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Szentnise
A szentmise emberi, keresztény és papi
létem értelmének az összfoglalata. Benne minden eg,;rií ~t "an g Ls t en a három isteni személy, a megtestesült Istenember, az egész küzdő Egyház hivatalosan képviselve r3ojt~m keresztül, azután a hivek egy
csoportja.
~inden emberi probléma itten talája
a
megoldását v~lágnózeti sikon, kegyelmileg. Látható
anyag és Ját~atatlan lélek, jelen, mult ~s jövő ös zszesüritve. Az örök Isten, a bünbeesett Adám, a megváltásmegigérése és megvalósitása 9 a keresztáldozat
m0görckiiiése. Felelet étZ élet és halál, a lelkiismeret gyötrő kérdéseire, itt a bünbocs6nat éG üdvözülés forrása, a feltárr.auás záloga, a gyenge ember lelkj ~tpláléka,
a t~lmutatás a rövid földi életen. A
leglényegGsebú emberi feladat, az Isten tisztelete,
dics6~ete, im5dása és szolgálata legméltóbb,
l agideálisabb m06~alócitása. A sóvárgó emberi
lélek
megnyugvása nem okkultista misztifikáció, nem babonás hókuszpókusz, hanem értelmes, logikus, megindokolt kinyilat~oztat~8 alapján. 1~ istenemberi főpap
önfeláldozásának a folytatása az apostoli szukceszszión, a püspök és papszentelésen keresztül. Ha
a
bün nem okoz még nagyobb katasztrófákat a világon ,
mint amilyeneket tényleg előidéz az istentelenség,a
terror, a rablás, gyilkosság, házasságtörés, képmutató politika, sorsbizonytalanság, milliók megölése,
hazájuktól megfosztása, ártatlanok megbecstelenitése révén, akkor ezt ennek az isteni áldozatnak kö-
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szönjük, amely minden hivő katolikusnak a gyarlósága mellett is tud szenteket, önzetlen apotolokat, misszionáriusokat, szüzeket életrehivni és
viruló életben tartani, akik csökkentik a
gonoszságot, terjesztik a jót, a boldog élet titkát, engesztelik a meggyalázott és káromolt
Istent és elegettesznek saját és mások büneiért.Ha
a szentségek a kellő küzreDüködés esetleges hiánya miatt nem is olyan hatékonyak mint
lehetnének, de azért Dégiscsak Dás a katolikus élet, amelyre a az orrtm.i s e árasztja ki áldásai t? rri n t a
pogány, baboll:1s)magza,tgyilkos, hü.t Len , keményszivü pogány anyvgelvüne~ az életmódja. A szentsé gek is ebből az áldozatból forrásoznak és unt ják
felvilágos~tó, 0rősitó~ segitő, megszentelő
kegyelmüket.
''T et. saját érd en om a.Lap.jan üdvözülünk,
hanem ha van érdeL10Ll~ azt is a kegyelcmnok,a megvál tó Kris7.tuznak köszöDörü, akí áldozatom, eledelem és Jdvözitőn itt az oltáron. HiteD,
reményeD és szeretetom alavja, bizonyítéka, megszilárdit6ja, a szeretot köteléke, példája.
hlig is ~rteJl1, ~ogyan lehetett az eg~ház történelem t'o Iyanán hoaaz u időazak, amikor nem aLáz a t os aág'bó L,
min t nóh ány szent egy ideig tar tózkodott a személyes álnozatbenutatást6l, hogy
annál jobban felkésziiljön rá, hanem egészen ál talános szokás 'Jol t 9 hog;y a papok alig raí.aéz t ek éveken keresztül, Tartominyt zsinatoknak kellett elő
irni, ho~y lesalább 3-4-s~er az évben misézzen minden pap t r3-vennai zsinat 1314 9 a spanyol zsinatok
évi 3 misézést kiváatak). Ide jutott az apostolok
idejének és az őskeresztényeknek leglényegesebb imádsága. Eredetileg együtt vol t a misében a ~=egvál
tó halálára való emlékezés, a szentirásolvasás és
ennek magyarázata homili~ alakjában az egyházközség
feje részéről, hálaadás 9 zsoltárénekelés és azután
a megszentelt kenyér és bor kiosztása jelen és távollevőknek egyaránt a diákonusok által. Himnusz,
keresztény eredetü ének zárta be az istentisztele~.
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Iláakor- pedig simóniás üzletté alacso..

nyi tották le a kufárok. lIeg kellett tiltani a több
mint napi háromszori misézést. l:ilyen megalázódás
a csendben hallgató szentségi Krisztus részéről,a
ki nem háborodik fel és nem csap le azonnal a viszszaélőkre.

A misztikus imával van a szentmisének
nagy hasonlóságag az Istentől való személyi különállást leszámitva a szentmise biztosit ja a lehető
legbonsőségesebb és legmélyebb egyesülést Isten és
az ember közt itt a földön. A házasság una caro-ja
még a szentség legideálisabb magaslatán sem az nint
Isten bennem és én Istenben a szentmiseáldozat gyümölcsében való részesedés utján. A misztikus kegyelmek is és az égi visió beatifica is innen fakadnak
és itt tal~lnak beteljesülésre.
Átgondolom tehát, mi is a szentmise.
Igéret, szerződés, szövetség Isten és
az ember között. Az ószövetsóg választott népe Kánaánt és ellenségei fölötti győzelmet kapta
az
istenjigérot jutalmául azzal a feltétellel,
hogy
hü marad Istenhez és parancsaihoz. A levágott, negsemmisitett, kiöntött, elégetett stb áldozat
jelképezto azt, hogy az ember is vállalja a megsemmisülésnél is rosszabb isteni büntetést, ha megszegné a szerződóst. Már ~z ószövetségben is jegyességhez, eljegyz€shez hasonló viszony állt fenn Isten
és a választott nép közt. Házasságtörés volt a bálványimádás és istentelenség. A házasság hasonlata
már akkor is az emberileg lehetséges legbensőbb társulást és egyesülést akarta kifejezni Isten és ember között. Az elpogányosodó sokistenhivés korában
Ábrahám megőrizte az igaz hitet és engedelmessége
jutalmául nemcsak fia nyert kiméletet, hanem utódaiból származott a l~essiás. A földi életben nem
is
várhatott volna gazdagabb, boldogitóbb isteni
áldást. A tulvilágon pedig üdvözülni annyit jelentett,
mint bemenni Ábrahám kebelébe. Ez az áldozat gyümölcse.
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A bálv~ny és a~anyborju ioádás ellenére S1nain megujitja Isten a barátsági és szövetségi
szerződést, tovább~~ is fenntartja igéreteit. De
mint régen, most is feltételhez van kötve az isteni igéret. Törvényolvasás kiséri az áldozatbemutatást. Hüség a Tizparancshoz és az isteni áldás
beteljesülése elválaszthatatlanok. A hütlenség,
sőt a bizalmatlan hitetlenkedés és kételkedés
is
már az igéretből való kizárással jár. ]~ózes vérrel hinti meg a népet. Vérzser~ődés! ez a pecsét
a testamentmnOD. iUdozat, vér nélkül nincs boldodulásg ez az isteni törvény. De boldogjtó a jutalma.
Az nj, krisztusi igéret és szövetsé6'i szerződés lelki bb te-rtalwu.
leár nem nevezlek ti teket
sz.o Lgáámnak , hanern barátaimnak. Hi t igért Krisz+'us
Péternek? Száz~~nyit9 mint amennyit elhagyott itt
a földön és azután ~Z ö~jk életet.. De ezt az
igéretet alapos iskolázás előzte meG és előfelt8tele volt a hitvallás g Te Krisztus vagy, az
~lő
Isten Fia. Vi~sza kellet+ utasitani m.i nd en
más
nézetet, atio'Ly ennél keve ae ob vol t g prófó,tc. nem elég. Le keliett ve~kő~ni minden föld~essébet; versengést, proteL.ciás éCi ~utalmat, e:\'yávaságot, menekülést a kereszttől. BaEátaimnak nevezlek titeket,
ha megtartjátok mindazt, amit mondottam nektek, ha
követitek az evangél~uml tanácRokac, ha a hegyi beszédet meGérti tek és nem más eazmé nyt kor-o s t ek, Barátok csak azok lGhetno~} ak~k jól megértik egymást.
Ez az uj igéret. Vér pecssteli meg a kereszten.Vérésen komoly az igéret. NaCY a tét. Nemcsak
kenyér és bor, nem állat most az áldozat? hanem emberáldo7,at. A többi nem volt elég hatékony.
Sőt
még e~ sem elég. Civilizációval, technikával profán kulturával akarják sokan boldogitani az emberiséget. Sajnos de igy vang Mindez lehet szép és
jó, de nem elég, amikor még az emberáldozat sem elégitette kis Istent, hiszen megpróbál ták sokan és
sokáig. Istenemberi áldozatra volt szükség.Arra a
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radikális emberi áldozatra, wnely nem a fizikai feláldozást kivánja az embertől, hanem amely a lélek
mélyéig hatól és ott gyógyit ja a beteg embert:
e
bünt kell feláldozni, mert ez rontja meg a barátságot Istennel. Enélkül a lelki véres áldozat nélkül
nincs béke, nincs lelki nyugalom.
Az Isten-eDber tőlünk is ugyanazt az önfeláldozó áldozathozataIt, az önzetlen életet, munkánk
ambicióink, érdeklődésünk, igényeink, jogaink
Istennek való odaajándékozását kivánja meg cserébe a
barátságért, ahogy Krisztus ezt az apostoloktól elvárta és a Szentlélek pünkösdi kegyelmi kiáradása
ténylegesen biztositotta.
Látjuk, hogyan bomlanak fel a szerencsétlen házasságok, mert nincsea házastársak közt tartós 86yetértés, mert önzők, nem önfeláldozók, hütlenek, házasságtörők, mert nem hozták meg Istenért
és egymásért Yxisztusban ős I~isztussal belső életük áldozatát.
Az ujszövetségi áldoza:t halál t kiván. 1.10rtificatio kell a barátsághoz. Játszogatni a bünnel,
csiklandozni, kicsit megfékezni, aztán megint szabadjára e.ngedni és ugy élni, mintha Krisztus
nem
halt volna mcg:ez biztosit ja a v.ilág fiainak a
barátságát~ a ~omázást, a jó cimboraságot a kártyapártinál, de e.z nem gyujt.ja lángra a krisztusi szeretet
tüzét a lelkekben
• Le kGII lőni a parázna veszett
kutyát, a koményszi'rü fukar vadállatot. El kell égetni az érzékiséget, a kényelmes élet keresését,az uraskodást, basáskodást, a gőgöt, egymás lenézését,haszontalan k?itizálást, más mértékegység használatát,
mint amit a nemzetfeletti katolikus Egyház, a földi
Y~isztus használ, hogy egyek legyünk a
miaztikue
testben és a tagok összedolgozzanak a fejjel. ~lintha
nem is léteznének hiu ambició,érzékenykedések,
ugy
kellene kipusztítani, kiirtani ezeket a tYUkszemeket.
Ennyit jelent a mortifikáció, a feláldozása mindannak,
ami nem krisztusi, ami nem az ő tana, eszménye,parancsa, tanácsa szerint való. Ez az uj szövetség, ez a
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szentmise tartalma. Állom a szerződést, amely csak
ugy állhat fenn, ha mindkét szerződő fél beváltja
igéretét. Amekkora bennem a Krisztusszeretet, akkora bennem a büngYÜlölet ••Unennyi bennem a bünszeretet, annyival gyengébb a Krisztussal való barátságom. Iri t jelent az ujszöve1ségi áldozat,
a
szentmise? Halált a bünre és mindarra, ami a bünhöz vezet, a bÜDveszélynek, bünalkalomnak is feldáldozását, annak a visszautasitását, ami ebből a
szempontból nem fér össze hivatásomnal, az evangál±mi tanácsokkal. Nem lehet egyszerre két
urnak
szolgálni, ami annyit jelent, hogy nem
lehetek
egyszerre Erisztus barátja és testvére és non lehetek ugyanakkor jó11an azokkal, akik Krisztus ellenségei, nem élhetek ezek módjára, nem valIhatom
ezeknek az Lete Ivo t , , l~bnegatio, keresztut, önmegtagadás és szenvedésvállalás elvi
megalkuvás
nélkül az alázatos és engedelmes I(risztus példájára. ::i pontosan a szerződés tartalma és szövege?::eg
nem osztott szeretet. Teljes szivből, teljes lélekkel, minden erővel. ua ezt ugy értem, ahogy YJ'isztus, akkor az barátja vagyok, akkor végigmentem az
apostolok és tanitványok YJ'isztusi iskoláján, ahol
nemcsak elméletet kellett tanulni, hanem be is kellett gyarló bukáBok árán gyakorolni a tanultakat,amig ki nem alakul pünkösdkor bennem a krisztusi jellem. A szentmise nemcsak áldozat, hanem
iméd~ág
is. Ha barátilag, testvéri leg egy vagyok Krl~ztusban,
akkor ugy, hasonlóan imádom az Aty,át, mint Ó.
Nála
nem szünt meg a visió beatifica. Ennekem ezt
hittel
kell pótolnom. Ez a hit él a reményben. Várja az isteni igéretek beteljesedését, a feltámadást, a jobb
életet, ahol nincs már veszély a bünre, a Krisztustól
való elszakadásra. De türelemmel várja, mert itt még
van idő és lehetőség a kincsgyüjtésre. Odaát ez már
megszünik. Érdem, érdem és érdem, magamnak és másoknak. Ez az Is1en országa megvalósulása, a megkezdett
örök élet. Nem visió beatifica, de mindent Isten szeé
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mével látás, mindennek Krisztus szereinti megitélése, Isten jelenlétében való járás, per ipsum
et
cum ipso et in ipso abszolute minden kivétel nélkül, érte, benne, általa, szerinte, vele az ő se~
g~tségével a kegy~lem és talentum nekem adott
mértéke szerint. Él bennem ez a hit és remény nemcsak
a türelmes várásban és kincsgyüjtésben, hanem
a
szeretetben? ebben a legtitokzatosabo isteni erényben, amely minden cselekedetemet isteni arannyá,égi valutává változtatja a tiszta szándék révén:nem
keresek mást, csak Krisztust a megfeszitettet
és
embertestvéreimben csak azt a képet látom és vetitem bele mindenkibe, gyerekbe , férfibe és nöbe,amit ki lehet alakitani krisztusivá.
~ szeretet önfeláldozása a legmagasabb
rendü ima szentpáli biztatás alapján~ ne szeressetek szóval, hanem cselekedettel. Igy is mondhatom
ugyanezt g ne imádd Istent csal: szóval, hanem tettel. Ne válasszam szét egészségtelenül az imaéletemet és egész napi munkámatg ez is ima és az ima is
lelki munka. Krisztussal nemcsak a szentmisében vagyok egyesülve, nemcsak a meditációmban és breviárium közben, hanem napközi fohászaimban , hitta~itá
somban? karitászmunkámban? hivatalomban, adminisztráció és ujságolvasás közbeu? amit prédikációnál akarok értékesiteni. Ez az én Istendicséretem, hogy
krisztusi ember vagyok, ez a példa világit mindenkinek. Hogya krisztuskövetésben boldog vagyok,ez Isten dicsőitése. Ha alázatos és engedelmes vagyok,
ha ez nehéz, akkor ez engesztelésem és elégtételem •
De ha mégis sikerül legyőznöm a nehézségeket, a csüggedést, érzékiséget, indulatosságot, hálát adok a kegyelemért, a megpróbáltatásért, mert Krisztusi maradhattam, mert nem sikerült semmiféle hajlamnak,ördögi kisértésnek, emberi tekintetnek elválasztani angem I(Xisztustól. Ez az én szentmisém folytatása, ez
az én életáldozatom, e~ az én imádságom, mindez egybefolyik egy lelki egységbe, amely mégis mindennap
más,változatos és uj, sohasem unalmas, mindig kap va-
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lami uj szinezetet a körülmények módusálása reven.
Ez az életáldozat betetőzése minden imának. Erőt
merit a szemtmiséből és kigyullasztja az önfeláldozó szeretetet, a megnem osztott szivet lelkesedésbe hozza. Nem akarom engedni, hogy sportolók,
ujságirók, felfedezők, üzletember~k, utazók felülmuljanak engem ebben a lelkesedésben, odaadásban,
udvariasságban, tapintatosságban, amit ezek földi
céljaik érdekében olyan finoman ki tudnak dolgozni, hogy ők csinálják a divatot, ők teremtik meg
az életstilust, a já modort, •• Pedig nekem kellene az isteni izlést érvényre juttatni. Ki tudja
ezt moc;cr->ináJni, h2, Ilem az aki az élet sója, aki
Világosságot merit az örök fónyből, akit
so~it
Róma, mint egy erős földi .r ő Lé á.l Lomás ,
Ha ellopok oGY nasyobb összege+. s azt jótékonyságra fordi tom, akkor ezt mi nd en józaneszü
ember furcsa jótéJr.on;ysáGnCLk fogja te1.inteüL ~ ilyen fajta dzonba~ B~ én áldozatom és milyo~ értéke van r ha én ugyan napontd misGz6ill, de wacamat
nem á:dozom f e L? ilog;yan mer ern én Krisztus t feláldozni? ugy mint Pí.Lát uo? vagy a zsidó főpapok ?
ugy mint Judás? vagy a r-ón.aá katonák? TudOD, hogy
effektivé ma már nem vrge?hetem ki Krisztust~aki
többé már nem ha-J hat meg. De erkÖlcsiJ.q; ugyario lyan beszámjtás alá esem, minG a felsoroltak, ha
magamat elkülönitem Krisztustól, h:i nem tartozom
a Szüzanya és János apostol csoportjába,
akik
bátran ki mertek tartani az Ur mellett akko~ is,
amikor mások ezt kockázatosnak tart0tták,
acokor
ez a tömeggel való nyilt szembefordulást jelentett.
Isten előtt mindebY' hogy én mal vagy 1959
évvel
ezelőtt vagyok hütlen? önző, gyáva, irigy, féltékeny, goromba vagy pártoskodó.
Hogy Krisztus áldozata az enyém legyen, nekem is ugyanazt fel kell áldoznom, amit YJisztus g
alázatosan a tehetségemet az ~tya tiszteletére.
Neki adok vissza mindent, amit Tőle kaptam. Hogy
ne legyen lopott jószág feláldzása az én áldozatom,
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az alter Christus életéből mindent ki kell dobnom,
ami Isten-nélküli, Isten-telen, Krisztus-talang ez
az áluozati adomány ~a. Igy lesz joggal az enyém
Krisztus a szentmisében. Különben pedig csak szinlelés a misézésem, mert bár elismerem értéknek
a
~e~áltó önfeláldozását, de ugyanezt magamranézve
nem tartom kötelezőnek, tul soknak, tul nagynak tartom azt az ár~t~ nem tudom megfizetni a feltünésnélküli sze:;.:ény munkát , teológiai tudásom felszinen
tartását~ a háttérben maradást oltártestvéreim
mögött, 3. cin nélkü::"iséget, a haszon nélküli kritizáLáa t ,
Csak ha becsülettel megfizettem az áldozati adomány árát~ akkor lesz az enyém. Csak igy nem
szinlelem a Krisztussal való barátságot. Csak
igy
vagyok méltó az üldözöttekhez, akik a krisztustalan
rendezer áldozatai, csak igy érdemszerző az én áldozatbemutatásom~ mert igy bünbánó, igy alázatos
és
engedelmes a kereszthalálig az Atyának engdelmeskedó Krisztussal szemben.
l~ szentmise továbbá egybe van kapcsolva
Krisztus testének és vérének a vételével. Ha meghoztam a tisztalelkü áldozatot, visszakapok belőle valamit. Az áldozat célja ugyan Isten legfőbb uralmának
az elismerése, imádata, de Isten ugy rendezte be
a
világot, hogy az ő tisztelete és szolgálata egyuttal
mindenkinek tcoti-lelki hasznára is legyen. A haszon
nemcsak az enyém, hanem mindenkiég korlát nélkül részesedhet mindenki az áldozati életbólg a
végtelon
jóra nem kell féltékenynek lenni, nem csökken az értéke, ha sokan kapnak belőle, sőt annál inkább kitünik az Isten nagysága, végtelen hatalma és jósága,aki szüzeket nevel, szentekké tesz, akiket nem lehet
megérteni az anyag, a pénz, a vér törvényéből, mert
nyá Lv ánve.Lóvá válik, hogy Istenből születtek,T.:ásfajta emberek 1 önzetlenek, üldözöttek de nem
üldözők,
hitvallók és vértanuk, akik nem e világból és nem e
világra valók, élhetetlenek evilági értelemben, nem
ők irányit ják a világ sorát, de nem is eng~dik magu- II -

