal házaspár lakott, akik nagyon, de nagyon 
szerették egymást. Végül azonban kiderült, hogy -
testvérek; mire búskomorságba estek s a férj elemész
tette magát ... Azóta a palota, már vagy 15 éve, üre
sen áll. 

Az egyik legforgalmasabb utcán, a Granvián, meg
mutatja nekünk Ember Nándor a volt jezsuita rendház 
és templom helyét. A templom a madridi hitélet egyik 
gócpontja volt. Most semmi, semmi sincs belőle, csak 
a puszta talaj. A rendházat s a templomot porig égette 
a forradalmi csőcselék. A forradalmi kormány csende
sen asszisztált ehhez a bátor cselekedethez. A rendőr
ség nem lépett közbe, a tűzoltók későn érkeztek s a 
csőcselék elvágta a fecskendőcsöveket. A Monumenta 
Historica Societatis Jesu egyedülálló szakkönyvtára 
épúgy porrá égett a romok alatt, mint Borgia Szent Fe
rencnek ereklyeként őrzött teste. A győzelemittas for- · 
radalmárok vihogva telepedtek le a templom előtt a 
térre s egész éjjel élvezték a lángok játékát. A temp
lom boltíveinek nyoma a szomszédos házak sokeme
letes tűzfalán ma is látható. 

· Keserűen gondolok arra, hogy a királyság és a 
spanyol egyház minden nagysága mellett sok tekintet
ben maga okozta vesztét ... De nem az én feladatom, 
hogy vádakat emeljek. 

Toledo. áprllls 28. 

Ma Toledóba rándultunk ki, ebbe az élő közép
korba, ahol csupa ódon, mór építésű ház, szűk utcák, 
girbe-görbe terek bámulnak rá a mai utazóra. Fenn a 
magasban komor méltóságban az Alcázar, az egykori 
arab vár, később a spanyol királyok székhelye: 
V. Károlyé, II. Fülöpé. A város legfőbb nevezetessége 
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a dóm, a gótnak és a mórnak. csodálatos, sajátlagos 
stíluskeveréke. 

Mennyi történelmi emlék, mennyi tudományos 
törekvés, mennyi hazafiúi bánat s mennyi harc szín
helye ez az ódon városi A tradíciók fellegvára, ame
lyekből azonban új mezőkre, új vívóhelyekre siklott 
át az élet. 

Vajjon tudják-e a spanyol tradíciók őrei, hogy 
Spanyolország lelke már rég nem lakik Toledo szen
telt és vadregényes, ódon és barna falai között? Igaz 
ugyan, hogy ez a lélek alapjában ma is katolikus. 
Most, az egyházüldözés idején is tömérdek jel mutatja 
széles tömegek hitvalló lelkületét. A kormány hiába 
záratta be a szerzeteskollégiumokat, azok mint "vi
lági" kollégiumok már egy hét mulva magánházak
ban s hirtelen bérelt helyiségekben tovább működtek, 
s jellemző, hogy a diákok alig 1-2 kivétellel azonnal. 
valamennyien átpártoltak az "új" kollégiumokhoz, 
bármennyire csalogatták öket a hivatalos közegek az 
állami, vallástalan iskolákba. :Es bár a kormány a 
kollégiumokkal és rendházakkal együtt helyenkint 
minden egyebet is lefoglalt: könyvtárt, bútorzatot, be
rendezést, mindig akadt elég jótevő, aki azonnal gon-' 
doskodott új berendezésróL A templomokban oly 
fénnyel folyik a liturgia, mint kevés helyen a világon. 

De mintha a délvidéki ki:tnnyedség nagyon bízott 
volna a tradíciók megőrzö erejében s kissé elhanya
golta volna a tömegfelvilágosítás és tömegszervezés 
modem eszközeit. A papság egy részében is komoly 
veszéllyé lett ez a mult dicsöségében sütkérező opti
mizmus. A mindenért gyorsan hevülö spanyol lelket 
megszédítette a baloldali agitáció. A nép nagy része 
tétlenül és érzéketlenül nézte a templomrombolók 
vandál pusztításait s tapsolt a kommunista jelszavak 
hirdetőinek. 

Valami hangtalan keserűség nyomta a szívemet, 
amint az ősi Alcantara-hídon át a vasút felé indultam. 
Valami nincs itt rendjén Spanyolországban; de oly 
nehéz megtalálni; hogy mi. 
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Madrid, óprilis 28. 

Este alkalmam volt a madridi katolikus szervez
kedés néhány vezéremberével értekezni s e beszélge
tés folyamán sokat megértettem, amit eddig talány
nak éreztem. A spanyol katolikusok sokszoros levere
tése és visszaszoríttatása jórészt a vezetóinek hamis 
biztonságérzetére és tétlenségére vezetendő vissza. Itt 
sokáig nem volt katolikus részen semmiféle komoly 
szervezö mozgalom, sem számbavehető sajtó. Hihe
tetlen méctékben feküdt el a lelkeken a tespedés. 
A papság tevékenysége is nagy részben a templo
mokra szorítkozott. Sokakat csak a végveszély közel
sége ébresztett föl. A jobb jövővel biztató fordulatot 
a legújabb időben az ifjúsági Mária-kongregációkból 
kiindult Actio Catholica mozgalma hozta meg. 

Ezekból a kongregációkból került ki a Propagan
distas Espanoles köre: fiatalemberek mozgékony szer
vezete, akik alapos felkészüléssei és egységes terv 
szerint népgyűléseken, sajtóban, tömegmozgalmakban 
terjesztik a katolikus szellemű fölvilágosodást. 

Egyikük, Gil Robles, ma a spanyol politikai élet 
fiatalos lendületű, de egyben férfias megfontoltságú 
vezéralakja. Másik vezérük Angel Herrera, az El 
Debate napilap alapítója és sokáig főszerkesztője, a 
katolikus ujságíró-fóiskola szervezöje, ma az egész 
spanyolországi Katolikus Akció világi vezére. Meg
győzödhettem róla, hogy lapját, a kitúnóen szerkesz
tett, modernül kiállított El Debatét csakugyan minden
felé veszik és olvassák. Megtekintettük az Aceion 
Popular (spanyol néppárt) központi palotáját, az El 
Debate szerkesztóségével és nyomdájával. 

Annyira más stílus ez, mint amit eddig Spanyol
országban láttami Nem a multak hivalkodó, de hatás
talan emlegetése, hanem elevenség, mozgalom, talpra
esettség. Az egész országot felölelő népmozgalom kö
zépponti irodái, a nyomda, a szerkesztöség és kiadó
hivatal a legmodernebbül, szinte amerikai méretek 
szerint berendezve. Emberek rohannak ki-be állandóan 
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a házban. Mindez egy ember kezdeményezése: Herre
ráé. Akit ma tisztelő, becéző szeretettel emleget min
den spanyol, aki hisz a katolikus Spanyolország fel
támadásában. 

Andalúzia. 

Cordova, óprllis 29. 

Dél-Spanyolország nagyszerű állomásain: Grana
dában, Cordovában, Sevillában megint szemembe ötlik 
a különös, ellentmondásos népjelleg: a nagyság és 
kicsinység, az erő és a hanyagság keveréke. Titokza
tos nép ez, amely ilyen remekműveket tudott emelni s 
még a magánlakásainak megépítésében is ekkora 
ízlést tud kifejteni, de néhány lépésnyire tőle kedé
lyesen megtűr minden elképzelhető szemetet, rendet
lenséget, összevisszaságot. 

Lehet-e nagyobb ellentét pl., mint Granada fölsé
ges dómja, nagyszerű parkjai és a festői, de hihetet
lenül piszkos és elhanyagolt Darro-part között? Költé
szet, építészeti remekek, pazar természeti szépségek 
tőszomszédságában ez a szemétlerakodás, kócos cigá
nyok, elvi'selhetetlen búzi 

Sehol oly nagyszerű emlékei nem maradtak az 
arab uralomnak, mint itt. A Generalife, amely a mór 
kormányzó nyári palotája volt s ciprusudvarávaL 
szökökutas, mirtusz-, babér- és narancsligetes kertjei
vel, pazar mór oszlopcsarnokaival s kilátáival méltó 
párja az Alhambra-palotának, a mór építő- és díszítö
múvészet e fölülmúlhatatlan remekének - mind arról 
a hőskorról beszél, amikor a spanyol erő és szívósság 
a középkor egyik legfélelmetesebb világhatalmát, a 
mohamedánt végűl is összetörte és 700 éves birtoklás 
után szégyenletes visszavonulásra kényszerítette. 
A hősi erő és nagyság e páratlan emlékjeleivel hogyan 
egyeztessem össze azt az elterpeszkedő kényelmet és 
egykedvű semmittevést, amellyel ma ez a nép a fél
ezredév előtt kivívott diadalokat kipihenni látszik? 

Itt van a kicsiny, de festói Loja, vasúton egy órá
nyira Granadától nyugatra. Micsoda ·legendás harcok 
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emléke fűződik hozzál Ez volt Granada kulcsa; ami
kor a katolikus királyok 1488-ban végre bevették, 
ezzel már jóformán Granada sorsa is eldőlt. Azt lehet 
mondani: itt fordult meg egész Spanyolország, sőt 
vele együtt a későbbi spanyol gyarmatvilág jövője, 
a nagy kérdés, hogy a félholdé vagy a kereszté lesz-e 
végérvényesen mindez. A délnyugateurópai mohame
dán uralom csillaga itt hanyatlott le végleg. S érde
kes, ugyanaz a nép, amely évszázados, örlö harcok
ban végre kiverte az ibériai félszigetról gyúlölt ősi 

ellenségét, utána nemcsak megtartotta s máig utá
nozza ennek a kivert ellenségnek építömúvészetét és 
városrendező stílusát, hanem átvette látszólag annak 
keleti nemtörődömségét, fatalista tétlenségét is. 

Cordova is, a csinos, tiszta, üde és modern beren
dezésú város a Guadalquivir partján, sajátosan ele
gyiti ezt a két stílust építészetben és néplélekben 
egyaránt. Ennek az elkeveredésnek beszélő jelképe a 
mór mecsetből alakított, világhírű székesegyház. A me
cset az ozmán világnak egyik leghatalmasabb vallási 
építménye volt s a középen késöbb belehelyezett 
Capilla Mayoron kívül teljesen megmaradt eredeti 
alakjában; így lett a kereszténységnek egyik szakat
lan formájú, de meglepöen kedves és romantikus szen
télye. 

Alacsony, alig 12 méter magas, karcsú mór oszlo
pokon nyugvó, patkószerú, vörös-fehér színú boltívek
nek egész áttekinthetetlen erdeje. Ma is La Mezquittá
nak nevezi a nép az egykori mecsetet, amelyben az 
oszlopok száma a 800-at is jóval meghaladja s amely
nek 19 hajója egykor megannyi nyitott kapun át érint
kezett a tágas, árnyékos, narancsfás udvarral, a Patio 
de Ios Naranjos-szal. Az éppen virágzó narancsfák 
andalító illata, a szökókutak vizének altatóan békés 
csobogása s a déli napfénynek a súrú ágakon keresz
tülszúródó aranya valóságos keleti varázsligetté vál
toztatják ezt a sokszázéves, ódon, alvó udvart. A temp
lom látogatottsága viszont s az a mód, ahogyan ez a 
fölséges székesegyház a mai hivatását teljesíti, mintha 
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megint csak a keleti egykedvűségnek és tunya tét
lenségnek jegyeit hordaná. Jobb erről nem is be
szélni ... 

A templom egyik legszélsőbb sarkában az egyik 
oszlop arról nevezetes, hogy még az arab időkben 
itt egy keresztény rabszolga észrevétlenül keresztet 
vésett az oszlopra s titokban az előtt imádkozott. Tit
kát azonban felfedezték s szegény az életével fizetett 
a hitéért. Ma persze egy szorgalmas dologkerülő abból 
él, hogy az idegeneknek ezt a keresztet mutogatja s 
gyufát gyujt, hogy jobban lássák. Az így keresett fillé
rekból aztán egészen szépen elvan. 

Csodálatos, hogy Spanyolországban ma minden
felé mennyi az ingyenélő; minden városnak minden 
terén, minden állomáson, minden kikötöben csak úgy 
rajzik a semmittevők légiója ... Ha nagyon megéhez
nek, apró, semmitmondó szolgálatokkal, ajtónyitoga
tással vagy kocsi-odahívással keresnek néhány fillért 
s egy kis banánon, kenyérdarabon naphosszatt vidá
man elélnek. 

A pati6k városa. 

Sevilla, áprllls 30. 

Sevilla - nos igen, Sevilla csak egy van a vilá
gon. A báj, a kellem, a napfény, a költészet, a mosoly 
maga. 

Nem írom le székesegyházát, ezt a kőbe foglalt 
csipkeligetet, ezt a komor s mégis légiesen üde, fölsé
ges és mégis behízelgöen kedves márványcsodát. Ezt 
a kőhimnuszt, ezt az anyagba foglalt, szárnyaló imád
ságot. Egyetlen székesegyháza, múépítménye Spanyol
országnak úgy meg nem kapott és meg nem hódított, 
mint ez. A narancsudvar sarkában az ősi torony, a 
Giralda, amelynek emeletein szinte viaskodik a gót 
és a mór, a keresztény és az arab stílus, büszkén őrzi 
a rábízott kincset, a székesegyházat, mint valami óriás 
kerub egy paradicsom bejáratát. A dóm egyik oldal
hajójában Kolumbus síremléke, melyet a fölfedező 
koporsójával együtt úgy hoztak ide az AntillákróL 
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A négy lassan haladó, dalma.tikás bronzalak a négy 
spanyol királyságot: Castiliát, Leónt, Aragónt és Na
varrát jelenti, amint a vállukon hordják a nagy ten
gerhódító érclepellel letakart koporsóját, aki egy 
világrésszel gyarapította a spanyol korona. birtokállo
mányát. O, művészetet kifejteni, történelmet ércbe 
foglalni megkapóan tudtok, ti drága spanyoloki 

S a mindennapi életeteket is körül tudjátok fonni 
bájjal és költészettel, mint senki más- ha akarjátoki 
Elég egy pillantást vetni egy-egy sevillai palotára, 
söt egy-egy polgári ház udvarára, a világhírű "pa
tiókra" s az idegen megbűvölten áll a tehetségtek s 
az ízléstek előtt. 

Emberek, tudjátok mi az a patio? Egy sevillai 
patio? Hát ha nem, ezért az egyért érdemes Sevillába 
elmenni, csak hogy megtanuljátok, mi az a patio. En 
egyszerűen beleszerettem a patiókba s amíg csak más
nap Sevilla határát el nem hagytuk, mindenütt, amerre 
csak jártunk, minden egyes háznak a kapuján keresz
tül, mint valami kívánesi gyermek, a patiók felé kan
dikáltam be. 

Patio szószerint annyi, mint udvar; a latin spa
tium szóból. De nem akármilyen udvar a patio, ha
nem sevillai, andalúziai udvar. Amit nagyon nehéz 
pár szóval leírni. Sohasem hittem volna, hogy egy 
udvar is lehet építészeti és házdíszítési remekmű. 

A sevillai patio az ízlés, a házépítő és lakásberendező 
művészet betetőzése. Itt minden valamirevaló ház
nak ráccsal elzárt, de egyébként nyitott kapuja van, 
amely mögött kék-fehér majolikából ("azulejos"), 
mozaikból, márványoszlopokból, délszaki növények
ből összeálmodott, szökőkutas csodaudvar nyílik, 
amelynek persze csak az egyik sarkába lát bele az 
utca felől az ember, de az a sarok is mindegyikben 
egy-egy tündérkertet sejtet. Es nagyon sokszor az is. 
Ezen: a narancsvirágillatú udvaron lakik és él az év 
legtöbb hónapjában az egész család. Ez az ebédlője, 
társalgója, dolgozóhelyisége és hűsölóje. Nyáron ha
talmas, sárga vitorlavászonnal födik be a patiót fent 
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az emeletek fölött s csak estefelé emelik félre a füg
gönyöket, hogy a hűvös levegő ismét behatolhasson. 
A köröskörül benyíló szobákba úgyszólva csak aludni 
járnak az emberek. A majolika- és mozaik-díszítések, 
a virágcsoportok és szökőkutak minden házban mások 
s minden háznak megadják az egyéni varázsát, a tulaj
donos ízlése és jómódjának mértéke szerint. 

A patiókhoz hasonlók itt az emberek is. Ha Sevil
lát mondunk, minden spanyolnak megvillan a szeme. 
Sevilla a szellem, a szépség, az életöröm, a kedvesség, 
az elevenség városa; itt mindenki közmondásosan nyilt 
és őszinte, élelmes és derűs, udvarias és megnyerő. 
Itt lány nem marad pártában, itt a fiatal, 20 éves férj 
mindennapos látvány. De jómódúak is, értenek a ke
reskedéshez s amellet híresek arról, hogy nem fukarok, 
hanem jószívűek, minden jó célra bőségesen adakoz
nak s minden iránt eleven az érzékük. Csintalan kacaj, 

. gitárdal és tánc Sevilla levegőjének a tartozéka. Sehol 
Spanyolországban olyan farsangi vigasság nem esik, 
mint itt. Viszont nagyhéten sehol a világon olyan 
őszinte és mély töredelem, annyi komoly bűnbánat, 
oly megható passiós körmenetek nincsenek, mint itt. 

Sevilla, a régi Hispalis, a történelemben is nagy 
szerepet játszott. Valamikor a nyugati gótok birodal
mának,. sőt már előzőleg egy nagy római provinciának 
volt a székhelye. A szentek. és vértanuk martirológiu
mában is sűrűn szerepel ez a szó: Hispali in Hispania. 
Itt folyt le többi közt Hermenegildnek, a szent király
finak tragikus élete és vértanusága. Testvére, Rekk.a
red, a gót király, itt utasította el magától végleg az 
arianizmust és vetette meg a későbbi katolikus 
Spanyolország alapjait. Itt élt és múködött a közép
kornak nem egy egyházi nevezetessége: Sevillai Lean
der és Izidor, valamint Pedro de Mendoza bíboros, az 
államférfi és szabadsághós. S végül ennek a városnak 
szülötte volt Murillo és Velasque:z:. 

Este egy kongregációs otthonba vezetnek el a 
páterek, amely egyúttal ifjúsági klub. Nagyszerű gye
rekek, legtöbbje egyetemi hallgató. Körülvesznek s 
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egyszerre öten beszélnek, lelkesen, színesen. Mind 
magyaráz, mind kedveskedik, mind büszke a klubjára. 

Egy rendtársamtól megkérdezem, igaz-e, hogy 
Sevillából senki sem megy papnak. Valahol úgy hal
lottam. Csodálkozva néz rám s rámutat egy szemközt 
levő kicsiny palotára, amely arról nevezetes, hogy 
legszebb patiója van az egész városban. A tulajdonos 
fia, mondja, mostanában lépett be rendünk noviciá
tusába ... 

Nem tudok betelni Sevilla szépségeivel. Azonban 
nem az az utazásom célja, hogy élvezzek és nézelőd
jem. Sietni kell tovább. 

Búcsúznom kell Sevillától és a Giraldától, a hűvös 
patióktól és a bódító illatú narancsligetektőL Olyan 
bűvölet az egész, oly marasztalóan édes, hogy szinte 
fáj elhagyni. De hát menni kell. Hosszú út van még 
előttünk. 

Autobuszon indulunk az országhatár és Portugál 
felé. Szántó- és gyümölcstermelő földeken, apró köz
ségeken haladunk keresztül. Igy legalább alkalmunk 
van egy kicsit odafigyelni az andalúziai falu élete felé 
is. Andalúzia ·spanyolország egyik legtermékenyebb 
s legváltozatosabb vegetációjú vidéke; itt már sehol 
sem látni azokat a meddő, sziklás, kopár és kiégett 
tájakat, amelyek az ország középrészének, főkép 

Madrid környékének oly siralmas külsöt adnak. A la
kosság szargalmasan műveli földjét. Sehol annyi sza
már és öszvér, mint errefelé. A földműves nemcsak 
befogja, hanem rajta ülve megy ki a tanyájára a falu
ból és vissza. Néha még a gyerekét is - egyet vagy 
kettót - maga elé ülteti rajta. Szegény pára azon
kívül a saját takarmányát, a hatalmas köteg zöld füvet 
is maga cipeli a hátán. 

A spanyol földműves élete sem sokkal könnyebb, 
úgy mondják, mint az állatáé. Ez is megmagyarázza 
a százados forradalmi láz sikereit s régebbre vissza
nyúlva: megérteti azt is, miért igyekezett ez a szegény 
nép annakidején olyan nagy tömegekben s oly halá
los elszántsággal az újvilágba, új hazát, jobb megél-
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hetést keresni ... Csoda, hogy ebben a nagy kiván
dorlási lázban az ország el nem vérzett; így is voltak 
idők, amikor Spanyolország egész lakossága néhány 
millió lélekre csökkent le. 

Portugál. 

Portugál szömyen kívül fekszik a középeurópai 
népek érdeklődésének körén; mifelénk alig tud róla 
valaki. Kinek jut pl. eszébe nálunk, ha már külföldre 
utazik, egyszer Portugált tenni -meg útja céljának? 

Pedig Portugál megérdemelné az érdeklődést. Népe 
kedves és szeretetreméltó, az ország természeti kin
csei és szépségei elragadók, művészete s történeti em
lékei meglepően gazdagok. 

Spanyolország és Portugál - két külön világ. 
Földrajzi és sok tekintetben történelmi sorsközösségük 
ellenére a két nép jelleme erősen különbözik s nem 
is volt köztük soha valami mélyebb barátságos viszony. 
A portugálok egészen más faj, mint a spanyolok s 
azonkívül nem tudják elfelejteni, hogy Spanyolország 
két ízben is leigázta őket. A spanyollal ellentétben 
kevéssé föllengző, nyugodtabb vérú, higgadtabb és 
számítóbb nép a portugál; míg amaz született katona 
s még békében is az, addig a portugál született föld
műves és kiskereskedő. Spanyolországtól egyébként 
·folyók, magas hegységek s nagy darabokon lakatlan 
pusztaságok választják el. 

Azért Portugál is nagystílű nemzet. Nem hiába 
fekszik egész hosszában az Oceán partján: a tenger, 
a távlatok mindig érdekelték. Spanyolországnak hama
rosan veszedelmes versenytársa lett a tenger s az Új
világ fölfedezésében és meghódításában. Már Tenge
rész Henrik, I. János portugál király fia -aki egyéb
ként neve ellenére soha tengeren nem járt -, meg
vetette a portugál gyarmatbirodalom alapjait (t 1460). 
Diaz Bertalan és Vasco da Gama nagytettei, fölfede-
7ései közismertek. 

Első vagy Nagy Mánuel király alatt, 1500-ban 
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szerezte meg Portugálnak Pedro Alvares Cabral Bra
zília birtokát, Albuquerque Alfonz pedig Keletindia 
legfontosabb őrhelyeit Nagy Mánuel alatt fejlődött 
hatalmassá a portugál művészet is - a "mánueli" 
vagy manuelin stílussal - és Lisszabon a világkeres
kedelemnek egyik legjelentősebb középpontja lett. 
II. Fülöp spanyol király, mint Mánuel unokája, magá
hoz ragadfa a portugál koronát és Portugál Spanyol
országnak sokáig úgyszólva gyarmatává süllyedt. 60 
évvel utóbb a portugálok visszanyerték ugyan függet
lenségüket, de a spanyol kizsákmányolás okozta el
szegényedés! a brazíliai arany- és gyémántbányák 
mellett is csak lassan tudták kiheverni. Portugál ekkor 
került Anglia gyámkodása alá, amely máig meg nem 
szünt s Portugált legutóbb is a világháborúban való 
részvételre kényszerítette. 

Ezek az események mind megannyi magyarázó 
okai annak, miért indult meg s folytatódott szakadat
lanul s folytatódik a mai napig a nagyfokú kivándor
lás a gyarmatok és főleg Délamerika, Brazília felé. 
Ha meglepő és bámulatbaejtő a spanyol nép gyarma
tosító ereje, még meglepőbb a csekélyebb számú por
tugálságé. Ez a csöppnyi ország létesítette Brazíliát, 
ezt a ma 45 millió lakosú gyarmatországot. 

S ha Portugálnak régibb története tele van meg
kapó fordulatokkal, legújabbkori fejlődése nem ke
vésbbé sajátszerű. A fölvilágosultsági propaganda heve 
akaratlanul is elvetette a forradalmi szellem termő
magvait. A forradalmi események a XIX. és XX. szá
zad Portugáljában állandóan veszélyeztették a nyugodt 
fejlődés lehetőségeit. Újabban is egyre kitört ez a for
radalmi láz. 1908-ban a radikálisak forradalma orvul 
meggyilkolta I. Károly királyt, miniszterét, Franco 
Jánost és a trónörököst, majd 1910-ben elűzte II. 
Mánuelt is és a következő évben kikiáltotta a köz
társaságot. Azóta az egyik puccs a másikat érte. Az 
ország a pártversengések közben végleg elszegénye
dett, hitelét elveszítette s pénze elértéktelenedett. 

1930-ban Antonio de Fragoso Carmona tábornok 
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vezetése alatt azonban győzött a katonai nemzeti for
radalom, ha tetszik: ellenforradalom és azóta béke és 
rend van az országban. Ebben a fordulatban az érdem 
főrésze egy eddig ismeretlen, fiatal cOimbrai egyetemi 
tanáré, Antonio Oliveira Salazaré, aki ma Portugália 
miniszterelnöke, diktátora. Ö a portugál Mussolini és 
DoHfuss egyszerre. 

:f:rthetetlen, hogy erről az emberről Európa sajtója 
úgyszólva tudomást sem szerez. Vajjon miért? Itt való
ságos legendák keringenek róla. Mim;lenki rajongva 
emlegeti. Azt mondják: minden lépése áldás az or
szágra; amit a kezébe vesz, minden sikerül. Azzal 
kezdte, hogy mindenekelőtt pénzügyileg hozta rendbe 
az országot. Már ezzel az eggyel megnyerte még 
eddigi ellenfeleit is. Második nagy műve: az új alkot
mány, amely a kapitalizmus megfékezése, a rendi 
állam s a szaktestületi rendszer alapján, a Quadra
gesimo Anno elveinek nyomán szervezi át hazája tár
sadalmi, gazdasági és politikai életét. Hogy mennyire 
vele érez a portugál nemzet, mutatja a népszavazás, 
amely Salazar új alkotmánytérvezetét éppen az idén 
szinte százszázalékasan a magáévá tette. 

Pedig ez a nagyszerű ember, aki egyénileg ma is 
szegény és szerény, mielőtt a pénzügyi tárca, majd 
az egész kormány vezetésére meghívták, soha politiká
val nem foglalkozott, semmiféle pártnak tagja nem 
volt, csak a katolikus társadalmi és gazdasági szerve
zetet, az Acc;ao Populart teremtette meg. S ma elérte 
azt, hogy Portugáliában nincsenek többé pártok, a 
kommunista és szacialista izgatás megszűnt s mindenki 
örömmel és várakozással illeszkedik bele a szaktes
tületi államrendszer új stíl ű _keretei közé. 

E mellett Salazar komoly és hithű katolikus, akit 
professzor korában minden reggel ott láttak diákjai 
az úr asztalánál. A Szentszékkel kankordátumot kötött 
s most azon dolgozik, hogy a pénzügyi és szociális 
átszervezés után az egyházpolitikai és népnevelési té
ren is megszüntesse a rombolásokat, amelyek árán a 
szabadkőműves és radikális kormányzatok 150 év óta 
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szakadatlanul igyekeztek a portugál népet ősi vallá
sosságából kiforgatni. 

Mert Portugál világnézeti s vallási téren ma még 
szintén a legnagyobb káosz és paradoxon képét mu
tatja. A nép, főleg az északi, gazdag és fejlődő vidé
keken, Porto táján, mélyen vallásos és egyházhű. 
Pombal a XVIII. század második felében a nemesség, 
főpapság és szerzetesség hatalmának megtörése eimén 
nemcsak maga indított kíméletlen háborút e három 
tényező ellen, hanem romboló törekvéseit intézmé
nyekben is állandósította, amelyek a legutóbbi időkig 
rányomták Portugál s a sokáig tőle függö Brazília szel
lemi életére az egyházellenesség és hitetlen fölvilá
gosodás bélyegét. Ha Portugáliában és Brazíliában a 
mai napig nincs iskolai vallásoktatás - igaz, hogy 
mind a két helyen most készülnek újra behozni -·, 
ha a papság hihetetlenül szegény s ezért a papi pályá
tól az ifjúság ma is feltűnöen húzódozik, ez is végered
ményben annak a szellemnek eredménye, amelyet 
Pombal oly démoni ügyességgel s annyi sikerrel tudott 
a portugál nép köreiben meggyökereztetoL 

Az Újvilág lelki alkatának megértéséhez itt is ll2 

anyaország eseményei és szereplő egyéniségei nyujt
ják a magyarázatot. 

A Portugál 16város. 

Ll/Jszabon, május 3. 

Estefelé érkeztünk Ayamontéba, a spanyol-portu
gál határhoz. A két országot délen a Guadiana-folyó 
választja el. Piszkos, tengerszínű, erősen hullámzó víz 
ez itt már, hiszen közel van az óceánhoz s errefelé 
már tengeri hajók is közlekednek rajta. Itt a közelben 
van Palos, ahonnan annakidején Kolumbusz a maga 
három kis hajójával első felfedező útjára elindult. 
Mátoros hajócska viszi át a csekélyszámú utast a por
tugál partra. 

Egy faépülethez érünk: ez a vámhivatal. Felmutat
juk, ami felmutatandó. A francia szóra a portugál vám
tiszt szömyen udvarias lesz és a Baedeker rémitgeté-
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seivel ellentétben nagyon hamar elintézi a vizsgálatot. 
Félóra mulva bennülünk a portugál vonatban, szeren
csétlenségünkre a leglassúbb és legdöcögöbb vonat
ban, amelyet kikereshettünk volna magunknak. Ez itt 
államvasút ugyanis, míg a többi vasutak, a fürgébbek 
és modemebbek, magánkézben vannak. 

No, majd csak beérünk Lisszabonba, ha éjfél előtt 
már nem is, hát reggelre. Nagyobb baj, hogy a vona
ton étkező nincs. Dél óta nem ettünk. A derék kalauz, 
akiról máig sem tudom, mikép értett meg bennünket, 
vállalkozik rá, hogy az egyik állomáson hoz egy kis 
kenyeret és bort. Utána nem fogad el semmit, még egy 
cigarettát sem. 

Az egyik állomáson haragoszöld, gyönyörüen gon
dozott sövény előtt kisebb úri társaság búcsúzkodásá
nak vagyok tanuja. Éjjel ll felé jár az idó. Egy férfi 
felköszön hozzám is és észrevéve bennem az idegent, 
megkérdezi, francia vagyok-e? - Nem, felelem, ma
gyar. Nagyon megnéznek, talán még sohasem láttak 
magyart. - Messzire utazik, Pere? kérdezi a férfi. -
Dél-A.merikaba, mondom. - Igen? Látogatásra? -
Nem, hanem missziót tartani az ottani magyarok
nak. - Közben indul a vonat s erre az egész kis tár
saság, az eddig szerényen hallgató hölgyek is, lelke
sen, kendőt lengetve kiáltják utánam kifogástalan fran
cia kiejtéssel: "Bon voyage, bon succesl" 

Reggel félnyolc felé Barreirában vagyunk. Ez már 
Lisszabon Tejón túli külvárosa. Az állomás épülete 
mögött ott vár a kis hajó, amely az utasokat, az itt 
már tengeröböllé szélesedő Tejo-folyón átviszi Lissza
bon felé. Csaknem egyórai út a folyó egyik partjáról 
a másikra. Pompásan szikrázik a korai napfény a szé
les vizen; a párás reggeli levegőben egyre tisztábban 
bontakozik ki elóttünk a dombra fölfutó, széles kör
ben épült portugál főváros. Elragadó látvány. Nem 
csoda, hogy a portugálok Nápolynak is fölébe helye
zik kikötő-fővárosuk.at. "Aki nem látta Lisszabont, nem 
látott még szépet", tartja a portugál közmondás. 

Másfél óra mulva itt ülök a "Broterla" szerkesz-
llanl!ha: OenennJ\OU munUI. XV. 12 
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tőségében, rendtársaim s részben régi ismerőseim kö
zött, a Rua Maestro Antonio Taborda egyik kedves, 
villaszem házában. A "Broteria" a Magyar Kultúrá
hoz hasonló portugál társadalmi folyóirat. A páterek 
lekötelezően kedvesek; egyikük, aki Innsbruckban 
végzett és ott sok magyarral érintkezett, meglep az
zal a kijelentésével, hogy nem akar bókolni, de ó 
már Innsbruckban is mindig azt találta, hogy a portu
gálokhoz minden náció közül legjobban a magyarok 
hasonlitanak. Annyi bizonyos, hogy az első perctól 
kezdve otthonosan érzem magam köztük. 

A városnak és környékének müvészeti nevezetes
ségei közül leginkább a manuelin stílusban épült be
lemi (betlehemi), volt Szent Jeromos-zárda ragad meg, 
amelyet Mánuel király Afrika körülhajózásának emlé
kére, Isten iránti hálából épittetett Ma szekularizálva 
van, előkelő állami nevelőintézet, 1000 úri szárm~ású 
árva fiú számára. A pazar dekoratív értékekkel szinte 
túlzsúfolt, hatalmas épület, a templommal, az egykori 
káptalanteremmel és refektóriummal, ma a szabad
kőműves szellemű nevelés egyik fellegvárá, amelyben 
Istennek még a nevét sem szabad kiejteni. Jóképü, 
udvarias fiúk, jobb sorsra érdemesek - úgy sajná
lom óketl 

A müvészeti alkotásoknál is megkapóbban szál
nak a lelkemhez Lisszabon történeti emlékei. Minde-· 
nütt az egykor oly dicső multnak nyomaival találko
zom. Az Avenida das lndias nagyszerű sétányán szé
keit valaha a Két India Tanácsa, amelynek gyarmato
sító és missziópártoló tevékenysége századokon át irá
nyitotta a Kelet és ·Nyugat nagy portugál gyarmat
birodalmának összes ügyeit. Innen, erról a rakódó
partról indultak útra a XVI-XVIII. század nagy hit
hirdetői: Xavéri Ferenc, BrittoJános vértanu, Azevedo 
Ignác és társai és annyi mási Amott a kicsiny temp· 
lom, ahol Páduai Szent Antal született; emitt Suarez 
Ferencnek sírja a Szent Rókus-templomban. 

De itt székeit a gyönge és ingatag jellemü I. Jó
zsef mindenható minisztere is, a zseniális és nagy-
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koncepciójú, de sötétemlékü, lelkiismeretlen és vér
szomjas PombaL Itt, ezen a téren húzatta ldnpadra s 
égettette el elevenen ellenségeit, az állítólagos király
merényletben teljesen ártatlan Tavora hercegek egész 
családját. Itt a környéken kovácsolta össze horribilis 
vagyonát századának ez a legnagyobb stilü panamis-: 
tája. S amodatúl, a Palaeia das Necessidades palotá
ban íratta alá a megfélemlített királyi bábbal zsarnoki 
rendeleteit, amelyekkel Portugália leghívebb fiait s 
legönzetlenebb kultúraterjesztőit, a_ redukciók hithirde
tőit kergette számkivetésbe, börtönbe, korai halálba. 

A szabadgondolkodás hősei szemében Pombal ter
mészetesen ma is félisten. A portugál radikálisak a leg
szebb szabrakat emeltették neki - inost készült el 
hatalmas, sokalakú szaborcsoportja az Avenida da 
Liberdade legszebb pontján (Pombal és a szabadsági). 
Az iskolakönyvek és a sajtó még ma is tele tüdővel 
zengik dícséretét. Történethamisítás szabrakkal és is
-kolai tankönyvekkel: a szabadgondolat nemzetközi 
módszere! A komoly és tárgyilagos történetszemlélet 
azonban s a katolikus érzés Pombalban az újkor egyik 
Néróját látja, aki a zsarnokság, alattomosság, kétszínű
ség és gyűlölet minden eszközét megmozgatta a por
tugál néplélek megfertözésére s a szabadkőműves esz· 
mék diadalrajuttatására. 

Áldozatai közt magyarak is voltak. Azok a ma
gyar hithirdetők, akik hazájukat s kényelmüket föl
áldozva, Krisztus szeretetéért elmentek Brazília vad
emberei közé, hogy őket a hitnek és emberi művelő
désnek megnyerjék, de ezzel együtt a portugál korona 
hatalmi körét is növeljék. Pombal elfogatta őket s min
den kihallgatás vagy törvényes eljárás mellőzésével 
elevenen eltemettette őket itt közel, a Tejo torkolatá
nál, a már külső alakjában is rettenetes Szent Julián
erőd földalatti börtöneinek fenekén. 

Mélyen sajnálatos, hogy ezeknek a magyar hit
hirdető hősöknek az emlékével nálunk senki sem fog
lalkozik. Amit tudok róluk, külföldi rendtörténeti mun
kákból tudom, Huonder múvéből, Carayon gyüjtemé-

12• 
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nyes munkájábóP s egy becsületes, német protestáns
. nak, a nürnbergi Murr Ferdinándnak írásai ból. 

Főleg P. Fáy Dávid alakja él régóta mélységes 
tisztelet és csodálat tárgyaként lelkemben, a kálvinista 
földesúri család sarjáé, aki katolikus lett és azért lé
pett be a Jézustársaságba s jelentkezett a délamerikai 
missziókba, hogy édesanyja számára is megnyerje az 
úrtól az igaz hit kegyelmét. Kint Brazíliában mint jeles 
tanár és hithirdető múködött, mignem öt is utólérte 
a Pombal-féle egyházüldözés. Elfogták s társaival 
együtt ide, Lisszabooba hozták, ahol a Szent JúliAn
börtön embertelen kínjai közt 5 és félévi szenvedés 
után meghalt. 

De itt szenvedett rajta kívül még több magyar pá
ter is, Szentmártonyi, Keyling, Szluha. Ezek közül a 
két első 18 éven át túrte a Szent Júlián-erőd borzal
mait s csak Pombal bukása után szabadult ki innen 
s került vissza hazájába. Keyling még egy darabig 
Seirnecbánya plébánosa volt; akkor már a jezsuiták 
feloszlatása óta mint világi pap müködött. Szentmár
tonyi mint császári és királyi udvari matematikus a 
portugál kormány kérelmére került Brazíliába, hogy a 
spanyol-portugál határvillongások eligazítása céljából 
odakünn földméréseket eszközöljön. Tíz évig dolgozott 
önzetlenül a portugál korona szolgálatában, amikor el
fogták s fáradságainak jutalmául ide zárták.! 

A Szent Júlián-eródben. 

Lisszaboni időzésemet felhasználtam arra is, hogy 
ezeknek a magyar hithősöknek szenvedése helyére 
elzarándokol jak. 

P. Rodriguez Ferenc, itteni történetíró rendtársam 
révén sikerült a hadügyminisztérium engedélyét a ma 
is fontos erődítmény megtekintésére megszereznem. 

l Huonder: Deutsche Jesultenmissionlire im 17. und 18. Jahr
hundert; Carayon: Documents inédits sur la Compagnle de Jésus. 

1 Bangha: Magyar jezsuitAlt Pombal börtöneiben. -· Lá~rt 

alá.bb e kötet 385--457. lapjain. 
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Az emlitett szomoni és mégis dicsóséges történeti 
emlékezések árnyéka suhogott körülöttem, amikor 
Rodriguez páterrel együtt a csinos villamosvasúton 
paradicsomi szép vidékeken keresztül Oeirasba, Pom
bal egykori birtokára utaztam. Innen húszperces gya
loglással elértük az ódon falazatú, tengerparti Szent 
Júlián-erödöt, amely azon a ponton épült, ahol a Tejo 
(ejtsd: Tezsu) a tengerrel egyesül. Mint valami alvilági 
lejáró, úgy nyujtja ki öblös száját a sziklába épített, 
jó 8-10 m vastag bejárókapu. Fent a magasban épült 
parancsnoki irodában a parancsnok-ömagy átvette 
ajánlólevelünket s egy értelmes érmestert adott mel
lénk, hogy kalauzoljon az erőd földalatti rejtekeiben. 

Az erőd szűk udvarának közepén apró templo· 
macska áll, amelyból azóta mozit alakitottak a kato
nák számára ... Régi kápolna, amely foglyaink idejé
ben is itt állt már; csakhogy nekik, a szerzetespapok
nak Pombal fogdmegjei sokáig még azt sem engedték 
meg, hogy misézzenek vagy csak misét is hallgassa
nak. Az oltár mögött, mondja az őrmester, emberi 
csontokat találtak a földben. Vajjon nem e csontok 
közt voltak-e P. Fáy földi maradványai is? 

Nem lehet tudni. Pombalnak gondja volt rá, hogy 
följegyzések ne maradjanak a börtön lakóiról. Csak 
azt tudjuk róluk, amit Lebzeltem lovag, Mária Terézia 
lisszaboni követe jelentett róluk s amit a szerencsétlen 
börtönlakók maguk beszéltek el vagy jegyeztek föl. 
amikor Pombal bukása után végre kiszabadultak. 

Soká keresték katonáink a földalatti folyosók ha
talmas, rozsdás, régi kulcsait . . . Borzalommal néztem 
rájuk. Azután egy vadvirágokkal szinte elbaritott ala
csony fal mögött a lejáróhoz kerültünk s lefelé halad .. 
tunk a meredek lépcsőn. Istenemi Ezen a lépcsőn vit
ték le öket isi Vitték le P. Fáyt, hogy soha többé nap
világot ne lássont 

Fiatalkorunkban mindnyájan olvastunk középkori 
várakról, földalatti folyosókról, rejtelmes kínzókamrák
ról ... Mindez most élő valóságként állt előttem. Szik
lába vájt vagy durva kövekból megépített, sötét és 
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:J}yirkos földalatti folyosók; egyik egyenes, másik fél
köralakú; az egész olyan, mint egy lefektetett óriási 
P-betű, amelynek azonban az egyenes vonala egyik 
oldalon el van még húzva. A világosság ide csak né
hány piszkos, magas, kéményszem lyukon szűródik 
be, századok óta poros ablakokon és sűrű pókhálókon 
keresztül. Ez a gyönge fényesség csak halványan és 
helyenkint világítja meg a bűzös levegőjű, tágas folyo
sót De csak a folyosót. A cellák többnyire már csak 
a folyosóról kaptak némi világosságot az ökölnyi vas
tag ráccsal ellátott, apró ablakokon át. 

Van, ahol négykézlábra kell ereszkedni, csak úgy 
lehet behatolni a két méter széles fal alatt a börtön
odukba. Egyébként a cellák nagy része elég tágas, de 
lehet, hogy csak késöbb tágították ki, illetve alakítot
ták át, mert a feljegyzések szerint hithirdetőink egy 
része oly szűk cellában ült, hogy egy vaságy is alig 
fért el benne. A tenger felé eső cellák talaja most is 
tele van víztócsával: ezek azok a cellák, amelyekben 
dagály idején néha arasznyi magasan szűrődött be a 
víz s amelyekben patkányok úszkáltak a fogoly pá- . 
terek körül ... Nem csoda, hogy többen megörültek 
ezekben a börtönökben. 

A mainzi származású P. Eckart Anzelm s mások 
leírásából és rajzaiból meg tudjuk állapítani az egyes 
foglyok celláit s így több-kevesebb biztossággal meg 
tudtam határozni Szentmártonyi, Keyling és Fáy cel
láját is. Míg az őrmester a portugál páterrel tovább 
ment, meghatódva borultam térdre Fáy páter cellájá
ban s megcsókoltam a durva, piszkos kőfalat. Felvet
tem a földról egy lehullott kőtörmeléket s emlékül 
elhoztam magammal. 

Utána a börtön temetőjét kerestük meg, az erő
dön kívül. Fallal bekerített, kereszttel díszített, de 
elhanyagolt, virággal, fűvel telidesteli nőtt apró 
temető. Itt-ott néhány márványkereszt és elmosott sír
irat. Megdobban a szívem: hátha itt fekszik Fáy teste 
iS'. . . De nyomára nem akadtam; a néhány meglevő 
sírirat újabb eredetű. A temető bejáratánál néhány 
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szál virágot téptem le s azokat legkedvesebb emlé
keim közt örzöm. 

Visszafelé jövet Rodriguez páter beszéli a villa
moson, hogy a Szent Julián-erőd s egy másik tenger
parti vár azóta is, még a legújabb korban is szolgált 
hitvallói börtönhelyül; még az 1910-es forradalom al
kalmával is ide zárták a szerzeteseket. ö maga is itt 
szenvedett 9 napig s azt mondja, szavakban nem lehet 
elmondani, mennyit nélkülözött s mily lelki vívódá
san ment át ezekben a napokban. Rendünk egész 
közeli noviciátusát ide zárták akkor s a rend belső 
vitalitására vall, hogy a derék fiatalemberek közül 
egyetlenegy sem lett a hivatásához hútelen. Sót, ami
kor egyiknek-másiknak a noviciátusi ideje letelt, ott 
lent, a börtön fenekén tette le első szerzetesi foga
dalmát ... 

Milyen ellentétek a történelemben egymás mel
.lettl Milyen barbár és hitvány tud lenni az ember s 
milyen hős isi 

Végre, háromnapos lisszaboni időzés után jelzik 
a hajóindulás idejét. Most hát egyelőre búcsúzunk 
tőled, vén és kedves Európa s néhány hónapig idegen 
tájak felé fordítjuk vitorlánkat. Tengerentúlra me
gyünk, a fölfedezók és conquistadorok útján, négy 
évszázad tömérdek kivándorlója után, a kereszt és a 
redukciók hősei után, új hazát keresni indult magya
r.ok nyomában. 

Kedves, öreg Európa - Isten veled! 

Tengeren. 

A ,.General Artlga11'' 16délzetén, május 18. 

úvatosan, félgőzzel haladva hagyta el a Tejo 
öblét a hamburg-amerikai ,.General Artigas" s előt

tünk lassan megnyílt az óceán ... 
Az óceáni Ez a titokzatos és félelmetes óriás, ez 

az élettelen s mégis ezernyi élettól duzzadó sivatag. 
Ez a végeszakadatlan csapongás, hullámzás, rengés, 
ringás, ez a napokon, heteken át el nem fogyó, véget 
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nem érö, hideg és fenyegető habtömeg. Százszor já1 · 
hatsz rajta, az életedet a tengeren töltheted: az óceán 
mindig újra megragadó titok marad neked. A végte
lenség képe a földön ... 

Már itt, a lisszaboni öbölben oly tekintélyesen 
szélesül körülötted, hogy egyszerre - szömyen 
kicsinynek érzed magadat. Hát még mikor a partok 
körvonalai is végleg eltűnnek s már csak kettót látsz 
a hajódon kívül: a két, egymásra boruló, végtelen 
kékséget: az eget és a vizet! 

Európa elvész a szemünk elöl . . . Mindenki 
visszafelé néz és szinte kémleli a vén kontinens utolsó 
vonalát "Partir c'est... mourir un peu": minden 
utazás egy kis meghalás. Hiába mondjuk: hiszen nem 
olyan nagy út ez, hamar visszajövünk, azért lelkünk
ben valami titkos melanchólia sír. Valami meghal 
bennünk is "egy kicsit". Minden visszafelénézőben 
sír és meghal valami ... 

Mennyi gond és szorongó érzés utazott már eze
ken a vizeken a felfedezők s újvilágkeresók vakmerő 
útjai óta! A kalandorok és hősök, kiüldözöttek és hó
dítók, világszédítök és hithirdetők: micsoda hosszú 
és tarka sorl . . . S hány magyar is, akit optimista 
reménység, vagy fordítva: a végsö elkeseredés kese
rűsége kergetett a vizeken át a távol földrészek felél 

Lisszabonból Buenos Airesig 20 nap a tenger: 
szinte kissé sok a jóból. Közel tízezer kilométer ... 
Közben hat teljes órával igazítjuk vissza majd az 
óránkat. 

Harmadnap némi megszakítása a hamar egy· 
hangúvá váló tengeri útnak: Madeira. Csodaszép 
Liliputi-ország, amelynek apró, kerek kövezetén ökör
húzta, csinos nyári szánok pótolják a bérkocsit Fent, 
a funchali bércen az a villa, amelyben nemeslelkű, 

száműzött királyunk életét befejezte. Felkeressük a 
kicsiny templomot, ahol a teste nyugszik, mindig üde 
virágkoszorúkkal borítva. Megilletődve imádkozunk a 
sirnál s aztán sietünk vissza a hajóra. 

Madeirától kezdve aztán kilenc napon át nem 
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látunk földet, egészen Bahiáig. Csak éppen egyszer a 
Zöldfoki-szigeteket. A térképen apró pöttyek. A való
ságban fantasztikus hegyóriások, amelyek hirtelen 
szökelléssel ágaskednak ki a tengerből. Helyenkint 
talán ezer méter magas, kopármeredek sziklafalaikon 
magasan loccsan föl a tenger hullámverése s lassú 
visszaáramlásával nem egyszer azt a csalóka látsza
tot kelti, mintha valami hegyipatak vagy vízesés 
ömölne ott le a falakról a tengerbe. Es kilenc napon 
át egyhuzamban halljuk a hajócsavar által szétlökött, 
tajtékzó habok haragos csapkodását a fülkénk alatt, 
a gépek tompa berregését, amikkel együtt rezeg, nyög 
és prüszköl az egész hajó. 

Hajón utazni annyira más, mint vonatont Itt az 
ember fogoly. Eletre-halálra kiszolgáÍtatva az elemek
nek s a hajó törvényeinek. A kényelmes hajófülke: 
elegáns börtön. A falon pl. ott a biztató magyarázat, 

. hogy hol van szükség esetén a mentőöv s ha a gép 
sipja hét rövid s egy hosszú jellel alarmot fú, hogyan 
kell az övet magunkra kötnünk s a hányadik számú 
mentőcsónak lesz a mienk ... 

Az útitársakkal szemben is más itt az utas hely
zete. Itt soká nem száll be és nem száll ki senki sem. 
Egymáshoz vagyunk kötve, ha tetszik, ha nem. Foly
ton egymást látjuk s halljuk; akaratlanul is, unalom
ból is mindenki az útitársait figyeli. 

Az I. és a II. osztályt helyettesítő "közép
osztályon" még legzárkózottabbak az emberek. Akul
túrember - ezt a szót itt a legszélesebb értelemben 
véve - nem egyhamar gombolkozik ki a felebarátja 
előtt. Csak úgy a harmadik, negyedik napon jut a 
bizalmasságnak addig a fokáig, hogy reggelenkint 
legalább egy Margen-t vagy Buenos dias-t mormol az 
útitársa felé. Később aztán mégis ismerkedik. Eleinte 
csak az idójárásról, hajóról, úticélról indul a társal
gás. Lassankint aztán itt is, ott is egymásra talál egy
egy homogénebb lelki alkatú társaság. Egy hét mulva 
pedig már mindenkiról tudjuk többé-kevésbbé, hogy 
kicsoda, hova megy s mi az utazásának a célja. Uzlet, 
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kirándulás, látogatás . . . S elóttünk tarka kaleidosz· 
kápban bontakozik ki az élet s a karakterek sokféle
sége. 

Itt egy komoly ábrázatú fiatal newyorki, aki 
tizenöt képes amerikai magazinnal telepszik le a 
sörözó-bár sarkába. Ott egy lobogó sörényú berlini 
zongoravirtuóz, aki emelkedett szociális fejtegetések
kel boldogítja a köréje telepedöket, éjjelenkint pedig 
szenvedélyesen kártyázik s mindjárt az elsó éjszaka 
10.000 márkát veszít. Amott egy hangos és jókedvü 
argentínai, aki hetedmagával utazik haza, az étkezés
nél a harmadik asztalig kiabál át hirtelen szerzett 
ismeróseihez s jókedvében néha két szivart szí egy
szerre. 

Sokkal közvetlenebbek a III. osztály utasai. Nagy 
részük szegény kivándorló, de akad köztük úriember 
is. Nem szórakozásból utaznak; legtöbbje kisebb
nagyobb fokban hajótörött ember, aki valamely okért: 
politika, nyomor vagy hasonló okok miatt kénytelen 
hazáját elhagyni. A hazáját s a maga eddigi világát. 
Mert aki állandó tartózkodásra átmegy a vízen, az 
nemcsak hazát, hanem szinte világot cserél. Nagyon 
sokról örökre lemondhat, amit otthon szeretett és 
megszakott s új körülményekbe, helyzetekbe, viszo
nyokba, klímába, életmódba kell beletöródnie, ame
lyek eddigi életrendjét fenekestöl fölfordítják. 

- Wie viele Schicksale tragt doch so ein Schiff 
mit sich! - mondja nekem egy nap mélázva egy 
hajóstiszt, mellesleg_: a kevesek egyike, akiknél a 
komolyabb gondolatok iránti érdeklödést megállapít
hatom. Valóban, amennyire megismerem öket: mennyi 
itt a tört exisztenciájú ember! 

Itt utazik velünk a német nemzetiszocialisták 
egyik közismert vezérének a sógora, maga is egyike 
a hitleri mozgalom legelső; fiatal harcosainak - aki 
ma megútálva a rendszert s hazáját, új életet jön 
keresni a délbrazíliai német települések egyikén. Itt 
egy orosz zsidóasszony a fiával, aki csak úgy tudott 
a szovjet öleló karjai közül szabadulni, hogy délame· 
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rikai hozzátartozói megfizették az orosz útlevélért és. 
kiutazási engedélyért járó ezer dollárt. Moszkvából 
jön s kérdésünkre német-zsidó zsargonban kijelenti, 
hogy jaj, nem jó, nagyon ném jó ma az élet Orosz
országban. A fia meggyőződéses bolseviki: félkarját 
vesztette az ellenforradalmárokkal való küzdelemben, 
még valamikor az első forradalmak idején. Most 
azonban örökölt Dél-Amerikában s erre úgy látszik, 
hirtelen elpárolgott minden elvi ellenszenve a magán
tulajdon gyűlölt intézménye ellen. 

Egy harmadik orosz is van itt, aki azonban már 
rég nem járt Oroszországban. Nem mindennapi a fog
lalkozása: oroszlánszelidítő. Elmondja, hogy a vad
állatok sohasem bántották, mert megérezték rajta. 
hogy szereti őket. Pusztán a tekintetével tartja féken 
a legvérengzőbb állatokat. Panaszkodik, hogy kevés 
lett az állatsereglet s a cirkusz, maholnap neki sincs 
mit szelidíteni. Legföllebb a feleségét szelidíthetné 
egy szépségéről híres hamburgi nőt, aki megszökött 
tőle s szegény állatszelídítő barátunk most azon jaj
gat, hogy mennyivel könnyebb megszelidíteni az 
oroszlánt és a tigrist, mint a szenvedélyben elvakult 
nót ... 

Van itt egy tönkrement német-zsidó artista család, 
mondjuk: Hamburger-úrék: egy szörnyeu komoly, 
folyton a fejét törő apa, egy rémesen fajtiszta feleség, 
egy műlovar fiú s két baUerina leány. A család nem· 
csak Hitlerék elől menekül idegen földre, hanem az 
artista-konjunktúra befagyása elől is és kihívóan 
viselkedő leányaival, akik minden matrózba beleköt
nek, közútálatot kelt. 

De van aztán éles ellentét is: egy bahiai német 
bencés három vidám, német bencés-jelöltteL A mo·· 
nasztikus élet képviselői ezen a hajón: oly meglepő 
valami. A velük folytatott hosszas beszélgetések élénk. 
bár nem mindenben optimista fényt vetnek a roppant 
déli köztársaság lelki arculatára. Van itt aztán a 
"Mittelklasse" -n egy csilei család, gazdag és előkelő, 
idősebb rézbányatulajdonos a feleségével és négy 
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felnőtt leányával. A reggeli szentmise legszorgalma
sabb látogatói s valamennyien, apától a legfiatalabb 
leányig, mindennapi áldozók; a család ötödik, távol
levő leánytagja karmelita apáca. Az egész családon 
annak a legmagasabb lelki arisztokráciának miszti
ku.ma ragyog, amelyet az eucharisztia őskereszté
nyeinek nyelvén ma ismét bátran disciplina arcani· 
nak, valami titokzatos lelki fegyelem pecsétjének 
lehetne nevezni. 

Es végül itt van egy délmagyarországi fiatal
asszony ötéves kisleánykájával, akik már argentinaiak 
s csak az "ószülók" látogatására jártak odahaza, most 
pedig "haza"-témek ... A kis Juliska egyre játszik a 
fedélzeten s hol magyarul, hol németül, hol spanyolul 
cseveg és gügyög: oly jól esik itt a messze idegenben, 
ebben a nemzetközi nyelvkáoszban minduntalan az 
anyanyelvemen hallanom csengő gyermekajkról a 
legszebb szót: ":edesanyám!" 

Elnézem a spanyol és portugál kivándorlókat. Egy 
erecske abban az emberáramlásban, amely az ibériai 
félszigetról négy évszázad óta szakadatlanul és ezer 
vonalban szüremlik és csörgedez az újvilág felé. 
Kemény, szívós, primitív életerejű emberek. Ez az a 
fajta, amely a XV. és XVI. században a conquistadoro
kat szállította. Ez a fajta népesítette be, ha az iszonyú 
kiterjedésekhez mérten gyéren is, mégis imponáló 
számban az újonnan fölfedezett világtájakat Spanyol
ország ma alig számít valamit az európai politikában, 
de népfölöslege vagy harminc amerikai államot alko
tott és az igénytelen Portugál, amely valamivel még 
a mai Magyarországnál is kisebb, Braziliának adott 
létet, ahol ma 45 millió ember beszél portugáiul 

A hosszú utazáson lassankint a hajó legénységé
vel is összeismerkedik az ember. Jóképű német legé. 
nyek, akik a spanyolt és a portugált is félreismerhe
tetlen hamburgi meg altonai hangsúllyal ejtik. Feltűnő 
a politizáló kedve valamennyinek. Mégpedig nagy
politikát csinálnak, újabb világháborúkat jósolnak s 
a német professzor csalhatatlan fölényével teszik 
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hozzá minden jövendölésü.k.höz, hogy "Daraut können 
Sie sich verlassen". Természetesen csak úgy duzzad 
ezekben a jövendölésekben a győzelmek és a vissza
fizetések dacos öntudata: "Da werden die EngHinder 
an die Wand gedriickt"". 

Szegények! Nem veszik észre, hogy ezekkel a 
folyton háborúról és bosszúról fantazáló szavalásaik
kal mennyire ártanak a saját nemzetük jóhírének! 
A fópolitizáló egyébként a hajó nagytek.intélyú, kövér 
konyhafónöke, egy derék schwarzwaleli sváb, aki 
hogyan, hogyan nem, Nyísztort különös bizalmával 
tünteti ki. Ahogy az egyenlítői bóségben már úgy a 
nyolcadik korsó sört fogyasztja el, rendszerint a frau
ciákra tereli a szót. Azokat szeretné mielóbb alaposan 
"a falhoz nyomni"'. Ellentétben a hajó borbély ával. aki 
miután négyszer körülhajóz.ta a világot, arra a meg
győződésre jutott, hogy minden bajnak ezen a földön 
az angolok az okai. De várjanak csak: jön a japán! 
,.Passen Sie mal autl Die werden aber an die Wand 
gedriicktl" 

Majdnem hitvitába is keveredtem a proviantmeis
terrel. Jámbor, bibliás ember, aki azonban valami 
rémes különteológiát szerkesztett magának s derűre
bonira boldogít az idézeteivel, miután elózóleg meg
kérdezte: "Sind Sie einigermassen mit der Bibel ver
traut1" Látom, hogy szegény a vallási téboly határán 
mozog s messziról elkerülöm, ha föltűnik a fedélzeten. 
Helyettem aztán a konyhafőnököt boldogítja, míg az 
végre egy rettentő kraftausdruck-kal le nem hengerli. 
Vagy ahogy ó mondaná: a falhoz nem nyomja. 

Annyit sajnálkozva kell különbözó jelekból meg
állapítanom, hogy a hajósélet meglehetösen szellem
telen élet, tiszteknél, legénységnél egyaránt. Para
doxon, de igy van: a tenger egyeseknek nem kitágítja, 
hanem beszűkíti a szellemi látókörét. 

A hajóstársaságok mindent elkövetnek, hogy az 
utasokat szórakoztassák. Régi hagyomány pl. az 
egyeulitói keresztelő. A General Artigas német hajó; 
nem csoda, hogy ez a tréfa itt is meglehetős német 
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nehézségekkel és józansággal folyt le. A Poseidon
pap díszmenetében harsogó trombitaszó mellett vonult 
be az éttermün.k.be · az álarcosok menete: volt ott 
derékig karomfeketére subickolt néger (akin azonban 
a szöke germán kuktatípus még így is kiütközött). 
volt rézbörú, tollas fejdíszú indián, volt elefánt és 
tigris, volt láncon vezetett, de persze egyszerűség 
okából két lábon járó s a zene ütemére tapogó jeges
medve. Az apró gyerekek közt némi rívás és sival
kodás támadt s a mamák és nagyobb testvérkék hasz
talan magyarázták az egészen kicsinyeknek, hogy 
csak "ulk" az egész, nem igazi medvék ezek és nem 
is igazi szerecsenek. Hogy is lettek volna, m.ikor pl 
a jegesmedve elúnva a fáradságot, egy óvatlan pilla
natban hirtelen lekapta a jeges parókáját s egy fél-

· liter hamburgi sört eresztett le a nyakán! 
V an persze zene is. Mindenre figyelő kollégám, 

Nyisztor atya megtudta, hogy a hajós hierarchia sze
rint kétféle zenészünk van: "Musiker" és "Künstler". 
A kettő közt az a különbség, hogy az utóbbiak a na
gyobb zenekarban szerepelnek, az előbbiek meg csak 
a kksiben, amely mindössze egy zongoristából, egy 
hegedúsből és egy dobosból áll. A további, nekünk 
kevésbbé szembeötlő, de a valóságban sokkal lénye
gesebb különbség a kettő közt az, hogy a Künstler 
csak múvész, mig a Musiker napközben hajóinas is és 
ugyanaz a kéz, amely a. concierto alatt oly bravúro
san játssza le Verdi és Mascagni · operáit a zongorán, 
a nap többi óráiban különféle helyiségeket súrol. S ha 
már a zenénél tartunk, hadd emlftsem meg a dob 
nagy szerepét. 

A dobl Csakugyan. a zongora s a hegedú mellett 
még a legszúkebb összetételú zenekarban is ott ül a 
dobos. Nem ·ám valami fürge, kikapós bécsi práter
dobos, aki dobolás közben udvarol, vagy fel-feldobja 
a dobpergőjét a levegőbe s úgy kapja el, hogy aztán 
a következő pillanatban szédületes pergést csapjon 
vele a juh bőrén. Hanem stilusosan, mint német hajó
hoz illik, egy szemüveges, komoly, professzorképú 
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úriember ül a kis- és nagydob előtt, meg egyéb zörejt 
csináló alkalmatosságok előtt s nem ám csak úgy ka-. 
pásból és inspirációból, hanem kimért, stramm, német 
alapossággal dobol: kottából. Komoly ábrázattal veri 
hol a lábával a nagydobot, hol a kezével a kicsit, hol 
a cint~yért szólaltatja meg, hol csörgót ráz, hol 
fütyülővel fütyül - de mindig halálos komolysággal, 
szakszerűen. S a conciertója végeztével oly ü.nott, 
múvészietlen ábrázattal megy a dolgára (ki tudja, mit 
takaritani), mint akinek a zene favágás és az élet maga 
érthetetlen tingli-tangli. 

Tenger s még mindig tengeri Az utasok unják már; 
szinte haragusznak rá, hogy még mindig nem ér vé
get. Pedig szegény tenger ezúttal igazán szépen visel
kedett. Az Egyenlítón néhány erősen meleg nap után 
enyhe fuvallat, sót csendes eső hűsítette le a levegőt: 
legtöbbször szinte szélcsendben, nyugodt tengeren 
j~unk; senki sem lett rosszul. Aki pedig megbarát
kozik a tengerrel, annak az hamarosan kitárja titkos 
szépségeit is. Azt a csodálatos mélységi fényt, amely 
főleg a hajó nyomában figyelhető meg s amelyet a 
természettudósok szerint fénylő állatkák millióinak 
szelid ragyogása okoz. Azt a haragosan zöld, fehér sis
tergéssei körülhímezett hullámsodrot, amelyet a csa
var taszít szerte állandóan a hajó mellól. Helyenkint 
ide-odarepülő halak egész fergetegét, amelyeket szinte 
fecskének nézne az ember, oly messze s oly merészen 
repülnek, elég magasan a víz szine felett; a viz szí
nén úszó, testüket néha a vízból magasan kihányó 
delfin-párokat, majd végül, kivételesen (mert ez in
kább a hűvösebb vizeket szereti) egy bálnát, amint 
hatalmas fejéból magasra löveli a kettős vízsugarat. .. 
Nem lenne jó szp.badúszó-gyakorlatokat végezni eze
ken a vízeken ... 

Külön gyönyörűség az eget figyelni: hogyan vál
tozik át lassankint, hogyan tűnnek lejjebb és m.indig 
lejjebb az ismert csillagzatok, a kis és nagy Göncöl, 
míg végre teljesen elvész az égről minden ismert csil
lagfajta. Csak a Bootes marad meg s a Sirius, ame-
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lyek már úgyis a déli éggömbhöz tartoznak. Meg 
persze a Hold, de az is fordított alakban. Itt nem "ha
zug" a Hold, mert csakugyan növekvőben mutat C
betűt (crescit) s fogyóban D-t (decrescit). A régiek 
helyett egészen új csillagok, a déli éggömb csillagai 
szállnak fel az égre: valamennyi közt legszebb, leg
igézőbb s legragyogóbb a Dél-keresztje ... 

Mintha biztatna, hogy itt lent, a déli hemiszférán 
is a kereszt a legszebb jell 

Végre kilencnapi szakadatlan hajózás után Ba
hiába érünk. Ettől kezdve megváltozik a tengeri uta
zás. Amennyi unalom s várakozás eddig, olyan vál
tozatosság és annyi gyönyörűség ezután. Állandóan 
a brazil partok közelében járunk. Néha félnapig sem 
látunk partot, de aztán sokáig a legpazarabb tájak 
mellett megy el a hajónk, néha oly közel a parthoz, 
hogy a dombok tetején a pálmákat meg lehetne 
olvasni. 

Csakhogy nem volna érdemes ezeket számolgatni, 
mert irtózatos szám jötme ki belőle. Itt minden tarto
mán y egy-~gy Németbirodal om, egy-egy európai 
Oroszország. Hihetetlen méretek, még kihasználatlan, 
áttöretlen ősiségek. Az őserdő szinte belenő a ten
gerbe, mintha nem lenne neki elég hely a föld. Ude, 
zöld pázsitnak látszik az erdő messziről, valóságban 
pedig áthatolhatatlan sűrűség, amelyben a Hánok, iiY 
dák és élösdiek szinte megölik s elfojtják az anyafát. .. 
Minden órában új tájak, szigetek, öblök, fölclnyúlvá
nyok. Álmosan terpeszkedő hegyvonalak, amelyek. 
mellett egész nap halad a hajónk. Egész Kárpátok, 
egész Alpesek. Mindig újak és újak, amelyek közé 
emberi láb még nem hatolt be. Milyen kicsiny a mi 
Európánk így brazíliai méretekkel mérvel Szeretném 
tudni, Braziliában van-e erdóügyi főosztály a minisz
tériumban s tudják-e egyáltalán, mennyi millió négy
zetkilométernyi erdejük, mennyi fájuk van? 

Egy reggel kedves meglepetés: sürgönyt kapok 
a tengeren. Kiváló rio de janeírói követünk, Haydin 
Albert, jóleső figyelmességgel üdvözöl "a brazíliai 
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vizeken" s jelzi, hogy Rióban várni fog a kikötőben. 
Ez a távirat a kezemben: egy darab papiros, de amely 
ebben a pillanatban Magyarországot jelenti nekem az 
idegen világbani Magyar szeretetet és magyar ven
déglátást! 

A csodák csodája azonban Rio de Janeiránál kez
dődik. 

Már száz kilométerrel elóbb a tengerpart hihetet
lenül változatos, fantasztikus formákat ölt. Itt is, ott 
is meredek, cukorsüveg alakú hegyecske mered ki 
minden átmenet nélkül a tengerből, elóbb csak egy, 
aztán itt is kettő, ott is három és végül tucatja ezek
nek a tündéri változatosságú, hihetetlen formájú szi
geteknek. 

Rio kikötője maga már valóságos labirintusa a 
szigeteknek, a vízból kiemelkedő, zölddel koszorúzott 
sziklaóriásoknak. Vagy háromszáz sziget pazar rózsa
füzére sorakozik itt egymás köré. Mintha valami koz
mikus óriás járt volna valamikor, a föld kialakulásá
nak idején errefelé s pazar jókedvében egy Kárpá
tokra való sziklát és hegytömböt hányt-vetett volna 
szét maga körül a vízben. S már fel is túnik Rio de 
Janeiro csodája: a Pao de Assúcar (Cukorsüveg), a 
süvegszerú hegy. A tenger öble fölött szédítő magas
ságban látszik is a parányi kosárka, amint a Cukor
süveg csúcsa felé igyekszik: a függővonat ... 

Néhány fordulás még a szigetek közt s a leszálló 
szürkületben kitárul előttünk milliónyi fénylámpájá
val a világ legszebb és leggyönyörűségesebben fekvő 
kikötövárosa, Rio de Janeiro. A rettenetes nagyságú 
déli köztársaság hatalmas fővárosa. Magasan a város 
felett az egyik hegyen a néhány éve ott felállitott 
Krisztus-szobor. Az Udvözító két karját tárja ki a vá
ros és az ország fölé. A szabor _40 méter magas, éjjel 
kivilágítják. Amint egyre közelebbról bontakozik ki 
elóttünk Rio, az óceán e legfenségesebb tündére, 
csendesen megállapíthatjuk magunkban, hogy nem 
járt itt az, akitól a mondás származik: "Nápolyt kell 

Bangha: összegyüJtOtt munk:l.l. XV. 13 
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látni s aztán meghalni". Nápoly, Konstantinápoly: 
szerény kis látványosságok Rióhoz képest. 

Kimondhatatlanul jó érzés: hosszú hajóút után 
ismét szárazföldre lépnil Szilárd talajon mozognil Ut
cát látni, autóra, villamosra szállnil S hozzá: a parton 
kedves ismerösöket találnil A követet, a jezsuita rek
tort és Cezárovits Balázst, a legrégibb brazíliai ma
gyar papot. 

A hajó csak éjféltájt indul tovább: azalatt bará
taink gépkocsin végigröpítenek a város és az öböl leg
szebb részein. Az egész öböl: 40 kilométer hosszú. 
S partján, ameddig a szem ellát, hatalmas, négyes sor
ban a villanyfényes, széles, parkszerú út, vagy inkább: 
terek és parkok el-elnyúló, végnélküli sora. Paloták, 
dombokra felkúszó villák, felhökarcolók. 

A Rua Sao Clemente kollégiumának ebédlőjében 
egy csomó római ismerössel találkoztam. Egyszer 
csak magyar hangot hallok: egy olasz laikus fráter a 
vacsorán fölszolgálás közben magyarul szólal meg. 
Mínt olasz katona Püspökladányban volt hadifogoly. 
Milyen kicsiny a világi 

A Braziliai partok mentén . 

.,General Arligas", mdjWJ 19. 

Errefelé az egyes kikötökben már brazíliaiak is 
szállnak fel a hajóra. Alkalmunk van közelebbról meg
figyelni öket. Közlékeny, szfves emberek. A fehér és 
fekete· szín keveredésének minden színámyalata meg
van köztük. Szenvedélyes játékosok; a kártya - igaz, 
hogy csak kicsiben, családiasan - nem hagyja el 
öket. Előkerül a kocka is, amelyet külön e célra szol
gáló fém- és csontpoharakból vágnak szömyú csör
rentéssei az asztalra. 

Bahia után az első reggel egy szemüveges fiatal
emberrel ismerkedünk meg: ott volt a misén már 
7-kor, holott csak éjjel 3 óra felé szállhatott a hajóra. 
Meg is áldozott. Mise után bemutatkozik. Mémök, aki 
az anyjával utazik Rióba. Mélyen vallásos, komoly 
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fiatalember. Elmondja beszélgetés közben őszintén, 
hogy másnap ministrálni is szeretne, de csak egy mi
sén, az egészségi áJlapota miatt nem mer többre vál
lalkozni. Nagyon gyönge. Ö is megkapta Brazilia szo
morú nevezetességü nemzeti betegségét, amely még 
a régi indiánoktól ered. Gyermekded nyiltsággal be
szél arról, hogy az úristen a vérükben bünteti meg 
azokat a népeket, melyek nem tartják meg az ő pa
rancsait. 

Amilyen megrázó volt ennek a fiatal mérnöknek 
a vallomása, époly mulatságosan hatott egy másik 
fiatal brazileus bemutatkozása. Reggeli után ott lát
tWlk sakkozni a közelünkben egy villogó szemü izgó
mozgó fiatalembert. Mihelyt meglátott minket, magá
hoz rántotta az étlapot s annak a hátlapjára ráírta, 
hogy szeretne másnap ministrálni. A cédulát átküldte 
nekünk a pincérrel., Ez volt az ismerkedés kezdete. 

Hamarosan ott is ült aztán az asztalunknál s he
ves taglejtések és rögtönzött ceruzarajzok segitségé
vel nagyban magyarázta nekünk a gondolatait. Per
sze portugálul, amit akarva, nem akarva meg kellett 
értenünk. Nagynehezen kivettük a magyarázatából, 
hogy kispap volt, de nem bírta a tanulmányokat 
egészséggel. Ma hivatalnok és mellékfoglalkozásként 
költő. Mindjárt meg is mutatta azt a nyomtatott ver
sét, amellyel meghalt menyasszonyát elparentálta. 
Egyébként tele van optimizmussal. Brazilia a világ 
legnagyobbszerű országa. Nem igaz, hogy szabadkő
művesek uralkodnak benne. Talán valamikor uralkod
tak, de ma nem. A kormányuk katolikus (s míg ezt 
mondta, villogott a szeme, nagyokat csettintett az uj
jával s közben párszor úgy az asztalra vágott, hogy 
a poharak táncoltak rajta) s ha nem lenne, akkor is 
úgy meg vannak ők már szervezve, a katolikus fér
fiak ligája, a kongregáció, a katolikus akció, hogy 
próbáljon meg valaki kikezdeni velük. 

Mellesleg: másnap a ministrálásból semmi sem 
lett, mert a Péterként fogadkozó útitárs szerencsésen 
elaludt. Harmadnapra aztán ann61 inkább kitett ma-

ta• 
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gáért. Akkor is csak evangélium felé érkezett a mi
sére, de azonnal megszervezte az egyházi énekkart. 
Portugáiul énekelt elő, a többi inkább csak dünnyö
gött hozzá. Tüzes és ritmikus szent énekeket énekelt, 
de olyan hevesen és hamisan, hogy a misézőnek na
gyon nehéz volt megőriznie komolyságát. úrfelmuta
tás alatt meg éppen szólóba fogott; csak azt vettük ki 
énekéből, hogy a "brazileus" -ok nevében valami hü
ségfogadalmat énekel. Ebédre már a brazíliai Iasisz
ták egyenruhájában jelent meg s utána nagyban ma
gyarázta, hogy fasizmus itt is van, hogyne lenne, Ar
gentinában is van, az egész világon van. 

Úgylátszik, nemcsak az öltözködési divat futja be 
egységesen, futólúzként és egyszerre az egész világot, 
hanem az eszmék divatja is. 

Rio de Janeiro után a partvidék mindvégig vál
tozatos, lebilincselő. Santos öblét és kikötőjét sokan 
még Rióénál is szebbnek tartják. Amerre a szem csak 
ellát, mosolygó szigetek, a vízből kiemelkedő hosszú 
és zöldpálmás földnyelvek, majd ijesztő sziklafalak. 
A parton rengeteg ember várja a hajónkat, feltünő 

sok köztük a színfekete néger, akik közül egyébként 
már Bahiánál is jutott a hajónkra egynéhány. 

Eddig egy 3--4 éves portugál fiúcska volt a hajó 
kedvence, akit mi egy közismert magyar prelátussal 
való feltúnó hasonlósága miatt magunk közt "prelátus 
úrnak" neveztünk el; amióta azonban egy csöppnyi 
néger mama (otthon kislánynak néznók) szállt fel ici
pici fekete leánykájával a karján, azóta ez a néger 
gyermek teljesen kiütötte a prelátus urat az érdeklő
dés középpontjából. Mindenki a fekete apróságat be
cézte, akinek irtózatosan gönctörlő hajacskájában 
csak nehezen akart megragadni a piros selyemszalag. 
A fekete kis mama egyébként másnap a misét végig
térdelte karján a csöppséggel, aki persze mise közben 
a maga részéról époly sikerült templomi hangversenyt 
rendezett, mint előző nap a brazíliai fasiszta. 

Santosl A kávétermelők világhírú rakodóhelye, 
ahol kilométerhosszú raktárakban gyülemlik a kávé 
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s úgyszólva az egész 200.000 főnyi lakosság csak a 
kávérakodásból él. Az utcán is, amerre csak jár az 
ember, elhullott kávészemek fekszenek, egy-két kilo· 
grammnyit bármely utcasarkon vagy csatomában két 
kézzel percek alatt össze lehetne söpömi belőle. A 
kikötőben külön élvezet a rakodás múvészetét nézni. 
Végnélküli automata-vonatokban csúsznak le az e 
célra épített sínpárokon a kávézsákok tízezrei a már 
készen álló teherhajók gyomrába; másutt pedig irtó
zatos erejű daruk emelik rá a 25-50 zsákból álló 
kávékötegeket a tengeri kolosszusokra. Mennyi mé
reg egy rakásani Es mennyi idegfölvillanyozó szer a 
világ öt részének mokkakedvelö kávé-bácsikái és 
kávé-nénikéi számárai 

Minket azonban a kávénál és Santosnál jobban 
érdekelt, lesz-e alkalmunk a Sao Paulo-beli magyarak 
valamelyikével vagy éppen derék lelkipásztorukkal, 
Szelecz Arnold magyar bencésset a hajóállomáson ta
lálkoznunk. Sao Paulonak ugyanis Santos a tengeri 
kikötője; a két város vasúton csak kb. 2 órányira van 
egymástól. A levelezés hosszadalmassága és a kétszer 
is megváltozott útirend miatt nem voltunk biztosak 
benne, hogy Szeleczéknek tudomásuk van-e róla, me
lyik hajóval jövünk át errefelé. Nekünk viszont a 
brazíliai misszió megtervezése érdekében fontos volt, 
hogy már lefelé menet néhány szót válthassunk a sao
paulóiakkaL A nagy hajók parthozállása roppantul 
körülményes dolog lévén, időközben beesteledett már 
s a gyér világítás mellett hiába fürkésztük a parton 
áHó tömeget, nincs-e ott magyar bencés. Az éktelen 
lárma, fütyülés, dörömbölés miatt a hajóról lekiáltani 
is sokáig nem lehetett. Végre mégis beállt egy pilla
natnyi csend és hanghoz jutottunk. Belekiáltottam a 
tömegbe, csak úgy találomra: .,Szeleczl Szeleczl" Egy 
vékony hang felelt a partról: .,Itt vagyok!" 

A probléma tehát szerencsésen megoldódott. Ne
gyedóra mulva már boldogan diskuráltunk Szelecz 
páterrel, aki szegény már reggel kijött elénk Santosba 
s egész nap itt várt ránk. Sikerült vele minden fonto .. 



198 

sabb kérdést hamarosan végigtárgyalnunk; ö aztán 
visszasietett a vasútra, hogy még az esti vonattal 
hazatérhessen Sao Paulóba. 

Egész éjjel csak úgy mennydörgött fölöttem, alat
tam, mellettem a hajórakodás zsivaja, a hatalmas ·vas
daruk forgása, a csapkodás, zuhanás, berregés. Mégis, 
a zaj ellenére is oly jól esett az álmom, mint már két 
hét óta egyszer sem. Mert itt legalább állt a hajó s 
nem sistergett körülöttem idegbénító egyhangúsággal 
a gép s a mótorkavarta hullám. 

Santosban egy magyar fiatalember vetődött a ha
jóra. "Haza"-utazik Buenos Airesbe, argentínai fele
ségével. Zenész, ]3uenos Airesben magyar zenekart 
szervezett. Most Brazíliában próbált szerencsét, de 
számítása nem nagyon vált be s így visszatér Bue
nosba. Tőle számos érdekességet tudunk meg a dél
amerikai magyarok életéből. Sajnos, nem csupa épü
letes és örvendetes dolgot. 

Santosban, mint errefelé mindenütt, a kikötőben 
várakozó hajót rajokban veszik körül az árusok. Csó
nakokon jönnek és zsinórra kötött kosárkákban von
tatják fel a hajóra a kelmét, dohányt, gyümölcsöt, maj-· 
mot, papagájt, amit a hajó utasaira, rendesen hosszas 
alkudozás után, rásózniok sikerül. Bámulatosan olcsó 
az áru; fillérekért kapni ananászt, finom szivart, ciga
rettát. Narancsot 90-et vett valaki egy márkáért. A:z. 
árusító így is igen szépen keresett rajta. 

Pünkösd a tengeren . 

.,General Artlgas", május 20. 

Pünkösd ünnepel :eppen egy hónapja, hogy hazul
ról eljöttünk. A hajón, sajnos, alig lehet észrevenni 
az ünnepet. Igaz, hogy a hirtelen óravisszaigazítás 
folytán túlságosan korán lett "reggel"; a 1 órai misét 
úgyszólván teljes sötétben kezdtük meg. Az emberek 
elaludtak, nem ébredtek fel. Hozzá őszies párázat tölti 
be a levegőt, az eső is szemetel közben. Igazi ádventi 
a hangulat - pünkösdkor, május vége felé. A hajó 
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közönsége egyébként is elég közömbös vallásilag, 
vagy mondjuk.: szertelen. A hölgyszalón, ahol a misét 
mondtuk, néha hétköznap is az utolsó helyig megtelt 
misehallgatókkal, s a spanyol és a portugál, ha már 
misére jön, végig is térdeli az egész misét a legelejé
től kezdve; máskor azonban vasárnap s ünnepnap is 
alig lézengett féltucat ember a misén. Orömmel álla
pitom meg, hogy magyarjaink példásan viselkedtek; 
sohasem hiányoztak a miséról. 

Egy fiatal német hajóstiszt, szinte gyermek még, 
elmondja, hogy ő is katolikus, sót egyik nővére apáca. 
Szeretne misére jönni, de nem mer. "Man wird zu sehr 
von den andersgHiubigen Kollegen gefoppt." Egy 
nyugalmazott spanyol konzul nagy katolikusnak vallja 
magát, de amikor a másnapi pünkösdre figyelmeztet
tük, azt felelte, hogy meglátja, fel tud-e kelni, ez az 
egészségi állapotától függ. Kutyabaja sem volt, de a 
misére nem jött el. Egy német professzor szintén nagy 
katolikusnak vallotta magát, sót hosszas beszélgeté
seinkben idönkint ritka katolikus olvasottságot árult 
el, Európa nagy katasztrófájának tartotta a vallássza
kadást, a marxizmust, a materializmust, liberalizmust 
s főleg a szabadkómúvességet. Viszont a misén nem 
jelent meg sohasem, egyetlenegyszer sem, sem ó, 
sem a felesége. Következetességi 

A hangulattalan, húvös és ködös időben az utasok 
egész nap tető alatt tartózkodnak; ha mégis kijönnek 
a fedélzetre, téliruhával, sállal, prémmel védekeznek 
a hideg idő ellen. Még néhány napja az Egyenlítón 
verejtékeztünk s az utazóközönség hihetetlen lelemé
nyességgel könnyített napról-napra valamit az öltözé
kén. Ma meg szinte télre fordult az idő. Téli köd, 
amerre csak nézünk! Szomorú pünkösdi Mintha annak 
a ködnek, sötétségnek, hidegségnek a jelképe lenne 
itt ma minden, amelyen az Egyház hajójának kell 
keresztültömie, hogy a Szentlélek üzenetét megvigye 
az értelmetlen közönybe süllyedt világnaki 
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A Banda Oriental vizein. 

"General Artigas", május 22. 

Menetrend szerint ma már be kellene érkeznünk 
Buenos Airesbe, de erről egyelőre szó sincs. Máris egy
napos a késésünk. Tegnap ködben s esőben értük el 
Rio Grande-t, Brazília legdélibb államának, a német 
telepesekkel teli Rio Grande do Sul-nak hajóállomá
sát. Sajnáltuk azokat, akik itt kiszálltak, mert itt nincs 
rakodópart, ahol a hajó egyenesen a parthoz állhat, 
hanem kint kell megállnia a tengeren s kisebb hajó 
szállítja ki az utasokat a partra. A szél s esőverte kis 
gőzösre, amely a leszállókért jött, még ránézni is kész 
meghűlés volt. 

Hát még a rendórség könnyű motorcsónakjára, 
amelynek mínden pillanatban a tetejére csapott fel a 
hullám! A kicsiny jármü úgy dobálódzott a nyugtalan 
habokon, mint valami tehetetlen dióhéj. Az .,autori
dades"' (kikötöi és rendőrhatóságok) úgy másztak fel 
a kötélhágesán a hajónkra, hogy közben kétszer
háromszor egészen végignyalta őket a hullám. Gumi
ruhában voltak s oda se néztek neki; megszokták. 
Vannak emberek, akik talán biztosabban mozognak 
ezen a merészen zajló vizen, mint a szárazföldön. 