kat irányitani világnézeti divatoktól és diktaturáktól. Nekik nem izlik a hatalmasok kosztja,mert
jóllaktak a Bár~ny husával és megittasodtak a Bárány vérével. ~1ár az ószövetségben is isteni étel
és ital volt az áldozatban való részesedés, mert
előzőleg Istennek ajánlotta és szentelte a
pap
az adományokat, amikről lemondott a tulajdonos.Istennek adta és Isten visszaadott belőle valamit.
Én mit adok az Urnak? Bűneimet adtam odag confiteor, aufer a nobis Dawine iniquitates meas, indulgere digneris omnia peccata meag igy kezdődik az
előmiS8. Ez az én adományom, de ennek tiszta, teljes adománynak kell lennie, semmit se tartsak viszsza, hogyannál nagyobb, annál egészségesebb
legyen az étvágyam a~ ébi eledelre, az angyalok kenyerére. Ezt kapom vissza ajándékul az Urtól, panem-coelestcm, OBnc delectamentum in se habentem.
Érzem-e? A hitemmel fogom fel. lIebtiszteltetés számomra, hogy hivatalos vagyok az ég és föld Királya
asztaláboz. Enyém az éG? enyém a már itt a földön
megkezdett örök élct, mort a feltámadás crejét hordom magamban. n láthatatlan világot látom már itt
a hitemmel, mort nem s~emüvcget, de messzelátót
sőt többet, ultra elektromikroszkópot ad nekem
a
hit, amely bevilágit az isteni titkok
illélyére.
Eucharistia annak a rnegszentelt ételnek a ~eve.Nem
tudok betelni elégGé hálával, hogy érdemem nélkül
erre a bankettre moghivót kaptam. Hálát adok Krisztus kereszthaláláért, feltámadásáért, mennybemenetelé€rt, mert most mindez a dicsőség az enyém is és
az enyéimé, mindnyájunl:é, akik hiszünk Benne.Hálát
adok, hogy ekkora hatalmat kaptam, amellyel átlényegithetem a kepyeret és bort. Csodálom a természet erőit, hogyan nő a gabona, hogyan ujul meg a virágzó
mező, hogyan frissül fel az állatVilág, hogyan termékenyek az emberi házasságok~ de itt az latenember
születik misztikusan-szentségileg ujjá. ~en értem,
hogyan lehetséges ez, de imádom és örülök,hogy igy
van, mert igy Isten van bennem és én 6ber.ne.
Német Béla S.J.
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VIA.WNEY

SZE1~T

J MOS

Vianney sohasem akart ur lenni.Ne~ volt
azon a nezeten,hogy a falusi plébánosnak a
falu
legjobb módu emberének kell lennie, aki a
legszebb házban~ legnagyobb kényelemben lakik;akinek
legfinoQaub a konyháj~ a vidékenJ Napokon át meg
tudott élni egy fazék penészes burGonyán. A plébánosról vallott felfogását egészen más tényezők
határozták meg. Gyermek korábaD, hajnali sz:ürkületkor~ szülel csürjében hallGatott misét. Látta,
hogyavadként üldözött, Egyházához hü pap az állan~ó veszéllyel nem törődve, álruhában bujdosik,
eldubott kis helyiségekben, csürökben~ erdőkben
misézik, gyóntat, áldoztat, és osztozik a
hivő
nép szenvedésében. Ezért János semmi áldozattól
nem riadt vissza, hogy lsten papja lehessen. Nem
törte meg a szinte képtelenségnek látszó latin tanulás, nem a bukás a teologiai vizsgán. Vasakarattal~ buzgó imával elért9 végre, 29 éves korában,
nagy célját. Lelkipásztor lett"
Plébános, lelkész, aki az embereket jobakká teszi, Istenhez vezeti, aki önmagáról megfeledkezve csak hivatásának és feladatának él: ez
a
Vianney-féle, ideális paptipus.
EcuIly káplánjának egészen mindegy
VQlt,
hogya leghitványabb plébánia, Ars jutott osztályrészül. Az azonban nem volt neki mindegy,hogy Ars
lakó sai az iszákosságnak, a táncörületnek, a ki-

- 13 -

esapongásnak hódoltak 7 és a vasárnapot rendszeresen megszentségtelenitették • t:unkatervében nem a
legmodernebb lelkipásztori módszer állt első helyen, hanem az önmegszentülés, önmagának fenntartás nélkül való átadása Istennek és hivatásának.
Az alázat és türelem, melybe annyira " belejött "
élete során, most naby hasznára volt, Az Istentől
elrugaszkodott embereket felkeresni, szeretettel
megnyerni, a leg~élyebb meggyőződéssel prédikálni, rendszeres hitoktatást tartani, betegeket látogatni, a gyónóknak mindig rendelkezésre állni,
jót tenni, az igazságot megmondc;,ni 5 imádkozni,és
ujb~l imádkozni a plébániáért, vezekolni§ ez volt
az ő utja, - ezen járt éveken át, anélkül, hogy
érdemleges eredményt látott volna. De ő tudta,hogy
ez a helyes ut, és hogy Isten dolga ezek után az
eredményről gondoskodni.
l'íennyi keserü osalódástól maradna ment a
pap, ha mindig ezt az áldozatos 7 alázatos, Ist:;mben bizakodó utat járnái
Iíennyí.r-e f'e I Lé Legz e t t Vianney plébános,mikor előszór vette észre, hogy néhány raraszt
a
mezőről
nazajövet önként betér a templomba
a
szentségimádásra! Végre megmozdult a tunya tömeg!
Az emberek~kezdtek rendszeresen templomba járni 7meghallgatták a prédikáoiót, sőt gyóntak is. Gyónás kor vették észre, hogy plébánosuk Istentől megvilágositott, páratlan lélekismerő, aki kevés, de hatásos szóval mindenkinek,meg tudja mondani, amire
leginkább szüksége van. Evtizedek mulva a megvetett
Ars mintaplébánia lett, és plébánosát nemcsak Franciaországból, hanem még a tengeren tulról is tömegesen keresték fel. Végül is naponkint 12-18 órát
kellett gyóntatnia.
Az ember bámulja az eredményt, melyet egy
egyszerü falusi plébános elért. Fontosabb, a~onban,
hogy eredményének a tltkáról .meg na feledkezzünk •
Sokat könyörögjünk a szellecért, mely Vianneyt éltette.
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Ez pedig~ teljesen Istennek és hivatásunknak élni,
és munkánk gyümölcsét türelemmel várni. A siker nem
fog késni, ha szt Vianney utj~ járunk.

nagy dolog papnak lenni! A pap soha
sem értheti meg méltóságát, legfeljebb a mennyországban. Ha már itt a földön megértené, belehalna. Nem
az ijedtség, hanem a tuláradó szeretet ölné meg.
~Tily

A papsáe nagy teher. Ha nem volna az a vigasza és boldogsága, hogy naponként misézhet,
nem
birná ezt a terhet hordozni.
~ pap anya és dajka. Táplál. - Amikor a harang a templomba hiv, és megkérdeznek, hová mégy?Azt
felelheted~ Lelkemet megyek táplálni. És ki gondoskodik a lakomáról és ki teriti a7, asztalt? A Pap.
És
mi az ebéd? Urunk szentséges Teste és szentséges Vére. Istenem, Istenem hogy szerettél minket!

A szentmise
Ea a szentmiséről beszélt mindig a meghatódo t t e ág könnye i ül tok szemében. II Oh, nézd csak kedves c~rátom
mondja egy papnövendéknek,
én
jobbra viszem őt és ő a jobboldalon maraQ; balra ~i
szem őt és a baloldalon warad. Csak a mennyben fogjuk megérteni? milyen nagy boldogság a misézés. "
SzentáJdozás
" Ha az ember megáldozik valami különös dolgot érez. Jóleső érzés fut végig az egész testén. Mi
ez a jóleső érzés? Nem más mint Krisztus Urunk ereje,
ki szentségi hatását közli az egész testtel és megrenditi azt. Ilyenkor önkéntelenül mondjuk Seznt János apostollal: Az Ur az!+
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Toccanier abbé egyszer azt kérdezte tőle g
" Plébános uram~ ha a jó Isten szabad választást
engedne, hogy vagy ebben a pillanatban az égbe menjen, vagy még a földön maradjon, hogy a
bünösök
megtérésén f ár adoz z ék , mi t választana?" ~~zt hiszem maradnék." De lehetséges ez? Hiszen a szentek
olyan boldogok a mennyországban! Igaz~ de a szen tek már csak tőkopénzesek, kamatokból élnek. ]~ár
nem dicsőithetik a jó Istent ugy mint mi~ a lelkek
üdvéér~ vállalt munka~ szenvedés és áldozatok
által. fl l";s meddig maradna? Itt maradna a világ
végéig?H " Mar-adnék;"
felel te V'i annev ,

!!:

~~l~~a~á~z_

Jellemző Darel Ferenc esete. 32 éves
Volt.
A templom felé vesető utat már régen elfelejtette •
Menjünk el holnap ~~sba
mondta egyszer neki barátja. - Ott meglátjuk azt a hires plébánost, aki
éjjel-nappal gyóntat. " Talán tei:;3 gyónni akarsz?"
" Iv:iért ne?" Kedves egészségedre! ~'ienjünk hát megnézni azt a hires plébánost. l:=ig te gyó naz j én majd
elmegyek vadás>.;ni.."
l,íásnc.p Darel vállára veszi fegyverét ~ vadászkutyáját is mabával viszi~ nom mlntha szándéka volna vadászni, hanem cs~k azért, hogy valaki
arsi
zarándokot ne találjon látni benne. A két barát éppen akkor érkezett Ar-a ba , mikor Ví aney a térdenálló
tömeg között haladt át az utcán. Őket i8 oda
vonzotta a kiváncsiság. A szent közelükbe
érkezett.
8zemben áll a vadásszal. Futó pillantást vet a kutyára
(mely gyönyörü állat volt), majd a gazdájára és igy szóIg" Uram,kivánatos volna, hogy
a
lelke is olyan szép legyen, mint a kutyája~" Dorel
elvörösödik, lehorgaRztja fejét. Kev8ssel utóbb igazi bánattal őszinte szentgyónást
végzett és még
ugyanabban az évben az aiguebe11e-i trappista mosostorba lépett.

- 16 -

!

~á~a~ ~ö~nle_

Nem egyszer csodálkoztak immel-ámmal, félbánattal gyónó zarándokok, hogy gyóntató juk
suru
könnyeket hullat. " Atyám miért sirsz oly keservesen?"
kérdik tőle ? Azért sirok, mert te nem sirsz gyermekem " volt a válasz. Ezek a szavak megtörték a jeget. ~ bünös lelkébe belehatolt az igaz bánat.
!u~o~á~y~n~k_f~r~á~a_
~gyik plébános igen kuszált esetet terjesztett eléje. Sokáig törte a fejét az eset helyes megoldásán, nások tanácsát is kikérte, de nem tudott dülőre jutni. ViAnney olyan gyors és határozott,minden
kételyt eloszlatá megoldást adott neki, hogy az illető new tudta elrejteni meglepetését. "Hol
véeezte ön hittudományi tanulmányait, plébános uram?"kérdozte tőlo. Vianney olyan kézraczdu.La t tal , ameLy inkább tanács volt, mint felelet, imazsámolyára mutatott.

Valahányszor lelkipásztori hivatására gondolt, mindig borzadás fogta el. Hányat avattak
már
szentté kö~ülünk? ~llig egy-kettőt. Ez a szent szerzetes, amaz hithirdető, ezek világiak, amazok püspökök.
A plébános a világban él~ társalog, politizál, ujsá50t Qlvas, fejében zsong ez a sok mindenféle
dolog.
Igy megy elmondani szentmiséjét, papi zsolozsmáját és
sajnos, mindezt ugy végzi, minth~ közönséges dologról
volna szó. Hát még a gyóntatás! Es a többi szentségek l
~íily borzasztó dolog plébánosnak lenni!
A tánc
Eer. Szent János kápolnáj ára ezt iratta
Fejének ttnc volt az ára.
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~_s~ó~z~k_f~l~l~s~é~e_

Ha tudnám~ hogyaszószékről lejövet megölnek~ ez sem tartana vissza attól, hogy hirdessem
az igazságot. A pásztor, aki kötelességét teljesiti, mindig kezében hordozza a kardot.
Imaélete
Nem árulta el egyenesen belső élete titkait~
de sokszor megtette ezt akaratlanul is. " Kedves
gyermekeim, ha éjjel felébredtok, siessetek lélekben az Ur Jézus elé, imádjátok 6t a szentségházban
és mondjátok neki g Uram Ist.enem, ime itt vagyok!EIjöttem, hogy imádjalak, dicsérjelek, áldjalak! neked hálát adjak, téGed szeresselek és az angyalokkal együtt t.ársasát;odban idozzem" •

A taberüakulum
Kevesebbet föltünni az ujsábban? tübQször
föltünni a tabernakulum előtt
iGY biztatta magát egyszer a Szeüt.
Tebenned biztahl
Egyszer nagy szomorusága közepette csodálatosan megvigasztalta őt az Ur. " Vagy két napja nem
tudtam aludnig ágyamon ülve sirat tan vétkeimet. Ekkor nagyon lágy hangot hallottaQ, mely azt susogta
fülembe g In te Domine speravi~ non confundar in aeternum. Ez kissé felbátoritott. De mivel a levertség tovább tartott, ujra érthetően szólalt. meg
a
hangz In te Domine speravi. Körülnéz tem , de senkit
se láttam.
lii a hi t?

A hit abban áll, hogy Istennel ugy beszélgetünk, mint az emberrel. - 1lily szép az élet,mely a
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mi Urunkkal való egyesülésben áll! A belső élet
a
szeretet fürdője, melyben a lélek elmerül. A lelket
ugy öleli az Isten, ~iként az anya gyermekének fejét
magához szoritja és csókjaival halmozza. A mi Urunk
éhezi a lelket!
Alázata
A1)ban a rendi thetetlen meggyőződésben él t,
hogya jó Isten csak azért választotta őt, mert nála alkalmatlanabb egyént nem téClált. l! A jó Isten irgalmasságának nagy müvére az én szolgúlatomat veszi
igénybo, noha csak tudatlan pap vagyok. Ha még nyomorusáóosabb eszköz kerülhet ett volna keze ügyébe
minden bizonnyal azt választotta volna és azzal még
százszor több jót tett volna. l!

Hinden csolekedetünkbeY' a keresztény okossáG vozéreljen. Teszem, husz garasod van. l~isét
akarsz mondatnig de ugyanakkor értesülsz, hogy egy szegény család nagy nyomoruságban sinylődik,ugy hogy betevő falatja nincs. Jobb, ha ennek a szegény családnak
adod a pénzedet. l~ert szentmisét mindennap mondanak ,
arra mindig lesz paPJ de ezek a sZ0gények éhen halhatnak! •••• Vagygnagyon kedveled az imát, az
egész
napot szivesen a templomban töltenéd. De eszedbe jut,
hogy nyemorgó család javára kézimunkát vagy más hasznos munkát vége~hetnélg a felobaráti szeretetnek ez
a cselekedete sokkal kedvesebb lesz az Isten
előtt,
mintha egész nap t ér-den állva imádkoznál. "

Egy temetászentelés alkalmával megjegyezte az arsi plébános? l! Ez itt valóságos reli'luiarium."
- Szentjeit ő nevelte.

- 19 -

~ágy_a~ ~r~k_h~z~ ~t~n_

Ezen v ágyát egyszer kedves hasonlattal magyarázta meg. " Tegyük fel? hogy kis gyermek volna
itt a templomban? anyja pedig fönt a karzaton. A
gyermek anyja felé nyujtaná kis karjait és ha saját lábán nem mehetne fel a lépcsőn? másokat kérne? vezessék fel oda. Szóval addig nem találna nyugtot, mig csak édesanyja karjába nem kerülhetne. II

Aki azt várta? hogy a haldokló arsi plébános szüntelenül könnyeket fog hullatni? fönséb'es
mondácokkal fog elbűvölni, ihletett szavakat hallatni a kiválasztottak boldogságáról, az alaposan
csalódott. Vianney halálá1an épp oly szerény volt,
mint életében. A s~ent egyszerüségben rejlik
az
igazi nagyság.
1859 julius 29-én szokása szerint 16 - 17
órát töltött a gyónt~tósz€kben4 De már egészen kimerülve tért haza. ~zélcre rogyott 8S azt nyögte ~
" Nem bi1:'om tovább." De nem eng'odte, hODY ágyánál
virrasszanak. ~~nkattrsait ójjell pihenésre küldte.
Reggel egy 6rakor cseDgetett. Lagsagne Katalin sietett hozzá. "Fár-ad t plébános ur?" kőr-d ez t e , " Igen, szegény véger.l közeledik". Reggelre méG jobban
elgyengült és ib~ elScgadta az ápolást, melyet eddig v:isszat:t~sitott. l:egengedte Jerof'los testvérnek,
hogy derékaljat csusztasson nyomoruságoG szalma zsákja fölé.
Az a hir, hogy Vianney aznap és talán soha többé szobáját el nem hagyhatja, rémületbe ejtette egész ;~sot és a zarándokokat. A templom zsufolásig megtelt és három napig szakadatlanul szállt
fel az ima az ég Urához. Vianney azonban nGm akart
velük inádkozni, nort tudta,hogy ütött nz ó órája.
- 20 -

6 maga kérte, adják fel neki az
utolsó
szentségeket. Könnyekre fakadt, mikor hallotta
a
harang szavút, mely jelezte, hogy a szentségi Jézus elhagyta a templomot, hogy hozzá jöjjün, Egyik
munkatársa térdre esett a beteg ágyánál és könyörGött neki, kérje Istentől egészséee visszaállitását.
O fejét rázta. A SZGDt kenet feladása után kérdezték, van e még valami kivánsága
a teljes bucsut
a halál órájára még nem adták meG' nekem" mondotta •
Toccanier abbé teljesi tette kivánságát. l~ajd kérték,
áldja Deg plébániáját, munkatársait és összes apostoli munkásait. K:issé magába szállt, aztán az utolsó áldásr~ emelte fol kezét.
Szerdán este szelid mosollyal fogadt~ püsp0két, ki sietett a haldokló ágyához és gyengéden
megölelte őt. Lélekzete folyton gyengült. Csütörtökön, ~U~~lsZtuS 4-én regGeli 2 órakor mOGszünt
lélekzeni, abban a pillanatba::1, mikor Honnin abbé
a
haldoklók imájában ezekhez aszavakhoz .jutott g Veniant illi obviam sancti angeli Dei et perducant eum
in civitatem sanctam Jerusalem.
A templomot zsufolásig megtöl~ő nép tudomására hozták, hogy a plébános mebhalt. Es a nép s~ava,
mely iGazán Isten szava volt, azonnal maGasztalni és
szentnek hirdetni kezdette azt, aki életében annyira szerette az alázatosságot.
Karinghe 0ltözött, virágokkal teleszórt hült
teteme előtt két napig nagy néptömeg vonult fel. lii nt
valami dráGa ereklyéhez, érintettek kezéhez érmeket,
kereszteket, olvasókat, szentképeket és pedig olyan
nagy mennyiségben, hogy a tisztet teljesitő
papok
karja lehanyatlott a fáradtságtól.
Szombaton a temetés napJan, közel hatezer
ember szorongott Ars főterén és az utcákon. A környék összes harangjait meghuzták. 300 pap ment a koporsó előtt. Ut jában mindenki térdre ereszkedett,hogy
mintegy utolsó áldását fogadja. A szemekben könnyek
csillogtak, de a szi~eket igazi örömérzet járta át.
Mí.nd enlci meg vol t győződve, hogy Vianney halálának
o

"
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napja egy szent égi születésnapja volt.
Belley püspöke a község terén
Dondott
szentbeszédében az összes jelenlevők meggyőződését
szólaltatta meg, mikor jeligéűl azokat a ez&vakat
választotta, amelyeket az Egyház a szent hitvallók
officiumában mondg Euge serve boné et fidelis
intra in gaud um Domini tui."
í

+

+

+
+
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+

Az

II

emigritis.