De a kiszálló utasoknál is jobban sajnáltunk egy 
nagyhajú német fiatalembert, akiről az egész hajó 
tudta, hogy Rio Grandéban kellene kiszállnia. Útköz
ben azonban udvarolni kezdett egy magánosan utazó 
dán hölgynek, aki az udvarlást nemcsak megengedte, 
hanem nyilván hivatásszerűen provokálta is. Német 
fiatalemberünk, szegény, nem vette észre, hogy min
denki rajta mulat; minél közelebb értünk az út céljá
hoz, annál menthetetlenebbül vergődött a dán bestia 
karmai között . . . Annyira belemászott a csapdába, 
hogy végül Rio Grandéban - nem szállt ki. Meg
hosszabbította hajójegye érvényességét s eljött egé
szen Buenos Airesig, mindig a szöke ragadozó nyomá
ban. Ki tudja, mi lett azután velel De hogy az otthon 
talán nehezen megtakarított pénzéból nem sok marad-
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hatott újvilági életpályájának a megnyitásához, több 
mint valószínű. 

Rio Grande után lassan elfogynak a hegyek s már 
csak itt-ott emelkedik ki még egy-egy komolyabban , 
vehető magaslat. Ez itt már a nagy lapályok országa, 
a "Banda Oriental" (keleti köztársaság, vagyis Uru .. 
guay) területe. Mindössze alig kétmillió a lakosa, annak 
is csaknem a fele a fövárosra, Montevideóra esik. 
Ezért csak ritkásan látni a parton házat, községet. 
Végre feltűnik Montevideo városa is, mögötte a Cierro 
aprócska "hegye", amelyre azonban nagyon büszkék 
a montevideóiak, hiszen a közeli Buenos Airesnek 
ekkora hegye sincs. A kikötő labirintusában az ismert 
hosszadalmas hajólassitás, jobbra-balra forgás, a hajó
nak kis hajók által való vontatása. Az utolsó negyed
órában még majdnem baj esik: egy lompos amerikai 
tehergőzös szabályszerűen nekifut a mi hajónknak. 
Nagy baj lehetett volna belöle, ha az utolsó percben a 
tehergőzös mind a négy nagy horgonyát hirtelen le 
nem ereszti zord csörömpöléssei a mélybe. 

Lassan végre parthoz áll a hajó. Itt is ellepi a 
rakodópartot a várakozók tömege. Jön a rendőrség 
mótorcsónak.ja, az egészségügyi küldöttségé, a kikötői 
hatóságoké. 

Amikor már közel vagyunk a rakodóhoz, s a par
ton nyüzsgő hordár- és szállítmányozó hadat látjuk, 
Nyisztor atya azt mondja tréfálkozva: 

- Fogadjunk, hogy magyar is van köztel Magyar 
mindenűtt van. Legalább magyar zsidó. Próbáljuk megl 

S ezzel nagy hangon lekiált a parti tömeg közé: 
- Samul 
Nagy mulatságunkra a partról azonnal felelt egy 

·öblös hang: 
- Itt vagyok, kérem alássan! 
Csakugyan pesti származású zsidó hordár volt; 

Nem Samunak hívták, de azonnal megértette, hogy 
csak róla lehet szó. Ezúttal alig tudtunk szabadulni 
töle. 

Itt is rendtársak vártak s egy derék idevalósi 
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magyar, a montevideói katolikus magyar egyesület 
főtitkára, Rónay Rezső, akivel hamarosan meg is be
széltük a Montevideóban tartandó misszió tervét. 

Félóra mulva már a hatalmas montevideói kollé
giumban vacsoráztunk. A páterek kedvesen kérdezős
ködtek erről-arról. Különösen egy angol származású 
történész, P. Furlong szegődött hozzám, aki már itt 
született és lelkes uruguayi. Éppen a gyarmatosítás 
korának s a régi jezsuita misszióknak történetével fog
lalkozik. Egyik művét mindjárt ide is adta, amelynek 
kissé hosszú, de kifejező címe a következő: "Los Je
suitas y la Cultura Rioplatense: Exploradores, Coloni
zadores, Geógraios, Cartógrafos, Etnólogos, Filólogos, 
Historiadores, Botánicos, Zoólogos, Matemáticos, Astró
nomos, Farmacéuticos, Médicos, Filosofos, Poetas, Pro
sistas, Músicos, Arquitéctos, Escultores; Pintores, Juris
consultos, lmpresores, Grabadores, Agricultores, Ga
naderos; Colegios, Escuelas, Bibliotecas, Universidad 
Cordobesa etc., etc." 

A hajóra visszatérve, örömmel állapítottam meg, 
hogy a felsorolásban méltó hely jut a magyar jezsui
táknak is azok közt, akik a Rio Plata-vidék, vagyis 
Dél-Amerika egész déli felének kultúráját megalapítot
ták. Igy szinte találomra rálapozok erre a mondatra: 
"En el Archivo de la Nación Argentina se conservan 
no pocas hojas de Ios apuntes del P. Ladislao Orosz 
que tanta gloria dio a la ciencia en las cátedras cordo
besas." (Magyarul "Az argentinai Nemzeti Levéltár 
számos íven őrzi P. Orosz László jegyzeteit, aki oly 
nagy tudományos dicsőséget szerzett magának a cor
dovai egyetem tanszékén. ") 

Érdekes, hogy ezekről a nagy emberekről és nagy 
magyarokról, akiket itt minden múvelt s történelem
ismerő ember tisztelettel emleget, minálunk odahaza 
senki sem tud semmiti Miért? Talán csak nem azért 
engedik át öket a feledésnek, mert katolikus papok és 
jezsuiták voltak? Kórösi Csoma Sándorról minden pil
lanatban hallunk, a nagy magyar tudományos és civi-
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lizáló úttörókről, akik errefelé annyi dicsóséget szerez
tek a magyar névnek, nálunk senki sem beszél ... 

A mi nagyon kimért időnkból nem telik, hogy pl. 
a buenos-airesi országos levéltárban utánanézzünk P. 
Orosz iratainak, aki többi közt egy nagyjelentőségű 
történeti munkának, Paraguay történetének egyik 
munkatársa s egyideig a cordovai egyetem tanára volt, 
valamint a többi érdekes magyar adatnak. Pedig bizony 
érdemes feladat lenne, ha valaki egyszer nekifeküd
nék ezeknek az ismeretlen és kiadatlan magyar műve
lődéstörténeti kincseknek. 

Vacsora után a ház rektora a fizikai szertárban 
kitűnő rádiót mutatott be. Oly különös volt innen, a 
nyugati félgömbnek déli feléből, nem is olyan nagyon 
messze a Tűzföldtól, vagy tízezer kilométernyi távol
ságból, rádión hallgatnunk - Berlint ... Budapestet is 
szerettük volna venni, de akkor már este 8 óra volt, 
tehát nálunk odahaza éjjeli félkettó, amikor Pesten 
már nincs műsor. Egyébként ennél is kellemesebb 
érzés, mikor az ember a hosszú hajóút s a sok idegen, 
többnyire evilági és anyagi érdekű élmény és behatás 
után ismét egy rendház meghitt csendjében örülhet a 
szerzetesi testvériségnek ... 

De hamarosan menni kell, hiszen a hajó éjféltáj
ban elhagyja a kikötőt, hogy utolsó darabját tegye 
meg velünk a hosszú óceáni útnak ... 

Megérkezés. 

Buenos-Aires, májw 24. 

Mire felébredünk, a "General Artigas" már régen 
benne ring a La Plata folyam hatalmas medrében. Ez 
már csakugyan folyó és nem tenger. Sárgás, iszapos 
vizében nagy fáradsággal tartják fenn s kotorják ki 
mindig újból azt a 10-80 m széles medret, amelyben 
a nagy óceángőzösök közlekednek s amelyet kilomé
terról-kilométerre mindkét oldalon egy-egy úszó-bólya 
jelöl. 

Folyó, de micsoda folyó, Uram, Teremtöml A tor-
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kolatnál vagy 250 km széles, tehát kb. annyi, mint 
Budapesttől Somogyszab s a partjait csak akkor kezdi 
látni az ember, amikor a meder lassan szűkülni kezd. 
A forgalom itt már nagy. Lépten-nyomon találkozunk 
apróbb személy- és teherszállító hajókkal, amelyek elő
írás szerint szép udvariasan félreállnak az óceánjáró 
személygőzös útjából. 

Itt is, ott is városok, községek, gyárak tűnnek fel 
a partokon. Amott van La Plata városa, maga is hatal
mas, többszázezres város, úgy 10 km-nyire a főváros
tól. . És végül feltűnik előttünk utazásunk célpontja, a 
várva-várt végállomás: Buenos-Aires. Hatalmas, rop
pant kiterjedésű kikötő, amelyet nem lehet egyetlen 
pillantással áttekinteni. Ami Rio de Janeirótól, Santos
tól, Lisszabontól első pillanatra megkülönbözteti, az, 
hogy itt már nincsenek a háttérben hegyek. Egyetlen 
domb sem emelkedik sehol, a legteljesebb síkságon 
vagyunk, sok-sok száz kilométernyi távolságban telje
sen lapos táj fekszik előttünk. 

Itt van a parton a híres bevándorlási palota, ahol 
valamikor nagyon szívesen látták a bevándorlókat s 
akár egy hónapig ingyen eltartották őket, amíg hajlé
kot és munkát nem találtak. Ma megváltozott a hely
zet s a világgazdasági válság miatt Argentina is na
gyón megnehezíti a bevándorlást. 

Buenos-Aires, El Salvador, mójw 24. 

A hajó nagy lassan parthoz áll s abban a pilla
natban itt vannak már a födélzeten Wodarka páter, a 
magyar követség tagjai, egyesületi vezetők, az itteni 
magyar lapok szerkesztöi, a magyar kolónia több kép
viselője. Meleg szereleltel köszöntjük egymást. Itt van 
a Salvador-kollégium volt rektora, kedves római isme
rősöm, P. Anón is. 

A magyarak zöme, akik üdvözlésünkre elénk siet
tek, a rácson kívül vár reánk, amelyen csak kivétele
sen eresztenek be egyeseket. Kisietek, hogy üdvözöl
jem öket. A rendör, bár a vámvizsgálat elintézése előtt 
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nem volna szabad a kikötöt elhagynom, udvariasan át
enged a rácson s utána kedves gyermekdeden meg
súgja, hogy a szivességéért hálásan fogadna egy szen
teltérmet Orömmel nyujtom oda neki, bár kedves em
lék, egyik érmemet. Magyarjaink, férfiak, nők, gyer
mekek szeretettel vesznek körül; meleg kézszorítás, 
gyermekvers, virágcsokor ... Úgy köszöntjük egymást, 
mintha személyes, régi ismerősök lennénk. 

- Viszontlátásra a missiónl így köszönünk el s 
néhány perc mulva már vágtat velünk az autó a két
és negyedmilliós főváros gyönyörúén parkozott terein, 
pazarul kivilágított utcáin át rendünk fókollégiuma, az 
El Salvador felé. 

Az autó hatalmas, oszlopos templom előtt lassít le 
s megáll a kollégium tágas előcsarnoka előtt. Libériás 
inas hordja el a táskáinkat sa kollégium rektora ölelve 
tárja felénk karját. A kollégium impozáns épület. Pon
tosan száz méter mind a négy frontja; egy egész 
,·,cuadrát" foglal el, ahogy itt a milliméternyi pontos
sággal egyező méretü, newyorki mintára szabályos 
arányokban épült háztömböket nevezik. Ez a hasonló
ság máris jelképszerú: itt az északamerikai tempó, az 
üzleti gyakorlatiasság állandóan őlelkezik és viasko
dik a latin lélek nagyobb mozgalmasságával, változa
tosságával és stíluskereséséveL 

A kollégium tágas udvarán a második emeletig 
fölérő pálmák és örökzöld jacaranda-fák; közöttük 
élénkzöld pázsit váltakozik a mór-piros keramitburko
lattaL A lombok és a szölólugasok közül biztatóan mo
solyog felénk a Szent Szív szobra, a "Salvador"-é, 
Itthon vagyunk! 

Oly jól esik ismét rendes rendházi szobában lak
nom, íróasztalnál, feszület előtt ülnöm, ahol nincs hajó, 
gépberregés, folytonos ingás és rengés. Itt már szer
zetesi szegénység fogad: a libériás inasok és a fényes 
előcsarnok csak a nevelőintézetnek szólnak, amelybe 
a főváros legelókelóbb családjainak gyermekei járnak; 
nem a rendháznak. 



206 

De mielótt naplómat folytatom, illik, hogy néhány 
szót szóljak annak a fiatal országnak kialakulásáról, 
amelynek most egyideig a lakója leszek. 

ArgenUna. 

Az "ezüst" köztársaság. 

"Republica Argentína" szó szerint "ezüst köztár
saságot" jelent. A névben az "ezüst" szó egy törté
nelmi tévedés emléke. Mikor a spanyol szolgálatban 
álló velencei Cabot Sebestyén 1527-ben a Paraguay és 
Paraná-folyók egyesülése vidékén az indiánokkal árut 
cserélt, többi közt néhány ezüst göröngyöt szerzett 
meg tőlük. Ebből azt következtette, hogy a Paraná vize 
ezüstöt hord magával s valahol a közelben nagy ezüst
bányáknak kell lenniök. Ezért nevezte el a Paraná alsó 
folyását is Rio La Platának, "ezüst folyónak", a mellette 
elterülő vidéket pedig Argentinának, ezüst országnak 
kezdték hívni. Tévedés volt, mert ezüst ezen az egész 
folyam-vidéken nem található, csak jóval tovább nyu
gatra, a hegyvidéken. 

Mégis az ezüst- és aranybányák álma lett az egyik 
fő csalogató azoknak a spanyol expedícióknak elindf
tásában, amelyek a mai Argentína teljes fölfedezésére 
s fokozatos gyamiatosítására vezettek. Ennyiben hát 
az elnevezés mégis némi igazságot takar. 

A délamerikai spanyol gyarmatok egészen a XIX. 
század elején lefolyt felszabadító hadjáratokig s az új 
államok megalakulásáig a spanyol korona birtokai vol
tak. Mivel a portugálok kezdettól fogva szintén részt
vettek a fölfedezésekben, VI. Sándor pápa, akit vitáik 
intézésére békebírául kértek fel, 1493-ban az Azori- és 
Zöldfoki-szigetektól nyugatra 300 leguányira képzeleti 
vonalat húzott s úgy határozott, hogy ettől a vonaltól 
nyugatra minden terület a spanyoloké, keletre minden 
a portugáloké legyen. A határvonalat azóta többször 
kiigazították, nagyjából azonban innen ered a ma is 
fennálló felosztás: Brazilia portugál birtok, a nyugati 
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részek pedig spanyol gyarmatok lettek, illetve késöbb 
ilyen nyelvú önálló országokká fejlödtek. 

A:z. elfoglalt területeket a spanyol király az elfog
lalóknak engedte át királyi bizományul ("encomienda", 
bizonyos értelemben a hűbériséghez hasonló birtok
rendszer). A birtokosok mellett ott működtek a királyi 
helytartók s fökapitányok, valamint ezeknek alantas 
közegei; lelki téren pedig a papság. Az östelepülóknek 
utódai a ma is élő s történeti multukra ugyancsak 
büszke kreolok, a mai spanyol Dél-Amerika arisztokra
tái. Bár ezek idővel messze túlmentek a nekik juttatott 
hatáskörön s főleg a megtért indiánokkal szemben 
gyakran megfeledkeztek az emberiesség és keresztényi 
szeretet követelményeiról, sokáig mégis az ősi spanyol 
lelkület, hithűség és erkölcsi feddhetetlenség őrzői ma
radtak. 

A XVIII. század felvilágosadási és forradalmi moz
galmai azonban a délamerikai gyarmatvilág lelkét sem 
hagyták érintetlenül. Az anyaországtól főleg a spanyol 
udvar túlkapásai hidegitették el a gyarmatok lakossá
gát. A jezsuiták száműzése III. Károly spanyol király 
alatt (1767) a gyarmatok hitéletét fosztotta meg lelki
pásztoraik nagy részétől. Amikor Spanyolország a 
napoleoni időkben ismételten elvesztette önállóságát, 
a gyarmatokban, főleg Buenos-Airesben fölülkereke
dett a forradalmárok pártja, akik az anyaországtól való 
elszakadás mellett agitáltak. Napoleon bukása s az ön
álló spanyol királyság helyreállítása után ugyan a spa
nyol hadak visszaverték a forradalmat, de az önálló
sági mozgalmat végleg elfojtani nem tudták. Ellenke
zőleg mind többen csatlakoztak a függetlenségi zászló
hoz s a fölkelők Bolivar, Belgrano, San Martin s más 
kiváló hadvezérek vezetése alatt csakhamar végérvé
nyesen kiverték Dél-Amerika területéról a spanyol ki
rály csapatait (1824, ayacuchói csata). 

A korona régi birtokállományát védelmező spa
nyol alkirályok ügyes taktikája ezekben a harcokban 
sokáig az volt, hogy az egyes gyarmatokat egymás 
ellen ingerelték háborúskodásra. Annyiban célt is ér-
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tek, hogy a volt gyarmatok közt még a spanyolok ki
űzése után is évtizedeken át dúlt a testvérháború s 
végül is egész sor egymástól független, önálló köztár
saság alakulására vezetett, amelyek ma is fennállanak. 
Ezekben a harcokban tömérdek gazdasági és kultu
rális érték ment tönkre s az amúgy is gyér lakosság 
számban is erősen megfogyott Növelte a bajt, hogy 
az új állan;tokban szélső demagógia kapott lábra, min
denütt a nagyhangúak vitték a szót s gyorsan változó 
uralmuk alatt a közéleti tisztességtelenség minden 
neme elharapódzott. Erre ellenhatásként egymásután 
születtek meg a diktatúrák. Igy Argentina is hosszú 
időn át a "zsarnok" De Rosas önkénye alatt állott 
(1816---52). 

Argentina belső megerősödését azonkivül fájdal
masan hátráltatta sokáig a főváros harca a vidékkel, 
a "porteno"-k és a ;,gauchók" engesztelhetetlen ver
sengése az uralomért Az előbbiek egységes államot 
akartak (unitaristák), az utóbbiak szövetségi államot 
(föderalisták). Végül is kompromisszum oldotta meg a 
kérdést: Argentína messzemenő önkormányzattal bíró 
tartományok szövetséges állama lett, de Buenos-Aires-· 
szel, mint szövetségi fővárossal s a központi kormány
nyal az élén. Hogy azonban a fővároshoz tartozó tarto
mány egyoldalú túlsúlyra ne vergődhessék, Buenos
Aires! a hasonló nevü tartományból kihasitották s 
utóbbi külön fővárost kapott az e célra alapított La 
Plata városban. 

Argentina újabbkori fejlődésében igen jelentős 

tényező a nagyarányú bevándorlás. A fölszabadulás 
korában Argentinának alig volt 1 millió lakosa (kere
ken 0'3 ember esett egy négyzetkilométerre). 1869-ben 
az ország lakossága még csak 1,830.000 főre rúgott, 
1910-ben már 7 millióra, 40 év alatt tehát a lakosság 
száma megnégyszereződött. Ma a lakosság számát 
11-12 millióra becsülik. Ez a nagymennyiségü idegen 
elem csak lassan és nehezen olvad bele a nemzeti élet 
egységébe, annál inkább, mert sokan csak átmeneti 
állapotnak szánják itt-időzésüket, úgyszólván merőben 
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gazdasági szempontok tartják itt őket. A bevándorlók 
legnagyobb része olasz és spanyol. Az argentinai tör
vény azonban minden itt született gyermeket már ar
gentinai állampolgárnak jelent ki. 

Müvelődési tekintetben Argentína arculata, az 
egyes társadalmi rétegek szerint nagyon változatos ké
pet mutat. Az egyetemek és tudós társaságok elisme
résre méltó munkát végeznek. A középosztály gyerme
kei átmennek a rendes iskolákon, európai stílusú mú
veltségre tesznek szert. A köztársaság mindent elkö
vet, hogy a legszerényebb vidéki helyeken is egészsé
ges, tágas iskolákat létesítsen s az általános iskolaláto
gatási kötelezettséget végre is hajtsa. Mindenüvé azon
ban nem ér el a keze s a roppant terjedelmú országnak 
számos része van, ahol máig csak egészen csekély mú
veltségú gauchók (tanyások) élnek. A közönség álta
lában nem mutat túlságos érdeklödést az elméleti mú
veltség kérdései iránt. A könyvtermelés csekély, a ko
möly folyóiratok kevés olvasóra találnak. Itt mindenki 
keresni és aztán szórakozni akar, nem nagyon ér rá tu
dománnyal foglalkozni. 

Az európaiaskodásra való lázas törekvésnek főleg 
a nagyobb városok s leginkább Buenos-Aires a szem
beszötö példája. Buenos-Aires képén különösen fel
tűnő ez a verseny, ez amindenáron nagyságra, elókelő
ségre, madernségre törekvés. A városnak pazar palo
tái, középületei, felhőkarcolói, terei és sugárutai van
nak s főleg parkjai, amelyeket minden európai nagy
város megirígyelhetne. Szobrokban sincs hiány, ame
lyeken azonban sokszor valami kis gyarmatias primi
tívség húzódik meg. 

Sok vitára adott okot a kérdés, honnan kerültek 
az indiánok Amerikába? Egy laplatai professzor, Flo
lenlino Ameghino, vaskos kötetében hevesen gúnyo
lódott azokon, akik még mindig a biblia naiv állás
pontján állván, az amerikai embert is Ádámtól akar
ják eredeztetni s azért ragaszkodnak ahhoz a feltevés
hez, hogy az ember más világrészekról került Ameri
kába. A derék professzor nem vette észre, hogy az em-

Bangha: OsszegyOJtOtt munUI. XV. 14 
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bernek az állattól való származtatása esetén azzal az 
újabb s még sokkal nehezebb problémával találnók 
magunkat szemközt, hogyan fejlődhetett annyira kü
lönböző külső körülmények között hajszálig ugyanaz 
az emberspecies az ó- és az újvilágban egyszerre. 

Ma különben a vita történetileg meglehetósen el
dőlt: az ember a polinéziai szigetvilágon keresztül Ke
let-Ázsiából került ide. Erre vallanak többi közt azok a 
patagóniai leletek, amelyek az itteni őslakosság pri
mitív kultúrájának a mongol-világ kultúrájával való 
feltűnó hasonlóságát bizonyítják. 

Az argentinai katolicizmus. 

Egyházi szempontból Argentína ma egy eróteljes 
szervezetű, de súlyos betegségen átment lábadozó ké
pét mutatja. Hatalmas és örvendetes erófeszítéseket 
tesz, hogy talpraálljon, a szebb jövőnek számos biz
tató ígéretével is kecsegtet. De a betegség súlyos volt 
és a páciens hosszú válságokon ment keresztül. 

A fölfedezések és elsó települések fiatalos, vallá
sos idealizmusát, a pogány bennszülöttek megtérítésére 
célzó különbözó hithirdetői vállalkozásokat egyfelól a 
gyarmatosok haszonlesésének túltengése, másfelól a 
spanyol udvar felvilágosult és janzenista szellemű egy
házpolitikája nyomta el. A függetlenségi harcok idején 
a vallásos gondolat még vezető szerepet játszott; a sza
badságmozgalom zászlóvivői közt nemcsak hithű kato
likus politikusokat, hanem papokat is találunk (Al
berti). Boiivarról már fentebb szóltam. Az olasz szár
mazású Belgrano Mánuel tábornok, a független Argen
tína egyik megteremtóje, múvelt és lelkes katolikus 
volt; szabad óráiban Aquinói Szent Tamás Summáját 
tanulmányozta, halála után dominikánus ruhában te
mettette el magát. A kék-fehér lobogót, mint a boldog
ságos Szúz színeit, ó választotta nemzeti színekül, ezzel 
akarván jelezni, hogy Argentína örök idókre a Szent 
Szúznek szenteli magát. 

Az a titkos társulat azonban, amelynek maga Bel-
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grano is tagja volt, a Laturia, hovahamar szabadkámü
ves vizekre evezett át s a szabadságmozgalom csakha
mar egyházellenes irányba ferdült. A francia forrada
lom eszméinek tovagyürüzése, amely akkoriban min
den szabadságmozgalom legfőbb irányitója volt, Argen
tinában is a vallástalanságot és egyházellenességet 
tette divattá. A gyérszámú és egyházias érzületében 
sokszor nagyon elernyedt klérus ezt a vallásellenes 
mozgalmat kivédeni nem tudta. A függetlenség ki
vívása után még csaknem félszázadig dúló polgár
háború szintén kevéssé kedvezett a ·szellemi és egy
házi értékeknek. 

A polgárháborúk nyomában támadt fejetlenség De 
Rosas diktatúrájára vezetett. Ez a kényúr kíméletlenül 
érvényesítette a spanyol uralom idejéből átvett rega
lizmus elveit; az Egyházat csak magántársaságnak te
kintette, amely fölött az állam a szuverén úr. Utódjai 
alatt a helyzet csak rosszabbodott. A szabadkőműves
ség korlátlan ura lett a helyzetnek. 

Az 1829-i alkotmány elismeri ugyan, hogy Argen
tína katolikus állam s ennek megfelelően úgy intéz
kedik, hogy "a szövetségi kormány a katolikus, apos
toli, római kultuszt támogatja"; a köztársaság elnöke 
csak katolikus lehet, aki hivatalos esküjét e szavakkal 
fejezi be: "A mi Urunk és Istenünk és ezen szent evan
géliumok nevében"; de fenntartja az alkotmány a fő

kegyúri jogot, amelyet annakidején a spanyol király 
élvezett, de amelyet a köztársasági kormánynak senki 
sem adott meg. Ezen az alapon az argentin kormányok 
számos esetben beleavatkoztak a püspökkinevezések 
kérdésébe s még legutóbb is olyan jelölteket erőltet
tek, akiket a Szentszék nem fogadhatott el. 

A liberális kormányok a XIX. század folyamán 
főleg a vallásoktatás és a házasságjog terén ütöttek 
mély sebeket az argentinai egyház testén. 

Az egyes tartományok alkotmányszerüleg maguk 
szabályozzák az iskolai vallásoktatás kérdését. Buenos
Airesben s a kormányzásági területeken az 1884-iki 
iskolai törvény megengedi ugyan az iskolai vallások-

Ho* 
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tatást, de csak a rendes oktatás ideje "elött" vagy 
.,után", és csak ha a szülök a gyermekeik vallási okta· 
tását kívánják. Ez az "elött" vagy "után" a gyakorlat
ban annyi, mínt az iskolai vallásoktatásnak lehetet
lenné tétele. A katolikusok nem is eröltették a dolgot, 
hanem az iskolánkívüli hitoktatás alapjára helyezked· 
tek. Buenos-Aires tartomány iskolai törvényét többé
kevésbbé a többi állami törvényhozás is mintának te
kintette. Igy ma a hitoktatás gyakorlatilag Argentiná
nak csaknem egész területén kiszorult az iskolákbóL 

Amikor az "escuela laica" törvényét behozták, a 
cordobai egyházmegye adminisztrátora, Clara kápta
lani helynök erélyes pásztorlevélben tiltakozott ellene. 
Wilde, a liberális miniszter erre azt követelte a cordo
bai káptalantól, hogy az adminisztrálort úzze el s mást 
válasszon helyébe. A káptalan természetesen ellensze
gült ennek a jogtalan és illetéktelen követelésnek. 
Ebböl hosszantartó egyházpolitikai harc fejlödött, 
amelynek során a kormány eltávolította helyéról a cor
dobai államügyészt is, Morcillót, valamint a cordobai 
és buenos-airesi egyetem több neves tanárát, akik a 
kormányrendeletet törvénytelennek jelentették ki. A 
katedrájuktól megfosztott tanárok közt volt a jeles 
José Manuel Estrada is, aki az argentinai katolikus 
újjáébredés mozgalmának megindítója lett, mondhat
nók: Argentína Zichy Nándora. 

A Szentszék a bonyodalom elsimítására Mattera 
érseket küldte ki rendkívüli megbízottként; a kormány 
azonban a pápa követét kiutasította az országból. Saj
nos, a buenos-airesi püspök ebben a harcban szolga
lelkúen viselkedett s mindenben fedte a kormány libe
rális törekvéseit. 

Még magasabbra lobbant az egyházpolitikai harc 
a következö években, amikor Roca tábornok elnök
sége idején 1887-ben a polgári házasságot iktatták tör
vénybe. 1901-ben a válást is törvénybe akarta iktatni 
a szabadköműves irányzat; ezt a javaslatot azonban 
Irigoyen elnök kívánságára a kamara elvetette. 

Közben a katolikusok lassan öntudatra ébredtek s 
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Estrada, Pizarro és Goyena vezetése alatt megkezdték 
a szervezett ellenállást. A közhangulat is keményen 
ellene fordult az uralkodó liberális irányzatnak, főleg 
amióta Celman elnöksége idején a korrupció is any
nyira elhatalmasodott, hogy 1891-ben, körülbelül egy
időben a polgári házasság behozatalával, be kellett je
lenteni az államcsődöt 

Azóta a helyzet állandóan javul. A katolikus Uri
buru tábornok nemzeti forradalma 1930-ban félretolta 
az útból az utolsó, kimondottan liberális elnököt, Iri.
goyent; a mai elnök, Justo, valamint kabinetje az Egy
házzal szemben messzemenöen barátságos viszonyt 
tart fenn, - bár a kongresszusban a balpárt ma is erős. 

Az áldatlan egyházpolitikai harcok azonban Ar
gentína vallási életét katasztrofálisan visszavetették. 
Mégpedig éppen abban az időben, amikor a tömeges 
bevándorlás Argentína lakosságát néhány millióról 
közel 12 millióra emelte fel. A hierarchia kiépülése, a 
lelkipásztori intézmények szükséges fejlesztése elma
radt s így észrevétlenül százezrek szoktak el a vallási 
élettől. A megdöbbentően nagy paphiány miatt a Vé!l
lásoktatás nélkül nevelődött ifjúság a hitközöny áldo
zata lett. E mellett a máig erősen szabadkőműves kéz
ben levő tanítóképzők hatásaként az ifjúság nevelését 
sok helyütt maga a tanítóság határozottan vallásellenes 
irányban befolyásolja. A katolikus tevékenység itt 
tehát ma súlyos feladatok előtt áll. 

A hitéleti újjászervezés munkájában gátló teher
tétel a papság elégtelen száma. A vallásellenes irány
zat elrabolta az egyházi alapítványokat s ennek elle
nében ma csak a püspökök, a káptalanok s a papne
velőintézetek kapnak az államtól bizonyos segélyezést. 
A papság általában nagyon szegény s teljesen.a stólára 
van utalva. A stóla viszont a közönyösségre hajló sze
gény népnél odiózus. Ezért sokan még a gyermekeik 
megkereszteltelését is elhanyagolják. A papság rossz 
anyagi helyzete miatt kevesen lépnek a papi pályára. 
Nehéz megmondani, hol érezni fájdalmasabban ennek 
a paphiánynak a következményét: a nagyvárosokban 
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s főleg a fővárosokban, avagy a vidéken. A vidéken a 
szörnyű távolságok miatt súlyosodik a helyzet, a vá
rosokban pedig a materialista mammon-imádat s élve
zetvágy lett meleg talaja a vallási közömbösségnek; a 
pásztornélküli nyáj csakhamar szétszóródik. 

Buenos-Airesben s más nagyobb városokban még 
mindig számos plébánia van 30-50-70 ezer lélekkel 
s egyetlen pappal, esetleg templom nélkül. Ha ez az 
egyetlen pap nagyon lapraesett s nagyon buzgó, aminő 
általában a fiatalabb klérus, akkor hamarosan mégis 
csak teremt valamelyes hitéleti mozgalmat; máskülön
ben tovább folyik a romlás, egész városnegyedek és 
falvak elpogányosodása. 

Pedig az argentinai nép, főleg az őslakosság, a 
kreolok, vagy ahogy ők mondják: criollo-k, mélyen 
vallásos nép. A kétezeréves katolicizmus mélyen be
ivódott a vérükbe. Ha megkérdezzük őket, valamennyi 
lelkesen katolikusnak vallja magát s nagy. sértésnek 
veszi, ha katolicizmusAt kétségbevonjuk. Ezert nem is 
tud gyökeret verni semmiféle, bármi nagy erővel űzött 
északamerikai protestáns-propaganda. Azt mondják, 
ez a mélyen begyökereződött katolicizmus a családi 
erkölcs s a jótékonyság terén is élénken megnyilatko
zik. De már odáig nem ér el, hogy a kötelező vallás..;
gyakorlatok komolyan vételére szorítsa a híveket s 
elég sokan vannak, akik semmiféle egyházias életet 
nem élnek. Ezeket visszahódítani, az egyházi életet job
ban megszervezni s kiépíteni: ez az argentinai katoli
cizmusnak jelenleg legfőbb és legsürgősebb feladata. 

Az argentinai magyarok. 

A háború előtt magyar bevándorlásról Argentiná
ban csak jelentéktelen mértékben lehetett szó. A há
ború óta azonban főleg az elszakított országrészekből 
ide költözött magyarak számát 40-45 ezerre becsül
hetjük. Legnagyobb részük a fővárosban él (10---
15.000 lélek). Nagyobb magyar telepek vannak azon
kívül Rosarióban, Santa Fében, Bahia Blancában, ami-
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sionesi Corpusban, a chacói Villa Angela és a Buenos
Aires tartományhoz tartozó Leguizamón földműves te
lepein. A városok magyarsága részben értelmiségi pá
lyákon él, részben gyári vagy kikötői munkás. 

Nagy kár, hogy a magyar kivándorlást nem irá
nyította, a háború óta a legtöbb esetben nem is irá
nyíthatta egységes kéz, egységes elgondolás. A tele
pülés nagyszerű eredményekkel kecsegtethet, de csak 
okos terv és egységes vezetés mellett. Igy mindenki 
tesz, amit akar; megy, amerre lát, s legföllebb a maga 
kárán okul. Magyar a magyarnak gyakran bizony nem 
segítője, hanem vetélytársa és kerékkötője. Az egyes 
embernek a hatóságok s a kereskedelmi tényezők sze
mében is sokkal kevesebb a súlya, mint egy jól meg
szervezett tömegnek. A német telepesek e tekintet
ben is jobban állanak, mint a mieink. 

Hogy aztán lelki és erkölcsi szempontból milyen 
káros a kivándorlásnak ez a tervtelen, rendszertelen 
volta, alkalmunk volt közvetlenül is tapasztalni mind
járt az első napok során. 

Nincs veszíteni való időnk. Mindjárt a megérkezés 
után hamar meg kellett beszélnünk a magyar missió 
programmját. Hiszen csak 5-6 hét áll rendelkezé
sünkre itt Argentinában, egy-két hét Brazíliában, s 
Uruguaynak is kell juttatnunk néhány napot ... Azért 
mindjárt össze is ülünk: Wodarka, Nyisztor és én, 
hogy megbeszéljük a teendőket. 

Annyit Wodarka páter előadásából azonnal lá· 
tunk, hogy feladatunk nem lesz könnyű, sőt talán min
den eddigi elgondolásunknál nehezebb. Itt nem lehet 
egyszerűen missiót hirdetni, mint odahaza, vagy akár 
mint Eszakamerikában, ahol a magyar telepeket 12 
évvel ezelőtt szintén végigmissióztam Kincs Istvánnal 
együtt. Itt a hitéleti szervezkedés még a kezdet kezde
tén van. A hívek még nincsenek együtt semmiféle szer
vezetben, itt még nincs egyetlen magyar plébánia sem. 
Még csak a hívek összekeresgetésénél tartanak. 

Wodarka páter, az első órában megállapíthatjuk, 
emberfölötti munkát végez. Oserdőt irt, ingoványokat 
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kell kiszárítania. Borzasztó baj, hogy idejekorán nem 
gondoskedtunk magyar papokról a kivándorlók tíz
ezrei számára. A hívek szétestek, szétszóródtak, sokan 
kommunista izgatók kezébe kerültek, mások vadházas
ságban álltak össze, a legjava pedig hiába erőlködött, 
hogy legalább egyesületben tömörítse az itt élő kato
likus magyarokat. A magyar átok, a szétesés ördöge 
itt is megrontotta a legnemesebb igyekvéseket Csak 
azóta lehet itt katolikus életról szó, amióta végre az 
Isteni Ige Társaságának áldozatkészsége s a lengyelből 
magyarrá lett Wodarka páternek önfeledt buzgólko
dása révén most már végre mégis van legalább pap
juk szegény buenos-airesi magyaroknak. Persze még 
csak a fővárosiaknak s magyarak nemcsak Buenos
Airesben laknak, hanem míndenfelé elszórtan a rop
pant kiterjedésú országban; hol kisebb-nagyobb tele
pekve verődve, hol egészen elszigetelten a spanyol 
tengerben.• 

Megállapodunk abban, hogy egyszerre a város 
3-4-S helyén is megkezdjük a missiót. Jön, aki jön 
és amennyi jön. Osszehozni a magyarokat itt mind nem 
is lehet, mert egyik része a városnak ezen a szélén · 
lakik, másik a másikon. S a laposan, földszintesen 
épült városban a távolságok egyszerűen szédítók. Há
romnegyed órát kell utazni autón vagy autobuszon, 
míg az ember az egyik centrumból a másikba eljut. 
Buenos-Aires a világ egyik legkiterjedtebb városa s 
a magyarak még a városon kívül is laknak. Hát leg
alább annyit teszünk értük, amennyit tehetünk. 

Még az este alkalmunk volt a buenos-airesi nun
ciussal, Mgre Felipe Cortesivel és Devoto püspökkel 
beszélni, az itteni érseki helynökkel. A házban jártak, 
megtudták, hogy itt vagyunk s mindjárt látni kivántak 
minket. Mindkettó, valamint maga az érsek is, Copella 
Santiaga, olasz származású. Leereszkedő, kedves, köz
vetlen emberek. 

Spanyol tudományunk, bár apró adagokban napról-

1 Az6ta két ~~:agyar ferences atya ls ment kl Buenos-Airesbe. 
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napra nó, természetesen még nagyon messze van az 
elfogadhatóságtóL Legalább a rendház szigorú arcú 
portása, egy idős, szemüveges fráter mindjárt az első 
spanyol kisérletezésünk után kereken kijelenti ne
künk, hogy csak beszéljünk vele inkább latinul, mert 
azt jobban megérti ... 

A páterek szinte terhünkre vannak a kedves
ségükkeL A magyar kolónia vezetőtagjai hasonló
képpen. Szinte már sok ez. Mindenki magyaráz, 
hoz valamit; ide hívnak, oda hívnak: majd ezt kell 
megnézni, majd azt. A nem-magyarak is érdeklódnek 
Magyarország iránt, mindenki kérdezi, monarchia 
vagyunk-e, köztársaság-e, mi van AusLtriával, mi van 
Háliával ... Halálos fáradtan térek este nyugovóra ... 
Azaz csak térnék, mert hiába fekszem le a régvárt 
szolíd, szilárd ágyba, a hajó szűk és rengő kabinágya 
helyett, az utca hihetetlen zaja első éjjel soká nem 
enged elaludnom. A lárma úgyszólva egész éjjel fel
hangzik az utcáról. Hihetetlen méretű ez a rohanás, ez 
az autótülkölés, villamoscsilingelés, ezerféle zsivaj. 
S a rémitó zaj nem ül el reggel 3-ig, hogy aztán 5-kor 
megint teljes erővel újra nekiszilajodjék ... 

Buenos Aires fiatal város, az amerikai rohanás 
felfokozott ütemének központja. A hirtelen fejlődés, 
a pézó láza a kamaszos nyugtalanság bélyegét nyomta 
rá. Hihetetlen zaj, izgés-mozgás, ideges, kapkodó szá
guldás mindenfelé. Egyre újabb forgalmi eszközöket 
állítanak be, egyre újabb városrészeket és külvároso
kat nyitnak meg ... Nem gyözik aszfalttal és kőzmú
vekkel. Innen aztán a befejezetlenség minden jele 
mindenfelé, mihelyt az ember a régebbi városrészek
ból kijebb kerül. 

Ma délután Copella érsek úrnál tisztelegtünk. 
Szeretettel érdeklődik Magyarország felől. Lelkesen 
szól a buenos-airesi eucharisztikus kongresszus elő
készületeiróL A hívek itt egymással versenyeznek, 
úgymond, a kongresszus méltó előkészítésében. Máris 
másfél millió pézó önkéntes adomány gyúlt össze a 
kongresszus költségeire. A legelókelőbb családok 
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ajánlják fel palotáikat, személyzetüket, autóikat az 
érkező egyházfejedelmek számára; a pápai legátusnak 
és kíséretének hatalmas palota áll rendelkezésére, 
nyolc autóval és teljes személyzettel: egyetlen család 
megajánlásak.épen. 

Említi egyházmegyéjének súlyos helyzetét, a pap
hiányt, templomhiányt Mostanában ugyan 30 új plé
bániát alakítottak a fővárosban, a papnevelőt kibőví
tették s 6 új templom épül egyszerre, de mindez kevés 
a szükségletekhez képest. A hirtelen, tömeges beván
dorlás a fővárost egyszerre földuzzasztotta, és éppen 
ez a hirtelen megduzzadás, az idegen elemnek ez a 
tömeges beáramlása tette lehetetlenné a hitéleti intéz
mények lépéstartó fejlödését. Panaszolja a szörnyű 
paphiányt. 

Kérdezősködik a buenos-airesi magyarok iránt. 
Szívesen látna még egy-két buzgó magyar papot. 
Magyar apácák betelepedését örömmel venné; leg
helyesebb lenne szerinte, ha iskolát nyitnának. Termé
szetesen meg kellene tanulniok spanyolul s le kellene 
tenniök az argentinai tanítónői vizsgálatot. Az okta
tásnak a törvények értelmében az idegen nyelven · 
kivül legalább részben mindig spanyolul kell folynia. 

Az argentinai függetlenségi emléknap. 

Buenos-Aires, május 25. 

Ma nagy napja van Argentinának: a Vienticinco 
de Mayo, a függetlenség kivívásának nagy, nemzeti 
ünnepe. A város díszben; minden középületen a kék
fehér nemzeti lobogó. Iskolák, üzletek zárva. 

Délelőtt az El Salvadorban hazafias ünnepély: 
"homenaje patrio". Már 9-kor felharsan az egyik 
rendórzenekar indulója. Jönnek a fiúk, 900-an, festói 
egyenruhában: hajadonfőtt, kékdíszű fehér sport
ingben, mellükön a kollégium kékbe hímzett C és S 
betűs monogrammjával (Colegio Salvador), világos
kék öv és fekete pantalló, amelynek lobogó, bő szára 
talán még a gyarmatos ruhaviselet emléke. Legelől a 
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kollégium zászlaja, utána két nagy fiú, tenyéren tar
tott, vállhoz támasztott puskával, majd a többiek. 
Feszes, katonás ritmusban lépkednek; egy tiszt - a 
tornatanárjuk - vezényel. A kollégium dísztermébe 
vonulnak: három emeletre nyúló, egymás fölött két 
erkélysorral körülvett óriási díszterem, nagyobb, mint 
a pesti Vigadó. A falakon a nemzeti címer: kék mezó
ben botra tűzött frígiai sapka, alatta két összefonódó 
kéz. Felhangzik az argentinai nemzeti himnusz, kissé 
melankólikus, de fiatalos erőt sugárzó melódia, lágy 
és katonás egyszerre. Mintha ennek a nehezen meg
született s nemzetté csak nehezen alakuló fajtának 
minden elszánt bátorsága s fájdalmas célkeresése 
benne lüktetne ebben a nyugtalan, csapongó nemzeti 
himnuszban. 

Ezek a délamerikai nemzetek csakugyan még 
mindig csak kialakulóban levó népek. Rövid a törté
netük s polgáraik nagy részének közösségérzése kevés 
még ahhoz, hogy igazi nemzeti érzéssé izmosuljon. Az 
ide hömpölygő idegenáradat itt közvetlenül nem új 
hazát, hanem puszta megélhetést, esetleg meggazda
gadási lehetőséget keres. A régi gyarmatosok unokái 
viszont büszke argentinaiak: ök már több száz éve 
laknak itt és apáik véreztek ezért a földért. Az iskolák 
mindent elkövetnek, hogy az új nemzeti érzést bele
vigyék a keverék eredetű ifjú nemzedékbe. El is érik, 
hogy a második generáció már lelkes argentinai s 
beveri a fejét annak, aki új hazáját bántani meri. 
Csakhogy ez a mesterségesen belenevelt, pathetikus 
szólamokon épült hazafiság nem egészen az, mint amit 
mi, öreg európaiak, nemzeti érzésnek nevezünk. 

Déli egy órakor Te Deumra visznek el barátaink 
a székesegyházba, ahol a köztársaság megalakulása 
napján mindig hivatalos hálaadó istentisztelet van. Az 
ünnepen a köztársaság elnöke is résztvesz, valamint 
az állami s társadalmi előkelóségek és a diplomáciai 
testület tagjai. Kitűnő helyünk van s így az elnököt 
és az előkelőségeket közelról láthatjuk. Az elnök, 
Justo tábornok, meggyőződéses katolikus ember híré-



220 

ben áll, a kormány legtöbb tagja ma szintén az. A hi· 
vatalos Argentína letett arról az egyházüldöző, rövid
látó laicizmusról, amely itt egy századon át uralkodott. 

Te Deum után a székesegyház előtti hatalmas 
téren katonai díszfelvonulás: tengerészek, kadétok, 
gyalogos és lovas katonák diszszázadaL Utóbbiak a 
120 év előtti szabadságharc történeti öltözetében. 
Festói látvány. A parádé előtt irtózatos záport!ső 
söpört végig a városon, szegény hadapródoknak 
helyenkint valóságos tócsákon kellett feszes díszme
netben átgázolniok, sárga pantallójukra magasan föl
freccsen a sár. A huszárok lovai csupa apró, nagy· 
szőrú arabs állatok, aminőket annakidején Dél· 
Spanyolországból importáltak ide. 

Tudvalevőleg Amerikában a felfedezések korában 
ló nem volt s az első hódítók éppen azzal ejtették ije· 
delembe a bennszülött indiánokat, hogy lovon jelen
tek meg velük szemben s az indiánok a lovat s a 
lovast egy élőlénynek nézték. Argentína hatalmas ló
állománya egy véletlen: egy ostrom eredménye. Még 
a legelső időben, amikor Buenos Aires apró falu volt, 
az angolok egyszer megtámadták és körülzárták. Az 
élelem s a takarmány fogytán lévén, a spanyolok 
szabadon eresztették a lovaikat. Ezek aztán a szabad 
természetben hihetetlen gyorsasággal elszaporodtak. 
Ugyanigy szaporodott a szintén importált szarvas
marha is, persze félvad állapotban. Még egy negyed
századdal ezelőtt tízezernyi csordákban szabadon 
legeltek és száguldtak a csordák a véghetetlen mezó · 
kön. Akinek marhára volt szüksége, kiment a mezóre 
és lőtt vagy lasszóval fogott egyet. Ma ennek az idilli 
állapotnak már csak a lakatlanabb országrészekben 
van nyoma. 

Az elsó magyar szentbes?éd. 

Felhasználva a nemzeti ünnepet, ma este mindjárt 
megtartottuk a bevezető magyar misszió előadást, 

mégpedig a Pineiro nevú külvárosban, egy rendelke
zésünkre bocsátott kisebb spanyol templomban. 
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Wodarka páter előre figyelmeztetett, hogy ne 
számítsunk nagyszámú hallgatóságra. Annál kelleme· 
sebben lepődtünk meg, amikor a kicsiny templom 
nagyjából mégis megtelt magyar hívekkeL Előbb én 
száltam hozzájuk, azután Nyisztor atya. A magyar 
haza s a mindenütt közös katolikus Anyaszentegyház 
köszöntését hoztuk nekik, mondottuk. A szemekból 
csodálatos várakozás meredt felénk, a megindultság 
mélázása reszketett a pillákon. Valami hangtalan, 
meleg, símogatóan hálás köszönet látszott vibrálni a 
padsarok fölött, de mellette mintlia valami néma 
szemrehányás is: O, hát csak most gondoltatok ránk? 
Egyik-másik arcon a keserves küzdelmek okozta 
fásultság mintha csak nehezen és lassan akarna föl
engedni, másokon a rég nem hallott hazai hangra 
azonnal, hevesen, szinte görcsösen tör eló a honvágy 
fájdalma, de a lélek sóvárgása is az otthon melegebb 
hitélete után. 

· Eszembe jutottak a zsúfolt termek, templomok, 
székesegyházak odahaza, amelyekben ann}'iszor 
beszéltem nagyszámú és elókeló hallgatóság előtt, de 
úgy éreztem, hogy sehol oly fontos és nehéz föladat 
előtt nem álltam, sehol oly komoly és ágas-bogas 
lelkipásztori munk.ára nem vállalkoztam, mint idekinn. 

A tíz év óta hitéletileg elhanyagolt, elmaradt, 
közönyösséghez szakott magyarság ezrei egyáltalán 
tudomást szereznek-e missziónkról s meg tudjuk-e 
törni a jeget, amely ebben a hithideg sivatagban a 
lelkükre rakódott? Sikerül-e ily rövid idó alatt elha
tározó lépéssei előbbre vinnünk az argentinai magya
rak oly soká elhanyagolt pasztorációját? 

Egyébként az elsó szentbeszédben mindketten az 
élet céljáról száltunk s kértük hallgatóinkat, hogy ne 
feledkezzenek meg arról, hogy más is van, mint pézó 
és kenyér, gyár és mozi, ma és tegnap. Ebben a vág
tató rohanásban, amely körülöttünk az élet evilági 
javaiért folyik, ne homályosuljon el a szemünk előtt 
az Egyetlen Szükséges, az, ami a síron túl is örökre 
megmarad. Nemcsak föld van, hanem van ég is, nem-
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csak pillanat van, hanem örökkévalóság is. - Prédi
káció után szentségi áldás volt s legvégül felhangzott 
a magyar himnusz. Ercesen, lelkesen szárnyalt az 
összegyűlt magyarak éneke s azt a különös, fájdalma& 
és honvággyal átszőtt örömet keltette bennünk, amit 
mindig kelt, ha külföldön énekeljük. Ilyenkor mintha 
a dal szárnyain átrepülnénk az országokon s lehúnyt 
szemmel egyszer csak otthon teremnénk ... 

Ájtatosság után soká elbeszélgettünk a magyarok
kal a templom előtti téren. Sokan panaszkodnak a hon
vágy miatt, de akad, aki hozzáteszi: szívesen haza
látogatnék, ám aztán megint csak kijönnék ide. Az 
beszél így, akinek itt viszonylag jó dolga van, aki már 
házat szerzett, vagy egyébként megszilárdította az 
exisztenciáját. A legtöbb bizony mindenkép haza
menne, de nem tud s nem is igen mer, mert tudja, 
hogy ma otthon is nehéz az élet. 

A gyermekeken természetesen erősen érzódik 
már az idegen hatás, a mindent magábaolvasztó 
spanyol környezet. Egy ügyes kis magyar cserkészfiút 
megkérdezünk, milyen csapatnak a tagja s a fiú a Don 
Bosco-csapatot már így ejti spanyolosan: "Dom 
Bokko", A ministráláson is megérződik a latinnak 
sajátosan spanyolos kiejtése, amely pl. az "Et cum 
spiritu tuo"-t különös szájcsucsorítással így ejti kL 
"Ekkune eppiritu tuo". 

A második nemzedék még valahogy magyar 
marad, legalább amelyik része magyar iskolába jár, 
de a beolvadás természetes folyamatát itt~megállitani 
épúgy nem lehet, mint ahogy Eszakamerikában nem 
lehet megakadályozni, hogy a gyermekek szinte már 
csak angolul ne beszéljenek egymás közt. A magyar 
missziónak csak az lehet a feladata, hogy az időseb · 
beket védje, gondozza s a .fiataloknál az átmenetet 
lelkipásztori tapintattal irányítsa. Máskülönben az új 
nemzedék, amely már úgy is menthetetlenül spanyollá 
válik, még hitében is hajótörést szenvedne. Természe
tesen más a helyzet a vidéki magyar telepeken, ahol 
népünk kompakt tömegben él együtt. 
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Halálos fáradtan kerülünk jó későn haza s áldjuk 
a magyar konzult, aki lekötelező szívességgel az autó
ját bocsátotta rendelkezésünkre. Autó nélkül ebben a 
Leviathán-városban nagyon nehéz és lassú a mozgás, 
főleg a kültelkeken, ahol már nincs metró és autobusz 
s az embemek m.induntalan 15-20 km-es utakat kell 
megtennie. Olyan misszió ez, mintha odahaza a hit
szónok, mondjuk, Újpesten laknék s onnan járna át 
minden este - Budafokra prédikálni. 

Buenos-Aires, május 26. 

Ma délelőtt az érsek úr keresett fel minket s le 
kötelező kedvességgel beszélt tovább a főváros vallási 
fejlődéséről. A magyar lelkipásztori módszerekró! 
kérdezősködött. Említette, hogy évekkel ezelőtt Wöris
hofenben járt s nagyon meglepte, mikor egyik magyar 
pap a másik után azzal mutatkozott be, hogy ó hit
oktató. Ezt az intézményt, a külön csak hitoktatással 
foglalkozó papokat errefelé nem ismerik. Elmondta, 
hogy náluk a· hitoktatásban a papságnak főleg fiatal 
hölgyek segítenek, a "Damas catequistas", akik közt 
a legelókelóbb családok leánytagjai egymással verse
nyeznek a buzgóságban. 

Ezek is, mint nálunk a Ward-kollégisták, előbb 

2-3 éves hittani tanfolyamokat végeznek s vizsgákat 
tesznek. Aztán egységes beosztás szerint kimennek 
a kültelkekre, ősszegyüjtik a gyermekeket s hittanra 
tanítják őket. Részben az iskolákban, ahol azonban 
csak a rendes tanítás után lehet hittanórát tartani, 
amikor a gyermekek már fáradtak; részben és főleg 
az iskolán kívül. Mások napközi otthonokat vezetnek. 
Mindezt teljesen ingyen, szeretetből. Szerencsére az 
önkéntes hitoktatónők jómódú családból kerülnek ki, 
s így nem szarulnak rá a fizetésre. Van külön szerze .. 
tesnői intézményük is, amolyan népleányokféle, akik 
világi ruhában járnak, a "Hermanas Catequistas" (hit
oktató nővérek). 

Kiterjesztettük a magyar missziót, és egyszerre 
négy helyen prédikálunk, persze úgy, hogy hol ide, 
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hol oda megyün.k., hogy mindenüvé jusson magyar 
szentbeszéd és ájtatosság. Magában a fővárosban a 
Mansillas-utcában, kivül pedig Valentino Alsinán, 
Doc Sud-on, Wildén. Eleinte kevesebben vannak a 
hivők, de számuk egyre nő. Másvallású hallgatönk is 
akad. 

A2. időjárás hihetetlenül szeszélyes. Egyszer 
egészen nyárias meleg, másszor csaknem téli hideg. 
Egyszer napsütés, másszor szakadó eső. De a levegő 
napsütéskor is többnyire erősen páratelt. Aki meg
ázik, hiába akasztja fel a ruháját száradni; napok 
kellenek hozzá, mig a nedvesség fölszik.kad. Azok a 
magyarjaink, akik a még közvetlen, aszfalttalan kül
telkeken laknak, ilyenkor bizony akár csónakon 
járhatnak. 

Buenos-Aires, m4jw 28. 

Ma úgy volt, hogy egy génuai származású (tehát 
vérbeli tengerész) páterünkkel együtt, akit P. Isoiának 
hívnak, kimegyünk az "islákra", a Laplata-folyó 
szömyú kiterjedésú deltájának szigeteire, ahol a páter 
hatalmas, egész kis templommal felszerelt mótorcsó
nakon jár-kel s pasztorál. Sorra járja a roppant delta
területen szétszórtan lakó spanyol s olasz telepeket 
és vallásoktatásban, szentségekben részesíti a híveket, 
akik különben soha templomot nem látnának. 

Egészen különleges fajta apostolkodás, tele ös
keresztény s egyben wildwesti romantikávaL Kár, 
hogy zuhog az eső s a barométer nagyon alacsonyan 
állt; így a kirándulás jobb időre halasztódott. "Nekem 
ugyan mindegy lenne, mondja a már éppen nem fiatal 
páter, én esőben s viharban épúgy megyek, mint nap
sütésben, de önöknek persze nem mindegy". Eddig 
csekély 34.000 km-nyi utat tett meg a derék páter a 
maga apostoli, vizi útjain ... 

Délelőtt telefonhoz hívnak. Női hang szól a ké
szülékbe s pörgén és spanyolul bejelenti, hogy az El 
Mundo napilap munkatársa föl szeretne keresni. Meg
adom magam a sorsnak s amennyire a hidalgók nyel-



vén udvarias tudok lenni, beínvitálom a riportert a 
kollégiumba. 

Egy óra mulva eleven szemű, pöttöm spanyol 
szépség lebben elém a fogadóteremben, azzal, hogy ó 
az ujságíró. Nem tudok elnyomni egy mosolyt: még 
ilyen ujságírót nem láttam. Mosolyom azonban komoly 
tisztetetté merevedik, amint észreveszem, hogy a piro
sított ajkú kis kalamáristündér egészen talpraesett 
ujságíró: oly okosan teszi föl a kérdéseket s annyira 
ki tudja érezni a feleletekból azt, amit vérbeli ujság
írónak ki kell éreznie, hogy azonnal megállapítom 
magamban: igen, nő is lehet jó riporter. Még az ilyen 
kolibri-kaliberű is. Nem tudom, mit írt aztán a lap· 
jába; annyi itt a teendő, a programm, annyit kell meg
figyelni, olvasni, följegyezni, hogy az ember úgyszólva 
egyik negyedóráról a másikra él és a sok között hol 
erről, hol arról megfeledkezik. 

A misszió békésen folyik; hol Nyisztor beszél a 
belvárosban és én egyik kültelken, hol fordítva. 
A hallgatóság száma lassan gyarapszik, mind többen 
jönnek gyónni is . . . Sokan jönnek tanácsot kérni, 
ügyes-bajos dolgaikat előadni. Bonyolult esetek ... 
Sikerült néhány házasságot rendeznünk. Szinte 
fárasztó már, ahogyan sokan hálálkodnak, amiért ki
jöttünk és segíteni törekszünk rajtuk. 

Csak aki itt jár, láthatja, mílyen súlyos türelem
próba itt az állandó magyar misszióslelkipásztor apos· 
toli élete. A kültelkek mocsarai és szemétdombjai közt 
keresni az elszórt, elárvult, elkeseredett, megkérgesült, 
már mindenről lemondott magyar lelkeket: szinte 
egyenkint hivogatni őket templomba, iskolába ... 
Sárban, esőben, térdig tócsában gyalogolni, úttalan 
utakon, háromnegyedórákon át, mások irgalmától kol
dulva termet, templomot a lelkileg is hajléktalan 
magyaroknak. S akárhánynál ezek közül is csak érzé
ketlen, hálátlan visszautasítást találni ... 

Nem tudok szabadulni a vádló gondolattól: El
késett missziól Tiz év szomorú mulasztása l 

Bangha összegyU]tött munk:U. XV. 15 
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Buenos-Aires úrnapja. 

Buenos-Aires, jtínlus 1. 

Tegnap, úrnapján, hagyományos fénnyel tartották 
meg a székesegyházból kiinduló úrnapi körmenetet 
Rengeteg ember, nagyszámú egyesület és sok jeles 
közéleti egyéniség kísérte az Oltáriszentséget. Ha az 
ember ilyen tömegeket lát egy-egy vallásos meg
nyilatkozáson, könnyen esik bizonyos optikai csaló
dásba: azt hiszi, mindenki itt van. Valóságban ugyan
akkor az óriási város rendes forgalmában s meglehe
tösen hétköznapi lótás-futásában semmi észrevehető 

csökkenés nem mutatkozik. 
Bár tél eleje van, elég szépen süt a nap. Csak 

délután kell minden pillanatban attól félnünk, hogy 
megindul az eső. A külvárosokban sokfelé dolgoznak 
Részben hitközönyből, részben talán szükségből is 
Oly rémes gyorsasággal nőnek a külvárosok, hogy pl 
utakat s hidakat szakadatlanul építenek, éjtszaka is, 
vasárnap is. 

Este a Valentino Alsina-i kültelki magyar isko-· 
lában kell beszélnem. Annyira kívül fekszik ez a 
városon, hogy a német sofőr, aki 20 év óta hajt s a 
fővárost úgy ismeri, mint a tenyerét, végül is elveszti 
tájékozódását s már maga sem tudja, merre járunk. 
Kérdezősködünk; újra megyünk néhány kilométert. 
A villanyfények egyre gyérebbek, a szabályosan ki
mért utcákon alig látni itt-ott házat vagy embert 
A mellékutcákban táként áll a víz. A telkeken sár
tenger. Nem jól haladtunk, vissza kell fordulnunk. Pár 
kilométert más irányban teszünk, de megint üres tel
kekre érünk; megint irányt kell változtatnunk. Végre 
egy ember meg tudja mondani, merrefelé lehet az is
kola. Egy halvány fény felé mutat a fák közt: arra
felé. De oda már sehogy sem lehet kocsin eljutni Le 
kell szállni és a sáros, ·homokos, kanyargós és sötét 
úton tapoga,tózv~ gyalogolni a .magyar iskola felé. 
Néha bokáig merül meg az ember lába a vízben, egy-
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szer drótkerítésnek megyek neki, egyszer egy fának: 
sebaj. Végre ismerős, magyar hangok szúrődnek át 
a homályon. Helyben vagyunk. · 

A magyar iskola, amolyan bérelt kis lakóház. ki 
van világítva. A kertajtó fölött zöldbetűs táblán a föl
írás: "lsten hozott!" Fehérruhás fiúk, lányok; csokor, 
üdvözlő szavalat. A tanítónéni "szerkesztette" a ver
set külön erre az alkalomra. A gyermekek mögött 
a felnőttek, akik közül egy kerekarcú magyar nem 
állhatja meg, hogy programmon kívül szintén el ne 
mondja szép tempósan a szíve áradó érzelmeit. 

Meghatódottan lépek az iskolasza bába, ahol sz or· 
galmas kezek kis házioltárt díszítettek föl s gyertyá
kat gyujtottak rajta. Szószék, katedra persze nincs, 
csak a falak mentén néhány pad, ott az asszonyok 
ülnek. Mi többiek úgy állunk egymás hegyén-hátán, 
ki ahol elfér. Magam a lámpa alá állok, hogy min
denki lásson és halljon. Elkezdjük az éneket: "Máriát 
dicsérni, hívek jöjjetek". Persze csak úgy, minden 
zenei kíséret nélkül. Aztán imádkozunk s én beszélni 
kezdek. Eloltatom a sok gyertyát, mert a szúk szabá
ban tűrhetetlen a hőség. Az utolsó talpalatnyi hely 
is el van foglalva, még a folyosón is állnak. 

Az anyák a kisdedeiket magukkal hozták; szent
beszéd alatt nyugodtan szaplatják őket, mint odahaza 
faluhelyen szokás. Jól teszik, legalább addig az ifjú 
magyarak nem szolgáltatnak a prédikáció mellé ke
vésbbé kívánatos orgonakíséretet Körülöttem állnak 
a gyermekek, elŐttem a férfiak, mögöttem a nők. 
Beszélek, ahogy a jó Isten ilyenkor beszélni enged. 
Valóságos katakombai jelenet: szegénység, szükösség, 
de hit, áhítat és a szívek lángolása. Utána megint 
imádkozunk, énekelünk. Búcsúzáskor az emberek me
legen szorongatják a kezemet. 

úrnapja miatt s az első péntek miatt is szép S;lám
mal gyóntak a magyarak mind a három helyen; öröm 
volt az áldozók hosszú sorát látni. Lassan, fáradságo
san, de épül az Isten országa a földön ... 
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Kegyetlenül szakadt az eső egész este. Mégi6 
olyan szépen megtelt a steyliek kápolnája a MansiHas 
utcában s úgy meghatott ez a hűség és ez a buzga
lom, hogy oly melegen beszéltem összegyúlt kedves 
magyar híveinknek a Jézus Szive-tiszteletröl, mint ta
lán életemben soha. 

Ejfél felé ért haza Nyisztor testvér a kültelekröl. 
A szó szoros értelmében térdig merő vizesen. Kalapja 
nehéz volt a beléje itatódott viztőL Pedig autón ment, 
már ameddig mehetett, a Valentino Alsina-i magyar 
iskola felé. Az autó megint csak nem mehetett tovább, 
igy ö a követség derék szakácsával együtt, aki óva
tosságból revolverét is magával hozta, gyalog vágott 
neki a koromsötét éjtszakának a vízzel teljesen el
borított úton. 

S a magyar iskola még ebben az ítéletidőben is 
megtelt hívekkeL Eppen az a jellemző, hogy magyar
jaink itt vagy teljesen hitetlenek s közőmbösek, vagy 
nagyon buzgók s minden áldozatra készek. Azt mondja 
Nyisztor, oly megható volt a nép buzgósága, hogy min
denki könnyezett, még ö maga is, "ami pedig nála 
nagy szó". S nem is csak a közvetlen környékből jöt 
tek össze a derék magyarok, hanem két idősebb né
nike vagy 5 kilométernyi utat is tett, csakhogy meg
hallgassa a prédikációt. Ezeket aztán Nyisztor atya 
ájtatosság után autón vitte haza a lakásukra. 

Bár a magyarak zöme szegény gyári vagy kikötői 
munkás és ezért lakik az olcsó kültelkeken, mégis 
akad már közte olyan is, aki megszedte magát annyira
mennyire. Saját házat szerzett, apró telken, amelyen 
egy kétszobás házacska elfér s egy "kert", amely két
lépés szélességben húzódik éppen el a házacska mel
lett. Még néhány évvel ezelőtt errefelé nagyon olcsón 
lehetett telket venni; négyzetméterét 10-12 pézóérL 
(kb. ugyanannyi pengöért). A telek értéke azóta úgy
szólva évröl-évre megkétszereződik, hiszen a külváro
sok is rohamosan fejlödnek s helyenkint valóságos 
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villanegyedek létesülnek bennük. A nagy távolságok 
miatt aztán magyarjainknak reggel korán, néha már 
4-kor vagy 5-kor kell elindulniok hazulról, hogy autó
huszon, villamoson s részben gyalog a gyárba vagy az 
üzletbe érhessenek, ahol dolgoznak. 

A nagyváros lelke. 

Merészség lenne véleményeket alkotni s ítélete
ket hangoztatni olyan országról vagy városról, amely
ben még csak 8-10 napja időzik az ember; de talán 
nem merészség benyomásokról, mint ilyenekről szá
molni be s legfeljebb még azzal toldani meg e beszá
molást, amit erről a délszaki világról régebb idő óta 
itt élő, komoly és higgadt ítéletű emberektől hallunk. 

Buenos-Aires az újvilág déli felének kétségtele .. 
nül nemcsak legnagyobb, hanem egyben leggazdagabb, 
legtörekvőbb, legamerikaiasabb városa. 185 négyzet
kilométernyi földdarabon terül el s külvárosaival 
együtt csaknem 21/2 millióra tehető a lakosainak száma. 
Évtizedek alatt fejlődött mammutvárossá. A házban, 
ahol lakom s amely már" a legrégibb belvárosnak szá
mít, laknak rendtársak, akik még emlékeznek arra az 
időre, amikor ez a kollégium még a városon kívül fe
küdt, mint Bécs mellett Kalksburg vagy nálunk a Man
réza. Hosszú időn át valamennyi délamerikai állam
nál erősebben éppen Argentina vonzotta az idegenek 
népvándorlását s volt Eldorádója a minden világtájról, 
mindenfajta nációból idesöprődö, idezáporozódó ide
gen-egyvelegnek. S ez az Eldorádó nem zárkózott el 
senki elöl, ellenkezőleg: tágra kitárta kapuit, hívott, 
csalogatott mindenkit, csakhogy embert, lakost, munka
erőt s adófizetöt kapjon erre a roppant darab földre, 
ahol fél Európa könnyen megélhetne. Egyetlen állam 
így nem támogatta a bevándorlókat, ennyire a kezükre 
nem járt, míg munkát nem kaptak vagy hasznos vál
lalkozásba nem kezdtek, míg el nem indultak azon az 
úton, amely itt valamikor minden valamirevaló embert 
rövidesen jómódba, gyakran hallatlan kincsek birto
kába lenditett föl. 
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Ma már ez a kor letelt: Argentína nem Eldorádója 
többé a bevándorlóknak. Sőt leereszti a sorompát a 
szerencseéhes bevándorlók előtt. Ma már ide is nehéz 
bejutni. Itt is beállt a gazdasági válság, a világkapita
lizmus fokozatos felbomlásának ez a föld minden sar
kán érezhető tünete. Ma már itt is .. van munkanélküli
ség, kisebbedik a kivitel s a belföldi fogyasztás. Olya
nok is takarékoskodni kezdenek, akik azelőtt nem tud
ták, hogyan szórják ki az ablakon a pénzt. 

Buenos-Airesen azért külsőleg még nemigen lát
szik meg a válság. A város még ma is az amerikai 
tempójú vállalkozási kedvnek színes, mozgalmas képét 
mutatja. Még ma is egész utcasorokat bontanak le, 
csakhogy egyenesebbé tegyék a város fő közlekedési 
vonalait. Ma is egyszerűen elégetik a lehordásra szánt 
háztetőgerendákat, mert nem akarnak az elhordásuk
kal bibelődni. Hallatlan olcsóság járja, mert ügyesen 
és erővel tartják a pézó vásárló erejét. 10-20 fillérért 
l O kilométereket utazbatik az ember a földalattin vagy 
a villamoson. A lakás drágább, de az élelem s a ruha
nemű mesésen olcsó. Ahhoz a gazdasági összeroppa
náshoz képest, amely Európa egyes országait jellemzi, 
itt ma még paradicsomi a helyzet. De az argentinaiak 
már a kezdő, kicsiny gazdasági rázkódtatásoktól is 
megrettennek s idegesen és félve néznek a jövő elé. 
Persze, ők még nem szaktak hozzá azokhoz a meg
lepetésekhez, amelyek nálunk tulajdonképpen már a 
háború első hónapjai óta szakadatlanul napirenden 
vannak. 

Argentína nem ismeri a háborút, sem a háborús 
szellemet. Függetlenülése óta mindössze kétszer viselt 
kifelé háborút: mindkettőt megnyerte s mindkettő után 
úgyszólva lemondott a győzelem kizsákmányolásáróL 
S az Andesek hatalmas sziklaormán, mely az országot 
Csilétől elválasztja, az örök béke és háborúellenesség 
jelvényeként ott áll az a monumentális, karjait békére 
kitárá Krisztus-szobor, amelynek talpazatára Csile s 
Argentína népei egyértelműleg a béke következő eskü
jét vésték: "Előbb szakadjanak le a hegyek s hullja-
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nak porrá, minthogy Csile és Argentína elfeledjék a 
béke fogadalmát, amelyet Krisztus lábainál tettek'', 

Buenos-Aires annyit jelent, mint "jó levegő" s a 
város tökéletesen megérdemli ezt az elnevezést. Ere
deti neve ugyan valamivel hosszabb volt: "Nuestra 
Senora de Buenos Aires", vagyis "Jó levegős Boldog
asszonyvárosa". A városépítő Juan de Garay (ejtsd: 
Garáj, semmi köze a mi Garaynkhoz) jól választotta 
meg ezt a nevet. A levegő itt a forgalmas főváros 
közepén is mindenütt hihetetlenül tiszta, lágy és simo
gatóan enyhe. Június eleje van, vagyis itt a tél kez
dete; az, ami nálunk december. S itt mégis hajadon
főtt, könnyü őszi kabátban járnak az emberek s az 
ablakot is állandóan nyitva tartanók, ha az enyheség
gel nem párosulna szinte állandó, nagyfokú légkön 
nedvesség, a tenger közelsége miatt. Nem esik és 
mégis egészen nedves a járda. De aztán eső is kere
kedik, mégpedig akkora, hogy özönvíznek beillenék. 
Szerencsére félóra után elmúlik s megint kisüt a nap. 

Június elseje van és íme - "peregnek a fákról 
az őszi levelek". Szerencsé re csak egyes fákról, mert 
a legtöbb szépen tovább zöldel, nyáron-télen egyfor
mán. Ha a napok nem lennének oly rövidek, azt hin
ném néha, hogy itt is tavasz és koranyár van, mint 
odahaza ... Reggel azonban sokáig sötét van már. 

Minden városnak a lelkét szeretem keresni, de itt 
elég soká tart megint, míg megtalálom. Buenos-Aires 
lelke - talány. Megvan benne a latin faj stílussze
retete, tartalomérzéke, könnyed rugalmassága, de ez 
a latin vonás sajátszerüen el van keveredve benne a 
tipikusan amerikai üzletiességgel, rohanással, vagyon
kereső lázzal. A szokások és berendezések sokban fel
tűnően hasonlítanak az északamerikai intézmények
hez; gyakran egyszerűen onnan másolták le a dol
gokat. 

Am azért itt egyetlen percig sem lehetünk soha 
kétségben afelől, hogy latin fajjal, spanyol s olasz vér
rel van dolgunk; hogy nem vagyunk Newyorkban 
vagy Csikágóban. Itt azért mindig több a lélek, a 



232 

forma, az elegáneia kultusza; itt nem szökik szemünkbe 
oly mechanizáló és monotonizáló kérlelhetetlenséggel 
a Mammon és a technika egyeduralma. Még ha meg
van is, de lelkibb és esztétikaibb stílusba öltözik. Vi
szont persze a történelem patináját itt is hiába keres
sük. Itt épúgy, mint Eszakon, rövid és elég szűk kör
sugarú a mult idők emlékezete, kevés nyomot hagyo
mányozott át a jelenkorra. Az újabban beköltözöt
tekre nézve pedig még ez a párszázéves történelem 
is idegen, amely természetesen kevésbbé is érdekli 
őket. Pedig ha rövid is Argentína történelme, nagyon 
figyelemreméltó eseményekkel van tele és minden el
ismerést megérdemel az argentinai tudományos világ, 
hogy ennek a történelemnek adathalmazál példás szak
szerűséggel gyűjti és hatalmas kötetek hosszú sorá
ban hozza napvilágra. 

Sajnos, ez a délamerikai történet nem mutat fel 
nyugodt, szerves fejlődést, hanem sok esetben erősen 
tört vonalakban halad. A hódítás utáni első két év
század páratlan kulturális lendületét s pazar ígéreteit 
derékban törte az anyaország önző gyarmatpolitikája 
s később őrült egyházpolitikája is. A kótyagos és erő
szakos III. Károly alatt a XVIII. század felvilágosadási 
mámora megsemmisítette Dél-Amerikának éppen leér
tékesebb civilizátor! erőit és értékeit. Helyükbe hama
rosan a kalandorkultúra, a forradalmak és az elanya
giasodás, a szabadkőműves felforgatás és országron
tások nemzedéke lépett. Pedig hol lenne ma már Dél
Amerika a kultúra s a szociális fejlődés terén, hogyha 
kalandarak nem ülnek az apostolok helyébel Ma talán 
a latin civilizáció vezető országai virágoznának a pam
pák és a tradíciótlan csak-üzletvárosok helyén. 

A katolikus Argentína ma tiszteletreméltó erőfe
szítéseket tesz, hogy kultúrájának lelkét s alapérté
keit megmentse s a népegyveleget, amely ma e földön 
él, Krisztus szelíd igájába törje. De mily nehéz a fel
adat, mikor itt a kufárszellem a latin fajok hetyke 
könnyűvérűségével egyesül s az állam, még az ötven 
év elötti szabadkőműves korból, hivatalosan a fele-
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kezetnélkülit adja! Otven év óta nincs vallásoktatás 
a nyilvános iskolákban, - itt, ahol gyenneknépek, 
latin, azaz szilaj, könnyűvérű és gyermekkedélyű né
pek élnek, akiknek különösen is állandó nevelésre 
van szükségükl Itt egész nemzedékek - sajnos, kato
li.kusok is - szinte elszoktak már attól, hogy a val
lási és egyházi életben résztvegyenek. A keresztelet
len felnőtt gyermekek nem tartoznak a ritkaságok közé. 

Sajnos, a latin fajta nem bír azzal az önfegyelmező 
és következetesen szervezni tudó erővel, mint az 
angol, a germán s még a szláv is. Azzal az átfogó és 
mintaszerűen kiépített katolikus hitközségrendszerrel 
é~ impozáns hitvallásos iskolahálózattal, aminőre pl. 
az únió katolikusai oly jogosan büszkék, errefelé bi
zony sehol sem találkozunk, csak talán a délbrazíliai 
német telepvilágban. 

Sajnos, a déli népek pompás tulajdonságai között 
a szervezőképesség nem áll első helyen. Az argentinai 
katolikus Almanach lapozása azt a benyomást kelti, 
hogy itt mintaszerű katolikus szervezetek vannak. Ré
gebbi idő óta itt élő emberek azonban figyelmeztet
nek arra, hogy nem minden keret jelent valódi életet; 
sok szervezet inkább csak papíroson van meg, az ál
lami, a társadalmi, a művelődési életben, de egy kicsit 
néha az egyházi téren is. Jellemző, hogy sok egész
séges, komoly alkotás külföldiek, főleg németek műve. 

Erdeklődöm a sajtóviszonyok felől. Nagylepedős, 
északamerikai típusú ujságok, sok-soros, nagybetűs 

címekkel, rengeteg képpel s üzleti hirdetésse!. A kato
likus sajtót a fővárosban 2 napilap képviseli; az egyik 
komoly és súlyos, a másik fürge, de kissé kiforratlan, 
úgy mondják. A nagyobbiknak a példányszáma alig 
l 0.000 - holott pl. a mérsékelten liberális Prensá-nak 
800.000 a példányszáma. Nem láttam nyomát, hogy az 
argentinai katolikusok ezen a megdöbbentő arányta
lanságon különösképpen megakadnának. 

Igaz, hogy itt az ú. n. liberális lapok is sokkal 
katolikusabbbak, mint pl. nálunk odahaza. A magazi
nok általában elég tisztességesek; aminthogy egy nagy 
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moziszínház bejáratán is ott láttam a fölírást: "Mezte
lenséget nem nyujtun.k.". Egyik vezető, tudományos, 
katolikus folyóirat előfizetőinek a száma - alig 500, 
s -"bár legalább a megrendelők olvasnákl", sóhajt a 
szerkesztóje. Itt az emberek inkább a könnyebb olvas
mányt kedvelik. 

Aránylag jobban áll a karitász ügye. A spanyol 
fajta igen jószívű nép; sokan ebben és csakis ebben 
élik ki a katolicizmusukat Kétségtelenül ez is valami. 
Főleg a régi kreol családok áldoznak rengeteget jó
tékony célokra. A Salvador-ban alakult buenos-airesi 
Szent Vince-egyesület pl. évente 2 millió pézót juttat 
a szegényeknek. 

Istentiszteleti célokra is bóségesen és szívesen ál
doznak a tehetösebb hivők. Beszéli az eucharisztikus 
kongresszus egyik szervezóje, mihelyt híre ment, hogy 
a.z eucharisztikus kongresszus alkalmával csak a kör
menet s az ünnepi mise színhelyén, a palermói park
ban felállítandó hangszórók felszerelése 300.000 pézóba 
kerül: azonnal megajánlotta valaki ezt az összeget. El
vezettek az Orökimádás papi rendjének templomába, 
amely a spanyol-argentin eleganciának s művészet
nek remeke, valóságos ékszerdoboz. 

Kisérönk beszéli, hogy ezt az egész templomot 
az altemplomtól a tetőzetig s a pazar fe_Iszerelésig 
egyetlen gazdag úrnő építtette és ajándékozta az Egy
háznak. Az alapításnál egyetlen feltétele az volt, hogy 
minden a lehető legszebb s a legértékesebb anyag
ból való legyen. A templom csupa gránit és fehér már
vány, arany mozaik, vert bronz, majolika. A főoltár 
fölött, fenn a magasban - nem nagyítás - három
roéter magas, pazar, rengeteg ékkövű monstranciában 
tündököl az Oltáriszentség, száz meg száz égő gyertya 
s pazar fehér virágdísz· között. S a spanyolos díszítő
művészet elegánciájára vall, hogy az egész mégsem 
teszi a zsúfoltság és túlhalmozás benyomását. 

A padok mesés fafaragványokkal ékesek. Az oltár
tól jobbra-balra masszív, hatalmas bronz kandelábe
rek. A templom tervét egy szaléziánus készítette; de 
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az alapító, Castellanos úrhölgy, 20 tervet is vissza
vetett, mert egyiket sem tartotta elég szépnek az Isten 
háza számára. - Viszont kissé kómikusan hat, mikor 
ugyanennek a remek templomnak pazar előcsarnoká
ban egy koldus kuporog, kalapját alamizsna felé 
nyujtva, miközben a szájában vidáman füstölög az el
engedhetetlen cigaretta. Egy darab tipikus Argentína, 
a jómód közmondásos hazája, ahol ha van is néhol 
koldus (nagyon kevés van), még az is cigarettázik kol
dulás közben. 

Ne botránkozzék meg senki a templomépítő hölgy 
szent fényűzésén. Amikor ez a templom épült, Argen
tinában még nem volt szegény ember és a jobbmó
dúak igazán bővében voltak a pénznek. Mások haszon
talanabb dolgokra költötték a vagyonukat. A kreol 
paloták belsejében valósággal tobzódik a luxus, a leg
drágább bútorok, képek, értéktárgyak. Miért ne jus
son az úristen szolgálatának is belőle? 
· A középfokú oktatást, nevelést, katolikus részen 
főleg szerzetesek és szerzetesnők látják el. Az állami 
iskolák, sajnos, teljesen vallásnélküliek, sőt a tanár
ságnak nagy része erősen vallástalan. A gimnáziumba
lP.pés előtt a gyermekek 6-7 évig járnak elemi isko
lába, maga a gimnázium aztán csak öt osztályból áll. 
A kollégiumok nyilvános jellegűek, de minden évben 
rninden osztály vizsgájára elnököt küld ki az állam. 

A derék steyli páter, aki ezekkel a részletekkel 
megismertet, egyénileg nem lelkesedik a kollégiumo
kért, bár maga is sokáig igazgatója volt egy jónevű 
középiskolának. Nagyon sok erőt leköt, mondja, s az 
eredmény elég fogyatékos, aminek a helyi körülmé
nyekben keresi magyarázatát. A szerzetes középisko
lák növendékei közül nagyon kevesen lépnek szerze
tesi pályára. Sokkal többen a post-escuela (iskola 
utáni foglalkoztatás, oratórium) intézményeibőL Ahol 
a pap nem mint tanár áll az ifjúval szemben, hanem 
mint atya és lelkipásztor. Ezekbe az iskolánkivüli 
oratóriumokba, ahol játék, tanulás és vallásgyakorla
tok váltakoznak, annyira szeret járni a középiskolai 
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ifjúság, hogy a legnagyobb büntetés, amelyet itt ki 
lehet róni, az, ha egy fiút néhány napra eltiltanak az 
oratórium látogatásátóL Don Bosco gondolata itt reme
kül beválik. Sokkal kevesebb pénzbe is kerül egy ora
tórium, mint egy kollégium fenntartása, szertárakkal 
s ezer bürokratikus teherrel; sokkal kevesebb személy
zetet is igényel és sokkal több fiút, leányt ment meg 
a hitélet számára, mint egy-egy kollégium. 

Szerinte ilyen helyen, mint ebben a góliát-város
ban, a szükség diktálja, hogy necsak néhány ezerrel 
törődjünk, főleg ha eszközeink s erőink kimértek, ha
nem juttassunk valamit az Egyház nevelői s pasztorális 
szeretetéből annak a száz- meg százezernyi ifjúságnak 
is, amely bármi okból nem jár katolikus középisko
lába. A steyli páter okoskodásában bizonnyal sok 
igazság van; viszont az oratóriumok maguk a teljes 
és alapos katolikus kiképzést és műveltséget termé
szetesen mégsem tudják úgy biztosítani, mint a ren
des nevelőintézetek. 

A sátormissió. 

A főváros lelkipásztori ellátása terén még 15-20 
évvel ezelőtt szörnyü állapotok voltak. Még 1926-ban 
is a csaknem kétmilliós városnak csak 39 plébániája . 
volt. A candelariai egyházközséghez nem kevesebb, 
mint 200.000 hivő tartozott. A plébánia egyik vége 
a másiktól éppen 15 km-re feküdt. Egyházmegyének 
is heillett volna s mindössze egy papja volt. 

A steyli páterek ekkor kész tervvel járultak a 
ferences érsek, Bottaro elé, a plébániák felosztása és 
39 helyett 120-nak létesítése ügyében. Az érsek el· 
fogadta a tervet, de a káptalan elleneszegült, me rt ki
vihetetlennek tartotta. Végül mégis keresztülhatolt az 
eszme s most fokozatosan végrehajtják. A steyli páte
rek maguk jártak elő jó példával: a saját 60.000 lelket 
számláló plébániájukat ismételten felosztották: rnü 
,,csak" 25.000 lélek tartozik hozzájuk. Jellemző az u 
tapasztalatuk, hogy a fölosztás óta kisebb területen 
nagyobb a gyónó-áldozók száma, mint azelőtt volt a 
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GO ezres létszám mellett. Még anyagiakban sem jár
tak rosszul a fölosztássaL 

Az új plébániák létesítésében bevezetőül minde
nütt az ú. n. sátormissió szolgált. Az elközönyösödött 
külvárosi népet ennek segítségével nyerték meg ismét 
a hitéletnek. Templom hiányában hatalmas sátrakat 
állítottak föl egy-egy üres háztelken; harmóniumot, 
oltárt, szászéket tettek beléjük. Zenekarokkal járták 
végig az utcákat s meghirdették a kéthetes missiót 
a sátorokban. A rnissionáriusok támogatására megje
lentek a Darnas Catequistas-egyésületek hölgyei. 
Osszehozták a gyermekeket s hittanra tanították őket. 