II

I~l~
tBbben ezzel a sz6val jelzik azo~at
a lélektani tüneteket, gátlásokat és egyéb nehézségekot, wTIclyek a menekültek nagy részénél többékevésbbé mutatkoznak.
~zek Bbyikére-másikára szeretnék az alábbiakban rámutatni ugy" ahogyan azokat magam is, mások
is nap-nap után tapas?taljuk. Világos, hogy nem kritizálás a szándékom, hanem a lehető legvilágosabb
ténymeglátás.
Fényes és tanulságos kongresszusa volt
a
lifpmzetkB.zi Katolikus Kivándorlási Birzottságnak b.
e. Pia~~a biboros eln5kletével Assisiben 1957 szeptember havában. Nagyon találóan rámutattak ott arra, hogya kivándor16t h6napokkal, félesztendável
előre kell előkésziteni kivándorlására~ vele annak
az országnak, ahová kivándorolni szándékozik, nyelvét, szokásait, gazdasági és munkalehetőségeit,mun
kásvédelmi és egyéb tBrvényeit és rendelkezéseit,
klimatiIrus és egészségügyi viszoDyait, stb. megismertetni.
~~ndez nagyon szép, sugtam szomszédom fülébe. De mit tegyünk, ha félóra mulva várhatók
a
szovjetorosz tankok
és menekülni kell?!
A ~e~e~lt_, de sok tekintetben a kivándorló is, olyan mint az ágról hullott falevélg
ideoda sodródik nem csupán fBldrajzi, hanem szokszor
még inkább lélektani tekintetben. Hasonlitható egy
gyökárszakadt fához isg külső életkBrülményeiben is,
lelkében is bizonytalan, ingadozó.
A szabadfBIdre érkezés Bröme, az ezzel jár6
biztonság tudata, sokszor valóban emberséges, sőt
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szinte tuláradóan lelkes fogadtatás tulcsigázottan
derülátó hangulatba ringatja. r:inél magasabbra megy
a derülátás hulláma? már csak az egyszerü lélektani reakció törvényeként is~ annál mélyebb sötétlátásba csuszik le. i:indinkább tapasztalja? hogy az
élet szabadföldön sem fenékig tejfel, hogy
annak
lakói, akármennyire jóakarók is, vérmérsékletben~
életmódban, életfelfogásban sokszor teljesen mások.
Ez a legjobb kölcsönös szándék mellett is elkerülhetetlenné teszi a kölcsönös félreértést, megnemértést, elkedvtelenedést. r:indezt óriási mértékben
fokozza a befogadt 0rszá~ nyelvének nemismerése.Ez
kétségbeejtő t~hetetlenségi érzést~ alacsonyabbrendüségi gátlást vált ki. Ezek reakciójak3nt pedig az
idegen nyely, az azt beszólők iránti elkeseredést
és lebecsülóst.
Sokan a szabad nyugati országokban képzeletilleben földi paradicsomot láttak. Ez az emberek
nagy részénél naby jólétet 8S kevés munkát jelent.
Hogy nagy a jólét, azt minden nyugati város,
sőt
falu kirakataj I a gépkocsik tömege stb. mutatja
Hogy e jólétnek hosszu, kemény munka az ára erre
biz nem igen gondoltak a menekültek.
Ahogyan a lehullott falevelet a legkisebb
szél ide-oda scdorja~ ugy a menekült is
sokszor
~halall~n~ Nem találja helyét. Rendkivül
érzékeny. Elégedetlen. Könnyen sértődik.
~:áshova kivánkozik. ~Cunk~helyét minden komoly ok nélkül könynyen és sokszor bejelentés nélkül, fölmondás nélkül
elhagyja; arra nem gondolva~ hogy ezáltal nem csupán magára~ de az általánositás révén minden magyarra segiti rányomni a megbizhatatlanság bélyegét. Ha
optimizmusát el nom vesztette~ azt mondja magában
mindenütt jó, - csupán ott, ahol vagyok, ott rosszl
Ha pedig teljesen pesszimistává vált, akkor ezt ugy
formulázzag mindenütt rossz, de ott, ahol
vagyok?
a legrosszabb!
Egyszerre óriási ho~v!~ fogja el. Ezt ügyesen fokozza a budapesti rádió magyar zenével,hivoga-
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tó üzenetei. Ilyenkor lehorgasztott fejjel, kétségbeesett arccal ülik kürül a rádiót és könnyen
megfogamzik bennük a hazatérés szándéka. Általános
emberi hajlam a multat rézsaszinben látni. Annak
rossz oldalait feledni. Feledni azt is, hogy
a
Nyugatról risszatérőknél már a puszta tény,
hogy
Nyugatra menekültek, mindaddig, amig a
konwunista
uralom tart, magában véve is rossz pont. A fölke16sbe való részvétel, vag~ más okok sulyos
megtorlásokat vonhatnak magW~ után, de bizonyos
idő
mulva, talml nem is rögtön hazatérés után. UgyaDio a komm11nis~~ rezsim kezdetben sokszor
ne~
bántja a hazatórőt, hogy a külföldön maradt ismerőseine~c lnee;irhassa, hogy vele otthon
semmi rossz
nem
történt, te:'lát ők is nyugodtan hazatérhetnek •
igy
rhndcrÁ parancsuralmi ren<1szernek és
a kommun.í.zrnuanaz is velejárója a zsarnokság
és
te:::'ror" E~ a Lakó s s ág n~'agyrészébún a hatóságokkal
éc azol; intéz1'::edéseivel szemben na.gyfcku e Ll e naz envet. b:i7aLn)8t:!.ansL~,got, féleh1et vin t ki.
Sokszor
évt i z<"](los rnogs:;,; ok,aS o l Lektrmí, begyökere z ett ség az a-«
bad f ö.Ló 011 aem szünikmeG
rögtön, hanem soká fönnmar-rid , JJz a befo[;ad.ó országok hatóságaival való éri~tkezést nagy ffiértékoen megneheziti.
Ilazav ágyó hanguLat elJ ehé1'e is a nehekül tek
nagy r6sz6t f'é l e Irrd kotrp Lcxurcok gyötrik. Ha bárIrily ártatl'tn a1-njn:i.strativ ügyben ve.l arneIy hi'1at PJlba 9 p Láne rend0:::,ségre 1;:e11 mermí ök , nagy félel er.'. fogje. el őket. J'e Ll.e.naő eset történt
Lausanno ben o Ott töb1, szá.?' l'1oJ.lolcJJ tot addig? amig
őket
nem tuClták másutt elhelyozni ~ katonai l akt anyába
helyezték. Egy fiatal menekült asszony, mikor ~ hoszszu kaaaányaá f'c l yo s ón
egy noha fegyvertelen svájci katonát pil]antott meg, olyan idegösszeomlást kapott? hogy hetekig az ágyat kellett őriznie.
Sok száz menekültet kérdeztem meg. Köztük alig
egy-kettő akadt, aki
ne pru1aszkodott volna, hogy időről-időre arról
álmodik, hogy ávósok üldözik.
A parancsuralmi rondszerben
egyéni
véleé
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ményt, ön!lló-:"<:ezde!.1!.é.!1Yezés.1 nem t"Ürnek. Az embereket a hatalom önállótlan föggvényévé akarják tenni. Igy nem csoda, ha a menekült a szabad földön
is csak nagynehezen és sokára szokja meg azt ,hogy
ügyeit, sorsát önállóan, saját kezdeményezéséből
kell intéznie és irányitania. Sokszor
fogalma
sincs mit jelent a szabadság és hogyan kell azzal
helyesen élni. Főleg a menekült ifjuság azt sokszor a féktelen szabadosággal téveszti össze. Az
otthoni pénzbeli bizonytalanság pedig naGYon megneheziti nekik a jóértékü külföldi pénzzel való okos beosztást és takarékoskodást.
A- ncnekülteknél gyakori "emigril;is" szóval jelezhetó Lé l ckt an i hu.l Lámz áaok , ,t.e.s:.égbe.li_
ie~r~s~zió~ stb. a maGUk telj8s sulyukkal
nem
ritkán csak hónapok, SŐL; évek mulva törnek ki. Ha
ilyenkor a kedélysobzett menekültet rá tudjuk vezetni annak abelátására, hoby ez nála nem pusztán
egyéni, személyi baj~ hanem többé-kevésbbé szinte
szükséGszerü velejárója a menekült állapotnak és
az azzal járó GyökértelenségDek és nyugtalanságnakg
akkor az illetőt sok esetben sikerül megnyugtatni.
Külön fejez.et a_mE,.nekQ:.li if.;iu.§.ág. - Ji kommunizmus alaptétele, hogy minden rossznak ősforrá
sa a magántulajdon. Ha ezt sikerült megszüntetni,
automatikusan jön az általános jólét. i=árpedig a
magántulajdon iránti hajlamnak egyik,hogy ne mondjam legfőbb tényezője a család, a családi kötelék. Ez egyik főoka annak, hogy a kommunizmus
a
családot akarja szétzülleszteni. Olyan munkarendet
teremt, amelyben a család nem lehet együtt, amely ben a gyermekét lehetőleg kevéssé vehesse körül a
szülői gondozás, családi meleg. Igy a magyarországi évtizedes kommunista uralom alatt százezrével
nőttek fel fiatalok családi meleg, szulői szeretet
hijján. Ez mélységes lélektani kedélybeli ür,amely
károsan hat egy egész életre. Ehhez járul sokaknál,
hogy az iskolában vallás-erkölcsi nevelést
a~ig,
vagy semmit sem kaptak. Könnyen eldurvulnak. Itt
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kint az elnéző, enyhe bánásmódot sokszor csak GYöngeségnek tartják és mintegy szabadalmi levélnek
rendetlenkedésre, duhajkodásra. A velük való bánásmódban bizonyos erőskezüségre van szükség.
Ugyanakkor azonban lelkük legmélyén és tudatuk alatt mérhetetlen a vágy valódi, ö.nzotlen szeretet után.landenütt~ de ennél az ifjuságnál különösen időszerü a
bánásmódnál Lacordaire mondása. legyünk kemények ,
mint a byémánt és ugyanakkor Gyöngéden szeretők
mint az édesanya.
A menekültügynek legszomorubb része a hoszszu ideig, hónapokig, sőt évekig ~ évti~edekig tartó anyagi, szellemi, testi-lelki tespedés, hogy ne
mondjam rothadás a ~e~ekült_táb2FQk~a~. Ez annak,amjt "emigritis" gyüjtőfogalommal lehetne kifejezni hatványozott méreteit termeli ki.
~~iért irtam meg mi ndoz t az emigráns magyar
papol: lapjában? Hisz kedves paptársaim munkájuk kö....
zepette mindezt, sőt enél sotl<al többet és többfélét tapasztalhattakI
Ezek mogirásánál két szempont vezérelt.Egyrészt nom árt ezeket a tapasztalatokat, megfigyeléseket időről-időre ujból összefoglalni és szemünk elé állitani. imnál is hasznosabb ez,mert ujból figyelméztet minket arra, hogy mennyi megértés, szeretet és türelem kell menekült jeink lelkigondozásához.
I'ásrészt azt is jó fontolóra venni ,hogy a
pap sajátlatosan magas szellemi és lelki müveltsége
és sajátlagos állapotbeli kegyelmei mellett és mint
menekült többé-kevésbbé maga is ki van téve a menekültség tényév.el járó lelki és kedélybeli megrázkódtatásoknak. Ezért a menekült pap magának is, lelki pásztori munkájának is, szolgálatot tehet azzal, ha
az "emigritis" fönt bemutatott és egyéb jelenségeit
azzal szándékkal is vizsgálja, hogy azok egyik - másika nem terheli-e saját egyéni életét is.
Pfeiffer

I~iklós
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Akik a magyar E6yház életét hiteles adatok
alapján figyelik, kénytelenek megállapitani, hogy
az elmult hónapokban az Egyház ujabb mélyponthoz érkezett, mely vigasztalanabb és szomorubb az eddi 6i
válsáGoknál. A szentszéki rendeletek semmibevételével vezető áJlásokba visszaültetett békepapoK mellett a békemozgalom régi vezetői teljes mértékben
kezükbe vették az Opus Pacis-t, a püspöki
karnak
csak a reprezentáci6 és az eleve megszerkesztett
határozati javaslatok jóváhagyása maradt meg, azon
kötelességükön felül~ hOGY az egyháznoGyei békegr1léseken ott kell Lenrri-ök., eL"'lf emelvényen a kiközösitett Beresztóczyval, Horváth Richárddal. A7, ÁEH
és az ÁVO közremüködésével olyan tökéletesen müködő spiclirendszert épitettek ki a papsáb soraiban
is, hogy már e~Jffi~s között sem mernek őszintén nyilatkozni. A Katolikus Szó, Az Opus Pacis lapja, a
püspöki kar akarata ellenére, eb~házi
oonzura
nélkül jelenik meg••l lap állandó témája, hogy
a
papi békemozgalmat az idő igazolta, osak ez a helyes ut, a békének ezt az utját járta az E~7ház évszázadokon át. A kommunizmus a békének védelmével ,
a szooiális igazságosság megvalósitásával, az életnivó emelésével tulajdonképen keresztény erényeket
valósit meg. Neg van tahát a közös alap az együttmüködésre, a kommWlista rezsim támogatása
nemcsak
szabad, hanem keresztény kötelesség! Csak természetes ezek után, hogy az utóbbi hónapok erőszakos kolohoszositása terén sem hiányozhatott a béke~bzgalom
tevékeny együttmüködése~ Rozsály c. prépost felhivá-
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sát hatalmas plakátokon hirdették, bizonyitván
az
elnyomottk, kifosztott, egyszerü parasztok
előtt,
hogy keresztény szempontból is milyen áldás a kolchosz! A papi békemozgalom vezetői látogatásokat
tesznek különböző termelőszövetkezetekben,aholkommunista ci~i~mussal s megfelelő kifejezések kiséretében demonstrál ják előttük a természetés megtermékenyités módozatait.
Csak természetes, hogy mindezek láttán keserüsóggel, az ellenkezés feszültségével telik el
a hüséGesek, főlo~ az idealista fiatalok szive.
Bármilyen tragikus is következményeiben ennek
a
felgyülemlett keserüségnek, ellenszenvnek, de legmélyebb gyökerében tiszta papi élet-ideálnak kiroblJanása, megértéssel, sőt nagy vigasztalással állunk
a budaE.e.i§.ti kö~.;p,2..nti_s.~ ..e~i.!láE.i~_ hitvalló papjai
és kispapjai példája előtt.
l=ár az elmult évben is i8mételten tüntető
leg távolmaradtak a kispapok a papi békemozgalom
gyüléseiről. ..cI.Z
előljáróság, ismerve a helyzetet ,
kérte a békemozgalom vezetőségét, hogya januári
nagy hékegyülésre ne hiv ják meg a kispapIJk""t.J3cresstóczy l=U:lós azonban ragaszkodott hozzá, mégpedig a
névszerinti~ személyes mebhiváshoz. Ennek
ellenére
a 90 kispapból mindössze egy jelent meg! Az ÁEH maga elé idézte a kispapok képviselőit s magyarázatot
kért. .Jzt meg is kaptag 3. pepi békemozgalom vezet6i
nem kepviselnek életideált számukra
s amig ezek
vezetik a békemozgalmat, nem fognak ennek gyülésein
megjelenni! A bátor kiállás megdöbbentette az ÁEll
vezetőjét, aki nem átallotta
példásabb papi életre
inteni a békepapokat! De az ügy nem maradt ennyiben:
január végén a központi szeminá~ium növendékeit egy
hónapra hazaküldték "gondolkodni", azzal, hogy csak
azok jöhetnek vissza, akik majd behivót kapnak.
A
tárgyalások folyamán az ÁllI ragaszkodott ahhoz, hogy
14 kispap nem térhet vissza a szemináriumbar Ezeket
egyé~i próbaidőre utasitották, melynek er€dményétől
függően később esetleg visszatérhetnek. 1eváltották
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~app

Imre spirituálist is.
A március 3-án megindult tanitás két nagy
meglepetést hozott. l6-an szolidaritást vállaltak
eltávolitott 14 társukkal s nem jelentek meg
a
szemináriumban. A megjelent 60 kispap bojkottálta
Szörényi Andor prodékán előadásait az Uj Emberben
megjelent cikke miatt s közös levelet intézett a
püspöki karhoz, melyben ártatlanul eltávolitott
társaik visszafoeadását kérték. Kijelentették,hogy
hajlandók résztvenni a békegyüléseken is, de csak
azokon, melyeket a püspöki kar hiv össze. A levél
következménye az volt, hogy az ÁEH hüségnyilatkozatot követelt a kispapoktól, melyben visszavon jákvádjaikat a békemozgalmi emberekről, kijelentik, hogy szó nélkül engdelmeskednek az előljárók
~ind~n_
parancsnnak s nem tartanak többé titkos
összejöveteleket a szemináriumban. 50 kispap
a
hüségnyilatkosatot visszautasitotta s eltávozott
a szemináriLilllból. Igya szeminárium létszáwa
10re csökkent • .:~ budapesti központi az onn nér-í.um sorsa sulyos cGaIlás a maGyar Et;yházra. ilom kétséges, hogy az AVO állandóan a nyomukban lesz ezoknek a h~tvalló fiat~loknak, akik már aligha
érik
el életük céljátg a papi hivatást. 80 válogatott,
tehetséges ifju elvosztése ma kétszeresen sujtja az
~"'Yházat. Sujtja kövo bkezrnényeá ben is, mert az .ÁEH
nem fog nyugodrrí , s "tisztogatást" fog végozni a
többi szemináriumban is. De ha mindez.t
Dérl~~re
tesszük, mégis azt kell mondanunk, hogya kispapok
áldozata, példaadása olyan erkölcsi erőt hozott
a
felszinre, mely meg kell, hogy rázza, rádöbbentee
a papságot és a hiveket arra, hogy a fejlődés veázedelmes szakadékokhoz vezetett, melyet nyugodt lelkiismerettel már nem lehet átlépni. Szeretnők hinni,
hogy ez az eset tragikus külső következményei mellett is felrázza a lelkiismereteket s erősiti a belső ellenállást a nagyon lábrakapott opportunizmus
ellen. Elképzelhető a püspöki kar helyzete" megosztottan látni az Egyház valamikor jól rendezett so- 30 -

rait, a fegyelem lazulását, a~ árulók és azelóták
közt órlődve, emberileg reménytelonül küzködve
a
cinikus, brutális erőszakkal. A kormányzati szabadság sohasem volt annyira korlátozva, mint ma.A legkisebb kápláni dispoziciónál is alig van befolyása.
S helyt kell állnia, amig az isteni Gondviselés le
nem veszi v,álláról ezt a keresztet.
Személyi vonatkozásban g Grósz József kalocsai érsek a Széher-uti kórházban ünnepelte
püspökségének 30. évfordulóját februárban. Aztóa - sikeres mütét után
ujból visszatért Kalocsára. Kovács Sándor szombathelyi püspök hónapokig tartó betegség után ujból átvotte egymázmegyéje kormányzását.
Dudás ]~ilós hajdudorogi gör. kat. püspök is annyira
javult, hogy átvehette egymázmegyéje irányitását.
Szabó Imro segédpüspök Hugyagról ~sztergomba kültözött. Endrey EihálYffiztergomi delegátus lemondásának
jogerőre emelkedését várja Vámo s-miko l án. Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök az elmult hónapban ünnepelte
80. születésnapját. Ebből az alkalomból XXIII. JÁnos
pápa kézirattal üdvözölte Shvoy Lajost s
apostoli
áldását küldte neki.
]lind örvendetes tényt kell megemli tenem ,
hogy a Szent István Társulat kiadásában megjelent a
CantorUL1 c. munka Uarmat-Werner szerkesztésében kántorok részére. Második kiadásbm1 jelenik meg a
magyar misszálé, a gör.kat. imakönyv, egy német nyelvü
kat. imakönJ~ s több hittankönyv.
A sötét helyzetkép~ melyet vázolni kénytelen voltam, indítson mindenkit arra, hogy imádsággal,
áldozatváJlalással siessünk szenvedő magyar Egyh~
zunk segitségére.

Kr ó n i k á s
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Szorongó szivvel~ aggódó lélekkel kisérjük
figyelemmel a Csor-ka- Ország üldözött Egyházát. Azonban azt mondhatjuk~ hogy onnan a tövis-korona
minden szurása szinte átérzik, a keresztut minden
lépése szinte áthalliL idG a szabad földre. Valahogy jobban meg t~djuk találDi a módját is annak ,
ho~ az imádságon kivül
egy kis vigaszt, segitséget átcsempésszünk a vasfüggönyön~ orvosságok ,
csomagok, könyvek, pénzeGély formájában. A mély magyar börtönön kell azonban átmenni és mégegy vasfüggönyön, ha el akarjuk valahogyan érni
Erdély
magyarjait. A hatalcm birtokosai pedig igyekeznek
mindent megtenni, hogy a kétszeres bilincsbe vert
testvéreinknek nég csak a sikolya se jusson
el
hozzánk.
Kettős a bilincsg az orosz kommunista atheizmus és az ez~el megalkudott hivatalos román ortodox Egyház láncszemetből ~onódik össze. Titóhoz ,
a csehekhez kerül c testvéreink felé mégis több
a
lehetőség. Erdély és Kárpátalja magyarjai vannak
elzárva a leghermetikusabban.
Annál t öbbet kell ituiinkban gondolni
rájuk és hiveinkkel is imádkoztatni értük.
~mikor a görög ~atolikus Egyházat
teljesen
~elszámolták, Groza miniszterelnök kijelentette
ll:Ami a görög katolikusokkal történt az semmiség ahhoz, ami a római katolikusokkal fog -történni."
Erdély lakósságából k.b. egymillió készázeze!' a magyar és kb. hárommillió a katolikus. Ebből
kb. Egymillió 30C ezer a római, a többi görög katolikus. Az orthodoxok száma Romániában t'izenkét millió. Az első lépés az egyházüldözésben a görögkatolikusok felszáoolása vol t g a Ilo szkva irányitása al32 -

latt álló ortodoxiába beolvasztani. Hiába volt a hő
si ellenállás. Az összes püspököket bebörtönözték •
Az ellenálló papokra is börtön, kinzás,
üldözés
várt. De igy is csak a papok egyharmada tört meg.
A nőtlen papok mind hüek maradtak. Hossz·u G~lla.
kit legutolsónak tartóztattak le, szt. VBBul szavával válaszolt a miniszter fenyegetésére g "
Ugy
látszik, hogy te most előszőr beszélsz katolikus
püspökkeL II 1948 dec. 31-i 358. sz. rendelettel hivatalosan kimondják a görögkatolikus EGyház eltörlését.
A latin szertartásu Egyház üldözésénél a
módszer a magyarországi ékhoz hasonló. Az iskolák államositásánál a propaganda előszőr itt is azt
hirdeti, hoey a tanerőket átveszi az állam. Néhány apácarend, tfagyváradon a premontreiek tanári
kara
m~gkisérelték
menteni a menthetőt, de csak egy-két
hónapig tanithattak.
rKárton Áron elrablása után, 1949 jung
29én oszlat ják fel a szerzetesre~doket. Egyenlőre
a
ferencrendieket még meghagyják.
1949 tavaszán indul utolsó nagy, öt hetes
bérmautjnra J\1árton Áron. Utja neki is, mint
Mindszenty biborosnak, mindenutt diadalut volt.
Az
Atyához menekül a megrettent nyáj. Hisz a háboru utan át kellett nekik élniök a Eanui gárdák. és
román csendőrök kegyetlenkedéseit, kik egyszerüen baltával vágGák le a fejét ártatlan áldozatainak. Csak
a püspök szülőfalujában CEikszentdomonkoson )6 székelyt fejeztek igy le. Erdélyi szokás szerint a püspök látog'atásakor a temetőbe is kimennek. A püspük bevonulása után, a templomból körmenet be mentek
a temetőbe. Márton Áron itt, a sirok között köti
a lelkükre, hogy az ősök szent hitét maradék nélkül
adják át az utódoknak. Szinte érzik, hogy pásztor
nélkül maradnak majd.
Sokszor elismételhetjük azt is, amit a leányoknak mondott g "Erdélyt nem a magyar hadsereg vesztette el és nem is a román hadsereg hóditotta meg.
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Hanem meghóditották a román anyák, akik
szültek,
szültek és szültek, és elvesztették a magyar
anyák, akik nem szültek.
I.1ikor Csiksomlyósra ér, már több mint százezer zarándok várja és ő teljes püspöki diszben
fehér lovon, bandériummal, négyezer székely kiséretében vonul be a bucsujáróhelyre.
Bérmautján még nem merik elfogni. Junius 16án érkezik haza. Junius 21-én Bukarestbe
tárgyalásokra. Taxival megy a tövisi állomásra. A
soffőr kijavithatatlan hibát szinlelve megáll. Uegjelenik egy másik autó, ezek utasai
segítséget
szinlelnek. Udvariasaú betessékelik és igy rabol ják el fel tünés nélkül. ~~ásnap Bukarestből a minisztérium méltatlankodva még meg is kérdezi, hogy hol
késik a püspök.
~Z összes latin
szertartásu püspökök börtönbe kerülnek. Hosszu ideig Fiedler István, nyugalmazott váradi püspök, az egyetlen szabad lábon
lévő püspök ErdéJ.yben.
A férfi szerzeteseket a bukaresti és gyulafehérvári püspöki palotákba zsufolják össze.
Az
1800 apácát három zárdába. A ferenceseket se sokáig
tüxik. Nekik 1948-ban még 27 zárdájlli{ vang 100 pater, 60 laikus testvér és 40 klerikus. 1950 körül
jön a Dunacsatornaépités. Ide elviszik az
összes
munkabirókat. 1952-ben mindnyájukat l=ária Radnára
hurcolják. l46-an voltak itt összegyufolva.
1956ban négy-öt helyen kisebb zárdákban negYVenesével
helyezik el őket. nE a zárdák egyszersmind a város
aggmenházai, hihetetlen alacsony életszinvonalon
A
Kapál ás sal , gyomlálással tartják fenn magukat.
fiatalabb testvéreket elzavarják, hogy álljanak munkába,

Ha a legkisebb érintkezést tapasztalják
a
Igy
külfölddel, 10-15 év kemény rabság a büntetés.
kerültek egy évvel ezelőtt négyen is börtönbe. Esemzért azt kérik ne irjunk, ne küldjünk cimükre
mit. _ 34 _

~iÁrton Áron sz~badon bocsátása után
spm
szabad. Gyulafehérvárt nem hagyhatha el. Most ő képviseli Gyulafehérvár, Teme8v~r, Nagyvárad, Szatmár ,
Jassi, Eukarest püspökségeit. Ezenkivül 4-5 görögkatolikus püspökség hivei is sub rosa hozzá tartoznak.
És minderre van neki 96 papnövendéke, mult évi ada tok szerint. A hivek csodálatosan összetartanak és
ragaszkodnak papjaikhoz, templomaikhoz.
Imádkozzunk és imádkoztassunk Erdély szenvedő Egyházáért. Erdély magyarjaiért, hogy legyen erejük ahhoz, ami ma hivatásuk
a költő szavaival g

"Apám a Kárpát hegyfalát védte dacos erővel
Hog is halt érte
IJe engem itt hagyott, hogy álljam a vártát !"
Erdélyi
_ OTTHONlAK
______
_ _ Lo-._
SEGITESE

A Caritas Internationalis bécsi delegatiójának magyarországi segélyakciója az 1958. évben g

Aj

~i~á~i_s~eTé!y~k_m2g~e~i!é~e~
l~ Sokgyermekes családok és egyedülálló, keresetnélküli öregek segélyezése.
Egyéni ruhacsomag segitséget küldtünkl
1,898 csomag

2. Egyéni gyógyszersegélyezés
Életveszélyes megbetegedés esetében
Hagyarországon ném kapható gyógyszert

küldtünk~

6,231 személynek
Ej

!gJ:h'§:zi §.eKé1Jf2.z!s_
l. Egyházi intézményeknek
Öreg és beteg szerzetesek és papok otthonainak
Tüzelőszén••••••••••••••••••••••••••••• 220 tonna
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Élelem és ruha, gyógyszer, kötszer~.~. 45 tonna
Budapesti Teologiai Akadémiának
és szemináriumoknak teologiai szakköny 580 db
Teologiai Akadémiának héber és görögbetüs
irógép jegyzetek készitéséhez
2 db
Egyházmegyének ostyasütőgép
3 "
Szerzetes-iskoláknak fizikai tanszerek
A Püspöki kar közös kérésére könyvnyomópapir
28 tonna
eka zrnue ,
7°25,00000 kat
példányban a
9°