A propaganda érdekében némelyik hölgy még azt 
is rnegtette, hogy egy repülőtiszt rokona vagy isme
rőse révén az egész városrészt repülőgépből ledobott 
missiós meghívókkal árasztotta el. Az egyik sátorban 
aztán a gyermekek oktatása folyt, a másikban az asz
szonyoké, a harmadikban a férfiaké. Két hét alatt 
ugyan nem lehetett nagyon alapos munkát végezni, 
de tettek, amit tehettek. Fényesen folyt le a meg nem 
kereszteltek keresztelője (százszámra!), az elsőáldozók 
ünnepsége, amely alkalommal a hölgyek a szegény 
gyermekeket föl is ruházták, valarnint a házasságok 
megkötése. A befejező körmenet, amelyen néha 15-
20.000 ember is résztvett, valóságos diadalmenete volt 
a hitnek ott, ahol két héttel előbb még nyoma sem 
látszott a vallási érdeklődésnek. 

Több helyen az lett a rnissió vége, hogy egy jó
módú telektulajdonos telket ajándékozott az építendő 
templom számára. Akárhányszor szükségtemplorn is 
épült a rnissió nyomában, magam is láttarn néhányat. 
Egyszerű bádoglernezfalakból, vagy durva nyerstég
lábóL Papot is kerítettek valahonnan, aki eleinte csak 
a katekista hölgyek adományaiból tengődött, de harna
rosan megélt a stólából is. Láttarn egy gyönyörű, tágas 
templomot, amelyet egyetlen buzgó lélek épittetett 
Egy másik helyen istállószerű fészerben egy kezdődő 
kapucinus-zárda bújik meg: valóságos faskatulyákban 
laknak itt a derék, egyszerű, durvacsuhájú atyák. De 



egészen bizonyos: két éven belül pompás templomuk, 
rendházuk lesz. Egy másik templomot faládák deszkái
ból építettek fel a "Jovenes Marianos", a kongrega
nista fiatalemberek. 

Valóságos remeke a szükségtemplom-stílusnak az 
ír palotUnusok temploma: 18 nap alatt épült meg
valami érdekes, túzmentes, papírszerű anyagból, egé·· 
szen könnyedén, de rendkívül ízlésesen. Természete
sen nemzeti szentjük, Szent Patrik tiszteletére. Mind
össze 31.000 pézóba került. Ha majd a végleges temp
lom megépül, a szükségtemplomot kultúrházzá alakít
ják át, mint nálunk is szokás. Az említett kis kapuci
nus plébániához, amely csak mostanában alakult, 
máris 30.000 lélek tartozik. De már így is, a fészer· 
formájú templomocskában, 32.000 volt a multévi áldo
zá.sok száma. Mikor benne jártunk, egy erősen né
gerbe játszó harmadrendi hölgy takarította a templo
mot. A plébániai segítők mindent ingyen tesznek, 
csupa lelkesedésbőL 

Doc Sud és Wilde. 

Buenos-A/res, június 5. 

Néhány nap óta a Doc Sud nevú kikötői külváros 
egyik kis templomában s egyidejűleg Wildében folyik 
a magyar misszió. Elég szépen jönnek össze a hívek. 
Itteni viszonyok szerint ez már nagy szó: ötvenen, 
hatvanan lehettek mindjárt elsőízben. Másnap ez a 
szám a kétszeresére szaporodik. 

Fáradságos munka itt minden misszió: az ember 
nem tudja, hol kezdje, mit feltételezhet, mit nem. 
A vallási tudatlanság helyenkint megdöbbentő. Van, 
aki botrányt csap, mert második feleséggel élvén, nem 
gyónhatik. Egy asszony dühösen fölkel s tüntetőleg 
kivonul a templomból, mikor a prédikációban kijelen
tem, hogy nem keresztény az a gyennek, aki nincs 
megkeresztelve. 

Ezeknek a külvárosoknak társadalmi, erkölcsi, 
sőt közbiztonsági viszonyai sem a legrózsásabbak. Be
törés, lopás, gyilkosság, utcai támadások nem éppen 
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ritkák. A rossz nyelvek szerínt a rendörségi szemé
lyek közt is akad, aki ilyenkor nem mindig a meg
támadott félnek kél a védelmére. A tömeges beván
dorlások idejének még ki nem forrott, át nem haso
nult, meg nem ülepedett emberáradata nagyon sok 
salakot vetett ki ide a perifériákra. 

Egy öreg argentinai elkeseredésében úgy fogal
mazta meg ennek a helyzetnek a jellemzését, hogy ha 
nem lenne Buenos-Aires, meg kellene alapítani, hogy 
öt világrésznek legyen valahol szemétlerakodó telepe. 
Egy örmény bevándorolt pedig így filozofált: "Köz
mondás nálunk Kisázsiában, hogy egy görög álnokabb 
tíz zsidónál és egy örmény ravaszabb tíz görögnéL 
Magam odahaza minden elképzelhető huncutságot lát
tam már. De Buenos-Airesben kiderült, hogy én még 
ártatlan és tapasztalatlan csirke vagyok". 

Ezek a megállapítások természetesen nem általá
nosíthatók. Mégis valami igazság volt bennük. Ma
gyarjaink életére és lelki fejlődésére mindenesetre 
sokszor rendkívül káros hatással van ez a környezet. 

Konzulunk autója annyiszor és annyifelé vitt már 
minket, hogy a sofőrrel közben egészen összebarát
koztunk. Jóképű, 40-es, német ember: értelmes, udva
rias, szolgálatkész. Mikor egyszer egyedül voltam 
vele a kocsiban, elővettem őt is. Találomra. Hát ő 

hová való, mióta van idekünn, van-e felesége, milyen 
vallású, jár-e templomba? 

Kedvesen, nyiltan felelgetett. Az apja berlini volt, 
ő is Berlinben született; az anyja poznani lengyel. Kis
gyermek-korában hozták ki ide. Az apja hamarosan 
megszökött tőlük, magukra hagyta a feleségét s a 
gyermekeit. Azóta nem tud róla. Nem tudja, milyen 
vallású. Templomba ritkán jár, mert mint sofőr nem 
is igen ér rá. De hisz az Istenben és tudja a Miatyán
kot. Azt hiszi, meg van keresztelve, de semmiféle ok
mánya nincs. Ezért aztán nem is esküdött templom
ban. A felesége idevaló, katolikus. Jó lenne rendezni 
az ügyét, mondom neki, beszéljen egyszer a Man
sillas-utcai német plébánossal. Szívesen megteszi, 
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1gen; mihelyt egy kis érkezése lesz. Maga is érzi, 
hogy valahová kellene tartoznia. Csak még eddig nem 
gondolt rá . . . Tipikus argentinai eset! 

A "szent" és "tudós" Cordoba. 

Cordoba (Tucumán), június 6. 

Ma egy kedves meghívásnak engedve, ellátogat
tam Középargentina egyik fontos városába, az argen
tinai kultúrtörténelem egyik jeles középpontjába, 
amely rendi szempontból is különösen érdekelt: Cor
dobába. Andalúziai gyarmatosok alapították a várost 
s azért kapta ezt a délspanyolországi nevet. A hithir
detők eredetileg Peru felől közelitették meg s csak
hamar főlfedezték, hogy missziós központnak kiválóan 
alkalmas hely, mert mind a két óceán felől megköze
líthető, egészséges, magasfekvésű s így nyáron is el
viselhető az éghajlata. 

Ma Cordoba vidéke csakugyan az előkelő fővá
rosi közönségnek is egyik kedvenc nyaralóhelye a 
Sierra lábainál. Kitűnő vize s levegője van. A jezsui
ták ezt az akkor még jelentéktelen helyet tették meg 
egész paraguayi missziójuk gócpontjává; iskola
várossá, sőt egyetemi várossá fejlesztették. Az egye
tem ma is áll, de állami kézben van. Ez Lima után 
Délamerika legrégibb egyeteme. Egyik jeles tanára 
és a cordobai rendház átszervezője a XVIII. század
ban magyar ember volt: a már említett P. Orosz 
László. 

Orosz Kassán lépett a Jézustársaságba, majd egy
ideig a bécsi Pázmáneumban müködött s végül 1726-
ban saját kérelmére Paraguayba került. Itt azonban 
nagy sajnálatára azzal fogadták, hogy nem hithirdető 
lesz, hanem Cordobában az egyetemen bölcseletet és 
hittudományt kell tanítania. Bánatosan írja Orosz 
László egyik barátjának: "Jómagam Tucumán földjén 
a cordobai főkollégiumban lakom s megvallom szégye
nemre, hogy itt, nyilván Isten büntetéséből s talán, 
hogy a büneimért vezekeljek, a bölcselet előadására 
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vagyok kárhoztatva. Hej, érdemes volt-e a vértanui 
pálma reményével s azzal az égő vággyal eltelve, 
hogy az apostolok példájára élve-halva a pogányok 
közt hirdethetem az evangéliumot, ezerszeres élet
veszély közt áthajóznom a tengeren, hogy azután ide
érkezvén, Krisztus helyett Arisztoteleszt hirdessem? 
Tisztelendőséged talán nevet ezen, én azonban sirán
kozem rajta ... Jaj - így fejezi be levelét -, meny
nyire szégyenlem, hogy a hithirdető dicső nevét vise
lem, holott valóban nem apostol vagyok, hanem csak 
- filozófusi" 

A buenos-airesi főállomásról, a Retiro-ról kitűnő 
gyorsvonat: az "Aguila de Oro" (Arany sas) visz el 
egy éj alatt Cordobába. Nagyszerű vonat, mert vagy 
500 km-ig meg sem áll; igaz, hogy átlagos sebessége 
csak 50 km. Ahogy az Arany sas az argentinai éjsza
kába, a pampák világába beleszalad, gondolataim 
folyton a régmultban, P. Orosz László alakjánál időz
nek. 

Mennyivel nehezebb volt a hithirdetök utazása a 
XVIII. században! Ma rugalmasan ringó, kényelmes 
hálókocsiban egy éjszaka átszeljük az argentinai pam
pát, míg nekik heteken át kellett ökörfogaton úttalan 
utakon utazniok, kitéve a vad és megtéríthetetlen s 
azóta ki is pusztult pampa-indiánok támadásainak ... 
De az odautazásnál is mennyivel keservesebb lehetett 
a távozás, amikor kétszázados gyönyörű kultúrmun
kájuk az üldözés folytán hetek alatt összeomlott: 
P. Oroszt 70 éves korában cipelték vissza ezeken a 
mezőkön át a rabságba, a számkivetésbel 

Teljes 12 óráig fut a gyorsvonat a végtelennek 
látszó síkságon, míg végre reggel áthalad a Sierra 
Chica (Kis Szierra) dombjai közt s Cordobába érkezik. 
A város maga 200.000 lakosával kies völgykatlanban 
fekszik a Rio Primero (Első folyó) partján. Ennek az 
"Elsö folyónak" (egyszerű elnevezés, utána jön a 
"Második", "Harmadik", "Negyedik" és "Otödik 
folyó", az elkereszteléssei a települök nem veszteget-

Bangha: OsazentlJtott munkAI. XV. 16 



ték soká az időt) többi közt az a nevezetessége, ami 
számos más délamerikai folyónak, hogy sehova sem 
torkollik. Elvész u vize a mezőn, a homokban 

Meghatottan lépern át a rendház küszöbét 
amelynek egykor magyar ember volt az elöljárója; 
meghatottan mondom a szentmisét annál a gyönyörű 
retablo-főoltárnál, a meglepően finom egyházi farag
ványok között, amelyeket annakidején a megtért gua
rani-indiánok faragtak fából és kőből a távoli reduk
ciókban és szállítottak aztán ide vízi járműveken és 
ökrösszekereken. 

A város történeti nevezetességeit P. Grenón, a 
jeles argentinai történettudós mutatja meg, akinek 
nagy érdemei vannak a régi missziós munka történeti 
adatainak felkutatásában. A sapo-márványból (szap
pankőből) vagy pedig kemény cédrus- és quebracho 
(vas)-fából faragott érdekes portálékat, kézmosó kuta
kat, szobrokat. Jezsuita fráterek s megtért indiánok 
építették a kollégiumnak ma is használatban levő 

templomát, hatalmas fadongákból készült boltíveit, 
érdekesen kiugró mennyezeteit és karzatait, eleven
ségtől duzzadó barokk retablóit. A templom s a hozzá
tartozó régi kápolna erősen barna, dúsan aranyozott 
alaptónusával az indiánok ízléséhez való alkalmazko
dást tükrözi. A megkínzott Udvözítő szobra, a fájdal
mas Szűzé, a sajátszerűen felöltöztetett s feldíszített 
feszület mind az ő alkotásuk. A templom közepén ma
gasba emelkedő fakupola. Kívülről a templom keveset 
mutat, durva terméskövekból épült, amelyek nem 
alkalmasak az ornamentális kiképzésre. 

A templom átellenében leány-nevelőintézet áll, 
amely valamikor szintén a rendházhoz tartozott; ez 
volt a konviktus és a nyomda, az első nyomda, ame
lyet Dél-Amerikában berendeztek s amelyet P. Orosz 
új gépekkel szerelt fel. A templom túlsó oldalán az 
egyetem, amelyen ma meglehetősen szabad szellemű 
tanárok viszik a szót. A régi árkádok még a jezsuiták 
korából valók. Az egyetem udvarán impozáns szobor: 
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a ferences első cordobai püspöknek, Fray Fernando de 
Trejonak, az egyetem alapítójának a szobra. 

A város környékén a hegyekben fekvő községek 
a régi jezsuiták telepítő munkájának figyelemreméltó 
emlékei: Alta Gracia, S. Catalina, Jesus Maria stb. Ma 
híres üdülő- és nyaralóhelyek, melyeket főleg tüdő
betegek keresnek föl. A régi épitmények még rom
jaikban is meglepő alkotások. A Digue S. Roque 
(Szent Rókus-tó), amelyet mesterséges patakduzzasz· 
tással létesítettek, szárazság idején. ma is legfőbb vé
delme a környék mezőgazdaságának. Cordoba jelen
tős bőrföldolgozó ipara, valamint környékének hatal
mas kőbányái részben szintén missziói kezdetekben 
gyökereznek. 

Cordoba sokáig s részben még ma is az argentinai 
katolicizmus fellegváraként szerepelt a köztudatban. 
Régi jelzői: "Cordoba la docta, Cordoba la santa, Cor
doba la católica". Ez a jellege azonban egyre homá
lyosult, nem utolsó helyen egykor katolikus egyete· 
mének szabadszelleme és sajtójának frivol hangja 
miatt. A katolikus szervezkedés még a kezdetnél tart, 
sokan még mindig nagyon is a tradíciók erejére ha
gyatkoznak. 

Néhány magyarral itt is találkoztam. Elszórtan itt 
is akadnak magyar diákok, gyári munkások. Sajnos, 
időm kevés ahhoz, hogy összeszedjem öket; erre na
pok kellenének. A fővárosban pedig még vár a munka. 
Igy a következő éjjel ismét visszatérek Buenos
Airesbe. 

Bueno•·Airea, júniUl 1. 

Ma befejeztük a doc sudi és wildei missziót. Az 
eredménnyel, mindent összevéve, meg lehetünk elé
gedve. Igaz, a kéthetes fővárosi misszió távolról sem 
érte el a buenos-airesi magyarok egész tömegét. 
Sokan csak akkor értesültek róla, amikor a misszió 
véget ért. De fáradozásunk, hisszük, mégsem volt 
hiábavaló. A még csak néhány hónapja itt időző ma-

16"' 
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gyar lelkipásztor munkáját talán sikerült megtámogat
nunk s kissé szélesebb alapra is fektetnünk. 

Az első vidéki állomás, amely most soron követ
kezett, Leguizamón volt. 

Leguizamón. 

La Amalla, jrlnlus 11. 

Leguizamón jelentéktelen kis falu a "B. A. P." 
(Buenos Aires y Pacifico) angol vasúttársaság fővo
nala mellett, amely a híres, helyenkint 4000 méter 
magasságig hágó, tranzandin átkelés felé vezet. 450 
km-nyire fekszik nyugatra a fővárostóL Ránk nézve 
Leguizamón azért fontos hely, mert itt a környéken 
tanyázik, 20 km hosszú és ugyanoly széles földdara
bon elszórva, a legközelebbi magyar földműves-telep, 
a Colonia S. Juan (Szent János-telep), külön magyar 
iskolával. 

A vasúttársaság itt a földjeit olyanképpen adta 
bérbe, hogy a telepes 40 éven át fizeti az amortizációt 
s akkor övé lesz a telep (ha ugyan addig meg nem 
szőkik, ami nem éppen ritkaság). Egy-egy telepes · 
80-200 hektárt vesz munkába. A föld minősége na
gyon külőnböző. Legtöbben keservesen panaszkod
nak, hogy ha esik, akkor a víz mint a tenger mindent 
elborít s mire a víz leszikkad, ott van mindenütt a 
salétrom, amely minden vetést kiéget. Ha pedig jó a 
termés, akkor meg esetleg jön a sáska, egész felhő
szerű tömegben s az utolsó fűszálig mindent elpusz
tít, ami útjába esik. Van természetesen jó esztendő is, 
és sok függ a gazda Q.ozzáértésétől. Van, aki otthon 
írnok volt, rendőrségi altiszt, vagy iparos; az ilyennek 
persze kétszeresen nehéz a helyzete, amíg az újszerű 
foglalkozást ezen az újszerű telepen meg nem tanulja. 
De akad magyar gazda, akinek egészen csinos a háza 
és az udvara s amellett, hogy földjét műveli, még pom
pás yorkshire-iak.at is nevel. 

Azért . csak nehéz itt az élete mlndenkinek, aki
nek a lelke hazagondoL Nehéz sors az, így egyedül, 
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kivetve élni a messze idegenben s oly szétszórtan; 
hogy az ember csak hosszas lovaglás, kocsizás árán 
látogathatja meg a szomszédait. A gyermekek már 
egészen kicsiny korukban kitűnő lovasok, lóháton jár
nak iskolába is. Persze jámbor, öregebb állatok hátán, 
amelyek nem veszélyesek. Egészen érdekes látvány, 
amikor az 5 éves Miska gyerek ül a lovon elől, mö
götte pedig a 3 éves Margitka, aki míg az egyik kezé
vel a bátyjába kapaszkodik, a másikkal még ide-oda 
integet is. Amíg a tanítás folyik, az iskolásgyerekek 
jószága egyszerűen kint legel (ha van mit) az út 
szélén. Nem lopja el a lovat senki, nincs errefelé az 
állatnak nagy értéke s nem is igen jár erre idegen 
ember. Sok-sok kilométert lehet itt autón menni, míg 
az ember emberrel találkozik. 

Képzelhető, ilyen viszonyok közt a telepen lakó 
35-40 magyar családot sem könnyű feladat össze
hozni. Annál nagyobb dícséret illeti a kolónia fiatal 
tanítóját, aki különben okleveles gazdász, hogy úgy 
szét tudta vinni a misszió hírét s úgy fel tudta lelkesí
teni az embereket, hogy legtöbbje háromszor is meg
jott a három nap alatt, míg a telepen időztünk. Temp
lomról persze szó sincs, szállóról sem. Egy szarnszé
dos nagybirtokos házaspár azonban a kastélyát és 
kápolnáját a magyar missziónak rendelkezésére bo
csátotta. Igy kerültünk ide, a "La Amalia" nevú puszta 
kastélyába. A kastély minden kolóniális kényelemmel 
berendezett könnyú építmény, de tulajdonosai majd
nem sohasem lakják. Csekély 75.000 hold itteni birto
kukon kívül még másutt is vannak birtokaik és kas
télyaik s azokat jobban kedvelik. A kastély gondozója 
és ennek a felesége osztrák. Már vagy 9 éve élnek itt; 
szép gráciasan és bécsiesen beszélnek németül. Erre
felé az ember az osztrákokat is már félig magyarok
nak érzi. 

Reggel érkezünk; a párás, ózondús őszi levegö
ben félórás autóvágtatás után jutunk el a kastélyig. 
Szombat reggel van, a magyarak még nincsenek itt, 
de itt van az uradalom személyzete: németek, olaszok, 



spanyol·argentinaiak. Misére, gyónásra várnak. Lehet 
egy éve már, hogy pap erre nem járt. 

Hirtelen megtekintem a kápolna felszerelését. 
Ostyát és misebort óvatosságból magunkkal hoztunk, 
a többi misekellék nagyjából a helyén van; igaz, hogy 
csak piros miseruha akad. Am a miseingnek s váll
kendőnek sehol semmi nyoma. De azért misszionárius 
az ember, hogy az ilyesmin ne ütódjék meg nagyon; 
miseing helyett akad egy fölösleges fehér oltárteritó, 
amelyból a "szükség törvényt bont" elve alapján 
hamarosan miseinget rögtönzünk. 

Mise után, ahány nyelven csak tudunk, gyónta
tunk. Ezúttal már spanyolul is. A spanyoloknál is 
nehezebb megértenünk az olaszokat, akik errefelé 
mind piemontiak lévén, a legcifrább hegyvidéki olasz 
nyelvjárást beszélik: fuoco helyett igy mondják: fók, 
tutti helyett: tüccs stb. 

Kihirdetjük a másnapi programmct s azt is, hogy c. 
még kereszteletlen gyermekeket hozzák el: megkeresz
teljük; ha van egyházilag meg nem kötött házasság, 
azt is rendbehozzuk. Minderre a cordobai püspöktól 
sürgönyileg kaptuk meg a legmesszebbmenő felhatal
mazásokat 

Magyar telepesek közt a Pampán. 

Reggeli után nekivágtunk a magyar telepnek. Meg
látogattuk azt a néhány telepest, akinek tanyája az 
útunkba esett, ahogy a magyar iskola felé igyekeztünk. 
Nagy volt az öröm erre is, arra is. Egy öreg, barázdás 
arcú magyar sirva hálálkodott a jó Istennek, aki meg
adta, hogy egyszer már magyar pap is került a ta
nyájára. 

Amúqy évek óta csak Faragóéknál, egy derék, 
buzgó földmfves házaspárnál fáragattak össze vasár
naponkint "kismisére", ami abban állt, hogy egy sz é
pen feldtszftett házioltár előtt együtt imádkozgattak, 
énekelgettek. Az egyik családnál 9 gyermek van, u 
na!;!yobbia 15-11 éves; még egyik sem volt gyónni
áldozni. Itt egy 3 éves kis magyart mutatnak, akt mé~ 
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nincs megkeresztelve; ott egy 20 éves leányt, aki tüdő
vészben fekszik; még sohasem áldozott. Most lesz az 
első és valószínűleg utolsó szentáldozása. Itt is, ott is 
invitálnak, marasztalnak, sült csirkét, bort tesznek 
elénk s kínálgatnak hazafias vendégszeretettel. De 
sietni kell, mindenütt csak röviden időzhetünk. A fiatal 
tanító nagyon kér, hogy délben az ő vendégei legyünk. 
Utána úgyis az iskolába van összehíva a magyarság. 

Délután három. Jönnek a magyarok, ki lóháton, 
ki szulkin (kétkerekű, kétüléses, magas kocsin). Embe
rek, asszonyok, fiúk, leányok, apró gyermekek. Kime
gyünk közéjük az udvarba, az öregebbek Nyísztort és 
Wodarkát veszik körül, én meg nekiállok s próbálok 
pedagógizálni az ifjúság körében. 15--18 fiú-leány, 
apró s nagyobb áll körülöttem. Elkezdünk beszélgetni, 
kikérdezern őket, imádkozunk, énekelünk. Hirtelen. 
mint valami lidérc nehezedik rám a felelásség érzése. 
A nevelés művészete amúgyis szörnyen nehéz művé

. szet, de milyen kétségbeejtően nehéz feladat ez: egyet-
len délután az egész hittan lényegét előadni ezeknek 
a gyerekeknek s őket mindjárt az első gyónásra és 
áldozásra is előkészíteni! Megmagyarázni nekik, akik 
még a fogalmakat sem ismerik, hogy mi az Isten, mi 
az örökkévalóság, a lélek, kicsoda Jézus Krisztus, mi 
a megváltás, a kegyelem, a gyónás, áldozás, a szent
ségek ... 

Legtöbben semmit sem tudnak a hittanból, csak 
amit véletlenül a szüleiktől hallottak itt vagy ott; 
soha hitoktatónak, katekizmusnak még a színét sem 
látták. Még jó, ha a Miatyánkot tudják valahogyan. 
A Hiszekegyet alig tudja közülük egy is, legföljebb 
<t "magyar Hiszekegyre" jár rá a szájuk, ami hazafias 
szempontból igen szép, de az Apostoli Hitvallást még
sem pótolhatja. A szülők jámborak és vallásosak, a 
lakásaik tele vannak szentképekkel, szentelt gyertya, 
olvasó, feszület függ a falon, de a hittan megtanításá
hoz természetesen sem elég tudásuk, sem elég peda
gógiai készségük nincsen. Minden erőmet megfeszí
tem, hogy a gyermekeket lekössem; igyekszem oly 
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mélyen leszállni a felfogásukhoz, amennyire csak tudok. 
Akik idehaza rendes hitoktatáshoz vagyunk szokva, 
el sem tudjuk képzelni, mily irtózatosan nehéz dolog 
azt így az iskolán kivül pótolni; hát még ilyen nevet
ségesen rövid idő alatti 

Elég rideg szél jár a nyilt udvaron - ebből alig
hanem hűlés lesz, - de a tanyai gyermekek föl sem 
veszik; ilyesmihez mint a puszta fiai, a pampa magyar 
vadvirágai hozzá vannak szokva. Mintha ez a rideg, 
télies szél is a helyzetet szimbolizálná: hidegség, sze
génység, nagy-nagy lelki árvaság jellemzi itt a magya
rok szellemi életét. Szórjuk, hintjük a magot, de meny
nyit ragad el a szél s mennyi fogamzik meg ezekben a 
szegény gyermeklelkekben? 

Egyébként mélyen meghatott ezeknek a kedves, 
egyszerű magyar gyerekeknek a viselkedése. Az öt
éves kisleány mellettem s a legényszámba menő 17 
éves fiú egyformán csüngött az ajkamon; úgy néztek, 
hallgattak, mint egy csodát. Egy sem únta el, egy sem 
hancúrozott, pedig csak úgy az udvaron álltunk kör
ben. Ha nehezen értették is a nekik szakatlan oktatást, 
mégis meg akarta érteni mindegyik. 

O, ezek a nagy, ártatlan szemek! Ezek a mezőn, 
tán, jószágon, itt-ott elrohanó autón s vonaton kívül 
még talán semmit sem látott, korán kemény dologhoz 
és igénytelenséghez szoktatott, tanyai kis magyarok! 
úgy megsajnáltam őket! Csak legalább annyit meg 
tudjak értetni velük, milyen nagy dolog az a másnapi 
első szentáldozás, amire most hevenyében fölkészítjük 
őket! 

A gyermekeket Nyisztor és Wodarka veszik át 
tőlem, nekem meg a felnőttek után kell néznem, akik 
közben az iskolaszabában gyültek össze. Ott szaron
ganak szegények vagy 40-en a szűk és alacsony iskola
padokban. Imádkozunk, énekelünk és megkezdem az 
oktatást. Felelevenítem az édes hazai emlékeket, a 
templomot, amelyben odahaza misére jártak, a temetőt. 
amelyben szüleik teste pihen. Az emlékezés fájdalmas 
édessége csendes sfrdogálásban olvad föl, érdekes-



képpen nem is annyira az asszonyok, mint még in
kább az emberek szemében. Az idegen világ nagyon 
megtörte öket, legtöbbje keservesen cipeli az élet ter
hét s szomjas lelkével mohón issza az igét, amely a 
szenvedéseinek magasabb értelmét magyarázza. 

Utóbb egy öreges magyar, akinek arcát baráz
dásra, gödrösre marta a hosszú évek ezer gondja, el
csukló zokogás közt szorongatja a kezemet s mert 
nagyon-nagyon tele a szíve hálával s mert valami igen 
nagyot és szépet akar mondani, azt suttogja felém: 

- A fölséges Úristen áldja meg még azt a római 
pápát is, aki magukat ide kiküldöttel 

A lelkiatya nem kevésbbé indult meg, mint a 
nyája; könnyeim összefolytak ezeknek a szegény hon
talan, idegenbe kivert magyaroknak keserü köny
nyeiveL 

Oktatás utá.n a kicsiny tanítói szabában gyóntak 
a felnöttek, a gyermekek pedig részben egy bádog· 

· tetejú vályogputriban, részben egy aprócska konyhá
ban. A többiek azalatt az iskolaszabában rózsafüzért 
mondtak, majd szenténekeket énekeltek: karácsonyit, 
nagyböjtit, Mária-énekeket, amit tudtak. Közben le
szállt az este, beállt a sötétség. A világtalan iskola
szabában még mindig szólt az ének és az imádság; 
mintha a derék hívek egyetlen este akarták volna ki
pótolni s helyrehozni mindazt, amit hibájukon kívül 
évek óta elmulasztottak. 

Ejtszaka lett, mire a telep vezetőjének Ford
kocsija előállt s visszatérhettünk a la-amaliai kas
télyba. Mit el nem bír egy ilyen kis Ford és mit el nem 
bírnak az ember csontjai, mikor ilyen utakon kell vág
tatni hosszú kilométereken át. Az autó fényszórójának 
sugárkévéjébe bele-belebámul az állatállományt együtt
őrző drótkerítés mögül egy-egy álmos, fölriadt 16, egy 
durvaszörü tehén, haragosan ránk meredő bika. Itt 
egyik helyen egy drótkötéllel körülhatárolt térségen, 
nem kevesebb, mint 500 tenyészbika van együtt, persze 
csak úgy a mezóre kicsapva. A tehenek s a lovak 
szintén a szabadban töltik az éjtszakát télen-nyáron 



Egyszer-egyszer egy nyúl szalad bele a fénykévébe s 
lassan, kényelmesen sétálel-az mondják, itt a nyu
lak olyan lomhák, hogy kutyákkal lehet vadászni rá
juk fegyver nélkül. 

La Amalia fűtött kastélyában a földbirtokosné fo
gad, aki időközben egy idősebb hölgy kíséretében szin
tén megérkezett. Vacsora után elbeszélgetünk a kan
dalló körül s iparkodunk beleképzelni magunkat a spa
nyol gyarmatoskor világába, amikor ilyen haciendá
kon és vidéki kastélyokban érlelődött ki az új argen
tinai társadalom, a függetlenségre vágyó s az anya
országtól mindinkább elütő délamerikai lélek. 

Másnap, vasárnap a kastély kápolnájában volt u 
misszió fórésze: gyónás, prédikáció, mise, áldo?ás. Dél
után még egyszer magyar hitoktatás az iskolában. 
Mindezek betetőzéseként pedig ökörsütés és szabad
téri lakoma a földbirtokosné jóvoltából. Mindebből, 

sajnos, kiestem, merl az előző napokban szerzett hű
lések miatt ágyban kellett töltenem a napot. Nyisztor 
és Wodarka végezték helyettem is a munkát. 

La Amalla, június 12. 

Egész nap távol voltak mind a ketten s csak késő 
este vetődtek haza, halálos kimerülten a szakadatlan 
beszéd, gyóntatás, sokkilométeres ide-oda vágtatás és 
döcögés után. Nyisztor leült az ágyam szélére s ciga
rettáját szíva számolt be kellemes és fájdalmas tapasz
talatairól. 

Lent a hallban a ház úrnője régi argentinai leme
zeket játszott a gramofonon. A melankólikus, kissé 
primitív gitárdalok legtöbbjéből valami furcsa gyökér
telenség és nosztalgia sírt ki, a koloniális lelkiségnek 
az a sajátos keveredettsége. amelyben mint az egész 
itteni költészetben s irodalomban, az óhaza ide átmen
tett kultúrájának maradványai viaskodnak az újhazai 
gauc..:sö-kultúrával, pajzán, nomád, nyughatatlan gyar
matosok élnivágyásával, helykeresésével a nagy-
világban. · 
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Kellemetlen dolog idegen házban betegecini meg 
s még kellemetlenebb, hogy a közmondás szerint a baj 
sohasem jön egyedül. l3jtszaka arra riadtam föl, hogy 
inog és recseg az egész ház. Nem volt álom, sem kép
zelődés. A néma vidék halotti csendjében semmiféle 
jármű nem okozhatta ezt a percekig tartó rázást, csör·· 
getést, az ágyamnak ide-oda rezdülését. Másnap tele 
voltak a lapok egy Mendoza-vidéki heves földrengés 
híreivel, amely beljebb az országban egész utcasorokat 
döntött halomra. 

Reggel ismét harminckilométeres autózás után 
vasúton térünk vissza a fővárosba. 

Nem mondom, hogy nem csalogatott volna annak 
a vasútvonalnak a folytatása is, amelyen Leguiza
mónba utaztunk. Ez az a híres "transandino" vonal. 
amely megoldotta az Andesek hegyláncán való, sokáig 
lehetetlennek tartott vasúti összeköttetés problémáját. 
Még hozzá ott szeli át a vasút az Andeseket, ahol a 
legmagasabb csúcsok állnak, köztük az Aconcagua, 
egész Amerikának legnagyobb hegye (7040 m). Ezt a 
vasútat a vasútépítő technika egyik csodájának tart
ják. A csilei oldalon a vonal Valparaiso felé ereszke
dik le, közben egy elágazás Santiago de Chile felé 
vezet. 

Persze, csalogatna egy kis patagóniai vargabetií 
is; dehát ki gyözné idővel és pénzzel? Európa összes 
országait sorra beutazni sokkal egyszerűbb feladat 
lenne, mint amilyen Argentina egész területének be
utazása volna, Salta és Jujuy petróleummezőitöl 
kezdve, le Mendoza szőlötermelő vidékein s a vad
regényes Neuquen gyönyörű hegyi tavain, a legendás 
Nahuel Huapin át lefelé Chubut-ig, majd Santa Cruz 
kormányzósági területéig, a Viedma-tó s a Lago Ar· 
gentina bűbájos környékéig, onnan ismét le a Tűzföl
dig, ahol a Fagnana-tónál a kormány újabb hatalmas. 
l32.000 hektárnyi területen nemzeti parkat létesített, 
a Parque Nacional del Sur-t. A keleti oldalon pedig a 
Pilcomayo vizét61 a Chaco végtelen erd6ségein át le: 
a pampákon egészen Bahia Biancáig s a buenos-airesi 
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gazdagok pazarul berendezett világfürdöjéig, Mar de 
Platáig. Ilyen utazáshoz azonban legalább egy esztendő 
és természetesen némi aprópénz lenne szükséges. 

Buenos-Aires, jllnlus 12. 

Az influenzától szömyú nehéz szabadulni ezekben 
az amerikai stílusú vasúti kocsikban, ahol végig egy 
terem az egész s az utasoknak nehéz lenne megtiltani, 
hogy egyszerre minden oldalon ne nyissanak ablakot. 
A vonatok helyenkint nagyon szépek, tiszták, kényel
mesek; másutt kevésbbé azok s ugyanezzel a finom
ságbeli különbözőséggel találkozunk az utasok sorá
ban is. Nagy részük udvarias és el6ke!ő, de van, aki 
az első osztályon is lehúzza a cipőjét, lábát az ülésre 
rakja fel és kétségbeejtően szemeteL A nők pirosra 
festik körmüket, de nem mindig tartják fontosnak, 
hogy azok tiszták is legyenek; a hajuk sokszor rendet
len, de az ajkuk vastagon ki van pirosítva. 

Az egyik állomáson különös emberpéldány szállt 
föl a kocsinkba: alig 35 éves, de roppantul elhízott 
fiatalember, vállán nagy sárga kendővel az eső ellen, 
aminőt nálunk csak a falusi asszonyok hordanak. Le
ült, megkérdezte utitársait, milyen nap van, mondták 
neki, hogy hétfő és 11-ike; erre ő nyomban elaludt. 
Aludt reggel 8-tól délután félháromig, olyan bősz hor
kolással, hogy a gyerekek három kocsiból is össze
futottak s hallattanul mulattak az orkánszerű trombi
tálásokon. A kövér fiatalember csak akkor ébredt fel, 
amikor megeredt az eső s az esőcsöppek a nyilt abla
kon keresztül ráhullottak csellónagyságú lábszáraira. 

A vidék erre mindenfelé teljesen és tökéletesen 
lapos, de azért nem éppen egyhangú; itt-ott mégis mu
tatkozik falu, vagy legalább tanya, facsoport, vagy 
legelő jószág. Helyenkint vadvizek mellett rohanunk 
el, amelyeken a vadlibáknak és vadkacsáknak tízezrei 
röpködnek. 

A kocsi középfolyosóján minduntalan ujság- és 
könyvárus, csokoládé- és cukorkaárus megy végig s 
kínál ja a portékáját; főleg este, ha sikerült elszendered-
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ned, szeretí füledbe ordítani a ·kínálkozó vásárlási al
kalmat. A gyorsvonatnak és személyvonatnak, akár 
az Egyesült Államokban, azonos a dfjszabása1 mind
össze az a különbség, hogy itt nem egységes osztály 
van, hanem első és második osztály1 azonkívül van 
még, mint északon, külön szalőnkocsi és persze háló
kocsi. A sokféle, egymással versenyző vasutitársaság 
közt elég nehéz eligazodni s főleg nehéz az egyik tár
saság vonalairól a másikéra tűrhető összeköttetést ta
lálni. Ez valószínűleg nagyon hasznos a társaságok
nak, de annál kellemetlenebb a társadalomnak. Azon
ban, ahol a töke az úr, ott sehol sem a közjó, hanem a 
tőke haszna az irányadó. 

A fővárosban magyar levelek s ujságok fogadnak. 
Milyen jól esik itt az ilyesmi! Egy napi pihenő után 
észak felé megyünk. 

Santa Fe. 

Sanla Fe, június 14. 

Santa Fe annyi, mint "szent hit". A név ugyanattól 
a Juan de Garaytól származik (1573), aki Buenos Aires
nek a nevét megadta. Az elnevezés, mint a szarnszé
dos Rosario (rózsafüzér) városé, az első telepítők val
lásos buzgóságára emlékeztet1 sajnos, ma már nagyon 
sokan élnek errefelé, akik nem is gondolnak rá, mit 
jelentenek e nevek. 

Santa Fe a hasonló nevű tartománynak székhelye. 
Ez a tartomány messze fölhúzódik északnak a Chaco
vidék erdős részeibe, délen pedig a pampákba nyúlik 
bele. Kikötője a Paraná hajóforgalmának egyik fontos 
megállója s a város maga élénk kereskedelmi csomó
pont. Mint jelentős vidéki székhely, Santa Fe az argen
tinai történelemben is változatos szerepet játszott. 

Kelety Lajos rosariói konzulunk, lelkés és tevé
keny magyar ember, példás szervező ;m.unkával készi
tette elő a magyar missziót. Santa Fében aránylag ke
vés magyar lakik, mégis már a pályaudvaron ünnepé
lyes fogadtatás várt ránk, amelyben többi közt a helyi 
hatóságok, a katonai parancsnok stb. is résztvettek. 
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A fogadtatásból azonban majdnem baj lett, amennyi
ben 4 órával elóbb érkeztünk meg, mint ahogy érke
zésünket várták. A rendezőbizottság, amely csak biz
tonság okából jött ki elénk a korábbi vonathoz is, ki
jelentette, hogy az ünnepi rendet megbolygatni nem 
lehet, szép csendesen vissza kell utaznunk autón egy 
állomásnyira s a megállapított időben újra ünnepélye
sen és hivatalosan megérkeznünk. Igy is lett s a fo
gadtatás nagyszerűen sikerült. 

Magam ismét rendtársaimnál lakom. Amikor az 
Inmaculada-kollégium rektora szobámba vezet, kelle
mes meglepetés fogad: a hatalmas vendégszoba falán 
a főhelyen egy szép Munkácsi-reprodukció: Krisztus 
Pilátus előtt. A rektor megnyugtat, hogy nemcsak most 
s nemcsak az én kedvemért tették ide. 

Reggel a magyar misén megjelent vagy 30-40 
magyar, akiknek Nyisztor prédikált. Utána ismerke
dés, beszélgetés. Sok panasz, könny, öröm, honvágy: 
ahogy már megszaktuk ... 

Délelőtt a helybeli megyéspüspöknél tisztelgünk. 
Mutatja egyházmegyéje térképét: akkora darab földre, 
mint a Duna-Tisza köze, egyetlen plébánia jut, egyet
len pappal. Káplán itt úgyszólva sehol sincs. A külön 
hitoktatót s intézeti lelkészt legföllebb hirból ismerik. 
Orömmel emUtette a püspök, hogy Róma hamarosan 
újra rendezi az argentinai hierarchiát s egyszerre vagy 
tiz új püspökséget létesít az országban. Az ö egyház
megyéjét is talán három részre osztják. Hiszen lehe
tetlen pl., hogy Rosario városa a maga több mint fél
millió lakosával nem püspöki székhely. Santa Fe tar
tományban még három éve is megtörténhetett, hogy 
a radikálisak kedvéért újra eltörölték az iskolai hit
oktatást. Ennek is az áldatlan lelkipásztori viszonyok
ban van az oka. 

Az általános jólét és könnyú élet miatt kevesen 
jelentkeznek a papi pályára; sokan közben is meg
únják a hosszú tanulmányokat s elhagyják a szeminá
riumot. Amúgy az idevaló papság szinvonalát dícséri 
a püspök, csak egyes nemrég bevándorolt spanyol és 
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olasz papokra panaszkodik keservesen, hogy nem szol
gálni jöttek, hanem "fare ali' America", Amerikát él
vezni. A katolikus akció újabban szépen fejlődik, az 
ifjúság is megmozdul, amiről azelőtt szó sem· volt. 
A bevándorolt papok az egyesületi élettel nem sokat 
törődtek, a katolikus akcióról hallani sem akartak. El
mondták reggel a misét, kiszolgálták azokat a híveket, 
akik jöttek s ezzel vége volt; napközben szórakoztak 
s minden délután más ,.beatánál" (jámbor nénikénél) 
kávéztak. Akárhányszor valóságos üzérkedést fejtettek 
ki a stólával; sokan azért nem kereszteltették gyerme
küket s nem esküdtek egyházilag, mert a pap sokat 
követelt. Nem csoda, hogy a vallástalanság s a közöny 
ilyen körülmények közt nagy méreteket öltött. Hát 
még ahol egész nemzedékek nőttek fel a nélkül, hogy 
papot, templomot láttak volna! 

A vallási tudatlanság gyakran szédületes. Egy 
derék gaucho (vidéki kisgazda) gyónni akar, a pap 
azonban óvatosságból előbb kissé kikérdezi a hittan
ból: 

- Tudod-e, testvér, hány Isten van? - kérdi. 
A gaucho a legnagyobb nyugalommal vágja ki: 

- Padre, yo tengo cinco (én ötöt tartok), s el
~orolja a - templomokat, amelyeket véletlenül ismer. 

Persze ezek nem mindennapi esetek s nem hiányoz
nak mellettük a nagyon szép és épületes vonások sem. 
Rengeteg bajt okoznak a néptanítók, amióta a tanító- és 
tanítónőképzőket a szabadkőművesség ejtette hatal
mába. Ezekből az intézetekből a félműveltségnek s d 

gyermekesen vallástalan felfuvalkodottságnak valósá
gos díszpéldányai kerülnek ki a falvakra s rontják az 
ifjúságot tovább. 

Az Inmaculada-kollégium, amelynek vendége va
gyok, modern részeiben talán még a buenos-airesinál 
is szebb. Régi részei még a missziók idejéből valók. 
Persze az időjárás enyhesége sok mindent. tesz lehe
tövé, amit nálunk elgondolni sem lehetne. Tágas, nyilt, 
árkádos folyosók futnak körül két emeleten véges
végig, hatalmas terraszok; az udvaron pálmák, szokat-



lan, ismeretlen, tarkavirágú növények, narancsfák, 
amelyeknek haragos zöldjéből dúsan kandikálnak ki 
az éppen érő arany gömbök. A szökőkút körül karcsú, 
lllafényú, hosszúlábú, hosszúcsőrű, nekem ismeretlen 
nevü madarak lépkednek kényes előkelőséggeL Szelí
dek s nem röpülnek el. Ellenben már egy otromba 
feketerigót, amely hangos lármájával valóságos köz
botrányt okoz, mint valami exotikus csodát kalitkA
ban őriznek s büszkén mutogatják: ni, ilyenünk is van! 

Az intézetnek minden udvara természetesen egy· 
úttal futball-tér s a tízpercekben az aranyifjúság azon
nal zajos meccseket rögtönöz. Az érettségi előtt állók 
már nagy urak, mindegyik külön kis szabában lakik; 
egyedül jár kirándulni s piknikezni is. Egy pár kis 

·vitéz a fiatalabbak közül barátságosan megszólít: már 
ismernek, mert a cordobai Principios-ban látták az arc
képemet. Igérik, hogy ők is eljönnek majd a francia 
előadásra, amelyet a katolikus Magyarországról tar
tok, mert hogy ők is értenek egy kicsit franciául. 

Az egyik folyosón ott sündörgő háziszolga szólít 
meg - magyarul. Kissé tótosan beszél, dé látnivaló 
szeretettel mondja, amit tud: 

- Jónapot kívánok! Hogy vannak maguk? En 
vagyok TrencsénbőL Si, sil 

Hogy viszont én is megörvendeztessem, előveszem 
igen szükkörü tót tudományomat s megkérdem: "Jako 
sza máte? .Jako sza voláte?" Itt egyszerre megszúnik 
minden nemzetiségi ellentét; szentbeszédeinkre egy
formán jönnek a kárpátvidékiek, a bácskaiak, magya
rak, németek, szlávok. 

Egy lengyelt is bemutatnak, majd egy litván fiút, 
azzal, hogy magyarok. Kukkot se tudnak persze ma
gyarul. De a spanyolnak magyar, lengyel, rutén, hor
vát és litván - egy. 

Este magyar istentisztelet van az Inmaculada 
templomában. Jóval többen vannak már, mint reggel 
voltak. Két pár azonnal jelentkezik, hogy házasságát 
egyházilag rendezni szeretné. Telefonon szerzünk hozzá 
az· illetékes plébánostól engedélyt - este 10 órakor. 
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Másnap reggel a Mária-oltár előtt megtartjuk az es
küvőt. Megint van magyar prédikáció és beszélgetés 
a derék hivekkeL Hamar összebarátkozunk, szinte ne
vét is ismerjük már valamennyinek. S mikor a záró
ájtatosság után búcsúzunk tőlük, már mint meghitt is
merősök szorongatjuk egymás kezét. 

Akad idő egy közeli mintagazdaság, a "Piquete" 
megtekintésére is. Majd a katonai parancsnoknak kö
szönjük meg, hogy résztvett a pályaudvari aktuson. 
Lelkesen mutatja meg a laktanyáját Európai művelt
ségü ember, családja eredetileg Ausztriából szárma
zott ide; ö maga sokat utazott Közép-Európában. A ka
szárnya E>gy ezrednek szól s nagyszerű, modern beren
dezésével minden országnak becsületére válnék. Kü · 
lön erőmű-teleppel, fürdőkkel, kis kórházzal, tiszti, al
tiszti s legénységi üdülővel, sportpályákkal ... A ve
zérkari alezredes szeme felragyog, amikor katonai ro
konságonu 'l hivatkozom s papoknál talán szakatlan 
érdeklődést mutatok katona1 kérdesek iránt. 

Az utolsó santaféi estére volt meghirdetve a "ma
gyar konferencia" az idevalósiak, a nagyközönség szá
mára. Némi merészség kellett hozzá, hogy az előadást 
meghirdessük, hiszen kit érdekel itt messze földön az 
a kicsiny, európai ország, amelynek legtöbben még a 
nevét sem hallották soha? Ha Budapesten Turkesztán
ról hirdetne előadást valami ismeretlen utazó, vajjon 
hányan mennének el meghallgatni? Szerencsére a kol
légium nagy tényező a város életében s a páterek 
meghivása eredményes volt. Előadás után sokan sze
retetteljesen érdeklődtek még további részletek után; 
az olasz konzul főleg a magyar-olasz barátság ala
kulása felől kérdezősködött. 

Rosari o. 

Rosarlo, jrlnlus 17. 

Autón mentünk Santa Féből Rosarióba, a köz
társaságnak nagyságra második városába, amelynek 
kikötőjéig a kisebb óceánjáró gőzösök is följutnak 
a La Platán. 

Rnngha : ÖssZr1:yiij11i11 mnnk~i. XY. 17 
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V égnélküii mezök, itt-ott elszórtan tanyák, házi
kók. Egy-két helyen szántanak, de, Uramfia, milyen 
szántás ez! Három· vasekét összekötnek s 8-10-1:! 
lovat fognak elébe, a 13-ik lovon a gazda ül, aki a:.~: 

egész "szerelvényt" hajtja. Az országútra is rá
rákanyarodik egy-egy hat-nyolclovas óriási káré, zsá
kokkal magasan föltöltve, a kereke jó két méter ma
gas. Persze, hogy győzze a sarat, amelyből itt a me· 
zön esős időben bőven van. 

Sárban elakadt autóval itt is találkozik az ember. 
Azért ez még mindig kellemesebb látvány, mint ami
kor itt is, ott is egy elhullott ló vagy tehén hűlt tete
mei bomladoznak szabadon az út szélén, vagy már 
csak fehér, kísérteties állatcsontvázak tanuskodnak az 
itt beteljesült enyészetről . . . A szemetet és döglött 
állatot egyébként a nagyvárosok külterületein is min·· 
denki odaszórhatja, ahová akarja. Szerencse, hogy 
legalább így télen olyan erős és tiszta a légjárás, hogy 
a levegő mégsem romlik meg észrevehetően. 

Rosarióha a délelőtt folyamán érkezünk be; a ma
gyar konzul s az itteni magyarak egy küldöttsége sze
retettel fogad. Szállásunk a · német redemptoristáknál 
van, aminek nemcsak azért örülök, mert a német rend
házban kissé kipihenhetjük a spanyollal való örökös 
erőlködést, hanem azért is, mert ezek a derék rajna
tartománybeli szerzetesek, akiket maga a pápa küldött 
ide, igazi német alapossággal vetették rá magukat a 
rendszeres, német stílusú lelkipásztorkodásra. Néhány 
év alatt oly szép eredményeket értek el, aminőkkel 
eddig ebben az országban kevés helyen találkoztunk. 
Véletlenül éppen templombúcsúra érkeztünk s így al
kalmunk volt ennek a munkásnegyedben fekvő, fej
lődő plébániának ünnepi megnyilatkozásait is figyelni. 

Amióta ennek a görbe országnak földjét taposom, 
sehol sem volt annyi örömöm, mint itt. Tömeges áldo
zások, kongregációs felvonulás, Máriás-körmenet ... 
A kedves, hangulatos stílusban épült óriási templom 
kef riapon át úgyszólva állandóan zsúfolt, ami erre
felé bizony elég ritka látvány! Mégpedig kora reggel-
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től este 10-ig. És egyre hangzik az ének, itt először 
igazi népének (amitől az argentinai nép majdnem tel
jesen elszokott), férfiak, nők együttes éneke. Itt hang·· 
zik fülembe először a készülö eucharisztikus világ
kongresszusnak igazán szép, imponálóan erőteljes szö
vege és dallama: 

Dios de los corazones, 
Sublime Redentorl 
Domina a las Naciones 
Y ensenales tu amor-1 1 

Látni kellett az őszhajú, de még fiatalos plébános
rektor szálas germán alakját, égö szemét s igéző tekin
tetét, hallani férfiasan csengő hangját, amint dirigált, 
prédikált, vezényelt, irányított, lelkesített és imádko
zott. Igen, az ilyen lelkipásztorok sohasem dolgoznak 
hiába . . . Igaz, hogy 70-80, vagy talán 90.000 hivő 
tartozik a plébániájához s ehhez a számhoz képest a 
4-5000 ember, aki a körmenetben résztvett, még nem 
sok; de másutt még ettől a számtól is messze elmarad
tak a hozzánemértö vagy ódon módszerekkel dolgozó, 
vagy nem is nagyon dolgozó, bérenctípusú kurátu-
sok... ~-

A munkáshívek arcán a vallásos meggyőződés 
tüze villog s az apostoli tettvágy elszántsága tüzel ... 
Amint másnap hosszú soraikat áldoztatom, köztük itt 
is, ott is feltűnik egy-egy fajtiszta indián típus, a régi 
törzslakók maradványa ... Itt már magyarjaink is job
ban résztvesznek az egyházi életben: több közüle úgy 
mutatkozik be, hogy ö is tagja az itteni Apostolado 
del Sagrado Corazon-nak, a Jézus Szíve Szövetségnek. 

Feltűnik, hogy a város üres falait, a gyárak kilo
méter hosszú kerítéseit, valamint a vasúti töltések és 
hidak oldalát hatalmas. arányú választási reklámok 
töltik be: a nemrég lezajlott polgármesterválasztás rek
lámjai. Egész programmok házmagas betűkkel a falakra 

. 1 Szlvek királya, felséges Udvözítö, uralkodj61 a nemzeteken 
i ·lcÍnítst.l meg öket szeretetrel 
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mázolva, kilométer hosszú, szakszerű kék-fehér festés
sel: "Liberaciónl" "Democracial" "Progresol" "Votad 
a Hugo Roselli, intendente de Rosariol" "Solo Rosellil'' 
A Roselli név öt perc alatt beleidegződik, belekalapá
lódik a kozönség lelkébe. Más polgármesterjelöltek 
neve is ott szerénykedik egyik-másik helyen, de leg
több helyen Rosellié, a liberális jelölté. 

Honnan veszi az ilyen polgármesterjelölt azt a ret
tentő summa pénzt, amelybe ez a mértéktelen reklá
mozás belekerül? Hja, felelik az itteniek, azt a párt 
adja össze, mert hiszen a polgármesterválasztás itt üz
let, mégpedig gyakran elég fényes és - csunya üzlet. 
Amelyik párt befut, az nyomban elkergeti az utolsó 
írnokot és rendőrt is, aki a másik párt uralma idejé
ből maradt itt s minden hivatalt, minden városi meg
bízást kizárólag a saját párthívei közt oszt szét. A szép 
szavak: "Liberaciónl Progreso!" a mult századbeli 
kortesstílus balekfogási mód.szerének kedvesen naiv 
maradványa, amelynek, úgy látszik, még mindig akad 
komoly hívője. A csillogó jelszavak megvalósulásából 
aztán annál kevesebbet látunk. Sehol a világon olyan 
rossz közmüveket, oly csapnivaló kövezetet nem lát
tam, mint ebben a félmilliós városban; úgy látszik, 
a közpénzek itt másra kellenek. Minthogy pedig a tá
volságok itt is óriásiak (lakásomról a magyarokiakta 
Saladiilo városrész sebes autóvágtatással csaknem egy 
órányira van), a folytonos autónrobogás ezen a gya
lázatos kövezeten ugyancsak próbára teszi idegeinket 

De megéri a fáradságot, mert a magyarak közt itt 
is sok a tennivaló és sok az öröm is. Házasságokat 
hozunk rendbe, prédikálunk, szentségeket szolgálta 
tunk. A derék olasz pap, aki ennek a templomnak 
a plébánosa, mindenben kedvesen a kezünkre jár, még 
a templom énekkarát is rendelkezésünkre bocsátja. 
Szegény argentin énekeseknek és énekesnöknek, akik 
a magyar nagymisén latinul énekelnek, e miatt bizony 
türelmesen végig kell hallgatniok a számukra érthe
tetlen, 3/, órás magyar prédikáeiét is ... 

Helyenkint Mailáth püspök apostoli médjára kel-
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lett a gyonasra ránógatni egy-egy lassú elhatározású 
magyart; vagyis karon kellett fogni őket, becipelni egy 
szobába, ujságpapirost teríteni eléjük a földre: no, test
vér, most szépen térdeljen le és gyónjon meg, mikor 
is gyónt utoljára? S a derék hazafiak, akiket ilyképpen 
megmentettünk a tanakodás és húzódozás terhétől, 

mosolyogva adták be derekukat. "Hát bizony, persze, 
szentatyám, hát hiszen, persze ... " 

A vasárnapimisén és litánián már csillogtak a sze. 
mekben a lelkesedés könnyei. Utána egy nagybajuszú 
öreg magyar azt mondta Nyisztornak: 

- Jaj, Istenem, édes tisztelendő úr, olyan szép 
volt ez, mintha csak - otthon lett volnal 

Hiába: a legnagyobb, a legszebb, a boldogságnak 
a csimborasszója, ami az itt élő magyarok lelkében· 
csak fölvillanhat: az "otthon", az "óhaza"! 

Ez a visszavágyás az óhazába persze nemcsak ma· 
gyar sors, hanem nagyon sok más nemzetiségűé is. 
Érthető, de kárral is járhat. Baj, hogy itt is oly sok 
a hontalan, a lélekben nem itt élő ember, aki az itteni 
tartózkodását, amely a legtöbb esetben a sírig tart, 
mindvégig átmenetinek tartja. Ezért aztán nem alapít 
családot, még akkor se, ha tehetné, elhanyagolja sok
szor a vallá!öát is és csak a pénz után szalad, eszmé
letlenül, gyökértelenül és vértelenül. Ezek azok a szo
morú, nyugtalan arcok, amelyeket lépten-nyomon lát 
az ember errefelé az utcákon. 

Nekem ez a jelenség erősen feltűnt s megkérdez
tem valakitól, miért oly szomorú itt Argentinában a 
legtöbb ember, akivel az utcán találkozunk? Miért 
nem nevet itt úgyszólva senki? Az illető azt felelte 
hogy ezt az általános levertséget itt már sokan meg
állapították. A hontalanság, gyökértelenség, megnem
állapodottság teszi; valami megnyugodni nem tudó 
hontalanság üli meg ezeket a lelkeket. 

Másik rossz következménye az átmenetinek vélt 
időzés eme furcsa lelkiállapotának az, hogy igen sok 
esetben a családi élet meglazulására vezet. Az embe· 
rek Európából átjönnek szétnézni, ideiglenesen el-
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helyezkedni, azzal a gondolattal, hogy néhány évig 
'itt maradnak, megszedik magukat s aztán hazatérnek, 
vagy kihozatják családjukat is, mihelyt elég pénzük 
lesz hozzá. De a pénzgyüjtés mégsem megy olyan 
gyorsan. Időközben az ideszakadt férfi más nő után 
néz, merthogy kell valaki, aki mosson és főzzön rá 
stb .... Ugyanakkor esetleg az otthon hagyott asszony 
is összeáll valakivel. Igy alakulnak a törvénytelen 
viszonyok s így hull szét a családi közösség, a lelkek 
·belső békéjének s hitéletének helyrehozhatatlan ká
rával. 

A Circulo Cbreros Católicos (Katolikus Munkás 
egyesület) impozáns palotájában egyik estére van 
meghirdetve ismét a francia- és olasznyelvű előadás 
Magyarországról a közönség számára. Tűrhetően meg
telik a hatalmas színházterem. Utána vetítettképek 
következnek, melyeket olasz nyelven Nyisztor magya
ráz. A tevékeny, ügybuzgó konzul két nap alatt csi
náltatta meg a több mint félszáz vetitettképet A kö
zönségnek látnivalólag tetszett a budai királyi vár, 
a parlament, a bazilika, a Duna hídjai, a Szent Margit
sziget s érdekes: főleg a Mátyás-templomot tapsolták 
meg. Az olasz konzul itt sem hiányzott az előadásról. 

Gazdálkodás a Pampavilágban. 

Rosario Argentinának második városa, de bizo
nyos értelemben ez az igazi argentinai főváros. Buenos 
Aires nemzetközi kereskedőváros, Rosario viszont a 
tipikusan argentinai élet és tevékenység középpontja, 
a pampák mezőgazdasági vérkeringésének a szive. 

Itt nyílik alkalmam érdekes részletek megtudako
lására Argentína gazdasági helyzetéről, ennek a fiatal 
országnak küzdelméről a kimeríthetetlen eldorádó 
belső meghódításáért 

Argentína közmondásosan gazdag termőföldjén, 
amelyen sokfelé két méter mély a tiszta humuszréteg, 
mai napig a legkülterjesebb gazdAikadás folyik. Gaz
dálkodáson itt nagyon sokan nem is· földmívelést, ha-
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nem csak állattenyésztést értenek. Az argentinai nagy
bÚtoltos nem vesződik a földdel. Azt 100-200 hektá· 
ros darabokban kiadja bérlőknek, colonóknél.k s a bért 
többnyire a termés bizonyos százalékában, termész~t
ben követeli be. 50-200 ezer holdas birtokokon tt~r
mészetesen ez is rengeteg jövedelmet jelenthet. Maga 
a nagybirtokos csak ritka esetben, inkább csak az 
európai stílusban berendezett modern gazdaságokban, 
a minta-estanciákon űzi a gazdálkodásnak mind a két 
nemét együtt. Az uralkodó stílussal, a "monoculturá"
val (egyoldalú gazdálkodással), természetesen a rop
pant jövedelmezőség s a roppant veszteségek lehető
sége egyféleképpen adódik. 

A gazdasági élet fejlődésére egyes korábbi kor
mányok korrupciója gátlólag hatott; megfogyatkozott 
a bizalom s ezzel a termelési rend szilárdsága. A pénz 
értéke aggasztó mértékben szállt alább, 1891-ben be 
állott az államcsőd. Azt mondják, hogy az 1930 szep
tember 6-i nemzeti forradalom, amely az Irigoyen
kormányt elűzte s a köztisztességet visszaállította, gaz
dasági tekintetben is nagy javulást hozott volna, ha 
közben itt is érezhetővé nem válik a gazdasági világ
~d~ . l 

Argentína kivitele 97 százalékban mezőgazdasági 
termék. Ebből növényi produktum 66°/o, állati 310fo. 
A mezőgazdasági élet szilárdságával áll és dől tehát 
n köztársaság anyagi jóléte. Ezért komoly kérdése ma 
az argentinai nemzetgazdaságnak, miként függetlenít
heti magát a világválság romboló hatásaitól. 

A felelet elég egyszerű: a tervtelen rablógazdál
kodásról át kell térni lassan a tervszerű, racionális gaz
dálkodás útjaira. 

Egy tekintélyes német-argentinai közgazdász. 
Kempski szerintl Argentinának kereken 280 milli6 hek
tárnyi földjéből ma kb. 80 millio hektár alkalmas az 
intenziv mezőgazdasági megmüvelésre (ebből 28 mil-

1 Argentin/en. Sammlung kurzer Answándererführer, Buenos
Aires, 1933. 
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lió hektár szántóföld, 52 millió természetes legelő); 

a hátralévő 200 millió hektárból pedig kb. 100 millió 
hektár még mindig külterjes állattenyésztésre alkalmas 
legelő, 70 millió hektár pedig erdő; míg 30 millió hek
tár esik a hegységekre, tavakra, mocsarakra, árterü
letre s partvidékre. 

A 28 millió hektár szántóföldön kb. 20 millió hek
tár a gabona- és lentermőföld (8'6 millió hektár csak 
a búzaföld, amelyen 1931-ben hektáronkint átlag 860 kg 
búza termett; 5'6 millió hektár a tengeri, 3 millió a Jen, 
1'6 millió, a zab, 0'6 millió a zárpa, 0'5 millió a rozs
föld). 6 millió hektáron lucemát termelnek, 650 ezer 
hektáron gyümölcsöt, 170 ezren gyapotot, 140 ezren 
szölöt, ugyancsak 150 ezren cukomádat, 150 ezren 
burgonyát. Az állatállomány szintén szédítő számokat 
mutat fel. Igy 1930-ban a hivatalos számlálások szerint 
Argentinában volt összesen kerek 32 millió darab 
szaiVasmarha, 44 millió juh, 10 millió ló, 1 millió ösz
vér és szamár, 5 és fél millió kecske, 3 és fél millió 
sertés. A zállatállomány mennyisége lényegesen emel
kednék, ha a mai egyoldalú gazdálkodás helyett a föld
birtokosok áttérnének a vegyes gazdálkodás rendsze· 
rére. Erdekes, hogy magyar telepeseink, ahogy otthon 
tanulták, sokfelé itt is maguktól áttértek a vegyes gaz
dálkodásra, persze inkább csak kicsiben. 

A művelés alatt álló terület ma kb. 300.000 család 
birtokában van, akik részben tulajdonosok, részben 
bérlők. 1928-ban a hivatalos statisztika csak 140.000 
birtokost mutatott ki, akik közül 52.000 (tehát kb. 37°16) 
tulajdonos és 88.000 (630/o) bérlő. Az eloszlás a követ-· 
kező volt: 

Kevesebb, mint 10 hektár volt 8.300 gazdálkodó kezén, 

10-.25 " 25.600 
26- 50 

" 
27.100 

51-100 
" 

30.300 

101-200 " 32.900 
201-300 

" 11.000 
301-650 4.000 
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A mezőgazdasági fejlődésnek nagy akadálya a 
vasúti társaságok rablópolitikája is, a túlságosan ma" 
gas díjtételek. Mendozában a legkitünőbb szőlő ára 
kilónkint 2-3-5 fillér, ha azonban Buenos Aires'be 
szállítják, a fuvar maga 6-7 fillérrel drágítja az árut. 
Innen a hihetetlenül hangzó valóság, hogy Argentína 
Olaszországból s máshonnan importál élelmiszert, pl. 
paradicsomat Mert így olcsóbb, mintha pl. az északi 
tartományból, Jujuy-ból stb. szállítanák. Buenos Aires 
utcáinak kövezésére olcsóbb Nervégiából szállítani a 
követ, mint az Andesekből, az ország tulsó felérőL 

A szövetkezeti mozgalom még a kezdet kezdetén 
van, aminek folyománya a közvetítő kereskedelem és 
a spekuláció túlzott mértékű haszonrészesedése a föld
míves és főleg a bérlő kárára. Rendkívül hiányos a 
mezőgazdaság céltudatos, tervszerű irányitása, a gé
pek használata, az utak kaibantartása (ami ilyen nagy
kiterjedésű országban nem is csekély feladat) s a talaj
javítás. Trágyázásra itt a csekélyszámú mintagazdasá· 
gon kívül senki sem gondol. Föld van elég. A leg
kisebb bérlő is sokszor 200 hektáron, tehát több mint 
350 holdon dolgozik, többnyire csak a fiaival. Mint
hogy csak bérlő s nem tudja, meddig marad egy hely
ben, eszébe sem jut a talajjavítás, maradandó beren .. 
dezkedésekröl való gondoskodás, öntözőcsatornák, 

vagy éppen gyűmölcsfaültetés. Minél kevesebb befek
tetés pénzben és munkában, ez a jelszó. A telepes 
földjének rendesen csak egy részét veti be búzával, 
kukoricával, a többit legelőnek használja néhány száz 
állata számára. Ha az esztendő jól üt be, úgyis any· 
nyija terem, hogy két-három évig vígan megél belőle, 
Ietörleszti az adósságait s a bérösszegét is játszva 
megfizeti. Viszont néha évek során nem üt be a ter
més. Akkor aztán itt a baj, itt a vég. Jó esztendőben 
akár mindjárt autót is szerezhet a legegyszerűbb föld
míves, amelynek a fenntartása a gazdag belföldi olaj
kincs mellett nem is kerül sokba. Jellemző, hogy a 
bérlő autóra szivesebben költ, mlnt pl. a saját házá
nak a berendezésére, szilárd megépítésére. Mert ha 



innen tovább áll, az autót magával viheti, a házat 
nem. Néha valóságos ólszerű odukban lakik a colono·, 
néhány deszkából s hullámlemezes bádogból össze · 
eszkábált hitvány vityillóban, amely mellett azonban 
ott áll, mindlg indulásra készen, a ragyogó Ford-kocsi 

Vannak természetesen okosabb birtokosok és bér
lök is, akik a kölcsönös bizalom alapján megteremtik 
az egészségesebb és biztosabb gazdálkodás feltételeit, 
sót módot találnak arra is, hogy a bérlő hamarosan 
megvásárolhassa a földjét. Ez azonban a ritk.ábbik 
eset. A kölcsönös bizalomnak nagy akadálya az ér
zelmi ellentét a kreolok és a nemrég bevándoroltak 
között. Az európai országok arisztokráciája sem olyan 
zárkózott és nem választja el magát olyan gondosan 
a többiektöl, mint az itteni kreolok. Igazi kreol csa
ládba csak társadalmilag is bejutni a legnehezebb dol
gok egyike; azokba beleházasodni, idegenre nézve fél 
csoda. 

Buenos-Aires, június 20. 

Tegnap megint "haza" röpített a Central Argentína· 
társaság "Rapido"-ja. Délután érkeztünk már ismert 
s megszeretett buenos-airesi szállásunkra. Még aznap 
este megtartottam az argentin főváros közönsége szá
mára "Le catholicisme en Hongrie" címen előadásomat 
a Salvador hatalmas termében. Elég szép közönség 
gyűlt össze. Másnap reggel a napilapok beható tudó
sítást közöltek az előadásról. A "Pueblo" elkérte az 
előadás kéziratát, hogy spanyol fordításban közölje. 

Ma aztán elindulunk utolsó argentinai utunkra, 
de valószinűleg a legszebbre s legtanulságosabbra: föl
megyünk a köztársaság legszélső, északkeleti sarkába, 
Mísiones országrészbe. Itt van a legrégibb argentinai 
magyar telep, amelyet még ma is azok vezetnek, akik 
azt vagy 40 évvel ezelőtt megalapitották. Itt vannak 
a régi jezsuita redukciók romjai is és itt van a világ 
legnagyobb s legszebb vízesése, az Iguaszú. Tele va
gyok várakozással, hisz sohasem mertem ·remélni, hogy 
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életemben valamikor a redukciók megszentelt földjére 
léphetek. 

Mellesleg annak is örülünk, hogy északibb, vagyis 
melegebb vidékre jutunk, mert itt délen időközben tel
Jes szigorával beköszöntött a tél. Kellemetlen, nent 
annyira hideg, mint szeles és nedves tél; az emberre 
néha mind a két felsőkabát, a nyári és a téli, egy
szerre fölkívánkozik. Különösen, ha megjön a fagyos, 
déli szél ... Mert itt persze az észak jelenti a meleget, 
a dél a hideget. Ezt nem tartotta észben egy magyar 
úriasszony, aki Buenos Airesbe jött lakni s első dolga 
volt, hogy olyan lakást vett ki, amelynek minden ab
laka délnek nézett. Jól megjárta szegény! 

A missziók területén. 

Corpus (Mlsiones), június 25. 

Hosszú út volt; kedd délutántól egészen csütörtök 
reggelig egyfolytában vasúton ültünk. Ekkora vasuta
zással odahaza Budapestról Amsterdamig jut el az 
ember. 

Ahogy állandóan észak felé haladtunk, egyre eny
hébb lett a hőmérséklet, egyre több a délszaki, helye
sebben: az észak-szaki növény, a banán, a narancs 
és mandarin. Egész narancs- és mandarinerdók. A vas · 
úti kocsi ablakait a tél ellenére bátran nyitva lehetett 
hagyni. A melegebb időjárással együtt persze meg
jelentek az északi országrészek kellemetlen útitársai 
is, a szúnyogok, a moszkitók. A hálókocsi ajtajára ki 
is volt ragasztva a hirdetés, hogy aki akar, kérhet 
a kalauztól szúnyoghálót. 

Végre harmadnap reggel Posadasba, Misiones kor
mányzásági terület székhelyére értünk. Nevét a terü
let a régi jezsuita redukcióktól kapta. A községek 
majdnem mind a régi redukciók romjai körül épültek 
s azoknak a nevét viselik: Apostoles, S. Tomé, S. Igna
cio, Encarnación, S. Javier, S. Ana, Corpus (a Corpus 
Christi rövidítése), Loretó stb. Odatúl, a Paraná-folyam 
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tulsó partján, már a mai Paraguay állam területén, 
valamint Brazíliában a Felső-Paraná (Alto Paraná) bal
partján megint tovább folytatódnak ezek a régi m.isz
sziós telepek. Akkoriban ez a terület mind egysége
sen spanyol uralom alatt állott; az akkori Paraguay 
messze túlterjedt az e nevü mai állam területén. 

Ma ezen a hatalmas földdarabon szegény, beteg
véru indiiiDok élnek, az egykor megtérített, ám aztán 
magukra maradt guarani-törzs maradékai, de argenti
nai spanyolok s európai telepesek is vannak köztük. 
A guaranik kávébarna bőrétől s tompanézésü, nem 
éppen kellemes arckifejezésétől élesen elüt a "fehér" 
ember egész megjelenése, bár közte is akad elég de
generált. A lakosság a spanyol mellett a guaranit be
széli, sőt inkább ezt, mint amazt. 

Szegény indiánok közt csaknem egyhetes ittar
tózkodásom idején alig láttam igazán jókedvű, meg
elégedett arcot. Valami szomorúság s lemondó alázat 
borong valamennyinek tekintetén. Mintha tudnák sze. 
gények, hogy halálraítélt faj fiai, akiknek régóta ki
veszett volna még az írmagjuk is, ha annakidején a 
missziósok meg nem könyörülnek rajtuk, le nem ha
jolnak hozzájuk s meg nem nevelik őket. De a hit
hirdetők rég elmentek, elűzte őket a spanyol kormány 
féltékenysége s az indicmoknak soká nem volt védel
mezőjük s nevelőjük, aki őket, a nagy gyermekeket 
tovább gondozná. 

Rettenetes betegségek gyötrik őket, kevesen érik 
meg a 40-50 esztendőt. Piszokban, szegénységbell él
nek, erejüket az alkohol s a vérbaj sorvasztja, ez az 
ősi amerikai betegség, amely Európába is az újvilág
ból került át. Talán a levegő is teszi, ez a bársonyos, 
balzsamos, simogatóan lágy és édes levegő, de amely
nek ki tudja, milyen ernyesztő hatása van a szerve· 
zetre? Vagy az időjárás állandó szeszélyessége, amely 
szinte órcmkint csap át a legnagyobb szélsőségekbe? 
Akárhogy is van, szívettépö látvány: egy halódó faj, 
amely pedig valamikor, a redukciók virágzása idején, 
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az ő "aranykorukban", ahogy ma is emlegetik a kul
túrának meglepő magasságaira hatolt fel. 

Ha valahol, itt érzem lépten-nyomon, milyen őrü
let s milyen világrontó és népölő vakság az ú. n. 
felvilágosodás, amely Egyház nélkül, hit és keresz
ténység nélkül akart e népek közt civilizációt terem
teni. Nem véve figyelembe, hogy ezek a népek -
gyermekek, aminthogy a legmagasabb átlagcivilizáció 
országaiban is a tömegek jókora része gyermek és 
mindig is gyermek marad, amely sohasem lesz hivatva 
arra, hogy azokat az örök elveket eldöntse és meg
határozza, amelyeken morálnak, népnevelésnek és tár
sadalmi struktúrának épülnie kell. Primitív emberkék 
többségi határozatától, kortesfogásoktól és politikai 
jelszavaktól tenni függövé egy-egy nép fejlődésének 
irányvonalait, kárhozatos babona. Igaz, hogy az ellen
kező véglet is rossz és kárhozatos, és éppen ezeknek 
a szerencsétlen indióknak a sorsa tanuság arra, mennyi 
bajt okozhat az az állami abszolutizmus is, amely min
denkorra tönkre tette és megnyomorította öket. Va
lami belső hiány és tehetetlenség van az emberi kor
mányzat minden formájában: sem az abszolutizmus, 
sem a túlzó demokratizmus nem jó, hacsak egy fel
söbb értékrendszerból nem kölcsönöz erőt és szilárd
ságot, irányt és célt, elvet és törvényt. Egy értékrend
szerből, amely emberi szeszélyektől független és ma
gasabb érvényű. 

Posadas, Misiones föhelye, a territórium déli C'sücs
kén, csinos és igyekvő kis város, 25-30.000 lakossaL 
itt székel a gobemador, a buenos-airesi kormány kép
viselője. A városka valamikor egyszerű katonai őr

hely volt, amely a Paraná mellett az országhatárt vi
gyázta Paraguay felé. Valamelyik bolond kormány
nak eszébe jutott, hogy összefogatta a kiseprűzésre 

ítélt, nem-kivánatos nőszemélyeket s ide telepítette 
öket a katonai őrhely mellé. A mai posadasiak nagy 
része nem is sejti, milyen furcsa ősöktól szárma:lik. 
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A misionesi rengetegben. 

Pasadasban két derék magyar várt: Tóth János 
~azda, meg a keresztkomája, Virág Péter, gyimesföldi 
származású, fiatal székely asztalos. Egész napjukba 
került, hogy értünk jöjjenek. Mert Pasadastól befelé, 
Misiones területén már nincs vasút s Corpus, _ahol vagy 
40 magyar család lakik, innen még csaknem 100 kilo
méternyire fekszik. De milyen száz kilométernyire! 
Uram, teremtőm, ilyen utak! Ilyen gödrök, ilyen buk
kanók-zökkenökl Es ilyen sár, ilyen ragadós, szi::t.ppa 
ndsan csúszós, vörös sár! 

Tóth bácsi beszéli, hogy mikor 33 évvel ezelőtt 
a feleségével és apró gyermekeivel Brazíliából ide át· 
jött, itt még ilyen utak sem voltak. Csak sűrű erdő, 
átvágatlan vadbozót Eppen csak a régi utak szélén 
felrakott, alig látható kötöltések jelezték az egykali 
"jezsuita utak" helyét, amelyeket százötven év óta 
rég benőtt a gaz és a cserje. Mert a jezsuitáknak, ami
kor ezeken a területeken működtek, első dolguk volt 
nyílegyenes, jól megépitett utakat alkotni a puszta
ságban, rengetegben. A maga birtokához, amelyet az 
államtól elsőízben kapott, Tóth János még maga vágta 
a.z utat a réginek nyomán, az erdőn keresztül, baltá
val, csákánnyal, fűrésszel. Ma is ezen az úton jár 
a házából a "Plazára", a "város" központjába. Ma már 
persze autón, ahogy értünk is a saját autóján jött 
be Posadasba. Mesterien kezeli a gépet; az öreg Olds
mobil dacosan ugyan és rugdalódzva, de engedelmes
kedik a veszprémi gazda kezének. 

Eleinte, Candeláriáig ("Gyertyaszentelő" - falva) 
szép egyenesben haladunk. Innen aztán mind változa
tosabb a táj s egyre gödrösebbek az utak. Hol vad 
sziklák fölött vágtatunk el, hogy majd a csontjainkat 
törjük össze, hol sáros vízzel teli, mély gödrökbe 
rohanunk alá, úgyhogy a fejünk ütődik az autó tete
jébe. Mert sietni kell ám: amodatúl, a "bőre mögött", 
ahogy Tóth bácsi mondja, már szakad az esó és ha 
megkésűnk, egyszeriben úgy megdagad az a patak, 
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amelyen autóstul kell keresztülgázolnunk, hogy még 
ott is ragadhatunk. 

Ahogy autónk északkeleti irányban haladva 
egyre mélyebben szalad bele ebbe a különös ország
részbe, mindig szebb és változatosabb lesz a vidék. 
Most már vége az örökös síkságnak, erdős, hegyes 
vidékre érünk, kellemesen hullámos, lankás tájra, 
amely Zalára vagy Vas megyére emlékeztetne, ha 
nem lenne a talaj teljességgel vörös, szinte sötétvörös, 
szinte csillogóan teli és buja zöldje. S ha nem akadna 
meg a szemünk lépten-nyomon oly részletekben, ame
lyek tökéletesen eltérnek az otthon megszokott fauná
tól-flórátóL 

Micsoda furcsa fák, bokrok, virágok, micsoda 
szokatlan színű és alakú bogarak, lepkék, madarak! 
Egész erdő, amelynek a lombja, virága lila- és rózsa
színű, akárcsak nálunk az orgonabokor virága; majd 
széles, szakadozott levelű banánbokrok sora, narancs
ligetek, amelyek alatt lomposan, nyugalmas kénye
lemm.el eszegeti a sárból a narancsot egy szabadjára 
eresztett csacsi. Igazi csacsi: még akkor sem tér ki 
az útból, amikor az autó már szinte a hátát horzsolja 
neki; csak az utolsó pillanatban vágtat el ügyetlen 
ügetéssel, de akkor is ott van a foga közt a fölkapott 
narancs. 

Aztán ezek a karcsú, hosszútestű, nagyfarkú és 
bóbitásfejű tilincsó-madarak, amelyekre tilos lőni, 
mert kitúnó rovarpusztítók. Skarlátvörös lepkék s 
nagyszárnyú, hosszútestű, karcsú vaddarazsak. Rajok
ban, 4-500-ával repülő papagályok, amelyektól resz
ket minden gazda, mert nagy kárt tesznek a vetésben. 
Amott meg - jaj, odanézni is rossz - vagy 50-60 
dögkeselyű a réten, amint egy-egy elhullott lónak a 
testén lakomázik ... 

A községek elég ritkásan következnek egymás
után, minden órai autózás után alig akad egy. Azok 
is inkább szétszórt tanyák, amelyeknek a közepén 
van valahol a "Plaza" (a tér), azon a bolt, a posta, 
az iskola, esetleg a templom. Esetleg, mondom, mert 
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a jezsuiták elűzése óta itt rendes lelkipásztorkodás 
sokáig nem volt. Csak újabban tesznek nagy és elis
merésreméltó erőfeszítéseket a steyli német atyák, 
hogy a vidéken a pasztoráció intézményeit kiépítsék. 
Valóságos missziós munkát kell újra végezniök, hogy 
visszanyerjék az eleven kereszténységnek a szinte 
már pogányságba veszett nemzedéket. 

Van azért nyoma a multnak is. A redukció kötör
melékei közé egyszer-kétszer az esztendőben messze 
földről összeseregJenek a hívek. Loyolai Szent Ignác 
napja itt hagyományos búcsúnap; zarándokok ezrei 
vetödnek ilyenkor össze a romok között. Gyertyákat 
gyujtanak a beomlott templomívek kövei közt s imád
koznak, énekelnek ott, ahol valamikor a páterek ige
hirdetése hangzott. 

A megtért indiánok maradványai még megőriztek 
a redukciók korából néhány szép és épületes szokást. 
Igy ha pappal találkoznak, odaállnak eléje, szótlanul 
összeteszik a kezüket a mellükön, mintha imádkoz
nának s úgy várják, míg a pap áldást ad rájuk. Akkor 
keresztet vetnek és szépen tovább mennek . . . Vajjon 
sejti-e bennem ez a feketeszemű, barnaképű indián, 
ez a halkszavú indián nö, amint elém áll és áldásomat 
kéri, sejti-e bennem annak a rendnek a tagját, amely
nek az ó népe a létét, a megmaradását, az emberibb 
létrendbe való telszállását köszönheti? S amelynek 
neve hallatára ma is megcsillan legalább az öregebb-
jének a szeme? · 

Száguldás közben figyelem a mongolarcú, erős 

pofacsontú magyart, ahogy elóttem a volánnál ül s 
minden autóversenyzőt megszégyenítö bravúrral 
ugorja át, vagy kerülgeti a rettentő útnak veszedel
mes pontjait. A kocsi fara a síkos úton folyton az árok 
felé kívánkozik, de ö ügyesen kiparfrozza az eikanya
rodAst s közben vidám szóval nógatja a kocsiját, akár
csak odahaza tehette legénykorában a lóval a vesz
prémmegyei Bársonyos határában. "No ne ficánkolj 
már! - biztatja az autót, anélkül, hogy a pipáját egy 
percig is kivenné a szájából.- úgy ficánkolsz, ebadta, 
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mint a megabrakolt úri paripal Jobbra-balra düllöngsz, 
pedig a borovicskát nem te ittad meg, hanem a gd2:
dádl" Egy-egy nehéz helyen, ahol igen meredeken 
kell fölfelé szaladni, vagy nagyon .. hertelen" lefelé 
szállni, Tóth bácsi sebes vágtatás közben is egy pilla
natra el-elereszti a volánt, amúgy .. vaszprim.iesen" 
belenedvez a tenyerébe és aztán .. Rajta no, a Jézus ne
vibe" szóval merészen nekiszöktet a nehéz részlel
nek. Le-lehúnyom a szemern s pillanatnyilag úgy 
érzem, valahol .. Vaszprím megyíben" járunk. De ami
kor aztán megint nagyokat ugrik velem az autó, fel
rezzenek: nem, ilyen gödrök még Veszprém megyé
ben sincseneki Nyisztor kolléga pedig jóakaróan 
figyelmeztet, amikor szólok: .. Csak a nyelvére vigyáz
zon, Páter, hogy el ne harapja". Megfogadom a taná
csot s a veszedelmes helyeken hallgatok, mint a csuka. 

Tóth bácsi nem félti a nyelvét, beszél az helyet
tünk is és egyik érdekes élményét a másik után élvez
zük a saját, tulajdon, nagyszerű túladunai elóadásá
ban. Csak azt sajnálarn közben, hogy nem szedbetem 
minden szavát gyorsírásba. 

Közben megered az eső. Santa Anában (Szent 
Anna; ez is régi redukció) meg kell állnunk egy svéd 
ember kocsmája előtt, hogy felrakjuk az esőellenzó

ket a kocsira, majd .. ekkis szíverősítőre" betérünk a 
szőke svédhez. Aztán megint csak vágtatunk tova. 
Tóth bácsi mutatja, hogy amoda túl, a domb mögött, 
arrafelé, .. ahunn az az út ott összvekettődzik", szintén 
templomromok vannak, a régi Loreto romjai. (Ennek is 
egykor magyar volt a papja: P. Limp Ferenc.) Sajnos, 
a legtöbb redukció nagyszerű épületeiből ma már csak 
romok vannak, amelyekből a lakosság szargalmasan 
hordja el a szépen kifaragott köveket ... Akárhány
nak már a nyoma is alig látszik. 

San Ignacio. 

Az út még egyre rosszabb, gödrösebb lesz, de a 
vidék köröskörül annál vadregényesebb. Itt már rét 
sincs, csak erdó s helyenkint ültetvény. Végre San 

nangha: Ös~zc~yiij!ött munklll. XV. 18 



274 

Ignadóba érünk, amely arról nevezetes, hogy itt még 
aránylag sok maradt meg a régi jez$uita redukció 
épületeibőL Szerencsére az idő is kitisztult valameny
nyire s Tóth bácsi letérvén az útról, bekanyaredik 
velünk egy fasorba, amelynek végén hatalmas faóriá
sok között ott állunk meg az egykori keresztény indián
telep főterén. 