Czapik féle imakönyv
25?OOO példányban ét Rogáts féle Lmakönyv
II
a Szunyogh féle Vaaár-nap i
25?000
misekönyv
Ezeken ki vin ATt!1er E. gókoresztény régiségf'k,
Bánk J ci Egyhá~i jog. Katolikus ElbeszélőkG
Ugyancsak a görög katoli}~sok szortartástana.
2. Egy~n~ ~e§é~y~z~s_
1':otorkorékpár pasztol'á1ó papok részére 33 db.
Autó püspök urak részére
0.•... 0.......... 8"
Könyv egyes paptestvérek részére ••••••••••••• 155 "
41 plébánia vagJ templomépités részére tudtunk
kisebb nagyobb segits~got nyujtani.
Az iroda foldolgozott az 1958. évben
35,00 egyéni kérést.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
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+

+
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J~0A~l)A5<. ~[:PUYJJ<

,YA,S?9A

KAGYJill LELKI P ASZTORKODAS ES NEMZETNEVELÉS

A
Cik~bGn néhán~ kiélo~s
f v~ G t a.i an e pen ez~IC
v~~a~. klvaltan erteKes
Talán nincs még egy nép, amelynek katolikus papj ában annyira egybeesik a lelkiY!s~t~r~o~á~
!s_n~m~ein~v~.l!s_f~l~l.2.s§.é~~ mint minálunk. Természetesen folyik ez abból, hogy vallási és nemzeti hagyományaink a legszorosabban összefonódnak.
Gondoljunk cqak a Jegtőbb szentet adó királyi családunkra,
aJézus! nevével pogányellenségeinkre rontó eleinkre, a Boldogasszony Anyánkr-a , a Regnum L:arianum eszméjé2~ s a legnagyobb nemzetnevelőnkre~ SEéohenyire~
akiről a legujabb történetlrás bebizonyitotta~ hogy
vallásos motivumokból indult ki reformtörekvéseiben.
Sorsdöntő időkben

G-e helyzetekben csak foko-

~~k~~g~~elki~~F~~~Z~~~l~f~~~~~.
S mikor nehezedtek sulyosabb idők a magyarságra~ mint
most s hol nehezebb a lelkipásztor helyzete, mint épp
az emlgrációban~ h nemzeti 9 családi~ egyéni tragédiák
sulya alatt nyögő, ezernyi gondnak 9 csábitásnak, megzavarásnak kitett külföldi magyarság lelki gondozása,
különösen pedig a vallásilag kissé gyökértelen,
nemzeti szempontból talajtalan if juságunk nevelése komoly
nemzetnevelőj problémák elé állit bennünket. Tudatositsunk eze~ből néhányat és vessük fel mindjárt gyakorlati megoldásukat. Szives elnézést, türelmet kérünk 01vasóinktól, ha közismert elvekre hivatkozunk
de
csak azért tesszük, hogy tüstént gyakorlati alkalmaz ásukra térhessünk. Sok aggódó gond 9 lelkipásztorok kinlódó tanácskozásai sugallták e sorokat. Végre is tiszta vizet kell a pohárba önteni bizonyos csődjelensé gek láttán. Videant consulas!
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L !!Js:B.Q. A IJ:.ll.GY.tl.R.§.ÁGHOZ~ Az első a.l ape Lv,
amelyet opportune-importune hirdetnünk kellghüség
a magyarsághoz. :! h.a~ag,z..Q.r~t~t_eE-éQY~.i.§.~_d~ sZ..Q.ni
~öiele.§.s!g_.i.§..
"J.i.ki szeret ~ az hü tud lenni ~ sőt
a hüség szive-vágya és szenvedélye." (Prohászka)
Ennek egyilc első köv e tkezménye , hogy_Jllagx,a.!:.ul fioIldo1,k.Q.zzunki fr~zg._ünk"" p_o.§.zflJ.üll.k._ !!,z_i.<ie,geD.b.Ql1_._
Minden fölényeskedés~ mellvereget5 hazafiaskodás
nélkül, szerényen~ de annál szivósabban következetességgel ragaszkodjunk magyarságunkhoz.
GyakorlatiJagg Családunkban~ baráti érintkezés során~ egymás kösött, éd..Q.s_aQY.9;.nx.elvünkei_
ha.§.z.!2álj~k.!.
A sz;ilől:1'o nagy fe:::'elősség nehezedtk
- tudatositsuk ezt bennuk. A ~s!!,ládi ~z~nlélY_nzel
ye_o.§.aki.§. !!!.al:1Y~!_I~l}~.t."... Helytelen álláspont ,ha a
"szegény gyerekeket" nem akarják kót ryelvvel "fárasztani ", De a magyar- beszéd nem elég. Az iskolás
gyermekeknél a nemzeti tárgyayat ( magYQr történelem, földrajz~ jrodalom) a szülői háznak kell pótolnia. iiI'ánylag elenyésző azoknak a diákoknak a
száma, akik lnaGyar iskolába .j ár-ha'triak, lio él ne!!l-_
~eii_n~v~}±s.i
ha a szinői ház nem képes erre~
vag:l hiányzik
internátusokban, kollegiumokban,
tagnfolyam~kkal is lehe~? sőt koll pótolni. Illetékeseknek kell erre módot kieszelni
s talán épp
egyházközségi kor at ben lehet megoldást találnLr:indenesetre megfelelő ffia,gyar tankönyvekl'ől gondoskodni kellene minden küJföldön tanuló maeyar diák számára.
S emeljük itt ki a vallási vonatkozást. Természetes, hogy il y,alliis-2., !!,z_i!!láds!g_n,;y,elv..Q. .2..kye.iI~
.!2ül ~ _rn!!,gzaE-_l~.l.e.!!.._Legnemesepb lelkipásztori ambiciónk legyen~ hogy hiveink legalább havonkint egyszer hozzájussanak magy~r_i.§.t..Q.nti.§.z.iele1hez-2..a diasporákban, sürübben lakott vidékeken lehetőleg hetenkint. ~iagyar szentbeszéddel~ énekkel~ esetleg 1'eoitálással. ~agyar imakönyv, énekeskönyv, misekönyv ,
katekizmus, hittankönyv szerencsére bőven áll rendelkezésre. S énekeljünk mindig a himnuszt, könyör-
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gé sként , s a Szózatot vallomásként~ a rendületlen
"hivség", hüség szuggesztiv tudatositására.
II. HÜSID A 1'lAGYAR NÉPHEZ! Elsősorban
.2.tthonilla!'.a2-.t_tesIvér~i!ikhe;;.- Prédikáljunk, magya-

rázott miséinkben a kánon elején figyelmeztessünk a
"memento vivorum" során. hiveink gondja, imája elsősorban az övék legyenek. S kiki segitsen anyagilag
is, képessége szerint, csomagok küldésével.
Fig~elmezt~ssük az érettük való felelősség
re, ez o Lí.d ar-á t áer-a is. Legyünk méltóak hozzájuk)rajtU11k ne, mul jék, a mi hibánkból ne mondhas sák a lesujtó tételt HAmi r-okony sz enve t , megbecsülést szerzett
a forradalomoan a magya~ság, azt eljátszották az (helyesebbcl1g egyes; emigránsok. H
A magyar néphez való hüség köteleI::. az emigráció, a ~ülfil~i_ma~a!'.sáeho~ való hüségre is,Mint
lelkipásztorok í elsősorban éretiük vagyunk felelőssek.
~ulas~tásul1k miatt senkit se érhessen a fent emlitett
vád. Küzdjünk az ismert magyar hibák ellen, különösen
a Széchenyitől is nagy nemzeti bününknek minősített
Bzéthuzáb ellen • Ez az emig~ácló rákfenéje. Prédikációkban, gyóntatószékben, magánbeszélgetések
során
legyünk ebben fáradhatatlanok. S a magunk részéről
t ár-sada'luü vonalon tegyiink meg mindent, hogy az
ellentéteket kjegyenli-csük • .ci. kényelmesen félrehuzódókat vonjuk be a közösségi munkába, felelősségbe,
a
tulsokü.t és helytelenül ügyködőket, szervezőket, politizálgatókat intsük le, irányitsuk helyesen.
o

III. FELELŐSSÉG A IL'l.GYliR JÖVŐÉRT.
Széohenyi sokat emlegeti-a-'ii"a'rándoki komolyságot". Az
egyetemes keresztény ~a~ándQklét-tudath.2.z_a külföldre szakadt magyarság lelkében egy másik is járul:nincs
itt malladandó városunk, b.t'!p'eE.eii.le,g földi ha~ánkat_i~
E.élkülöz.!lünk_kell.~~indenvágyunk, hogy oda visszajuthatssunk, ujjáépitésében részt vehessünk. Az
álláspontunk legyen mindig az, hogy óvjuk hiveinket a végleges gyökérveréstől
de ugyanakkor buzditsuk őket
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a szolid munkárn g e l h e l y e z k e d é s r e , tanulásra, tapasztalatok szerzésére 9 baráti kapcsolatok kiépitésére. Nyugodtan biztathatunk állampolgárság szerzésre is. Nem lehetünk tulzó optimisták - "hosszu
távra" kell borondezkednünk.
E téren ku'l önöa .§..zg}c.§.ég :y:'aQ. .§lz_oko.§.s~.1.d~
.§lz_alá&at ~rén,;y,é.:E.e_i.§.. Ez itt az igazi reálpolitika. Intsük le, igazitsuk ki azokat, akik" fehér
lovon" akarnak hazatérni, "tisztogatni" és vezető
pozioiókat elfoglalni." r,:l, akik 1956 óta
jöttünk ki, jól tudjuk, hogy mi volt a közös
álláspontunk az 1945-ös emigráoióval kapcsolatban~ aki
hazajön, legyen szerény, és ne akarja vezetni
azokat, akik szenvedtek és a nap terhét-hevét visel ték. 1:i ezt tudjuk. S azt is, hogy aki
szeret,
az tud és akar is szolgálni. Az szivesen viszi haza tapaszta1atait,nyolv- és szaktudását, baráti kapcsolatait s fog tudni szolgálni és segiteni a
második és harmadik 80rban is. Otthon•••
IV. HELYES SZINTÉZIS. E nohéz kérdésekben
osak ugy tudjuk-~Tigazita;i-hiveinket,ha megtanitjuk őket a helyes szintézisre 9 hogy megtalálhassák
a helY.es_ kö~éEutal a két elitélendő, hibás véglet
közöttg a rövidlátó, elfogult szeparatizmus Soyllája és a megalkuvó utilitarizmus, vagy legalább is
tulzó kényelem-szülte ~eQ.egáts~ Charibdise között
következetesen és nyil.eg;yenesen evezz enek a nemzetünkhöz való hüség vizén.
Óvnunk kell a renegátságtól. Kényelem, utilitarizmus sohasem volt erény. Vállalni kell a kockázatos, küzdelmes kalandot. Az igazi kereszténység
is merész kaland. Vállalni kell az áldozatot és keresztet
a hazáért is. Itt ujra egybeolvad a keresztény és magyar sors és feladat.
Édosgessük
vissza az ingadozókat, a már-már eltávolódókat.Szerettel várjuk vissza él "tékozló fiukat",testvéreket.
Magyarázzk meg nekik, hogy józan külföldi vezetők
nem becsülik azokat, akik első hazájukhoz hütlenek-

- 40 -

ké váltak. Egy német miniszter megmondottag többet
ér a németeknek egy jó, németbarát magyar,mint egy
ujdonoült rossz német.
"Könnyen elnyeli Scylla azt, aki ki akarja
kerülni Charibdist" Rövidlátó , káros él::
emrügy\i
szeparatizmuRban reked meg~ki üres hazafiaskodással
per excessum vét a magyar hüség ellen. Ilyenek azok, akik örökké egYmást buj ják, távoltartják magukat a vendégország életétől, nem tanulják meg nyelvét. Ettől is óvjuk hiveink~tl Fáradhatatlanul buzditsuk őket a nyelvtanulásra, tapasztalatok gyüjtésé1"e', bariti kapcsolatok kí.ép tésére. úvjuk őket
a tüntető, oktalan örökös egymást-bujástól, osak magyarokkal érintkezéstől. Az állandó szervezkedéstől,
í

eg~esületesditől, tüntetéstől, nyüzsgéstől.
~ helyes szintézisre, vonalvezetésre

f el e].J5§_ ~e~e!ő1s

~int_

!!li.JT1~t~s2.u-!lky§..l.fl..ál.

Igyekezzük in.::. _
lé~m~ll~e~eQ Ei~tQsit~ni
azokat a kereteket, lehető
ségekot, amelyek a fent vázoltak szellemében
OGbtartják hiveinkot a magyarsághoz való hüségükben.Legyen állandó, rendszeres magyar istentisztelet, magyar olvasmány, magyar kulturélet. Ennek előfeltéte
le, hogy legyen otthonunk, ahol időnkint összehivhatjuk hiveinket, ahol ápoljuk nemzeti kulturánkat s időnkint klubszerlien a barátséÍgot is. Ahol első áldozásra oktat juk gyermek~inket, összegyijjthetjük ankétro, szentirásolvasásra fiataljaink legjobbjait, ahová időnkint szórakozni hivhatjuk a fiatalság szélesebb rétegeit. Biztositsuk a szolid szórakozás,összeismerkedés lehetőségeit is az idegenben szétszóródott
fiatal jainknak. Ha mi nem biztosit juk ezt, akkor vagy
káros szélsőségek fogják ezt megtenni és veszélyes politizálgatRsba, oktalan kalandokba belerángatni fiatal jainkat
szomoru példák vannak már erre
is
vagy elkallódnak és felszivódnak idegenek között.
V.

IIAZ.IlSZERETET, NACION.tlLIZlffiS, INTERNACIO-

NALIZ~I~S.

Szervesen meg kell alapoznunk hiveink lelkében e holyes szintézist. Hogyan? Igehirdetésben, i-
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rásban adjunk §..zQ.lid_d.<2B!!!atikai éS-FJQrál.is..JIl§g,alj!.:E,o!,ást_a_hazj!s!.eE.eiel ~rfn;Lé.!lek. Tudják pontosan
híveink, hogy a keresztény felebaráti szeretet igenis ismer fokozatokat. Szüleinket, hitvesünket ,
gyermekeinket legjobban, legerősebben kell szeretnünk
és nagyon természetes, hogy honfitársainkat is előnyben kell részesitenünk
ceteris paribus
másokkal szemben. Ki_n..§l1_zárhatunk_ ~zQ!lban senkit sem szeretetünkből - hiszen még a legtávorabb-ári6kat~elle;'ségeinket is szeretjük. Magyarázzuk meg, hogy ha a nagy terem legtávolabbi
pontjára is elegendő meleget vagy fényt
akarunk
juttatni az egyetlen fény vagy hőforrásb61, akkor
annak intenzitását fokozni kell, hogy több jusson
a közeli környezetre
de még mindig elegendő távolra. leivel e.l Lens ég sz er-e t e tűnknek is hatékonynak
kell lennie, !n.0.~.Y\y'iE.o.j2.1_kell~rősit2,.ni5:.nk .§.z2.ret~
tÜE,n.!f _iQ.t2.n~iji_á_~.át .E.0koQ.ain.!f, környezetünk,
hi tfeleink, honfitársaink felél
á helyes hazaszeretettől, amely honfitársainkon kivül kiterjed hazánk földjére, történetére,
hagyonányaira stb. élesen elkülönül a .§.o~i.!li~m~s~n~
~iQnaliz~u.§., amely
más nemzetek rovására szereti ,
részesi ti e Lőnyben a saját.ját, sőt kizár ja szeretetéből ffiás, vag7 egyes nemzeteket. ~z inte~n~ci0.!la~
lizmus a nemzetek közti korl&tokat ledönti u~Jan,
de-mély mrilöletárkot von az osztályok közé. A _koz~o~oliii~m~s_ gyö~értelen, utilitarista humanizmusg
ahol a haszna, ott a hazája, senkit sem szeret,csak
önmagát.
A helyes hazaszeretet sohasem jelentheti
a
nemzeti hibák kendőzését. Legnagyobb nemzetnevelőnk,
Széchenyi mutat rá legélesebben nemzeti büneinkre
Az önszeretet nagyonis összeegyeztethető az önismerettel
sőt nem is lehet el nélküle. Olyan
tulzásoktól is óvakodnunk kell, mint a közelmultban ,
hogy
protestáns honfitársainkra való tekintettel
nem minősitettük illdomosnak felvetni a kérdést
magyar vagyok-e előbb, vagy katolikus
mert re-
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formátusaink erősen hangoztatták, hogy ők
előbb
magyarok, 8 magyar vallásuaknak is mondták magukat.
Azóta szerencsére a régi felekezeti villongások kora lejárt, a katolikusság J~agyarb·rszágon nagyonis megmutatta, hogy hősies és hüséges hordozója a
magyar nemzeti gondolatnak és nem kell szégyenk~z
nie senkivel szemben sem. Azóta jobb hiveink Vallási képzettsége, dogmatikai tudása is erősebb,s világosan tudják, hogy §.zük§.éJik3>p-en ,Q,l&.bE, y'a~nk _
~e~e§.zléQYe~ mint bármely nemzetiségüek~ hogy
a
keresztség eltörülhetetlen jegye még a tulvilágon
is lelkünkön ragyog, ahol pedig már nem lesznek nemzeti különbségek
szükségképp előbb
vag,yunk
Krisztusé, mint Szent Istvánél~1lG~n~k_le~ni ~zin=
.!.éQ eg,;y:e.!.e.!.!},cf!.eE,b_és .E.rimir~b.2., mint bármilyen nemzethoz tartozni. Es épp ha emberségükben és keresztényséGükbon noveljük, erősitsük, tudatositjuk, s
elmélyi tj<lk híveinket, akltor fogják megtalá1.ni
az
igazi e,mberi és krisztusi hangot a nemzeti problematika vonalán •
.KEllE.§.Z!U! _-_ ]\~.AQ.Y{~.CZT_•.!..• .!.. Befejezésül
még valamit. Igaz, hogy aki nemesen omberi és mélyen
keresztény szeretettel eltelve jbr-kel testvérei között, kellő okossággal meg fogja találni a fent jellemzett helyes utat a káros végletek között. De
ne
áltassuk magunkat g az ut, amelyet járnia kell,
nem
lesz rózsákra ágyazott
_e:?;. az_u.!. 1S.e~e§.z.!.u.!. _l~s~.
]\li tudjuk, érezzükg szivet csoréljen, aki hazát cserél. ~H.?;.zámE,a~ .ha:?.átl~n..2.. ideg~.nE.e~ É'y'a~ - sors a
mienk. De azt is tudjuk, hogy a Krisztus-követés szükségképp jár kereszthordozással. S tudjuk, hogy az Istent szeretőknek ez javukra válikg nemcsak egyéni,hanem közös?~gi, nemzeti javukra is.
Ami a legfájóbb? ii. bi~o!!;Y.talaE.s~.:.. H Hazámban hazátlan, s idegenben árva népemet álmodom szent
szabadulásba "
de vajjon mi megéljük-e?
Halljuk a gunyos lekicsinylőket, a Kasszandra-jósokat ,
a lay'ilh.§!:.t§.tla~ .E.e.§!.s~i!!!.i.§!.t~.§.t.!- Utoljára még ezeknek
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ezeknek kell megválaszolnunk.
Az elsó válasz a történelerné. I:ert történelmi tény,-hogy évti';edekig ~a:;altunk~ "nem,nem
soha! "és ámádkoz tunk e "Hiszek l iagyar-or-az ág
feltámadásában!"
de nem készül tünk fel reá. l>lIlikor 1938-39-4o-ben egYmásután tértek vissza
magyarlakta elcsatolt részeink, kiderült, hogy nincs
elég vasutasunk, tanitónk, tanárunk stb., akit 0daküldhettünk volna••••
A !!!.á~ik' ~ála.§i.z_a_hit_s~a~a.1. és az
ebből
fakadó reményé. Hiszünk és bizunk az
Iotenpen
~ondviselő ~tyánkb~n. És erősen bízunk közbenjáró
Ec1.esanyánkban, égi Pátrónánkban. S hivó keresztény
és magyar lélekkel olvassuk az Apostolok CSelekedet eiben a r:ennybemenetol előzményeit. ltinikor
a
kishi tü, értetlen apostolok, földi r:essiásra gondolva, rÓDai iga alól való szabadulásra, azt kérdezik, hogy "rolJstanáball állitod helyre Izrael országát? fl J'~z Ur válasza ~ "Az Atya saját
tOtSZ3SG
szerint állapitotta meg a megf8lelő időpontot,nem
rátok tartozik ennek ismerete. De amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, uGyhogy tanuságot tesztel: nó Lam••• l "
Keresztény és magyar hivatásunk~ minden nehézség közepette, legjobb erőnk bevetésével,Isten
kegyelmi segitségével
1 ~ g ~ ~ á K Q i __ legni·
Kris~t~sYJeI1.o.it...2..~.i E.a~ánk_m~lle..it...2.. Szent István
és földi hazánk mellett. Imádkozva és dolgozva
a többit Istenre bizva.
"Isten segí ts, népeknek Istene:!
tedd jóra munkássá e nemzetet,
add, hogy amihez fog óriás keze,
végére is hajtson minden kezde:tet~
hogy mit emberész és kéz kivivhat,
ne várja mástól, mint szeroncsedijat!"
(Vörösmarty )
Sz.J.
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I,:AGYAR

EGYSÉG

Évek óta hallunk a "I'la,gyar Egység" azük-és arról, mikép lehetne megteremteni •
Számtalan egyesület, alakulat létesült többé-kevésbbé hivatott vezetókkel. Jöttek, men~ek, szónokoltakt
igérgettek és végül elhallgattak. Edesapám
egyik
mondása jut ilyenkor eszembe~ Ha egy ujságiró
be
akar jutni a képviselóházba, akkor addig támad, mig
meg nem választják. Azután elhallgat. Nem állitom,
hogy mindenkire érvényes ez, de az az érzésem,hogy
sok igazság van ebben.
Talán igy vagyunk az emigrációban is. Addig mig nem szerzett valaki biztos és jól jövedelmező állást, ad.d i g aer-ényked i k , tevékenykedik, de azután egy szép napon elhallga~~ részben mert álláshoz jutott vagy pedig belátta, hogy ilyen egységet
létrBhozni, amint azt ó megilmodta, senki fiának sem
sikerül.
Es megls van lehetőség ilyen egységre.
Maga Sz€nt Egyházunk ilyen Egység, ilyen
összefogó és átfogó intézmény, mely magában foglalja és egyraás mellett tartja még a politikai és földra,jzi ellentétekben élő embereket is. Ennél
nagyobb és tökéletessebb egységet nem tud senki
sem
létrehozni.
Nekünk ,katolikus
m a g y a r papoknak a
halhatatlan lelkek megmentésén ldvül még egy feladatunk van. A m a g y a r s á g
összefogása,
a
magyarság megtartása, az anyanyelv ápolása, a magyar
szellelm megtartása is.
Igaz, hogy a Magyar Papi Egység elsősorban
a pap belső ,lelki-életénok ápolását van hivatva
szorgalmazni. Ez minden pap életének elsőrangu és
el nem hanyagolható feladata.
De szerény véleményom szerint,ha bcnnünketségességéről

- 45 -

egy-egy magyar nyáj élére állitottak, akkor nem
lehet számunkra közömbös, hogya reánk
bizott
nyáj, a beolvadás folytán végleg elveszik-e
a
magyarság számára, avagy van-e még egy lehetőség,
hogy a befogadó ország nyelvének ápolása mellett
megtartsa a magyar nyelvet is? A magyar pap mindenkor pap volta mellett magyar is volt és akár
a Bach-korszak vagy más hatalom leselkedett
és
törekedett a magyartól nyelvét elvonni, a
pap
mindenkor helyt állt! Azt hiszem, ennek a mentalitásnak tulajdonitható be, hogy többet ne emlitsek, A Katolikus Magyarok Vas ár-nap j a cimü
lap
kiadása és szerkesztése papok kezében van.
A ]í. P. E. a vasfüggönyön kivűl eljut minden országba, ahol katolikus magyar papok élnek.
lalyen jó volna ós buzgóságunkat növolné,ha paptestvéreink rövid 1)eszár.1ólóban tudatnák velünk ~
hogy mit tesznak a ma~Jarság mogtartásának az érdekében. I':ilyen felada tokkal, nehézségekkel kell
nekik megküzdeniök~ hol és miképen lehetne segiteni. Mi a szükségük, örömük és bánatuk.
Töb~
szem többet lát, Egy-egy ilyen jelentésből okulhatnánk és amit egyes paptestv~reink kezdeményeztek, azt m~sok is átvehetnék. Es ahonnét ogy-egy
szomoru hir jött, arra talán a másiknak volna egy
jó orvossága.
A ll. P. E. csak akkor losz valóban az Egység
szolgálatában, ha azt többen szolgálják, ha
azt
minden magyar pap szolgálja irásával, ötletével ,
gondolatával.
Ily módon nemcsak Egyházunkat,
des Hagyar Hazánkat is 8zoleálhatjuk.

hanem

é-

P. Dittrich Imre C·.op.

.... 46 -

A bécsi
Találkozón elhangzott a kárésg
a I:agyar Papi Egységben adjunk helyet a
magyar
hithirdetőknek is.
Öröumel tesszük. Ők az isteni Főpap niszsziósparancsának
élharcosai.
A tüzvonalban állnak~
A papi áldozat h6sies képviselői. Nemcsak i:ltii1k kisérik har-caá kaf 9 hanora anyagi
tánogatással is segiteni akarjuk missziós Testvéreinket.

A Dostani szánban a legfiatalabb
magyar missziósrendet ismertetjiUc
és szólaltatjuk neg. A következő szmuokban
a
többi
oissziós
rend fölött is seregszemlét tartunk.

+
Az_ Iste!}.i_ Ige _T§.r.§.a.~ág _(§.V12)_ gaP;Y!ff_
__s~ert~__ .i! _ y'i1á,go!}. ~