Felejthetetlen látványi Siralmas és dicsőséges 

egyszerre. Mit nem tudtak alkotni itt ezek a hós és 
okos hithirdetők: Valóságos k•s Flóreneeket az őserdő 
mélyénl Itt hatalmas, három méter hosszú, egy méter 
széles terméskövekból épült szilárd, klasszikus for
májú lépcsők, ott egy nagyszerű templom hármas por
táléja. Ma már csak roml 

A templom főbejárata fölött még áll a kőlap, ame
lyen Jézus címere s a Máriás monogramm van nagy 
vörös kőlapba vésve; még állnak a művésziesen fara
gott oldaloszlopok is a főkapu mellett. Fent, a szentély 
fölött elfutó, faragványes oromzat. De a tornyok, ame
lyeket Tóth bácsi még 20 év előtt látott, már nincsenek 
meg. A falakra a szél és a madarak famagvakat hordtak 
s ma a falak és párkányzat tetején mindenütt hatalmas 
vadfügefák lengenek a szélben, amelyeknek gyökerei 
beleereszkedtek a falak réseibe, azokat szétduzzasz
tották, szétrepesztették, keresztül-kasul furakedtak 
rajtuk, itt be, ott ki, fantasztikus összevisszaságban. 
Azóta minden vihar nemcsak a fákat tépi, hanem az 
épületet is rázza, bomlasztja. 

Házmagasságú kőhalmaz jobbra-balra. Szétguruló, 
összetört kőszobrok, amelyeken még föl lehet ismerni 
a bibliai vagy hagiagrafikus ábrázolásokat Amott a 
főoltár helye, emitt a sekrestye. Még áll benne a hatal
mas vizszolgáltató medence diszesen faragott barokk 
kőfülkéje. Az egykor megszentelt helyen öszvér és 
tehé~ legel. A templomfalak közt vaddarazsak tízezrei 
fészkelnek. · 

Balra a templomtól a páterek lét:kása; egyszerű 
cellák, de masszív, pompásan kidolgozott terméskövek
ból; még Igy is, a· teljes elhanyagoltság és elárvulás 
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mellett, az ősvegetáció és az időjárás millió romboló 
hatásának kitéve, másfél évszázad óta is büszkén áll
ják meg a helyüket. Egész utcák állnak itt még, 
csakhogy persze a házacskák teteje hiányzik s több
nyire hiányzanak a nyitott folyosók is, amelyek a há
zak előtt vonultak végig; éppen csak a tartóoszlopok 
vannak meg néhány helyen: gyönyörű, faragott mo
nolitok. 

Itt a főtéren, amelyet most szinte templomszerűen 
beárnyékolnak a százados fák, állt a községháza, az 
iskola, a kórház és az aggok menhelye. Amott, a temp
lom mögött megint hatalmas, kőfallal bekerített tér
ség, talán az iskolásgyermekek játszótere, vagy zöld
ségeskert, vagy katonai gyakorlatokra szánt térség. 

Mily kár, hogy sem a kormány, sem a tudós világ 
nem tesz semmit e nagyszerű romok és történelmi do
kumentumok megvédésére! A civilizáló munka leg
tökéletesebb, legendás emlékű maradványai lassan 
hullanak a visszahozhatatlan pusztulásba. A pompá
san faragott köveket a lakosság egyre hordja el, ebből 
építi házait ... A kormány ugyan tiltja a kőlopást, egy
ideig őrt is állított a kövek védelmére (érdekes, hogy 
véletlenül éppen magyar embert, aki 45 pézó havi
fizetést kapott ezért a munkájáért), de ma· csak festett 
tábla hirdeti a rongálási tilalmat: 20 pézót fizet, akit 
rajtakapnak. Azonban a saját szemünkkel láttuk, ahogy 
két suhanc éppen egy falat bontogatott ... 

Néhány fényképfelvétellel próbátkozunk s aztán 
sietünk vissza a kocsira, hogy nagyon meg ne vára
koztassuk a corpusi magyarokat. Már háromnegyed 
tizenegy, ők pedig tizenegyre várnak. No sebaj, fél
órai késéssel majd csak megjövünk. Itt az idő nem 
sokat számít. Az emberek ilyenkor télen szörnyen rá
érnek. 

Nemsokára jelzi Virág Péter, hogy ez itt már cor
pusi határ. Panaszkodva beszéli, mennyire tönkretette 
az egykori gyönyörű ültetvényeket az ismételt sáska
járás. Honnan jönnek a sáskák? Ki tudja megmondani. 
Egyesek azt hiszik, a Chaco végtelen erdősége a hazá-

tS• 
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juk. Mások szerint Bolivia. Olt most háború van, ma
gyarázza egyik magyarunk, aztán a sok lövéstöl, dur
rogtatástól a sáska megriad és elszáll. .. Valamerre csak 
kell szállnia, hát száll erre, Misiones felé." Legalább 
igy értelmezi a szomorú esetet a helybeli népies ter
mészettudomány. 

A corpusi magyar ok köz öt t. 

Virág Péter mutogatja: ez itt jobbra már magyar 
l'~mber chacrája (földje), ez is, amaz is. Vagy csak ax 
volt, mert bizony akad magyar elég, aki azóta elitta. 
eltékozolta a jobb időben szerzett vagyonát. Az embe
rek itt is csak emberek és a sok jó közt akad sok alja 
nép is. 

Egyre sürűbben tűnnek elő az erdő fái közül a 
házak és faházikók is. Egyik fabódé előtt egy szál 
ingbe öltözött indián asszony bámul unottan maga elé; 
öreg fogai közül hatalmas, kézi gyártású szivarból bo
dorintja a füstöt. A szivarozó nők itt elég gyakoriak, 
főleg az indiánok közt. A férfi mind cigarettázik, a nő 
meg majdnem mind szivarozik. úgy ül a ló hátán, hogy 
ki se veszi a szájából a szivart. A fehér nők szeren
csére nem követik ezt az undorító szokást. Magyar nőt 
itt sehol sem láttam dohányozni. Egy német vegyes
kereskedésben meg egyenesen nagy betűkkel volt föl
írva a gerendára: .,Die deutsche Frau raucht nicht!" 
Pedig a kereskedő maga természetesen dohánnyal is 
kereskedik, mert a dohány itt nem monopólium. Tóth 
bácsi is maga gyártja a pipája dohányát: egy-egy meg
állónál kivesz a zsebéből valami hurkafélét, előveszi 

a bicskáját, apró szeleteket vág le a hurkából s a pipá
jába tömi. Kiderül, hogy nem hurka az, hanem maga
termesztette dohány. Szivart is mindenki csak úgy a 
nadrágja zsebében sodor magának. 

Egyszer csak Tóth bácsi nagyot és hosszasat dudál 
bele az autója sípjába. Nyilván ez az előre megbeszélt 
jeladás. Csakugyan: ebben a percben harangszó kon
dul a fák közt s már fel is tűnik a domb tetején a to
ronytalan kis templom, előtte a harangláb, amelynek 
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kötelén piros ministránsruhában, egészen otthonias 
lendülettel lóbálódzik egy magyar gyerek. 

A kicsiny magyar egyházközség harangszóval fo
gadja a hazai földről érkezett igehirdetőket. Hiszen, 
mondja Tóth János bácsi s majd a könnye buggyan ki 
a szeméből: amióta itt élünk Corpuson, sohasem mer
tük még álmodni se, hogy egyszer magyar lelkész 
szentbeszédjét hallhatjuk és egészen bizonyos, hogy 
koporsónk zártáig nem lesz abban többet részünk! 

Leszállunk az autóróL A templom bejárata föl van 
díszítve, ékes betűkkel ragyog felénk pálmaágak s 
virágfüzérek közt az "lsten hozta" felírás, az argen
tinai, a magyar és a pápai zászló. Elől állnak a fehér
ruhás lányok, aztán az asszonyok, férfiak, csupa tagba
szakadt, derék, sorsverte magyar. Mindenfelől "Isten 
hozta" és "Dícsértessék" hangzik felénk. Ott van a 
pap is, egy kedves, fiatal, lengyel származású steyli 
páter, karingben és stólával, a hívei élén. Előáll egy 
erdélyi székely és szépen megfogalmazott beszédben 
köszöni meg, hogy áthajóztunk miattuk a nagy vízen 
és eljöttünk hozzájuk. A himnusz hangjai között vo
nulunk be a kisded templomba; az oltár előtt a lengyel 
pap spanyol nyelven szívélyesen üdvözöl és felkér 
minket a misszió megtartására. Aztán én beszélek. For
rón és egyszerűen, ahogy a szívem ebben a pillanatban 
szálnom késztet. 

Kiteszik azután az Oltáriszentséget, intonáljuk 
magyarul a "Szent vagy Uram"-ot, amely a kisded gyü
lekezet ajkán époly ércesen, biztatóan hangzik itt a 
Paraná vidékén, mintha odahaza lennénk, a Duna-Tisza 
partján. A templom nem a magyaroké, csak részben. 
Mert bár az első itteni telepesek nagyrészt magyarok 
voltak, ma már a 2000 főből álló corpusi lakosságnak 
alig egytized részét teszik a mieink. 

Utána a templom terén ismerkedés, parolázás. Ki 
honnan való, kérdezgetjük sorra. Ez Erdélyből, az 
Bakabányáról, emez Mohácsról, az meg Mezőkövesd
röl. Ez 4 éve van idekint, az 8 éve, amaz 23, ez még 
több éve. Egyik-másik előbb Brazíliát járta meg, vagy 
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pedig Uruguayt; van, aki előbb Eszak-Amerikában 
kisér letezett. 

Megbeszéljük a három,napos kis misszió tervét és 
részleteit. Mikor jöjjünk össze? Nem könnyű kérdés, 
mert nem egy rakáson laknak a magyarok; van, aki 
12 km-nyire lakik a kápolnátóL Nem is mindenkinek 
van ebben a szömyűséges, vörös sártengerben autója 
vagy lova. Nem baj, van camion (teherautó), az majd 
összeszedi az elszórtan élő magyarokat. Naponta két
szer lesz szentbeszéd: reggel 9-kor és este 5-kor. Ké
sőbbre már nem lehet tenni, mert hiszen 5 után már 
esteledik. 

·- Nem lesz sok? - kérdezem. De Tóth bácsi ki
adja az ordrét, hogy egyszer van itt magyar pap, kettő 
is, lstennek hála, hát lesz, ami lesz, de ezt a három 
napot mi erre szánjuk, nem kell sokat tanakodni, em
berek, most tegyen mindenki félre minden egyebet. 
ö is elbalasztja egy héttel a maté-szüretet. lgy is hatá
roznak. A lengyel pap önzetlen szeretetreméltósággal 
hív vendégü! asztalához, de szállást nem tud adni, 
mert neki is csak egyetlen apró szobája van. Ellenben 
majd itt alszunk Tóth bácsi emeletes házában (az 
egyetlen emeletes házban Corpuson), alig pár száz lé
pésnyire a templomtól. Ez a ház úgyis üresen áll, mert 
Tóthék maguk vagy 8 km-nyire laknak innen. A bú
tort, berendezést ezekre a napokra úgy adták össze a 
helybeli magyarok kölcsön, még virág is került mind
egyik szobába, az ágyakra pedig fínom szunyogháló. 

Meg is jöttek a magyarok híven és becsületesen 
a misszióra naponta kétszer. Még arra is kértek, hogy 
énekelni tanítsam őket, amit aztán egy rozoga kis hor
dozható harmónium segítségével meg is kíséreltem. 
Oly sajátszerűen hangzott ebben a messze idegenben 
az ének: "Virágos kert vala hajdan Pannónia", meg a 
karácsonyi "Mennyböl az angyal", a nagyböjti: "A ke
resztfához megyek" sa májusi: "Máriát dicsémi hívek 
jöjjetek". Az öregebbje még nagyszerűen tudta, de a 
fiatalabbját jórészt úgy kellett előlről megtanítani az 
énekre. · 
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Esténkint megvolt az a vigasztalásunk, hogy mi~ 
korra a holdvilágos éjben fáradtan hazaballagtunk a 
templomból a magános, emeletes házig, az éj csendjé
ben, valahonnan a szomszéd erdők egyike felől, táro
gató hangját hozta felénk az esti szellő. A dombok 
fölött a "Kék nefelejts", a "Nagyasszonyunk, hazánk 
reménye" és a "Krasznahorka büszke vára" dallama 
szállott, majd egy régi dal hangzott föl, a gyennek .. 
korunkból ismert: 

Kitárom reszkető ka_rom, 
Oleini földedet, . 

. s reá meghatva hullatom 
Fiúi könnyemet ... 

Vajjon ki a tárogatós1 kérdem. Egy derék tren
csénvidéki csizmadia, felelik ... 

Akadt persze olyan magyar is, aki végig nem jött 
el a misszióra. Merthogy őneki nem kell pap és mert 
nincs Isten. O a "Szabad szót" járatja Budapestről. A 
Mezőfi úr, aki a lapot szerkeszti, igaz magyar, jó kato
likus ember, és íme, ő se szereti a papokat. Hiába ma
gyarázta neki Tóth János, meg Virág Péter, hogy nem 
úgy van az, nem katolikus ember az a szerkesztő, ha
nem "izrálita", nem is Mezőfinek hívták annakelőtte, 
hanem "Morgenstájnnak", de hát "ollyik magyar csak 
nem akar okulni a szóbul", sóhajtja Tóth János gazda. 

Van, aki eljönne a misszióba, de nem mer eljönni, 
Iliert odahaza Európában felesége, gyermeke van, itt 
meg másvalakivel adta össze magát, hát szégyel el
jönni. Akad, sajnos, gyűlölködés is: X. oda nem megy, 
ahol Y. Z. van, nem akar vele találkozni még az lsten 
házában sem . . . Az . átok itt sem tágit néha az embe
reink sarka mellől ... 

A teaültetvényeken. 

Megtekintünk néhány maté-ültetvényt is. A hires 
maté-teát, az ilex paraquariensis-t, vagy "yerba"-t (itt 
igy ejtik: zserba) annakidején szintén a hithirdetők 
honosították meg ezen a vidéken; ez ma Argentinának 



és Braziliának egyik jelentős termelvénye. Akkora a 
cserjéje, mint egy jól megnőtt mogyoróbokor; a leve
leit leszedik, megszárítják, megőrlik s vagonszám ad
ják el a kereskedőknek. A teát aztán megfőzik s apró 
tökökbe öntik a megfőzött levelekkel együtt. A tököt 
kézbe veszik s egy alul kis szűrövel ellátott ezüst
szivókát illesztenek belé, a "bombillát". Ezen szapo
gatják aztán napestig a matét, ki hidegen, ki melegen, 
ki édesen, cukrozva, ki pedig úgy természetesen, ke
serűen, aki hogyan szereti. Amúgy kissé fanyar az íze, 
de hamar meg lehet szeretni. Rendkívül idegerösítő és 
vértisztító a hatása. Nálunk Európában patikában árul
ják, itt, csupán Misiones területén néhány százezer 
hektár van teleültetve vele. 

A misionesi magyaroknak főfoglalkozása szintén 
a maté-termelés. Amikor még nem járták sáskahadak 
ezt a tájat s a maténak jó ára volt, akadt magyar, aki 
egy esztendőben 20-30.000 pézót is keresett a maté
ján, pedig akkoriban a pézó még két pengőnél is töb
bet ért. 

Most azonban rossz világ jár a matéra: azt is el
érte a világkrízis. Nincs ára. Az egykori nagy jövede
lemnek bizony a legtöbb termelőnél nyoma sincs már. 

Folyik itt cukornád-, burgonya-, bab-, kukorica
termesztés is, de jelentőségben mindez csak messze a 
maté után következik. Egy-egy "csakra" (chacra: 25 
hektár) matéföld még nem nagy birtok, de a lote (100 
hektár) szép vagyon. Akad magyar, akinek jó pár 
lotéja van. Narancs is akad bőven, ezt is a hithirdetők 
honositották meg errefelé. Vadon rnegterern, de rend
szeresen is ültetik, egész erdőszám. Az ára igazán nem 
pesti fülnek való: a kereskedő 2 pézó 50-ért veszi meg 
a narancs ezrét. A narancs belseje egészen húsos; a 
héja zöld, sőt gyakran barna szinű s a narancs hámo
zásakor szesztartalmú nedv lövell ki; a gyermekek az
zal mulatják magukat, hogy a tűz fölé tartják s gyö
nyörködnek benne, mikor a héj nedüje lobbot vet. 

Sajátságos romantikája van ennek a szindús, titok
zatos, kevés ernber lakta misionesi világnak. Ahogy 
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reggelenkint szállásomról a templom felé igyekszem, 
a széles, tekergés, sáros-vörös úton, a Paraná fölötti 
dombok párázatából paradicsomi tündöklésben emel
kedik ki a pirosas, hajnali égbolt. Sa ködön át a domb
tetőn mint valami Iovagkorbeli, képzeJeti vitéz válik 
ki a piros háttérből egy ügető paripa hátán valami va
rázskastélyból kiszállt királyfi. Csak amikor közelebb 
jut hozzám, látom, hogy a paripa elég szerény kis lo
vacska s a lovasa még szerényebb: egy iskolás fiú 
vagy leány, aki ügetve jön a kis lovon, nyerge fölött 
széles báránybőrtakaró, fején malomkő nagyságú 
szalmakalap, a ,.sombrero", rég nem mosdatott, barna 
lábacskái pedig tövig meztelenül, kengyelvas nélkül 
lóbálóznak a nyereg két oldalán. Nagy, csodálkozó 
szernmel mered rám s egy halk és szerény Buena dia-t 
mormol, mikor elléptet mellettem. 

A ló és a marha erre mindenütt feltűnően sovány; 
a jószág itt maga keresi meg a táplálékát erdón, me
zón s a dúsan zöldelő rét füvének legtöbbje bizony 
állati tápláléknak nem alkalmas. 

A legrégibb corpusi telepes. 

A legrégibb s legtekintélyesebb magyar telepes 
errefelé Tóth János gazda, az, aki autójával Pasadas
ból minket ide kihozott. Megérdemli, hogy szerény 
emléket emeljek neki ezeken a lapokon annak bizony
ságául, hogy szívós akarattal a magyar falu fia idegen 
világban is milyen derekul megállhatja a helyét. 

Sohasem hittem volna, hogy a falu földjének 
olyan erős impregnáló ereje van, hogy egy 18 éves 
korában messze vidékre elkerült fiába is ilyen mélyen 
és kiirthatatlanul bele tudja itatni magát. Tóth János 
már 44 éve él itt kinn Dél-Amerikában, de ez alatt az 
idó alatt egy mákszemnyit sem veszített el törzsökös, 
túladunai magyarságábóL sem őseitől öröklött buzgó 
vallásosságábóL Oly tiszta, zengzetes magyar nyelven 
beszél, hogy megirigyeltem érte - mintha csak teg
nap jött volna ki ide. Más már idegenszerű kiejtéssel 
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beszéli a magyart, vagy spanyol szavakat apróz bele 
("add ide az anteojómat" - szemüvegemet stb.), vagy 
spanyol nőt vesz el s a gyermekeivel már csak spa
nyolul beszél. Tóth bácsi, bár jól tud spanyolul is, a 
maga fajtájával mindig csak magyarul beszélt és ma
gában mindig magyarul gondolkozott. 

O a magyar kolónia kinevezetlen feje, ö tartja 
össze már 30-nál több esztendeje a telep magyarjait, 
ő vezette a templomépítési mozgalmat is. A roaté
válság öt is érzékenyen érinti, mert övé a legnagyobb 
teaültetvény errefelé. 

Leülök vele a parókia irodájában s megkérem, 
meséljen valamit az élete folyásából. Nem kell soká 
nógatnom. Egy pipa verpeléti mellett vidáman folyik 
ajkáról a szó. Itt van a felesége is, Kulcsár Orzsébet 
asszony, majd az is segit, ha valami kimaradna. 

- Bársonyos községben születtem, Veszprém me
gyében - kezdi Tóth János -, ott, ahol a megye 
Győr megyével összeszögellik. Edesapámnak volt 
vagy 1 hold szántója, meg szölleje, meg háza is. Tizen
egy esztendős voltam, amikor leégett a házunk. Szü
leink kint dolgoztak a földeken. Nem maradt meg más, 
csak ami rajtunk volt. A két öcsémet én mentettem ki 
az égö házból. A termés sem ütött be, a szölö is oda
fagyott abban az esztendőben. Edesapám kénytelen 
volt adósságot csinálni. Attól kezdve nyomorúság lett 
az életünk. A szomszédok csúfoltak, hogy szegények 
lettünk. Pedig a szegénység csak akkor szégyen, ha 
valaki a maga hibájából lesz földönfutó, ha teszem azt, 
iszákos vagy mi, de nálunk ebből semmi sem volt. 

- Amikor már legénysorba kerültem, azt mond
tam édesapámnak: Elmék én Amerikába! De az édes
anyám hallani sem akart erről. Jöttek a faluba egyre
másra levelek Amerikából, ismerösöktöl, hogy milyen 
jó ott kint, meg az állam is ingyen ad. földet, mi.egy
mást. De az anyám csak ellene volt. Egyszer egy susz
ter járt a falunkban, akkoriban jött meg Eszak-Ameri
kából, az nagyon biztatott többeket. Utóbb megtud
tuk, hogy nem volt pénze a visszamenetelre, s így 
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akart embereket szerezni a szándékának, hogy aztán 
őt is kivigyék megint. 

- Egyszer aztán az édesanyám testvérének az ura 
mégis elhatározta, hogy kimegy Amerikába, Brazí
Iiába. Arra azt mondta édesanyám:- Akkor hát men
jünk mink is. Ne szakadjunk kétfelé. - Több ismerős 
család összebeszélt; mentünk. 

- Gönyűtől Bécsig hajóval utaztunk. A hajón 
találkoztam először a feleségemmel, száltam is hoz
zája egypárszor a fedélzeten. De akkor még nem gon
doltam arra, hogy elvegyem. 18 éves voltam, ő meg 
16. LovászpatonAról való volt, s amikor Jákón a 
postamesterné beteg volt, ö vezette a postát, 14 éves 
kora óta. 

Tóth néni szemérmetesen rászól az urára, hogy 
csak magáról beszéljen. 

- Mikor jöttek ki? - kérdem. 
- 1891-ben jöttünk ki Magyarországból, én is a 

szüleimmel, meg ő is az ő szüleivel. Két évvel utóbb 
lettünk férj és feleség, már idekint, Brazíliában. Rio 
Grande államba kerültünk, Zsagvári kolóniába. Egész
séges vidék volt, nem mondom, de tiszta, merő őserdő. 
Az állam adott földet, meg szerszámot, egyideig élel
met is, már csak úgy utalványt a boltba, csak művel
jük a földet. Magunknak kellett az utat kivágnunk, 
egy fa nem sok, annyi sem volt levágva előttünk. Ke
mény munka volt; akadt olyan fa is, hogy a pora majd 
kiverte a szemünket Akár paprikát szórt volna az 
ember a szemébe, akár azt fúrta, csak ette az ember 
szemét. A gyermekeket kosárba raktuk, úgy tettük a 
ló hátára, úgy utaztunk. Ahol megálltunk, ott kunyhót 
építettünk pálmaágakbóL A pálma héjából meg göm
bölyű zsindelyfélét is lehetett vágni, azzal födtük be 
a kunyhót. Mert ha megeredt az eső, hát nem lett 
vége. 

- Elkezdtük az irtást. Hát mi minden nem volt 
ott, Uram, Teremtőm! Vadállat, kígyó, mindenféle 
bogár, ami embernek, állatnak a körme alá masiik; 
aztán megdagad tőle a kéz-láb, bele is lehet halni ... 
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No, amennyi kígyót ott agyonütöttünk! Igaz, a leg
többje nem bánt, ha az ember rá nem támad. De ha 
'lZ ember úgy véletlenségből rálép a fűben, akkor bök. 
Van olyan apró kígyó, hogy alig nagyobb egy arasz
nál, de ha az megböki az embert, arra már nincs or
vosság. Azt félóra multán el lehet temetnyi. Nekünk 
sohasem lett semmi bajunk, hála Istennek! 

- A brazil állam mindenkinek 25 hektárt mért ki. 
hogy ha megirtod és megmunkálod, a tied lesz. 
Amerre európai ember ment, ha megmaradt, lassan 
fölvirágzott a gazdálkodás. De sok volt, aki nem ma
radt meg: megszökött. Mink öt évig maradtunk Brazí
liában. Volt a közelben egy olasz plébános, annál 
esküdtünk, deszkatemplomban. 

- Az állam csak hat hónapig adott segélyt, 
azután az útépítésen kellett dolgozni, hogy valamit 
keressünk. Egy hétig az úton dolgoztunk, másik héten 
a chacrán. Az apósom kerékgyártó volt, talicskakat 
csinált, azokat eladta. Mindig volt munkája. Hát így 
szenvedtünk, dolgoztunk erősen, de szükséget nem 
láttunk. Koplalnunk Amerikában csaknem sohasem 
kellett. 

- Aztán jött egy magyar ember Argentinából, az 
beszélte, hogy ott jobb a kereset. Nem sokat gondol
koztunk, eljöttünk. Elindultunk hat lóval, szekérrel. 
káréval három család. Utak seholse voltak. 

- Entre Riosba rnenet Corrientesnél folyóhoz 
értünk. A szekeret hozzákötöltük a csónakhoz, a lova· 
kat átúsztattuk. Egyszer olyan macsárba kerültünk, 
hogy se előre, se hátra; a lovak leültek benne hasig. 
A szekerekről le kellett rakni mindent; a holminkat 
derékig sárban hordtuk ki vagy 1000 méterig. Talál
tunk ott ölmagas csálét, azt letiportuk, a csálé szárai t 
lefektettük a mocsárra, így valahogyan kihúztuk az 
üres szekeret a sárból. Végre száraz földre jutottunk. 
Olyanok voltunk, rnint a kacsák. Tüzet gyujtottunk, 
mcgszáradtunk, aztán mentünk tovább a Jézus ne
vében. 

- Másik éjjel megint nagy zivatar volt, közhen 
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meg csak 1áLjuk ám, hogy rablóféle emberek ólálkod
nak a lovak körül. Rájuk iramadtunk és megmentet
tük a lovakat. 

- Diamantéban aratásig maradtunk. Két hétigmi 
is dolgoztunk benne. Adtak volna földet, akár haszon
bérbe, akár részesedésre, de éppen sáskajárás volt, hát 
nem merlünk belevágni a sáska miatt. Valaki azt 
mondta, hogy lent, délen, Nequienben jobb az élet. 
Eladtuk a lovakat, szekeret, kárét; a pénzen lemen
tünk hajón Buenos Airesbe. Ott az emigrációs-házban 
laktunk, tovább egy hónapnál, még szent karácsony 
ünnepét is ott töltöttük. Meg is kértük az emigrációs
iláz direktorát, hogy szabad-e énekelnünk, azt mondta, 
hogyne, énekeljetek csak. Hát énekeltünk karácsonyi 
szenténekeket. 

- Egy német kereskedő volt ott, Johann Majer, 
azt mondta: Nequienbe ne menjenek, ott még nincs 
fölmérve a föld, még nem osztanak birtokot, se bér
letet. Menjünk inkább a csilei határra, ott nagyon jól 
lehet csempészni. Igen ám, hogy ránk lőjenek a csend
őrök? - mondok. Oda nem megyünk. 

- Az emigrációs-ház tele volt mindenféle nem
zettel, olaszok, lengyelek, mindenfélék voltak ott. Az 
ebédnél mind tolakodtak, hogy ki legyen az első. Mi 
meg nem tolakodtunk, hanem vártunk szépen, mig 
ránk kerül a sor. Hát a felvigyázónak ez feltűnt és 
pár nap mulva korbáccsal állt oda és mind visszahaj
totta őket és minket szólított oda elsőnek. 

- Ahogy az evangélium is mondja - szál közbe 
az asszony -, hogy így lesznek az utolsókból elsők 
és az elsőkből utolsók. 

-- A karácsonyt különben a kolóniában is meg
ültük. Ha mással nem lehetett, hát azzal, hogy otthon 
szépen elénekelgettünk, imádkozgattunk. Buenos 
Airesben nem tudtunk elhelyezkedni, mert ahol kocsis 
kellett volna, ott nem kellett szakácsné és ahol sza
kácsné kellett volna, ott nem kellett kocsis. En meg 
nem akartam, hogy az asszony valahol egy kilomé
terre legyen tőlem, mert Argentinában nem lehet a 



nőt magára hagyni. Meg mi lett volna a fővárosban az 
öreg szülökkel? Ha már együtt indultunk el a kolóniá
ról, hát utazzunk is együtt. Egy német egyesületben 
azt mondták, hogy Patagóniában Santa Cruzban oszt 
az állam földet, valami könyvet is adott a német erről 
kasztyellán nyelven. Olvasom a könyvet, hát akár ha 
Veszprém megyét olvasták volna elébem, egészen 
olyan a föld ottan, van hó is, eső is, mint odahaza. El
határoztuk, hogy megpróbáljuk. 

Patagóniában. 

- Nagyvégre hajóra tudtunk ülni. Mikor meg
érkeztünk, zúgott a szél; olyan volt a part, mintha hó 
lepte volna be, csupa fehérség. Mind salétromos talaj. 
Persze erről nem szólt az írás, csak kapatta az embe
reket. A föld is, amit az állam adott, el volt már fog
lalva, de nem is ért sokat; ahol egy kis kert volt, ott 
lehetett valamit termelni, másutt nem. A füszálak 
mint a tüske. Meztélláb nem is lehetett menni rajtuk, 
csak a juhoknak. De azoknak jó volt; némelyiknek 
két ujjnyi szalonna is volt a hátán. Finom, ízletes 
húsuk volt persze, mert nekik a só kell. 

- Szerencsénkre akkoriban az állam valami nagy 
roagazint épített ott a parton, mert kitörőben volt a 
háború Argentína és Csile közőtt, el kellett raktározni 
a lőszert, meg az élelmet a katonáknak. A vállalkozó 
egy tallyán volt, aki a pénzt felvette az államtól, de 
a munkásait nem fizette. Utoljára ezek megúnták a 
dolgot, fölmondtak nekije. Akkor adott nekik a tallyán 
egy írást Buenos Airesbe, hogy majd ott megkapják 
a fizetésüket. De Buenos Airesben nem volt hitele az 
írásának. Erre aztán a tallyán megszökött. Akkor mi 
is koplaltunk három napig. 

- Egy kis vendéglő volt ott, abba szegödtünk 
be. Havi 25 pézót igértek, meg ellátást. Eleinte csak 
nekem fizettek, de aztán az asszony is segitett hol 
ebben, hol abban, hát neki is adtak egy kicsike fize
tést. Egyszer a vendéglős feleségének Buenos Airesbe 
kellett mennie, hát azt kérdezte tőlünk, el merjük-e 
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addig vállalni a háztartást? El hát, mondjuk. A ven
déglősné elment. Az ura bizony nem segített sokat, 
csak üldögélt, mindent nekünk kellett csinálni. Spanyo
lul akkor még keveset tudtunk. 

- Hanem valaki megirígyelte a sorsWlkat és kez
dett beárulni minket a gazdánáL Egyszer csak látom, 
hogy ezt is megjelöli, azt is. Meg a feleségemre is 
szemet vetett. No mondok, itt nem maradunk, csak 
éppen mert megígértük, a vendéglősné kedvéért ma
radunk, míg megjön. 

- Mikor a vendéglősné visszajött, el sem akarta 
hinni, olyan jól fölvirágzott az üzlet; látta, hogy még 
mindenből van elég, jövedelem is volt szépen. Persze, 
mert a magyarosabb étel, ahogy a feleségem főzött, 

jobban ízlett mindenkinek. Még a másik kocsmából 
is idepártoltak át az emberek. De már nem volt mara
dásunk az ember miatt, hát mentünk. 

- Elszegődtünk. egy másik kereskedőhöz, egy 
angolhoz. Első hónapra 60 pézót ígért, másikra 120-at; 
hát belevágtWlk. Csak kettőre kellett főzni. A keres
kedő szállított a stáncéroknak rizsát, cukrot, nekern 
is sok dolgom akadt vele. Alighogy beszegődtünk, jöt
tek a mérnökök, a háború miatt határt kellett mémi. 
Mind angolok voltak, nálunk szálltak be vagy hatan. 
Megint az asszonyra leselkedtek. Itt sem maradhat
tam. Mikor egy vasárnap megmondtam a kereskedő
nek, hogy elmegyünk, Mister Betz-nek hívták, fel
ugrott, úgy marasztalt Több fizetést kínált. Azt mond
tam neki, nemcsak a pénzét nézem, megbocsásson, ha
nem a szüleim elhatározták, hogy visszamennek Brazí
liába, hát én se akarok tőlük elrnaradnyi. Azt rnondta, 
bármikor visszavesz, csak küldjek neki levelet, meg
küldi az útiköltséget. 

- 14 hónapig voltunk míndössze Patagóniában. 
Bolond volt ott az idő végig. Reggel szépen kisütött 
a nap, de már B-kor, 9-kor úgy fújt a hideg, déli szél, 
hogy az ember csaknem elesett tőle. Néha még a köve
ket is úgy hányta az ember arcának; rnondtam is, hogy 
no, második Szibériában vagyunk. Rettentő volt a por, 
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nem is por, hanem egész olyan göbecseket vágott az 
ember arcába. Le kellett szállni a lóról, szekérről és 
bokor mögé bújni. Volt ugyan vaskályhánk, de ha be
vittük a kisgyereket a fűtött szobába, elájult a füst
től; ha meg ki vittük, fázott. 

- Igy aztán visszamentünk Buenos Airesbe, on
nan Colonia Ijuhi-ba. Ott három esztendeig maradtunk. 
Az állam már nem adott semmit, magunknak kellett 
magunkról gondoskodni. útközben majdnem hajótö
rést szenvedtünk, a hajó kősziklának ütődött és olyan 
lökést kapott tőle, hogy aki a lábán állt, az is mind 
elesett. 

- A kolóniában házat építettünk, magam metszet
tem hozzá a deszkát, épületfát De rossz termések jöt
tek, nagy szárazság. A föld is rossz volt, akkora kő
sziklák voltak benne, mint ez az asztal. A ruhából 
három év óta kiszakadoztunk, csak egy szalmakala
pot meg egy nadrágra való szövetet tudtam venni. 
Láttuk, hogyha tovább maradunk, lerongyolódunk. Igy 
megint csak másfelé kellett néznünk. 

- Akkor jutott tudomásunkra a Misiones-féle 
telepítés, hát idejöttünk. Kerek egy hónapig utaztunk 
két szekéren. Már akkor négy családom volt; a na
gyobbik fiam segített is a költözködésnéL 

- Mikor Posadasba beértünk, bementem a comi
sáróhoz; mondom neki, hogy magyarok vagyunk. Azt 
kérdezte: családos vagyok-e? Hogyne, mondom. Hút 
azt mondja, hol áll a kocsija? Sokat olvastam a magyar 
asszonyokról, hogy azok amazony asszonyok, hát meg 
akarom nézni öket, igaz-e. Mikor kijött a kocsihoz, 
azt kiáltotta: Hát ilyen sokan vannak? Miért nem hoz
tak mindjárt zászlót is magukkal? Igy tréfálkozott. 
Most már volt útlevelünk is, hoztunk magunkkal. Az
előtt nem adtak, mert nem tetszett nekik, hogy eljöt
tünk. Most se szereztük az útlevelet baj nélkül. Mikor 
a brazíl Sao Luiz-ban bementünk az útlevélért, mert 
ott volt a felsöbb törvény, hát a törvényes urak kint 
voltak mind vadászaton. Csak az irodaszolgák voltak 
otthon. Azok meg nem adhatták ki az útlevelet. Három 



napig kellett várnunk az urakra. Mondta is az egyik, 
ugyan minek maguknak útlevél, fizetnek az őröknek 
egy kis pálinkát és akkor átmehetnek irás nélkül is a 
folyón. Hiszen igaz, így tettünk annakidején valahol 
Umguay-folyón is, de akkor innen is jött a rendőr, 

onnan is, hogy mutassuk az igazolványt, van-e enge
délyünk általmenni. Azért csak hadd legyen irás 
velünk. 

új élet elött. 

- Pasadasban kérdem a kormányzótól: kapnnk-e 
chacrát, telepet? Az örült minden új telepesnek. Jó 
ember volt, francia születésü, európai. Kikérdezett, 
nem vagyunk-e elkorcsosult emberek, iszákosak; jó 
egy óráig tartott az audencia, mire kijőhettünk a go ber
naciónbóL Kérdeztük, lesz-e az első időre segély? Azt 
mondta, az el van törülve kormányilag, törvényileg, 
ő nem adhat. De aztán a maga felelősségére mégis 
adott, mert jó ember volt, nem azt nézte, mi van meg
írva, hanem hol kell segíteni. Volt neki 40.000 pézója, 
a megye pénze, útcsinálásra, de ő inkább segélyre 
adta, hogy azt mondja, majd a termésból visszafize
tik. Később beárulták az ellenségei, el is csapták 
emiatt, még be is csukták egy ideig. De nagyon nép
szerű ember volt, szerette. a haladásokat Egyszer bent 
jártam a városban és éppen a kormányszék épülete 
előtt mentem el, hát találkoztam vele. Megismert, no, 
azt mondja, minek dugja el a pipáját, szívja csak 
további 

- Corpusban kaptunk helyet. Jól megköszöntem 
nekije. Akkor aztán a többiekkel feljöttünk mótoros 
csónakon, itt úgy hívják, hogy lancsán. Rozoga kis 
jószág volt, még az eső ellen sem védett. Ejféltájt 
csunya zivatar keletkezett. Kikötöttünk, de csak kuny
hók voltak a parton. Mit csináljunk? Vissza se jöhet
tünk, előre se mehettünk, hát csak a partról kiáltot
tunk által, hogy nincs-e szálláshelyük. Erre a révé
szek összekötötték a Iancsát egy födött tutajjaL Csu
ronvíz lettünk igy is valamennyien; még legjobban a 

Bangha: OsszegyüjtOtt rnunk:U. XV. 19 



10 hónapos gyerekre vigyáztunk, hogy meg ne fáz
zon. Ez májusban volt, akkor van a leghidegebb. Egész 
nap csak úgy szakadt az eső. Már lebukóban volt a 
nap, amikor ideértünk Corpusba. Itt tüzet raktunk, 
megmelegedtünk és megfőztük azt a kevés ételt, amit 
még magunkkal hoztunk. De az öcsém megfázott; mint 
egy darab fa, csak feküdt mereven a kunyhóban; aztán 
bele is halt szegény. 

- Corpusban csak két magyar család volt mielót
tünk, meg két lengyel és egy horvát. Azok is elmen
tek; mire mi kijöttünk, már csak három lakosa volt 
Corpusnak. Ma van kétezren fölül. Megmutatták ne
künk a telepünk sarkát, hogy itt kezdődik, aztán ránk 
hagyták, hogy a többit keressük meg, ahol két évvel 
ezelőtt a mérnök kimérte. úgy jelöltük ki magunk a 
határokat fáradságosan. Minden be volt növe. Kivág
tunk három kilométernél több utat. A segélyból, amit 
a francia gabernadór adott, telt egyideig, minden sze
mélyre naponta 22 fillér esett. En eleinte a horváthoz 
jártam dolgozni, 20 kiló patátért egy napig dolgoztam; 
kértem még egy kevés mangyókát is, vagyis édes bur
gonyát (manjokot), de azt már nem adott. Kukoricát, 
babot, dohányt termeltünk először, meg cukornádat 
Nem lett volna már szabad dohányt termelni, de meg
engedte a gobernadór, még pálinkát is szabad volt 
föznünk, az több jövedelmet adott. Csak aztán Para
guayból mindig több pálinkát csempésztek át olcsó 
pénzért. Annyi rendőrt meg nem tudtak a Paraná mellé 
állítani, hogy megakadályozzák. Hát leszállt ennek is 
az ára. 

- Akkor találtam ki a matét. Csak úgy a magam 
eszebóL A gabernadór ajánlta, hogy pamukot termesz
szünk, meg manit, de az csak szántott földre való. 
Késöbb aztán a törvényes emberek is látták, hogy leg
jobb ide a maté. Mi azt már Brazíliából ismertük. Jött 
a kormány embere, az administrador, hogy ültessünk 
matét. No, mondok neki, már nekem van egy hektár
ral ültetve belőle. Hát csak csodálkozott, hogy ki aján
lotta azt maguknak. Mondtuk, hogy senki. Alig akarta 
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elhinni. Még Pasadasból is eljött a gabernadór meg
nézni a maténkat. 

- Azt mondtam, ha sikerül a maté, itt maradok; 
ha nem, hát megyek Corpusból. Hála Istennek, a maté 
bevágott. Akkor megépítettem a házamat rendesen, 
meg a maté-szárítót. Utóbb aztán az emeletes házamat. 

- Hát a szíve, Tóth bácsi, nem vágyott-e haza 
sohasem? 

- Jaj, dehogy nem vágyott, édes tisztelendő 

uram, dehogy nem vágyott. Már egyszer úgy is volt, 
hogy hazamenek. 50.000 pézóért akartam eladni a bir
tokomat, aztán hazamenni. Volt is rá vevő, egy bolí
viai, de csak 45.000-et akart adni érte. Közben kitört 
a hadüzenet odahaza. Mondom a bolíviainak, hogy 
most már semennyiért sem adom a birtokot. Haza
menjek? Hogy útközben hadifogságba ejtsenek a fran
ciák? Nem mentem. Utána meg itt volt a nagy csa
lád, meg az édes szüleim is itt haltak meg, már a sír
juktól nem akartam elszakadni. Igy maradtam idekinn. 

- Hogy nem vágyom-e haza? Amikor a fiamnak 
beteg volt a lába, valami füvet hozattunk neki hazul
ról. Amikor a fű megjött, bizony kicsordult a könny 
a szememből, hogy az a fű a hazámból való. 

- Azért Brazíliában is majdnem belekerültünk 
egyszer a háborúba, vagy jobban mondva a forrada
lomba. Jó ára volt akkor a rizsának, meg a fehér kuko
ricának; jól megfizették, mert a katonáknak enni kel
lett. Vittük is a kukoricát Povillába. Orültek neki. 
Mikor visszafelé jövünk, sötét volt, egyszer csak 
mondja a sógorasszony, te sógor, azt mondja, kiáltot
tak. Hallgatózom, megint csak megismétlik a kiáltást. 
Megállok, hát egy katona áll ott posztot, be is kísért 
engem mindjárt a táborba a kapitányhoz. Ha csak ma
gam volnék, gondoltam, de mi lesz a sok asszonynép
pel. Hát a kapitány emberséges ember volt, azt mondta: 
- Azt tanácsolom, hogy menjenek be az első házba 
és ott maradjanak, ha nem akarnak a lövés közelébe 
kerülni. Bementünk; nem mondom, szívesen fogadtak. 
Gazdag család voltak valamikor, de akkorára ók is 
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nagyon elszegényedtek, le voltak passzolva. Két kana
luk volt; az egyikkel ök ettek, a másikkal meg mink. 
Reggel aztán indultunk hazafelé. Alighogy átmentünk 
a határon, ropogtak ám a fegyverek, de mi már túl
voltunk a vonalon. 

- Kezdetben a magyarak itt szépen összetartot
tak Corpusban; kápolnát is építettünk fából, összejöt
tünk vasárnap, mikor még nem is volt itt pap, imád
koztunk együtt. Egyszer egy évben papot hozattunk, 
az keresztelt, meg a gyerekeket tanította az első szent
áldozásra. Még most is írogat néha nekünk Santa 
Féből, szeretett minket. Később aztán jött az egye
netlenség. Hiába mondtam nekik, hogy nem szégyen
litek magatokat, a magyarság mindig a kereszténység
nek a védbástyája volt, hát becsüljétek meg magato
kat, úgy is, mint magyarok, úgy is, mint erkölcsös 
emberek. Az egyik lányomat elvette egy magyar, aztán 
megszökött, most valahol Sao Paulóban pincér. Egész 
tragédia volt. A legrosszabb meg az volt, mikor a fia
mat tönkretette egy idevalósi ember. A fiú 12 eszten
dős volt, nagyon jól tanult, a mester mindig csak 
dícsérte, hogy milyen jó a felfogása. Egyszer két ide
valósi ember bepálinkázott a korcsmában, aztán az 
egyik a fiamat maga mögé ültette a lóra, a másik is 
felült, aztán versenyt nyargaltak. Egy fordulónál a 
részeg legény a fiúval együtt levágódott a lóról, a gye
rek agyrázkódást kapott, rengeteg pénzt költöttem 
orvosra, de máig se gyógyult meg. Felnőtt ember már, 
de nem tud beszélni. 

Csónakkaland a Paranán. 

- Mikor volt a legnagyobb veszedelemben, Tóth 
bácsi, amióta kint van? 

- Hát az itt volt a közelben, a Paranán, -
mondja a gazda csendes mélázással, mintha még vissza
gondolni se szeretne rá. 

- Egyesek nem kocsival, hanem ladikon vitték 
le a termést a Paranán Posadasba. Mi is megpróbál-
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tuk. Többszörönkint sikerült is, de nehéz dolog volt, 
édes Istenem, 100 kilométert vagy még többet is 
evezni lefelé, meg utána felfelé, mert a folyó nagy 
kanyarodókat csinál. Azonban 1895-ben olyan nagy 
áradás volt a vizen, hogy még az öreg emberek sem 
emlékeztek ilyenre. A révkapitányság nem is akarta 
kiadni az engedélyt, hogy elinduljunk. Pedig akkor 
még elég jó idő volt. 

- Beraktuk a csónakba a dohányt, babot, kuko
ricát, elindultunk. ~jjel aztán megeredt az eső, csunya 
zivatar kerekedett. Mit tegyünk? A dohány megázik! 
Megálltunk Szent Anna alatt egy háznál, kiraktuk a 
dohányt. Zivatar multával megint visszaraktuk a csó
nakba; beszálltunk. Megint megeredt az eső és aztán 
egy nap mint másnap csak esett. Pasadasban 14 napig 
vesztegeltünk. Úgy felnőtt a folyam vize, hogy bent 
a kikötői irodában is csónakban ültek a hivatalnokok, 
úgy írtak az asztalnál. A hajók nem tudtak menni, 
felfordultak a vízárban. Akkorára a Paraná már egész 
fákat sodort magával, egész szigeteket; úgy szaladtak 
ezek a vizen, mint a gyorsvonat. Tömérdek kígyó. 
vadállat, mindenféle úszott, a kígyók úgy voltak rá
csavarodva a fákra. Rengeteg sokat meg is fogtunk 
az állatok közül. Egy épület sem maradt meg a víz 
mentén. A révkapitányság meg nézte nagyítóüveggel; 
ha valahol menteni kellett, mentett. 

- Hát velünk mi lesz? gondoltam. Ami kevés 
termésünket eladtuk, azt föléljük itt Posadasban, ha 
haza nem menünk. A révkapitányság nem akarta ki
adni az engedélyt, hogy vízre szálljunk. Mondom. 
nézze uram, ez nem olyan, mintha hajóval megy va
laki; a csónakkal a part mentén is elmehetünk; ha 
nem adja ki az engedélyt, hát tartson el bennünket 
maga. Hát kiadta az engedélyt. 

- El is jöttünk. Már majdnem itthon voltunk 
szerencsésen Casadomál, ahonnan már közel van Cor
pus. De nem láttam ám se a Paranát, se a partnak 
a szélét, mindig csak erdőben jöttünk a csónakkal. 
úgy meg volt áradva a víz. 



- Máskor 4-5 nap alatt megfordultunk, most 
meg talán 22 napig jöttünk. 

- Egyszer aztán nagy veszedelembe kerültünk. 
Szömyú nagy esése volt ott a folyónak. Nem vízesés, 
csak beszűkül a folyó medre és csak úgy siklik lefelé 
az ár, mint amikor a háztetőről öntik a vizet. Hát itt 
nem tudtunk felmenni sehogyan sem. Sokáig rostokol
tunk, tanakodtunk, mint a hadvezérek, mit csináljunk. 
Két kötelet összecsomóztunk, hozzákötöttük a csóna
kot a végére, aztán a kötelet egy fának csavartuk s 
úgy húztuk fel a csónakot a fa mögül. Igy fel is kerül
tünk vagy 15 métemyire, de akkor elszakadt a kötél 
és a csónak belekerült a forgóba. Vitte az ár lefelé 
szömyúségesen. Bányai Áron bácsi ledobta a lapátot, 
hogy jaj Istenem, végünk van. De aztán hogyan, ho
gyan nem, kivetett bennünket a víz a partra, magam 
is csodáltam. Szerencse, hogy jó csónak volt, nem tört 
össze. Az öcsém már előbb belevetette magát a vízbe, 
vitte is a víz vagy ezer méterre lefelé, most aztán el
mentünk keresni. Sűrű volt az erdő, bujkálva is alig 
lehetett kijutni rajta. Végre megleltük az öcsémet, föl
mászott egy fára, a fa csak úgy hajladozott vele a szél
ben. Nem mert lejönni. Földobtuk neki a kötelet, azt 
a derekára kötötte, aztán úgy ereszkedett le rajta. 

- Hogyan menjünk tovább? A másik oldalon 
nem volt olyan erős az ár, a paraguay-i oldalon. De 
ott meg egy ronda folyó van, ott ömlik a Paranába. 
Bányai Áron megint elkezdte a jajgatást. Mondom 
neki: Fogja maga csak a kormánylapátot, mi majd 
evezünk. Nagy keservesen aztán átjöttünk a szigetig, 
innen aztán bejutottunk Casadorba. 

- Nem bánta-e meg soha, Tóth bácsi, hogy ki· 
jött Amerikába?- kérdem. 

Elgondolkozik az öreg. Helyette az asszony felel: 
-Amikor nekiszántuk magunkat az útnak, oda

haza azt mondta a jegyző úr az apámnak, hogy "Kul
csár, gondolja meg, mit tesz; mert ha becsukják, még 
akkor is jobb dolga lesz, mintha Amerikába kimegy". 
Hát - igaza volt a jegyzőneki De az úristen meg-
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tartott bennünket. A:r. ó szent kegyelme nélkül mi is 
elhulláraztunk volna, mint annyian mások ... 

Elérzékenyedve hallgat a két öreg. De az asszony
ban felülkerekedik az erós lélek: 

- No, de azt tanultuk odahaza az iskolában: 
"Előtted a küzdés, előtted. a pálya, az erőtlen csüg· 
ged, az erós megállja; és tudod, az eró micsoda? Aka
rat, mely előbb, vagy utóbb, de borostyán t arat"'. 

Szóról-szóra, hibátlanul mondta el a verset Tóth 
néni. 

Gondolatban mélyen meghajoltam ez elótt a két 
szerény, egyszeru magyar lélek elótt. 

Kirándulás Paraguayba. 

Trinidad (Paraguay), júnlw 23. 

Ma felhasználtuk az alkalmat; napközben szaba
dok lévén, átrándultunk Paraguay államba. Innen Cor
pusból már csak néhány kilométer odáig. 

A határátlépés a képzelhető legegyszerubb formák 
közt folyt le. A falusi csendőrség levelet állított ki 
nekünk, hogy pusztán néhány órára kívánunk át
menni, s ez a passzus pótolt útlevelet és vízumot. 
Mikor a folyamhoz értünk, az öreg révészt, akinek 
át kellett vinnie minket csónakon a csaknem 2 km 
széles folyam túlsó partjára, mégis megszállta a bü
rokrácia szelleme: gyúrött levélpapirost vett ki a zse
béből s arra rá kellett írnunk ceruzával, csak úgy az 
autó oldalára hajolva, a nevünket s hogy miféle nem
zet vagyunk. Ezt a papirost aztán az öreg átküldte az 
unokájával egy fa-putriba, amely fölött erósen kifakult 
színekkel az argentinai zászló lengett: ez volt a rév
kapitányság. Jött vissza az unoka, hogy rendben van 
minden, mehetünk. 

Az öreg révész fölszedett még néhány utast a 
ladikjába, aztán pipára gyujtott s rákönyökölt a kor
mánylapátra. Az unoka pedig, egy 12-13 éves fiúcska 
evezett. A nyakán két Mária-érem is volt, kabátkája 
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alól azonban az ing hiányzott. Hihetetlen ügyességgel 
evezett át velünk a túlsó partra. 

Ott megint révkapitányság várt. Egy mosolygós, 
kövérképű kreol álldogált ingujjban a parton, de mi
helyt észrevette, hogy külföldiek szállnak ki a csónak
ból, hamarosan beszaladt a maga ámbitusos deszka
pavillonjába s nagyobb méltóság okából karszékbe 
vetve magát, ujságot kezdett olvasni. Ogy kellett elébe 
járulnunk s kérnünk a beutazási engedélyt. A derék 
kreol hivatalos ábrázattal belenézett a corpusi csendőr
őrmester által kiállított igazolványba s igen barátsá
gosan megkérdezte, hogy a romokat akarjuk-e meg
nézni. "Como no" (hogyne) mondta kedélyesen s a 
beutazás ezzel már engedélyezve is volt. Paraguay 
most háborút viselő ország, de ezeken a déli része
ken teljes a béke. 

Egy előre értesített meck.lenburgi német telepes 
várt már a teherautójával, amelynek kőkemény céd
rusfából volt az ülése, meg a tetőtartó oszlopa. Mind
járt a nekiiramodásnál láttuk, hogy itt Paraguayban 
az utak még irgalmatlanabbak, mint Misiones terüle
lén. Az egyik első döccenőnél jól az arcomba vágott 
az autó éles szőgletü tetőtartórúdja; attól kezdve 
állandóan erősen fogtam a rudat, hogy előre kiegyen
súlyozzam a jármű jobbra-balra rugdalását. 

Hosszan elterülő német telepen vágtattunk keresz
tül, amelynek Hehenau a neve. Szép, rendes telep, de 
már az utakra nem sok gondot fordítanak. Három 
napig éreztem a csontjaimban ennek a 34 km-es autó
útnak a szőrnyűséges zőkkenőit. 

Trinidad, az egyik egykori paraguay-i redukció 
volt az utazás célja, amelynek romjai talán valamennyi 
redukció kőzt legjobban megmarad tak. Megint csak 
az a siralmas látvány, mint San Ignacióban. Omlik, dől, 
pusztul minden. De legalább állnak még helyenkint az 
árkádos folyosók a házak előtt s az ember bámulva 
szemléli ezt a finom ízlésű, klasszikus arányokat mu
tató, masszív építkezést. A széles félkörű boltíveket 
kónikusan egymásba illesztett, széles, faragott homok-
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kövek alkotják; a tartó-oszlopok fölött a fal mezejében 
mindenütt egy-egy kőből faragott medaillon, akárcsak 
Della Robbia medaillonjai a flórenci San Marco-téren. 

Imponálók a templom maradványai. Hatalmas hát
fal, törés és hasadás nélktil, de sajnos, már elválva a 
templom oldalfalától, mert azt szétrepesztette a sok
száz fagyökér, keresztültörve a falakon és párkánya
kan. Pontosan megállapítható még, hogy szép, öthajós, 
kereszthajós templom volt, szoborfülkékkel, faragvá
nyokkal, gyönyörű kidolgozott oszlopos kapuzatokkat 
A mecklenburgi német, maga bizonyosan protestáns 
ember, elérzékenyűlve s megbotránkozva magyarázza, 
hogy itt ennek a tágas sekrestyének a hatalmas bolto
zott tetőzete még négy évvel ezelőtt megvolt. Azóta 
az is bedőlt. Nem gondozza a romokat senki. 

Jobbra-balra a megtért indiánok házai; szép, tágas 
szobák, mindenik előtt boltíves, födött folyosó. Egye· 
ues utcák és feltünóen széles terek. Az egyik téren 
egészen különálló, széles és tömör harangtorony 
10m jai. 

Milyen élet folyhatott itt kétszáz évvel ezelőtti 

A redukció. 

A redukciók - zárt, keresztény indián-telepek·
az újkori civilizációs és evangéliumterjesztő törekvé
sek legfigyelemreméltóbb kísérletei voltak. Még akik 
egyébként éppen nem lelkesedtek a jezsuita hithirde
tőkért, azok is a csodálkozás hangján nyilatkoztak e 
kísérletek nagyvonalúságáról: így Voltaire, Diderot, 
Montesquieu és Gothein. Maga III. Károly spanyol 
király, a redukciók elpusztítója, még néhány évvel a 
megsemmisitő végzés előtt, a legnagyobb dícsérettel 
adózott az itt múködő hithirdetők munkájának. 

A redukciók a spanyol gyarmatosító rendszer 
visszaéléseivel szemben parancsoló szükség voltale A 
spanyol udvar ugyanis az elfoglalt gyarmati területe
ket egy-egy gyarmatos földbirtokosra, az eneamen
deró-ra bízta, úgyhogy a földbirtokos egyúttal közvet-
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len közigazgatási hatóság is lett. A:z volt az elgondo
lás, hogy az encomenderók majd a hithirdetők segítsé
gével letelepítik s a keresztény hitre vezetik a benn
szülötteket s aztán polgárosult életre, de többi közt bi
zonyos közszolgáltatásokra, közmunkára és katonás
kodásra is szorítják őket. Azonban az encomenderók
ban csakhamar fölülkerekedett a kapzsiság és lassan
kint már csak arra törekedtek, hogy a bennszülötteket 
a maguk jobbágyaivá, sőt rabszolgáivá tegyék. Hiába 
sürgették jószándékú királyi rendeletek, hogy az in
diánokkal jól kell bánni, mert a .,bennszülöttek épp 
olyan emberi jogokkal bírnak, mint a fehér emberek", 
a valóságban az encomienda-rendszer a bennszülöttek
kel való rút visszaélések sorozatára vezetett.l 

Ezek a visszaélések az evangélizálás munkáját is 
erősen hátráltatták. A hithirdetők nem voltak hajlan
dók csak azért hatolni be ezer veszély közt az óserdóbe 
az indiánok megtérítésére, hogy ezeket aztán a bir
tokosok minden keresztény szeretet és igazságérzet 
megcsúfolásával a maguk rabszolgáivá tegyék. De az 
indiánok is a legnagyobb bizalmatlansággal viseltettek 
az olyan vallás hithirdetói ellen, amely kereszttel a 
kezében állt eléjük s aztán rabszolgasorsba sodorta 
őket. Ugyanekkor a jezsuiták generálisa, a messzelátó 
és bölcs Aequaviva amúgyis eltévesztettnek ítélte a 
vándormisszionáriusi módszert, amelynek eredményei 
ritkán bizonyultak maradandóknak. Igy született meg 
az elkülönített keresztény indián-telepek gondolata, 
amelyekben a megtért indiánok nemcsak a hit alap
igazságait tanulhatták meg, hanem a keresztény élet
módra is rászokhattak s jobban meg voltak védhetők 
egyfelől a gyarmatos-birtokosok kizsákmányoló ön
zése, másfelől az ellenséges pogány törzsek folytonos 
támadásai ellenében. 

A spanyol korona örömmel adta meg a hithirde
töknek a kiváltságot, hogy megtért indiánjaikat külön 

'',,,.: .• t' 

1 Pablo Hernandez, Organlzaclon social de las Doctrlnllll 
Guaranles de la Companla de Je1ús. 1913. II. 318. 
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községekbe telepítsék. Ezeknek a keresztény indiánok
nak a rendes adózási és katonáskodási kötelezettségen 
kívül más terhet, főleg a földesurasági jobbágyszalgá
lat terheit nem kellett többé viselniök. 

A térítés és telepítés eleinte így is nehezen ment 
s a bizalmatlanná lett indiánok fegyverei számos hit
hirdetót sebeztek halálra, aki kunyhóikhoz s tanyáik
hoz közeledni merészelt. A Jézustársaságnak nem ke
vesebb mint 29 tagja ontotta vérét ebben a kemény, 
úttörő munkában. A hithirdetők apostoli szeretete 
azonban nem lankadt el s lassankint mégis sikerült 
megnyemiök egyes törzseket, főleg a szelíd hajlandó
ságú guaranikat, Dél-Amerika egyik legnagyobb s leg
elterjedtebb népét. Bár a múvelödésnek képzelhető leg
alacsonyabb fokán álltak, két dolog mégis nagyon ha
tott rájuk: a misszionáriusok jósága és a - zene. A 
muzsikának rajongói voltak, s a lant- és hárfakísérettel 
énekelgetve közeledő páterek előtt egyszerre a földre 
ejtették mérges nyilaikat Nagyon szerették az ékes 
beszédet is, s mikor a páterek az ó nyelvükön, a guara
nin fejtették ki elóttük a keresztény hit fölemelő igaz
Ságait s azt, hogy milyen szép a békés és rendezett ke
resztény élet, gyermekded tanulékonysággal hallgattak 
az igehirdető szára. Késöbb aztán maguk a megtért in· 
diánok lettek a páterek leghívebb tolmácsai és segító
társai újabb pogány törzsek megnyerésében. 

A La Plata-országok első misszionáriusai a feren
cesek, késöbb mellettük a dominikánusok és mercedá
riusok voltak. A ferencesek maguk is alapítottak ke
resztény indián-telepeket s oly kiváló hithirdetők mü
ködtek soraikban, mint pl. Solanói Szent Ferenc. Igazi 
jelentőségre azonban mégis főleg a jezsuiták redukciói 
emelkedtek. Először De Victoria Ferenc, tucumáni do
monkosrendi püspök hívta meg a rend tagjait óriási 
egyházmegyéjébe, amelyben eddig mindössze 5 világi 
pap s néhány szerzetes hithirdető múködött. A Xavéri 
Szent Ferenc példáján lelkesülö jezsuiták örömmel vál
lalkoztak a föladatra s az általuk alkalmazott módszer 



300 

annyira bevált, hogy egyik redukció a másik után lé
tesült az Uruguay és Paraguay-folyók partjain. 

A hithirdetők többi közt azt a kiváltságot eszkö
zölték ki a spanyol kormánynál, hogy indiánjaiknak 
telepeire az ö engedélyük nélkül más spanyol nem te
hette be a lábát, mint az egyházi és világi hatóságok 
hivatalos kiküldötteL Ennek az intézkedésnek megvol
tak az okai. A könnyelmű életű s önző törekvésű spa
nyolok könnyen leronthatták volna, amit a páterek az 
indiánok lelkében nagy nehezen fölépítettek. 

Mindezzel azonban természetesen adva volt az 
encomenderók gyűlölködése és harca a redukciók s a 
misszionáriusok ellen. Mindent elkövettek, hogy a 
kormányt a telepeknek nyujtott kiváltságok visszavo
nására bírják s előtte a hithirdetők müködését befe
ketítsék. Valóságos rágalomhadjáratot indítottak elle
nük; vádjaikat azonban a kormány s a püspökök által 
ismételten kiküldött felülvizsgáló közegek mindannyi
szor kereken visszautasították. Az encomenderóknak 
Asunción városából, a mai Paraguay állam fóvárosá
ból, egyideig sikerült is számüzetniök a jezsuitákat. 
Ezek azonban a helyesnek ismert útról nem voltak 
hajlandók letérni. 

A guarani-indiánok. 

A guaranik gyönge és degenerált faj voltak, igazi 
gyermekek, akiket csak sok szeretettel s kérlelhetet
len következetességgel lehetett a jóra lassan megne
velni. A munkát nem szerették, a takarékosságról s be
osztásról fogalmuk sem volt. Apró csecsebecsékért az 
első jöttment európainak mindenüket odaadták. Ha 
volt mit enniök, hihetetlen falánkul agyonették magu
kat, hogy aztán esetleg 3-4 napon át teljes tétlenség
ben koplaljanak. Még a redukciók virágzása idején is 
akárhányszor megesett, hogy a redukciót vezető páter 
egy pár ökörrel és faekével küldött ki egy indiánt a 
földekre; a derék indián pedig, alig ért ki a faluból, 
fogta magát, levágta a pár ökröt, az ekét pedig föltü
zelte, hogy az ökröt ha nem is megsüsse, de legalább 
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megpörkölje s aztán barátaival együtt egy ültő helyé
ben föllalja. A páternek aztán azt füllentette, hogy a 
vuma vitte el az ökröket, míg aztán némi szelíd bizta
tásra be nem vallotta az igazságot. 

Az indiók észtehetsége is elképesztőn alacsony 
színvonalon mozgott. Viszont emlékezetük, látásuk és 
hallásuk, valamint kézügyességük bámulatos volt. Ez 
utóbbinak tanui azok a mesteri fa- és kőfaragványok, 
amelyek a romok közt tőlük ránk maradtak, valamint 
azok a szépírási mesterművek, amelyeket a nyomtat
ványtól alig lehet megkülönböztetni s amelyeket kü
lönböző múzeumokban ma is csodálhatunk. 

Bámulatos, hogy ezekkel a tegnap még vad s ma 
is természettől munkakerülő bennszülöttekkel a hithir
detők türelmes buzgóságamilyen remek teljesítménye
ket tudott létrehozni. A nemrég megtért indiánok közt 
csakhamar mindenféle iparág virágzott, még a betű~ 
szedés, hangszerkészités, harangöntés, orgonaépítés és 
szobrászat is. Kitűnő zenészek akadtak köztük s az 
istentiszteleteken és gyakori népünnepélyeken csak
hamar egész indián zenekarok működtek közre. Ezeket 
egy indián karmester vezényelte, meglepő ügyesség
gel, aki azonban magától a legegyszerűbb zenei fölada
tot sem tudta volna megoldani. Magasabb s önállóbb 
észműveletekre a guaranik képtelenek voltak. Nyelv
kincsükben sem akadt szó semmiféle elvont fogalomra; 
a hithirdetők kénytelenek voltak spanyol szavakkal 
pótolni a hiányokat. Hasonlókép spanyol szavakkal 
fejezték ki a számokat is. A katekizmus igazságaira, 
vagy pl. a százig való számolásra megtanítani akár 
csak a felnőtteket is, szinte emberfölötti, sokéves, tü
relmes munkát igényelt. 

Hogy a redukciók társadalmi szervezete kommu
nizmusan alapult volna, erős túlzás. Az egyes indiá
noknak igenis volt magántulajdonuk s magán-földterü
letük is, sőt a páterek arra ösztönözték és szaktatták 
öket, hogy maguk iparkodjanak szerezni maguknak 
''alamit s azt a maguk emberségéből gyarapítsák. Ez 
azonban a pillanatnak élő, takarékoskodni és előrelátni 
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nem tudó indiánok közt csak kicsiny mértékben sike
rült s ezért volt szükség bizonyos közbirtokra és köz
munkára, valamint közellátásra is. Ezt a rendszert 
azonban a páterek sohasem tekintették állandónak 
vagy véglegesnek. 

A rengeteg vád között, melyet a redukciók ellen
felei ez utóbbiak ellen fölhoztak s ma is föl szoktak 
hozni, ez is szerepel: hogy a jezsuiták gyermekszínvo
nalon tartották az indiánokat s nem nevelték őket ön
állóságra, persze azért, hogy aztán annál jobban ki
használhassák őket s korlátlan uralmat gyakoroljanak 
fölöttük. Azonban tény, hogy amikor a jezsuiták szám
űzése után Bucareli királyi főbiztos az indiánokat azzal 
akarta megnyerni, hogy több önállóságot adott nekik, 
ez a változás az indián-telepek gyors fölbomlására ve
zetett. A spanyol kereskedők egyszeriben kifosztották 
az önkormányzatra képtelen indiánokat. 

Egyébként a hithirdetök mindent elkövettek, hogy 
az indiánokat lehetőség szerint önállóságra neveljék. 
Minden telepnek volt bizonyos önkormányzata, benn
szülött polgármesterekkel, bírákkal, felügyelőkkel stb. 
Ezeket a tisztviselöket mindig újév napján iktatták be 
nagy ünnepélyességgel hivatalukba. Különböző kivált
ságokat élveztek, a templomban is külön helyük volt; 
méltóságuk jelvényeként hivatali botot viselhetlek; 
amire szörnyen büszkék voltak. 

Már vagy 20 redukció létesült, amikor súlyos csa
pás érte a telepeket A brazíliai Sao Paulo-állam félel
metes keveréknépe, a mesztic paulisták vagy "mame
lukok", a tupi-indiánok vérengző törzsével szövet
kezve, rabszolgavadászatokat intéztek a redukciók 
ellen, ahol kész és védtelen emberanyagat találtak. 
Ezekről a mamelukokról vagy meszticekről az egykorú 
feljegyzések, és hivatalos okmányok egészen hihetetlen 
kegyetlenségeket és embertelenségeket örökítettek 
meg. Bár névleg keresztények voltak, rosszabbak vol
tak az emberevő pogányoknáL Mancera őrgróf, perui 
alkirály hivatalos jelentése szerint a mamelukok 
1628-tól 1641-ig nem kevesebb, mint 200.000 indiánt ci-



peltek rabszolgaságba, akiket részben a maguk birto· 
kain fogtak. kényszermunkára, részben másoknak. 
adtak. el. 

P. Maceta Simon, mint a Jesus-Maria redukció plé
bánosa, a saját telepe kifosztásának szemtanuja volt. 
Jelentésében leírja, hogy 1629 márciusában kb. 400 
paulista és 2000 fegyveres tupi-indián tört be a te
lepre. Tüzelő fegyvereiknek a keresztény indiánok nem 
tudtak ellenállni. A támadók a házakat kirabolták, a 
templom ezüstneműit, díszes egyházi ruháit elhurcol
ták, az egyházi képeket "valóságos hugenotta gyűlö
lettel" megbecstelenítették, a lakosságet pedig rab
szíjra fűzték. Az öregeket s akik betegség miatt járni 
nem tudtak, a község terén máglyához kötötték s ezt 
felgyujtották, a többit pedig gyalog kergették maguk 
előtt városuk, Sao Paulo felé. P. Maceta társával, P. 
Mansillával együtt, nem tehetvén mást, nyomon kö
vette a szomorú menetet egészen Brazíliáig abban a 
reményben, hogy ott a hatóságoknál igazságot szerez 
szegény indiánjainak. A rettentő gyaloglás 47 napig 
tartott és útközben ismét számos indián vesztette éle
tét. Aki a fáradtságtól kidőlt, azt megölték s az út szé
lén hagyták, még nőket s karjukon csecsemőt cipelő 
anyákat is. Annyi indián hullott el útközben, mondja 
Maceta, hogy pusztán a holttestük nyomán meg lehe
tett volna állapítani a karaván útját. A hivatalos spa
nyol jelentés maga megállapítja, hogy 2-300.000 in
dián közül, amennyit ez alkalommal a paulisták Para
guayban összefogdostak, alig érte el Brazíliát. 20.000-
nél több.1 E pusztító harcokban 11 virágzó redukció 
semmisült meg. 

Ekkor a páterek a végső szükségben merész és 
nehéz elhatározásra szánták el magukat. A paulista be
töréseknek leginkább kitett Guaria tartomány (a mai 
Délbrazília) indiánjait rábeszélték, hogy hagyják el vi
rágzó telepeiket s költözzenek át biztosabb vidékre, az 

1 L. a források megjelölésével F. Pérez Acosta, Las MlsloneB 
del Paraguay, 1920. 21. k. 
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Iguaszú és az Uruguay-folyók túlsó partjára. Az indiá
nok sajnálták otthagyni házaikat s szépen megművelt, 
termékeny földjeiket; de szót kellett fogadniok. Igy 
aztán egy 15.000 főből álló indián csapat a páterekkel 
együtt elindult új hazát keresni. Hosszú, viszontagsá
gos vándorlás után a mai Misiones területén teleped
tek meg. Ugyancsak a paulisták miatt kellett később 
kiüríteni a Italin nevű területet is a mai Paraguay 
északi felében. Ez az átköltözés szekereken, asszonyok
kal, házi felszereléssel, irdatlan őserdökön és vízesé
sektől meg-megszakított, sodró folyókon keresztül, oly 
hősi teljesítmény volt, hogy H. von Ibering szerint mel
lette Xenophon bátor seregének híres visszavonulása 
is eltörpül. 

Az új telepekig a paulisták már nehezebben jutot
tak volna el, de biztonságban a megtért indiánok még
sem lehettek tölük, sem a mindenütt vadon portyázó 
rabló törzsektőL Nem segített itt semmi más, meg kel
lett szerezni Madridból az engedélyt, hogy a keresz
tény indiánokat is tüzelőfegyverrel láthassák el. Eddig 
az indiánoknak tilos volt puskát adni a kezeükbe. A 
nagytekintélyű P. Ruiz de Montoya, volt katonatiszt s 
a redukciók fáradhatatlan szervezője, aggastyán korá
ban maga áthajózott az óceánon s IV. Fülöp királytól 
személyesen könyörögte ki az engedélyt, hogy a meg
tért indiánok fegyverrel is védekezzenek, ahogy a pau
listák is fegyverrel a kezükben támadtak s a velük 
szövets~ges indiánokat szintén puskákkal látták el. 
Erre hamarosan meg is fordult a kocka. A keresztény 
indiánok egy talpraesett laikus testvérnek, Antonio 
Bernalnak vezetése alatt a következő évben Mbororé 
mellett oly eredménnyel verték vissza a paulistákat, 
hogy azok száz évig nem mertek többé támadni. 

Viszont a jezsuiták ellenségei ettől kezdve azt hí
resztelték, hogy a jezsuiták azért fegyverezték fel az 
indiánokat, hogy államot alakítsanak az államban s a 
fegyvereiket alkalomadtán a spanyol fennhatóság 
ellen irányítsák. Valóságban éppen a felfegyverzett 
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keresztény indiánok lettek a spanyol korona birtokai
nak leghívebb őrei. 

A redukciók száma egyre szaporodott, az elpusz
tultak helyébe újak léptek. Egy-egy telep lakosságá
nak száma a 2000--7000 között váltakozott. A legna
gyobbnak, Yapeyunak 1767-ben 7974 lakosa volt. A 30 
nagyobb redukcióban az indiánok száma 1707 és 1768 
közt összesen a 80.000 és 140.000 között mozgott. Ez a 
szám a jezsuiták elűzetése után hamarosan lecsökkent: 
1712-ben már csak 80.000 guarani élt a 30 faluban, 30 
évvel utóbb már ennek is csak a fele, 40.000; 1814-ben 
már csak 28.200.1 

A redukciók élete. 

Az élet a redukciókban jól átgondolt terv szerint 
alakult. Reggel dobpergés adott jelt a felkelésre. A 
gyermekek a templom előtti téren gyülekeztek össze 
hitoktatásra s a katekizmus felmondására. Utána mise 
volt, amelyen a felnőttek is többnyire résztvettek, bár 
a misehallgatás csak vasárnap volt kötelező; igaz, hogy 
akkor büntetés terhe alatt. A katekizmus-tanulás éne
kelve folyt, mise közben szintén énekeltek. Az egyházi 
zenét is nagyban művelték. Utána a gyermekek isko
lába, a nagyobbak s a felnőttek munkára indultak. A 
leányok fonni, varrni és hímezni tanultak. Voltak kü
lön zene- és tánciskolák is; az egyházi s a népünnepé
lyeken a fiúk művészi táncokat lejtettek. Ha teljesít
ményükért egy tűt, egy halászhorgot kaptak jutalmul, 
örömük határtalan volt. A felnőttek főleg a vasszer
számokat becsülték, annál inkább, mert érc az egész 
vidéken nem akadt. 

Minden telepnek volt rendőrsége és tűzoltásága 
is. A betegeket külön beteggondozák látták el; az or
vos sokszor maga a plébános volt, néha azonban egy
egy laikus testvér valósággal orvosi tudással rendel
kezett. A fiatalemberek az itteni szokás szerint már 18, 
a lányok már 15 éves korukban házasodtak; ez a korai 

1 Fassbinder, Der .,Jesuitenstaat" in Paraguay, 80. 

Bangha: összegyüjtOtt rnunkál. XV. 20 
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házasodás megőrizte a telepeket a fiatalos kicsapongás 
minden veszedelmétől. 

Nagy gondot okozott a pátereknek, míg meg tud
ták állapítani, milyen mezőgazdasági termények alkal
masak ezen a vidéken s ezalatt az éghajlat alatt a ter
melésre. Számos európai növényfajtával kísérleteztek. 
A redukciók közt utakat kellett építeni s azokat kar
ban is kellett tartani, mert hiszen a redukciók áruik 
feleslegél mindenekelőtt egymásközt cserélték ki. Gon
doskodni kellett a termények eladásáról távolabbi vi
dékeken is, főleg Buenos-Airesben, mert csak így fizet
hették meg az indiánok után az adót s vásárolhattak 
Európában nyersanyagot, szerszámot stb. Hogy a köz
vetítő kereskedők kapzsiságával szemben védekezhes
senek, Buenos-Airesben külön prokurátort, gondnokot 
tartottak. Természetesen ebből is rágalom lett: a je
zsuiták irtózatos mennyiségű kincset harácsolnak össze 
a redukciókban, az indiánokat kizsarolják s a hezse
belt milliókat aztán Rómába továbbítják a rendi gene
rális feneketlen kasszájába ... 

Tény, hogy amikor a jezsuitákat III. Károly szám
űzte, a spanyolok mindent tűvé tettek a redukciókban 
arany és ezüst telepek után. Hiszen akkoriban Pombal 
röpiratai már egész Európát eltöltötték azokkal a szí
nes legendákka!, amelyek a paraguayi jezsuiták arany
bányáiról szóltak. Valóságban sem arany-, sem ezüst
bányák ezen az egész vidéken nincsenek s a redukciók
ban csak egyedül a templomok felszerelése jelentett 
vagyont. Ezekkel a templomi felszerelésekkel, Csiléból 
hozott arany- és ezüstkelyhekkel a felvilágosodás baj
nokai azután meg is töltötték a saját tarisznyájukat. 
A kincsásó babona azonban a redukciók helyén máig 
sem szúnt meg; a romok közt erre is arra is földtúrá
sok, friss ásások mutatkoznak. 

A redukciók érdeme az is, hogy ezen a vidéken a 
szarvasmarha-tenyésztést meghonosították. 

A paulista betörések visszaverése után vagy száz 
évig zavartalanul fejlódtek a redukciók. Királyi és egy
házhatósági elismerólevelek, idegen utazók nyilatkoza-
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tai a legnagyobb elragadtatással beszéltek róluk ebben 
a korban. Az indiánok boldog és gyermekded hálával 
ragaszkodtak telepeikhez s a páterekhez. A legsivá
rabb kezdetek után nagyszerű lelki és társadalmi vi
rágzásnak indult a hithirdetői munka. Míg áztán 1750-
ben olyan esemény következett be, amely ezt a békét 
és fejlődést gyökeresen megrontotta. 

A "hét redukció harca". 

1750-ben Spanyolország és Portugál szerződést kö
töttek, amelynek értelmében Spanyolország megkapta 
Portugáltól San Sacramento birtokát, viszont ennek 
fejében az Uruguay balpartján hét virágzó redukció 
állott. A szerződés úgy intézkedett, hogy ennek a hét 
redukciónak a népét egyszerűen át kell költöztetni az 
Uruguay folyón túlra. 

Mintha ez olyan egyszerű dolog lett volnal Ott
hagyni a saját kezükkel fáradságosan megépített falva
kat, rendes és szilárd házakat, gyönyörű templomokat, 
iskolákat, múhelyeketl Otthagyni a jól megművelt 
yerba-erdőket s a virágzó estanciákat, majorakati 

A jezsuiták is mindent elkövettek, hogy a hét re
dukciót megmentsék. Igyekezetük azonban kárbave
szett s a rend generálisa, P. Visconti szigorúan megpa
rancsolta a rendtagoknak, hogy nyugodjanak bele a 
változhatatlanba, hajtsák végre a parancsot s beszél
jék rá az indiánokat az átköltözésre. 

Ez azonban olyan követelmény volt, amely a leg
hívebb indiánokat is véresen felingerelte a kormány, 
sót a páterek ellen is. A rendfőnök végül külön vizi
tátort küldött ki a parancs végrehajtásának ellenőrzé
sére, P. Altamiranót, aki saját rendtársait csaknem 
mint lázadókat kezelte. A helyzet kétségbeejtő volt. 
Hogyan beszéljék rá a hithirdetők a 30.000 indiánt, 
hogy ősi ellenségeik, a portugálok kedvéért mindazt 
ott hagyják, amit évtizedek óta fölépítettek s a va
donba, bizonytalanságba rnenjenek új hazát keresni? 
A páterek "rábeszélés, intés, fenyegetés, könnyek 

20• 
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közt" igyekeztek a lehetetlent végrehajtani. Az indiá
nok - először életükben - kereken szembefordultak 
eddigi védelmezőikkel s mikor ezek titkon el akarták 
hagyni a telepeket, elfogták, elzárták, sőt halállal fe
nyegették őket. V égre is harcra került a sor az indiá
nok és a kormánycsapatok között s ez Gomez Freire 
vezetése alatt a guaranik leveretésével végződött. So
kan elpusztultak, mások visszamenekültek erdeikbe, 
csak kevesen helyezkedtek el az Uruguayon túl levő 
redukciókban. Amikor aztán 1762-ben VI. Ferdinánd 
spanyol király utódja, III. Károly a szerződést meg
semmisített s a szétzavart indiánok a telepekre ismét 
visszatérhettek, a gyönyörű redukciók helyén jórészt 
már csak feldúlt házakat s romokat találtak. 

Mindennek betetőzéséül az egész kavarodás, amelyet 
ez az ú. n. "hét-redukciós háború" okozott, nagyszerű 
alkalmul szolgált Pombalnak, aki akkor már feleskü
dött ellensége volt a Jézustársaságnak, arra, hogy az 
egész esetet mint a "jezsuiták háborúját" állítsa az 
európai közvélemény elé. Pombal a maga részéről 

ezekre a vádakra alapította a jezsuitáknak kitiltását a 
portugál gyarmatterületről, aminek többi közt Fáy és 
Szentmártonyi is áldozatául estek. Pombal példáját kö
vette a janzenista befolyás alá került III. Károly, aki 
a spanyol területekről is száműzte a jezsuitákat. A pa
rancsot Bucareli királyi biztos a képzelhető legnagyobb 
kíméletlenséggel hajtotta végre. 

Az arab rabszolgavadászok és rabszolgakereske
dők kegyetlenségére emlékeztet az a mód, ahogyan 
akkor sokszáz hithirdetőt hajókra raktak, valósággal a 
hajók gyomrába préseltek, őket úgyszólván éHen
szomjan, ezer gyötrelem és megaláztatás közt hónapo
kig tartó tengeri úton Spanyolországba vitték, majd 
Korzika-szigetének lakatlan sziklái kózött partra ve
tették. Köztük a magyar Orosz Lászlót, Limp Ferencet, 
Szerdahelyi Ferencet ... 

Ez volt a hithirdetők jutalma azért, amit a szegény 
indiánokért, a keresztény polgárosulás terjedéséért s 
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nem utolsó helyen a spanyol korona ragyogásáért más
fél évszázadon át tettek és szenvedtekl 

Ekkor árvultak el a redukciók, hogy soha többé 
fel ne éledjenek. 

A redukciók pusztulása. 

Bucareli ugyan nagyszerű ígéretekkel s tervekkel 
kecsegtette az indián kacikákat. Ezek azonban csak a 
fejüket rázták. Bucareli más papokat küldött a reduk
ciókba s meghagyta nekik, hogy . mindenben a je
zsuiták módszereit kövessék; mindössze a községek 
világi igazgatását bízta spanyol hivatalnokokra s meg
engedte, hogy a spanyolok szabadon érintkezhessenek 
az indiánokkaL Erre a redukciók hamarosan leromlot
tak. A lakosság visszasüllyedt a barhárságba vagy el
vegyült a többi lakossággal s máig nyomorult, félvad 
életet folytat. A legszebb maté-földek szintén spanyol 
kézbe kerültek; főleg a kormánytisztviselők gazdagod
tak meg rajtuk. 

Igy semmisült meg egy születő keresztény kultúr
világ a fejedelmi önkényuralom féltékenysége miatt. 
A szelídítés, térítés és polgárosítás helyébe a sokkal 
egyszerűbb és kényelmesebb módszer lépett: a szabad
ságát védő s a kizsákmányoló gyarmatosokkal szembe
szegülő indiánok rendszeres kiirtása. Akiket legyőztek, 
azokat egyszerűen ágyúk elé állították és hogy a lő
szert kíméljék, egyetlen ágyúlövéssel egész sor indiánt 
terítettek le. 

Itt bizonyosodott be ismét, hogy vad népeket civi
lizálni csak egy hatalom tud: az Egyház. 

A redukciók végpusztulását azok a harcok hozták 
meg, amelyeket a XIX. század elején a spanyol korona 
ellen felkelő gyarmatok inditottak az anyaország, va
lamint Portugál, sőt egymás ellen is. 1801-ben a hét 
uruguayi falu ismét Portugálhoz került, míg a Paraná
vidéki községek az új független paraguayi köztársaság 
birtokába jutottak. A paraguayi diktátor, Francia tá
bornok 1817-ben a Paranától délre fekvő telepeket ki
ürítette és felgyujtotta, nehogy a spanyol vagy az ar-
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gentinai haderő szállásául szolgálhassanak. 1816 és 18 
között pedig a Paraná és Uruguay közt elterülő 15 re
dukció lett hasonlóképpen a pusztulás martalékává. 
Trinidad és Jesus, amelynek romjai Paraguayban ma 
is láthatók, a lakosság elszegényedése és elvándorlása 
folytán ment tönkre. 

Egyes redukciók városokká fejlődtek s ma is itt 
vannak: Encamación, San Tomé, Apostoles (Yapeyú). 
Ez utóbbinak plébánosa és igazgatója a föloszlatás pil
lanatában a györi származású P. Szerdahelyi Ferenc 
volt. Ehhez a redukcióhoz igen tekintélyes estancia 
tartozott, amelyen Szerdahelyi honosította meg a gya
pot-, dohány- és matétermelést. A Posadas és Corpus 
közt alakult Loreto redukciójának szintén magyar je
zsuita, a budai vagy óvári származású Limp Ferenc 
(1685-1168) volt a főnöke. 

Hasonló redkciók az egész mai Latin-Amerika te
rületén voltak, így Brazíliában is. A magyar P. Fáy Dá
vid pl. az Amazon torkolata vidékén, a brazíliai Ma
ranháo állam területén működött, a Pindaré-folyó táján. 

Itt Paraguayban az indián lakosság már sokkal 
nagyobb százaléka a népességnek, mint Argentinában. 
A faj régi degeneráltsága elképesztő mértékben tör elő 
ismét: iszákosok, lopnak, restek, tudatlanok és bete
gek. A legtöbb indián 5-ön túl nem tud számolni; 
hiányzanak a fogalmai is hozzá. Csak a keze-lába uj
jain tud számolni. Az ország roppant természeti kin
csei ellenére ma ijesztően szegény. Egy argentinai 
pézóért (amely kb. a mi pengőnknek felel meg) 30-
40-50 paraguay-i pézót adnak. Potom pénzért lehet itt 
bevásárolni, amit a föld és az erdő termel. Egy gyö
nyörú, preparált vadmacskabór ára pl. 50 magyar fil
lér. Egy hatalmas tigrisbór 10--15 pengő. A legfino
mabb szivar ára másfél fillér. Es igy tovább ... 

Innen északkelet felé már nincsen messze az 
Iguaszú ("nagyviz", guarani nyelven: i = viz, guaszú 
=; nagy), a világ legszebb vízesése. Erősen csábított, 
hogy megtekintsük, de a magyar missió minden időn
ket lekötötte s a nagyon nehézkes utazás miatt is le 
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kellett mondanunk róla. Csak képekben s gondolatban 
szemiéitük a természet hatalmas csodáját. Hiszen ki 
voltunk téve annak is, hogy esetleg megtesszük a 
hosszú és bizonytalan utat és a tüneményból mégsem 
látunk semmit a téli köd miatt. 

Magyar trikolór az óserd6 fáin. 

Nyisztor Zoltáné az érdem, hogy a magyar nem
zeti színeket a misionesi öserdöben legalább egy idöre 
megörökítette. 

A dolog elég tragikusan indult, amennyiben Para
guay-ban tett látogatásunkról visszajövet Nyisztor el
vesztette a pénztárcáját minden kicsiny és nagy pénzé
vel együtt. 

Hogy ez mit jelent, amikor a pénz mellett még 
mindkettönk visszautazására szóló hajójegye is az el
veszett tárcában volt, el lehet képzelni. 

Amikor az autóból kiszálltunk, Nyisztor a zsebé
hez kap: 

- Jaj nekem! Elveszett a pénzem! 
- Nono - mondom -, nézze csak meg a zsebét 

jobban. 
Bizony hiába nézte. Kisiettünk az autóhoz, nem 

esett-e ki a tárca az autóban, nem került-e valahova 
az üléstk közé vagy alá. 

A tárcának azonban sehol semmi nyoma. 
- Vissza kell menni Casadorba, a révpartral -

adja ki a jelszót Tóth bácsi, aki az autót vezette. -
Mégpedig azonnal, nehogy valaki azalatt megtalálja a 
pénzt. Mert ha egyszer átviszik Paraguayba, ott aztán 
hiába keressük. 

Nyisztornak eszébe jutott, hogy a révnél vette ki 
a tárcát utoljára, amikor a révészt kifizette. Biztosan 
ott vesztette el, rosszul dugta vissza a tárcát a zsebébe. 

S már robogtak is vissza a kikötö felé, Tóth és 
Nyisztor; sietve, mert közben esteledni kezdett s itt 
ilyenkor hamar szakad le az éjtszaka. 

- Szerencsére a casadori révész becsületes em· 
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ber; ha ő találta meg a pénzt, nem tagadja le - biztat 
indulóban Tóth bácsi. 

Én azalatt megtartom Corpusban a prédikációt s 
a litániát. 

Este van már, mire Nyisztorék az autóval vissza-
érkeznek. Izgatottan kérdezem: 

- Megvan-e a pénz'? 
- Dehogy van! Elveszett az végleg! 
Mit volt mit tenni, bele kellett nyugodni a meg

másíthatatlanba. Most már egyetlen pénztárcából kell 
fedezni az utat visszafelé .. 

Magamban szinte sajnáltam már, hogy Nyísztort 
útközben minduntalan a magam takarékossági el ve ire 
iparkodtam rábírni. Mi haszna lenne most belőle, ha 
az egyenlítői hőségben ó sem sörözött volna, mint 
skót utitársa? 

Este aztán egy idevaló derék fiatal mesterlegény 
sodródott a parókiánkra. Azzal mutatkozott be, hogy 
ő a helybeli ifjúsági Katolikus Akció elnöke. Orül
tünk, hogy ezen a kicsiny helyen is van már ilyesmi 
s szeretettel ráztuk meg a jóképü fiatalember kezét. 

A parókia titkára, Casimiro, egy rokonszenves 
fiatal lengyel, aki titkár, irnok, szobainas, felszolgáló, 
sekrestyés, orgonás, harangozó, templomatya és bol
dog vőlegény egy személyben (a vőlegényt itt ÚJIT 

hívják, hogy "compromeso", ami azonban természe
tesen nem "kompromittáltat" jelent) - szóval easi
míro kitünő barátságban van az ifjúsági elnökkel, aki 
mellesleg kárpátvidéki rutén származású fiú. Elmesélte 
neki Nyisztor balesetét Ez lett a szerencsénk. 

Másnap Nyisztor atya elég gyürt ábrázattal került 
elő a szállásáról. Nyugtalan éjjele lehetett. 

Mise után Casimiro odalép Nyisztorhoz s jelentős 
mosollyal odasúgja neki: 

- Padrel Nyomon vagyunk! 
- Mi az? Megtalálták a pénzt? 
- Csendeseni - int Casimiro. - Nem szabad, 

hogy híre menjen, mert akkor a tolvaj még kisiklik 
a kezünkbóL 
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Hamarosan aztán lovascsendőr jön s kéreti Nyisz
tor atyát a comisariadóra, a csendőrségre. Az egész 
comisariada egyszerű berendezés: két fabarakk, köze~ 
pén nyilt, fedett csarnok. Az egyik barakk a hivatal, 
a másik a börtön, a nyilt csarnokban pedig a felek 
várakoznak. 

A pénz csakugyan meglett. A nagy izgalomban 
senki sem kereste ott, ahol kellett volna s ahol csak
ugyan elveszett: a parókia előtt. Ott esett ki a földre, 
ahol az autóból kiszálltunk. S ott találta meg egy nem 
éppen jó hírben álló, fiatal indián asszony, helyeseb
ben az ötéves kisfia, aki vele volt. Az asszony elvette 
s eldugta a pénzt. Az idegen pénznemeket nem ismerte, 
de talált a tárcában 10-15 argentinai pézót. Ezen az
tán azon melegében vásárolt magának pár kiló húst, 
két kis fiának pedig piros sapkát és zöld bugyogót. 
Egészen szépen festettek benne a csemeték s ha 
ingecskéjüket némi jóakarattal fehérnek nézte valaki, 
azt is mondhatta volna, hogy a két kis süvölvény hir· 
telen magyar nemzeti színekbe öltözött. 

Az asszonynak az lett a veszte, hogy az idegen 
pénzeket is értékesíteni akarta. Másnap reggel, éppen 
mikor mi a magyar missziót befejeztük, bement az 
olasz boltoshoz s egy 50 dollárost kínált megvételre. 
Mindössze 25 centávost (fillért) kért érte. Az olasz sem 
láthatott még sok dollárt életében; mégis sejthette, 
hogy az 50 dollár többet ér 25 fillérnél s nagylelkűen 
50 fillért adott érte. Itt lépett közbe a Gondviselés. 
Ahogy a talján s az indián asszony éppen alkudoztak. 
abban a pillanatban toppant be a boltba az Actio 
Catholica ifjúsági elnöke, a rutén fiatalember. Mikor 
az asszony elment, figyelmeztette a kereskedőt, hogy 
ez a nagy pénz nem igaz úton került a birtokába, s az 
olasz hajlandó is volt az esetet a csendórségnek be
jelenteni. 

Félóra mulva az asszonyt behozták a csendórségre. 
Faggatták, de jó ideig hasztalan. Mikor a csendőrt 
jönni látta, a kertjének bozótjába dobta bele a tárcát 
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s eleinte konokul tagadott. Az őrmester azonban oly 
ügyesen intézte a vallatást, hogy az asszony a bizo 
nyítékok súlya alatt végre is megtört Amikor Nyisz.tor 
kijelentette, hogy nem kívánja a megbüntetését, sót 
az elköltött pézókért sem vonja felelősségre, szépen 
bevallotta, hogy a tárca a cserjében van, az esőáztatta 
bokrok között. A csendór mindjárt haza is kísérte s a 
pénztárca előkerült 

Délután ötre az erősen átnedvesedett tárca Nyisz
tor kezében volt. Az egész község izgalommal tárgyalta 
a ritka szenzációt Egész nap csak ezt az esetet beszél
ték. Szégyelték, hogy egy külföldivel ilyen botrány 
esett a falujukban s büszkék voltak az argentinal 
csendórségre, hogy milyen hamar rajtaütött a nem
becsületes megtalálón. 

Nyisztomak pedig megmaradt az az elégtétele, 
hogy nemcsak a pénze nagyobb része került meg a 
hajójegyekkel egyetemben, hanem az ó jóvoltából kél 
szegény indián fiúcska is ruhához jutott; sót még a 
magyar trikolór is belekerült a misionesi öserdóbe. 
Mert most majd néhány hónapig a két kis indián 
csemete magyar nemzeti színekbe öltözve mászkál az 
őserdő fáin. 

Vasárnap reggel befejeztük a corpusi missziót. 
Megvolt az utolsó szentbeszéd, a szentmise, közös 
áldozás. Felejthetetlenül kedves jelenetek. Utána még 
keresztelni hoznak két ifjú magyart. Az egyiket az apa 
kívánságára a nálunk ugyancsak szokatlanul hangzó 
névre: .,Jézus-Angyal" (Jesus-Angel) keresztelem, a 
másikat Marcelra. 

Mellesleg: az argentinai szülö annyira esküszik 
a kalendáriumra, hogy legszívesebben a születésnapi 
szentet választja gyermeke védőszentjének. Megesett 
valahol, hogy valaki halottaknapján született s azért 
a kalendárium tiszteletére Difuntonak (Halott) keresz
telték. Szegénynek ezzel a névvel kellett az életét le
élnie. 
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Búcsú Argentinától. 

Buenos-Aires, június 29. 

A pénzelvesztési kalandnak egyik következménye 
az volt, hogy aznap már nem indulhattunk vissza 
Pasadas és Buenos Aires felé, ahogy eredetileg tervez
tük, hanem meg kellett vámunk a következő vonatot, 
két nappal utóbb. Mert errefelé nem jár ám minden · 
nap vonat. Az út elhalasztására egyébként is sor került 
volna, mert akkora esö esett, hogy veszélyes lett 
volna autóval nekivágni a 100 kilométemek. 

Pasadastól Buenos Airesig kedd estétől csütörtök 
délig tart az utazás. A vonat lassan, kényelmesen 
döcög s a rosszul lefektetett síneken úgy dülöng, hogy 
az ember elbukik, ha megpróbál fölállni benne. Vasúti 
őrházat az 1200 kilométeres úton alig láttunk kettőt. 

Buenos Airesben már csak másfél nap áll a ren
delkezésünkre s ez a rövidke idó is tele van program
mal. Idegesen kell kihasználnunk minden percet. 
Mégis éppen ez az utolsó másfél nap lett argentinai 
tartózkodásunknak legkedvesebb szaka. 28-án este a 
Rákóczi-Sportkör díszes színházterrnében· vallás
különbség nélkül jött össze a helybeli magyarság, 
hogy előadásunkat meghallgassa. Sokan kerültek elő 
katolikusok is olyanok, akik eddig hogy-hógyan nem, 
nem is tudták, hogy itt vagyunk Délamerikában. Még 
az utolsó este is megható levelekben jelentkeznek a 
hívek, részben régi ismerősök is, egykori pesti bazi
likai hallgatóim, egy Collegium Marianum-beli növen
dék, aki ma egy argentinai tanárnak a felesége ide
kint stb. Bármennyire sajnáltam, már nem tudtam szal
gálatukra lenni. Hogy hathetes itt múködésünk alatt 
sem jutott el a hírünk sokakhoz, ez is tünete az argcn
tinai magyarság szervezetlenségének, széthullottsá
gának. · 

Ma aztán, Szent Péter és Pál ünnepén, az argen · 
tinai missió ünnepélyes befejezése folyt le a Valentino 
Alsina-utcai templomban, amely ezúttal teljesen meg-
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telt hivökkeL Oly buzgón imádkoztak, énekeltek, 
gyóntak s áldoztak derék magyarjaink, akárcsak oda
haza szokás ... 

Délután búcsú-tea volt, ahol ünnepélyesen átad
tam az egyesület vezetőségének a Magyarak Világ· 
kongresszusa által küldött magyar földet, hogy akit 
idekint magyart temetnek, annak a koporsóbeli ván
kosa alá egy marék magyar földet is tehessenek. 

Este aztán hajóra szálltunk Urugúay fővárosa, 

Montevideo felé. Magyarjaink nagyszámban jöttek ki 
a hajóhoz s virágokkal töltötték meg kabinjainkat. 
Egy asszonyka, aki csak az utolsó napon került bele 
a misszió áramkeringésébe, még az induló hajóra i!J 
átkiáltotta felénk azt az ígéretét, hogy ezentúl buzgó 
katolikus lesz. Soká álltak ott még a hívek a parton, 
kendőt lobogtatva s búcsút integetve a távozó hdjó
nak. A leszálló éjtszaka homálya s a köd hamarosan 
elmosta szemünkben alakjukat s azóta a derék argen
tinai magyarak képe már csak mint drága emlék él a 
lelkemben ... 

Uruguay. 

Monlevideo, június 30. 

Kényelmes helyi hajó visz át minket Monte
vídeóba, a híres Mihanovich-hajóstársaság hajója. Egy 
·::>lt délszláv szíjgyártó legény, Mihanovich alapította 
ezt a társaságot. Milliomos lett általa, de hir szerint 
késöbb tönkrement. 

Már kora hajnalban künn állok a hideg téli szür
kületben a hajó elején s figyelem Uruguay lassan elő
tűnő fővárosának káprázatosan szép körvonalait a 
hajnal ébredésében. Az ég szine ezüstös, opálos om
lásban folyik át a sötétzöldből itt pirosba, ott a pasz
tellszerú lilába. Hegyeket utánzó felhödrapériák kora
hajnali hátteréből fantasztikusan emelkednek ki a 
tornyok és felhökarcolók sziluettjei. A 200 méter 
magas .,hegy"-nek, a Cierro-nak tetejéről, amelyről 

a város nevét kapta (.,Montem vide o"), messzire löveló, 
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vakítóan föl-föllobbanó fények villannak felénk; a 
világítótornyok reflektorcsóvái végigsöprik a tenger 
vizét, a habok közt imbolygó bóják zöld, kék és piros 
színben égnek a víz színén, míg a kikötö bejáratában 
a hajók egész erdeje feketéllik. Konstantinápolyra 
emlékeztető bübáj ez a reggel! 

Az órát ismét igazítani kell, de most már nerr 
vissza, hanem félórával előrefelé. Rajtakapom magam, 
hogy titkon mennyire örülök ennek: hiszen ez már a 
hazafelé közeledést jelenti. Még csak tíz hete vagyunk 
hazulról távol s máris erősen dörömböl az emberben 
a honvágy. Számítgatom: már csak 5 és félóra az idő
számítási különbség. Ha ma itt 7 órát mutat az idó, 
odahaza már csak fél egy van. Nem egy. Eszemb~ jut 
a régi mondás, hogy a legszebb utazásban is legszebb 
dolog a- hazatérés. 

Ahogy közeledünk a kikötöhöz - közben egészen 
kivilágosodik már - kendőt lobogtató csoportot fede
zek föl a parton. Igen, ók ezek, a montevideói magya
rak. Ugyancsak korán kelhettek föl, hogy a nagy 
távolságok ellenére ily korán idejöttek elénk. Most 
már közel jutunk hozzájuk; hamarosan köztük is va
gyunk. Itt a magyar konzul is, a jezsuita rektor, a 
német palottinusok házfőnöke, akinek templomáhan 
a misszió lesz, férfiak, nók, meglepő nagy számban. 
Jól esik kedves figyelmük s előre érezzük, hogy a 
misszió itt jó talajon indul. A partraszállásnál a 
csomagjainkat ,.Samu" veszi birtokába. Az, akire erre
felé jövet oly mulatságos formában bukkantunk rá. 
Nem enged a poggyászunkhoz nyúlni más hordárt: 
ezek az ó utasai, ezek ót már hat héttel ezelótt meg
rendelték. 

Dél felé tisztelgünk az érseknél, akit én még 
Rómából ismerek. Páratlan közvetlenséggel megígéri, 
hogy este maga nyitja meg a magyar missziót. Az 
utcán valahol két ráncosarcú ujságárus asszony les 
felénk, hallgatóznak a beszédünkre. Egyszerre csak 
hozzánk lép az idósebb s kitörö örömmel szól: 

- Hát maguk is magyarok? 



318 

Magyar m.indenfelé van a világon. Nomád nép 
vagyunk ma is. 

Déltájban nagy az izgalom a városban: ma érkezik 
ide a "Graf Zeppelin", Mindenki talpon van, az 
emberek ellepik a háztetőket, a , tornyokat, csaiLlJ.ogy 
minél jobban lássák az érkező légi csodát. Egész 
Montevideo a háztetőkön van! A hatalmas légi kolosz
szus megjelenik s egészen alacsonyan szállva, négy
szer-ötször körülröpüli a várost. Úriási propaganda ez 
a Zeppelin Németországnak; meg kell hagyni, hogy 
imponáini tudnak a németek. Hogy aztán meg tudják-e. 
szerettetni is magukat s hogy ez a maguk megszeret
tetése nem lenne-e az imponálásnál is sürgősebb 

nemzeti feladatuk, persze más kérdés. 
Montevideo páratlanul szerenesés fekvésű város. 

Minden nagyobb utcájából, minden magasabb pontjá
ról le lehet látni a tengerre. A hatalmas félkörökben 
kanyarodó, szépen kiépitett part széles autóútjaival, 
pálmaligeteivel, világító tornyaival, játéktereivel Rio 
de Ji:meiróra emlékeztet. Az uruguay főváros jóval 
kisebb, mint Rio vagy Buenos Aires, de sokkal nyu
godtabb, emberibb életütemű. 

Az uruguay nép általában csendesebb fajta, mint 
nyugati szomszédja. Országa kétszer akkora, mint a 
mai Magyarország; de lakosságának a száma mind
össze alig két millió. Az ország gazdasági és társa
dalmi élete Argentináéhoz hasonló. Főipara a hús
feldolgozás. Valamikor ebből állt elő nemzeti vagyona; 
amióta azonban Anglia, a fő-vásárló, szintén áttért az 
önellátás rendszerére s a saját dominiumából hozatja 
a húst, Uruguay kivitele s egész gazdasági élete egy
szerre jelentékenyen megcsappant. A fényes monte
videói paloták dúsgazdag tulajdonosai hirtelen szegény 
emberek lettek. 

Egyházi szempontból Uruguay a kiforratlanság 
képét mutatja. Bár felszabadítója s mint önálló nem
zetnek legfőbb megszervezője, Artigas tábornok, mé
lyen vallásos, katolikus ember volt, később itt is a 
radikális elemek ragadták magukhoz a vezetést s az 
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ország úgyszólva a legújabb időkig heves egyház
üldözésnek volt a színhelye. A nyilvános iskolákban 
vallásoktatás ma sincs, a polgári házasság mellett a 
válást is megengedték, ellentétben a legtöbb dél .. 
amerikai állammal. A vallástalan nevelésnek s a há
zassági törvényhozás lazaságának eredménye, hogy 
az ifjúság s a családok erkölcsi élete elég alacsony 
színvonalon áll; sok jómódú uruguay titokban két
három feleséget s ugyanannyi családot tart. A törvény
telen gyermeknek ugyanolyan jogai vannak, mint a 
törvényesnek. 

A paphiány itt is fájdalmasan nagy. A féváros 
lelkipásztori állapotai sok tekintetben siralmasak. 
600.000 léleknek mindössze 9 plébánia szolgál, holott 
még ha a tízezres lélekszámot tekintjük is normának, 
Montevideónak legalább 60 plébániára lenne szüksége. 
A székesegyházi fóplébániához is 80.000 hivő tartozik. 
Az egész ország plébániáinak száma alig 100. liogyan 
lehet itt komoly lelkipásztori munkáról szó? 

Szerencsére magyarjaink, bár teljesen pap nélkül 
vannak, nem vesztették el os1 vallásosságukat 
A misszió kitűnő előkészítésének s megszervezésének 
eredménye volt, hogy a háromnapos montevidói misz 
szió látogatottsága kezdettől fogva a legjobbak közé. 
tartozott. Unnepélyeink fényét nagyban emelte az 
érsek, Aragone János Ferenc kedvessége, aki nemcsak 
a megnyitó ájtatosságat tartotta meg, hanem attól 
kezdve minden este jelen volt a magyar ájtatosságon. 

A buzgalom, amellyel magyarjaink a szentségek
hez járultak, valósággal megható volt. Itt is jó néhány 
gyermeket kellett megkeresztelnünk (sót megkeresz
teltünk egy felnőtt áttérőt is) és jónéhány házasságot 
rendbehoznunk. Esténkint agyonfáradva tértünk pihe
nőre, de sebaj! Egyetlen lélek megenyhülése, Istenhez 
térése, egy-egy könny felszárítása megéri, hogy akár 
imbolygó kis csónakon jöjjön át az ember az óceár.on ... 
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Sar Jósboldogasszony. 

Montevideo, július 2. 

Sarlósboldogasszony ünnepel Csendes. szelíd, 
mondhatnám: legidillibb ünnepe az egyházi évnek. 
A legtisztább öröm ünnepe. A Magnificat születés
napja ... Odahaza most nyár van, most fejezik be az 
aratást. Itt benne vagyunk a télben, de ez persze 
enyhe, szelid, narancsérlelő téli 

A misémen ma egy föltűnöen értelmes arcú, ked
ves és finom kisdiák, amolyan 14 éves, ministrált. 
Valami sajátosan komoly, gyermekded és mégis férfias 
megjelenés. Szívembe nyilallott, amit elözö este hallot
tam, hogy itt oly nehéz az ifjúságet soká megtartani 
az erkölcs és a tisztaság útján. A legtöbb a serdűl5-
korig kis angyal, attól kezdve aztán nem lehet vele 
bírni. Mily kár az ilyen szegény fiúkért, gondoltam, 
s imádkoztam a kis ismeretlenért. Nem tudtam meg
állni, mise után megkérdeztem a sekrestyést: ki volt 
a ministránsom, egyszerű diák-e, "colegial'', avagy 
talán "apostolino'', az apostoliskola szerzetesjclölt 
tagja. Nagy örömömre a fráter így felelt: "Apostolino". 
Tehát jó úton van, gondoltam. Délelőtt a játéktéren 
hirtelen körülvettek az "apostolinók''; lehettek 30-an. 
Tréfásan sorba kérdeztem őket, ki a kedvenc pártfogó 
juk, persze a "Virgen" után. Egyik San José-t mondutt, 
másik San Luis Gonzagá-t, harmadik San Berma-t 
(Berchmans). Utoljára az én komoly kis ministránsomat 
kérdeztem: 

- Quien es tu Santo de preferencia? (Melyik a 
kedvenc szented?) 

A csillogószemű kis vitéz büszkén vágta ki: 
- San Ignacio de Loyolai 
Meg szerettem volna ölelni. ú gy éreztem, hogy 

Sarlósboldogasszony ezen az ö örömnapján az én 
vándorutamea is ráejtett egy szál illatos virágot. 

Egész nap oly könnyú és boldog voltam tölc ... 
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A fővárosi közönség számára itt Montevideóban 
is hirdettünk előadást a magyar katolicizmusról. Szép
számú hallgatóság volt jelen, élén az érsekkel. 

Az előadásban először mindig azt hangsúlyozom, 
hogy a spanyolok helytelenül azonosítják a magya
rokat a cigányokkal (Hungaros = Gitanos). Meglepi 
a hallgatókat, hogy Amerika voltaképpen még a nevét 
is tőlünk, a mi Szent Imrénktól kapta, közvetve, Ame
rigo Vespuecin keresztül, lévén "Amerigo" az Eme
ricusnak olaszosított formája. Arra is fölfigyelnek, 
hogy a spanyol fajnak és a magyarnak történetében 
érdekes egyezés van: ők nyugat felől, mi meg kelet 
felől védelmeztük évszázadokon át a saját testünkkel 
a keresztény Európát a mohamedán beözönlés ellen. 
S Európa velük és velünk szemben egyaránt megfeled
kezett a háláról ... 

Az előadásra Montevideo egyik vezető katolikus 
politikusa, Uruguay legkiválóbb költőjének, Zorilla de 
Sammartinnek fia válaszolt a mélységes és ós:linte 
együttérzés hangján. 

Sajnos, ugyanebben az órában a magyar ruisszió 
templomában Nyisztor prédikációja után parázs bot
rányt rendeztek a montevideói magyar kommuni~ták. 
Vagy tizen bevonultak a templomba s az ájtatosság 
végén egyikük rázendített az Intemacionáléra. NE'm 
lett belőle nagyobb baj, mert a magyar férfiak már 
az első ütemek után kidobták öket a templomból s a 
padok közt elhelyezett búzbombákat is hatástalanná 
tették. A templom előtt álló rendörök három kommu
nistát azonnal le is fogtak. Másnap az ujságok meg
botránkozva írtak a rendet zavaró s még a templomot 
is megszentségtelenító "idegen elemekről". Magyar
jaink mélyen szégyelték, hogy a magyar név nehezen 
szerzett jóhírét néhány izgága munkakerüló ismét be
szennyezte az uruguayi közvélemény előtt. 

(Utóbb értesültünk róla, hogy a kommunisták még 
távozásunk után is kellemetlenkedtek; nyilván bos:t· 
szantotta öket a magyar misszió feltúnó sikere. Egy 
héttel utána betörtek a derék pallottinus atyák temp.· 

Bangha: OsszegyOJtOtt munkál. XV. 21 
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lomába, amelyet azok a legnagyobb előzékenységgel 
bocsátottak a magyar hívek rendelkezésére, s ott szab
rokat és képeket romboltak. Magyar híveink gyüjtést 
indítottak maguk közt, hogy az okozott kárt jóvá
tegyék.) 

Montevideói időzésünknek talán maradandó em· 
léke is marad, amennyiben ottartózkodásunk idején 
magának az érsek úrnak közbejöttével megalakult a 
magyar katolikusok Magyarak Nagyasszonya egye· 
sülete, Mária-kongregációi alapon, külön a férfiaknak 
és külön a nőknek. 

Ismét búcsúzás, ismét megható jelei a hálának 
és ragaszokdásnak. Reggel még mise és közös áldozás; 
utána a hivek százai siettek ki - legtöbbje reggeli 
nélkül - a kikötőbe, ahonnan hajónk, a francia 
"Massilia", csak déltájban indult Santos felé. Hitt ba . 
küldtük haza a híveket, legtöbbje kinnmaradt a hajó 
elindulásáig. Annyi virágot hoztak, hogy tágas hajó
kabinunk valóságos rózsaligetté vált tőle. Orákig 
álltak ott híveink a parton és könnyes szemük többet 
beszélt, mint az ajkuk. 

Ki is tudná szavakba foglalni mindazt az áldást, 
megkönnyebbülést és lelki vigaszt, amit a mi s7ent 
hitünk titkai, a régóta nélkülözött gyónás és áldozás 
ezekbe a megtépett, küzdő, magukra hagyott lelkekbe 
hintett! Hány kínzó, évek óta megoldatlan lelki válf;ág, 
mennyi belső és titkos tragédia talált ezekben a napok 
ban enyhülést és engesztelődéstl S hogyan csillog és 
hullámzik most ezeknek a megtisztult érzéseknek a 
visszfénye ezekben a könnyes magyar szemekben r 
Előttünk az óceán _:__ de, mintha ezekben a szemekben 
is óceán zajlana: szívet maró gondnak-bánatnak, 
magával már nem bíró, csontot emésztő fájdalomnak 
örvénylő mélysége, de aztán a szeretetnek, a lángoló 
örömnek s a hálának is napsütéses tengere. 

Lassan eloldódzik a hajó; megindul és távolodik 
De amíg csak látjuk a partot, amíg csak köddé nem 
foszlik elé)ttünk a kikötő, magyarjaink kendólotogta
tása kisér. Megindító látvány, ahogy ugyanazt a ken· 
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dőt hol utánunk lobogtatják, hol a szemükhöz nyom
kodják ... 

Ez az élet: folytonos megérkezés és eltávozás, 
egymásra-találás és búcsúzás ... 

Még közvetlenül az indulás előtt egy kisírt szemü 
francia férfi szólított meg a hajó feljáratánál s arra 
kért, nézzek néha egy kissé felesége után, akit kény
telen egy szabalány kíséretében egyedül küldeni haza 
Franciaországba s aki búskomor és kedélybet€-g ... 
Nehogy valami baja essék . . . Nagyon megkönnyeb
bült szegény, amikor megígértem, hogy mindent meg
teszek a szegény asszonyka érdekében . . . Pedig, mint 
később láttam, elég nehéz feladatra vállalkoztam. Az 
asszonykát úgy kellett óvni minden pillanatban, hogy 
a tengerbe ne vesse magát ... Amúgy feltünően keve 
sen utaznak a kitünő francia hajón; azt hiszem, a hajó 
személyzete, ha nem haladja meg, biztosan eléri az 
utasok számát. 

A mérleg. 

És ezzel búcsúzunk is tőled Argentína és Spanyol
Délamerika földjel Hat hét természetesen nem elég 
arra, hogy ekkora darab földdel, annak népével, éle· 
tével, szakásaival alaposan megismerkedjünk s 16la 
megdönthetetlen véleményt alkossunk. Mégis, amit 
látnunk adatott, elég arra, hogy mély és bizonnyal 
soha el nem tünő emlékeket véssen a lelkünkbe 

Az első nagy benyomás, melyet magunkkal 
viszünk, a csodálkozás érzése a spanyol fajjal szem
ben. Ennek a fajnak Amerikát gyarmatosító és civili
záló munkájában kétségtelenül sok súlyos hiba történt. 
Mindent összevéve, mégis mély megindultsággal kell 
arra a népre tekintenünk, amely ezt az óriási darab 
földet az európai és keresztény polgárosodás számára 
megnyitotta. Felmehetünk Mexikóba, vagy Közép
Amerika szigetvilágába, leszállhatunk a Kardillerák 
mindkét oldalán, akár Csile 5000 km hosszú, ke3keny 
sávján, akár széles argentin pampákon, fenn, az Egyen
lítő körüli forró vidékeken és lent, Patagónia és a 

2t• 



324 

Tűzföld gyéren lakott, rideg, kietlen mezom: minde
nütt spanyolokat és spanyol leszármazottakat találunk; 
a spanyol nyelv, spanyol szokások, spanyol népjelleg 
mindenütt uralkodó. 

A gazdasági válság, amely az argentinai közgazda
ságot nagyon elevenen érinti s a szinte munka nélkül 
is kínálkozó hihetetlen gazdagadási lehetőségnek most 
már érezhető korlátokat szab, remélhetőleg oda fog 
vezetni, hogy Spanyol-Amerika népei nemcsak az irá
nyított gazdaság elvére térnek át, hanem a szociális 
veszedelmek megelőzésére is magasabb, erkölcsi szem
pontok figyelembevételével törekszenek. A Quadra
gesimo anno gondolatvilága, amelyet itt még kevesen 
ismernek, lassankint majd itt is mint egyetlen meg
oldási lehetőség bontakozik ki a gondolkozó elemek 
szemében. 

A szellemiség és lelkiség síkján, a világnézeti és 
morális fejlődés vonalán szintén el kell ismerni, hogy 
nagy és súlyos mulasztások ellenére, lelketlen szélhá
mosok garázdálkodása s a vallásgyűlölet megszállot
tainak minden bűne és tévedése ellenére, sőt az egy
házi és lelkipásztori intézmények szomorú elégtelen
sége mellett is Spanyol-Amerika megmarad "az Anya
szentegyház nagy reménységének", ahogy Rómában 
hallottam nevezni. A katolicizmus annyira belevéső
dött és beleitatódott a spanyol nép lelkületébe, hogy 
sem egyes egyháziaknak hibái, sem a szabadkőműves 
kormányok és alkotmányok romboló munkája, sem a 
bevándorlók hontalan és gyökértelen tömegeinek mate
rializmusa és hitközönye nem tudta kiölni a népból a 
keresztény és katolikus öntudat gyökereit. 

A templomok néha botrányosan üresek, a könnyű
vérű városlakók még a gyermekeiket is elfelejtik meg
kereszteltetni, a városoktól, falvaktól távol élők néha 
évtizedhosszatt nem látnak papot, rengeteg a vad
házasság mindenfelé s a vallási tudatlanság néha meg
döbbentő arányokat ölt; egész országokban, mint Mexi
kóban, évtizedek óta nyilt, állami vallásüldözés folyik. 
Es mégis: a nép vallásos és mélységesen katolikus, 
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még ahol a hit külsö gyakorlatait és szabályait látszó
lag teljesen elhanyagolja is. Még a szabadkőműves is 
megsértődik, ha katolicizmusát kétségbe merjük vonni 
s egy-egy úrnapi körmeneten még az is megjelenik és 
gyertyát hordoz, aki 50 éves létére még nincsen meg
keresztelve ... 

Az északamerikai szekták egész sora, főleg a 
Y. M. C. A. ("Keresztény Ifjúsági Egyesület") roppant 
erőfeszítéseket tesz, hogy lábát megvesse Dél-Ameriká
ban, rengeteg pénzt költ, tanintézeteket, ingyenes kór
házakat és sportpályákat létesít, de a vallási közö
nyösség terjesztésén kívül más eredményt alig tud el
érni. Minden egyházüldözés és egyházellenes törvény
hozás ellenére a papnak igen nagy a tekintélye és leg
késöbb a kórházban mindenki, még a tegnap szabad
kőműves vagy szocialista is, buzgón és áhítatosan 
készül a halálra ... 

Ha a katolikus akció és a lelkipásztorkodás jobb 
és szervezettebb lenne s ha nem lenne oly nyomasztó 
a paphiány, a még ki nem hűlt parázs, a katolikus 
lelkiség hamarosan piros lánggal égne ezekben az or
szágokban is. Es mivel a legtöbb helyen komoly erő
feszítések történnek ebben az irányban, hihető, hogy 
néhány évtizeden belül Spanyol-Amerika országai 
majd még örvendetesebben haladnak a lelki meg
újulás felé, mint eddig. 

A közel félszázezernyi magyarság, amely ezekben 
a spanyolamerikai államokban elszórtan él, a magyar 
nemzet számára csak igen kicsiny mértékben lesz meg
menthetö; erre nézve minden illúzió hiábavaló önálta
tás lenne. A beolvadás olyan természetes folyamat, 
amelynek érvényesülését lehet lassítani, de nem lehet 
megakadályozni. Főleg nem azzal a módszerrel, ame
lyet régebben követtünk, amikor az idevándorlást át
engedtük a magánkezdeményezés ezer szeszélyének 
és legföllebb még talán a spekuláció garázdálko
dásának. 

Nagyvonalú telepitési akció még ma is lehetséges 
lenne, olyan is, amely tömör egységben tartaná meg a 
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kivándorló magyarokat s így a nemzeti gondolatnak 
is megtartaná őket. Ma is vannak Dél-Amerikának vi
dékei, pl. Paraguay államban, ahol a klima is jó, a föld 
is, ahol szívesen látják az idegent s nagy mértékben 
a hóna alá nyúlnak, úgyhogy a bevándorlók bizonyos 
föltételek teljesítése esetén, még ha töke nélkül jön
nek is, 5--6 éves nehéz munkával megteremthetnék 
az egzisztenciájukat - így tettek nagyon sokfelé a 
németek -; de oda rendszer kell, nagyon sok körül
tekintés, önzetlenség és lelkierő s igazán rátermett, 
arravaló vezetők: papok, tanítók, mémökök, gazdá
szak. Azonkívül csak oly területek jöhetnek számí
tásba, ahol szállításra alkalmas víziutak vannak s ahol 
a közbiztonság is jobb, rnint a mai Paraguay számos 
terül etén. 

Csak így, egységes és céltudatos vezetés mellett 
lehetne itt akár nehány százezer magyar számára is 
virágzó telepeket létesíteni. A magánkivándorlás azon
ban a legtöbb esetben baj és átok. Ismerjük el lojáli
san, hogy a kivándorolt magyarak irányítására hiva
tott tényezök ma mindent elkövetnek, ami módjukban 
van, hogy honfitársainkon segítsenek; e mellett a se
gítés útjába gyakran komoly nehézségek gördültek; 
de vétenénk az igazmondás ellen, ha le nem szögez
nök, hogy a kivándorlás gazdasági, társadalmi, kultu
rális és vallási irányítása körül a multban sok fájdal
mas és helyrepótolhatatlan rnulasztás történt. 

Brazilla. 

S rnost induljunk el délamerikai utunk harmadik 
nagy stációja, Dél-Arnerikának leggazdagabb, leg
nagyobb kiterjedésű, leghatalmasabban fejlődő és leg
népesebb köztársasága, Brazília felé. 

Brazíliai 1812-ben még csak 10 millió lakosa volt, 
1890-ben 14 millió, 1900-ban 17 millió. Ez a szám 1920-
ban már 30 millióra szökött fel, 1925-ben 34 millióra, 
rníg a legújabb népszámlálás (sok esetben persze csak 
becslés) szerint ma már 45 millió lakosa van. Ezzel 
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lakosságának száma szerint Brazília nemcsak a müvelt 
világ egyik legtekintélyesebb országává lépett elö, 
hanem a katolikus lakosság számát tekintve megelőzte 
Olaszországot is, úgyhogy ma Brazília a föld legtöbb 
katolikust számláló országa. Területe több mint kilen
cedfél millió négyzetkilométer, tehát az :eszakamerikai 
Egyesült Államoknál is nagyobb, csaknem 20-szor ak
kora, mint a Német-Birodalom és százszor akkora, mint 
a mai Magyarország. Tengerpartjának hossza 800 
kilométer. 

Az ifjú óriás tudatában is van jelentőségének. 
1926-ban kilépett a Népek-szövetségéből azért, mert 
nem kapott állandó helyet a Népszövetségi Tanácsban, 
amelyre époly jogot formált, mint Franciaország, 
Anglia, Olaszország, Japán s utoljára Németország. 
"A Népek-szövetségének egyetemesnek kell lennie, 
nem pusztán európainak", jelentette ki ez alkalommal 
Pacheco Félix, Brazília teljhatalmú genfi megbízottja. 
Akkor nem hallgattak rá. Pedig Brazília a Népek
szövetségében addig is jelentős és áldásos szerepet 
játszott. ö sürgette a legelsők között a kötelező béke
bíróságak intézményét a nemzetek között. S ő volt az, 
aki jóval a Népek-szövetségének megalapítása előtt, 
már 1891-ben bevette a saját alkotmányába azt az el
vet, hogy soha hódító hadjáratra az ország hadserege 
nem vezényelhető és soha a hadsereget mozgósítani 
nem szabad, mig a békés elintézésnek minden lehető
ségél előbb ki nem merítették. 

Brazília általában a béke országa. Sehol a forra
dalmakat oly simán és oly enyhén nem likvidálták, 
mint itten. Az 1889-i forradalom után, amelyben a csá
szárság helyébe a köztársaságat léptették, csakhamar 
ismét teljes lett a béke s a köztársaság vezetői soha
sem mutattak haragot vagy ellenszenvet a trónfosztott 
dinasztia vagy annak odaadó hívei iránt. Ezek épúgy 
résztvesznek ma is az állam irányításában, mint azelőtt. 
Sőt Epitacio Pessoa elnök 1920 szeptember 3-án kiadta 
a "történelmi jóvátétel" jelszavát s visszavonta a szám
úzetési rendeletet, amelyet annakidején Don Pedro 
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császár és családja ellen kiadtak. S csakugyan, néhány 
hónappal utóbb, hadi cirkáló hozta haza Brazíliába a 
száműzött Don Pedro és Terézia császárnő holttestét, 
amelyet ünnepélyes menetben kísértek előbb a rio de 
janeirói székesegyházba, azután pedig Petropolisba. 
A gyászmenetben ott lépkedtek a császári család her
cegei is mind. Hatalmas néptömeg hullámzott a teme
tési menetben, megrögzött köztársaságiak és lelkes 
monarchisták vegyesen, őszinte megindultsággal ün
nepelték a száműzött fejedelmi család érdemeit. 

Most két esztendeje az egyik szövetséges állam, 
Sao Paulo, forradalmat és polgárháborút indított a bra
zíliai egység ellen. A harc a középpanti kormány győ
zelmével végződött. Sao Paulo azóta minden esztendö
ben fényesen megüli a forradalom emlékét; a központi 
kormány pedig - a teljes megbékélés és engesztelő
dés szellemében- ma is elküldi képviselőjét a gyász
ünnepélyre, amelyen a forradalom halottainak emlé· 
két ünneplik ... 

Sok dolog van itt a déli kereszt csillagzata alatt 
máskép, mint odahaza Európában! 

És sok van máskép Brazíliában, mint pl. a spanyol
amerikai államokban! Egészen más világ ez, mint pl. 
Argentina. 

Brazília népe portugál eredetű és kulturájú nép. 
S a portugál nép gyökeresen különbözik a spanyoltóL 
Ha szabad ebben a különbségtételben egyéni véle
ményt megkockáztatnom, ez a különbségtétel sok vo
natkozásban a portugálok javára dől el,. legalább ide
kint Dél-Amerikában. A portugál nép békésebb, kedé
lyesebb, mélyebb, csendesebb, rendszeretőbb. A latin 
népek hollandusainak nevezhetnők őket. Szorgalmas 
munkások, szolid kereskedők, takarékosok és talán azt 
is mondhatjuk: katolikusabbak, mint a spanyolok. Pe
dig a romboló irányzatok a szabadkőműves Portugáliá
ban s Brazíliában valamikor még vakmerőbben léptek 
fel az Egyházzal s a nép katolikus hagyományaival 
szemben, mint a spanyol nyelvú országokban. 

Még egy óriási előnye van Braziliának Spanyol-
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mai napig. Míg Spanyol-Amerika, mihelyt az anya
országtól elvált, negyedszáz különbözó államra szakadt, 
annak ellenére, hogy nyelvét és vallási egységét épp
úgy megőrizte, mint a volt portugál gyarmatok. Ennek 
a különbözó fejlődésnek a magyarázatát a történelmi 
események nyujtják. 

Brazília kialakulása. 

IV. Sándor döntése alapján . Dél-Amerika keleti 
része már 1493-ban Portugáliának jutott s ezen az 
alapon vette birtokba Brazíliát a portugál király nevé
ben Pedro Alvarez Cabral 1500 április havában. Ami
kor Babiától nem messze, Porto Seguróban először lé
pett brazil földre s kitüzte rajta a keresztet, az elfog
lalt földet "Szentkereszt földjének" (Terra da Santa 
Cruz) nevezte el. A "Brazília" név későbbi keletü s 
egy vörös szinü fáról, a brazil- vagy parázsfáról (cae
salpinia echinata) vette eredetét 

A birtokbavétel után azonban még 30 éven át 
úgyszólva érintetlenül maradt az új föld és csak 1530 
táján indult meg rajta a gyarmatosítás. 1608-ban már 
az Amazon-folyót is elérte a portugál uralom, amely 
mégis inkább a partvidéken terjeszkedett. Míg Spa
nyolországot a nemzeti dicsöség eszméje s a hódítást 
vágy vezette az új területek megszerzésében s hatalma 
k.iterjesztésében, tehát elsősorban hadi célok és kato
nai tulajdonságok, addig a portugál gyarmatos terjesz
kedését meróben a megélhetés, a földmívelési és ke
reskedelmi ösztön irányította. A harcias elemet egész 
Brazíliában sokáig csak a saopaulói keveréknép kép
viselte, amely igaz, hogy elég bajt okozott. 

Spanyolország két ízben is bekebelezte Portugá
liát s így időlegesen annak gyarmatait is a magáiként 
kezelte. Mikor azután Napoleon Spanyolországot és 
Portugáliát elfoglalta, a portugál régens, a későbbi 

VI. János király Portugáliából Brazíliába menekült s 
itt ütötte fel székhelyét. Mikor pedig Napoleon bukása 
után János hazatért, ennek fia, I. Pedro maga állt a 
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brazíliai függetlenségi mozgalom élére s a mai Sao 
Paulo területén az ipiranguai dombon kikiáltotta a 
kor stílusának megfelelóen "a függetlenség vagy ha
lál!" (Independencia o mortel) elvét. Ezzel megalaki~ 
totta a braziliai "független és alkotmányos császársá
got" (1822). 

Az új császárság főleg II. Pedro alatt hatalmasan 
fellendült s az agilis császár személyes kezdeménye
zésére gazdasági, kereskedelmi és művelódési téren 
igen jelentős fejlődést ért el. Brazília tehát annak a 
ténynek köszönheti máig megtartott egységét, hogy 
függetlenségét és alkotmányát nem a hatalomért ver
sengő forradalmi vezérek, hanem saját uralkodói alatt 
vívta ki, ami minden széthúzási törekvés alól kihúzta 
a talajt, míg ugyanakkor Spanyol-Amerikában a leg~ 

különbözóbb szeparasztikus törekvések érvényesültek. 
Brazília nagykiterjedésű, de mégis kompakt területi 
egysége is jobban hozzájárult a politikai egység fenn
tartásához, mint ahogy az a spanyol korona volt terü
letein Mexikótól Csiléig és a Tűzföldig lehetséges lett 
volna. 

De azért voltak itt már a császárság idején is szét~ 
húzó törekvések. A konzervatív párt az egység mel
lett kardoskodott, míg a liberálisok inkább az egyes 
államok (a volt capitanériák, majd tartományok) kü
lönállása mellett szálltak síkra. Mivel az 1889-i forra:. 
dalrnat s a császárság megszüntetését a liberálisok 
készítették elő, az ó elgondolásuk annyiban győzedel
meskedett is, hogy a volt tartományok ezentúl meg
lehetős önkormányzattal bíró államok lettek s Brazília 
azóta államok szövetsége (Brazíliai Egyesült Államok), 
teljesen északamerikai minta szerint. Minden állam
nak külön kormánya és külön országháza van, míg a 
központi, szövetséges kormány csak bizonyos ügye
ket, a hadügyet és pénzügyet intézi. Az elnököt négy 
évre választják s meglehetős nagy hatalmat adnak 
neki. A miniszterek kizárólag tőle függnek s nem tar
toznak felelőséggel a kamaráknak. A szenátusba min
den állam három tagot küld ki, az alsóházba minden ál-
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iam a maga lakosságának számával arányosan küld ki 
képviselőket. A legfőbb állami bíróság, amelynek tagjai 
elmozdíthatatlanok, ítélkezik a végrehajtó hatalom 
ténykedése felett s dönt az egyes törvényjavaslatok 
alkotmányszerűségének kérdésében is. Jellemző, hogy 
a vatikáni nagykövetség fenntartása szintén benne 
volt még a forradalmi alkotmányban is, úgyhogy egy
szerű parlamenti határozattal nem is lett volna meg
szüntethető. 

Az éppen ezidén létesült új alkotmány (1934 jú
lius 9.) Isten nevével kezdődik s· az Egyháznak min
den téren messzemenó szabadságot és jogokat bizto
sít.- Válás nincs, a polgári házasság (amely a forrada
lom óta kötelező volt) csak fakultatív, az egyházi jel
legű iskolák az államiakkal minden tekintetben 
egyenlő jogokat élveznek. Az állam és az Egyház "szét
választása" elv ugyan, de nem jelenti a két hatalom 
ellentétjét, hanem inkább barátságos együttműködését. 

A rabszolgaság intézményének aránylag soká való 
fenntartása (végleg csak 1888-ban szüntették meg) az 
amúgy oly derék és rokonszenves Brazília történeté
nek egyik kiáltó szégyenfoltja. Hogy az intézmény ily 
sokáig fennmaradt, annak oka a gyarmatosok kapzsi
sága volt, akik nem akartak az olcsó, helyesebben: 
ingyen munkaerőről lemondani s akiknek elég erejük 
volt arra, hogy a kormányokat minden esetben meg
hátrálásra kényszerítsék, valahányszor a rabszolgaság 
eltörlésének a kérdése szónyegre került. A szabad
kőműves szellemű kormányok a mult század folyamán 
nem is mertek e csúnya kérdéshez hozzányúlni. 

Hogy a gyalázatos intézmény végre mégis meg
szűnt, az egy mélyen vallásos katolikus uralkodónő
nek, II. Péter császár leányának és örökösének, Bra
ganzai Izabella hercegnőnek az érdeme. Amikor atyja 
hosszabb ideig távol volt az országtól s Izabella lett 
a brazíliai császárság ideiglenes régensnóje, olyan 
minisztériumot nevezett ki, amely a rabszolgaság el
törlését mindkét kamarával meg tudta szavaztatni. 
Rio de Janeiro hölgyvilága ekkor közadakozásból 
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aranytollat is ajándékozott a régensnónek, hogy azzal 
írja alá az ,.arany törvény" (lei aurea) szentesítését, 
ami 1888 május 13-án meg is történt. Erre a gazdag 
ültetvényesek, akik eddig a császárság legfőbb táma
szai voltak, bosszúból a köztársasági párthoz csatla
koztak s Izabella elvesztette a reá váró császárnői 

koronát. Franciaországba ment számkivetésbe, Bou
logne-sur-Seine-be, ahol élete végéig ezt hangoztatta: 
"Sohasem bántam meg, amit 1888-ban tettem. Egyszer 
volt alkalmam életemben, hogy szuverén jogommal 
élve, eltöröljek egy erkölcstelen s evangéliumellenes 
intézményt. Kötelességem és becsületem kívánta, hogy 
eltöröljem a rabszolgaságot, mihelyt erre mód mutat
kozott. Ha ma kellene választanom s ugyanazon követ
kezményekkel számolnom mint akkor, ma is ugyanazt 
tenném, amit akkor tettem." 

Izabella a koronáját áldozta fel azért, amit tett, 
s bár sorsa emberileg tragikus volt, ma már minden 
brazíliai áldja az emlékét. Az iskolában nevét így 
tanulják a gyermekek: ,.Isabel a Redemptora" (Iza
bella, a szabadító) s gyermekei ma nemcsak polgár
jogot, hanem megkülönböztetett tiszteletet élveznek a 
köztársaság területén. A női nemnek örö}c dicsősége, 
hogy éppen egy nő volt az, aki inkább trónját áldozta 
fel, de a rabszolgaság sötét szégyenfoltját letörülte 
nemzetének arculatáról. 

Az államok messzemenő önkormányzatának nagy 
hasznai, de nagy kárai is vannak. Utóbbiak közé tar
tozik azoknak a politikusoknak nagy tömege az egyes 
államokban, akiknél a közéleti tevékenység veszedel
mesen közel esik az üzleti tevékenységhez. Nyomasztó 
az a helyzet, hogy a fejlettebb és törekvöbb államok az 
elmaradottabbak helyett is kénytelenek viselni a közös 
terheket. Igy Sao Paulo állam 16 állam deficitjét kény
telen a magáéból fedezni, ami állandó viszályra, sót for
radalmakra vezet. A középpanti kormányzat tényke
dését megnehezíti az ország roppant kiterjedése is, 
hiszen Brazília csaknem akkora, mint Európa s azon
kívül egész hatalmas részei vannak, amelyeken még 
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civilizált ember nem járt, ahol sem vasút, sem távíró
vonal, sem posta nincsen. Ezeken a területeken telje
sen patriarchális a kormányzat: egy-egy falu, város 
vagy törzs egyszerűen maga igazgatja önmagát a leg
jobb belátása szerint. Nagyon sok braziliai azt sem 
tudja még, milyen országnak a polgára; a múveltek 
közt is akad, aki sohasem látott más államot, mint a 
magáét; sőt a legfejlettebb keleti és délkeleti államok
ban is elég ritka az, aki pl. az Amazon-folyót valaha is 
látta. Matto Grosso állam, kb. akkora, mint a Német
Birodalom, úgyszólva egyetlen irdatlan őserdő, amely
ben csak vadállatok s vademberek élnek, akik az át
hatolhatatlan súrúség fölött úgy ugrálnak a fák ágain, 
mint a majmok. 

Ez a roppant kiterjedés s egyes országrészek tel
jes fejletlensége magyarázza azt is, hogy pl. az alkot
mányban biztosított általános szavazati jog valóságban 
csak a lakosság kicsiny részére terjed ki s a 45 millió 
lakos közül csak kb. 3 millió van az igazolt szavazati 
joggal bírók névsorába felvéve. Ugyanolyan okok 
magyarázzák meg a lakosság jókora részének írás
tudatlanságát. A félvad állapotban levő, földrajzilag 
még jórészt kikutatlan országrészek mellett azonban 
ott vannak a fejlett államok, pl. Rio de Janeiro, Sao 
Paulo vagy Minas Geraes, amelyek az általános mú
veltség terén a legtöbb európai országgal megállják a 
versenyt. 

A nemzet öncélúsági törekvéseinek nagy akadá
lya a külföldi tőke szabad garázdálkodása: egész álla
mok vannak, amelyeknek vasútjai, villamosai, villa
mosvilágítása stb. tisztára amerikai vagy kanadai tőke
csoportok kezében vannak. Ez a csendes, gazdasági 
okkupáció a modern kapitalizmusnak egyik vadhaj
tása: az idegen töke valósággal adófizetővé teszi az 
országot s jelentős összegeket von ki évenkint az 
ország gazdasági vérkeringésébóL Hasonlókép idegen 
tőke kezében van az országnak számos más nagyipari 
vállalata. 

Ez a külföldi kizsákmányolás egészen nyiltan 
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folyik. Még csak nem is bújik nemzeti jelszavak mögé, 
sőt még azzal sem törődik, hogy idevaló hangzású 
nevet vegyen fel. Sao Paulóban pl. az angol vasúttár
saságnak a neve, amely mindenfelé nagy betűkkel 
ötlik a szemünkbe, így hangzik: "The S. Paulo Railway 
Co., Ltd." Minden saopaulói villamoskocsin és minden 
villamosjegyen hasonlókép rajta van az angol felírás: 
"The Sao Paulo Tramway, Light and Power Co., Ltd." 

Brazília még annyira bővében van mindennek, 
amire lakosságának szüksége lehet s annyi munkás
kéznek tud kenyeret adni, hogy a társadalmi kérdést 
eddig alig ismeri. Nyomor itt nincs, koldusok nincse
nek. Aki dolgozni akar, munkát mindig talál. 

A braziliai tórsadalom. 

A társadalmi egybeolvadás elég tökéletes. Bár a 
nemzeti érzés erős (különösképpen éppen az egy
háziaknál), azért az idegent nem vetik meg s hamar 
maguk közé fogadják. Az a sajátos fölényeskedés, 
amely e tekintetben Argentinában megvan, ahol a 
spanyolnak az a gúnyneve, hogy "gallego" s az olaszé 
az, hogy "gringo", sőt a magyaré a "cigány", itt nem 
található. Még az egykori rabszolgákkal, a négerek
kel szemben sem éreztet senki semmiféle ellenszenvet. 

Attól a perctől kezdve, hogy a rabszolgák fölsza
badultak, a közfelfogás is egyenjogú polgároknak te
kinti őket, bár ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
az előkelöbb társadalomban époly szivesen fraterni
zálnának velük, mint az egyszerűbb néposztályokban. 
A négereket alacsonyabb értelmiségük s bámulatos 
fizikai munkabírásuk amúgyis inkább az egyszerűbb, 
testi foglalkozások felé irányítják. Sok köztük a vil
lamoskalauz és kocsivezető, sofőr és vendéglöi alkal
mazott s természetesen a földműves és gyári munkás. 
Ezek a négerek és félnégerek szerények, csendesek, 
valami nagy jóság és megenyhült, békés alázatosság 
van a megjelenésükben. Ahogy itt ülnek előttem a 
villamoson, vagy ahogy a templomba jönni látom őket 
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(köztük is van természetesen n.agyon sok napi áldozó, 
buzgó lélek, akik közt a nőknek szurokfekete fején oly 
különösen hat a fehér fejkendő), mintha annak a szé
gyenletes kornak a nyomait, a százados elnyomást és 
kizsákmányolást olvasnám le vonásaikról, amely 
apáikat annakidején afrikai otthonukból kiragadta s 
a rabszolgapiacokra cipelte. 

Pedig ezek a mai négerek rég megbocsátották már, 
sőt el is felejtették eredetüknek, idehurcoltatásuknak 
rettenetes tragikumát, kegyetlen igazságtalanságát. 
Egynek sem jut eszébe "haza"-menni. Nekik már rég
tql fogva Brazília a hazájuk. 

El lehet túnődni a Gondviselés csodálatos intéz
kedésein, amely valamikor talán éppen azért engedte 
meg az arab rabszolgavadászatok szörnyú kegyetlen
ségeit, hogy a rabulejtett tízezrek késő unokái a po
gányságból és civilizálatlanságból kiemelkedjenek s 
lelkiekben bőségesen visszanyerjék, amit hazájukban 
s otthonukban elveszítettek ... 

Ma a brazíliai társadalom négy osztályból tevő
dik össze: az eredeti portugál gyarmatosokból, akik
nek ideszüremkedése négyszáz év óta mai napig nem 
szünt meg; a bennszülöttek népességéből, amely las
san felszívódott a gyarmatosok közé s már csak a 
vadonokban él ősi primitívségében; az egykor rab
szolgákul idehozott négerekből s az újkori bevándor
lókból, akik közt főleg olaszokat, spanyolokat, néme
teket, lengyeleket, litvánokat és szíriaiakat találunk, 
de utóbbi időben törököket és japánokat is. E külön
böző elemeknek társadalmi egybeforrását nagyon meg
könnyíti a nyelvi s a vallási egység, amely szelíden s 
minden erőltetés nélkül érvényesül. 

A bevándorlók úgyszólva csak ott tartják meg 
ideig-óráig eredeti nyelvüket, ahol nagyobb tömegek
ben s külön kolóniákban élnek, mint pl. a németek 
Rio Grande do Sui államban, ahol egész német városo
kat találunk. Magyarjaink is főleg ott maradnak meg 
magyarnak, egyelőre legalább, ahol nagyobb töme
gekben élnek együtt; pl. magyar falvakban (Árpád-
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fal va, Boldogasszonyfalva, Szentistvánk.irályfalva), vagy 
a nagyvárosok egyes kültelkein, aminők pl. S'do Pauló
ban Villa Anastacio, Villa Pompeia, Ipojuca, Freguezia 
d'O, Ypiranga, Pirituba, Mooca. Az itt felsorolt helye
ken mindenütt van magyar iskola is. A bevándorlók
nak, köztük magyarjainknak egy része a nagyvárosok 
gyáraiban keres munkát, más része pedig benn az 
"interiorban", a belső területeken, mezőgazdasággal 
foglalkozik: kávét, kakaót, kukoricát, rizst, babot, 
cukomádat, mangyókát, ananászt, dohányt termel. 

A brazil pénz értéke ma nagyon alacsony: 1000 
reis (a milreis) megfelel kb. 28 magyar fillérnek. Vi
szont vásárló ereje elég nagy, vagyis: itt minden fel
tűnőerr olcsó. Hogy példát mondja: a városi villamo
sokon 8--10--12 km-re is elviszik az embert 200 rei- ' 
sért, ami a budapesti kisszakaszos díjunknál is keve
sebb. A kenyér kilója magyar pénzre átszámítva 20 
fillér körül mozog, a legjobb szivarokat 3--4 fillérért 
vesztegetik. A gyümölcsnek meg úgyszólva nincsen 
ára; aki csak gyümölccsel él, mint itt az egyszerűbb 
emberek közül nyáron nagyon sokan, az 2-3 fillér
ből egészen jól megebédelhet 

Azért mégsem lehet mondani, hogy a bevándor
lóknak rózsás a helyzetük. Nagyon nehéz megszO:lcni 
a klímát, amely ugyan jóval enyhébb, még télen is, 
mint nálunk, de viszont rendkívül szeszélyes időjárást 
hoz magával s tömérdek titokzatos, orvosilag alig fel
derített betegségnek teremt talajt. Egyes helyeknek, 
Santosnak, Rio de Janeirának s főleg az északibb, me
leg vidékeknek a klímája középeurópai ember szá
mára szinte elviselhetetlen. Paradicsomi szépségű tája
kon sokszor búskomor emberek élnek s akárhány be
vándorló csak azon imádkozik, hogy annyit össze
kuporgathasson, amennyiből a hajójegyet megveheti 
visszafelé. Mivel azonban keresete nemzetközi pénz
értékre átszámítva rendkivül alacsony (havi 500 mil
reis = 140 P itt már igen szép fizetés), azért ez a re
ménye csak nagyon kevésnek teljesedik be. 
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A sao-pauJól magyarak közt. 

Sao Paulo (Brazllla), júlJus 8. 

Két napi gyönyörű hajóút után feltünedezett a 
délamerikai kontinens egyik legszebb s legérdekesebb 
öble, Santos kikötője. Már mint jó ismerőst üdvözöl
tük, hiszen errefelé már lefelé jövet jártunk. 

A kikötés persze vagy két óráig tartott és este 
6 óra lett, mire vezérünknek, Szelecz páternek a kar
jai közé hullottunk. A vámvizsgálat is, bár rendkívül 
udvarias, kissé hosszadalmas volt, mi pedig azért rö
pültünk volna szívesen, mert Szelecz páter előadása 
szerint a saopautói magyarak már délután 3 óra óta 
vártak ránk a pályaudvaron. 3 óra ótal Most már este 
7 van s 1/210 lesz, mire Sao Paulóha beérünk ... 

A derék magyarak nagy része csakugyan kitar
tott éjtszakáig s fogadtatásunk a pályaudvaron valósá
gos kis magyar diadalünnep volt. 

A kényelmes angol vonat két és fél óra alatt teszi 
meg a 79 kilométernyi távolságot Santos és Sao Paulo 
között. Mégis Dél-Amerika egyik leghíresebb vasútja 
- a "paulista vasút" -, nemcsak mert jelentősége 
óriási: ez köti össze a legtörekvöbb brazíliai ipar
várost, Sao Paulót a tengerrel; nem is csak, mert az 
országnak egyik legvadregényesebb táján fut át; ha
nem főleg, mert egyetlen félórás szakaszán csaknem 
800 méter magasságig szalad fel, igaz, hogy helyen
kint drótkötél segitségével. 

Mert Sao Paulo, ez a titokzatos, különleges típusú 
és érdekes történetű város csaknem 800 méter maga
san fekszik a tenger' színe fölött, amelytől, mint valami 
roppant tennészetes védőbástya, magas hegyvonal 
választja el; sót vannak pontjai a városnak, így éppen 
az előkelő A veni da' Paulista, ahol a Collegio Sao Luiz 
Gonzagá-ban szállásom lesz, amelyek a 800 métert is 
meghaladják. Szerencséje is a városnak ez a magas 
fekvése, enélkül nyáron elviselhetetlen lenne a hőség 
benne, hiszen itt már a déli szélességnek 23-ik fokán 
vagyunk. A város maga egy sereg halmon épült, csupa 

Bangha : Osszegyüjtött munkál. XV. 22 
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hegy-völgy, s amerre csak terjeszkedik, mindenütt 
egész dombokat és gödröket kebelez magába. A villa
mosok és autók ezeken a hepehupás utakon néha hihe
tetlenül meredeken rohannak fel és alá; a legfőbb út
vonalak pedig hatalmas kerülőket tesznek, csakhogy 
egy-egy mélyebb völgykatlant megkerüljenek. Az én 
utcám maga csekély négy kilométer hosszú. De van
nak ennél sokkal hosszabb utak is, csupa villaszerü 
házzal. A széles utakon a villamosok ijesztő sebes
séggel vágtatnak és sebességüket akkor is alig lassít
ják, amikor a belső városnegyedekbe érnek, ahol aztán 
egyszerre 4:-5 oldalról vágtatnak bele a hömpölygő 
embersokaságba, autók és gyalogjárók tömegei közé. 
Eg csodája, hogy mindennap száz halálos szerencsét
lenség nem történik. Szelecz páter előre figyelmeztet, 
hogy ki ne fogyjunk a türelemből, mert itt is majd 
egyórás, sót másfélórás utakat kell tennünk, hogy egy
egy magyar telepre, iskolába eljussunk. De hiszen 
megszaktuk mi ezt már Argentinában ... 

Azért nem volt könnyü dolog. A brazíliai klima, 
ez a hol nyáriasan meleg, hol borzongósan hideg és 
nedveskés tél, a gyakori és hirtelen időjárás-változás
sal, alaposan igénybe vette a munkabírásunkat. Az 
embert időnkint valami furcsa idegkimerülés lepi meg. 
Nem tudja miért: a feje zúg, a keze reszket, undor 
és depresszió fogja el, minden bántja és ingerli, még 
az a szegény néger is, aki oly rettentően kicsucsori
tott ajakkal s méla tekintettel, ártatlanul és közöm
bősen ül helyén a villamoson. Egy idevaló rendtársam 
aztán megmagyarázta, hogy ez kezdetben minden ide
származottal így vim s hogy ennek a depressziónak 
legjobb gyógyszere: a kávé. A jó santasi kávé. Nem 
hiába teremtette a jó Isten ezt a kávét éppen erre a 
vidékre - S'ao Paulo állam területén nem kevesebb, 
mint idegmállasztó hatásának a természetes ellenszere. 
járás idegmállasztó hatásának a természetes ellenszere. 
Mindenki minden 2-3 órában felhörpint egy kis csésze 
feketekávét, sok-sok cukorral; majdnem inkább cukrot 
kávéval. Mert hiszen a cukor is, ez a kávéban egy 
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pillanat alatt tökéletesen föloldódó finom cukornád· 
cukor, idevaló termés ... Megkövettük a tanácsát, nem 
vetve meg közben a szintén gyógyszerként ható roatét 
sem s az idegfeszültség csakugyan hamarosan föl· 
engedett. 

Eröre pedig szükségünk volt, mert a derék magya· 
rok itt is teljes munkát vártak tölünk. A roppant ki· 
terjedésü, milliós városnak itt is a legkülönbözöbb 
sarkain laknak; sokan, föleg az értelmiség, benn a 
városban, a legtöbben azonban kint a gyártelepek kör· 
nyékén, ahol aztán néha egész utcákat túlnyomóan 
magyarok létesítettek, úgyhogy minden harmadik gye· 
rek Dícsértessékkel köszön, a kerítés mellől is meg· 
szólal hol a Rozi néni, hol a Péter sógor tempós kö· 
szöntése. De még ha az autobuszon a portugált töröd 
is, el lehetsz készülve rá, hogy a sofőr vagy kalauz 
rádszól atyafiságos gondviseléssel, hogy: "Csak erre 
tessék majd leszállni, tisztelendő úri" 

Szegény magyarok, bezzeg nem a legegészsége· 
sebb városrészeket választották lakóhelyül. Ellenkező· 
leg: a várost körülfolyó Tiete mocsaras árterületét. Itt 
persze olcsóbb volt a föld. Pedig mielótt a Tietét sza· 
bályozták, árvíz idején egész utcák kerültek víz alá, 
megrongálták a házakat s a lassan fölszikkadó viz 
nyomában ártalmas kigözölgések rontották meg a leve· 
gót. A szegénység sorsa ez: nem válogathat. 

Az utolsó szakaszon, ahol a villa·anastaciói kül· 
városon a magyar iskola felé haladunk az autobuszon, 
már jobbra is, balra is magyar szó hangzik. Egyfelé 
igyekszünk, jönnek a jó magyar hivek a prédikációra. 
Jó részük maga is tekintélyes utat tesz meg, hogy a 
missión megjelenhessen. 

Az anastaciói magyarok büszkesége: épülö kis 
templomuk. Maguk építik; ki pénzzel, ki ingyen mun· 
kával járul hozzá. A magyar istentiszteletet azonban 
egyelőre még csak a közeli iskolában tartják. 

De ez a magyar istentisztelet megható dolog ám! 
A tágas iskolaterem zsúfoltig van hívekkel, akik han· 
gosan imádkozzák az olvasót vagy éneklik a hazai, 

22* 
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meghitt, templomi énekeket. Hogy szakad ki itt a lel
kükből a magyar imádság, a magyar ének, mint valami 
fájó és édes emlék, mint egy darab magukkal hozott, 
ide kimentett, féltve megőrzött otthon l Pedig nem egy 
helyről valók: ebben a néhány száz főt számláló gyüle
kezetben nem kevesebb, mint 149 hazai község van 
képviselve. 

Itt is, mint mindenütt, szinte egyedül a templom 
az összetartó kapocs közöttük. Szelecz Arnoldnak 
bámulatos szívóssága, apostoli szeretete az, amely ezt 
az idegenbe került nyájat igazában együtt tartja. Míg 
ö állandóan velem jár-kel, addig Nyisztor barátomat 
egy magyar szaléziánus, a fiatal Bali Béla páter veszi 
oltalmába s viszi magával a többi magyar telepre ... 
Az első hét a fővárosé lesz, azután majd befelé me
gyünk, az ország belsejébe, Sao Paulo állam másik 
végébe ... 

Paulista világ. 

Érkezésünk után másnap a fáradhatatlan és nagy
műveltségű magyar konzul, Boglár Lajos dr. kíséreté
ben tisztelgő látogatást teszünk Sao Paulo állam kor
mányzójánál, a fiatal, erélyes és okos tekintetű Ar
mando Salles Oliveira doktornáL Nem alkotmányos 
kormányzó, hanem a Grande Interventor (diktátor) 
helyettese, amolyan ideiglenes kormánybiztosféle. 
Mert Brazíliában e pillanatban diktatúra van, amely
nek oka a két év előtti paulista forradalom volt, ame
lyet éppen S. Paulo állam inditott a köztársaság eddigi 
alkotmánya ellen. Mert Sao Paulo állampolgárai külön 
nép; nem is szeretik, ha brazíliaiaknak nevezik öket; 
ök magukat "paulistáknak" hívják. Levélpapírjaikon, 
címerükön ez a büszke és öntudatos fölírás ragyog: 
"Paulista por mercé de Deus", Isten kegyelméből pau
lista. Elkeseríti őket a tudat, hogy ök teszik az ország 
összlakosságának 40 százalékát, ök a 21 államból álló 
köztársaságnak legszorgalmasabb, legtörekvöbb, leg
fejlettebb, leggazdagabb állama s nekik kell a leg
nagyobb adóterhet viselniök az összkormány eltartá-
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sára. Itt éppen fordítva van, mint nálunk Európában, 
ahol az államok elkeseredve védik az integritásukat 
A paulisták túlságosan nagynak tartják az országot s 
külön akarnak válni a többi országrésztóL Ezért csi
nálták a forradalmat, amelyben vagy három hónapig 
valóságos polgárháborút vívtak a központi kormány
nyal s a többi brazil állammal szemben. A polgár
háborúnak vagy 20.000 halottja volt s a herce-hurca 
azzal végződött, hogy a paulistákat végre is leverték 
s az ország diktatúrát kapott. Annyiban mégis célt 
értek a paulisták, hogy éppen a napokban készül a 
központi kormány aláírni az új alkotmányt, amely leg
alább részben teljesíti a paulisták egyes kívánságait. 

A paulisták általában szeretik a harcot és a forra
dalmat. A mai nap folyamán mi is találkoztunk nem 
is egy, hanem két forradalmi fölvonulássaL Diákok 
és más ráérő egyéniségek tömegei vonultak fel s va
lami érthetetlen jelszavakat kiabálva haladtak végig 
a város néhány főutcáján. Az egyik menetet a rend
őrök kardlappal verték szét, a másiknak feléje sem 
néztek. A forradalom etrefelé nem mindig jelent ko
moly megmozdulást. Néha megjelenik a katonaság és 
sortüzet ad a - levegőbe, mire a fölséges nép hanyatt
homlok rohan be a házak kapui alá; akinek pedig 
kapu nem jut, lehajol hirtelen a földre s jobb híján a 
gyalogjáró és az utcatest közti kis árkot használja fel 
fedezéküL Néha fegyverszünetet is tart a két ellen
séges párt, főleg déli időben, ha meleg van; ekkor 
mindkét párt bevonul egy vendéglóbe - ugyanabba 
-- és kedélyesen megebédel, mielőtt tovább folytatná 
a harcot. 

Nagyobb megmozdulások megakadályozására a 
központi kormány egy kellemetlen megoldást eszelt 
ki: a rend biztosítására lehozatott Babiából egy jó
részt feketékből álló ezredet. Ezek a feketék nem tré
fáinak; a lakosság komolyan retteg tőlük s nem éppen 
épületes történeteket mesélget róluk. Egyik kaszárnyá
juk éppen az egyik magyar telep közelében áll s azért 
a férfiak nem igen merik asszonyaikat, leányaikat 
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estefel9 kiengedpi az utcára ... Nekünk, papoknak, 
nem kell félnünk, magyarázza Szelecz Arnold; a feke
téknek, mégha néha kissé vadak és szerénytelenek is, 
a vérükben van a tisztelet és a hála a papok iránt. 
Hiszen évszázadokon át egyedül a pap volt a védelme
zőjük, amíg a rabszolgaság szörnyú jármában nyögtek. 

Tegnap volt a két év elötti forradalom emlék
ünnepe s a felvonulás, amely egész délután tartott. 
Mivel éppen az ablakom előtt folyt le, kényelmesen 
végignézhettem. Egész idő alatt csökönyösen szitált 
az eső s a menet lassan haladt s el-elakadt; mégis 
vagy 12.000-en, a forradalom egykori önkéntesei, órá
kon át meneteltek födetlen fővel. Nemcsak férfiak, 
hanem bevezetőül diákok, cserkészek, sőt cserkész
leányok is. Valami különös, exotikus, nagytestű dobo
kat vertek a dobosok, sajátszerű, szakatlan ütemben. 
A felvonulók legtöbbje apró zászlócskát vitt, persze 
nem brazíliai, hanem pauHsta-zászlót. Egy komoly ar
cocskájú vezető cserkészleány haragos elszántsággal 
lépkedett a csoportja élén, zászló a kezében. A menet 
épp a házunk előtt torlódott meg s a harcias leány 
álló 10 percig egy helyben topogott komikus katoná
san a dobszó ütemére ... 

Hogyan lett egy misszióstelepből rablófészek? 

Sao Paulo története különben valóságos regény. 
A város és az állam szent és szelíd kezdetekkel indult, 
borzalmas vadságokon és kegyetlenségeken keresztül 
folytatta történetét, ma pedig valóságos talánya a vi
lág néprajzának. 

A ma milliós várost egy jezsuita hithirdető ala
pította, akinek szobra ott is áll ma a kormányzóság 
épülete előtt. Ezt a szentéletú és legendás hírú hithir
detót Anchieta Józsefnek hívták; boldoggáavatási 
ügye régóta folyamatban van. Tenerife-szigetén szü
letett a Kanári-szigetcsoportban s már fiatalkorában 
Brazíliába került a hímeves P. Nobrega oldalán, akit 
maga Szent Ignác· küldött ki Brazíliába provinciálisul. 
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Nobrega erre a vidékre küldte ki Anchietát, hogy a 
környéken megtérített indiánokat a hitben oktassa. 
A szerit férfiú, aki akkor még csak kispap volt, a pira
tiningai dombon - a mai 5'ao Paulo város főhelyén 
- pálmaágakból összetákolt kunyhóban telepedett 
meg s itt gyüjtötte maga köré az indián gyermekeket. 
Hittanra, írás-olvasásra, sőt latinra és portugáira taní
totta öket. Ejjel tankönyveket írt a számukra; nappal 
pedig megírta a környék tupi-indiánjainak első nyelv
tanát és szótárát, amelynek tudományos értéke ma is 
vitán fölül áll. A vad indiánok nem egyszer fenyeget
ték az életét, ö azonban szeretetével és szelidségével 
letegyverezte öket. Habár a bennszülöttek részén a 
határtalan vadság, erkölcstelenség és részegeskedés 
kemény akadályokat gördített a térítés útjába, mégis 
lassankint több tízezer indiánt sikerült megkeresztel
nie s erkölcsös életre szoktatnia. 

Az első szentmisét a piratinigai domb szegényes 
kápolnájában 1554-ben Szent Pál fordulása napján 
mondták; erről a napról keltezi az egykori Piratininga 
a s"ao Paulo nevet. Anchieta nélkülözéseket szenve
dett; úgy lerongyolódott, hogy sem cipője, sem egyéb 
lábbelije nem volt a hideg és nedves időben s néha 
napokon át nem volt mit ennie. E mellett szabad órái
ban klasszikus latin költeményeket frt Szúz Mária 
dicsőségére, amelyeket, ha papirosa nem volt, a ho
mokba írt le. Itt vannak előttem ezek a költemények, 
amelyekben nem tudom, a finom latinista nyelvmú
vészt csodáljam-e inkább, vagy a forró, meleg költői 
lelket s a mélységes áhitatot. 

Az egész kötetre való költeménygyüjteményból 
csak úgy izelitőnek hadd írok ki ide néhány pompá
san gördülő disztichont: 

J os. Anchietae versus "De Conceptlone Virginis Mariae". 

Te, prius aethereos verbo quam conderet orbes, 
Ante Deus latarn quam fabricaret humum, 

Te prius aeterna concepit mente futuram 
Cum pura Matrem virginitate suam. 
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O tu qualis eras divini ante ora parentis 
Cum mundum coeli condita turroa foret? 

Nondum lativagi diffluxerat aequoris unda, 
Nec vagis obliquis fluxerat arnnis aquis; 

Nondum foecundo manarent gurgite fontes, 
Nec iuga constiterant ardua mole gravi: 

Et tu iam summi concepta in mente Parentis, 
Cuius ventre Deus conciperetur, eras. 

Quae foedis mundum purgares sordibus omnern 
Et fieres plagis vera medela meis ... 

Amit aztán ennek a szent embernek a csodatéte
leiről az egykorú feljegyzések beszélnek, szavahihető, 
komoly emberek tollából eredők, az igazán minden 
képzeletet meghalad. 

Anchietán, úgylátszik, az evangélium ígérete, 
hogy az apostolokat csodák fogják kísérni, egészen 
pazar és meglepő módon teljesült. Betegeket gyógyi
tott, holtakat támasztott fel, a vadállatoknak s a 
folyóknak parancsolt. Egy vadállat elrabolta egy asz
szonynak a mezőn alvó kicsiny gyermekét. Anchieta 
ráparancsolt a vadállatra, hogy azonnal hozza vissza 
a gyermeket s a vadállat engedelmesen visszakulla
gott a sűrűségbe s visszahozta még élő zsákmányát. 
Egy hatalmas kígyót, amely meg akarta marni az 
egyik misszionáriust, megfenyegette s megtiltotta 
neki, hogy valaha is egy misszionáriust megmarjon. 

Azóta tény s való: soha egyetlenegy eset sem for
dult elő, hogy Brazíliában katolikus papot, szerzetest, 
sőt még csak a rendházak növendékeit vagy szolgáit 
is mérges kígyó megmarta volna. Pedig főleg a kisebb 
helyek rendházai körül csak úgy nyüzsögnek ezek a 
félelmetes hüllők s akárhányszor a rendházakba, a 
folyosókra, a templomokba s a gyóntatószékekbe is 
beférkőznek. Anchieta páter csodája marad az egy
háztörténelemnek, amelyet tagadni éppenséggel lehet 
- mit nem lehet tagadni? -, de amellyel szemben az 
elfogulatlan szemlélő egyszerűen ámulatba esik. 

Tény, hogy a brazil állam ma is Anchietában tisz-
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teli nemcsak S'ao Paulo alapítóját, hanem az elsó bra
ziliai iskola létesítőjét, a brazíliai irodalom és nyelv
kutatás alapjainak letevójét. Emlékét törvénybe iktat
ták, születésének 400-ik fordulóját országos ünnepsé
gekkel ülték meg és születésnapját, március 19-ét 
évenkint nemzeti ünnepként tartja meg a brazíliai 
törvény. 

Azonban ugyanazon időtájt, amikor P. Anchieta 
Sao Paulo városát fejlesztette, az új telepítéstól nem 
messze, a tengerpart közelében egy félelmetes keve
rék néptörzs, félig portugál, félig indián eredetű, erő
södött meg s tette nevét messze tájon félelmetessé: 
az ú. n. mamelukok törzse. Az elnevezés eredete s 
értelmezése máig vitás. Hogy valamennyien egy elve
temült portugálnak, Joao Ramalhónak leszármazottai 
lettek volna, ma már mesének számít. A Serra do Mar 
áthatolhatatlan őserdó-páncélja védte városukat, Sao 
Andrét, amely a portugál fennhatóságnak sem akarta 
alárendelni magát. 

A portugálok végül is Anchietához és a többi 
jezsuita hithirdetőhöz fordultak segítségért. Azonban 
ezek sem boldogultak a minden fegyelmet visszauta
sító, rakoncátlan legényekkel, akik állandó rettegés
ben tartották a vidéket, rabszolgavadászatokat rendez
tek az indiánok, sőt a fehér emberek ellen s mint vala
mikor a húnok, mindent kegyetlenül elpusztítottak, 
ami az útjukba került. A jezsuiták végül azt tanácsol
ták a portugáloknak, hogy pusztítsák el Sao André 
városát s lakóit telepítsék át a saopaulói missziós 
telepre. 

Ez lett a vesztük. Mert bár Sdo André elpusztult 
s a lakosság zöme S. Paulóha telepedett, a mamelukok 
csakhamar kitörtek a városból s most már a nemrég 
megtért indiánokat cipelték rabszolgaságba. Lassan
kint ök ragadták magukhoz magát Sao Paulót és azóta 
,.paulistáknak" nevezték magukat. Ez a név ettől 
fogva éppoly rettegés tárgya lett s maradt még vagy 
száz éven át, mint azelőtt a mameluk elnevezés. Még 
jobban megerősödvén, a paulisták most már messze 
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vidékre elkalandoztak, hihetetlen kegyetlenkedések 
között ölték le a betegeket, aggokat és gyermekeket, 
a férfiakat és nőket pedig rabszolgákul hurcolták és 
adták el. Ekkor voltak kénytelenek a jezsuiták a 
Guayrá-vidék első virágzó redukcióinak lakosaival 
együtt messze délnyugat felé, a mai Paraguay és Mi
siones területére vándorolni. Csak amióta a jezsuiták 
megkapták az engedélyt, hogy megtért indiánjaikat 
szintén felfegyverezhessék, lohadt le a paulista rab
szolgavadászok harcikedve, vagy helyesebben: for
dult inkább a nyugati Matto Grosso s az északi Goyaz 
területe felé. 

A paulista "bandeirantes" (hadakozók) hatalma 
oly nagyra nőtt, hogy 1640-ben külön paulista állammá 
akartak tömörülni. Már meg is választották új kirá
lyukat, Amador Buenót, aki azonban hirtelen magába
szállt s amikor az új királyság kikiáltásának ünnepén 
a paulisták így köszöntötték: "Eljen Amador királyi" 
emez mindenkinek nagy meglepetésére így válaszolt: 
"Eljen IV. János királyi" s kitépve magát társai közül, 
szerzetbe vonult. 

A portugálok végre is kénytelenek voltak szabá
lyos szerződéseket kötni ezekkel a lázadókkaL Brazília 
legnyugatibb ércbányáit, Minas Geraes tartományát 
teljesen nekik engedték át kiaknázásra. Ennek az lett 
az eredménye, hogy a paulisták harcosai lassankint 
szorgalmas aranykeresők lettek. Viszont a portugál 
kormánynak nem állt módjában az aranykereső lázat 
föltartóztatni s nemcsak a paulisták, hanem minden
féle európai és brazíliai népelem csak úgy özönlött az 
újonnan felfedezett kincsesbányák felé. Erre véres 
harcok következtek, amelyeknek eredménye az lett, 
hogy 1707-ben a paulisták elvesztették aranyhányái
kat Rio de Martes paulista erődítmény megadta ma
gát, mire 300 foglyul ejtett paulistát a bahiaiak lemé
szároltak. Ezzel a paulisták hatalma megtört és régi 
erejében soha többé föl nem támadt. 1758-ban egész 
Brazíliában megszüntették az indián-rabszolgaságot, 
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amivel a paulisták cukorültetvényeire ismét jelenté
keny csapást mértek. 

A paulisták kénytelenek voltak lassan beleillesz
kedni az általános törvények és életfonnák kereteibe. 
újabban a brazíliai bevándorlás is leginkább Sao 
Paulo felé irányult, aminek folytán idegen elemek, 
főleg olaszok, nagy mértékben alakították át a régi 
paulisták gondolkozását. Mindazáltal· éppen elég ma
radt meg ebből, hogy a büszke és szeszélyes saopaulói 
népben a régi önállósági törekvések mai napig el ne 
aludjanak. 

új alkotmány! 

Sao Paulo, júlJus 9. 

Ma nagy napja van Brazíliának: ma írja alá 
Getulio Vargas, az ideiglenes államfő (akit azóta köz
társasági elnöknek alkotmányosan is megválasztottak) 
az új brazíliai alkotmányt. 

Mindenki erről az új alkotmányról beszél. A kato
likusok meg vannak vele elégedve. úgyszólva min
den kívánságuk teljesült. Megkapták a fakultatív pol
gári házasság mellett az egyházi házasság teljes 
egyenjogúságát, a tábori lelkészségek megszervezé
sét s az évtizedek óta nélkülözött iskolai vallásokta
tást. 

Pedig a katolikusok politikai téren eddig kevés 
tevékenységet fejtettek ki. Mostanában azonban a 
fiatal riói érsek, Leme bíboros kezdeményezésére egé
szen érdekes módon szervezkednek. Nem alapítottak 
katolikus pártot, hanem megcsinálták a "Katolikus 
Szavazók Lígáját". A Líga tagjai csak olyan pártokra 
szavaznak, amelyek magukévá teszik a katolikusok 
követeléseit. A legtöbb párt éppen ezért programmjába 
vette a katolikus követeléseket s a katolikus ügy 
ebben a pártközi szervezkedésben fényes diadalt ara
tott. Az alkotmányozó gyúlésnek egyik képviselője, 
a mindössze 26 éves Plinio Correa de Oliveira, a bra
zíliai Mária-kongregációk országos szövetségének ve
zető tagja, a Sao Luiz-kollégium volt növendéke, egy-
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maga több szavazatot kapott az utolsó választás alkal
mával, mint bármely más brazíliai képviselő. Ertel
mes, komoly arcú fiatalember, nagyszerű szónok és 
szervező. A katolikus akció sokat vár tőle a közel
jövőben. 

Villa Anastacio. 

Sao Paulo, július 10. 

Ma van a villa-anastaciói és a maocai magyar 
misszió közös áldozása. Megható a magyar hívek buz
gólkodása. Napi munkájuk végeztével, elég későn este, 
némelyek hosszú gyaloglás vagy kocsizás után jönnek 
meg a missziós ájtatosságra. Egészen olyan minden, 
mint valami dunántúli faluban. Szelecz páter és derék 
adjutánsa, Bali Béla működése az egyszerű népre irá
nyítja figyelmét, amivel ugyan adva van, hogy a mű
veltebb közönség, amely a város belsejében lakik s 
amelynek természetesen más szellemi és lelki igényei 
vannak, egyelőre kissé háttérbe szorul. Viszont egy
két ember nem végezhet el mindent; ennek a szétszórt, 
15 ezernyi magyar katolikusságnak, amennyire a sao
paulóiakat becsülik, nem két, hanem öt lelkipásztorra 
is szüksége lenne. Szerencsére éppen ma érkezik meg 
a másik bencés, Horváth Anzelm, aki túlterhelt lelkész
társainak segítségére lesz. Unnepélyes fogadtatása, 
sajnos, nem egészen sikerült, amennyiben hajója ha
marabb érkezett, mint amikorra várták. 

Ma a villamoson egy szépen, értelmesen beszélő, 
de nagyon megviselt ábrázatú magyar szólít meg min
ket, Szeleczet s engem. 

- Van-e munkája? - kérdi Szelecz. 
- Dehogy van, tisztelendő úr, nézzen csak idet 

S megmutatja a jobbkarját. amely el van törve; a 
kar alsó része a kézzel együtt úgy fityeg rajta, erőt
lenül. 

Elmondja az élete történetét Somogyi fiú, -a híres 
44-esekkel küzdötte át a világháborút Háború után 
valaki nagyon csalogatta, hogy jöjjön ki Amerikába; 
Beck József eladta kis birtokát, jószágát s kijött a Prin-
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cipessa Mafaldával, amely aztán a bahiai öbölben tra
gikus módon elsüllyedt. O is a hajótöröttek közt volt. 
Négy óra hosszatt úszott a vízben s közben négy asz
szonyt mentett meg a vízbefulástól, köztük a feleségét. 
V égre, mikor már nem bírta az úsz á st tovább, fel akart 
kapaszkodni az egyik mentőcsónakra, amelyben csak 
nyolc matróz ült. De ezek lelketlen legények voltak, 
nem engedték a csónakba szállni, sőt mikor ő ezt erő
vel megkísérelte, kalapáccsal úgy összetörték a kar
jának csontjait, hogy kimenekülése után 11-szer ope
rálták. Két évnél tovább feküdt kórházban. 

- A nyelvet nem tudtam, panaszolja, a doktorok 
úgy tanultak rajtam. 

A csontok mégsem forrtak össze többé s ő munka
képtelenné lett. Feleségének meg az agyára mentek a 
kiállott borzalmak; azóta csak ül mindig egy helyben, 
mint egy élő halott. Beck József pedig koldulásból 
tartja fenn magát s a feleségét. Ez lett a vége az elkép
zelt amerikai aranyhegyeknek. 

Egy darab kivándorlói sors! 
Nemcsak a magyaroknak, hanem az egész kato

likus Braziliának amúgy legnagyobb baja a szörnyü, a 
siralmas paphiány. 45 millió katolikus számára 3-4000 
pap: ez annyi mint 12-15.000 lélekre egy. Elméletben. 
Mert hiszen a nevelőintézetek, jótékonysági és ha
sonló feladatok maguk is egész sor papot foglalnak le 
s a rendkívül különböző lelki igények, a városi és 
falusi elem, a műveltek és kevésbbé műveltek, buzgók 
és közömbösek, brazíliaiak és bevándorlók stb. mind 
külön lelkipásztori munkateljesítményt igényelnének. 
Nem is szólva a közel félmilliónyi, még mindig pogány 
őslakosságról, amelyet szintén meg kell lassan köze
liteni s a kereszténységnek megnyerni. 

Hozzá kell számítani a rettentő távolságokat benn 
a belföldön: vannak itt plébániák, amelyek kiterjedés
ben fölérnek a Duna-Tisza közével s néha még ezek
ből is 2-3 jut egyetlen papra. Sok katolikus évhosz
szatt és évekhosszatt nem lát papot. Pedig a vallásos
ság mélyen benne gyökerezik a nép szívében s a hivő 
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lelkek sóvárgása a pap után néha csaknem mulatságos 
módon jelentkezik. 

Egy nagynevű francia dominikánus, P. Tapie be
széli például, hogy egyszer öszvérkaravánnal utazott 
a goyazi vadonban s éjtszakára valahol az erdö szélén, 
két fára felakasztván kötélből font hintaágyát, a sza
bad ég alatt nyugodtan elaludt. 

Valamivel éjfél előtt egyszer csak arra ébredt, 
hogy valami élőlény rángatja dereka alatt a függö
agyat. Megijedve szökik fel· mi lehet ez? Puma, vagy 
jaguár? Egyszer csak nyöszörgő női hangot hall maga 
alatt: "Pae!" (Atya!) Kiderült, hogy a környéken va
lami magános tanya vansannak lakói megtudták, hogy 
páterek utáznak át errefelé. Az asszonyka erre még az 
éjtszaka felkereste a szendergő lelkipásztort s arra 
kérte, gyóntassa meg s reggel adja össze párjával egy
házilag. Annyira félt, hogy a páter tovább utazik, mi
előtt lelkiatyai tisztjét igénybe vehette volna, hogy 
még éjjel fölzörgette öt. 

- Jól van - felelte neki a misszionárius -, de 
mindennek megvan az ideje. Majd reggel bemegyünk 
hozzátok s akkor meggyónhattok szépen. 

Az asszonyka csak nehezen törődött bele a halasz
tásba. 

Reggel aztán a páter és útitársai bementek a ta
nyára. Ám az előre megjelölt órában hiába várakoz
tak az esküdni óhajtó párra. A tanyaiak egy régi ká
polnaromot díszítettek fel hirtelenében s boldogan 
vártak a rég nem látott szentmisére, amelyen egyúttal 
az esküvőt is megtartották volna. Az esküvő párnak 
azonban nyoma veszett. 

- Hol lehetnek? - kérdi a páter csodálkozva az 
egyik tanyai öregtől. 

-Majd megjönnek, várj még egy keveset pael
volt a válasz. - Mi is sokat vártunk rád. 

Elmúlt egy óra, kettő. Már indulni kellene. V égre 
jön a hír: - Itt vannak, ott jönnek ni. 

Csakugyan ott jöttek, de nem egy, vagy kettő, ha
nem mindjárt három pár is. Valamennyi esküdni akart. 
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Az asszonyka még az éjjel átszaladt a SZ<?mszéd ta
nyára, ahol tudta, hogy szintén vannak esküdni kívánó 
párok. Igy azután három esküvőt is kellett tartani. 
A páter kiszedte a poggyászából egyik legszebb mise
mháját, aminőt ezek a szegény emberek errefelé soha
sem Iéittak s nagy ünnepélyesen az oltárhoz vonult. 

De akkor ismét új baj keletkezett. A kápolnarom
ban bőregerek ütöttek tanyát s bár a derék családfő 
hirtelen kitakarította onnan a fészküket, a szárnyas
egerek csakhamar vad röpködéssei özönlöttek be s 
miközben a fészküket keresték, folyton a miséző pap 
feje körül röpködtek s az aranyozott, selyem mise
ruhára bizony nem a legkedvesebb emlékeket csöpög
tették. Mit volt mit tenni? Ki kellett vonulni a kápol
nából s a szabad ég alatt folytatni a nászmisét "pro 
sponso et spons a". De az esküvő meglett s a családtó 
a nagy örömnek tiszteletére mindjárt ökröt is süttetett. 

Ilyen helyeken bizony így folyik az alkalmi pasz
toráció. 

Japánok között. 

Ma egyébként kedves kis intermezzóm akadt; egy 
nyájas, idősebb olasz rendtársam elvitt az ideszakadt 
japánok épülő kis kollégiumába. Néhány évvel ezelött 
a japán kormány nagyarányú kolonizálásra kapott a 
brazíliai kormánytól engedélyt. Kétszázezernél több 
japán telepedett meg a brazil partokon. Természete
sen csaknem mind pogány. Rendtársam nekivetette 
magát a japánok pasztorációjának, illetve megtérítésé
nek s ma már 5000 főből álló japán nyája van. Én még 
Rómában hallottam erről a japán bevándorlásról s 
anélkül, hogy sejtettem volna, kivel beszélek, éppen 
a japánok apostolától kérdezősködtem a japánok felől. 
P. Guido del Toro mosolygott s meghívott az ö japán 
telepére. Orömmel fogadtam el a meghívást. 

Del Toro páterrel kimentünk az utcára s ó oda
szólitott egy ott posztoló japán taxisofórt. Az is az ó 
híve volt; a templomok előtt buzgón emelgette a ka
lapját. Az épülő intézetben máris ott laknak a japán 
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keresztény fiúk. Egy 30 év körüli megtért japán fiatal
ember az igazgatójuk. 

Az egyik szabában éppen előadás folyt. Egy ked
ves, öreg japán keresztény volt az előadó; mint meg
tudtam: éppen annak a történelmi nevezetességú na· 
gaszaki keresztény-telepnek egyik sarja, amely a nagy 
egyházüldözést túlélve, pap nélkül is 300 éven át meg
maradt buzgó katolikusnak. A fiatal igazgató büszkén 
hangoztatta, hogy a japán gyermekek a nyilvános is
kolákban is mindig az elsők közt vannak értelmiség és 
előmenetel dolgában. A leányok egy közeli apácazár
dában tanulnak. Még szívgárdájuk is van a fiúknak is, 
leányoknak is. A páter mindjárt meghívott, hogy tart
sam meg én a legközelebbi japán keresztelőt. Oröm
mel fogadtam volna el az ajánlatot, de időmből erre 
nem tellett már. 

Egyébként a japán telepítés céltudatosságára s 
rendszerességére nézve egy érdekes apróságat tudtam 
meg. Kevéssel ezelőtt valahol itt Sao Paulóban egy 
gyárban lopás történt s a gyanúokok alapján le is tar
tóztattak egy japán munkást, aki azonban nagyon he
Yesen tiltakozott a gyanú ellen. Mégis fogvatartották 
egy hétig, két hétig. A munkás végre elúnta a dolgot 
s magához kérette a braziliai hadseregnek egyik vezér
kari tisztét, akit hírből ismert. A tiszt eljött s a japán 
munkás megmutatta neki igazolványait, amelyekből 
kiderült, hogy ö maga is vezérkari tiszt, japán vezér
kari alezredes, akit kormánya azért küldött ide inkog
nitóban, hogy észrevétlenül figyelje a japán telepítés 
fejlödését s eredményeit. A braziliai tiszt közbeléptére 
aztán a japán kollégát szabadon engedték. 

Hideg van, július közepén fázunk. Ez itt a tél de
reka. Valaki odahaza azt ajánlotta, hogy ne hozzunk 
magunkkal télikabátot Áldjuk a budapesti brazil kö
vetet, Moraes Barrost, aki igen erélyesen leintette ezt 
a hozzá nem értő tanácsot. Nem tudom, mit tettünk 
volna télikabát nélkül; nem is beszélve Buenos Aires 
nedves hidegéróL Pedig itt már egészen közel vagyunk 
a Baktérítőhöz. 
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Holnap elindulunk az interior felé. S. Paulo állam 
legbelsöbb sarkába, az öserdöbe. Magyarjaink, akik 
jártak arrafelé, jelentős mosollyal kívánnak szeren
esés utat. 

No, majd vigyáz ránk a jó Isten és az ö drága 
szentje, Anchieta páter! 

Magyarok a braziliai 6eserd()ben. 

Arpádlalva, július 15. 

Sao Paulo állam addig ismeretlen belsejét nem is 
nagyon régen úgy nyitották meg a civilizációnak, hogy 
sugárszerűen erre is, arra is néhány vasútvonalat vág
tak bele az irdatlan öserdöbe. Eppen csak annyi fát és 
bozótot pusztítottak ki, hogy a talpfák s a vasúti sínek 
elfértek a frissen irtott csapáson. Ugyanakkor élelmes 
társaságok s maga az állam is elkezdték a jobbra-balra 
elterülő, erdö-borította földek parcellázását s telepe
seket szerzödtettek az egyelőre csak papíroson felszab
dalt parcellákra. Igy keletkeztek egymásután erre is, 
arra is telepek, tanyák, falvak és állomások. A vasút 
teremtette meg valamennyit. 

Az egyik ilyen vasúti és parcellázó vállalkozás 
megépítette a Sorocabana-vasútat, amely keletről nyu
gatnak úgy szeli szét az egész Sao Paulo államot, 
mintha a régi Magyarországon, mondjuk Marosvásár
helytől Pozsonyig hegyen, erdőn, vizen keresztül egye
nes vonalban építettek volna vasutat. A lazán és ha
nyagul lefektetett sínek ~ao Paulo várostól egészen a 
a Paraná-folyóig és Mattogrosso államig szaladnak 
végig az országon. Bent, egészen messze, már csak 
valami 10 kilométerre az államhatártól, tíz évvel ez
előtt magyarak telepedtek meg nagyobb számban s 
telepüket Árpádtalvának - Colonia Arpad - nevez
ték el. Innen vagy 80 kilométerrel délfelé egy másik 
telep is létesült: Boldogasszonyfalva. Ennek az utóbbi
nak az az érdekessége, hogy csaknem kizárólag csán
gók és székelyek lakják. 

Bangha : összegyUjtOtt munká.l. XV. 23 
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Ezt a két őserdei magyar telepet megyünk most 
meglátogatni. 

Ahogy vonatunk egyre mélyebben hatol bele az 
"interiorba" r egyre jobban fogynak a városok és fal
vak s egyre ritkábban mutatkoznak emberi települések 
a vasút két oldalán. E helyett nagykiterjedésű cukor
nádültetvények mellett haladunk el. Mennél jobban 
távolodunk a fövárostól, annál hitványabb lesz maga 
a vasút is, amelyen vonatunk döcög; itt már a talp
fákat nem kavicsra, hanem egyszerűen a homokos, 
vörös földre fektették le s ennek megfelelöen a vonat 
egész porfelhőt ver fel maga körül. A vörös por a le
zárt ablakon át is behatol a kocsikba s hamarosan el
lep mindent: ülést, poggyászt, ruhát, arcot és kezet. 

Szórakozásról egy 10-15 fiatalemberből álló cso
port gondoskodik; állítólag egyetemi hallgatók. Hallat
lan jókedvük van és hallatlanul neveletlenek. Ordíta
nak, énekelnek, fütyülnek, ugatnak s az őserdő minden 
állatának a hangját utánozzák - az első osztályon. 
Naranccsal és utazó vánkossal dobálóznak az egy
terernkocsi egyik sarkából át a másikba, tizenöt ülés 
fölött, tekintet nélkül a többi utasra. Rakoncátlanságuk 
egész nap nem pihen el, sót este sem, egészen 10 óra 
tájig. amikor végre valamelyik állomáson megszaba
dulunk tőlük. 

De aki az interiorba megy, annak sok mindenre el 
kell készülnie. Lassan és fokozatosan le kell mondania 
minden köztisztasági és kulturális igényről is. Kínosan 
telnek az órák: egész nap s egész éjjel ráz a püffögó 
kis vonat kegyetlenül. 

Végre másnap megérkeztünk. "Colonia Arpad" 
van kiírva egy-két vasrúdon függő táblára. Állomás
nak, vasúti őrnek nyoma sincs. Egy magyar iskolás 
leánykára van bízva a zöld zászló kezelése: ha azzal 
int, megáll a vonat. Mert Colonia Arpad még csak fel
t~teles megálló. Itt lakik vagy 1500 magyar és néhány 
száz tót, csupa óserdóirtó, földmíves-telepes. 

A vasúttól jobbra-balra terülnek el telepeik: 
50-100--200 méter széles, 2-2112 kilométer hosszú, 
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az őserdőbe benyúló földsáv egy-egy telepes család 
birtoka. Olcsón kapták, magyar pénzben 200-400 
pengöért, de minden talpalatnyi földet úgy kellett ke
mény munkával kiverekedniök az őstermészettől. 

Nincsen az irtásnál fáradságosabb munka. Azt 
mondják: aki csak ma vetődik ki ide, annak sejtelme 
sem lehet arról, mennyi vesződségbe, verejtékbe s 
keserűségbe kerűlt, mig ezt a mai telepet az őserdőtől 
kimarakodták. Ma is rengeteg itt nyáron a szúnyog, 
de mi ez ahhoz képest, amikor még mindenütt állt az 
ősi, vad erdői Kezdetben csak úgy tudtak az emberek 
dolgozni, hogy kezüket, lábukat, arcukat kendőbe bu
gyolálták, védekezésül a szúnyogok felhői ellen. 

:Ejjel nedves fát s füvet gyujtottak a kunyhóikban, 
hogy ezeknek a füstje távoltartsa a kellemetlen férge
ket. Ajtó-ablak persze tárva-nyitva, máskülönben meg
fulladt volna az ember, pedig odakint éjtszaka a tarka 
párduc üvöltése hangzott; még jó szerencse, hogy ren
desen megelégedett egy-egy kutyával, sertéssel, kecs
kével. Mikor már annyira voltak magyarjaink, hogy 
veteményezni kezdhettek s szépen nekiserdült minden, 
akkor meg akárhányszor reggel arra ébredtek, hogy 
nincs semmi: éjtszaka mindent letaroltak s elhordtak 
a hangyák. Ört kellett állítani éjjelenként s ahogy tud
ták: tűzzel, méreggel pusztították a kártevő férgeket. 

Aztán meg a tejesedő kukoricát lepték meg a pa
pagájok. úgy járnak ezek erre csapatosan, akár oda
haza a verebek. Végül a majmok jöttek: letépték a 
még éretlen kukoricát s amit el nem fogyasztottak, azt 
jókedvükben szépen ráaggatták dísznek a közeli fákra. 
Ha pedig az ember véletlenül meglepte őket, akkor 
úgy megdobálták a gazdát faágakkal, hogy máskor 
már csak puskával mert közeliteni feléjük. A tojást s 
a csirkét meg a gyík pusztította. Még a mérges pókok
tól is reszketni kellett.1 

Ennivaló is kevés akadt ebben az első időben. 

Majomhúst, papagájcombot ettek magyarjaink, amig 

1 Szelecz Arnold, A brazíliai magyarok évkönyve, 1934, 72. 
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aztán az első nyár meg nem hozta az első termést: 
babot, rizst, kukoricát, mangyókát. Szerencsére két do
log volt kitűnő: a balzsamos levegő s a víz. Ez tar
totta meg az életüket. 

Az irtás ma is csak lassan folyik tovább; legtöbb 
magyarunk nem is irtott még többet, mint éppen csak 
annyit, hogy a házacskáján s állatudvarán kívül még 
20-30 hold termőföldje legyen. A fák és bokrok közül 
barátságosan kandikál ki erre is, arra is egy-egy zsin
delyes, pirosfedelű fa- vagy vályogház. Az udvaron 
malac, baromfi, bárány, az istállóban ló és tehén. Az 
erdő szélén leégett fák, mintha kormos távírópóznák 
lennének: az irtás jelei. Mert a legtöbb fát nem lehet 
értékesíteni, néha csak minden 20-ik, 40-ik fa alkal
mas a kivágásra s elszállításra. A többit ott helyben 
felgyujtják. A nyert földön aztán a konyhaveteménye
ken kívül dohányt, ananászt s hasonlókat termelnek. 
Búza aránylag kevés van, a kenyeret legtöbben úgy 
veszik. Akad, aki selyemhernyó tenyésztésével is kí
sérletezik. Annyija mindenkinek megterem, hogy éhen 
nem hal, de készpénzre valót már keveset ad a birtok. 

A hívek ünnepélyesen kísérnek át a magyar is
kolába. Nem valami pompás épületet kell ám ezen ér
teni! Jókora fapajta az egész, amelynek padlója fél
méternyire a talaj fölé van emelve, talán hogy a kígyó 
és a féreg nehezebben másszon föl az iskolásgyerme
kek lábai közé. 

Az iskola egyúttal templom is. Elől oltárt állítot
tak, nagyon szegényes oltárt, de amelyet a szeretet 
díszített fel a rét legszebb virágaival. Oldalt hosszú 
asztal, máskor a tanító asztala, meg egy szekrény, 
amelyben könyvek, irkák s a miséhez szükséges kel
lékek vannak. Kelyhet, misebort, ostyát s hasonlókat 
mi hoztunk magunkkal. A terem közepén aztán az asz
talok és padok, azokban ülnek a hivők: elöl a gyerme
kek, hátul a felnöttek. Az egy Szelecz páteren kívül 
pap úgyszólván sohasem jár errefelé; ö is csak egy
szer-kétszer jöhet ki ide egy évben. 

Lajos Mihály gazda, tempós, lassú, megfontolt 
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magyar előáll, pár szót szól. Utána énekelnek, majd a 
bevezető szentbeszéd következik. Szelecz és Nyisztor 
ebéd után tovább utaznak Boldogasszonyfalva felé. 
Magam maradok az árpádfalvi magyarok közt négy
napi misszióra. Este és reggel szentbeszéd, reggel mise, 
gyónás és áldozás, este litánia és ének, ez a misszió 
egyszerű programmja. 

Lakásom az egyházközség elnökénél van. Nem 
nagyvárosi luxussal berendezett szállás, csakugyan 
nem, de egészséges, tiszta és rendes. Földes szoba, de 
a fal tisztára meszelve; a fűágyon tiszta lepedő s ha
talmas, falusias dunna. Szükség van rá, mert bár nap
közben nyárias a meleg, este-reggel csípősen érzik a 
tél. Méghozzá az ablakon errefelé üveg nincs, hanem 
csak fatáblák, amelyeket kívülről karóval támaszta
nak meg, hogy bogár vagy kígyó nagyon könnyen be 
ne térhessen a szobába. A derék gazdának kilenc gyer
meke van, akik közül a kisebbek még otthon vannak. 
A két legkisebbel, a 9 éves Ferivel s az 5 éves Kató
kával hamar összebarátkozom. Katóka olyan nagy sze
met mereszt rám, mint egy bizánci angyal, félóráig is 
egyhelyben ül és rám bámul: mikor látott ő életében 
papbácsit ilyen sokáig és ilyen közelről? Nagyon meg
fontolt kisleány; akármit kérdezek tőle, előbb sokáig 
gondolkozik s csak azután mondja ki nagy nyomaték
kal az igent vagy a nemet. 

Az ilyen külön, szinte zárt telepen népünk arány
lag jól megőrzi hazai nyelvét és szokásait. Annyira 
magyar világ ez, hogy magyarjaink kedvéért még az 
a kevés idevaló is, aki erre vetődik, megtanul magya
rul. Egyik prédikádórnat elegáns ruhájú, szénfekete 
helybeli fiatalember is végighallgatta; talán sokat nem 
értett belőle, de valamit biztosan. Az egyik szintén 
néger vasúti munkást mint "Jancsit" mutatják be ne
kem s a fiú csakugyan tűrhetően beszél magyarul. Egy 
olasz boltos a szomszéd Cayáu községben, ahová be
vásárolni jár a magyarság, kénytelen volt megtanulni 
magyarul. úgy történt, hogy Rozi néni egy szép na
pon beállitott hozzá ezzel a szóval: 
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- Adjék már kee két kila saótl 
A talján persze nem értette. Rozi néni erre fellár

roázta a falu asszonyait: 
- Nézzétek a gyalázatost, még magyarul sem érti 
S a falu népe bojkottálta a taljánt. Mit volt mit 

tennie, hamarosan megtanult egy kicsit magyarul. Ma 
már megérti, ha valaki "két kila saót'' kér tóle. 

A telepen csak egyetlenegy család van, amely a 
mai Magyarország területéról került ki. A többi az el
szakított vidékekról való. Van köztük sok szlovák 
család is. Sehol olyan testvéri megértést nem találtam 
a nemzetiségek között mint itt. Árpádfalván nincsen 
nemzeti kérdés. A tótok a magyarokkal együtt járnak 
misére, prédikációra, ha van. Szépen megkértek, hogy 
a mise előtt ök énekelhessenek tótul. Természetesen, 
mondom, csak énekeljenek. 

Utóbb nagy rémületemre előálltak azzal, hogy ök 
is szeretnének gyónni, de legtöbbjük csak tótul tud. 
Mit tegyek? 30 szónál többet életemben nem tanultam 
meg tótul. Sebaj, jöjjenek csaki A szentségek az em
berekért vannak, nem forditval Ezek a szegény tótok 
évek óta nem áldozhattak. Szelecz páter árva kukkot 
sem tud tótul; ha én most alkalmat nem nyujtok nekik, 
további tíz évig nem áldozhatnak. Ilyenkor az Egyház 
az általános gyónást, a confessio generalist is megen
gedi, akárcsak a katonáknak csata előtt. Feloldozhat
nám öket gyónás nélkül is. De akkor már hadd legyen 
meg a vigaszuk, hogy rendesen gyóntak s talán vala
micskét majd meg is értek egyik-másik szavukbóL 

Igy is lett: vagy 60-an gyóntak meg tótul. Eletem 
legbüszkébb linguisztikai teljesítménye! 

Nagymise akadályokka/. 

Vasárnap aztán nagymisét tartottunk. Hadd hall
ják egyszer szegény, kivetett telepeseink is az Egyház 
fölséges korálját, a gregorián misedallamokatl Orgona 
ugyan nem volt, sem harmónium, sem kántor, sem 
énekkar, latin responsoriumokról természetesen sz6 
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sem lehetett: mindegyl Majd magam énekelem a fele
leteket is. A mellett vezetem a népéneket Hi3ba, 
misszióban vagyunk, ez nem Európa és nem kifinomult, 
normális környezett 

Kimegyek az oltárhoz s megindítom az "Áldozat
tal járul hozzád" egyházi éneket, magam pedig elkez
dern a lépcsóimát Utána elénekelem a Glóriát s mind· 
járt rázenditek a népének második versszakára is. :E2 
igy tovább. Felajánlás után érkezünk el az ünnepi 
teljesítmény csúcspontjához. A helybeli magyar ifjú
ság rezesbandája, amely erre a napra hónapokon át 
készült, imponáló erővel zendít rá a "Nagyasszonyunk 
hazánk reménye" közkedvelt dallamára. Csak úgy 
harsog a szárnykürt és a bombardon. Nem tanultak 
összhangzattant, az igaz, de a dolog középülésre s köz
örömre rendületlenül megy. Csak kissé soká tart az 
ismétléssei együtt. Már jóideje várakozom. hogy a 
prefációt, a gregoriánnak ezt a büszkeségét megkezd
hessem; szivembe nyilal a gondolat, hogy szegény 
magyar és tót gyerekek ezt a fölséges dallamot tl3lán 
még soha életükben nem hallották. Alig fejezi bP a 
rezesbanda az ismétlést, erős hangon in tonálom a , Per 
omnia saecula saeculorum"-ot. Kárbaveszett erőlkö
dés! Az árpádfalvi mükedvelő egyházi zenekar, ha 
már valamit betanult, nem adja olcsón: énekembe bele
zördültek a második versszak zajos ütemei. Le kel
lett mondanom a prefációról, máskülönben a mise, 
amely a hosszú gyóntatás miatt úgyis későre: tolndott 
ki, délen túlra nyúlt volna. úrfelmutatásra aztán sze
rencsésen befejezödött a zenés teljesítmény. 

Úrfelmutatás után a nemzetközi béke és mélU
nyosság érdekében jelt adok, hogy most meg A szlo
vákok ének~ljenek. Enekelnek is. Á.ldozás után megint 
a magvarok. A magyar prédikáció után legalább a 
végső köszöntést két nyelven mondtam el: "Dfcsértes. 
sék a Jézus Krisztus!' és "Pohválen Pán Jezsts Krls7-
tuszl" "Mindörökké ámen" és "Náveki ámen" volt rA 
az iskola két feléról a harsogó válasz. 

A barátság jeléül elfogadtam egy derék szlovák 



360 

család meghívását s a vasárnapi ebédet kedves, de
rék, magyarul már csak törve beszélő tótok közt töl
töttem. A jómódú telepessel és három vejével olyan 
békés hangon tárgyaltuk meg a régi Magyarorszá~ 
vitás kérdéseit, hogy Genfben is példát vehettek volna 
rajtunk. 

Délután keresztelni hoztak két tót gyereket. Nem 
volt velem sem szertartáskönyv, sem szent olaj. Igy 
nem szabad keresztelni, csak szükség esetén. Holnap
után visszajön Szelecz páter, mondtam nekik, az talán 
elhozza magával a szükséges kellékeket. Nem lC'het, 
felelték a tótok, mert a gyerekek ,.nyezdravik", betE:
gek, meghalnak. Az már más, mondtam, akkor a szük
ségkeresztséget mégis feladhatom nekik. Annál nyu
godtabb lelkiismerettel tettem, mert ha nem teszem, 
ki tudja, mikor kerülnek keresztviz alá szegény gye
rekek, ha kerülnek egyáltalán. 

Megkérdezem mindjárt az elsönél, mi lesz u7 új
szülött neve. Úgy néznek rám, mintha a legfölösleg-e
sebb kérdést tettem volna föl. Hát Janó, feleli az anyja. 
Természeteseni Mi is lehetne más? 

A vidám vasárnapi hangulatnak az lett az egyik 
következménye, hogy délután a vallásoktatáson az 
egyik derék szlovák gazda szakottnál derültebb han 
gulatában beleprédikált az elöadásomba. A házdsság 
szentségéröl beszéltem s hangoztattam, hogy nem elég 
a polgári kötés. Erre az én emberem felállt s a tPrem 
közepébe lendülve, nagy hangon azt kezdte magya
rázni, hogy ezt nem lehet, mert sokba kerül. Mert 
igaz, hogy az egyházi esketés díja csak 25 mil, de 
az anyakönyvvezető meg 150 milt kér minden polgári 
esketésért s az meg sehogysem engedi el. O már hé
romszor nősült életében, mert kétszer is özvegységre 
került; mind a háromszor 150 milt kellett fizetnie a 
jegyzőnek, hát honnan a csodából vegye ő akkor a 
pénzt még a templomi esküvőre is? 

Honfitársai közben karonfogták az öreget c; ki 
akarták tuszkolni az ajtón, mint csendháborítót. Úgy 
láttam, kissé röstelték a dolgot. Megnyugtattam ~ket, 
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hogy hagyják csak szegényt, majd megfelelek én neki 
barátságosan. Meg is feleltem, mondván, hogy: i~aza 
van, a polgári házasság sok bajt és felesleges kiadást 
okozott. De éppen most hozták be az új alkotmányt 
s a szerint a polgári házasság ezentúl már nem lesz 
kötelező. Tehát ha, ne adja Isten, még egyszer meg
özvegyül, a negyedik esküvőjéért már nem kell fizet
nie a jegyzőnek. 

Erre megnyugodott az öreg. Azt hiszem, Getulio 
Vargas, az új brazíliai alkotmány megteremtójE' s a 
közeledő elnökválasztás jelöltje, ezen a vasárnapon 
egy lelkes szavazóval többet hódított maga mellé az 
árpádfalvi szlovák telepesek körébőL 

Másnap majdnem baj esett: az iskola szekrényébe 
zárt ostyákhoz valahogyan hozzáfértek valamilyen 
svábbogárféle élőlények s alaposan körülrágták a leg
több ostyát. Alig találtam még egyet, amely érintetlen 
maradt s amellyel a befejező szentrnisét megtarthattam. 

Magyarjaink végig buzgón látogatják a misc;ziót. 
Nem jönnek el persze mindnyájan, itt is akad ha
nyag és templomkerülő ember. De akik jönnek - és 
szép számmal jönnek -, azok fáradhatatlanok. Lajos 
Mihály gazda adja ki mindig a jelszót, hogy most mi 
következik, az "Orgonavirágok" melyik éneke s me
lyik lapon található. A hangot aztán a felesége adja 
meg, ö a hivatalos előénekes. A laikus hierarchia vé
letlenül egyetlen családban összpontosul. Nem baj, 
mindenki szereti öket; nem élnek vissza "hivatalos 
ha t alm ukkal". 

Templomon kívül aztán alkalmam akad közelebb
ról is beletekinteni az életük sok sanyarúságába. Nem 
tréfadolog ez az őserdőirtó élet ... 

Telepes csendélet. 

Esténkint, mikor a munkának vége, össze-össze
gyűlünk egy-egy magyar házban. Kinn ülünk a VPran 
dán, a csillagos ég alatt. Téma van elég, mindenki el
mondja az élete történetét. Beszélnek a telepes élet 
nehézségeiről, a fagyveszedelemről, a különbözó szub 
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tropikus betegségekről és egyéb bajokról. Itt csak szi
vós akaraterő s végnélküli türelem állja meg a hPlyét. 

Hogy milyen alattomos néha az anyaterroéEzE>t, 
annak példájaként valaki, egy újonnan érkezett em
her, elmond egy esetet. Mélyen bent jártak egyszer 
a vadonban. Meleg volt s egy folyóhoz értek, elhatá
rozták, hogy megfürödnek benne. Fürdés után embe
rünk egy fatörzsre ült le pihenni. Egy negyedóra 
mulva fel akar kelni és - nem tud. Akárhogy eről
ködik, a fatörzs nem ereszti ·el. Végre hatalmas, el
keseredett nekifeszítéssei felegyenesedik, de ime -
a bőrnadrágja leszakadt róla. Rajta maradt a fatörzsön. 
Ez a fa olyan erós ragasztónedvet termel a törzsén, 
hogy percek alatt elválaszthatatlanul magához tapaszt 
mindent, amihez hozzáér. A többiek ismerték a fát és 
szerencsét kivántak az újonnan érkezettnek ahhoz, 
hogy véletlenül bórnadrág volt rajta; igy legalább a 
tulajdon bóre nem maradt ott a törzsön. 

A falu közepén szép feszület áll. A tanító állí
totta. Mikor a 6 éves kisfia egyszer az erdőbe ment 
s onnan éjjelre sem jött haza, az egész falu a keresé
sére indult s a tanító fogadalmat tett, hogy feszületet 
állft, ha az Isten visszaadja gyermekét. Hiszen az er
dőben, főleg éjtszaka, ezer halálos veszedelem fenye
geti az ilyen gyermeket. Másnap délutánra meglett 
a gyermek s a tanító, kálvinista létére, híven teljesf
tette fogadal~át. 

Egyik magyar telepes beszéli, hogy egyszer lep
kékre vadászott az erdőben. Véletlenül belelépett egy 
cserjébe, amelynek tüskés, tapadó ágai valahogy meg
ragadtak a karján. Másnap arra ébred, hogy egész arca 
irtózatosan megdagadt, akárcsak orbánca lett volna. 
Gyógyftgatta, ahogy tudta. Nagyvégre a daganat az 
egyik félarcán megszünt, de a másikon megmaradt; 
másnap viszont a már lelohadt daganat újult ki ismét, 
mig a tegnap még felduzzadt arc egészen egészséges
nek látszott. Negyednap az ujjai dagadtak meg iszo
nyúan, szét sem birta választani. Aztán a lábára ve
tette magát a baj. Végre orvoshoz fordult és ez azt 
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mondta neki, hogy csak kettötöl ovakodjék: hogy a 
megdagadt helyek soha meg ne izzadjanak, se meg 
ne fázzanak, mert akkor halálos vérmérgezés lesz be
lőle; amúgy majd magától elmúlik a baj. Igy is egy 
hónapba került, míg a betegség, úgy ahogy jött, el
távozott. 

A falusi lakosságnak egyik réme az az apró kis 
féreg, amely észrevétlenül beleeszi magát az ember 
kezébe vagy lábába, előszeretettel a körme alá. Egy
előre csak különös viszketést okoz, de ha idejekorán 
ki nem operálják, az apró állatka ott a bór alatt száz 
meg száz petét rak; a kikeit állatkák egész csatorná
kat vájnak maguknak a bórben s az izomzatban s ki
mondhatatlan fájdalmat okoznak; néha még az ember 
életét is veszélyeztetik. 

Van még ennél is rosszabb. Például a vérszopó 
vámpír. Jaj az embernek, állatnak, amelyet a vám
pír éjjel megtaláL Kiszivja a vérnek jórészét s akár
hányszor teljes elvérzést is okoz. Mégpedig oly ügye
sen teszi, hogy az alvó ember vagy áilat a szúrást 
észre sem veszi. Mindenekelótt váladékával érzéstele
niti a kiszemelt áldozat testének azt a részét, ahol 
szúmi készül. Egy operatör sem csinálhatja jobban. 
Mihelyt a testrész érzéstelenné lett, a vámpír bele
szúrja az áldozat testébe finom, hegyes fogát. A vér 
ömleni kezd s azt a vámpír szépen felszívja. Mikor 
jóllakott, otthagyja a nyilt sebet, s a vérvesztés néha 
oly hevesen folytatódik, hogy a legerósebb bika vagy 
ökör is belepusztul, ha a vámpír két-három éjtszaka 
egymásután megszívta. Nincs más védekezés ellene, 
mint nagyon jól be kell csukni éjjelre az állatokat s 
betenni a hálószoba ablakait. 

Még félelmetesebb, mert rendkivül gyakori, a 
kígyómarás veszélye. Brazília belseje tele van kígyók
kal, amelyeknek csaknem 200 különbözó fajtája közül 
jó fele mérges, mégpedig többnyire gyorsan ölő mérgú. 
Igaz, hogy aki soká él köztük, megszokja őket s fel
tűnő kedélynyugalommal beszél róluk. Szerencsére a 
legtöbb kigyó nem támad, hacsak az ember meg nem 
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támadja, vagy vigyázatlanságból rá nem lép. Meg
felelő ügyességgel s gyakorlattal akkor is lehet véde
kezni: legjobb bottal rávágni a kígyó fejére; egy jól 
célzott ütéstől a kígyó azonnal elkábul vagy el is 
pusztul. Természetesen ez csak a kisebb kígyókra 
nézve áll; a hatalmas, több méter hosszú, combvastag
ságú kigyókkal szemben csak a fegyver vagy nagy 
kés nyujt oltalmat. Az árpádfalvi erdő szélén a fúben 
nem ritkán látni hosszú, széles, tekergős sávokat: az 
óriáskígyó nyomait. 

Egy brazíliai ismerósömmel történt egyszer, hogy 
erdő szélén menet, hirtelen hatalmas kígyóval találta 
magát szemközt, amely ott feküdt pompásan kanyargó 
gyúrnivel a fák alatt s fejét fölemelve rászisszent a 
gondtalanul közeledő emberre. De nemcsak rászisszent, 
hanem a tekintetével úgy megbűvölte, hogy az illetó
nek gyökeret vert a lába s megbénult minden mozgó
képessége. Erezte, hogy nem tudja szemét levenni az 
állatról, nem tud megmozdulni, még csak kiáltani sem. 
A kígyó pedig lassú csavarodással közeledett feléje, 
pillanatig sem véve le áldozatáról szúrós tekintetét 
Ismerősöm menthetetlenül ott végzi életét a kígyó 
ölelő gyűrűi közt, ha közben kisérői utól nem érik 
s a kfgyót agyon nem lövik. 

Ilyen kis meglepetéseknek az ember úton-útfélen 
ki van téve, ha valahol az őserdő szélén csavarog. 

Főleg két kigyótól retteg minden braziliai belföld
lakó: a Crotalus terrificustól (csörgőkfgyótól) s a 
Lachesis atroxtól (a zsararakuszútól). Mindkettőnek 

minden marása föltétlenül halálos, hacsak a megmart 
ember azonnal szérumot nem használ, amely szérum 
sajátosképpen éppen az illető kígyó mérgéből készül. 
A saopautói nagyszerű kígyótani Butantan-intézet ál
landóan ezekkel a szérumokkal kisérietezik s megálla
pftotta, hogy közös szérum az összes kígyómarások 
ellen nincs: mindenlk mérges kígyó marása ellen ma
gának az illető kigyófajnak a mérgébÖl készült széru
mot kell használni. Hogy rnilyen erős rnérgek ezek, 
mutatják a következő adatok: a csörgőkigyónak egyet-
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len marása alkalmával 33 milligramm tiszta méreg, a 
zsararakuszú marása alkalmával 30 milligramm olyan 
tiszta méreg kerül a sebzett ember vagy állat testébe, 
amelyből egyetlen milligrammnak már egytized része is 
megölheti az embert, sőt a lovat vagy az öszvért is. 

Az ilyen esti beszélgetések után az idegileg még 
meg nem edződött jövevény csakugyan komolyan 
veszi a tanácsot, amit az interiorba való kiutazás előtt 
jóakaró lelkektől kapott, hogy ha vidéki helyen meg
hál, előbb mindig nézze meg jól az ágyat, nem bújt-e 
meg benne előzőleg egy csörgőkigyó ... 

Az edzett idevalósiak csak nevetnek az ilyen ret
tegésen. Azt mondják, kitünően alusznak, ha éjjel az 
abiakuk alatt állandóan a kigyó csörgését hallják. Egy 
vándort a hegyekben vihar ért 11tól, kénytelen volt 
éjtszakára egy barlangba menekülni. Tüzet rakott s 
akkor vette észre, hogy három lépésnyire tőle egy 
álmos csörgőkígyó emeli rá a szemét. Az is idemene
kült a vihar s a hideg szél elől. Emberünk oda se néz 
neki, hanem fölszítja a tüzet s mellette szépen lepihen 
a kövekre. A kígyó szintén örül a kellemes meleg
nek, visszahúzza a fejét s nyugodtan tovább alszik. 
Reggel a vándor szépen átlép rajta s odébb áll. 

Hogy aztán egészen bent az őserdők mélyén, a 
pusztaságban milyen világ van, arról jobb nem is 
beszélni.1 

Az Amazonas-folyam roppant medencéje máig át
hatolhatatlan ősvegetáció, de még sűrűbb és még bu
jább, mint errefelé. A rengeteg kiterjedésü, egyenlí
tői táj mélyen fekszik s ennélfogva rendkivül meleg 
és nedves. Ebben a szinte forró nedvességben az őster
mészet hihetetlen termékenységet fejt ki. A vadak 
is csak úgy tudnak járni benne, mint a majmok: a fák 
tetején egyik ágról a másikra vetik magukat. Földet 

1 Figyelemreméltó módon írja le pl. Goyaz Allam OsvadonjA
ban tett útját a francia P. Taple O. P. Chez les Peaux-Rouges és 
Chevauchées d travers déserls et loréts vlerges du Brésll lnconnu 
c. müveiben. (Libraire Plon, Paris.) 



itt nem ér sem az állat lába, sem az emberé soha: a 
talaj házmagasságnyira tele van korhadó, leroskadt, 
bomladó törzsekkel, amelyeken új fák, cserjék, füvek 
nőnek, a fák tetején új fák, új élősdiek, amelyekről 
sűrű szövedékként lógnak lefelé az indák és liánok. 
A nap sugarai csak a faszövedék felső emeleteit érik, 
alul állandó a félhomály, mint valami gót katedrális
ban. Itt még évszázadoknak kell eltelniök, míg ezeket 
az irdatlanokat lassan a maga céljai számára meg
hódítja az ember. 

Sáo Paulo, júlJus 18. 

Ez a misszió is véget ért s Árpádtalvától is bú
csúzni kellett. A szerényke vasúti megálló körül ott 
szarongott a telep apraja-nagyja. Barázdás, megviselt 
arcú emberek, asszonyok, ifjúság, gyermekek: akik 
már itt nőttek föl s más földet még nem is láttak. Egy 
öreg magyar üdvözletet ad föl Magyarországnak. Ne
hezen stilizálja a beszédjét, de közben egész lelke kiül 
a szemébe. "Mondja meg odahaza, tisztelendő úr, hogy 
ne feledkezzenek meg rólunk. Mondja meg annak a 
. , . nagybányai . . . vitéz Kormányzó úrnak is, hogy 
gondoljon ránki" 

Matto Grosso felől előkanyarodik a fák közül a 
vonat. Csak éppen fölugorhatunk rá Szeleczcel s már 
megyünk is. Sietős a fával futött kis vonat dolga, nagy 
út van előtte. 

Santo Anastaciónál beszáll Nyisztor is. Kicserél
jük élményeinket. A boldogasszonyfalviak mind szé
kelyek és csángók. Telepük messze benn feszik az 
erdőben, a vasúttól odáig az utat részben autobuszon, 
részben lóháton kell megtenni. Szelecz atyát az éjt
szaka közepén egy ittas társaság támadta meg az ős
en;lőben; egy magyar kisérője azonban ismerte a tár
saság egyik tagját s annak segitségével hamarosan le
szerelte a revolverrel fenyegetődző útonállókat Na
gyobb baj nem esett. 

Másfélnapos döcögés, ütődés, vörös porban fürdés 
és halálra piszkolódás után végre ismét Sao Paulóban 



voltunk. Aki meg akarja becsülni a modern technika 
s a városi élet áldásait, a villanyt, a fürdószobát, a 
rendes ágyat és a padlás, ablakos szobákat, annak aján
lom: töltsön egyszer négy-öt napot az őserdő köze
pén, szegény magyar telepesek között, és utazzon há
rom napig a sorocabanai vasútvonalon. 

Ezzel az utolsó magyar misszióval brazíliai munka
programmunk véget ért. Kissé hamarabb, mint eleinte 
terveztük. Az a föltevésünk ugyanis, hogy az utolsó 
tíz napot Rio de Janeiro magyarjai közt tölthetjük, 
azon az egyszerű tényen dőlt meg, hogy Rióban nin
csen számottevő magyar kolónia. Igy hamarosan a 
visszautazás mellett döntöttünk. 

A kígyótani intézetben. 

Ez utolsó napon derék konzulunkkal és a két ma
gyar bencéssei együtt megtekintettük a piratiningai 
nemzeti múzeumot érdekes koloniális emlékeivel, nép
rajzi, állat- és növénytani kiállításaival, utána pedig 
az ennél is sokkal sajátosabb, a világon egyedülálló 
Butantant, a kígyótani intézetet. Mégpedig egy fiatal 
magyar tudós, Klobusitzky Dénes vezetése mellett, aki 
az intézetnél mint biokémikus znűködik s akinek a 
tolla alól mostanában került ki az első modern, por
tugál nyelven megirt biokémiai kézikönyv. 

A Butantan-intézetnek az a rendeltetése, hogy ta
nulmányozza és egyre jobban tökéletesítse a kígyó
veszély elleni védekezést. Megfelelő eszközök segít
ségével kiveszik a különböző mérgeskígyók mérgét, 
ezzel a méreggel kísérleteket végeznek különböző álla
tokon és szérumokat készítenek belőle. 

A mérges kígyókat a szabadban, mellig érő fal
lal körülvett kertekben tartják, amelyeknek a szélén 
csatornák vannak s azokban állandóan víz folydogál. 
Ez gátolja meg, hogy a kígyók a falakra föl ne mász
szanak s meg ne szökjenek. A kertben apró barlangok 
vannak, valamint cserjék és füvek, amelyek alatt a 
kígyók megbújhatnak, ha megúnták a napon való süt
kérezést. 



Szelecz atya olyan szenvedélyes esernyőhordozó, 
hogy szép és rossz időben, vasúton, autóban és hajón 
az eseniyőt soha egy percre le nem teszi a kezébőL 
Nem tudom, nem fogja-e éjtszaka is görcsösen. Hiába 
mondjuk, hogy nem esik és nem is áll esőre az idő, 
ő azt feleli, hogy az esernyő akkor is jó a kutyák 
ellen. Kutyákl Aki nem szereti különösebben a kutyá
kat, ebben a görbe országban még az is föllélegzik, 
valahányszor bősz vagy vidám csaholással akár egy 
falka szelindek zajlik körülötte. A kutya már egy da
rab civilizációt jelent s az ember örül, hogy más állat 
nem nyüzsög körülötte, mint a kutya. Ahol például 
kutya csahol az udvaron, ott vadállat messze darabon 
nincsen, mert ha lenne, a kutyát semmi hatalom ki nem 
tudná verni a házból: ilyenkor a kutya szörnyen sze
rény, félénken iszkol, az ágy alá búvik és nem ugat. 

A Butantan-intézetben majdnem megharagudtarn 
Szelecz páter esernyőjére. Olyan vidáman mutogatott 
be vele a csörgőkígyók közé az alacsony védőfalon 
át, hogy minden pillanatban attól tartottam, hogy egy 
kigyó - ahogy a feléje nyujtott bottal tenni szokta -
hirtelen felkúszik az esernyőre. Szerencsére a Butan
tan-intézet kigyói bágyadtak és kevés támadókedvet 
mutatnak. Mert a kigyó, ha fogságban érzi magát, nem 
eszik többé s egy hónap alatt éhen pusztul. Valóságos 
éhségsztrájkot folytat valamennyi, mégpedig halálig. 
Signor Cavalcanti, a csizmás olasz laboráns vidáman 
járkál a rettenetes bestiák között s vasszigonyos, 
hosszú botjával úgy emeli ki barlangjukból s dobálja 
ki a fűre az elbújt mérgeskígyókat, mintha kötéldara
bok lennének. Csak bágyadt, félbemaradt nekiiramo
dással csapkod a csizmája felé egyik-másik mérges
kigyó. Kétszer ugyan megmarták már a védencei, de 
itt közel van a szérum, nagy baj nem lehet a marásból. 

Signor Cavalcanti az egyik vidáman bökdöső 

csörgőkígyó nyakát szépen odafeszíti szigonyával a 
földre s aztán gyakorlott, könnyü mozdulattal nyakon 
csípi kezével a kígyót, úgyhogy az hiába tátja a szá
ját s mutogatja halálthozó fogait, fejét forgatni nem 
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tudja s csak a testével csapkod erőtlenül jobbra-balra. 
Cavalcanti a mellvédre lép s hidegvérrel közénk ugrik 
a kígyóval. Akár megcirógathatnák a rémes hüllőt. 

Aztán kiveszi zsebéből a pincettát s a szemünk lát
tára kipréseli a fogmirigyböl a cseppfolyós halált. Egy 
csepp, kettő, három hull a földre. Húsz embert meg 
lehetne ölni ezzel a pár cseppel . . . A mérgevesztett 
állatot aztán visszahajítja a többi közé. Két hét alatt 
ismét megtelik a méregzacskója, ha addig él az állat. 
Igy gyűjtik a szérumra való anyagot. Hetenkint három
négy kígyószállítmány érkezik s az intézet valameny
nyit földolgozza. Hasznos és szükséges, de nem mond
hatnám, hogy gusztusos foglalkozás. 

Kígyók párviadala. 

Szerencsére van egy kigyó, amely a mérges
kígyóknak legfőbb pusztítója: a musszurána.1 Maga is 
hatalmas, harcias állat, feketésszürke színű; az embert 
nem bántja soha s nem is mérgeskígyó. De jaj annak 
a mérgeskígyónak, amelyikkel összetalálkozik. Azon
nal felborzolódik a teste, nekimegy s megindul a harc 
életre-halálra. Szerencsére a musszuránán semmiféle 
kígyóméreg nem fog, ereje és ügyessége pedig messze 
fölébe helyezi a mérgeseknek. 

Bertarelli professzor leírta egyszer az Estado de S. 
Paulo című ujságban egy musszurána s egy zsarara
kuszú párviadalát a Butantan-intézetben. Az intézet 
vezetője kivett az egyik zárkából egy zsararakuszút 
s a másikból egy musszuránát. Letette mindkettöt a 
gyepre. A két állat észrevette egymást s mint két 
homéroszi hős indult a viadalra. Mindkettö fölemelte 
a fejét, kinyitotta száját s metszett nyelvével dühös 
sziszegést hallatott. Lassú gyűrűzéssei közeledtek egy
máshoz, miközben mozdulataik elegánciájáról sem fe
ledkeztek meg egy pillanatra sem. 

A musszurána, mintha tudná, hogy nincs mitől 
félnie s hogy ő az erősebb, nyugodtan közeledett ellen-

1 Pseudoboa cloelia. 

Ranll:ha: Ö•szegyüjtölt munk~i. XV. 24 



370 

feléhez. A zsararakuszúban pedig mintha az évszáza
dok óta átöröklött tapasztalás vált volna tudatossá, 
hogy az ö marásának senki és semmi élőlény nem 
állhat ellen, győzelmének előérzetében büszkén szö
gezte neki fejét a vakmerő vetélytársnak. Nagyságra 
mindkét állat egyenlő volt. 

Mikor egészen közel értek egymáshoz, a musszu
rána villámgyorsan rávetette magát a zsararakuszúra 
s fogát erősen belevágta ennek a testébe. A zsarara
kuszú hiába vonaglott és rángatódzott, nem tudott 
többé kiszabadulni a szorító fogak közül. A félteste 
azonban szabad volt még s szabadon maradt a feje: 
époly villámgyorsan mint ellenfele, ö is belemart a 
musszurána testébe. Két méregfogának minden tartal
mát belevágta ellenfelébe s aztán pillanatra megpihent, 
várva a biztos hatást, amely eddig minden esetben 
csalhatatlanul biztosította gyözelmét. 

De mi ez?· A hatás ezúttal csodálatosképpen el
marad. A mérgeskígyó mintha szégyenkeznék és nem 
értené meg a helyzetet., - hogyan? Ö, akinek eddig 
a leghatalmasabb állat sem tudott ellentállni, ezúttal 
célt tévesztett volna? Még egyszer belemar a musszu
rána testébe, ezúttal egészen a feje közelében sebzi 
meg ellenfelét s büszkén emeli föl tekintetét: rnost 
már csak nem marad el a hatás? A musszurána azon
ban nem kábul el s nem hull erőtlenül össze, hanem 
annál dühösebben kezdi ráfonni félelmetes erejű tes
tét a büszke ellenfélre. Mintha acélgyűrűk csavarod
nának a zsararakuszúnak a testére, a mérgeskígyó 
mindinkább fogyni érzi erejét. Harmadszor is belemar 
ellenfelébe s most már méregzacskójának utolsó tar
talékát is kiüríti belé. 

Nem használ semmit. A musszurána fel sem veszi 
sem a sebzést, sem a rnérget, egyre jobban szorítja 
ellenfelét, amely most még egyszer és utoljára sze
retne harapni, de jaj, már nem tud: a musszurána szé
lesre tátja ki száját s a következő pillanatban bekapja 
a zsararakuszú egész fejét. Félelmetes ropogtatással 
zúzza össze azt a fogai között s aztán kényelmesen 



371 

felfalja a legyőzött ellenség egész testét . . . Az egyik 
kígyó lassan eltűnik a másikban, az egyik fölfalja a 
másikat. 

Soká tart az elnyelés, még tovább az emésztés. De 
a győztes musszurána ráér. Boldogan terül el a harc 
és lakoma után a napon s hosszú órákon keresztül 
megbékélten alszik, mint aki jó munkát végzett: meg
szabadította a világot, embert és állatot, egyik legálno
kabb ellenfelétőL 

Ma még évente nagyon sok ember pusztul el Bra
zíliában a kígyók által. A kígyótani intézet azon fárad, 
hogy a musszurána-tenyésztés előmozdítása által a bel
vidéket s az országot minél előbb megtisztítsa a mér
geskígyóktól. 

Néha előfordul, hogy valakit a legveszedelmesebb 
mérgeskígyó jól megmar s az illető mégsem pusztul 
bele, még szérum nélkül sem. Ennek az a magyarázata, 
hogy a kígyó előzőleg más állatot mart meg s mirigyei
nek még nem volt idejük elegendő mennyiségú új 
mérget termelni. A marás által tehát ebben az esetben 
csak elenyésző csekély méreg került az ember testébe. 

Az utolsó estét Boglár konzul családi körében tölt
jük. Hiveinktől már csak a helybeli magyar lap révén 
búcsúzhatunk. Azután sietünk Rio de Janeiróba, hogy 
egy-két napot még ebben a tündéri városban is tölt
hcssünk. 

Brazilia fővárosában. 

Rio de Janeiro, július 21. 

Nem írom le Rio szépségeit újra. Természet és 
müvészet a legszebbet adta össze, amivel rendelkezik, 
hogy ezt a paradicsomi csodát megalkossa. A városnak 
úgyszólva minden utcája a tengerre fut ki s aztán 
a másik végén egy-egy festői hegyre szalad föl, vagy 
ha az lakhatatlanul meredek, akkor a hegy lábánál 
torpan meg. Sehol ennyi ízlést városrendezésben, 
városkertészetben, városdiszítésben, villa- és házépí
tésben együtt nem találtam. Egy-egy völgyet hatalmas 
viaduktok hidalnak át, amelyeken vasút és utca vezet 

24* 
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át; a tengerpart s a Rio Branco-utca széles gyalog
járóit pompás, színes és stilusos kövezetmozaik díszíti. 
Tél van, de az öblök széles homokján, a tenger hul
lámainak torlódó csapkodásában sok kilométer hosz
szan vidám fürdőzés folyik; az emberek a hivatalok
ból, lakásokból, gyárakból jövet percek alatt ott lubic
kolhatnak az üdítő, sós vízben. Olyan álomszerűnek 
tűnik föl, hogy Rióban is lehet élni: születni, dolgozni, 
örülni és -meghalni. Vagy itt talán meg sem halnak 
az emberek? 

A villák s paloták között helyenkint üres mező
ket látni s azokon szabályos, kedélyes gémeskutakat -
akárcsak valahol otthon, a bugaci mezökön ... 

Riónak világhírű növénytani kertjében, a király
pálmák hatalmas, sudár oszlopsora alatt, mint valami 
exotikus székesegyház nagyszerű ívei és folyosói közt 
bolyongva, oly jólesik elmélkedni ennek a páratlanul 
gazdag és kiterjedt országnak sorsán, töriénetén és 
jövő jén! 

Ez a roppant föld ezer meg ezer éven át minden 
európai kultúrától elzártan, kereszténységtől elszige
telten, vadul és nyomorultul élt. A Gondviselés ki
fürkészhetetlen rendelése volt, hogy az üdvösség ren
des, normális és gazdagon patakzó kegyelmi forrásai 
annyi évezreden át csak a földgömb egyik felére kor
látozódtak. S amikor végre a kereszténység éltető hul
lámai ide is átömlöttek, részben ugyanazok sorvasz
tották el a kegyelmet nélkülözö ősi törzsek életerejét, 
akik nekik a hitet s a kereszténység áldásait meghozni 
hivatottak voltak. A Nobregák, Anchieták, Fáyak és 
Szentmártonyiak nemes igyekezete itt is reményre
keltő virágzást teremtett, de nyomukba zavart agyú, 
kábult logikájú és romlott szívű pusztítók léptek, akik 
a haladás és szabadság jelszavait hangoztatva, a régi 
pogányság helyébe a maguk új pogányságát ültették. 
Kimondhatatlan az az erkölcsi rombolás, amelyet száz 
évnél hosszabb uralmuk ezen a friss és szűzi talajon 
végbevitt. Ma csak lassan és fáradságos munkával 
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sikerült fokról-fokra, lépésről-lépésre helyreütni a ká
rokat. 

Alkalmam nyíliknéhány vezető egy házi egyéniséggel 
beszélgetni Brazília lelki alkatáról .Valamennyi, az ide
gen is, hangsúlyozza, hogy a brazíliai népfaj rend
kívül kedves, békeszerető, szorgalmas, jólelkü, ada
kozó és mélyen a szívébe van írva ősi portugál vallá
sossága, amely a hosszú szabadkőmüves uralom alatt 
sem hervadt el benne. Az újabban erős lendületet mu
tató hitéleti mozgalomnak azonban szörnyü kerék
kötője a minden elképzelhetőt felülmúló paphiány. Ha 
ma ·valahol egy fiatal teológust pappá szentelnek, hol
nap már plébános, mégpedig nem ritkán egyszerre két 
plébániát kell ellátnia, teljesen egyedül, segítség nél
kül, tapasztalat nélkül, kipróbáltatás nélkül. Hogy ez 
nem mindig jó dolog, mindenki tudja, de a szükség 
törvényt bont. 

Rio de Janeíróban 41 helyen müködik férfikongre
gáció, de csak a legnagyobb erőfeszítésekkel tudnak 
prézesekről gondoskodni, hiszen még a plébániáknak 
is alig jut pap. Szerencsére Argentinával ellentétben 
a tanítóság itt támogatója és sokszor helyettesítője a 
papnak, nem ellenlábasa. Főleg a tanítónőképzőkben 
vallásos szellem uralkodik s az innen kikerült tanító
nők az Egyház leghívebb segítői. Most az új alkot
mány úgy intézkedik, hogy amely iskolában 20 csa
lád kéri a gyermek vallásoktatását, ott azt be kell 
vezetni. Ez annyi, mint a vallásoktatás végérvényes 
bevezetése az iskolákba. Nagyobb probléma, hogy ki 
lássa el ezt az oktatást? A paphiány miatt papok csak 
a legritkább esetben vállalkozhatnak rá. Itt majd a 
világi apostolkodásnak nyílik széles tere. 

A szabadkőműves uralomnak egyik furcsa csöke
vénye: a jámbor társulatok. Az ember nem hisz fülé
nek, mikor ezt először hallja. Pedig így van. A régi s 
idővel igen szép vagyon birtokába jutott jámbor tár
sulatokban a vezetőhelyekre hitetlenek, szabadkőmú
vesek és szabadgondolkodók ültek be s ahol csak le
het, szembeszállnak az egyházi hatóságokkaL Van, 
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amelyiknek 50 millió mil a vagyona. Hogy a jövedel
mekból mennyi folyik el adminisztrációs és hasonló 
címeken a vezetők zsebébe, pontosan megállapítani 
nem lehet. Természetesen a társulati jótékonykodást 
is szabadkőműves elvek irányítják. Egyik-másik társu
latnak szép, régi templomai vannak, amelyek egy se
reg papot tartanak s ezeket elvonják a komoly lelki
pásztori munkától. Fényes istentiszteletek folynak 
ezekben a templomokban, de már pl. a gyónást és 
áldozást ezekben a templomokban nem szabad sür
getni ... 

A papi hivatások fejlődésének nagy akadálya a 
nép előítélete az egyházi pályával szemben, valamint 
a papság viszonylagos szegénysége (úgyszólva csak 
adományokból és stólajövedelemból él). minél fogva 
a szülök mindent elkövetnek, hogy gyermekeiket ettől 
a pályától visszatartsák. Tény, hogy az ország 3-4000 
papja a 44 millió katolikus számára nevetségesen ke
vés. Erdekes, hogy ez a papság is kétharmadrészben 
máig idegen - olasz, német, francia, portugál - szár
mazású. 

Mikor megemlítettem, hogy nálunk meg oly sokan 
jelentkeznek a papi pályára, még érettségivel is, hogy 
a püspökök nem győzik visszautasitani őket, mert a 
papnevelők már többet nem fogadhatnak be, s azok 
nagyobbítására, vagy új lelkészi állások szervezésére 
hiányzanak az anyagi eszközök, a brazil papok össze
csapták a kezüket. Miért nem küldik őket ide hozzánk? 
kérdezték. 

Talán érdemes lenne elgondolkozni azon, nem le
hetne-e a magyar papnövendékek egy részét, amely 
erre a missziós életre vállalkozik, a római braziliai 
papnevelőintézetbe irányítani. Ott a teológia mellett 
mindjárt a portugál nyelvet is elsajátíthatnák s a por
tugálul tudó magyar papok révén a braziliai magya
rok lelkipásztori ellátása is könnyebben nyerne meg
oldást. Lelki szempontból a braziliai hitélet megmen
tése· s erősítése van olyan szent és nagyfontosságú 
misszió, mint akár Kína vagy Afrika bennszülötteinek 
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térítése; mert nagyon szomorú lenne, ha az áldatlan 
paphiány folytán az Egyház a délamerikai, névleg tel
jesen katolikus országokban1 hamarosan több lelket 
veszítene el, mint amennyit Kínában és Afrikában 
megtérít 

Az Avenida Niemayer tengermenti, kanyargó 
autóútján, amelyet egyik oldalon őserdőszerű sűrűség 
szegélyez, másikon a tenger örök hullámverése, a 
Gavea-hegy fantasztikus meredélye fölé röpít az autó. 
Beleszaladunk az erdőbe, föl a hegyek közé. Az autóút 
szűk hegyiúttá szűkül, amelyet kétoldalt a még soha 
le nem tarolt erdők sűrűje határol. Egyszercsak fent, 
jó magasan, megáll az autó. Széles tisztáson, amely
ről elragadó látvány nyílik az öbölre, jókedvűen kö
szöntgető munkásemberek egy háromemeletes ház épí
tésén sürgölődnek. Az angolnak, aki ezt a helyet vilia
telkül használta, kitűnő ízlése lehetett. Tőle vette meg 
a telket Rio fiatal bíboros-érseke, hogy lelkigyakorla
tos-ház céljaira átalakítsa. Ide is várat épít magának 
a Krisztus-királyság. Innen is világi apostolok raja 
indul majd ki a lelkek hódítására, a legszebb s legiga
zabb értelemben vett nemzetépítő munkára. Kell is, 
mert ha valahol, itt van világi apostolokra szükség. 

Mélázva állok a magas hegyoldalon s tekintetem 
átsiklik a tündéri város fölött, hegyek, vizek, szigetek 
fölött. A Careovada Krisztus-szobra diadalmasan tárja 
ki karjait a hegy, tenger-, ház-, erdő- és emberkonglo
merátum fölé. Ez mind az övé, de elszakították tőle. 
Megmagyarázták az embereknek fölvilágosodott akar
nokok, hogy a fehér fekete s a fekete fehér. Az Isten 
az ördög és az ördög az Isten. Az okság elve minde
nütt érvényben van, csak ott nem, ahol az okok okát 
kell fölismernünk. A történelem mindenütt történelem, 
csak ott nem, ahol Jézus istenségét s vele az Egyház 
isteni joghatóságát igazolja. Az igazság mindenütt 
igazság, csak ott nem, ahol Krisztus jogarát vonja az 

1 A legújabb népszámlálás szerint BrazillAban kb. 850.000 
ember pogány, és 200.000 (0'50/o) pwtestáns, a többi katolikus. 
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isteniség fénykörébe. Ezt a fölfordult, eszement, égbe
kiáltóan logikaellenes gondolkodást kell ismét helyre
billenteni az emberek fejében s fölmutatni az örökségi 
és örökúj Krisztus-jogar varázsos szépségét, sugárzó 
fényét, éltető békéjét s talán akkor újra megváltódik 
a világ. 

Ez a világ is idekinn. Ez az ifjú s óriás Újvilág. Ez 
az Igéret-földje, amely valamikor még a négy világtáj 
leggazdagabb, legfejlettebb és legboldogabb konti
nense lehet. Ez a gigászi hivatottságú Gyermek, amely 
talán két-háromszáz év multán a Föld középpontja, 
vezető és hangadó birodalma lesz, amikor Európa rég 
kivénült már s a még vénebb, aprószemű, keletázsiai 
sárga faj is kijátszotta már az ütőkártyáit 

Fölemelő érzés, hogy ennek a legifjabb kontinens
nek szellemi és anyagi megépítésén, miként a mult
ban, úgy a jelenben is sok egyéb közt sok magyar 
érték, sok szívós magyar akarat, hősi tűrés, nemes esz
meiség müködött és müködik közre. 

Hazafelé. 

A "Conte Grande" födélzetén, 1934 augusztus 2. 

A büszke és modern olasz gőzösnek, a Conte 
Grandé-nak hajóhídján állva veszünk végbúcsút Rió
tól, Braziliától, Dél-AmerikátóL A paradicsomi tájaktól, 
amelyek azonban szintén csak siralom-völgyei. A kin
cses kontinenstől, amely azonban szintén csak annak 
szórja ölébe kincseit, aki arcának verejtékével meg
dolgozik érte, s néha annak is csak keservesen. 

Isten veletek, gauchók és portenók, város- és 
pampalakók, spanyol és portugál vérüek, négerek és 
indiánok! Es Isten veletek, magyar testvérek, akiket 
az élet kemény keze ide hajított ki, ezekre a zöld 
dombokra, erre a vörös földre, ezek közé az idegen 
meridiánok közé! Beteljesül-e még egyszer a remény, 
hogy az anyaföld, amelyből menekülni voltatok kény
telenek, egyszer még újra elég erős lesz és elég gaz
dag, hogy kenyeret tud szegni minden fiának s újból 
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a keblére ölelheti azokat mind, akik ma bús vándorok
ként járnak idegen tájakon? 

A "Conte Grande" már Európa. Eltekintve néhány 
nagyon is hangos argentin és brazil utasától, itt már 
európai civilizáció, kifinomultság és - hűvösség 

fogad. 
A pazarul villanyfényes szalón esti hangverse

nyén nyomtatott, ízléses rnűsort adnak a kezünkbe. 
Mascagni, Boildieu, Suppé. Maestro Bertarelli bravú
rosan játssza a hegedűszólókaL Visszagondolok az 
árpádfalvi magyar telepre ... Még csak egy hete, hogy 
köztük jártarn-édes Istenem, rnennyivel prirnitívebb, 
tövisesebb, kultúrálatlanabb szegényeknek az életük! 

Az útitársak közül egyen akad meg a szemem. 
Egy 30-35 éves fiatal rnérnökön. A vasárnapi rnisén 
a III. osztályon ö magyarázza a 2-300 jelenlévőnek a 
rnise liturgiáját. Pap sem tehetné különben. Az embe
reknek szörnyen imponál. Ismerkedünk. Kiderül, hogy 
ö is szerzetes. Annak az Opera Cardinal Ferrari-nak 
laikus tagja, amely Ferrari rnilánói bíboros-érseknek, 
XI. Pius ottani elődjének eszméiből fakadt s amelynek 
papi ágán kívül két világi ága is van, egy férfi és egy 
női. Ezek a világi férfiak és nők szerzetesi fogadalrnat 
tesznek, de világi ruhában járnak s kinn forognak az 
életben. Munkásgyűlésekre járnak, a nép közé vegyül
nek és így apostolkodnak. Nyorndákat vezetnek és 
lapokat adnak ki. Megvalósítják Schorderet svájci 
kanonok álmát: a sajtószerzetet. A pápa öket hívta 
meg a vatikáni nyomda és az Osservatore Romano 
ellátására. Buenos Airesben is van már házuk és nyom
dájuk. 

Ingegnere Supino - ez volt a neve - és egy ked
ves, derék. komoly magyar útitárs társaságában lestük 
esténkint a legfelső fedélzeten a csillagok változását. 
De a csillagok bújósdit játszottak, többnyire felhős 

volt az ég. Igy az Egyenlítöt megint különösebb verej
tékezések nélkül úsztuk meg; viszont le kellett mon
danunk az örömről, hogy a Dél keresztjétől annak 
rendje és módja szerint elbúcsúzhassunk. Mire az ég 
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valahol a 20-ik északi szélességi fokon nagysokára ki
tisztult, a Dél keresztjének már nyoma sem látszott, 
viszont magasan ott tündökölt már fölöttünk ismét a 
régi jóbarát: a hétcsillagú Göncöl, a Hattyú, a Cassio
pea és a Sarkcsillag. A csillagok lakhatóságáról beszél
gettünk, ott a Cente Grande hátsó födélzetén, annak a 
lehetóségéról, hogy odafönn, ismeretlen világok isme
retlen körülményei köz t nem laknak-e ismeretlen ember
fajta lények nem volt-e ott is bűn és irgalom, megteste
sülés és megváltás, nincsenek-e ott is Tábernákulu
mok ... 

Nem óriási, kozmikus dóm-e ez a csillagegyetem 
a fejünk fölött, egy keringő, izzó, titokzatos kórus, 
egy mennyei eucharisztikus kongresszus? ... 

Mennyi titok ez a világ - itt alant és odafent! 
Lent azalatt tánc folyt a Dancing-ban. Festett ajkak 

és jazzband, csacska nók és a táncrend etikettjét 
komoly ábrázattal figyelő, kéjéhes férfiak. Az embe
rek oly örülten szeretnek kicsinyek lenni, nagyon és 
nevetségesen kicsinyek! S még ök nézik le a reverenda 
viselőit, akik nem tudják, mi a szép és nem tudják, 
milyen komoly és fontos dolog az ö ösztönéletük. 

Szent Anna napján reggel egyikünk- hatan vol· 
tunk a hajón papok - az ezüstmiséjét mondta a hölgy
szalónban. A tenger marmoita hozzá az ünnepi zso
lozsmát s a gép zúgása adta az orgonakiséretet. 

Egyenlitói álom. 

Külön élmény a tengeren: a hajó legfelső fedél
zetéről az eget szemlélni. Hátradőlve a fekvöszéken, 
belemerülni a kéklő és fénylő végtelenség távlataiba, 
megfürdetni a szemünket a semmiféle korláttól be nem 
szükitett tágasság néma mélyeibe. Nézni nappal a fel
hők, este a csillagok csendes, titokzatos járását a fe
jünk fölött, a mi kicsiny országaink, liliputi földré
szeink, porszemnyi bolygónk fölött. Elmélkedni ember
sorson, világok sorsán s Azon, aki mindezek mögött 
és fölött van és mindezekben benne van. 
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Egy ilyen szemlélődés közben, ahogy félig le
húnyt szemern a kéklő, szikrázó, egyenlítőtáji fényes
ségben a zenitet fürkészte, hirtelen révületben vízióvá 
elevenedett előttem az ég. Orvényló végtelenségek, 
ismeretlen csillagvilágok, égö naptengerek és ködben 
vajúdó kozmoszok között mintha egy Arc lebbent 
volna végig, melynek ragyogó fényességéhez képest 
éjtszakai sötétséggé feketült körülöttem minden. Meg
állt fölöttem s mintha érdekelte volna tépelödésem, 
hirtelen felém szállt a magasból. Mellettem állt: fehér
ruhás, égőszemű férfi. Megbúvölten, bénult kábulat
tal ámultam feléje s nem volt erőm és bátorságom, 
hogy fölugorjak és tiszteljem öt. 

A férfi a fejemnél állt meg s szemét széthordozta 
a vizeken. Beszélni kezdett-e? Vagy öntudatlanul én 
beszéltem úgy, mintha ó beszélne nekem? 

- Miért nem folytatjátok a múvemet úgy, ahogy 
azt rátok bíztam? 

- Folytatjuk, Uram - hebegtem. 
- Folytatjátok? Igen, mint aki szálankint arat, 

holott országok termése vár az aratásra. Álmosan, 
lassan, nyűgösen dolgoztok ott, ahol minden erőfeszí
tés kevés lenne. Marékkal gyüjtötök ott, ahol gőz

gépekre volna szükség. 
Atmutatott az afrikai partokra. Onnan odatúlra, 

az Újvilág felé. 
Lelkek! Lelkek! Drágagyöngyök milliói a por

ban és iszapban. Hol vagytok ti? Hol voltatok annyi 
évszázadon át? 

- Uram, te tudod ... - fuldokolt valami mente
getödzés a torkomban. 

- Tudom. Történelmi okok, gátló körülmények ... 
Szömyú, százados következményei egy-egy mulasz
tásnak, egy-egy bünnek. De a mulasztás s a bún a 
tietek! Egy vagy tíz vagy száz, még ha Pál is, még ha 
Xavér is, nem tud megküzdeni velük, de miért enged
tétek, hogy az akadályok heggyé nőjjenek, Ande
sekk.é, Atlaszokká tomyosuljanak? Kína már egyszer 
azon az úton volt, hogy befogadjon engem. Japán szin-
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tén. Nyomorult emberi indulatok szegték útját a kegye
lem csodájának s nem ritkán éppen az apostolok 
részén. 

- Es Amerika? Az északi fele és a déli fele? 
Miért kell nekem újra Heródes gúnypalástját hordoz
nom a katolikus Mexikóban? Miért lettem idegen a 
névleg keresztény Eszak messze mezein? Millió és 
millió családban? Millió és millió gyermeket miért 
ragadtak el tölem? Miért nevetnek gúnyosan az én 
királyi követeléseimen, mint ahogy Pilátus nevetett 
az igazságon? Mi állt mindennek az aposztáziának az 
elején? Nemde az én szolgáim tunyasága, a szentélybe 
befurakodó pénzvágy és hiúság, gyermekesség és 
világiasság? Osi manastarokban meglazult fegyelem, 
királyokban elharapódzott evilágiság. Mammon, Bacchus 
és Vénus ott, ahol az én szentélyeimnek kellett volna 
állniok ... Nem csoda, hogy aztán a felforgatás ked
vező talajra talált. Hogy varratlan köntösöm szétsza
kadt s az én hadseregem évszázadok óta a belső erőt
lenség ellen való küzdelemre, a belső bomlasztás ki
védésére van ítélve ... 

- Csodát vártok tőlem? Ha tennék, azt is elma
gyaráznátok. Kétségbe vonnátok, ahogy sokan Lour
des bizonyságtételeit is elravaszkodják. Elég csodát 
müvelek nap-nap mellett. A vakok azonban nem lát
ják s nem látnák azt sem, ha mindennap halottakat 
támasztanék fel az utcáik közepén. A zsidók is csodát 
kértek tölem akkor, amikor minden lépésem csoda
tevés volt. 

- Uram, a missziók! - nyögtem félénken. 
-A missziók. Az egyetlen, amely még ment tite-

ket. Legjobb fiaim és leányaim ragyogó heroizmusa. 
Fáradságosan öntözött oázisok a sivatag közepén. 
Minden szeretetem s áldásom az övék. De miért olyan 
lassan? Miért olyan félénken? Miért olyan szórványo
san? Miért érdekel ez a nagy mü éppen csak minden 
tízezredik keresztényt? Ha csakugyan keresztények 
volnátok, százszor annyian mennétek erre a munka-
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térre s az otthonmaradottak, mintha szégyelnék az ott
honmaradásukat, ezerszer annyira támogatnák a kime
nöket ... Hol vannak a nagy tervek, a nagy akarások? 
Ti még mindig azt hiszitek, nagy kegyet tesztek velem, 
ha országomat építitek. Mintha nem is sejtenétek, 
miröl van igazában szó. Hisztek ti az örökkévalóság
ban? Hisztek ti az én evangéliumomban? Hisztek a 
lélek mindent felülmúló értékében? Hogyan van akkor, 
hogy minden rnunka jobban érdekel titeket, mint ezek 
a legnagyobb igék? 

- Nektek, akik ma éltek, megengedem, nehéz a 
helyzetetek. Irtózatos mulasztások átka alatt nyög
tök. Egy elpogányosodott világ szomorú hagyatékát 
kell lassan eltüntetnetek. Egy megörült világot kell 
lassan meggyógyítanotok. A vér s a mámor megszál
lottaiból kell tisztátalan ördögöket kiűznötök. Az anyag 
imádóinak szemét kell ismét szebb és valóbb kincsek 
számára rnegnyitnotok. Elkeseredett, nyomorbadöntött 
tömegekben kell a keresztény testvériség hitét újból 
felébresztenetek. A gyűlölet és öldöklő versengés 
helyében rá kell ismét virrasztanotok a világra a sze
retet, a kölcsönös segítés, a másokért lemondani s 
szenvedni tudó evangélium derűs és rnelengető napját. 
Osszekúszált, elrontott, elrnérgezett társadalmi és 
egyéni helyzeteket kell ismét helyreigazítanotok, 
újra civilizálnotok Európát az én szellemernben. Új 
Gergelyek, Bonifácok, Remigek, Ágostonok, lstvánok 
módjára meg kellene hódítanotok a világot újra a 
keresztnek. Világhódító apostolok módjára ki kellene 
jönnötök ide, jobbra és balra, Afrikába és Amerikába, 
Ázsia népzuhatagába s Oceánia szegény elfeledettei 
közé ... S egész technikátoknak, politikátoknak, pénz
ügyeteknek, tanügyeknek, kultúrának, aszkézisnek 
erre az egy nagy célra kellene irányulnia: engern el
vinni a népek közé, az emberek közé, a halhatatlan 
lelkek közé. Akik ma, a megváltás második évezredé
nek alkonyán, még mindig sötétségben s a halál árnyé
kában ülnek ... 
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- Uram - dadogtam kábultan -, te kezdd meg, 
te vagy a kegyelem osztogatójal 

- De ti ne legyetek annak a megrontói, elprédálói, 
elszalasztói l 

A zene felhallatszott az alsó teremből. Egy-egy 
hangfoszlányt felénk sodort a szellő. Ijedten néztem a 
Fehér Emberre. 

-Igen, ez az egy, amit tudtok! - mondta a gon
dolataimban olvasva. - Megértem ezeket a szegény 
embereket. Kisdedek és világtalanok. De hogyan van 
az, hogy ti, a ti tudományotokkal, szervezeteitekkel, 
minden buzgóságtokkal nem tudjátok megértetni az 
emberekkel a legigazibb s legegyszerűbb valót? A lé
lek fölényét, az én országomnak minden érzéki láznál 
igézőbb, ragyogóbb szépségét? Hogyan van az, hogy 
nincsenek köztetek lánglelkek, Aranyszájúak, Feren
cek, Kapisztránok, akiknek a lelke bőségéből áradna 
szét a fény és a megértés a révedező, vakoskodó, 
kicsiny szemekbe? Miért vagytok béresek, ahelyett, 
hogy pá~ztorok lennétek? Keretek őrzői, ahelyett, 
hogy a lélek szócsövei lennétek, pünkösd hírnökei, 
ellenállhatatlan próféták, magot csűrbegyűjtő apos
tolok? 

- Elszomorodtál azon, amit az Újvilágban láttál? 
Én ezerszer inkább szomorodom rajta. Minden ve
szendő lélek árvasága az én árvaságom, minden pász
tor nélküli nyáj az én elhagyatottságom. A kisdedek 
kenyeret kértek s nem volt, aki szegjen nekik! O, miért 
olyan lassúak az én szolgáim? Miért olyan csak ma
gukra nézők? Miért olyan késedelmesek és kicsiny
hitűek? Mondd meg azoknak, akik még szeretnek 
E>ngem ... 

A hang elnémult, mintha könnyek gátolták volna 
a többi szót. 

Felpillantottam oda, ahol a Fehér Ember állt, de 
csak a fehéren izzó felhők lebegtek a messze magas
ságban. 

Egyedül voltam. 
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Ismét Európában. 

Es végül feltűnt egy hajnaion - Európa. Jobbra 
Afrika hegyei, Tanger városának fehér házai, az Atlas
vonal felhőbeburkolt Majomhegye, balra pedig Cadiz 
és Algeciras kéklő partjai. Aztán Gibraltár, ez a ten
gerre kivágott parancsoló ököl, amelyet az angol impe
rializmus a maga világutakat lefoglaló szívós számítá
sával el tudott venni a spanyoloktól s a világ egyik 
legféltettebb s legszilárdabb tengeri erődítményévé 
tudott avatni. Az egész, messze előreugró hegy csupa 
figyelőtorony, csupa ágyúkat rejtő sziklatorok, csupa 
ércezett betonfal és fenyegető tilalom. De mindegy! 
Ez már legalább: Európa. Orömmel köszöntjük: ma 
még Európa a civilizáció, a kiteljesedettség, az ottho
niasság és a nyugalom földje. Ma még az, vagy leg
alább látszólag és részben az. 

Másnap reggel Barcelona és harmadnap reggel 
Villefranche Nizza mellett: a francia kikötő. S attól 
kezdve Génuáig Európa legpazarabb panorámája előtt 
halad a hajónk: a Riviera előtt, amely a tengerről 

nézve talán még igézetesebb, mint vonatról. Mentone, 
Ventimiglia, San Remo, Bordigbera ... 

Ha nekünk magyaroknak csak egyetlen ilyen 
paradicsomkertünk lenne, csak egy Villefranche, csak 
egy Bordigbera volna a mienk! ... 

Nem tudok betelni az örömmel, hogy ismét Euró· 
pában vagyunk. Hogy Génuában ismét olyan valamit 
látok, amit sokáig nem láttam: régiséget. Régi háza· 
kat, régi várromot, régi templomokat és régi kultúrát. 
Európai vasutat: rendes, tiszta, gyors és megbizható 
vonatokat. Európai földmívelést és kertkultúrát, ismert 
fákat és virágokat, ismert nyelven beszélő embereket, 
ismert szokásokat ... 

Talán ez is csak emberi kicsinyesség: az ember, 
mint az állat a megszakott vackát szereti, azt, amit 
a hosszú megszokottság otthonává avatott. Vagy ta
lán mégis több ez: a több-lélek, több-szellem, több
tradíció és több-történelem ösztönös szeretete? 
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Trieszttől kezdve a vonaton már magyar a kör
nyezetünk. Murakeresztúrnál elemi erővel ragad meg 
és csaknem a tarkunkat szorongatja a boldog érzés: 
otthon vagyunk. Több mint 30.000 kilométernyi uta
zás után - az Egyenlítő hossza is csak 40.000 - ismét 
itt vagyunk a szerény és szegény kis országban, ame
lyet hazánkul rendelt a Gondviselés. Visszagondolok 
a délamerikai, honvágyas magyarokra ... 

A 40.000-re Argentinában, a 100.000-re Brazíliá
ban. Ha már csekély négyhónapos távollét után is 
ilyen dörömbölő, viharos, szinte fizikai oromérzés 
hatja át a hazatérő ember lelkét, amikor ismét magyar 
földre léphet, milyen epesztő fájdalom éghet messze, 
odakünn maradt, évtized óta hazasíró honfitársaink
ban, valahányszor lélekben ök is idehaza járnak, az 
elhagyott kis faluról, jól ismert rónákról álmodnak. 

Es magukhoz eszmélve kénytelenek ráébredni a 
rideg valóságra, hogy ök ezt a szegény-szerény földet, 
az ö édes hazájukat valószínűleg soha többé nem lát
hatják viszont! 

... 

Legalább mi se felejtsük el öket. Mi, akik ha ten
ger gondban is, tépő megpróbáltatások közt is, de -
itthon élhetünk! 



Magyar jazsuiták Pombal börtöneiben. 

Elöszó egy még meg nem irt regényhez. 

Regénynél érdekfeszítöbb, tragédiánál megrázóbb 
a XVIII. század ama jézustársasági hithirdetőinek tör
ténete, akiket Portugália szabadgondolkodó diktátorá
nak, Pombal-Oeira-Carvalho Sebestyén őrgrófnak ön
kénye ragadott ki áldozatos és áldásos működésük 

színhelyéröl s vetett bele tengernyi, meg nem érde
melt szenvedésbe. 

Ezek között a hithirdetök között több magyar is 
szenvedett, akiknek emlékét a feledés homályából ki
emelni a vallásos kegyeletnek és hazafias méltányos
ságnak elemi kötelessége. Ezek a hithirdetők kiváló 
missziói és tudományos tevékenységükkel messze vi
déken nagy dicsőséget szereztek a magyar névnek s 
amidőn az újkor egyik legalattomosabb és legkegyet
lenebb egyházüldözése rájuk nehezedett, évek hosszú 
során át krisztusi hősiességgel tűrték a reájuk zúdult 
megpróbáltatást. 

A magyar jezsuiták úgy kerültek a portugál egy
házüldözés pergőtüzébe, hogy mint hithirdetők a por
tugál fennhatóság alá tartozó brazíliai és közelebbről: 
maranyani missziós-telepeken működtek. Itt érte őket 
utól rendjük egyik legnagyobb ellenségének, a zse
niális, de romlott lelkű s eszközeiben nem válogatós 
Pombalnak féktelen egyházgyülölete, aki a jezsuiták 
megsemmisítésében élete egyik főtörekvését látta. 
Ebben egyrészt az ő voltaire-i szabadgondolkodása s 
egyházellenessége vezette, másrészt az a diktátori 
szándék, amely a nemességben és a papságban, leg-

BanR"ha : lhszcgyiijtl\tt. munkát. XV. 25 
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főként pedig az akkor hatalma delelőpontján álló 
Jézustársaságban önkényuralmának legnagyobb fékét 
és ellenségét ismerte föl. 

Pombal először irodalmilag küzdött a jezsuiták 
ellen, névtelen röpiratok, befeketítő, vádaskodó, rá
galmazó közlemények megrendelése és nagyarányú 
terjesztése által; ebben a sötét munkában egy kétes
jellemű pap, Piatel abbé, volt engedelmes eszköze. Mi
kor a közvéleményt a jezsuiták kárára alaposan meg
dolgozta, mindinkább a nyilt üldözés útjára lépett 
velük szemben. Mindenekelőtt egyházi téren igyeke
zett a rendet tönkretenni s csak azután nyúlt a külső 
erőszak nyers fegyvereihez. 

Kiváló segítségére volt uralkodójának, I. József 
portugál királynak hihetetlen gyöngesége és önállót
lansága, a mellett félelme is, amit Pombal ügyesen 
megrendezett álmerényletek segítségével szinte bete
ges fokig tudott nagyranöveini az uralkodóban, elhi
tetvén azt is, hogy e merényletek mögött a jezsuiták 
állanak. József király ettől kezdve minden jogtipró 
erőszakot gondolkodás nélkül hajlandó volt szentesí
teni a jezsuiták elnyomására. 

Az üldözésnek nagyszámú más nemzetiségű mel
lett következő négy magyar rendtag esett áldozatául: 
Fáy Dávid, Keyling József, Szentmártonyi Ignác és 
Szluha János. (Nem szálunk itt azokról, akik, mint 
Orosz László és Szerdahelyi Ferenc, spanyol fennható
ság alatt álló délamerikai missziókban múködtek s 
akiket viszont később a spanyolországi jezsuitaüldö
zés űzött el munkálkodásuk helyéről.) 

* 
Az említettek közül aránylag legkevesebb ideig 

P. Szluha János szenvedett Pombal börtöneiben. 
Gyalu volt szülőhelye, hol 1725 augusztus 23-án, 

mint a báró Szluha-család tagja látta meg a napvilá
got. Középiskolai tanulmányait" Budán végezte és 
1738-ban lépett be a rendbe. Egy ideig Sopronban 
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tanárkodott, 1752-ben pedig Brazíliába került a Mara
nyon-vidék misszióiba, hol 1759-ig, az elúzetés évéig 
múködött. Fontos része volt a Maranyon kikutatásá
ban, többek közt ó állította össze a hatalmas folyam 
első pontosabb térképét 1759-ben egy ideig Portugá
liában börtönben sínylődött. 

Khevenhüller, az akkori osztrák követ írja Kau
nitznak, hogy P. Szluha, az osztrák szolgálatban álló 
gróf Szluha tábornok testvére, ismételten felkérte, 
hogy érte közbenjárjon. Khevenhüller ugyan erre nem 
mert azonnal vállalkozni, de elég valószínű, hogy 
utóbb mégis szót emelt érdekében, mert Szluha csak
hamar visszatérhetett hazájába. Győrött, Nagyszom
batban és Sopronban mint tanár működött (1760-
1763), azután tábori lelkész lett (1763--70), majd mint 
rektor igazgatta a győri társházat egészen a Társaság 
feloszlatásáig. 

• 
Tragikus volt a sorsa P. Szentmártonyi Ignácnak, 

aki szigorúan véve nem is hithirdetői, hanem udvari 
matematikusi minőségben működött a délamerikai 
gyarmatok misszióiban. 

A horvátországi Ketiriban 1718 október 28-án 
született s 1735-ben lépett be a rendbe. Néhány évig a 
gráci egyetemen a mennyiségtan professzora volt, ami
kor 1751-benV.János portugál király kérelmére P.Retz, 
általános rendfőnök, királyi udvari csillagász és mate
matikus címmel Brazíliába küldte, hogy pontos föld
rajzi mérésekkel megállapitsa a spanyol és portugál 
terület határait, melyek körül akkor erős vita forrott. 

Szentmártonyi akkor két évig dolgozott e feladat 
megoldásán, majd az Amazon-vidék térképének meg
alkotásában múködött közre. 1760-ban aztán minden 
ígéret és megegyezés ellenére fogolyként szállították 
előbb az azeitaói, majd a lisszaboni Szent Julián-féle 
börtönbe, hol ő is áldozata lett mindazon kényúri ke
gyetlenségnek, mellyel Pombal a jezsuiták ellen dü-

25'" 
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höngött s melyet Schöll, a protestáns történetíró, így 
jellemez: "Azoknál a népeknél s azokban a századok
ban, melyeket a barbárság jelzőjével bélyegezünk 
meg, sem találjuk az embertelenségnek nagyobb pél
dáit, mint aminövel a portugál kormány járt el a 
jezsuitákkal szemben". 

A rend feloszlatása után Mária Terézia lépéseket 
tett lisszaboni követe által a volt osztrák s magyar 
páterek érdekében, de Pombal igazi szabadgondolkozó 
módjára kurtán felelt: a foglyok, úgymond, akikröl 
szó van, nem jezsuiták, hanem tolvajok, rablók és ki 
tudja, talán apagyilkosok is. 

Szentmártonyi páter csak Pombal bukása után 
szabadult ki Eckarttal egyidőben a borzalmas föld
alatti börtönből. Kiszabadulásuk után Bécsben a ma
gyar és német rendtagok együtt tisztelegtek Mária 
Teréziánál, szenvedéseik történetét Szentmártonyi 
adta elö a császárnénak, aki mély megindulással hall
gatta ki őket. Szentmártonyi ekkor már megtört aggas
tyán volt; Csáktornyára vonult vissza egy unoka
öccséhez, aki ott plébános volt s még aggkorában is 
buzgón közremüködött a lelkipásztorkodás és szegény
gondozás terén. 75 éves korában halt meg Csáktor
nyán 1793-ban.1 

* 
A harmadik áldozat, akiről tudunk: P. Keyling 

József. Selmecbányán született, középiskoláit Nagy
szombatban végezte, majd 1740-ben belépett a tren
cséni noviciátusba. Tanulmányait Nagyszombatban és 
Kassán fejezte be s közben két évig Eperjesen tanár
kodott. A teológia mellett német- és tótnyelvű hit
oktatással is foglalkozott. 1752-ben Fáy Dáviddal 
együtt indult el Brazíliába, Maranyon vidékére s ké-

1 De Gullhermy, Ménologe de la Compagnie de Jésua, Assis
tance de Germanie, Premiére série, I. 351. s köv. 
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sőbb az üldöztetés alatt ugyancsak Fáyval egyetem
ben a lisszaboni Szent Julián-börtönben sínylődött. 

Innen csak 18 év multán, Pombal bukása után szaba
dult ki s hazatérvén, Selmecen, majd Bélabányán plé
bános lett. P. Eckart Anzelm kérésére latin nyelven 
megírta P. Fáy ifjúkorának eseményeit; ezt az értékes 
kéziratot Eckart kiegészítéseivel a kalocsai érseki 
könyvtár őrzU 

... 

Valamennyi között P. Fáy Dávid Alajos a leg
rokonszenvesebb egyéniség. öt illetőleg abban a sze
renesés helyzetben vagyunk, hogy aránylag sokat örö
kitett meg róla két rendtársa és jóbarátja, az említett 
P. Keyling s a mainzi származású P. Eckart Anzelm. 
aki a börtönben naplót vezetett s 18 évi szörnyü szen
veclés után onnan megszabadulván, naplóját ki is ad
hatta.2 

Lebbentsük fel a fátyolt a mult felett; álljon ismét 
előttünk tragikus hősiességükben a hitükért és rendi 
hűségükért emberfölötti gyötrelmeket szenvedett 

I Magyar forditása megjelent a Magyar Kultúrában 1915 II. 
418. köv. 

2 A portugál jezsuitaüldözés irodalmára nézve l. Pastor Lajos 
Pt.patörténetének XVI. 1. kötetét, továbbá Eckart naplóját, melyet 
C'hrislof von Murr adott ki, több más, a száműzött jezsuitákra vo

natkozó adalékkal együtt. Kiváló adatokkal szolgál Auguste Ca
rayon gyüjteményes munkája: Documents inédits caneernant la 

Compagnie de Jésus, főleg a Les prisons du marquis de Pombal 

c. kötet (1865). Carayon felhasználja többi közt magának Pombal
nak emlékiratait is (Mémoires du Marquis de Pombal). 

Számos adatot tartalmaz végül de Guilhermy müve is: Mé
nologe de la Compagnie de Jésus. Fáy családfájára vonatkozólag 
értékes kutatásokat végzett Fáy István kecskeméti főispán, aki
nek adatai kéziratban álltak rendelkezésünkre. Fáynak eddig 
ismeretlen fényképe Zichy-Meskó Jakab gróf szlvességéból a 
boldogköváraljai kastély képtárából került kezünkbe. 
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Jézustársasági magyar hithirdétőknek már szinte vég
leg elfeledett nagyságal 

Főleg pedig P. Fáy Dávid Alajosról szóljunk, aki
ről a legtöbb adattal rendelkezünk s akinek vonzó 
egyénisége másfélszáz év ködéből is rokonszenvesen 
és példaadón szól hozzánk. 

P. fájl Fáy Dávid. 

lljúsága. 

P. fáji Fáy D~vid az abaújmegyei Fájban, atyjának 
családi birtokán született 1721 február 22-én. A Fáyak 
családja kálvinista volt s a magyar társadalmi és köz
életben régtól fogva jelentős szerepet vitt. 

Páterünk nagyatyja, István, II. Rákóczi Ferencnek 
volt nagy embere, borsodi alispán, aki László nevü 
fivérével együtt résztvett a Wesselényi-féle szövetke
zésben is, minek folytán mindketten in effigie elítéltet
tek. István idősebb korában Rákóczi megbízásából el
foglalta Murány-várát és annak főkapítánya is lett. 
A várban elfogottak közt volt azonban P. Heister nevű 
jezsuita is, állítólag az ismert császári tábornak ro
kana, aki az egyik verzió szerint a fogságban térítette 
meg a főkapitány fiát, Gábort (P. Fáy atyját) a kato
likus hitre. 

Egy másik verzió szerint, amelyet Keyling közöl. 
P. Fáy atyja a pozsonyi diétára utazván, Bellarmin 
Szent Róbert hitvitázó könyveinek olvasása folytán 
lett katolikussá s fiait is áttéritette a katolikus hitre. 
Egyedül az anya, Diószeghy Irma maradt meg mere
ven a kálvinista hiten, ami az öt fiúi gyöngédséggel 
szerető Dávidot arra indította, hogy édesanyjának 
megtéréséért lsten szalgálatára szentelje életét, még
pedig a délamerikai indiánok között. 

A már említett Keyliog-féle kézirat érdekes apró
ságokat örökft meg Dávid nevéről és gyermekkori ren
deltetéséről. Még a fiú születése előtt az apa és egyik 
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Barczay nevű, szintén kálvinista rokona azon búsla
kodtak, hogy nagyon lefogyott Magyarországon a 
kálvinizmus tekintélye, főleg azért, mert a kálvinista 
lelkészek közt alig akad úri származású és magasabb 
neveltetésű. Ekkor abban állapodtak meg, hogy mivel 
mindkettőjűk felesége éppen várandós volt, ha fiú
gyermekük születik, az egyiket Dávidnak, a másikat 
Jonatásnak fogják kereszteHetni s majd kiküldik 
Angolországba, hogy ott a protestáns felekezet erős 
oszlopává neveljék őket. 

A sors azonban meghiúsította fogadkozásukat, 
mert Barczay uramnak nem fia, hanem leánya szüle
tett s az is hamarosan meghalt, Fáynak a fia pedig 10 
éves kora körül apjával együtt katolikus lett. - Az 
Alajos nevet P. Fáy csak két évvel halála előtt a 
Pombal-féle börtönben vette fel Szent Alajos iránti 
háladatosságból, akinek közbenjárásának tulajdoní
totta, hogy akkor a halál közvetlen veszedelméből két
szer egymásután megszabadult 

A család áttérése nagy ünnepélyességgel történt. 
Fáy atyja a hitvallást az esztergomi érsek kezébe tette 
le nagyszámú nemesség jelenlétében. 

Dávidot a nagyszombati jezsuiták Seminarium 
Marianumába adták neveltetésre. Innét lépett be a 
Jézustársaság bécsi ujoncházába 1736 november 9-én. 
A noviciátus után Szakokán folytatott humanista 
tanulmányokat, majd Nagyszombatban végezte a há
roméves bölcseleti tanfolyamot Ezután Sopronban és 
Győrött az alsó osztályokban tanított, majd Nagy
szombatban a poézist adta elő. 

Végül ismét Bécsbe került a teológia végzésére; 
itt tüdőbajt kapott s azért korán felszentelték, majd 
Kassára küldték, ahol magánúton fejezte be a teoló
giát, mégpedig oly sikerrel, hogy úgynevezett actus 
publicust (nyilvános vitatkozást) végeztettek vele. 
Mihelyt egészsége javulni kezdett, az általános rend
főnöktől a missziókba való kiküldetését kérte. Ezt a 
kérést azonban egészségi állapota miatt eleinte nem 
élkarták teljesíteni. A harmadik próbaévet Beszterce-
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bányán töltötte Fáy, majd a nagyszombati kollégium
ban egy ideig a héber és káld nyelvet kellett elő

adnia, majd pedig tábori lelkészként is müködött. 
1752-ben váratlanul mégis megérkezett a római 

engedély, hogy P. Fáy a tengerentúli misszióba mehet; 
hogy hová, közelebbről nem mondták meg neki; ezt 
majd csak útközben, Génuában kellett megtudnia. 

Rendi életéről a kortársak mindannyiszor a meleg 
szeretet és nagy tisztelet hangján szálnak. úgylátszik, 
Fáy páter rendkívül lebilincselő és vonzó egyéniség 
volt. Késöbb portugál rendtársai csak így hívták: 
,.o santinho" (a kis szent). 

Akkoriban az utazás nem volt oly könnyü és egy
szerű dolog, mint manapság. Szerencsére P. Fáynak s 
hithirdető társainak feljegyzései, levelei éppen erről 
az utazásról igen érdekes képet adnak. 

A délamerikai út élményei. 

Kassáról kelt útnak P. Fáy Dávid Keylinggal 
együtt 1752 májusában. Útjuk a Fáyak ősi birtokán 
vezetett keresztül. Fáy bátyja, László, erre az alka
lomra Fáy Antalnak Ernödön levő kastélyába hívta 
egybe az egész atyafiságat s itt folyt le a búcsúzás. 

"Az új misszionáriusnak - írja Keyling --'- min
den ékesszólására és müvészetére szüksége volt, míg 
övéit rá tudta venni, hogy távozása ellen ne könyö
rögjenek az ö elöljáróinál, se azt más úton meg ne 
akadályozzák." Legérzékenyebb természetesen az 
édesanyjától való búcsúzás volt. Fáynak egy utolsó 
kísérlete, hogy anyját a katolikus hitre térítse, ezúttal 
is sikertelen maradt. Azután Fáy László hatlovas hin
tóján kísérte el a leendő hithirdetöket egészen Budáig. 

Budáról Bécsbe s onnan Stájerországon, Karintián, 
Dalmácián keresztül Velence érintésével Génuába ve
zetett a hithirdetök útja, amelyet hol gyalog, hol 
kocsin tettek meg. A nagy nyári melegben többnyire 
éjjel utaztak, nappal pedig pihentek. Augusztusban 
érkeztek Génuába, de innen csak október közepén 
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indult a legközelebbi hajó Lisszabon felé, ahonnan 
minden hithirdetőnek indulnia kellett, aki valamely 
portugál gyarmat területén kívánt működni. 

Erdekes, hogy akkor még ez a csekély tengeri út 
is: Génuától Lisszabonig 13 napig tartott s éppen nem 
volt veszélytelen. Abban a két rendkívül gyengéd
hangú levélben, melyet Fáy az anyjának írt, egyiket 
Lisszabonból, a másikat már Maranyonból, Fáy maga 
beszéli el a tengeri útnak veszedelmeit.1 

Lisszabonból Fáy így ír anyjának: ,.Köszönöm 
édes Asszonyom-anyámnak hozzám való anyai szere
tetét és szerenesés idejövetelemen való örvendezését. 
Valóban csak most tudjuk, micsoda veszedelemben 
voltunk, minekutána a kapitányunk itten 5000 forin
ton eladta a hajóját. Már az ittvaló kalmárak ... 6000 
forintnál többet költöttek igazítására és még rámegyen 
közel 2000 forint. Sajnálják már most a kalmárok, 
hogy megvették, mert (a hajó) alsó részei, kivált az 
oldala csupa redves fa volt, úgyhogy mikor a desz
kákat felvették és a belső részeit fejszével, fúrókkal 
látogatták, csak porrá lettek a nagy gerendák. Igazán, 
ha ellenkező szélvészünk támadt volna, minden bi
zonnyal a tengeri habok között lettek volna kopor
sóink. De jóllehet a tenger két vagy három nap igen 
dagadt és háborús volt, mindazonáltal a felséges lsten 
kegyelméből oly szelünk volt, minél jobbat nem kap
hattunk." 

Lisszabonban hét hónapig kellett várniok, mire 
hajó indult Brazília felé. Ezalatt hithirdetőink a portu
gál nyelvet tanulták. Fáy az anyjának írt levélben 
érdekesen ecseteli a portugál főváros akkori életét. 

,.Itten, hála légyen az Istennek, jó egészségben 
vagyok, mert az itt való aer igen fejedelmi. Mely 
onnét is kitetszik, hogy jóllehet mindenféle kigondol
ható ocsmányságot, még - becsülettel szálván asszo
nyom-anyám előtt - az elveszett állatokat is az 
utcákra kihányván, semmiféle rossz változás a levegö-

1 E levelek az emődi levéltárból kerültek az egri érseki 
könyvtár levéltárába s máig is ott őrzik. 
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égben nincsen." Csak "alkalmatlan igen gyalog járni 
a nagy ocsmányság miatt". 

"A város rettenetesen nagy - írja tovább Fáy -, 
jobbára hegyeken fekszik. A köznép igen szegény, 
mert a nagy restség miatt semmire sem adják magu
kat. A mesteremberek jobbára külső országokból 
levők, itten gazdagodnak. A Tagus-folyó vize, amint a 
tengerbe betódul, tele vagyon nagy hajókkal ... Euró
pában nem hiszem, hogy ilyen portus legyen. A felsé
ges özvegy királynéval már kétszer beszéltem. Ofel
ségét még nem köszöntöttük, hanem mikor elme
gyünk, kezei tsókolására megyünk. Az atyja öccsé
vel, Senhor lnfant Don Emánuellel négy nap előtt ebé
delteml" 

"Már luzitánus (portugál) nyelven beszélgetek; 
azért is egy néhány úri rendekkel ismeretségben va
gyok. Elég bajom vagyon vélek; annyit kell beszélnem 
Magyarországrul, a mi felséges asszonyunkról (Mária 
Teréziáról), az elmúlt hadakozásrul, miért itten a ma
gyarok nagy dütsöségben vannak. Mondják, hogy 
most valóban ők segitették őfelségét. De a Felséges 
Asszonyunk is nagy dütsöségben és emlékezetben 
vagyon, kivált az asszonyi rendnéL Néha nevetnem 
is kell, oly kérdéseket tesznek; példának okáért, va
gyon-é a királynénak kertje, majorja és több eféle. 
Mind feketében járnak, mert itten semmiféle ezüstöt 
vagy aranyat nem szabad a ruhákon hordozni, kivé
vén a katonákat és jövevényeket. Ofelsége is tiszta 
selyemben öltözik." 

Erdekes a levél befejezése: "Ezzel magamat édes 
asszonyom-anyám emlékezetébe és kegyelmébe fiúi 
alázatossággal ajánlván, maradok mind holtig édes 
asszonyom-anyámnak engedelmes fia Fáy Dávid S. J. 
misszionárius. P. S. Nevenkint atyafiságosan köszön
töm László, János, Antal bátyám uraimékat, Mária 
húgom-asszonyt, Ferenc öcsém-uramat, Klári húgom
asszonyt, Kristóf öcsémet, sógor-uraimékat, ángyom
asszonyékat, az aprószentekkeL" · 

A következő levelet Fáy anyja fiától már Tapuj-
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taperából kapta, az Amazon torkolatának vidékéről. 
A hithirdetök 1753 június l-én indultak el Lisszabon
ból s csak július 16-án érkeztek Maranyonba; tengeri 
útjuk tehát 46 napig tartott. Egyszerre 40 hajó indult 
el egy közös kapitány vezetése alatt. A hajók sokszor 
nyilt tengeren vesztegeltek, míg egy-egy elmaradt tár
suk utol nem érte őket; vigyázni kellett azonban arra 
is, hogy a hajók túlságosan közel ne jussanak egy
máshoz, mert, írja Fáy, "ha két hajó összeütközik, 
minden bizonnyal kettétörik, oly nagy ereje vagyon 
a szélnek, mikor a vitorlák ba veti magát". A nyilt 
tengerre kiérve, a fegyveres hajók nyolc ágyút lőttek 
ki búcsúzásul, s mint Fáy írja, Szent Juliánus-várát 
köszöntötték. Szegény Fáy, akkor még nem sejtette, 
hogy ll évvel utóbb ebben a várban fog rabként síny
lődni s szenvedéseibe belepusztulni. Fáy búcsúja 
Európától így hangzik emlitett levelében: "úgy Lisbo
nától és egész Európától örökös búcsút vettünk. Sze
rencséltesse az Úristen mindenekben, maga szent aka
rattya szerintl" 

Az első napok a rázó, ingó hajón boldogtalanul 
teltek; az utasok többnyire betegek voltak s alig ettek 
valamit. Július 5-én végre, írja Fáy, "már mi is fel
kászálódtunk és az ágyat elhagytuk. Azért is egy ber
bécset levágattunk s egynéhány tyúkot, hogy a két 
napi éhséget orvosoljuk. Hála légyen az Istennek, az 
egész úton volt mit ennünk s ebben nem is volt 
fogyatkozásunk, de a víz végre igen rossz volt, melyet 
is citromlével orvosoltunk. Vittünk magunkkal az útra 
ezer citrarnot és ezer narancsot, de az utolsó négy 
napon az is elfogyott". Az utas-hajókat jó darabig 
fegyveres hajók kísérték, "mert közel jártunk Afriká
hoz, és félelmes ez a tenger a pogányok hajói tól". 

Június 8-án a kapitányi hajó három ágyút lőtt ki 
és a fehér zászlót kivetette; a legénység azt kiáltozta: 
Terra, terra (föld, föld) l Porto Santo szigete volt. 
10-én, tehát 10 nappal az indulás után, látták meg 
Madeira szigetét, a 22-ik napon pedig a Kanári-szige
teket. 
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Június 28-ról kellemetlen utiélményt jegyez fel 
Fáy beszámolója. "Szerencsétlenek voltunk, írja, mert 
idején reggel egy nagy hal érkezvén a hajónkhoz, a 
tengerbe eresztett 12 font húsunkat ellopta és minde
nek láttára az hajó hasa mellett sétálván mutogatta. 
Az hajósok ugyan mindjárt utána vetették a lándzsát, 
de hasztalan, mert a bőre olyan, mint a vas. Egyet 
megfogtunk volna, ha a jó nagy vashorgot ketté nem 
törte volna. Ezt a halat Tuberaonnak nevezik. Kimond
hatatlan sok hal vagyon ezen tengerben; mindétig lát
tuk öket és az hajósok sokat fogtak, kiváltképen pedig 
egy szakállas halat, amelyet is azért sictónak hívnak.'' 

Június 27-ik napját, "úgymint Szent László nap
ját szentmiseáldozattal László bátyám-uramért felál
doztuk, és az asztalnál egészségükre ittunk". 

Június 29-én "nagy veszedelemben voltunk, mert 
minden vitorlánk ki lévén tétetve, hirtelen nagy szél
lel ért bennünket egy záporeső és ha mindennemü 
sietséggel, nagy fáradságos munkával a vitorlákat 
össze nem szedték volna, igenesen a tenger fenekére 
vitte volna a szél, hajótörés nélkül. De egy fertály 
sem múlt el. hogy a veszedelmen kívül voltunk'". 

Élet a brazil őserdőber. 

Július 10-én végre feltünedezett a brazíliai part
vidék. Vigyázni kellett, hogy sekély vízbe ne kerül
jenek, mert - írja Fáy - "ezeken a helyeken a ten
ger imitt-amott nem mélyebb két ölnél. mely helyre 
ha valamely hajó érkezik, búcsút vehetnek mindnyá
jan a világtól". 

Maranyon félszigete előtt végre "vasmacskát 
vetettünk", az utazás véget ért. Fáyékat a rendtársak 
nagy szeretettel s ünnepélyességgel fogadták s egye
nesen a templomba vezették. 

Fáy említett levele érdekesen írja le az első két 
hónap benyomásait s tapasztalatait. "Hús dolgában 
- írja - bővelkedik az ország, de kenyér és bor nem 
találtatik. Hanem a kenyér helyett vagyon valamí gyö-
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kér, amelyet az idevaló nép mandioccának, a luzitá
nusok farinha de pao-nak., azaz fa-lisztnek neveznek. 
A gyökér olyanforma, mint a retek, vagy a karórépa, 
belül fehér, kívül fekete. A béli, még meg nem sütik, 
tiszta méreg. De az héjja méreg ellen való orvosság. 
Azért, ha valaki nyersen, de hajastól eszi, semmit sem 
árt. Azt szépen meghámozva reszelik és a levét jól 
kifacsarják, azon munkára készíttetett és fahéjból kö
tött hosszú zacskókba . . . A lisztet, minekutána kifa
csarták a vizet belőle, nagy üstökbe teszik, jó tüzet 
tesznek alája és így sütik, mindig kavarván nagy !apá
tokkal, és ez a kenyér ... Ezt a kenyeret kanállal szak
ták enni. En ugyan nem eszem, hanem így mondván, 
csak kóstolgatarn ... Vagyon ugyan még egy kevés 
száraz kenyerem a hajóbul, de azt csak konfekt helye~t 
eszem, néha-néha, mikor már derekasan éhezem. Ha 
pénzecském lett volna, vagy két hordó búzalisztet 
s makarónit vettem volna, legalább néha-néha egy kis 
tésztatélét ehettem volna. De ennek egyéb orvossága 
most már nincs, hanem a békességes tűrés. Azt mond
ják, hogy akik hozzá szaknak az itteni kenyérhez, 
eszekbe sem jut kívánni az búzakenyeret". 

"Az hús: tehén, bárány, szarvas, vaddisznó hús
ból álló. Ez az utolsó olyan ugyan a formája, mint 
nálunk, de kisebb: a húsa tiszta fehér; a köldökje a 
hátán vagyon. Más, de igen jó ízű". 

"Párduc annyi vagyon, hogy fele sem kellene. 
Azért is igen félelmes az erdőn járni. Es közönségesen, 
ha észreveszi, hogy valaki jár az erdőn, alattomban 
felmegy a fára és úgy ugrik az emberre. Mikor Píri
cumába mentem, két sűrű pálmaerdőn egy-egy mér
földig gyalog kellett mennem, de mindétig puska volt 
a kezünkben. Való ugyan, hogy ha ebbel megy az 
ember, az amarra ugrik; az embert szabadon hagyja 
elmenni. Ha pedig egy Európabeli mégyen egy ide
való emberrel, erre ugrik; amazt békével ereszti. 
Hogyha idevaló szerecsennel jár, a szerecsent öli meg' . 

"Madár mindenféle találtatik, de nem énekló, ha
nem oly szép tekintetű, hogy gyönyörűség rájuk nézni. 
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Mindenféle szinú szajkók s mindjárt szólalnak, akár
mit hallanak. Es csuda, hogy nem is metszik a nyel
vüket. A pedig olyan, mint a fa; mégis mindent meg
tanul." "Még Európabeli formájú madarakat nem lát
tam, kivévén a baglyot." 

Sajnálja, hogy nem hozott magával hazai vete
ménymagot; jó hasznát vehetné most. Mindössze "va
gyon még saláta és petrezselem magom, amellyel meg
ajándékozott Szegeden Fáy Lászlóné nénémasszony, 
az Isten áldja meg őkegyeimét érte ..... Mert bizony, 
írja, "mindezek közt úgy szükölködvén, édes asszony
anyám, hogy én most hosszú heteken által egyebet 
nem eszem, hanem a napfényen szárított tehénhúst 
Az pedig igazán olyan, mint a forgács; és egy kevé& 
gyümölcsöt . . . Az erdöböl lehetne valamit enni, de 
hol a srét és puskapor? Vagyon ugyan elég, de azt 
hiába (ingyen) nem adják." 

László bátyjának írt levelében elmondja Fáy, 
hogy rendfőnöke egy ággyal ajándékozta meg, "azaz 
egy pamukfonálból kötött hálóval. Ez itt az egész 
országnak az ágya. Ha ki egyszer hozzászokik, derék 
állapot, és az ittvaló hőséghez igen jó. Azt két jó nagy 
szögre vagy fára akasztják és mindég készen vagyon 
az ágy, az úton is, akárhol. Az indusok fó és kedves 
jószág ául." 

A hithirdető. 

Augusztus elején meg is kapta Fáy első beosztá
sát, még pedig a barbados nemzetséghez küldték ki. 
A barbadosok "20 esztendővel ezelőtt jöttek ki az 
erdőből, de még most is rettenetesek és az vadságot 
alig tehetik le, kivételképpen az asszonyok ... " Ha 
egy anya gyermeket hoz a világra, "mindjárt meg
tekinti a fiát vagy leányát és ha neki rútnak tetszik, 
azon szempillantásban megöli". "A füleiket mind a 
férfiak, mind az asszonyok megfúrják, vagyis inkább 
megmetszik, úgy hogy jól által lehet látni. A lukat 
pedig hosszúra hasitják s abba vagy pálmafa, vagy 
kukorica vagy más levélbül való fübül koszorút köt-
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nek, jó nagyot, és az fülbevaló helyett szolgál . . . A 
ruházatot nehezen tartják; a férfiak inkább szenvedik, 
az asszonyok éppen nem. Hanem már most sok intés
kérés után, ha kimennek a viskóbul, vagy ha a misz
szionárius megyen hozzájuk, egynéhány levelet füg
gesztenek magukra és készen vagyon az gálaköntös." 

"Az indusok nem feketék, nem is sárgák, hanem 
a fekete és sárga szín közt váltakoznak, de igen ocs
mányok. A templomot még nem szeretik; de ha szent
misére, vagy más isteni szolgálatra jö valaki közülük. 
köznapon, a templom után egyenesen az misszioná
riushoz megyen, mondván: Pai,l fizess nekem, hogy 
a templomba jöttem. Fizetés nélkül egy tapodtat sem 
tesznek. Másként a fizetés nem nagy: egy horog, 
vagy egy varrótű, vagy egy kevéske méz, vagy más 
ilyen dib-dábságok." "Semmi fenyítéket fel nem 
vesznek." 

Egy különösen vad törzs néhány tagja járt Tapuj
tapera városkában, ahol Fáy akkor még tartózkodott. 
Fáy nagyon szerelett volna ezek közé menni. A rend
főnököt arra kérte: "hogy minél sanyarúbb missiója 
van, arra méltóztassék engem küldeni". A vadak kö
zül Fáy néhányat magához hívott. Maga beszéli: "Ma
gamhoz hívattam őket és rendre megöleltem, meg is 
csókoltam; ök viszontag mosolyogván magukhoz szo
rftottak és akik tudták az luzitánusok nyelvét, velem 
diskuráini kezdettek. Ha ott lettek volna Kegyelme
tek, úgy vélem, nevettek volna. De már nagy szere
tetekbe estem; bíztattak is, hogy rövid idő mulva ma
guk.nyelvére megtanítanak engemet ... Végtül búcsú
zás helyett gyűrűt és dohányt kértek; adtam is mind
nyájuknak." 

Úgylátszik, Fáyt nemcsak európai kollégái, ha
nem az indiánok is hamar megszerették. Maga beszéli, 
hogy egyszer éppen egy társával, P. Szluha Jánossal 
s más társaival beszélgetett a szobájában, amikor be
jött egy indus s azonnal nekiment és összeölelgette 

1 Atya, péter. 
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e szavakkal: "Tapuytinga katu, Tapuytinga katu: Jó 
az fehér barbarus, jó az fehér barbarus; örömében ka
cagván és ugrándozván." 

A páterek fő törekvése az volt, hogy a vad indiá
nokat az erdőkből kicsalogassák s a keresztény fal
vakban való megtelepedésre édesgessék. Fáy írja, 
hogy éppen akkor két törzset sikerült a telepítésnek 
megnyernie. 

Egyiket, úgymond, a luzitánusok "gamellasnak 
híjják, a rettenetes nagy ajkak miatt; azt kiskorukban 
meghasitván, kerekded fát tesznek belé és eszten
dőnkint megnagyobbítják mindaddig, míg olyanra nem 
nő, mint egy nagy fakanál, amicsodással az aludttejet 
szakták szedni. Máskülönben nem volna igen ocs
mány nép; az asszonyok ezt nem cselekszik, hanem 
csak a férfiak." Hamarosan ráállottak, hogy az erdő
ből kijöjjenek és az oktatást felvegyék, mire a pro
vinciális kiment hozzájuk és szentmisét mondott ne
kik. Ezalatt a katonák a szokás szerint "kilőtték a fegy
vert". "A vad nép ezt először hallván, rettenetesen 
megijedtek, és mint nálunk a marhák szoktak, idestova 
futkostak, nagy sikítással és félelemmel. Visszatér
vén, eztán a puskákat nézték és álmélkodtak, mi szá
lott olyan nagyon; de rettegvén mentek a puskákhoz. 
A katonák másodszor kilővén a fegyvert, újonnan el
szaladtak." 

Mise után a provinciális a tolmáccsal hozzájuk 
ment, a süvege a fején lévén. "Nosza a nép csodálni 
kezdte a süveget; P. provinciálishoz mentek, a süve
get a fejéról nagy policiával levették és fejekre tévén, 
egymásután mind férfiak, mind asszonyok nevetni, 
kacagni, örvendezni kezdettek a süvegnek. P. provin
ciális, hogy a fejét oltalmazná a veröfénytül, mely 
itten igen ártalmas, egyéb nem lévén, a keszkenőjét 
tette a fejére; de ez is megtetszett a barbarusoknak; 
azért amit a süveggel, ugyanazt cselekedték a keszke
nőveL Mit kellett csinálni'? Mindakettőt nekik ajándé
kozta a P. provinciális. Es amit ezzel csináltak, ugyan
azt mívelték két társival is." 
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A nehéz területen Fáy csakhamar feltalálta ma
gát s hamarosan egyik legkiválóbb hithirdetőnek bizo
nyult. A forró égövben, majdnem pontosan az Egyen
lítő táján, sorba járta a vad törzseket és szelíd jósá
gával egymásután nyerte meg őket a keresztény hit
nek s a letelepült, erkölcsös életnek. Tapujtapera 
után a Szent József redukcióban dolgozott másfél évig, 
majd Maracuban, majd miután 1755 április 13-án az 
ünnepélyes négyes fogadalmat letette, Cararában a 
Pinaré-folyó mellett, mint Szluha János segítőtársai, 
a guajajaza-indiánok között. Rendtársa és barátja, a 
mainzi származású P. Eckart Anzelm feljegyzi róla, 
hogy lángbuzgalmában fáradhatatlanul járt-kelt a vad 
indiánok között, s iparkodott őket letelepedésre s a 
kereszténység felvételére birni. 

Fáradozásait szép siker koronázta; a Pinaré folyó 
partján, Carara közelében külön redukciót, keresztény 
indiántelepet alapított az arnanajoz-indiánok között, 
amely Eckardt szerint "az egész Amazon vidéken el
ismerten a legszebb keresztény telep lett". 

Hogy mibe került egy-egy ilyen telep megalapí
tása, arról a mai embernek nehéz fogalmat alkotnia. 
Nemcsak a bennszülöttek nyelvét kellett mindenek
előtt fáradságosan megtanulni; ami Fáynál, mint ma
gyamál, annál többet jelentett, mert neki anyanyel
vén kívül máris több idegen nyelvvel kellett megbfr
kóznia; Fáy a németen, latinon, angolan kivül portu
gálul is megtanult, mielőtt a bennszülött nyelvekre 
vetette magát. Azonkívül folytonos életveszély fenye
gette a még meg nem tért indián törzsek részéről. 
Magán a telepen mindenről a hithirdetőnek kellett 
gondoskodnia: az őserdő irtásáról, a talaj művelhe

tővé tételéről, épületek emeléséről, a földművelés és 
némi kezdetleges ipar meghonosításáról, az indiánok 
munkáraszoktatásáról, templomról, iskoláról, hitokta
tásról, szóval mindarról, amire egy teljesen vad és 
civilizálatlan néptörzsnek kereszténnyétételében és 
civilizálásában szükséges volt. 

Azok a bámulatos eredmények, amelyeket az 
Bangha: Osszegyüjtott munkAI. XV. 26 
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Amazon folyó roppant k.iterjedésd tájain az Egyház a 
polgárosulás terjesztése körül elért, mindig a misszió 
legodaadóbb fiainak emberfölötti erőfeszítései árán 
jöttek létre. A derék misszionáriusnak, ha a vad né
pek nyelvét nagy keservesen megtanulta, s minden 
ékesszólását összeszedve őket a letelepedés gondola
tának megnyerte, végtelen türelemre volt szüksége, 
hogy ezeket a kóbor és semmiféle munkához nem 
szakott nomádokat fegyelmezett, erkölcsös és munkás 
életmódhoz szoktassa, alkudozva, dicsérgetve, apró 
ajándékokat s kitüntetéseket osztogatva, rávegye őket 
az évezredes rengetegek kidöngetésére, építő és föld
művelő munkára. 

Szerencsére a kereszténység magasztos igazságai 
úgyszólva első pillanatra mélyen megragadták a pri
mitív, de alapjában romlatlan lelkű ösnépeket, s a 
misszionáriusok önfeláldozó szeretete hamarosan meg
nyerte szívüket. Számos akkori utazó meghatott sza
vakban számol be arról a szeretetröl, amellyel ezek 
a tegnapelőtt még pogány törzsek a pátereken csüg
tek, akikben mindenüket látták: atyjukat, tanítójukat. 
papjukat, orvosukat, munkavezetöjüket, s nem utolsó 
helyen a kizsákmányoló európai hatalmakkal szemben 
elszánt védelmezöiket. Nem egy főúri család sarja s 
nem egy volt főiskolai tanár dolgozott maga is hóna
pokon át az indiánok között az egyenlítőtáji hőség
ben, moszkitók raja és kígyók veszélye között, fejszé
vel, fűrésszel, ásóval, kapával a kezében, mintha csak 
gyermekkora óta egyebet sem tanult volna. 

Kevéssel Fáynak Európából való távozása után 
Fáy forró vágya teljesedett: anyja is katolikus lett. 
Fáy ezt a hírt már csak Maranyonban vette 1754-ben, 
még pedig egyszerre két levélből: a Fáyakkal rokon 
P. Melczer Mihály és P. Tibarcz leveléből. 

Az első viharfelhók. 

Ki hitte volna, hogy ennyi áldozatnak és önfel
áldozó szeretetnek gyönyörű eredményét maguk az 
európai kéresztény kormányok fogják hamarosan 
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tönkre tenni, még hozzá oly barbár kegyetlenségek 
és tgazságtalanságok egész sorozatával, aminökhöz 
hasonlót keveset ismer a történelem! 

A brazíliai gyarmatok ekkoriban a portugál ko
rona birtokai voltak. Pombal saját öccsét, Carvalho 
Ferencet tette meg Maranyon és Pará tartományok 
kormányzójává, s ez a sötétlelkű ember, aki alatt a 
délamerikai tartományok kizsákmányolása s az indiá
nok kiuzsorázása tetőfokra hágott, csak kellemetlen 
ellenőrzöket látott a hithirdetökben. 

Eppen P. Fáy volt az, aki Carvalho és Pombal ha
ragját akaratlanul is a legélesebben ráirányította a 
missziókra. Fáy ugyanis bizalmas levélben jelentést 
tétetett a portugál királynénak azokról a visszaélések
ről, amelyeket a portugál korona képviselői az em
beri igazságosság ellenére s a hitterjesztés nagy ká
rára állandóan elkövettek. Ezt a levelet Pombal el
fogta s bosszút esküdött a misszionáriusokra. Most 
már csak ürügyet keresett a gyülölt páterek munká
jának megakasztására. 

Amikor Fáy arról értesült, hogy az amanajozok 
szelíd, békés lelkületükkel élénken különböznek a 
vérszomjukról ismert többi indián törzsektől, elöljáró
jától engedélyt kért és kapott arra, hogy az amanajo
zok közé hatoljon. Ezek szívesen fogadták és csak
hamar hajlandóknak is mutatkoztak letelepülni s ma
gukat a portugál korona fennhatósága alá rendelni, 
azzal a kikötéssel, hogy mentsék fel öket azoktól a 
terhes szolgálatoktól, amelyeket a portugálok az újon
nan megtértektől követeltek. Fáy meghallgatta e 
kivánságokat, de nem igért semmit, s közben azonnal 
hozzálátott a letelepítés munkáihoz. 

Eljárásában nem volt semmi törvényellenes vagy 
megtámadható. A még II. Pedro király által kibocsá
tott Regimento das missoens szóról-szóra így intézke
dett: "A hithirdetök bármily föltételek mellett meg
állapodhatnak az indiánokkal, ha ezek e föltételekhez 
kötik abbeli készségüket, hogy erdeiket elhagyják és 
Krisztus hitére térnek." Ez az intézkedés nemcsak a 

26• 
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hithirdetés, hanem a portugál állam szempontjából is 
méltányos volt, mert hiszen a hithirdetök munkája a 
portugál hatalomnak is megbecsülhetetlen előnyöket 
jelentett. A gyarmati tisztviselök azonban túltették 
magukat a korona humánus intézkedésein s a keresz
tény hitterjesztés nagy kárára azt követelték, hogy 
minden indián férfi, aki megkeresztelkedik, 15 éves 
korától 50-ig katonai szalgálatot teljesítsen a portugá
laknak. Fáy egyébként nem vette önhatalmúlag 
igénybe a királyi engedményt, hanem azonnal Lissza
honba írt s P. Fonseca Benedek, a rend missziós gond
noka révén gondoskodott arról, hogy az amanajozok 
települési feltételei az udvar elé terjesztessenek. 

Legnagyobb meglepetésére s fájdalmas megdöb
benésére, mint a villám a derűs égből, az engedély 
helyett Carvalhotól elfogatási parancs és deportálási 
rendelet érkezett ellene és rendtársai ellen, azon a 
címen, hogy Fáy "jogosulatlanul kötött az amanajo
zokkal a portugál koronára nézve sérelmes és káros 
szerzödéseket". Fáy érezte, hogy ez csak ürügy s 
bízott abban, hogy a legelső kihallgatáson, amelyben 
része lesz, fényesen beigazolhatja ártatlanságát s 
hivatkozhatik azokra az értékes szalgálatokra is, 
amelyeket mint idegen állampolgár a portugál koro
nának tett. 

Ez a kihallgatás azonban sohasem következett 
be: Fáy kihallgattatlanul és elítéletlenül szenvedett e 
perctól fogva oly kegyetlen fogságot, aminőt rabJókra 
sem szabnak ki s amelytől csak a halál váltotta meg. 
A száműzetésben s késöbb a portugál börtönökben 
osztályasa lett barátja, Eckart is, aki naplójában sűrűn 
emlékszik meg magyar barátjának szenvedéseiről. 

Az elfogatási parancs nem a redukcióban érte 
Fáyt, mert időközben lázbeteg lett s a maranyani kol
légiumba rendelték vissza, ahol az 1757. évben fiatal 
rendtársait tanította teológiára. Itt érte a deportálási 
parancs: öt és 4 társát, még pedig P. Toledo vizitátort, 
P. de Roche viceprovinciálist és maranyani rektort, 
P. de Oliveira parái missziós-gondnokot és P. Morei-
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rát kereskedelmi hajóra rakták s elindították őket 

Lisszabon felé. A hajó november 28-án indult el Pará
ból és harmadfélhónapi hányódás után 1758 február 
15-én érkezett Lisszabonba. 

P. Fáy az egész úton ágyban fekvő beteg volt. 

Harc a Jézustársaság ellen. 

Joggal kérdezheti mindenki, mi volt a rúgója an
nak a jezsuitagyűlöletnek, amely a Bourbon-udvarok 
minisztereit egymásután a rend nyilt üldözésére és a 
rendtagok számkivetésére hajtotta? 

A XVII. század folyamán két olyan szellemtörté
neti tényező találkozott, amelyek mindegyike termé
szeténél fogva magával hozta a Jézustársasággal való 
heves szembehelyezkedést. Ezek egyike a voltaire-l 
felvilágosadottság mozgalma volt, az istentelenség 
irodalmi lábrakapása, amely az irodalomból csakha
mar a szalónokba és a kormánykörökbe is átcsapott; 
a másik pedig az a fejedelmi abszolutizmus, melynek 
tobzódása csakhamar a francia forradalomhoz s ebben 
épp a fejedelmi tekintély teljes megsemmisüléséhez 
vezetett. 

Mind a két irány, valamint a teológiai köröket 
megfertőző janzenizmus is, legélesebb ellenfelét, leg
veszedelmesebb akadályát a Jézustársaságban látta. 
Nem mintha ennek a rendnek külön teológiája és kü
lön állambölcselete lett volna, hanem pusztán azért, 
mert akkoriban ez összpontosította magában az egy
házi erőknek legvitálisabb és számbelileg is egyik leg
jelentősebb csoportját. 

A Jézustársaság akkor valósággal hatalmának 
tetején állott; minden tudományágban, a szónoklatban 
és művészetekben tagjai haladtak az élen, ök voltak 
a fejedelmek gyóntatói, ők ültek az egyetemi katedrá
kon, ök jeleskedtek a nagyvárosok templomainak szó
székein, ők látták el talán több mint 80 százalékban 
a közoktatásügyet s a tengerentúli missziók nagyrés1e 
is az ő vezetésükre volt bízva. 
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A jezsuiták épp azért, mert sem politikai, sem 
egyházi méltóságokra nem pályáztak, a legfüggetle
nebb erkölcsi testület voltak s mert hitvédő buzgal
mukkal nagy müveltséget és teológiai tudást kötöttek 
össze, magától értetődő volt, hogy minden egyház
ellenes mozgalommal azonnal ök szálltak elsősorban 
síkra. Ezért voltak ellenségeik igen nagy számmal, 
nemcsak a protestánsok, hanem a janzenisták, a feje
delmi abszolutizmus hívei és természetesen leginkább 
a felvilágosadottság és hitetlenség zászlóvivöi között. 
Hatalmuk érthetően legnagyobb a tisztán katolikus 
országokban volt: Franciaországban, Spanyolország
ban és az olasz államokban. lgy könnyen megmagya
rázható, miért irányult az ellenük minden követ meg
mozgató mozgalom is elsősorban ezekben az orszá
gokban a rend ellen. 

Ennek a mozgalomnak egyik legtehetségesebb, 
legelszántabb s legharciasabb elindítója Pombal volt, 
a portugál miniszter és diktátor. Voltakép ö szervezte 
meg az egész jezsuitaellenes küzdelmet s a többi 
Bourbon-udvar csak az ő példáját követte, amikor a 
jezsuitákat meglehetösen azonos módon és eszközök
kel előbb erkölcsileg tönkretenni, azután erőszakkal 
elpusztítani igyekezett. Az a brutális kíméletlenség, 
ahogy ezt a rendi üldözést végrehajtották, ma már 
úgyszólva meg sem érthető; akkoriban azonban, a feje
delmi önkény utolsó fellobbanásában a legnyersebb 
erőszakoskodásokat sem tartották túlzottaknak, mi
helyt igazában vagy képzelten a fejedelmi tekintély 
védelmében kellett azokat alkalmazniok. 

Egyébként Pombal nem állt meg a jezsuiták el
pusztításánál, hanem utánuk a többi szerzetesrende
ket, a püspököket és világi papokat is sorra vette s 
mindenkivel kegyetlenül éreztette hatalmát, aki az ö 
vallásüldözö önkényével szembeszállt. 

Növelte Pombal dühét a jezsuiták ellen az is, 
hogy a jezsuita hithirdetök az indiánok emberi jogai
nak védelmében felidézték azokat a fennálló törvé
nyes rendelkezéseket, amelyek a bennszülöttek lelki-
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ismeretlen kizsákmányolásának útjában állottak. Ez 
szolgáltatott aztán kényelmes ürügyet azoknak a fel
ségsértó vádaknak terjesztésére, amelyek alapján a 
jezsuiták üldözése s az ellenük alkalmazott erőszak a 
törvényesség némi látszatát kapta. 

A deportálás. 

Hovahamar az összes portugál gyarmatokat "meg
tisztították" a jezsuitáktól. A jogi kérdés Pombalék
nak sehol sem okozott sok gondot. Egy-két vád a hit
hirdetók ellen, melyet a röpiratok tízezrei terjesztet
tek, Pombalnak elegendő jogcimet szolgáltatott arra, 
hogy a birodalom területén müködó valamennyi 
Jézustársasági rendtagot üldözóbe vétesse. Kihallga
tásról, szabályszerű eljárásról, ítéletről sehol még szó 
sem volt. E helyett a szerzetesekkel kezdettól fogva 
úgy bántak, mint közönséges gonosztevókkel. 

1760 áprilisában hozták haza az utolsó hithirde
töket Braziliából. 124 szerzetest osztottak be két hajóra 
s azonkívül 53-at egy egészen kicsiny vizi jármllre, 
mely a rend tulajdona volt, amolyan partmenti hajócs
kára, melyen a provinciális hivatalos látogatásait 
szokta végezni, minthogy a rendtartomány missziói 
egymástól igen távol estek. A portugálok azon ürügy 
alatt foglalták le a kis hajót, hogy "hadihajó" s mert 
a jezsuiták 60 ágyúval szerelték fel; amiben az igaz
ság annyi, hogy a kis hajón csakugyan akadt 6 egé
szen kicsiny mozsárágyú, melynek egyetlen rendelte
tése az volt, hogy szokás szerint üdvözölje a városo
kat és eródöket, melyek mellett elhaladt Az egész 
hajónak mindössze hat szük kabinja volt; ezekben a 
kabinokban szállásolták el az 53 szerzetest s igy vit
ték óket Lisszabon felé. 

Pemambucóban és Rio de Janeíróban 119 jezsui
tát tettek hajóra s ez utóbbi kikötóben azonkivül rö
viddel utóbb még 198-at. 

Alig léptek a szerzetesek a kiszabott hajókra, 
rosszul öltözve s a legszükségesebb dolgoknak is híjá
val, azonnal a hajó fenekére taszigálták le óket, ahol 
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a szó szoros értelmében egyik a másik felett feküdt s 
alig bírtak mozdulni. Hiába kérték az őröket, hogy 
legalább szükség esetén engedjék őket a fedélzetre; 
lent kellett maradniok a búzben és szennyben a leg
forróbb egyenlítői kánikula napjaiban is. 

A portugálok úgy bántak e nagymúveltségű hit· 
hirdető papokkal, mint az állatokkal; a kéthónapos 
utazás egész ideje alatt oly szűken mérték nekik nem
csak az ételt, de még a vizet is, hogy többen közülük, 
a szomjúságtól félőrülten, a szennyvizet is megitták. 
Négyen haltak meg útközben; a hajó kormányzója 
nem engedte meg, hogy a végső szentségekben része
süljenek, mert úgymond, "exkommunikáció alatt van
nak". A szomjúság volt a leggyötröbb kín valamennyi 
szenvedés között. Az 53 szerzetesnek, akik a Társa
ság kis hajóján utaztak, május 11-én megengedték, 
hogy a fedélzetre jöhessenek s ott jelen lehessenek a 
szentmisén. A mise után egy Rodriguez Vince nevű 
70 éves szerzetes pap térdreesett a kapitány előtt s a 
kereszten szomjúságot szenvedö Krisztusra kérte, 
hogy engedje meg szomját oltani. A felelet az volt, 
hogy ettől kezdve nem volt szabad senkinek a fedél
zetre jönni. Még aznap két páter szomjan halt, egy 
harmadik másnap, harmadnap egy 90 éves aggastyán 
követte öket a halálba. 

A rio de janeírói hajó sebésze leszállt a hajó 
fenekére, hogy ott a betegek után nézzen; de alig 
hatolt le a hajó mélyébe, fuidokolva rohant vissza a 
fedélzetre s így szólt a kapitányhoz: "Uram, ha nem 
enged több levegőt a foglyoknak, nem hiszem, hogy 
egyetlen egy is élve kerüljön Lisszabonba.'" 

Egy szintén foglyul ejtett, de később kiszabadult 
rendtag, Du Gad kiegészíti e szomorú részleteket. 
A parái hajón heten haltak meg útközben. Többi közt 
egy 70 éves aggastyán, kinek nem voltak már fogai 
s aki mégsem kapott más eledelt, rnint a kökemény 
kétszersültet s így a szó szoros értelmében éhenhalt. 
Eleinte 80-at zártak a hajón egyetlen helyiségbe, mely
nem nem volt más ablaka, mint egy nyomorúságos 
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szeHöztető lyuk. A levegő csakhamar annyira meg
romlott, hogy a foglyok kénytelenek voltak felváltva 
közeledni egy-egy percre a nyiláshoz, hogy némi 
levegőhöz jussanak. Az első nap egyáltalában nem 
kaptak enni semmit. 

Amikor Lisszahonba érkeztek, még a kikötöben 
egy királyi biztos szállt a hajójukras valamenny rend
tagnak kegyelmet ajánlott fel azzal a feltétellel, hogy 
hivatásukról s rendi öltönyükről lemondanak. A rend
tagok megvetéssei utasították vissza az ajánlatot, 
mely az aposztázia árán kínálta nekik a szabadságot. 
Erre legnagyobb részüket Itáliába deportálták, a töb
bieket a portugáliai azeitaói, az idegeneket pedig a 
Szent Julián börtönbe zárták. 

Az azeitaói börtön is tele volt már előbb ide ho
zott jezsuitákkal, kiknek nagy része beteg vagy meg
tört aggastyán volt; az összes fogoly jezsuiták száma 
egyedül ebben a börtönben meghaladta a 120-at. Az 
újonnan érkezettek a rettenetes tengeri utazás után 
egyéb enyhülést nem kaptak, mint egy kis hideg vizet. 
Azok között, akik egyenesen a Szent Julián-börtönbe 
kerültek, két magyar pátert találunk: P. Szentmártonyi 
Ignácot és P. Keyling Józsefet. 

Fáy ~s Eckart. 

Fáy sorsáról Eckartnak naplója értesit minket. 
"1758 február 15-én délután - írja Eckart -

végre portugál parthoz ért a hajó, mely bennünket 
foglyokat Európába hozott. A parton nagyszámú nép
sokaság várt reánk, amelynek soraiban számos jó
akarónkat ismertem fel, igy többi közt Paradis grófot, 
a volt osztrák tábornokot, aki elutazásunk előtt 

1753-ban valamennyiünket megvendégelt Most azon
ban nem sokáig beszélhettem vele. Pombal parancsa 
szerint 8 kocsi várt reánk 15 száműzött jezsuitára; 
ezekbe azonnal be kellett szállnunk s még rendtár
saink üdvözlésére sem volt szabad Lisszahonba betér
nünk. Még ugyanazon délután két mérfölddel tovább 
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vittek bennünket Sacavem városkába, ahol az éjet töl
töttük. 

"Másnap ismét útra kellett kelnünk. Hová? Merre? 
Nem tudtuk. Két erősen felfegyverzett lovas volt a 
kíséretünk. Csunya idó volt, csípős hideg, s az utak 
csaknem járhatatlanok. Ketten ültünk egy-egy kocsi
ban. Az én kocsitársam P. Fáy Dávid volt, az amana
jozok hithirdetóje. Kocsisunk oly ügyes volt, hogy jár
múvünk útközben kétszer-háromszor is felfordult. 
E kisebb kellemetlenségek ellenére is jókedvünk volt 
s a Társaságat ért eseményekról beszélgettünk." 

P. Fáyt és négy maranyani társát más hajó hozta 
Portugáliába, de a hajók csaknem egyszerre érkeztek 
meg. P. Fáy hajója a pátereken kívül még egy foglyot 
hozott: egy maranyani bírót, akinek az volt a vétke, 
hogy jóindulattal viseltetett a hithirdetök iránt s egy 
pörös ügyben a javukra döntött. 

Megérkezésük után mindjárt az első napokban 
egy röpirat került a páterek kezébe, amely az elózó 
évben Lisszabonban jelent meg. A száműzöttek ré
mülve olvasták a rágalmakat és gyúlöletes ferdftése
ket, amelyekkel a röpirat a paraguayi jezsuiták állító
lagos köztársaságáról s a brazíliai hithirdetők gonosz
tetteiról emlékezett. A röpirat Fáyt névleg is a felség
sértés büntettével vádolta. Fáy megdöbbenve vette 
észre, hogy a vád alapját éppen a lisszaboni missziós 
gondnokhoz intézett levelének egyes kiragadott s el
ferdített részei képezték. 

Eckart a röpirat szerint a jezsuita "köztársaság
nak" egyik tüzérségi porancsnokaként" szerepelt, 
valószínűleg azon az alapon, hogy missziós telepén, 
Trocanóban, csakugyan volt két apró, kimustrált 
mozsárágyú, amely valamikor a telepet támadó vad 
törzsek elriasztására szolgált s amelyeket késöbb már 
csak bizonyos ünnepélyek alkalmával, az ünnepi öröm 
emelése céljából használtak. Pombal, az effajta röpira
tok értelmi szerzóje s buzgó terjesztője, aki azokkal 
egész Európát, az uralkodóházakat, a püspöki udva
rokat s a rendfőnököket elárasztotta, szigorúan meg-
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tiltotta a portugál jezsuitáknak, hogy e vádakkal szem
ben még csak cáfolatot is tegyenek közzé. 

A röpirat hatása alatt foglyaink már sejtették, mi
féle sors vár rájuk. A karaván vezetóinek parancsuk 
volt, hogy útközben a városokat kerüljék el; nyilván 
azért, hogy a lakosság ne tüntessen a törvénytelen 
intézkedések ellen. Lakatlan vidékeken, rossz utakon 
haladt előre a menet s csak napok multán érkezett 
Portóba, ahol Pombal éppen néhány nappal előbb 

fegyveres erővel vert le egy "zendülést", helyesebben 
a lakosság tiltakozását az általa alapított borkereske
delmi társaság visszaélései ellen. A "zendülők" közül 
tizennyokat Pombal kivégeztetett s ezeknek levágott 
fejét a város piacán karókra tüzette. A minden elvete
mültségre hajlandó miniszter még azt is megkísérelte, 
hogy az éppen fogolyként megérkezett és fegyveresen 
őrzött jezsuitákat is megkísérelje belekeverni az ügybe 
s őket kürtölte ki a portói zendülés értelmi szerzöi 
gyanánt. Ezt azonban mégsem hitte el neki senki. 

A foglyokat még tovább szállították s a portugál 
határ közelében kisebb rendházakba internálták őket. 
Fáy és Eckart március 8-án kerültek a Szent Félix
rezidenciába. A házfőnökök szigorú parancsot kaptak, 
hogy az intemáltakat a házból eltávozni ne engedjék. 
Eckartnak az a vigasztalás jutott osztályrészül, hogy 
ugyanazt a szobát jelölték ki számára, amelyben egy
kor Borgia Szent Ferenc, a rend harmadik általános 
főnöke lakott. 

Portugál rendtársaiktól ismerték meg azután a 
száműzöttek közelebbről azt a tervszerű rágalomhad
járatot, amelyet Pombal kormánya a rend ellen inté
zett. Egyesek még azzal is vádolták a jezsuitákat. 
hogy fizikai ismereteik segítségével ők okozták a nagy 
lisszaboni földrengést. 

Az amerikai hithirdetők ellen az volt a fővád

pont, hogy a bennszülöttek közt szabadság- és függet
lenségvágyakat szítottak. Eckart megjegyzi, hogy eb
ben az állításban volt is némi igazság. "A hithirdetök 
-- úgymond -nem egyszer vették nyiltan védelmükbe 
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a bennszülötteket Spanyolország és Portugál kormánya 
előtt; szembehelyezkedtek azzal az embertelen bánás
móddal, amelyet nyereségvágyó emberek alkalmaztak 
az indiánokkal szemben, s nem szúntek meg hangoz
tatni a bennszülöttek emberi jogait, akiket Krisztus 
vére épúgy megváltott, mint az európaiakat E tekin
tetben P. Vieira Antalt, a maranyani misszió nagy fel
virágoztatóját, egyszer annyira vite szent heve, hogy 
végül egész Pará város (az európaiak) fellázadt ellene, 
s a jó páter börtönbe került, ahol éhen is halt volna, 
ha egy derék szegény asszony nem hordott volna 
neki ennivalót. Ha ilyenek azok a vétségek, amelyek 
miatt deportáltak minket, ezeken nincs mit szégyen
keznünkl" - irja Eckart. 

De Pombal időközben döntő lépésre készült. A jó
indulatú s engedékeny XIV. Benedek pápát l. József 
király hosszú sürgetése révén rávette, hogy az állító
lag meglazult rendi fegyelem helyreállítására rendkí
vüli vizitátort küldjön ki a Jézustársaság portugáli 
rendtartományába, mégpedig Saldanha bíborosnak sze
mélyében, aki Pombalnak kreatúrája volt. 

A vizitáció tárgyát éppen az említett röpiratban 
foglalt vádak alkották. A vizitációt elrendelő bréve 
felhatalmazta a bíborost, hogy szükség esetén bizo
nyos reformokat léptessen a rendben életre. Pombal 
azonban a brévének egy meghamisított szövegét hozta 
nyilvánosságra, s abban a reformról szóló részletet ön
kényesen megtoldotta azzal a kitétellel, hogy a bíbo
ros, ha szükségesnek látja, a rendet Portugáliában fel 
is oszlathatja. Ezzel a csekély módosítással azután az 
egész országban kihirdettette a brévét. 

De ezzel sem érte be, hanem felhasználva a hatást, 
amelyet a bréve mindenfelé keltett, valósággal kény
szerítette az agg és tehetetlen Atalaga Emmanuel lisz
szabani patriarkát, hogy a vizitáció tartamára vonja 
meg egyházmegyéje területén a jezsuitáktól a gyónta
tási és prédikálási engedélyt. Az aggastyán a végső
kig ellenállt, de aztán megtőrten beleegyezett, majd 
elhagyta a fővárost, falusi birtokára vonult s ott ha-
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marosan meg is halt. Pombal azonban a suspensiót el
rendelő végzést azonnal kifüggesztette az ország vala
mennyi jezsuita templomának kapujára. Igy nemcsak 
szabadságukat vette el a gyűlölt szerzeteseknek, ha
nem becsületüket, macsoktalan hírnevűket is. 

Ez azonban az üldözésnek még csak az elő

játéka volt. 

Az üldözés tet6fokán ... 

Szuronyok között. 

Február 16. elötti éjjel egész Portugáliában min
den jezsuita rendházat katonaság vett körül s reggel 
a rendtagok arra ébredtek, hogy államfoglyok vala
mennyien. Ez volt a változatos szenvedések kezdete, 
melyek e naptól kezdve nem szűntek meg egészen 
Pombalnak kb. két évtized mulva bekövetkezett buká
sáig. Ugyanekkor nyíltak meg először a Szent Julián
erődítmény borzalmas börtönei; az első áldozatok egy 
lisszaboni rendház elöljárója s a japán, kínai, goai és 
brazíliai missziók gondnokai voltak. 

A távoli Szent Félix-rendházat sem felejtették el. 
"Nagy volt meglepetésünk, írja P. Eckart, midőn egy 
királyi megbízott lépett be a rendházba több tiszt kisé
retében." Ez február 16-án re2gel volt. 

A megbízott és a katonatisztek szintén féltek egy 
kicsit, mert úgy hallották, hogy ebben a házban lakik 
a híres amerikai jezsuita köztársaság tüzérségi pa
rancsnoka: ama két "ágyú", helyesebben mozsár tulaj
donosa, amelyet a páterek ajándékbq. kaptak s amely
lyel nagy ünnepeken üdvlövéseket adtak le. A mozsár 
kezelójét, egy egyszerű frátert, képzetetük tüzérpa
rancsnokká léptetett elő. Minden lépésükön meglát
szott, mondja Eckart, hogy valami törbecsalástól vagy 
robbanó alagúttól féltek. Nem is volt sürgősebb teen
dőjük, mint tűvé tenni az egész házat, abban a hiszem
ben, hogy majd fegyverekre vagy hadi készülödések 
nyomaira bukkannak. Csak amikor látták, hogy csa
lódtak, szűnt meg félelmük. Erre felszólították a ház-
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főnököt, hoiy ami pénz a házbWl van, szolgáltassa ki 
nekik; ugyanakkor a rendház Összes javait lefoglalták. 

A gyülölet és a nyereségvágy versenyzett ezek
ben a szentségtörő lefoglalásokban. Még a sirokat is 
feltörték, hogy azokban kincs után kutassanak. Elvá
ban a páterek csak úgy misézhettek, hogy két katona 
feltüzött szuronnyal kísérte őket az oltárhoz, mintha 
gonosztevők lennének. Egy pátert, aki papi öltözetben 
éppen misézni indult a sekrestyéből, egy katona fel
tartóztatott s szuronyát a páter mellének szegezve 
vissza(ízte őt a sekrestyébe. Portóban Pombalnak egy 
rokona hajtotta végre a miniszter parancsát; az el
vetemült ember kinyiltatta az oltárszekrényt, saját 
szeme előtt kiürítette a szentségtartót s azt mindjárt 
ott az oltáron egy ötvös mérlegébe dobta, hogy érté
két megállapítsa. 

A legkülönösebb epizód Coimbrában folyt le. 
A katonák megtiltották a pátereknek, hogy ezentúl is. 
mint eddig tették, a szegények közt osszák ki az étel
maradékokat. A város szegényei, akik évek óta meg
szakták ezt az ételalamizsnát, naivul azt hitték, hogy 
az étel azért marad ki, mert a katonák a pátereknek 
nem adnak enni s itt megismétlődött az evangéliumi 
özvegyasszony esete: a koldusok összerakták össze
koldult alamizsnáikat, hogy a pátereken segítsenek. 
A katonák azonban nem engedték meg, hogy a szere
teladomány a rendházba jusson. 

Néhány nap mulva, 28-án, hamvazószerdán Eckar
tot arról értesítették, hogy ezentúl szobáját sem hagy
hatja el. Ajtaja elé őrt állítottak. A királyi megbízott 
különben elég szíves volt a páterekkel; egyszer meg 
is kérdezte, vajjon miért haragudhatik a király annyira 
a jezsuitákra. A páterek nem tudtak erre a kérdésre 
felelni; hiszen ők maguk szerették volna tudni leg
jobban, milyen alapon bánnak velük ily kegyetlenül? 

"Március elsején, írja Eckart, egy közeli reziden
ciából 4 páter és 2 laikus testvér érkezett hozzánk. 
Másnap négyünket ezekkel együtt útnak indítottak 
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valami új és ismeretlen számkivetési hely felé. Hogy 
távozásunk ünnepélyesebb legyen, a szomszéd erődből 
egy csomó tüzért rendeltek be e napra. Fegyveres 
katonaság közt indultunk útnak". A többiek öszvér 
hátán utaztak, P. Eckart azonban, mint "legveszélye
sebb" valamennyi között, egészen külön, két külön 
őr között, a menet legvégén. A lakosság· nagy szám
ban gyűlt össze az út szélén; sokan csak kíváncsiság
ból, mások, főleg a szegények, akik azelőtt a rendház 
ajtajánál étkeztek, könnyezve és hangosan siratva a 
szerzetesek távozását. 

Napnyugtakor a páterek egy kisebb városban hál
tak meg; az összeverődött tömeg oly nagy volt, hogy 
a katonák alig tudták leszállítani a pátereket az öszvé
rekrőL "E:jjelre egy padlásra internálták öket; csak P. 
Eckart kapott ismét elkülönített éjjeli lakást s külön 
is étkezett. 

Másnap este Brága városnak szolgált látványos
ságut a fogoly jezsuiták bevonulása. P. Eckart több 
ízben hallotta a körülállók ajkáról e megjegyzést: "Ez 
egészen olyan, mint mikor Krisztust kisérték a hóhé
rok". A kollégiumban nagy számban voltak páterek, 
kiket a közeli rendházakból hoztak össze, mind kato
nai őrizet alatt; az -őrség parancsot kapott, hogy ló- . 
fegyvereit használja, mihelyt a rendtagok közül valaki 
szökni próbálna. Eckartot egy betegszobába zárták s 
ott hagyták egy hétig, majd innen betegen vitték át a 
kollégium egyik osztály-helyiségébe; a páter jel.en
létében kőművesek jöttek s befalazták a terem abla
kait háromnegyed magasságig. A szomszéd iskolater
mek egyikében volt elzárva P. Fáy is, kiről Eckart azt 
mondja, hogy az egész utat állandóan együtt tették 
meg. 

Brágában több mint félévet töltöttek a foglyok. 
Időközben nagy dolgokról értesültek. Pombal nem ke
vesebbre vágyakozott, mint valamennyiök vagy leg
alább egy rész kivégeztetésére. Ekkor állt hatalma 
tetőpontján; a belemi "merénylet" óta a királynak 
osztatlan bizalmát bírta. Felhasználva ezt a bizalmat, 
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a kirAly nevében megkereste a pápát s felhatalmazást 
kért tőle, hogy úgy a világi, mint szerzetes papság 
tagjai f.elett teljes szigorral itélkezhessen s szükség 
esetén a halálbüntetést is alkalmazhassa, ha azok 
valamelyikére a felségsértés vétsége rábizonyul. 
Hogy nagyobb hatást érjen el, bizonyos precedensekre 
is hivatkozott. 

Diplomáciai sakkjáték. 

Róma szokott módon, tapintatosan és ugyanakkor 
szilárdan felelt, rámutatva arra, hogy az állítólagos 
precedensek egészen más természetüek voltak. 

Pombalnak nem tetszett ez a válasz; egyik leve
let a másik után küldte Rómába, mintha eitárasztással 
akarná kierószakolni a kívánt felhatalmazást. Heve
sen vádolta a római kardinálisokat, hogy a jezsuiták
kal tartanak, akikról pedig bebizonyosodott, úgy
mond, hogy résztvettek az összeesküvésben. Római 
követe, Almada, utánozta Pombalt "A Szentatya, 
mondá egy-egy nyilvános gyűlésen, háborúra is kész 
a portugál király ellen, csakhogy a jezsuitákat meg
mentse." 

Pombal megbízta Almadát, hogy magánkihallga
tást kérjen a Szentatyától s szerezze meg tőle a fel
hatalmazást a portugál király számára, hogy a jezsui
tákat, akikre a felségsértés vétsége rábizonyul, ki
végeztethesse, a kevésbbé vétkeseket élethossziglan 
egy marokkói börtönbe vethesse s a többieket Rómába 
küldhesse, hogy ott "a machiavellisztikus elvekből ki
józanodjanak". A magánkihallgatást megkapta Almada, 
de az előszobában annyira elvesztette minden bátor
ságát, hogy midön a Szentatyához bevezették s a pápa 
azt kérdezte, van-e közölnivalója a fejedelem részé
ról, Almada így felelt: "Igen, magánkihallgatást kér
tem, de mivel látom, hogy több bíboros vár az elő
szobában, nincs semmi mondanivalóm". A pápa nem 
sürgette s a követ nemsokára távozott. Távozásakor 
azonban így szólt az államtitkárhoz: "Látom, hogy 
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őfelsége kívánságait a Szentszék sohasem veszi tekin
tetbe". 

Pombal feltalálta magát. "Mivel a pápa így beszél 
és egyáltalán nem hallgat ránk, nincs más hátra, mint
hogy tőle függetlenül cselekedjünk." S a belemi me
rénylet évfordulóján, 1759 szeptember 3-án aláiratta a 
királlyal a rendeletet, mely a Portugálban tartózkodó 
összes jezsuitákat száműzte. "A jezsuiták, mondotta 
a rendelet többi kőzt, Brazíliában nyiltan háborút izen
tek a portugál királynak s ez a háború oly mély gyö
kerekból táplálkozott, hogy ha még 10 évig szabad 
kezet engedünk az összeesküvőknek, Európa egyetlen 
hatalmassága sem állhat nekik ellent." 

Egy feltétel alatt azonban teljes amnesztiát ígért 
a rendelet: ha a rendtagok levetik a szerzetesi ruhát 
s lemondanak hivatásukról. Ezzel a záradékkal Pombal 
főleg a fiatalabb rendtagokra akart hatni s bízott 
benne, hogy a szűlők kérelmei s könnyei rá fogják 
venni öket, hogy a rendtől elpártoljanak. A volta
képpeni cél az volt, hogy a rend necsak megszűnjőn 
Portugáliában, hanem megbélyegeztetve, saját fiaitól 
elhagyatva szúnjőn meg. Ebben azonban Pombal ala
posan tévedett, mert a rendtagok, a legfiatalabbak is, 
nagyon kevés kivétellel oly lelkesen hangoztatták 
sírig való hűségűket a rend és fogadalmaik iránt, hogy 
viselkedésük a lakosság körében mély benyomást tett. 

Egy fiatalabb rendtag egyenesen levelet írt Pom
halnak, amelyben hangoztatta, hogy minden körűl

mény között haláláig hú marad a Társasághoz s leve
léhez csatolta rendi fogadalmait is, melyeket saját vé
rével írt alá. Több se kellett Pombalnak, azonnal ren
deletet adott, hogy ezt a "fiatal fanatikust" azonnal 
válasszák el a többitől, nehogy heve a többit is magá
val ragadja. 

Ha azonban a páterek abban reménykedtek, hogy 
a "száműzetés", amelyről a szeptember 3-iki rendelet 
szólt, csak az ország határán kívül való tartózkodásra 
utasítja öket, ebben a reményükben alaposan csalód-

Bangha: Összegyüjtött munkái. XV. 27 
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tak. A száműzetés Pombalnál épúgy jelenthetett élet
hossziglan való börtönt is, mint idegen országokba 
való deportálást. 

Brága-Portó-Almeida. 

Szepternber 15-én megkezdődött a rendelet végre
hajtása. Az éjtszaka csendjében több pátert hajóra 
raktak Lisszabonban s a hajó megindult velük. Egyi
kük sem tudta merre. Pombal Rómába vitette öket s 
hogy a pápát megbosszantsa, egyszerűen a pápai 
állarn területén partra rakatta a szerzeteseket. Rómá
ban meleg részvéttel fogadták öket; az örök városba 
való szegényes bevonulásuk alkalmával több bíboros 
szeretettel kísérte a menetet s a római elókelóségek 
közül számosan ajánlották fel a pátereknek vendég
látó házukat. XIII. Kelemen ünnepélyesen fogadta 
öket s a rövid beszéd, melyet ez alkalommal az egyik 
páter, az evorai főiskola utolsó kancellárja, a pápához 
intézett, valarnennyi jelenlevő szeméból könnyet fa
kasztott. 

Ezalatt a rendi "reform" is tovább folyt. Saldanha 
bíboros megbízta a brazíliai püspököket a Társaság 
vizitációjával s talált is köztük nem egyet, aki telje
sen az ö szája íze szerint járt el e rnegbízatásban. Volt 
azonban, aki nem adta oda magát vak eszközül a ha
talomnak. Igy a bahiai érsek, aki ugyan szigorúan 
járt el a vizsgálatban, de nem volt kapható arra, hogy 
az üldözött szerzeteseket még be is feketítse. 

A vizsgálat eredményét összegyűjtötte s beküldte 
a lisszaboni bíborosnak: a 80-nál több különféle vizs
gálati jegyzőkönyv kivétel nélkül dícsérettel szól a 
páterekröl, a vádként emlegetett üzérkedésnek vagy 
éppen összeesküvésnek sehol semmi nyoma. Bahia 
egyik legelőkelöbb polgára, Saldanha testvére, külö
nösen fényes bizonyítványt állított ki a páterekrőL 

melyet számos aláírással ellátva küldött el Portugálba. 
Képzelhető Pombal haragja, aki ilyen bizonyítékokkal 
nem tudott rnit kezdeni. Feleletként felszólította a bá
tor érseket, hogy székét haladéktalanul hagyja el. 
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A vizsgálat közben megesett, hogy egy hivatalnok 
nyilvánosan tolvaj társaságnak nevezte a Jézustársa
ságot. Ugyanez az ember a kormány nevében oly kö
zönséges tolvajlásokat követett el a rend birtokainak 
lefoglalása körül (mivel "a rend nem ért azoknak he
lyes kezeléséhez"), hogy végül is börtönbe került s 
tolvajok és utonállók közt halt meg. 

Brágából október utolsó napján csaknem vala
mennyi pátert útnak indították Portó felé. Egy 80 
éves laikus testvér, aki régóta betegen feküdt s akit 
a karmelitáknál intemáltak, mivel Jl.em bírta volna ki 
az utat, keservesen panaszkodott, hogy nem hagyják 
meghalni a rendházban, melyben annyi éven át éll 
Eckartra, Fáyra s még néhány idegen páterre csak 
november 8-án került a sor. Ejjel, fáklyafény mellett 
indultak velük útnak, nyilván, mert féltek a lakosság 
ellentüntetéseitőL Még az öszvérek nyakáról is levet
ték a csengőt, nehogy valaki figyelmes legyen a páte
rek távozására. Portóban látták pátereink azt a hadi
hajót, mely csak kedvező szelet várt, hogy Itáliába 
vigye mindazon rendtagokat, kiket valószínűleg előbb 
Brágából s több más rendházból idehoztak. Pombal 
rövid idő alatt összesen 1500-nál több portugál rend
tagot vetett ki egyszeruen a pápai állam területére, 
minden nemzetközi jog megcsúfolásával. A külföldiek
kel azonban nem merte ugyanezt tenni; ezeket tehát 
portugál területen kellett elrejtenie országaik külkép
viselete előtt. 

P. Fáyról feljegyzi Eckart, hogy még börtönében 
is folyton azon törte fejét, miként enyhítsen mások 
szenvedésein. Nemcsak rabtársainak, hanem még az 
örségnek is szalgálatára állt mindig. Az egyik altiszt 
pl. arra kérte, hogy valami geometriai rajzokat készít
sen el neki, mire Fáy nekifeküdt és több héten át 
végezte e rajzoló munkát. Eckart nem állhatja meg, 
hogy Virgilius szavait ne alkalmazza erre a munkára: 
,,Sic vos non vobis mellificatis apes". 

Fogságának magányát Fáy imádsággal és olvas
mánnyal enyhítette, főleg Juvencius múvét olvas-

2;* 
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gatta a Társaság történetéről, valamint a londoni 
jezsuita vértanukróL Nagy örömére volt, ha a szom
széd templomból az orgonát és az énekes misét hall
hatta. Húsvétkor megengedték neki, hogy megjelen
hessen a szent szertartásokon, amelyeket egy karme
lita végzett a jezsuita templomban, mivel a pátereket 
már valamennyit elfogták. Azonkívül feljegyzi róla 
Eckart, hogy Fáy nem érve be a fogság nélkülözései
vel, állandó önsanyargatást is folytatott s annyira 
ostorozta magát, hogy még az ajtaja előtt őrtálló kato
nák is megborzongtak az ostorcsapások hallatára. 

De Portóban sem volt soká maradásuk. Egyik téli 
vasárnap reggelen, esős időben, tizenkettőjüket át
szállították a megdagadt Duro-folyón s azután drago
nyosok és trombitások kísérete mellett hurcolták őket 
mint gonosztevőket tovább. útközben egy páter any
nyira megbetegedett, hogy a katonák kénytelenek vol
tak állandóan támogatni, hogy ki ne essék a jármű
ből; egy másik szintén megbetegedett, azonban öt is 
kényszerítették, hogy folytassa útját. Az egyik páter 
kevés idő mulva bele is halt fáradalmaiba. 

Az almeidai börtönben. 

Tél a kaszárnyában. 

Egy heti utazás után utoljára étkeztek együtt a 
száműzöttek Pinhel városka mellett, egészen közel a 
spanyol határhoz. Talán még mindig abban remény
kedtek, hogy a katonák egyszerűen spanyol területre 
teszik öket át s visszatérnek. De e reményükben ugyan
csak csalódtak. Estefelé elérték útjuk célját: Almeidát, 
mely hosszú időn át börtönük lett. Dobpergés mellett, 
kivont karddal, feltűzött szuronnyal kisérték be a 
fogoly rendtagokat az erődbe. Soká kellett várniok, 
míg elosztották öket: Eckart este 10 órakor került bör· 
tönébe. Alig egy órával később 3 katonatiszt lépett be 
hozzá s azt kérdezte, mi mindent hozott magával. 
Pénzt, tintát, tollat, papírt, amit csak találtak nála, 
mind elvették. Ez nem volt elég, átkutatták a páter 
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ruháit is, félig levetkőztették s egyik tiszt a páter 
testét még a ruha alatt is végigtapogatta, elrejtett 
tárgyak után keresve. Egy kis ereklyetartót találtak 
a zsebében, melyet elvettek tőle, épúgy zsebóráját is. 
Osszesen 21-en voltak a börtönben, 9 rendtárs már 
hónapokkal előbb megérkezett. 

A börtön, mint Eckart leírja, eredetileg kaszár
nyának épült; az emeletet még mindig katonai célokra 
használták. A földszintet börtönökké alakították át. 
Az egyes cellákat kettős ajtó: egy vasrács s egy fa
ajtó választotta el a folyosótól, melyre azonban soha
sem eresztették ki a foglyokat. A börtön kormány
zója naponkint új őröket küldött le s az örökön kívül 
katonák álldogáltak folyton a cellák előtt. Ha a cella 
ajtaja megnyílt, négy puskacső s ugyanannyi feltűzött 
szurony meredt a szerzetesekre. A tél kegyetlenül 
kemény volt, még áprilisban is hó fedte a börtön tor
nyait, a börtönöket pedig nem lehetett füteni. Még 
hozzá a cellák padlózata egyszerű kőlapokból állt. 
A nedvesség oly nagy volt, hogy fű és moha nőtt a 
falak közt. Viszont kárpótlásul a nyár meg rettenete
sen meleg volt; a népesség és a katonák közt ez a 
közmondás járta: "Almeidában 9 hónapig van tél, 
azután 3 hónapig pokol". 

Az egyetlen szórakozás, mely a börtönök rettene
tes magányába némi, éppen nem kívánatos változatos
ságot hozott, abban állt, hogy éppen a cellák felett 
voltak a katonák műhelyei; Eckart majd beleőrült egy 
varga folytonos kopácsalásába a feje fölött. Hónapok 
multán, március 30-án délután földrengésen estek át, 
a falak repedeztek s láthatólag mozogtak, de a félel
men kívül más bajuk nem történt. Két hónappal később 
a páterek egyike meghalt a börtönben. Az őrök nem 
engedték meg, hogy a többi közül csak egy is jelen 
legyen a halálán s a vallás vigasztalásában részesítse 
a haldoklót; szentségek nélkül kellett meghalnia, pedig 
közel hozzá 20-an is voltak papok. Még halála után 
is soká titkolták elhalálozását s igy még imáikkal sem 
siethettek segítségére. 
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Az élelem, melyben a foglyokat részesítették, oly 
rossz volt, hogy még az őrök is panaszkodtak miatta. 
"Micsoda rettenetes börtöni" mondotta az egyik, 
mikor az ételt hozta. "Csodálom ezt a türelmet", mon
dotta ugyanaz máskor. 

"Egyetlen társaságunk, beszéli Eckart, a nagy
számú patkány volt, mely börtöneinket eltöltötte. 
Hiába indítottunk 9-10 napon át fáradhatatlan irtó
háborút ellenük, minden fáradságunk kárbaveszett; 
mindig újak jöttek a megöltek helyébe. Semmit sem 
kíméltek meg, még az olajat, sőt a kanócot is kiszív
ták a lámpánkbóL Ezenkívül bolhák, szúnyogok és 
poloskák egész raja gondoskodott arról, hogy aludni 
se tudjunk". 

lgy múlt el az egész tél. A fogoly szerzetesek 
remélték, hogy legalább nagyobb ünnepek alkalmával 
némileg enyhül a sorsuk, mint ez akkoriban általános 
szokás volt. Ebben is hiába reménykedtek. 

A király öccsének, Don Pedrónak házassága 1160 
június 6-án szintén nem hozott semmi könnyebbülést. 
Ellenkezőleg, Pombal ezt a napot választotta arra, 
hogy végleg szakítson a Szentszékkel. A házasság 
hivatalos tudtuladása alkalmából a többi udvarok 
követei mellett szándékosan mellőzte a Szentatya 
nunciusát, Acciajuolót. A nunciust nagyon meglepte 
ez a célzatosság s azt hitte, ily körülmények közt 
helytelen volna hivatlanul résztvennie a nyilvános 
ünnepi manifesztációkon; ezért palotája is kivilágítat
lan maradt. Pombal csak erre várt; azonnal rávette 
I. Józsefet, hogy a nuncius visszahivatását követelje. 
Acciajuolo nem ellenkezett; Pombal pedig katonai 
őrséggel kísértette ki a határig. A nuncius a spanyol 
határhoz közel betért a Jézustársaság egyik kollé
giumába s a fogadtatására egybesereglő páterekhez 
e jelentős szót intézte: 

- ~n vagyok az utolsó jezsuita, akit kiüztek 
Portugáliából. 

A pápa élénken érezte a sértést, mely a portugál 
udvar e viselkedésében rejlett s amelyen csakugyan 
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egész Európa megütközött; mindamellett még a por
tugál udvar iparkodott a sértett félt játszani és elég
tételt követelt a Szentatyától. 

Az ázsiai üldözés. 

Időközben a portugálok ázsiai gyarmatain is 
hasonló kegyetlenséggel söpört végig Pombal engesz
telhetetlen haragja. 1761 közepén érkeztek meg a goai 
száműzöttek a Szent Julián-börtönbe. Máskor a hosszú 
úton, meJyet a goai hajóknak Lisszabonig akkoriban 
meg kellett tenniök Afrika körül, a hajók több helyen 
kikötöttek s megújították élelmiszerkészletüket; ezút
tal azonban Pombal parancsot adott, hogy az egész 
utat egyben, megszakítás nélkül tegyék meg. Ennek 
következtében az élelmiszerek útközben csaknem mind 
megromlottak s a rendtagok egy része meghalt (szám
szerint 23-an), más része súlyos betegségbe, skorbut ba 
esett. Ha az utazás még néhány nappal tovább tart, 
talán egyetlenegy sem ér élve Portugálba. A hajós
legények az elképzelhető legdurvább módon bántak a 
szerzetesekkel; a kevés és rossz ételt éjjelikben adták 
nekik; minduntalan meztelenre vetkőztették őket azon 
a címen, hogy hátha kincseket találnak ruháikban 
elrejtve stb. 

Midőn végre május 24-én megérkeztek, nem 
kórházba szállították őket, ahogy illett volna, tekin
tettel arra, hogy egy sem volt· köztük egészséges; 
hanem a portugálokat más hajókra tették, hogy Itáliába 
szállítsák öket - nem egyet közülük, minthogy már 
mozdulni sem tudott, deszkán csúsztattak le a hajóról 
a csónakokba, melyeken a másik hajókra kellett jut
niok -, a külföldieket pedig azonnal a Szent Julián
börtönbe kisérték át. Ugyanakkor egy sebészt s még 
vagy 25 utast vagy hajóalkalmazottat is vasravertek 
s becsuktak, amiért útközben részvétüket fejezték ki 
a páterekkel szemben, vagy megkísérelték némileg 
enyhíteni gyötrelmeiket Ezek közt volt a hajó lelkésze 
is, egy derék világi pap, aki mélységes szeretettel vett 
részt a páterek szenvedéseiben. 
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A goai foglyok megérkeztekor Mária hercegnő, 
a király sógornője, Don Pedrónak, a trónörökősnek 

mélyen vallásos neje a király lába elé vetette magát 
s úgy könyörgött irgalomért a szerencsétlen szerze
tesek javára. Mindhiába: a király teljesen Pombal 
kezében volt s a miniszter szíve emberi érzést nem 
ismert. 

Csak egyetlen egy gyarmat területén nem sikerült 
elfogni a jezsuitákat: a malabári tartományokban. 
A bennszülött fejedelmek, még a pogányok is, annyira 
szerették a pátereket, hogy inkább magukra vonták 
a portugál hatóságok haragját, semhogy kiszolgáltat
ták volna őket. 

Pombal hadihajót küldött ellenük; ez azonban 
csak még jobban megerősítette a malabár fejedelme
ket elhatározásukban. A portugál őrséget, mely a 
páterek elleni hajszára indult, a bennszülött fejedel
mek egyszerűen elfogták és bebörtönözték. S a bör
tönből aligha szabadultak volna ki, ha a hithirdetők 

maguk közbe nem lépnek s ki nem eszközlik a pogány 
fejedelmektól szabadonbocsáttatásukat. 

Maiszurból három bennszülött katekista jött a 
keletindiai portugál alkirályhoz azzal a kérelemmel, 
hogy ne vegyék el tőlük a hithirdetőket. Az alkirály 
gőgösen azzal felelt nekik, hogyha akadékoskodnak, 
katonai erószakkal indul ellenük. 

- Ám legyen, ·felelték a bennszülöttek, jöjjetek 
a katonáitokkal; de mi szabadok vagyunk s inkább 
meghalunk, semhogy odaengedjük nektek azokat, 
akik a mi atyáink a hitben. 

- De ha majd úgysem lesz több jezsuita sem 
Portugálban, sem Goában, felelt az alkirály, mit csinál
tok majd akkor? 

- Majd jönnek mások Franciaországból vagy 
más európai államból, felelték a bennszülöttek. 

- De hogyan fogjátok eltartani öket? 
- Amíg földjeinken rizs és gabona terem, addig 

nekik is jut nálunk ennivaló. 
Egy bennszülött fejedelem, bár maga bálvány-
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imádó volt még, azt üzente a hithirdetőknek, midőn 
meghallotta, hogy a portugál kormány megvonta tőlük 
az eddigi szokásos segélyt: 

- Jertek hozzám, én megosztom veletek rizsemet. 
A holland kereskedők is, bár nem voltak kato

likusok, relajánlották segítségüket az üldözött szerze
teseknek. 

Az első halálos ítélet. 

Néhány hónappal az események után Don Fedró
nak és Mária hercegnőnek fia született s ez alkalom
mal egész Portugál örömünnepet ült. "Mi, írja Eckart, 
már megszoktuk, hogy az ilyen ünnepek ránk nézve 
inkább bajt, mint enyhülést jelentettek. Balsejtelmünk 
ezúttal sem csalt meg. Szeptember 21-én, amikor még 
javában folytak a nemzeti ünnepségek, Pombal alá
írta P. Malagrida halálos ítéletét". 

Malagrida bűne az volt, hogy régebben bátor szó
kimondással kelt üldözött rendje védelmére s Pombal 
egyik röpiratára valósággal megsemmisítő cáfolatot 
írt. Pombal bosszúja egészen különös megbélyegzést 
eszelt ki a nagy tudományú hittudós és hitvédő ellen; 
az inkvizíció által ítéltette halálra, nemcsak mint 
felségsértőt, hanem mint eretneket és istenkáromlót 
s ezzel a jeles hitvédő emlékét is beszennyezte a 
nyilvánosság előtt. Az inkvizíció bíráit előzőleg rava
szul megvesztegette; a főinkvizítor azonban, Dom 
Joseph, a király természetes testvére, inkább lemon
dott hivataláról, semhogy kezét ártatlan vérrel szeny
nyezze be. Pombal haraggal bár, de elfogadta a le
mondást, Dom Josephet egy kármelita zárdába 
csukatta s helyébe saját testvérét, Carvalho Pált 
ültette. 

Igy most már megindulhatott a parancs teljesí
tése. A felségsértés vádját egészen mellőzték, nehéz 
is lett volna bizonyítékokat találni rá, bár Pombal ere
detileg nz 1758-i merénylet címen tartóztatta Ie Mala
gridát. E helyett ráfogták a közben elaggott s elme
gyógyintézetben is ápolt páterre, hogy újszerű magán-
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kinyilatkoztatásokat és jövendöléseket hirdetett. 
A vádlott azzal felelt, hogy mindazt, amit életében 
mondott vagy írt, teljes engedelmességgel aláveti az 
Egyház ítéletének. 

Ez persze teljes ellentéte annak, amit "eretnekség
nek" szokás nevezni; de mindez nem hozta zavarba 
a bírákat, akik végre is azon a címen ítélték halálra, 
hogy "lázadó az hiten és a király ellen, félrevezeti 
a népet s vakmerően védelmezi tévedéseit". A lissza
boni pátriárka egy szuffragáneusa, a spártai érsek 
"in partibus", a szokásos módon megosztotta papi mél
tóságától s átadta a világi karhatalomnak. 

A kivégzés napjául Szent Máté napját választot
ták. P. Malagridát gúnyöltözetben vitték a vesztő

helyre; olyan reverendát viselt, melyre bizarr és ko
mikus ördög- és kígyóalakok voltak festve; szájában 
zabla volt, "hogy ne káromolhassa az Istent", mint 
mondották, valójában azért, hogy ne tiltakozhassék 
s ne védhesse ártatlanságát. Két bencés kísérte utolsó 
útjára. A kivégzés a Ricio-téren történt. Először meg
fojtották, azután testét elégették és hamvait a ten
gerbe vetették. Jelenlévő szemtanuk bizonyították ké
sőbb, hogy az áldozatnak félig betömött szájából elég 
érthetően hallották az utolsó percben e szavakat: "Ir
galmas lsten, segíts meg ez órában s légy kegyelmes 
lelkemnek! Uram, a te kezedbe ajánlom lelkemet!" 

Az itéletet és indokotását csak napokkal a kivég
zés után tették közzé. Az istenkáromlások és eret
nekségek, melyeket Malagrida állítólag hirdetett, oly 
nevetséges és értelmetlen mondatok voltak, hogyha 
Malagrida csakugyan hirdette volna azokat, nem ki
végezni, hanem mint szegény tébolyadottat az őrültek 
házába kellett volna zámi; aminthogy ismeretes volt, 
hogy a hetvenéves aggastyán, kit a szenvedés és 
a börtön egészen megtört, a gyötrelmek közt csak
ugyan elvesztette józan eszét. 

A kivégzés hírét Európaszerte megrendüléssel fo
gadták. Spanyolországban a Társaság házaiban Mala
~ridát mint vértanut ünnepelték; Rómában XIII. Kele-
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men engedélyével szobrot állítottak neki és az emlék
feliratában a kivégzettet mint az igazság rettenthe
tetlen védelmezőjét s lángbuzgalmú apostolát ünne
pelték. Portugáliában a királyi inkvizítorok a maguk 
részéről szintén nagy ünnepélyt rendeztek a "szent 
Officium győzelmének tiszteletére". 

Isten bosszúja azonban, úgy látszik, szintén nem 
késett; valamennyien, akik Malagrida halálának oko
zói voltak, nagyon rövid időn belül tragikus véget 
értek. 

Az almeidai börtönörök különben úgy látszik, 
napról-napra gyanakvóbbak lettek. Eckartnak, kitől 

mindenét elvették, sikerült időközben egy kis tintát 
s néhány papírlapot szereznie. Ezt a kincset sem öliz
hette meg sokáig. December l-én hirtelen három tiszt 
hatolt be cellájába s átkutatva minden zugot, meg
találták és elvették a papirost és a tintát. Most már 
csakugyan csak a breviáriuroa maradt meg, de ebből 
is kivették az üres lapokat s a képeket. 

Az üldözött jezsuiták védelmére senki sem emelte 
fel eddig szavát a pápán kívül, aki az 1760-i konzisz
tóriumon meleg hangon fejezte ki bánatát a jogtalan 
üldözés felett. Pombal pamflettjei ellenében nem ké
sett közzétenni azt a 70 nyilatkozatot, melyet a világ 
különböző részein múködő nunciusok, érsekek és 
rendfőnökök részéről gyüjtött a Jézustársaság műkö
désére vonatkozólag s melyek kivétel nélkül nagyon 
hízelgők voltak a rendre nézve. 1762-ben a rend újabb 
elégtételben részesült. Ez év első napján a párisi ér
sek, de Beaumont Kristóf emlékiratot nyujtott be 
a francia királynak, melyben bőven fejlegette a Jézus
társaság szervezetét, működését és tudományos érde
meit és végeredményben odakövetkeztetett hogy 
a rendet az országban feltétlenül fenn kell tartani. Az 
emlékiratot 3 bíboros, 9 érsek és 32 püspök írta alá. 
Ez a tanuskodás azonban a Társaság vesztét már nem 
tarthatta fel. 

Január 28-án Eckart cellájába korán reggel két 
tiszt lépett be, s felszólították, hogy készüljön útra. 
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Kissé különös felszólítás volt, mikor a fogolynak tel
jességgel semmije sem volt s így csakugyan minden 
pillanatban útrakészen állt. 

Néhány perccel utóbb jöttek is már érte. A fog
l y okat - köztük Eckartot és Fáyt - öszvérekre ültet
ték s ezzel megindult a menet, természetesen katonai 
őrség között. Többen csakhamar elájultak - nem 
csoda, két teljes esztendő óta nem szívtak szabad 
levegőt - s az öszvéreket csakhamar hordszékekkel 
kellett felcserélni. 

Ejtszakánkint közbörtönökben háltak, tolvajok és 
gyilkosok között. Maguk a kísérő tisztek is azt hitték, 
hogy a rab papok fogsága majd most véget ér s nagy 
volt a meglepetésük, midőn kétheti utazás után Lissza
honba érve megtudták, hogy a rabok egyszerűen csak 
börtönt cserélnek s Almeidából szintén a Szent Júlián
erődbe kerülnek, amelyről az a szó járta, hogyha 
Almeida a tisztítótűz, akkor a Szent Júlián-börtön 
maga a pokol. 

A Szent Julián-börtönben. 

A mélység lakói. 

A Szent Júlián-börtön, ahol már két év óta annyi 
jezsuita feküdt s ahol Eckarton és Fáyn kívül már 
Szentmártonyi és Keyling is szenvedtek, valóban meg
érdemelte a "pokol" elnevezést. Eckart így írja le 
a máig fennálló börtönt: 

"A börtönbe lépcsőkön jut le az ember; innen 
először egy nagyon sötét boltozott folyosóra érünk, 
mely fölött van a katonák lakása. Egy katonatiszt 
halad előttünk s lámpással világít a lábunk elé. Egy
szer csak kinyit egy ajtót s rámparancsol, hogy lép
jek be. Belépek, ö az ajtót bezárja rnögöttem: a leg
teljesebb sötétség vesz körül. Ez hát az én börtönöml 
Tapogatázva végigkémlelem a helyszínt: az egyetlen 
bútordarab, amelyre akadok, néhány deszka, amely 
ezentúl ágyam és asztalom lesz. Körülbelül egy óráig 
maradtam a sötétségben, ekkor egy gyertyát ho:r:tak. 
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A gyertyának azonban hamar vége volt s a teljes 
sötétség újra megkezdődött. 

"Pombal terve az volt, hogy a páterek egymás
tól teljesen elkülönítve legyenek, de rnivel nagyon 
sok volt a fogoly és kevés a cella, már másnaptól 
kezdve társat kaptam én is: egyik volt almeidai rab
társamat. Együtt is maradtunk ebben a szűk oduban 
február 10-töl április 4-ig. A 3-a és 4-e közti éjjelen 
azonban rettenetes zivatar támadt; az eső patakok
ban zuhogott s a víz a falakon keresztül behatolva 
teljesen felöntötte börtönünket, valóságos tácsában ül
tünk. Két szomszédunk. sorsa hasonló volt. Lehetetlen 
volt bennünket tovább is itthagyni s minthogy éppen 
akkor fejezték be egy új cella építését, azonnal abba 
vittek át bennünket. De ezzel a cserével keveset nyer
tünk. Új lakásunk falai annyira nedvesek voltak, hogy 
ha hozzáértünk, ujjunk nyoma ottmaradt a falon. 
A börtön kormányzójának az volt a szándéka, hogy 
visszavitet előbbi börtönünkbe, mihelyt abból a vizet 
eltávolítják; ezt a szándékát azonban nem teljesítette 
s ezentúl itt maradtunk nedves börtönünkben, mely 
valósággal földalatti sírhoz hasonlított: 24 lépcsó veze
tett le hozzá a föld színéről." 

"Ki írhatja le azt a nyomort és szenvedést, me1y 
itt reánk várt! ~jjel és nappal nem volt más világítá
sunk, rnint egy nyomorúságos, folyton pislogó mécs. 
Valóságos csoda, hogy ebben az állandó sötétségben 
nem vesztettem el szemern világát. Az erődben rajtunk 
kívül két ezred katonaság lakott. Hányszor keltettek 
fel ezek a lármázó katonák éjjeli magányunkból, mi
után napközben folytonos dobpergés és örökös kutya
ugatás volt a mulatságunkl Fogságunk első évében 
folyton munkások dolgoztak az erődben; újraöntötték 
az ágyúkat A kalapácsütések éjjel-nappal hangzottak 
s észbontó rnódon zengett tőlük az egész épület. Ezeket 
a munkákat is Pombal testvére, Pál, a főinkvizítor ve
zette." 

"Nem akarom ecsetelni a borzasztó bűzt, mely bör
tönünket eltöltötte, sem a nyár rettenetes hőségét, sem 
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a férgek és poloskák csípéseit, sem a nedves deszká
kat, melyekből ágyunk állott. Télen s esős időben a víz 
a börtön lépcsőjén folyt be s egészen felpuhította lá
bunk alatt a talajt, úgyhogy nem tudtunk hova állni 
vagy ülni többé. A halált valóságos jótéteményként 
vettük volna." 

Lassankint mégis sikerült a pátereknek valami
némű érintkezésbe lépniök egymással, sót néha levele
ket és könyveket is juttathattak egymáshoz. Ezeket a 
kis megbízatásokat rendesen azok a gyermekek végez
ték el, akik által az őrök egyszer-egyszer az ételt le
küldték. 

Igy november 4-én Eckart egy kis könyvet kapott 
földijétől, a szintén német P. Schwarztól, melyben ezt 
a latin verset találta: 

Denique cum liber non sis, liber esse peroptas: 
More libeliorum vincula tune cupis? 
Capti hi venerunt, fortique Iigamine vincti: 
Audio quid dicas: Vincula vincit amorJl 

Az egyik páter még ennél is veszélytelenebb mó
dot eszközölt ki az érintkezésre: a cellák falán bizonyos 
kopogásokkal fejezte ki az egyes betüket. A kopogá
sokból ábécét állított össze s hogy annak kulcsát tár
saihoz juttassa, Rodriguez ismert aszkétikus müvét, a 
.,Keresztény tökéletesség gyakorlását" használta fel, 
melyből a foglyok időnkint olvasgattak s melyet egy 
börtönőr vitt egyik cellából a másikba. Az ábécé ki
találója egy szalmaszálat kormozott be a mécs láng
ján s azzal a könyv első, tiszta lapjára rájegyezte ta
lálmányát; azután ezt a lapot óvatosságból nyállal 
hozzáragasztotta a könyv táblájához. 

A szakott órában jött az őr s gyanútlanul vitte át 
a könyvet a szomszéd cellába. Kevéssel utóbb feltalá
lónk elkezdett kopogtatni a falon, de senki sem felelt 

1 Végül mert szabad (liber) nem vagy, könyv (liber) szeret
nél lenni, de vajjon bekötött könyv-e? Foglyok e könyvek ls, erős 
kötés van rajtulc. De te bizonnyal azt feleled erre úgy-e: .,a billn
cseket is legyőzi a szeretetl" 
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neki: nem vették észre, amit írt. Csak három hónappal 
késöbb történt, hogy a tiszta lap levált a könyv fede
léről s akkor az egyik fogoly észrevette rajta a már 
alig olvasható írást. M~st egyszerre megértette, mit je
lent az a bizonyos, szabályszerűen megismétlődő ko
pogtatás a falon, melyet oly régóta hallott már. A ko
pogtatás ezúttal feleletet kapott s az ábécé ismerete 
mindinkább elterjedt a cellák lakói között. Lassan
lassan valamennyien megismerték. 

A szegény rabok ezt az eszközt használták fel arra, 
hogy egymást vigasztalják közös szenvedéseikben, 
egymástól imádságot kérjenek maguk, valamint a bete
gek és halottaik számára s általában, hogy egymással 
mindazt közöljék, ami a fogolytársakat érdekelhette. 

Igy telt el az 1762-ik év, majd az 1763-ik, 1764-ik 
minden különös változatosság és főleg minden enyhü
lés vagy megkönnyebbülés nélkül. 1763 novemberében 
egy éjtszaka ismét meghalt egy páter a börtönben, anél
kül, hogy a haldoklók szentségeiben részesülhetett 
volna. Eckart megjegyzi s elhíhetjük neki, hogy a ra
bok egyik legnagyobb szenvedése az volt, hogy - leg
alább eleinte - nem misézhettek s nem áldozhattak; 
még a húsvéti áldozást is nélkülözniök kellett. Az 
egyetlen mód, hogy valaki az Oltáriszentség vételéhez 
jusson, az volt, hogyha az orvos bizonyítványt állított 
ki róla, hogy - haldoklik. 

Az 1764-ik év legnagyobb, de éppen nem örven
detes nevezetessége az volt, hogy ebben az évben Pom
balnak sikerült még néhány hithirdetőt felfedeznie 
A.zsiában, Makaóban, akik közül 19-et szintén a Szent 
Júlián-börtönbe szállíttatott. A makaói kormányzó elő
ször hevesen ellenezte a hithirdetők elfogatását, de 
úgylátszik, a portugál kormány pénze betömte a szá
ját. Azok között, akiket mint gonosztevőket Európába 
szállítottak, többen a pogányok között már mint hit
vallók kínzásokat is szenvedtek a hitért. 

Hosszú és fáradságos út után éjfél tájban érkeztek 
a Szent Júlián-erődbe; az őrök késedelem nélkül levit
ték s bezárták őket a földalatti börtönökbe, miután 
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mindent elvettek tőlük, amit csak találtak náluk. Mint 
ahogy a halottaktól, mihelyt a ravatalra fektetik öket, 
elvesznek mindent, úgy tettek velünk is, mondja egyi
kük. Azután betemették öket ezekbe a földalatti sír
üregekbe egészen úgy, mint a halottakat szokás. "Még 
beszélnünk sem volt szabad egymással egyetlen szót 
sem."" 

Az új foglyok megérkeztével még nagyobb lett a 
szorongás az amúgy is túlzsúfolt börtönben: 28 magán
zárkába most már 92 embert kellett begyömöszölni. A 
üregekbe egészen úgy, mint a halottakat szokás. "Még be
szélnünk sem volt szabad egymással egyetlen szót sem.'· 

Földalatti élet. 

P. Du Gad, a francia jezsuita, kit Kínából hoztak 
be Portugáliába, következőkép írja le a Szent Júlián
börtönt "Relation abrégée de ce qui est arrivé aux 
Jésuites qui étaient a Macao, en Chine" etc. címü ira
tában: 

"Képzeljünk boltozott, földalatti helyiségeket, me
lyeket vastag téglafalak választanak el egymástól. A 
helyiségek egy része középen vékonyabb fallal ketté 
van választva, más része egyetlen helyiséget képez, 
úgyhogy több fogoly számára van benne hely. Az, 
amelybe engem tettek s amelyet nem egyszer értem rá 
megmérni, éppen 20 arasz hosszú, 13 arasz széles és 
8 arasz magas volt. A boltozat fölött átjáróféle van, me
lyen azonban nemcsak gyalogosok, hanem kocsik és 
lovak is járnak. 

A börtön teljesen sötét; ha a breviáriumokat akar
juk mondani, vagy egyébként foglalkozni, apró lám
pást kell gyujtanunk. A falakon ablak nincs; csak a 
boltozat legtetején van egy két arasz hosszú s 3 ujj 
magas szelláztető lyuk, amelyet azonban kívülről még 
valami deszka vagy kődarab fed, úgyhogy némi levegö 
még behatolhat, de világosság már nem. A helyiségnek 
több mint felét egy szük, alig 3-4 tenyérnyi magas
ságú lóca foglalja el, amelyen azt a nyomorúságos kis 
útitáskát helyezhettük el, amelyet magunkkal hoztunk; 
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ugyanez a lóca szolgált ágyul is, mégpedig kezdetben 
matrac vagy szalmazsák nélkül. 

"Később hoztak matracot, hogy valamivel enyhít· 
sék a helyiség nedvességét. Ez a nedvesség oly nagy, 
hogy télen s esős időben a falakról víz csepeg le, ami
nek következtében minden elrothad s a foglyok száz
féle betegségbe esnek." 

"A terület, amelyen szabadon mozoghatnak, mind
össze egy öt lépésnyi keskeny tér, a lócáktól az aj
tóig. Az ajtó kétszeres lakattal s azonkívül még vas
léccel van elzárva. Mindössze négyszer nyílik meg 
naponta: ebéd és vacsora előtt, amikor ételünket hoz
zák, de rögtön be is csukják maguk mögött az ajtót s 
egy negyedórával utóbb, amikor elviszik az edényt. 

"Az eledel, amelyet kapunk, nagyon szegényes és 
amellett olyan volt, hogy robusztus falusi embernek 
talán nem ártott volna, de gyenge és beteg szerveze
tünknek elviselhetetlen volt s amellett igen kicsiny 
mennyiségekben mérték. Lehetetlen volt meg nem 
szánni főleg a betegeket, akik fájdalmukban minden 
segítség nélkül szűkölködtek. A sebész, akinek egye
dül volt szabad a börtönbe lépni, vagy egyáltalában 
nem jött el, ha hítták, vagy ha eljött is, nem értett a 
gyógykezeléshez s valósággal siettette a betegek halálát. 

"Az őr, akire bízva voltW1k, nem igen engedte meg, 
hogy a betegek valami erősítő szert kapjanak s hogy 
e miatt a rendes időn kívül is kinyíljanak az ajtók; egy 
szegény haldokló a halála előtti napon néhány csepp 
húslevest kért: ezt sem adták meg neki. Ehelyett hoz
tak neki két nyers tojást. A cellatársak arra kérték az 
őrt, hogy legalább főtt vagy lágytojást adasson neki, 
mire az ór rövidesen azzal felelt, hogy süssék meg a 
tojást a lámpa lángjánál maguk." 

"Ruhánk s kevés fehémeműnk, melyet magunk
kal hozhattunk, a képzelhető legrosszabb állapotban 
volt; sohasem mostak ránk s így a ruha valósággal le
rothadt rólunk. A börtön kapitánya azonban nem volt 
arra indítható, hogy legalább a nagy hidegre való te
kintettel ruháról gondoskodjék. 

Bangha : összegyüjtOtt munkál. XV. 28 
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.,Ez a könyörtelen, pénzvágyó ember, m.int később 
hallottuk, a maga számára tartotta meg azt a csekély 
pénz is, amelyet az udvar évenkint ruházatunk meg
újítására küldött. Az ő példájára azután az őrök és 
szakácsok is iparkodtak nyerészkedni rajtunk s még 
a szükségest is megvonták tőlünk. Mindezek következ
tében valóságos kísértetek lettünk; soványak, kiéhe
zettek, hajunk és szakállunk ijesztően hosszúra nőtt." 

.,Azonban végtére is mindezt könnyü volt elvi
selni Jézus Krisztus szeretetéért. Az Isten akaratában 
való megnyugvás, a béketűrés és a szenvedés meg
szakása sokban enyhítették börtönünk ridegségét; de 
sokkal fájdalmasabb volt, hogy teljesen meg voltunk 
fosztva az Oltáriszentségtől, a szentmise és a szenisé
gek vigasztaló erejétől. 

Ki tartotta volna lehetségesnek, hogy egy kato
likus országban papok és szerzetesek, akiket semmiféle 
vád vagy annak látszata sem terhelt, akiknek nagy 
része már előhaladott korban élt s akik közül legtöb
ben életüket a közjónak szentelték vagy mint hithir
detök apostoli munkában dolgoztak, a lelkek megmen
tésén fáradoztak, nagytekintélyű férfiak, akik közül 
többen már hajótörést és börtönt, számkivetést és bi
lincseket is szenvedtek a pogányok között Jézus Krisz
tusért, vagy pedig nagylelkű hitvallók, akik életük 
legszebb szakában rendíthetetlenül hívek maradtak hi
vatásukhoz a legnagyobb csábítások közt is: hogy ezek 
mind oly bánásmódban részesültek, melyről lehetetlen 
megilletődés nélkül beszélni s a mellett mint valami 
kiközösített szentségtörők ki voltak zárva még a hívek 
közösségéből s az Oltáriszentség vételéből is. Még a 
húsvéti szent időben is ... 

,.S hogy nyomorunkat betetőzzék, nemcsak az élők
kel tiltottak meg minden érintkezést, hanem még a 
halottakkal is: még könyveinket s írószereinket is el
vették, úgyhogy ha nem sikerül mégis módot találnunk 
rá, hogy a legkülönösebb eszközökkel felfrissítsük ér
telmünket, talán valósággal állatokká válunk ott a bör
tön fenekén .. ," 
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"Idővel rájöttünk, hányan vagyunk ugyanazon 
erődben ugyanazon büntetésre ítélve. A 18 jezsuitán 
kívül, akikkel együtt hoztak ide minket, egy gazdag 
és nagyon derék világi is volt itt, akit velünk egyidő
ben börtönöztek be s azonkívül 70 más jezsuita, körül
belül a világ minden nemzetéből: 15 olasz, 9 német, 
4 magyar, 2 belga, 2 japán, l angol s l tonkini, a többi 
portugál. Egyikük már közel 9 évet töltött a börtönben, 
15-en hetet, a többi is mind a 6-ik vagy 7-ik évét töl
tötte itt. Egyrészét Portugáliában fogták el, másokat 
Afrika, Ázsia, Amerika misszióiban. A legkiválóbbak 
közt voltak: egy provinciális, az evorai egyetem tanára, 
több rektor s végül P. Alexander, akiről a röpiratok 
azt állították, hogy a király ellen elkövetett merény
let három bünrészesének egyike. A jó páter csak har
madik börtönévében tudta meg a maranyani jezsuiták 
által, hogy miről is vádolták". 

"A türelem e mintaképei közt többen voltak 90 
évesek, 70 vagy 60 évesek, de voltak fiatalabbak is. 
Ennyi szenvedés után csakugyan nem csoda, ha csak
nem valamennyien vagy súlyos betegségben gyötröd
tek, vagy annak néztek elébe. Többen megvakultak, 
mások megsüketültek; volt akinek lába, s volt olyan is, 
akinek egész teste megbénult, úgyhogy mozdulni sem 
tudott. Egyik-másik sérvet kapott, mások tüdősorva
dásban szenvedtek; többen megörültek. 

Valamennyinek olyan volt az arca, hogy az őrök 
maguk is csodálkoztak, hogy hogyan lehet ilyen álla
potban életben maradni. Ez utóbbiak közül többen az 
isteni gondviselés jeiét látták az Isten szaigáinak e 
csodálatos életbenmaradásában. Nyolc év alatt csak 
12 halt meg, ami ily körülmények közt csakugyan 
majdnem hihetetlenként hangzik." 

A halál aratása. 

A halál az egész 1764-ik évben nem végzett láto
gatást a foglyok közt; e helyett a következő, 1765-ik 
évben egymásután hét rab rendtag életét oltotta ki. 
Ezek közt volt egy Cuncha Ferenc nevű kínai szár-

28* 
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mazású skolasztikus (fogadalmas klerikus), aki három 
éven át mint tolmács szolgált pátereinknek. Mikor el
fogták, sikerült megszöknie s ruhát cserélve elmene
külnie. Késöbb azonban ráismertek s a fiatal katekista 
örömmel vette fel ismét a rend ruháját, hogy megossza 
rendtársaival azok szenvedéseit. 

Halála nagyon épületes volt. Több mint tíz hóna
pon át hősi türelemmel viselte betegségének roppant 
szenvedéseit a nedves és sötét földalatti börtön fertő
zött levegőjében. A börtön egyetlen orvosa, a már em
lített, tanulatlan sebész időnkint el-ellátogatott a fog
lyokhoz s nem volt rossz hozzájuk, de minthogy semmi 
egyébhez nem értett, mint az érvágáshoz (rendes mes
terségére nézve kertész volt; annak is köszönte hiva
talát, hogy Pombalnak egyik birtokán kertészkedett), 
valóságos csoda, hogy még többet nem küldött a ha
lálba. Cuncha, akin a szerencsétlen sebész az utolsó 
órákban is csak érvágást akart eszközölni, a betegség 
alatt annyira elgyengült s oly vérszegény volt, hogy 
cellatársa, a német P. Koffler mindenképpen ellenezte, 
hogy az érvágásba beleegyezzék, melyet már többször 
alkalmaztak rajta s mindig nagy kárára. 

A következő 1766-ik évben megint két halottja 
volt a börtönnek, de ezúttal egy örvendetes esemény 
is történt. A már többször említett P. Du Gad rokon
sága, miután soká nem kapott hírt a páterről, végre 
arra a gondolatra jutott, hogy talán szintén a portugál 
börtönökbe került s valóban nagysokára nyomára jött 
a Szent Julián-erőd internáltjainak névsorában. Nem 
kisebb személyiség, mint a jámbor Lesczinski Mária, a 
francia királyné, vetette magát közbe érdekében, még
pedig oly erővel, hogy a pátert 1766 augusztus 8-án, 
három évi lisszabonis összesen 5 évi fogság után végre 
szabadon bocsátották. 

P. Du Gadnak első dolga volt, hogy felkereste a 
lisszaboni francia követet s jelentést tett neki arról, 
hogy a börtönben még két francia rendtag sínylődik; 
így ezek is kiszabadultak; az egyik három, a másik öt 
hónappal utóbb. Egyiküknek, a skolasztikus Delsartnak 
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sikerült két fogoly levelét magával vinnie, akik közül 
az egyik cseh, a másik német volt, melynek szövegét 
Eckart közli, valóságos remekműve az Isten akaratán 
megnyugvó, hitvalló lelkületnek. Egyik sem kéri, hogy 
kiszabadításának érdekében lépések tétessenek, hanem 
csak rend- és honfitársainak imáit kéri, hogy méltó
képpen tűrhessék szenvedéseiket. A:z egyik levélben 
pl. csakugyan megható a következő részlet: 

"Akik e soraimat olvasni fogják, talán majd azt 
gondolják, hogy sorsunk már-már elviselhetetlen. Hi
szen ez bizonyos értelemben igaz is, de mi ez mind 
ahhoz a szenvedéshez képest, amelyet a népek apos
tola, Szent Pál túrt el valamennyi tagjában? S ha mér
legre vetem szenvedéseimet a szentély mérlegében, 
szégyenkeznem kell a felett, hogy én csak ennyit szen
vectek Istenért, különösen, ha összehasonlítom szenve
déseimet a Társaság első nagy páterjeinek, annyi dicső 
vértanujának szenvedéseivel s végül és legfőkép azon 
kínokkal, melyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus szen
vedett érettünk ... 

Egy dolog igaz, nagyon nehezünkre esik: a szent
áldozás hiánya ... " - teszi hozzá ö is és arra kéri 
"kedves rendtartományának" összes tagjait, hogy 
éppen azért helyettük is mutassák be mindennap a 
szentáldozatot s imádkozzanak érettük, "szegény rabo
kért", akik "bár belenyugodtunk Isten akaratába, de 
azért gyenge és gyarló emberek vagyunk, semmire 
sem képesek Isten segítsége nélkül". Majd igy fejezi 
be: "Főtisztelendő Atyám, kénytelen vagyok befejezni 
soraimat, minthogy több papírom nincs ... " 1 

Az eddigi bajokhoz még újabb járult, midőn 

ugyanebben az esztendőben egy angol rendtárs, aki 
még nem volt pap, megörült s tomboini kezdett. Rend
társai kénytelenek voltak szegényt kötelekkel s ruha
darabokkal megkötözni. Kérték, hogy különitsék el a 
szerencsétlent a többiektől, de kérésük hasztalan volt; 
kénytelenek voltak éveken át maguk mellett látni az 

1 Carayon, Doc. inéd. i. h. 152. a kOv. 
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őrültet, aki sokszor egész éjjeleken át kiáltozott és 
hányta-vetette magát. 

1764 áprilisában Fáy súlyosan megbetegedett s 
kénytelen volt elfogadni azokat az orvosságokat, ame
lyeket P. Koffler, a tankini misszió gyógyszertárának 
egykori vezetője, valamiképpen meg tudott szerezni 
neki. Fáy buzgó gyónással készült a halálra; majd 
félrebeszélt s éjjelenként rettenetes köhögés gyötörte. 
Mégis néhány nap mulva túl volt a veszélyen. A ve
szély aztán még egyszer megismétlődött, de ismét 
szerencsésen elmúlt. Fáy a kettős gyógyulást rendje 
fiatal szentje, Ganzága Szent Alajos közbenjárásának 
tulajdonította s ettől fogva kezdte magát Alajosnak 
nevezgetni. 

A veszély azonban csak látszólag múlt el. 
1766-ban ismét visszatért a köhögés, a láz, a bél

baj s a vérköpés. A köhögés annyira felsebezte torkát, 
hogy a beteg már vizet sem tudott magához venni 
s ha megkísérelte, az az orrán keresztül kifolyt. Most 
már Fáy másra nem gondolt, mint hogy a halálra jól 
elkészüljön. "Két nappal halála előtt, írja Eckart, 
elmondta nekem, hogy bocsánatot kért Szent Ignác 
atyánktól, amiért oly lanyha volt a lelki életben a 
Társaságban töltött hosszú évek folyamán." 

1767 január ll-én este ll órakor arra kérte Eckar
tot, hogy még egyszer hintse meg szenteltvízzel. Utána 
nagy szomjúságát szerette volna enyhíteni, de a vizet 
ismét nem tudta lenyelni. Erre visszadőlt ágyára és 
csendesen elaludt. Ejfél után egy órával, 12-én, rab
társai sóhajtani hallották: ágya mellé siettek, de 
akkorra Fáy már kiszenvedett. 

Ami a foglyokkal meghalt. 

"Inkább alvónak, mint halottnak hittük volna, írta 
Eckart; kezét kereszt alakban tette össze a mellén, 
mintha még halálában is tanujeiét akarta volna adni 
annak, hogy az Udvözítő példájára a kereszten s a 
kereszttel akart meghalni." 
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A páterek a holttestet, amennyire tudták, tisztes
séggel elkészítették a temetésre. Reggel 1 órakor zör
gettek az öröknek s jelentették a halálesetet. Maga a 
várkapitány is lejött és sajnálatát fejezte ki Fáy halála 
miatt. Három katona vitte el aztán a testet, mégpedig 
egyelőre éppen abba a szűk kis börtöncellába, ahová 
Fáyt a megérkezése után három hétre bezárták. Este 
10-kor aztán eltemették a testet, mégpedig a Szent 
Julián-erőd kápolnájában. 

P. Fáy öt évet töltött a törtönben, azelőtt más öt 
évet a délamerikai missziókban; mindössze 45 éves 
volt, mikor meghalt. Életszentsége még a durva bör
tönőröket is meghatotta; nem érve be a fogság és 
betegség annyi fájdalmával, még hosszú és véres ön
ostorozásokkal is sanyargatta magát.1 Halála előtt 
bocsánatot kért a börtönöröktől, ha netalán valamiben 
megbántotta volna öket. 

Halála előtt bizonnyal értesült a szomorú sorsról, 
melybe működésének tere a délamerikai misszió jutott: 
a megtért s letelepedett bennszülöttek mindenütt ve
zető, tanító és atya nélkül maradtak s csakhamar 
visszaestek a barbárságba, melyböl pátereink annyi 
fáradság árán kiemelték öket. Pombal világi papokat 
küldött ugyan a páterek helyébe, de azoknak, kiket ö 
erre a célra kiválasztott, a legritkább esetben volt igazi 
hithirdetői hivatásuk s amellett a nyelvet sem tudták. 
Pombal egyszerűen segített a dolgon: elrendelte, hogy 
ezentúl ne az indiánok nyelvén, hanem portugál nyel
ven folyjon a térítés. A legképtelenebb kívánság, ame
lyet ki lehetett eszelni, minthogy az indiánok nem 
tudtak portugáiul s még anyanyelvükön is nehéz volt 
őket megközelíteni. A jezsuiták 21 gyönyörűen virágzó 
misszió-telepe rövid időn belül teljesen fel is oszlott 
s a vadak nagy része visszament az erdőkbe. 

A kormány azzal akarta megnyerni öket, hogy 
címeket, nemességeket stb. osztott; hitvány falvakat 
városított, középületeket emelt, természetesen itt 

1 Guilhermy, Ménologe; i. h. 32. a köv. 
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megint csak a bennszülöttek közmunkáját véve 
igénybe. 

"Nemességet adnak nekünk" mondották a szegény 
indiánok, "de a kenyeret kiveszik a szánkból. A hit
hirdetöink eddig mindent ingyen adtak, most fizetni 
kell a keresztségért, házasságért, temetésért . . . Igaz, 
hogy a jezsuiták alatt is volt közmunka, de ez mind
össze napi 3 óra volt és csak 5 napon át, mely után 
3-3 hétig teljesen szabadok voltunk s halászhattunk, 
vadászhattunk, tehettünk, amit akartunk. Es a páterek 
a közmunkákból ellátták a betegeinket, özvegyeinket, 
árváinkat, szegényeinket is s ami még megmaradt, 
azzal oltárainkat és templomainkat csinosították. Most 
pedig a nemesség és a városi cím mellett valóságos 
rabszolgák lettünk; maholnap már a földjeinket sem 
tudjuk megművelni, sem az aratást elvégezni. Minden
nap új és új közmunkát követelnek rajtunk; ma város
házat kell építeni, holnap a szenátornak palotát, a plé
bánosnak házat és ami minden csak eszetekbe jut. 
Mit használnak nekünk a nemességi címek, ha föld
jeink megműveletlenek maradnak s mi éhen halunk?" 

A végső számadások előtt. 

Az 1769-ik év elején P. Szentmártonyit ismét 
áthozták az azeitáói börtönböl a Szent Julián-eródbe. 
Ugyanezen évnek egyik legszomorúbb eseménye 
XIII. Kelemen pápa halála volt. Ez a nemeslelkú pápa 
a leghevesebb támadások közepette is rendületlenül 
védelmezte az üldözötteket s ismételten mély és ászinte 
részvétének adott kifejezést a Jézustársasággal szem
ben. Pedig ekkor már Európa legtöbb udvarában a 
voltaireiánusok és szabadgondolkozók uralkodtak s 
Portugál példáját a jezsuiták száműzetésében Spanyol
ország és Franciaország is követte. A pápa helyzete 
csaknem tarthatatlan lett az udvarok folytonos köve
telözései és fenyegetései közepett. 

A pápa halálával a kormányok szabadgondolkozó 
miniszterei mindent elkövettek, hogy szájuk íze sze-
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rint való pápa kerüljön Péter örökébe. A háromhóna
pos konkláve s az ott szereplő spanyol, francia és más 
diplomata bíborosok története bőven tanuskodik e mel
lett. Miután a Társaságat országaikból kegyetlen dur
vasággal száműzték, magában is meg akarták bélye
gezni a rendet s elvenni lába alól a talajt a pápai fel
oszlatás által. A francia, spanyol és nápolyi követek 
jelentése szerint a bíborosok három részre oszlottak: 
jókra, középszerűekre és rosszakra, ami alatt azt kel
lett érteni, hogy a "jók" a jezsuiták ellenségei, a "rosz
szak'' a rend barátai voltak, a "középszerűek" pedig 
azok, akiknek érzelmeit e tekintetben nem eléggé 
ismerték. A "rosszak", akiket "zelanti" vagy "fanatici" 
névvel is jelöltek, előre ki voltak zárva a választható
ságból; a Bourbon-kormányok semmi kétséget nem 
tűrő nyiltsággal hangoztatták, hogy oly pápa meg
választásába nem egyeznek bele, aki a jezsuitákat pár
tolja; mert hogy ezt államuk érdeke így kívánja. 
A gyenge jellemű és tehetségtelen Bernis bíboros, 
Pompadournak s a szabadgondolkozák klikkjének krea
túrája, volt a konkláve egyik főkortese; Ganganelli 
bíboros nem utolsó helyen neki köszönbette meg
választását.1 

Mindjárt a konklávé megnyitásakor két pans1 
levél jutott nyilvánosságra, melyben az Egyház ellen
ségei nyiltan hangoztatták, hogy a pápai trónon csak 
Ganganelliről lehet szó. Ugyanarról, akinek bíborossá 
való kineveztetését XIII. Kelemen keservesen meg
bánta. Végre is a csel győzött: Ganganelli elhítette a 
zelanti-párttal, hogy a Jézustársaságnak őszinte barátja 
s egyenesen azzal az indokolással nyilatkozott a zelan
tik jelöltje, Stoppani ellen, mert hogy az esetleg fel 
találná oszlatni a rendet. Egy nappal a nyilatkozat után 
Ganganellit megválasztották s mint XIV. Kelemen 
hagyta el a konklávét. 

Még aznap elterjedt Rómában a hír, hogy a Jézus
társaságnak napjai meg vannak számlálva. Pombal 

1 Carayon, Le pere Ricci et Ja suppression de la Compagnie 
de Jésus. (Doc. inédits XVII.) Bevezetés. 
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öröme határtalan volt, de minthogy a földön, úgymond 
Eckart, nincs öröm üröm nélkül, az ő öröme sem volt 
zavartalan. Ez év novemberében testvére, Ferenc, a 
délamerikai kormányzó, ki oly híven szolgálta a mi
niszter érdekeit, hirtelen s megrettentő halállal múlt 
ki: egy mérges képzödmény fakadt fel mellében, mely 
néhány óra alatt véget vetett életének. 

Alig hantolták el Carvalho Ferencet, Pombal 
másik, époly hű testvérére, Pálra került a sor, aki 
mint főinkvizitor P. Malagridát halálra ítélte. Hosszú, 
gyógyíthatatlan betegség sorvasztotta s még életében 
valóságos holttetemnek látszott. 1770 januárjában 
halt meg. Mint egyházi férfiú, egy gazdag apátság 
élvezője volts-elég különös -XIV. Kelemen, nem 
tudván még haláláról, 12 nappal halála után bíboros
nak nevezte ki. Jellemző Pombal beteges hiúság ára, 
hogy sehogyan sem akart lemondani a ragyogó cím
ről: még három évvel utóbb is egy egyházi naptár ele
jén az élő kardinálisok közé nyomatta öccsének nevéti 

A dicsvágy különben is Pombal egyik legkiáltóbb 
jellemvonása volt s aki kegyébe akart jutni, okosab
bat nem tehetett, mintha agyba-főbe magasztalta őt. 

Amit a mindenre kapható tollak e tekintetben végbe
vittek, csakugyan minden ízlésnek kigúnyolása. 

Egyik francia szabadgondolkodó nem átallotta .,a 
világ első emberének" nevezni őt s hozzátette: .,Száza
dok munkája volt, míg e csodamű (prodige) létrejöhe
tett, mely magára vonja az egész világ csodálatát ... 
Mily szép dolog ujjal mutatni rá s azt mondani: .,Ime, 
ő az! Ime, itt vanl" O, boldog volna Franciaország, ha 
megadatnék neki is, hogy egy nap ilyen hőst szemlét
jen fiai között, ily félistent, aminő Oeyras grófja!" 

A panegirikus vágyai hamar teljesültek: Marat, 
Danton s a többi .,félisten" csakhamar megadatott 
Franciaországnak isi 

Pombalt két testvérének halála semmikép sem 
ingatta meg; tovább is folytatta zsamokoskodásait, 
melyek alatt nemcsak a jezsuiták s általában az Egy
ház hű fiai, hanem az egész lakosság úgyszólva lélek-
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zeni is alig mert. A titkos törvényszék, melyet Pombal 
létesített a ,.gyanúsak" ellenőrzésére, oly rémülettel 
töltött el mindenk.it, hogy senki sem mert hangosan 
beszélni sem, sokan még az utcára sem mertek kilépni. 
Lisszabon lakói mint valami remeték éltek a házuk
ban, folytonos aggodalom és félelem között, tartóz
kodva minden érintkezéstől, mert sehol sem lehettek 
biztosak Pombal kémeitől, vérebeitőL 

A pápai udvarral tíz év óta megszakadt össze
köttetést Ganganelli megválasztása után Pombal sie
tett helyreállítani s az új nunciust tüntető ünnepélyes
séggel fogadta. A nuncius a Szent Julián-erődhöz egé
szen közel haladt el; hogy volt-e tudomása a börtön
ben sínylődőkről, nem tudjuk. A börtön szigora min
denesetre ezután sem változott. 

Az 1170-ik évben ismét hármat ragadott el a halál 
Eckart társai közül, köztük egy 91 éves aggastyánt. 
Akik életben maradtak, szintén mind a halálra készül
tek, hiszen emberileg semmi reményük sem volt arra, 
hogy innen valaha kimenekülnek. A világ megfelecl
kezett róluk; ők már nem számítottak az élők közé. 

Igy múltak hosszú hónapok és évek. 1772-röl fel
jegyzi Eckart, hogy immár 13 éve sínylődnek a föld
alatti börtönökben, becsületükben megrágalmazva, 
betegségtől és szenvedéstöl elhalmozva, és még min
dig se kihallgatásra nem idézték, sem jog szerint el 
nem ítélték öket. ,.Es mégis, úgymond, bármekkorák 
voltak eddigi szenvedéseink, azok mind elenyésztek 
azok mellett, amelyek a közeljövőben vártak reánk. 
XIV. Kelemen, akit a francia, a portugál és spanyol 
kormányok szúntelenül zaklattak. engedékenysége 
által nemcsak nem hozta meg a békét, mint ahogy sze
rette volna, hanem újabb viharokat támasztott maga 
körül." 

A döntő csapás. 

XIV. Kelemen csakugyan egymásután vissza
vonta az elődje és elődjei által a rendnek juttatott 
engedélyeket és kegyelmeket s mindenképpen érez-
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tette, hogy a rend ellen döntő csapásra készül. "Töb
ben közülünk, írja Eckart, kinek minden során meg
látszik a lángoló szeretet a Jézustársaság iránt, a halál 
által menekültek meg a szomorú esemény elöl", név
leg két édes testvére, kik közül az egyik mint felszen
telt püspök miiködött Makaóban s kik mindketten egy 
napon: 1772 február 11-én reggel haltak meg; azután 
decemberben még két rendtárs követte öket. 

A temetés a Szent Julián-börtönben igen egy
szeru volt. Bjnek idején néhány szolga s egy pap jöt
tek a halottakért. A testet koporsó helyett egyszerűen 
hulladék-rongyokban vitték el a közeli templomba s 
ott eltemették. A temetést néha már 6--7 órával a 
halál beállta után foganatosították; de nem volt ve
szély, mondja Eckart, hogy esetleg elevenen temetik 
el öket, mert a testre hányt földet fatőrobökkel azonnal 
oly erősen betaposták, hogy az ütések alatt még az 
elevennek is meg kellett volna halnia. 

1773 volt a végzetes esztendő, a Jézustársaságat 
feloszlató bréve esztendeje, melyet az erőszakos köve
telőzéseknek engedve, XIV. Kelemen hosszú belső 

küzdelem után július 21-én aláírt. A rémhír szeptero
ber 9-én érkezett meg Szent Julián falai közé. "Akik 
éveken át minden értesülést a külvilágról oly gondo
san távoltartottak tőlünk, írja Eckart, most egyszerre 
nem győztek sietni, hogy teljes ünnepélyességgel 
közöljék velünk a nagy ujságot." 

Pombal közeli birtokán vette az örömhírt s azon
nal elküldte egy titkárát s egy irnokot, akiknek jöttére 
a szenvedőket összehívták börtöneikből a börtön előtti 
folyosóra. Nagyszámú katonság őrizte a folyosó összes 
bejáratait; jelen voltak az erőd tisztjei is. A királyi 
küldött nagy ünnepélyességgel olvasta fel a brévét, 
mely után a páterekről letépték a már amúgy is ron
gyokra szakadt, pókhálóvá kopott jezsuita reverendát. 

A fájdalom könnyeket és zokogást fakasztott a 
fogoly szerzetesek lelkéből, akik szívesen viselték 
volna tovább is a börtön iszonyait, ha csak tudják, 
hogy édesanyjuk, a Társaság tovább élhet és dolgoz-
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hatik apostoli küldetése szerint az emberek között. 
Egy betegnek, ki nem bírt megjelenni a folyosón, a 
vár kormányzója maga sietett megvinni a hírt; a beteg 
sírva fakadt, mire a kormányzó rárivallt s megtiltotta, 
hogy az örömhír felett könnyezzen. "XIV. Kelemen, 
teszi hozzá Eckart, nem volt ilyen szigorú: megen
gedte, hogy sírjunk, csak azt tiltotta meg, hogy akár 
írásban, akár élőszóval igazságtalanságnak nevezzük 
a Jézus-társasággal szemben való eljárását." 

Pombal diadalmi mámora nem ismert határt. Nem 
sokkal utóbb rendeletet adott ki, melyben Lisszabon
nak s az egész országnak összes lakosait súlyos pénz
büntetés terhe alatt kötelezte, hogy házukat három 
napon át a közöröm jeléül kivilágítsák. Az összes 
templomokban Te Deum-okat énekeltettek hálaadásul 
egy rend megszüntetéséért, amely állítólag haszon
talan és ártalmas volt az Egyházra; "pedig, fűzi hozzá 
Eckart, ez a rend még akkor is, mikor már minden 
oldalról ütötték és üldözték, elég erős volt arra, hogy 
Erdélyben vagy 10.000 unitárius t térítsen vissza a 
katolikus hitre." 

A feloszlatási bréve, mint Eckart mondja, siettette 
több beteg páter halálát; ketten néhány héttel annak 
kihirdetése után haltak meg. 

XIV. Kelemen maga sem élte túl sokáig a fel
oszlatást. A francia papság vonakodott elfogadni a 
brévét; a párisi érsek, kit a pápa e miatt kérdőre vont, 
azzal felelt, hogy ebben nem tehet eleget Oszentsége 
óhajának, mert a bréve a kánonjogi formákat nélkü
lözi s így csak egy magánember véleményeként tekin
tik; amellett a papságra nézve kevéssé dicsőséges s az 
Egyháznak és a katolikus hit védelmének mindenkép
pen ártalmas. Az érsek levelét e szavakkal fejezte be: 
"Miközben alázatosan kérjük az isteni világosság 
Atyját, hogy árassza ki fényét Szentségedre s mutassa 
meg neki az igazságot, melynek fényét elhomályo
sították.'' 

E levél vétele után XIV. Kelemen lassankint el
vesztette testi-lelki erejét s még azon évben szept. 
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22-én meghalt. A portugál udvar a halálhírre egész 
Lisszabont gyászbavonatta, ami azelőtt egyetlen pápa 
halálakor sem történt meg. Pombal nagyon becsülte 
XIV. Kelement; Oeyrasban, kastélyában más arckép 
nem is volt, mint csak a pápáé. 

Ugyanabban az évben a börtönben is meghalt 
ismét négy "volt" jezsuita: 3 pap és egy londoni szár
mazású laikus testvér. 

A Társaság feloszlatásával ellenségeinek haragja 
nem ért véget. A brévét újabb rágalmazó röpiratok 
követték hallattanul ostoba rémmesékkel: Pombalnak 
nem kellett attól tartania, hogy a holtak birodalmába 
zárt, ártalmatlanná tett ellenség megcáfolja hazugsá
gait Azonkívül a következő évben Pombal újabb ren
delete állami tilalom alá helyezett minden könyvet és 
iratot, melynek szerzője jézustársasági volt: ezeket a 
könyveket mindenki köteles volt legrövidebb idő alatt 
elégetni. A Szent Julián-erőd lelkésze utóbb megval
lotta, hogy ez alkalommal félelmében, mert Pombal 
kémjei elött csakugyan senki sem volt biztonságban, 
nagyszámú igen értékes, tudományos munkát vetett 
tűzbe, melynek elvesztését rendkívül sajnálja. 

De Pombalnak még ez sem volt elég. Gyűlölete 
még az oltárokra is kiterjedt. A jezsuita szentek ké
peit levétette a templom-oltárokról, az addig nyilvá
nosan ünnepelt Borgia Szent Ferenc napját megszün
tette s megtiltotta a papságnak, hogy Loyolai Szent 
Ignác napján e szentről mondják a zsolozsmát. 

XIV. Kelemen utódja, VI. Pius, kezdettől fogva 
nem titkolta szándékát, hogy a még emlékében is 
meggyalázott Jézustársaságat oltalmába vegye s eset
leg újra visszaállítsa; amire különben hír szerint maga 
XIV. Kelemen egy hátrahagyott levelében szólitotta 
fel utódját. Forma szerint akarta megvizsgálni az ügyet 
s szabadlábra helyezni az Angyalvárba zárt P. Riccit, 
a rend utolsó generálisát, midőn "az úr megelőzte s 
maga szabadította ki az Angyalvár foglyát azáltal, 
hogy magához vette" (Eckart). Abban a pillanatban, 
amikor a haldoklók szentségeiben részesitették, az 
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Oltáriszentség jelenlétében P. Ricci tiltakozott a vá
dak ellen, amelyekkel a Társaságat annyiszor elhal
mozták s ünnepélyesen megbocsátott a rend ellen
ségeinek. 

Pombal bukása. 

1776-ban még egy pátert hoztak be a Szent Júlián
erödbe, akit tekintettel arra, hogy a nagynevű Arcos 
grófok családjából származott, eddig egy domonkos 
kolostorban öriztek. Ebben az évben halt meg Sal
clanha bíboros is meglehetösen fiatalon, aki egy idő 
óta szintén elvesztette Pombal kegyeit. 

Ami azonban Pombalra nézve sokkal aggasztóbb 
lehetett: a király maga is mindinkább gyengélkedett. 
Pombal megkísérelte rávenni a trón egyedüli örökö
sét, Mária hercegnőt, hogy kiskorú fia számára mond
jon le a trónról, remélve, hogy így tovább is meg
tarthatja diktátori hatalmát; a hercegnő azonban se 
kérésének, se fenyegetésének nem engedett. Igy mi
dőn 1771 Íebruár 24-én I. József behúnyta szemét, Pom
bal egész mindenhatóságának egy pillanat alatt vége 
lett. Az ország fellélegzett s az új királynő fájdalom
mal vette észre, hogy atyjának halála inkább kár
örömet, mint részvétet kelt, mire az udvaroncok meg
magyarázták neki, hogy a lakosság nem a király halá
lának, hanem Pombal várható bukásának örül oly 
szerfölött. 

"Ami bennünket, a Szent Júlián-eröd foglyait 
illeti - irja Eckart -, miután legnagyobb rosszaka
rónk, az, aki megesküdött, hogy amíg él, miközülünk 
Fgy sem látja meg a napvilágot, megszűnt az ország 
ura lenni, éreztük, hogy láncainknak is csakhamar 
le kell hullaniok kezünkröl." 

Csakugyan, alig néhány nappal a király halála 
után Oliveira, a Pombal szervezte titkos törvényszék 
egyik bírája átírt a Szent Júlián-eröd kormányzójához 
s hivatalosan bekérte tőle valamennyiük nevét. Ugyan
akkor tudni akarta minden egyes rabnál, milyen vét
ség miatt záratták el. A kormányzó összeállította 



448 

a névsort: hányan jöttek, hányan haltak meg, ami 
pedig az elzáratás okait illeti, azokról neki, úgymond, 
tudása nincs; csak annyit tud, hogy az elzáratás Pom
bal parancsára történt. 

Erre Oliveira személyesen jött át a Szent Júliánba 
s "ekkor történt először 18 évi börtön után - írja 
Eckart -, hogy megkérdeztek bennünket, mit tettünk 
és mit vétettünk. Oliveira asztalt hozatott a folyosóra 
a börtöncellák elé s egyenkint kihívatta a pátereket. 
Mindenkihez két kérdést intézett: "Hová szándékozik 
menni?" és "Milyen ruhára van szüksége?" Addig is 
egyszerű fekete ruhát adatott a páterekre, akikről 
a 18 évi fogság alatt a ruha teljesen lerongyolódott 
s akik közül többen csaknem meztelenek voltak."1 

A hír, hogy a Szent Júlián-börtön rabjai vissza
nyerik szabadságukat, minden oldalon hangos öröm
rivalgást keltett. Lisszabonból s a közeli városokból 
processziókban jöttek az emberek és sírva fejezték ki 
hálájukat és szerencsekívánataikat a kiszabadult áldo-
2:atokkal szemben. 

"Mindenkí kívánesi volt arra, mit szenvedtünk; 
mindenki látni akarta börtöneinket s megtapintani 
a falakat, fájdalmaink néma tanuit". Sokan megölel
ték a pátereket, bár alakjuk époly visszariasztó, mint 
nevetséges volt: egyiknek-másiknak egész ruhája 
csupa százszínú, egymásra varrt foltból állott. A rész
vét nemcsak szavakban nyilatkozott meg: egymásután 
hozták a ruhaneműeket s élelmiszert s azok között, 
akik legnemesebben viselkedtek e tekintetben, kitűnt 
egy protestáns hamburgi. Az osztrák-magyar követ, 
Lebzeltern, asztalához kérette az összes német és ma
gyar pátereket s őszinte jóakarattal felkérte öket, 
hogy nyiltan mondják meg, kinek mire van szüksége. 
Ugyanő később bevallotta, hogy mindaz, amit a Szent 
Júlián-börtönröl azelőtt hallott, messze a valóság alatt 
maradt. Eleget mondott különben a tény, hogy 18 év 
alatt a mi börtöneinkben 37 rendtag, az azeitaóiban 

1 Közölve Carayon-nál, l. h. IX. 233. s köv. Jegyz. 
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:31 halt meg. Hogy hányan haltak meg számkivetésben 
vagy valamely magános, puszta szigetre téve ki a ten
ger közepén, azt csak az lsten tudja. A Szent Júlián
erödből csak 45-en menekültünk ki élve." 

A jezsuiták nem voltak az egyedüliek, akiknek 
Pombal bukása visszaadta a szabadságát. A páterek
kel egyidejűleg nagyszámú, mindenféle rendű és rangú 
rab nyerte vissza szabadságát, amennyiben még élet
ben volt. úgy becsülték, hogy azok közül, akiket 
Pombal fogságba vetett, általában háromnegyed rész 
veszett el a nyomorúságban. Mindenesetre mindjárt 
az első alkalommal, hogy Don Pedro mint új király 
a nép előtt megjelent, minden oldalról ez a kettős 

kiáltás fogadta: "Eljen a király, halál a márkira!" Ha 
Pombal e napokban mutatni meri magát, a nép 
bizonnyal ízekre tépi. Még vejét is, Sampayo grófot, 
aki ki mert kocsizni, csakhamar oly kőzápor fogadta, 
hogy a gróf kénytelen volt visszafordulni. 

Amint azelőtt a jezsuiták ellen fizetett tollakból, 
úgy most Pombal ellen, de minden fizetség nélkül, 
a röpiratok és gúnyképek egész áradata látott nap
világot. Az egyik legsértöbb gúnyképet egy agya
fúrt portugál, királyi postásnak öltözve, maga vitle 
be Pombalhoz, midőn ez éppen abban reménykedett, 
hogy a király visszahívja az udvarhoz. Az exminiszter 
messziről észrevette s örömmel látta a postást leszálJni 
a kocsiból s csak miután az ismét hegyen-völgyön 
túl volt, vette észre, hogy bolonddá tették. 

Május 13-án, Don Pedro és Mária királynő királyi 
proklamációja napján a nép ismét közfelkiáltással 
követelte Pombal halálát. Az uralkodó pár azonban 
nem akarta uralkodását halálos ítélettel kezdeni s 
uzért egyelőre csak visszavonta egymásután mind
azon gyülöletes rendeleteket, melyekkel Pombal az 
országot elárasztotta. Többi közt a Társaság becsülete 
is visszaállíttatott: a jézustársasági szentek vissza
kerültek az oltárokra, a jezsuiták iratai a könyv
tárakba. 

Az Egyház is fellélegzett; a nuncius megkezdhette 

Ban~ha: OsRzegyüJtOtt munkái. X\'. 
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szabályszerű működését; előbb azonban nagyszámú 
méltatlan és oda nem való egyházi férfiút kellett fon
tos pozíciókból eltávolítani, ahová Pombal kénye 
emelte öket. Jellemző részlet: az 1755-i földrengés 
alkalmával elpusztult templomok közül azóta egyetlen
egyet sem állítottak helyre. Pombal különben nem
csak a jezsuiták ellen dühöngött ily kegyetlenül: aki 
nem áldozta fel neki lelkiismeretét, biztosan számítha
tott haragjára. 

A pátereket máris ismét mindenfelé meghívták 
lelkipásztori munkákra: prédikálni, szentségeket szol
gáltatni. Június 27-én a német és magyar páterek még 
egyszer megtekintették a Szent Júlián-börtönt s bú
csút mondtak a nyomorúságos helynek, hol 18 évet 
töltöttek; azután együtt vették útjukat az osztrák kö
vet háza felé, aki meghívta őket, hogy nála várják 
be az alkalmat, hogy hajóra szállhatnak. 

Másnap a nunciusnál tisztelegtek, ki szintén na
gyon szívesen fogadta és a következő napra az osz
trák követtel együtt ebédre hívta őket. Mikor dZ 

ebédre kitűzött órában megjelentek, fényes és előkelő 
társaság várta őket. P. Eckartot egy nemesrangú 
katonatiszt foglalta le, aki egy előkelő származású 
rokonát kereste, akinek érdekében maga a királyné 
is lépéseket tett; az egész ország minden zugát fel
kutatták miatta, de hasztalan. Pombalnak szakása volt, 
hogy gyakran változtatta a foglyok börtönét, úgyhogy 
sokszor nehéz volt nyomukra találni. Ugyancsak ott 
ebéd közben többfelől is kérték a pátereket előkelő 
szülők, hogy gyermekeik nevelését és oktatását vállal
ják el. 

Hazafelé. 

Csaknem három hétig laktak a volt jezsuiták 
Lebzeitern palotájában, hol nem is mint vendégeket, 
hanem csaknem mint családtagokat tartották őket. 

A követ neje nem akart lemondani arról, hogy ő maga 
láthassa el őket fehérneművel s mindennel, amire 
útközben szükségük lehetett. 
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Végre július 13-án este hajóra szállhattak Génua 
felé. Tizenegyen voltak: két magyar, négy német és 
öt olasz páter. Génuában nagy néptömeg fogadta 
a Portugáliából érkező hajót; azt hitték, hogy az Olasz
országból száműzött portugál páterekért jönnek. A gé
nuai érsek rendkívül szívesen fogadta a jövevényeket 
s midőn ezek elmondták neki, hogy Pombal harmad
félszáz jezsuitát vetett különféle portugál börtönökbe, 
anélkül, hogy egyetlenegyet is kihallgattak volna, 
vagy csak valamiről vádoltak volna is, az érsek nem 
tudta megállni, hogy kemény szavakkal ne keljen ki 
az ilyen "igazságszolgáltatás" ellen. 

Génuában öt napig időztek, azután augusztus 12-én 
a két magyar páter elvált egymástól, minthogy 
P. Keyling Rómába akart zarándokolni. Eckart és 
Szentmártonyi Ignác Milánóba indult, hová két nap 
alatt értek el. 

Itt Szentmártonyi és az osztrák páterek elváltak 
Bécs felé, míg Eckart és Schwartz Münchenen át a 
Rajna-vidék felé utazott. Mindenütt nagy szeretettel 
és lelkesedéssel fogadták őket, bár akkor a Társaság 
mindenütt fel volt oszlatva. Sok helyen az exjezsuitá
kat a püspökök meghagyták tanintézeteikben s azok 
vezetését. valamint a gyóntatást és igehirdetést rájuk 
bízták. Eckart az innsbrucki, müncheni, augsburgi 
jezsuitákat úgyszólva még együtt találta. A bambergi 
püspök elmondta Eckartnak, mekkora erőfeszítéseket 
tett ó is, a választófejedelem is, sőt még magasabh 
körök is a német jezsuiták kiszabadítására, de hogy 
I-ombal nevében mindig csak ugyanaz a válasz jött, 
hogy t. i. nagy baj származhatnék belőle, ha valaki 
csak szóvá is tenné e kérdést az udvarnáL 

Ugyanezt írta Eckartnak Bécsből Szentmártonyi is 
"Szeptember 5-én, úgymond, Bécsbe értünk s 12-én 
kihallgatásra bocsáttatunk Ö felsége, Mária Terézia 
elé, aki vagy egy óra hosszat tartott magánál s igérte, 
hogy minden kivánságunkat teljesíti. Lehetetlen el
mondani, mi mindent nem kísérelt meg a bécsi csá-

29• 



452 

szári udvur, hogy szabadságunkat kieszközölje s hogy 
mennyi hazugságot ki nem talált Pombal, hogy e tö
rekvéseknek ellenállhasson' ·. 

Egy másik páter valarnivel utóbb Augsburgból azt 
írta neki, hogy XVI. Lajos francia király kivánságára 
a pápa néhány volt jezsuitát ismét Dél-Amerikába kül
dött, a francia Cayenne-szigetre, hogy ott a hitet ter
jesszék. Az indiánok öröme, kik a közel Maranyouból 
is átjöttek a rnisszionáriust hallgatni, leírhatatlan volt, 
mikor hosszú idő rnultán ismét saját nyelvükön hal
lottak európai hithirdetőt beszélni. A portugál birto
kokra azonban csak nagyon lassan hatolhattak be 
a jezsuiták ismét, úgyhogy itt az egykor oly virágzó 
missziós intézményeknek rövid idő rnulva teljesen 
nyomuk veszett. 

Más értesülés is vigaszára volt Eckartnak: meg
hallotta, hogy VI. Pius nagyon szereti az expátereket: 
szenvedésük történetét egy volt szentjúliáni fogoly
páter ajkáról rnély megindulással hallgatta végig. Egy 
f'átert azzal a hivatallal bízott meg, hogy a kihallga
tásra jelentkező bíborosokat hozzá bevezesse. Ami erre 
a szálláigére adott alkalmat: "XIV. Kelemen alatt 60 
kardinális sem volt elég arra, hogy egyetlenegy jezsui
tát bevezessen a pápához; most pedig egy jezsuita ve
zeti be hozzá rnind a 60 bíborost.'' 

P. Eckart naplója itt véget ér. Azonban nem bú
c:súzhatunk el tőle anélkül, hogy életének hátralévő 
részéról néhány sorban hírt ne adjunk. Sokat nem 
tudunk róla. Bizonyos, hogy nem maradt soká Mainz
ban: szerzete iránt való lángoló szeretete arra ösztö
nözte, hogy még idős korában is mégegyszer hosszú 
vándorútra keljen s idegen földön, Oroszországban 
c:satlakozzék rendtársaihoz, ott, ahol a Társaságat fel
oszlató bréve nem hirdettetett ki. 

Polockban, 1809 június 29-én halt meg igen ma
gas korban s az utolsó percig nagy épülésére volt fia
talabb rendtársainak, amidőn mint őszhajú aggastyán, 
mint a "portugál katakombák egy élő ereklyéje", a fo-
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lyosó falához támaszkodva vánszorgott oda, ahová 
a rendtagokat a csengetyű hívta s hajlott kora és tel
jes elgyengülése mellett, még 32 évvel a Szent Júlián
börtönböl való kiszabadulása után is híven teljesítette 
a szerzetesélet összes közös áhítatgyakorlatait 

A többi kiszabadult fogolyról is kevés adatunk 
van. A börtönből a szélrózsa minden irányába távoz
tak, csak egyedül egy 82 éves páter, volt maranyani 
vizitátor, Toledo Ferenc nem akarta elhagyni a Szent 
Júliánt, ahol annyit szenvedett s azt mondta, hogy 
ott marad örizni 37 testvérének sírját, akiket a közeli 
templomban temettek el. Magas kora mellett is még 
7 évet élt s főfoglalatossága az volt, hogy sorbaláto
gatta társainak sírját; halála előtt azt kérte, hogy 
temessék őt is a 37 hitvalló mellé. 

A portugál származású jezsuiták a Pombal-fé!e 
"cirök és visszavonhatatlan" száműzetési rendelet da
cára nyugodtan Portugáliában maradhattak, hiszen töb
ben közülük Portugália legelső családjaiból valók vol
tak. A király és királyné a legtüntetöbb módon fo
gadták a volt pátereket, akik a felségek meghívására 
ismét szinte mindennaposak lettek az udvarban. 

A szabadgondolkodók bosszúsan vették észre 
a változást. D'Alembert szakott nyers modorában igy 
;rt Voltaire-nek: "úgy hallom, ez a jezsuita csőcselék 
(cette canaille jésuitique) megint visszakerül Portugá
Iiába ... Ez a királyné, úgy látszik, nagyon babonás 
feleség. Félek, hogyha a spanyol király meghal, 
Spanyolországban is követik a portugálok példáját ... 
Akkor azután megint vége egész uralmunknak s a 
nagy csatát mégis az ellenség nyeri meg." (1777 jú
nius 23.) 

A portugál királyné, hogy atyjának hibáját jóvá
tegye, csakugyan jelentékeny összeget küldött a Szent
atyának azért, hogy atyja annyi portugál jezsuitát 
tétetett ki a pápa megkérdezése nélkül a pápai állam 
területére s ezeket a pápának kellett eltartania. 

Viszont éppen atyjának emlékére való tekintet
tel a királyné nem akarta Pombalt abban a büntetés-
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ben részesíteni, amelyet megérdemelt; annál inkább, 
mert a nagy pörben, melyet főleg a meggyilkolt A vei ro 
herceg rokonai indítottak az exminiszter ellen, Pom
bal ügyesen mindig azzal védekezett, hogy hiszen ó 
semmi mást nem tett, rnint hogy I. József akaratát haj
totta végre. Az összes rendeletek, végzések, ítéletek 
alatt csakugyan a király neve volt olvasható, bár be
bizonyosodott, hogy Pombal a király pecsétjét a király 
tudta nélkül is használta. 

Az Aveíro-pörrel együtt a jezsuiták is terjedel
mes vádiratot nyujtottak be Pombal ellen, melynek 
13 kérdőpontja közt az első így hangzott: "Miért nem 
hallgatta ki és vizsgáltatta meg Pombal, minden isteni 
és emberi jog ellenére, egyetlenegy jezsuita ügyét sem, 
akiket pedig oly felháborító gonoszságokkal vádolt s 
miért tette lehetetlenné, hogy védekezzenek?" 

E kérdésre Pombalnak feleletet kellett adnia. 
Eleinte mindenben az elhúnyt király nevével takaród
zott, de utóbb, midőn saját leveleit mutatták meg 
neki, melyben igazi szándékait leleplezte, bevallotta, 
hogy több rágalmazó iratnak ő volt a szerzője. A por
tugál jezsuiták összes vagyana az üldözés folyamán 
közfosztogatás prédája lett; ezeknek visszanyeréséről 
hamar lemondtak a volt páterek, de rendjük becsüle
tét nem akarták beszennyezetteD hagyni. 

E két pörön kívül még vagy 40 pör indult meg 
egyidejűleg Pombal ellen. 

Hosszú huzavona után, melyben bizonnyal Pom
bal barátainak keze játszott közre, végre a királynő 
sürgetésére 1780-ban befejezéshez ért a nagy pör. Az 
ítélet megállapította, hogy: ,.Mindazok, akiket az 1759 
január 12-i végzés alapján akár halálbüntetéssel, akár 
börtönnel sujtottak, ártatlanoknak bizonyultak". 

A királyi törvényszék végzése tehát 21 évvel 
utóbb mégis igazságot szolgáltatott. Elismerte, hogy 
A veiro, Tavora, Malagrida és a többi "merénylő". 
valamint a jezsuiták, kiket Pombal felségsértéssel vá
dolt, ártatlanul szenvedték a megbélyegző, súlyos bün
tetéseket. Ezzel együtt Pombal felett is kimondták 
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a halálos ítéletet; a királynő azonban tekintettel az ex
miniszter magas korára s elsősorban saját atyjának 
emlékére, megkegyelmezett neki s a halálbüntetést az 
udvarból és Lisszabonból való örökös száműzetésre vál
toztatta. A kisebb pörökben is állandóan Pombal ma
Iadt a vesztes s az óriási vagyont, melyet m.iniszt.ar 
korában felhalmozott, kártérítés és pénzbüntetés eimén 
nagyrészt ismét elvesztette. 

Kevéssel száműzetése után Goából hajó érkezett 
Lisszabonba, mely 19 ládára való ezüstöt, ékköveket 
s egyéb drágaságokat hozott Pombal eimére. Pombal 
ugyanis kifosztatta Goában Xavéri Szent Ferenc sír
ját: innen jöttek megkésve ezek a drágaságok. Mikor 
kérdőre vonták, Pombal azzal felelt, hogy biztonságba 
akarta helyezni az értékes drágaságokat, nehogy eset
leg gonosztevők kezébe kerüljenek. A királyné azon
ban jól tudta, hogy a "gonosztevő kezeket" nem Goá
ban kell keresni s a drágaságokat visszaküldte Xavéri 
Szent Ferenc sírjára. 

A szent sírjának kifosztásában Pombalt nemcsak 
a jezsuiták elleni gyűlőlet vezethette, akiknek rend
jéhez a szent tartozott, hanem csillapíthatatlan kincs
vágya is. Az újabb és újabb börtönök, melyeket ellen
ségeinek s az újabb és újabb kastélyok, melyeket ön
magának épített, épúgy sokba kerültek, mint a hírlap
és röpiratirók megfizetése és a különféle alkalmazot
tak, kémek és titkos ügynökök pénzelése. Maga a fen
tebb említett állítólagos bréve, mely Saldanhát a rend 
reformátorává kinevezte, nem kevesebb, mint 300.000 
cruzadájába került; egyéb hasonló célokra közpénzek
ből kb. 28 milliót költött. 

A száműzetési ítéletet Pombal, aki ekkor már 
nagybeteg volt, csak 9 hónappal élte túl. Halála min
denkép megérdemli, hogy Lactantius ismert művéhez, 
amelynek "De mortibus persecutorum" (az egyház
üldözök halála) a címe, mínt új fejezet csatoltassék. 

Kínos és megszégyenítö betegség gyötörte: lepra
szem fekélyek fedték egész testét, úgyhogy senki sem 
tudott borzalom nélkül közeledni hozzá. Megaláztatva, 
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közmegvetésnek kitéve, elítéltetve, keserűségben töl
tötte utolsó éveit; látta, hogy áldozatai ismét elfoglal
ták a helyet, ahonnan ö kiüldözte öket és látta be
hegedni a sebeket, melyeket a valláson, az Egyházon 
s a szerzetesrendeken ütött. ö, aki nem átallotta dik
tátor korában azt mondani, hogy szándékai tiszták s 
hogy "ha miniszteri hivatala egyetlenegy bocsánatos 
vétekre kényszerítené, inkább lemondana tisztségé
röl" s aki még halála előtt is ünnepélyes nyilatkozat
ban tette közzé, hogy mindig egyenes és tiszta szán
dékból cselekedett s hogy lemond az Isten irgalmas
ságáról, hacsak valaha is harag vagy gyülölet vezet~e 
volna intézkedéseiben, rettenetes önátkozással az 
ajkán halt meg, miután a haldoklók szentségeit mint 
haszontalanságot, nejének minden könyörgése ellenére 
állhatatosan visszautasította, 1782 május 8-án, 83 éves 
korában. 

Testét a helyi plébániatemplomban akarták fel
ravatalozni, de a nép hevesen tiltakozott ez ellen és 
sehogyan sem akarta tűrni, hogy egy kiközösített 
ember holttestével szennyezzék be a szent helyet. 
A halott barátai akkor megkísérelték megnyerni az 
engedélyt, hogy a holttest Lisszahonba szállíttassék s 
ama fényes mauzoleumban helyezzék el, rnelyet 
Pombal még életében emeltetett magának. De Villa
nova márki, az akkori miniszter, kereken visszautasí
totta a kérelmet. 

Erre Pombal párthívei abban a reményben, hogy 
a királyné idővel megkegyelmez a holttestnek s meg
engedi Lisszabonban való elternetését, egyelőre a 
pombali ferencrendiek templomának egy elhagyatott 
kápolnájába vitték a koporsót s itt halottas leplet 
borítva rá, lassan megfeledkeztek róla. A holttest így 
temetetlenül maradt hosszú évtizedeken át. 

A Gondviselés úgy akarta, hogy a jezsuita rend 
legnagyobb és legkegyetlenebb ellenségét senki más, 
hanern a jezsuiták részesítsék végtisztességben. Csak
ugyan, VII. Pius pápa 1814 augusztus 7-én ünnepélye
sen jóvátette XIV. Kelemen balfogását s visszaállította 
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a Jézustársaságot, mire az egész világról összesereg
lettek a régi rendnek még élő tagjai s noviciusi buz
galommal állították helyre mindenütt, ahova a vissza
állított rendet meghitták, a régi szerzetesi fegyelmet 
s a rendi szokásokat. Miután Franciaországban P. Picot 
de la Cloriviere vezetése alatt több házuk megnyilt, 
1832-ben, pontosan félszáz évvel Pombal halála után, 
Portugália is kért jezsuitákat s egyelőre a francia 
rendtartomány tagjai vállalkoztak arra, hogy a meg
hívásnak eleget tesznek. 

útjuk a portugál határtól kezdve valóságos diadal
menet volt s minél jobban közeledtek Lisszabouhoz, 
az ünnepélyes fogadtatások és tüntető örömnyilvání
tások a lakosság és közhivatalok részéről annál 
sürübbek lettek. 

A kis csapat, melynek P. Delvaux József volt a 
főnöke, útközben megállt Pombal birtokán, hová a 
márki családja kérette őt s hol a Társaság nagy 
üldözőjének gyermekei és unokái térdenállva kértek 
tőle bocsánatot azért, amit elődjük a rend ellen el
követett. Majd gyermekeik nevelését a páterekJe 
bízták. 

A kis városka diadalkaput, tűzijátékot stb. készí
tP.tt a pátereknek, amint február 17-én reggel Porobaiba 
érkeztek; a rendi főnök azonban tudván, hogy Pombal 
teteme még mindig temetetlenül hever a ferencrendiek 
elrejtett kápolnájában, kivonta magát az ünneplés elöl, 
társaival együtt felkereste ezt a kápolnát s annak 
oltárán "praesente cadavere" gyászmisét mondott 
Pombal lelkiüdvéért. S azután összes rendtársai ne\'é
ben megáldotta és beszentelte a koporsót ... 

Ez volt a jezsuiták bosszúja ezer meg ezer 
jezsuita halálos megkínzásáért, annyi rendház és 
virágzó misszió eltiprásáért ... 



Megjegyús. 

Amerikai missziós körutam megjelent folytatásos cikkekben a 
Magyar Kultúra 1923. (X.) évfolyamában. Mint különlenyomat 
.,úti feljegyzések" alci.mmel könyvalakban jelent meg a 

Magyar Kultúra kiadásában 1923-ban 86 lapon, Budapesten. -
E kiadás csak annyiban különbözik az eredeU (1923.) kiadás
tól, hogy a 40. lapra jegyzetként beiktatott rész került. 

P. Bangha e könyve és az amerikai .,Official Catholic Direc
tory" nyomán báró Vécsey József Aurél ugyanis .,Az amerikai 
hitélet" eimen vitát inditott az északamerikai hitélet rekord
eredményei felől, melyre P. Bangha .,Mégegyszer az amerikai 
hitélet" eimen .,Incze István" álnéven adta meg .,hozzászólá
sát" a Magyar Kultúrában (l929. XVI évf. I. kt. 479--480. 1.). 

Mivel e hozzászólás a tárgykört élesebben világHja és mert 

P. Bangha régebbi nézetét erősiti s főleg mert P. nanghának 

szándéka volt ezeknek az adatoknak egy újabb kiadásba 
való beledolgozása, azért vettük be itt. 

Dél keresztje alatt .,feljegyzések egy délamerikai missziós kör
útról" eimen adta ki P. Bangha azokat az úti jegyzeteit, 
amelyeket délamerikai útján 1934 április 20-tól augusztus 
2-ig készitett. E kötetéból mindössze három fejezet jelent 
meg a köayve kiadása előtt (a Magyar Kultúrában). 
Első kiadásként 1934 karácsonyára jelent meg e könyve. 
és alig egy esztendo alatt teljesen elfogyott. A második ki
dás - melyet jelen kiadásunk is követ - 1936 karácsonyán 
jelent meg a Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadásában 
(Budapest, 1937 jelzéssel) 244 Japon, az első kiadásból át
vett 50 egészoldalnyi képpel és a délamerikai jezsuita város
alapitásokat 161~1167 közt feltüntető részletes térképpel. 
A második kiadé.s csupán pársoros részletben tér el az 

elsőtől. 
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Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben ,.egy fejezet a magyar 

Jézustársaság multjából" alcimmel könyvalakban jelent meg, 
mlnt a ,.Magyar Kultúra Könyvtár" 10. száma, Budapesten, 
1937-ben (Pázmány Péter irod. társ. kiadásában) 84 lapon, 
mely egy részletes magyarázatokkal ellátott alaprajzát is 
nyujtotta annak a Szent Julián-erödnek, ahol a magyar 
jezsuiták szenvedtek. A kötet címlapján P. Fáynak az az 
először közölt képe látható, melyet P. Bangha az abaúji 
boldogkőváraljai kastély képtárából kapott gróf Zichy-Meskó 
Jakabtól. E képen ez a felirat olvasható: ,.David Pay. 
S. I. Indiarum missionar. Lusitan ... yaipone. 12 ianuaro 1767" 
(a halálozás napja.) - P. Bangha e hires magyar jezsuita 
hithirdetőnek életirásával rendkivül behatóan foglalkozott, 
az adatokért nagyon sokat levelezett és igy mentette meg 
az elfeledéstól. 

Dr. Bíró Bertalan. 
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