~i§.sp.2..n~iu.§.ai

Örömmel üdvözöljük a magyarjaink
közt
egyre jobban bontakozó missziós érdeklődést és készséggel elégitjük ki kivánosiságukat magyar missziónáriusaink iránt.
Hithirdetőink bárhol vannak is a világon,
mindenütt magyar kulturmunkát is végeznek. A ma.gyar
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jóhirnévnek is szónokai, hirdetői lesznek. ]Uért
is ne lehetnénk büszkék rájuk? Miért ne tudhat nánk többet róluk?
Bevezetőben röviden is~ertetem az
Isteni
Ige Társaságot.
Ezt a modern nisszióstársaságot Janssen Arno Id német sz ármaz ásu pap alapitotta. Janssen Arnold 1837-ben született és 1909-ban jan. 15 -én
adta. vissza. noraos lelkét Istennek.. Egyházmegyés
pap volt. A münstori egyház~egyében tevékenyke dette Egyszorü, igénytelen embcr , ~Cinde"1 külünösebb képességek' és talentumok nélkill. l~~ly imaélete, bensőséges istenviszonya, lelkekért szomjas szive, a plébánia szük keretein tulnéző szeme érlelte meg benne a gondolatot, hogy nissziós
társaságot alapit. Rengeteg a nehézség a kezdet
kezdetén. Ő azotlban ezekben a nehézségekben az Isten akaratát keresi. Rendületlenül bizik Isten ben, s nem is csal~tkozik.
1875 szept. 8-án, Sz~z ~ária születésének
ünnepén rakja le az első missziósház a Lapkövé t
Steylbon, egy kis holland faluban, a I~aas folyó
partján. Egyre többen jelentkeznek i:1issziónáriusnak. Hamarosan bőviteni, nagyobbitatli kell a házat. De igy is napról-napra kevesebb a férőhely •
1889-bon ~Cődlingben, Bécs nellett lerakja a
második ~issziósház alapkövét. ~ajd nég násik három házat alapit életében. Halálakor már 540 papja
~ 588 nisszióstestvére és 685 nissziósnövendéke van a ~saságnak. Halála nem jelentette a
missziósügy halálát. T,mve tovább épül, terebélyesedik, ágazik. Egyre több ház, provincia, i l l .
regio alakul. A német nyelvterületekröl továbbterjed más országokba is. lia ~ár internacionális szerzetesrenddé, misszióstársasággá alakult.
Sorra
huzzák fel a házak falait Németországban, _Ausztriában, Hollandiában, Bolgiuoban, Schweizban, Olaszországban, K~gyarországon, Csehszlovákiában, Lengyelországban, Angliában, Irországban, Spanyolor- 48 -

sz ágban , Portugáliában, tszak- és Délamerikában,
Ausztraliában. Sőt a missziósterületeken isg Kin~
ban, Japánban, Afrikában, Indiában, a Fülöpszigeteken stb. Jelenleg 34 provinciájo.. ill. regioja van a
Társaságnak. 83 háza, melyből 13 magasabb tanulmányi kiképzést nyujt. (philosophia-ibeclogia)
Az
1958 jan l-i statisztika szerint a fogadalmas tagok
száma 2 4554.
Eagyarországon P. Hansen Hubert tel-epit.ette le a Társaságot. Ötven éves kora és német származása el1el1.ére olyan jól megtanult magyarul,
hogy
még a szószékre is felmerészkedett. Magyarországon
három há~a volt a Társaságnak 2 Budatétény ( 1924),
Kőszeg ( 1928 ), Kiskunfélegyháza ( 1924 )
A rngyar regio Lé t sz émár L nem áll nódunkban pontos számadatot közölnünk. De ez most nem is
célunk. Elégodjünk meg azzal, hogy ez sem maradt volna l~ a többi rondtartonány mögött, ha az igéret osnek mutatkozó missziós tavaszra nem köszönt rá
a
''nájusi fa>'Sy", A háboru másutt is Dogakasztotta a fejlődés üteoét, hát Dég nálunk! A Dagyar utánpótlás utja jelonleg teljesen elzárva. Hivatást legfeljebb kinenekült nagyar fiataljaink körében
reDélhetünk.Eredmény Gddig~ szinte semmi. De bizonyos, hogy
magyar fiataljainkban sokkal nagyobb érdeklődést lehetne felkelteni, mint akár az osztrák fiatalság körében. Csak is~ertetni kellene ného..-néha egy-egy miszszió ho Lyz o t t ,
Ezért is adjuk DOg itt pontosan misszionáriusaink nevét, iSI:lét. mindenki közvetlen érintkezésbe
léphet velük. Hadd dobogtassa oeg egy kicsit sz~vüket.
Ha rájuk tekintünk, csak örülhetunk. Annyi sok
nehézség e l Lenér e is vannak nFiháJ.1yan, akik mí.nderrt elhagytak Krisztusért. Önként, öntudatosan, szivük minden szeretetével és akarás ával hagyták ott hazájukat,
szüleiket, testvéreiket. Ez nutatja, szivük gyökeréig
engedték belofuródni Jézus szavát g "Aki meg
akarja
találni élotét, elvesziti azt, de aki érettem elvesziti élet,H, megtalálja azt. "Ht. 10, 39.
ó

é
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~z

SVD magyar misszionáriusainak száma
oszlik mog az egész világon.

a

követkozőké9Pon

Lengyel
Box 247

1~.

Pál t oatv, 1923, Catholic Misszion P.O.
!c~~ Gold Coast,W. ilfrica.

~._ Ar.ii.°ntinQ.~

P. Domonkos László, 1920, Insti.tuto n.n, V.
Plátanos FNGR Pcia Bs. As. ~irgontina.
P. Gaál Jenő, 1929, San Martin PO§..Gdtl.§. Irisicnos •
.Argontina.
P. Horváth Foronc, 1923, Cura Brccher0 551
~arrio Generql
~uSt0S Córdoba
Argontina.
P. Lakatos Jenő, 1919, Seoinario Regiona1,
Callo St. Martin 934-, 'J.P. 24. Q:ti~r.2:CI._,J...rgentina.
P. Szedák Gyula $ 192~, Callo Paraguay 3925
~~n.2.s_...i.i.r.2.s_,

~u-Gentina.

P. 'I'ernuy János ,1903, Apo s to Lea , ~=isionos
Argenti na.
P. Tunkel Jenő, 1915, Co1egio Apostó1ico de S.F.
Ja~ier,
Y,il1.§:. Qalzada F.N.G. Ro oa ? lU'gentina.

P. Gulyás Ferenc, 1916 , Casa paroquia1 N.8.
Aparecida C.P. ll~, Volt.§:. Re!!ond~ Estado de Rio,
Brasilia.
P. Palkó János, 1928, Juvenato de Verba Divino,
Ro~t~ QrQs~a_ C.P. 451, Paraná, Brasília.

!._

ta~ada;.

P. Nfueth Antal, 1928, Hont St. Jean Baptiste,
Seminaire Apostoliqua QF~nEY PQ. Canada.
P. Pfemoter János, 1919, Cim, mint az előzőé.
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Nagy IDre testvér,
India.

P. Bellér
Ei~al3Y_

1913,

In~o!.e.L

Catholic Church

Lajos, 1928, Catholic Rectory,
Pangasinan. Philippines.

P. Halász Lajos, 1927, Catholic Rectory,
Or. ,Philippines.

Qala~a~

~indoro

P. Rácz Jár,DOS, 1907, Christ the King IJÍission
Sewinary, ga.!2ila_
P.O. Box 1375. Philippines.
P. Tunkel Viktor, 19E,
Or. ? Philippinos.

Cathilic Rectory Baca mindoro

P. Werner József, 1929, Catholic
Hindara Or. , Philippines~

Pectory

Baco

P. Garger József , 1923 , Johannes Berchmans Serrinari
_Toda-Bolu_ Flores
,Indonesia.
P. Krizsik Hihály,
Flores Indonesia.

§.._

1922, Ilisi ka to Lí k,

~a!'.an.t~ka,_

J a.E.án.~

P. Ábri Gyula, 1914, Ideigle~Gsen USA-ban tanul.
USA-i ciI:lp~ Divine Word College 1325 Quincy St.N.E.
Washin,g,t2,.l1_ 17, D. C.
Bartha Károly , 19.13., Schola superior de Nazan ,
in Urakani l Ucnonach
,!a,g,a§..aki_, Japan.

P..

í

P. Truckenbrod

,

Ferenc, 1923.

Cim, oint az elózóé.
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Appanzeller Salvius • 1919, Catholio Hission ,
,New Guinea $ ~ustralia.

W~ak

P. Tóth Estván , 1928. Catholio Hii3si ,n
New Guinea .!obunti
~~ustralia.

!~ak,

P. Végvári János , 1914, Catholio Hissic
New-Guinea. Austrialii:1.

Wo!!.ak

P. KOndor Lajos, 1920, SeDinário ~assionário do
Verbo Divino, Apartado 2. Fatign~ Portugal.
(ő ugyan non kimondott misszionárius,de az a hivatása, h08Y misszionáriusokat neveljen, azért VGttük fel őt is.)
Ausztráliában van Dég néhány i:1tYé~ és testvér.
Őket neD emlitjük meg, Dert igy találjuk jobbnak.

Ime, ezek a nagyar' SVD-s n'í sazd onár usok szerte a Dagyvilágbn~. Sok? Kevés? Sirju~k? Orüljünk?Ha
más rendek nagyar missziónáriusait is összo tudnánk
szedni, Dennyire rugna vajon? Lenno pár száz?Ausztriának több, rri n t ezor missziónáriusa VEm. Pcd í.g
ez
Dég nOD is legtöbb misszionáriust adó ország. l~i az
oka, hogy mi magYi:1rok annyira hátul kullogunk? VégeredDénybon oz, hogy neD állitottuk I~isztust életünk központjába. Iünél katolikusabb valaki, annál
misszionáriusabb lelkületü kell, hogy legyen•
.t.nely ország nom ad Disszionáriusokat, az olposvá nyosodik, Dint az állott tó. Csak ahol a Szentlélek
viharai járnak, az a tenger tiaztuJés él és hullámzik és tonyészt ki halat, hordoz hajót és köt összo
népeket és torDel esőtg a kogyelem esőjét és az élet hullá.Dzását.
í

Ioádkozzunk
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nagyar

nisszióshivatásokért

Imádkozzunk, hogy misszionáriusaink
apostoli királyunk szellemében
szolgálják a Királyok
Királyát ~ Urunkat, Istenünket!
Összeállitotta
Fr. Zsoldos Imre
S.V.D. missziós kispap

- 00. - •.. - .0. Ne_ fele..J.t.§.ü.!s _el

..§: JB.aEf§L,.r<~ hiihirie.!őke!

..§: _mis~zió~b5.n

__

l. A legelhagyatottabb hithirdető is érzi ma még az ösvénytelen őserdők rengetegében
is
honfitársai és hazája támogatását.
~gy példag ~usztria katolikus gyermekegylete , a II Katholische Jungschar ", 1959 január 6- a
körül II Sternsingen " -t szervezett • .b. fiuk
és a
c.í ní.s t r ánaok Három-Királynak öltözve
jártak
körül
faluban városban házról-házra.
~z adonányokat az cGztrák níssziónáriusuk
támogatására forditották. Több ~int 2,4 milli osztrák Schilling, kb. 9.500 USA dollár gyült igy össze
arra a célra, hvgy az osztrák misszionáriusokat gépesitett jár~üvekkel lássák el • A Belga Kongóban müködő
misszionáriuaaiknak egy folyami hajót vettek •

A levelekből értosültünk, milyen szegény ségben küzködnek az Ur szölejében előmunkás magyar
hithirdetőink. Számukra még a szülőfalu, haz~ támogatása is hiányzik. Nem érezhetik igazán az otthonmaradottak lelkesitő buzditását~ bátoritó segitségét.
Kevesen ismerik hősies áldozataikat és ezért kevesebben is imádkoznak értük.
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resztül
tette a
dást és
lentett
év.

2. á bécsi katolikus akció két éven ke az if jusági munka központi gondolatává
világmissziót. Felmérhetetlenül sok álminden vonalon nagy szent lendületet jeaz egyházmegye számára ez a ké t missziós

És mi, a sok nás szép lelkipásztori eredmény mellett vajjon eléggé felhivtuk-e magyar hiveink figyeImét az Ur Jézus nagy szivügyére ,
a hithirdetés
sorsdöDtő kérdésére?
Az lű1tilü'isztus a propagandista agitátorok ezreit küldi a B?inosek világába. Oda~ ahol
az apa talán még az őserdCben
kőbaltás
gyüjtő
getőként élt, do a fia már gyárl munkás és
az unoka pedig repülőgépen jár a szines népek közös nagy kongresszusaira •
li technokrácia vi vmánya,l megdöntik a pogány bál vényokra alapuló hagyomán;yos hi tet. Ázsia,
jifrika és a Szigetok világa uj, biztos utat
mutató vozért, valódi nogváltót keres.

Ki fogja megnyerni az önállósuló kontinonsek igazságra óhe,s és önmagára ébred t népoí, t?Ezt
nagyrészt a nj imánk és áldozatunk és hithirdetőink tettel döntik el.

3. Hány nagyar ifju és leány jelent.keznék
munkásként az Ur érett aratásába ,ha valaki fel lelkesitené őket. Ig7 talán @egtalálnák egy missziós
szeminárium vagy zárda felé vezető utat •••••
mára
gyes

4. Földieinok,a magyar misszionáriusok szászánt támogatást szivesen közvetitenek az eországokban lévő missziós ház~c.

4. Egy missziós cimg Rev. Dr. Joseph
Rokonai, Catholic Church. 10 Earunouchi
!ATSmJIOTO- shí ,
J'apan ,
O mindig világi pap volt és világi papként
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vette fel egy japán püspök egyháznegyéjébe. Most egy
140.000 lelket számláló pogány városban plébános. A
paptestverek leveleire szivesen küld képeket, ismertetőt, sőt filmeket is. Nagyún rászorul támogatásunkra, mert őt, mint világi papot, nem támogatja
egy
rend, rrí nt
a szerzetest.
(
+

+

+

Halász

Pál)

+

( A következő

sorokat P. Tóth István S.V.D.
vi 'i. Wewak, Neugu í.noa , .uis t r a Lí.en , magyur
miss~~io:'1árius rokonainak irt leveléből vesszük.
A
beszámoL) nom kószül t '}, sajtó számára. De talán
éppon ezért őril"te meg frisseségót~ élményszerü érdekességét, mGgk~pó őszinteségét. A szerkesztőség.)

l:.mlu2.t.b

Kedves Jóska és Teri

NOuguinoa Ambunti 58.8.23

Ra most már nagyon is soká irok, meg
lehet
az a vigasztalásGok, hogy méGiscsak küldök egy kis levelet •••• De oGY kicsit bővebben, hOGY is történt ez,
hogy ilyon hamar belevágódtam.
~Ub' 7-én bejöttem a főállomásra, csak éppen
kicsi k.i s pihenésre. De a második napon már jön
a püspök és kérdig mit szólsz Ambuntihoz?
Egy
kicsit furcsának találtam, aztán csak annyit mondtam,
nem láttam még sohasem. Ha a vél~ményemet
akarja,
akkor olőbb meg kellone nézni. Eppon azt akarom,
8g-;{

- 55 -

mondja, aztán ott is maradhatsz, ez lesz
állomásod. jilltán kilencedikén már benn is
gyunk a gépben, egy kis cók-mók és megyünk
bunti felé ••••

az
va-

.A.m-

Egy egészon érdekes kis terület. 9 esztenezelőtt, nég neffi is volt
ezen a területen
egy európai sem.... 5 esztendővel ezelőtt jött
ide a kormány első őre, de ez sem maradt nagyon soké , mert nO;;1 barátságosak az emberek, mint mondták. Do mo~t már egész szópen megvagyok
velük. Hiszen egy kis civilizációt mégiscsak
vett0k fel a szcmszéd testvéreiktől. Négy
éve
már megnyitott terÜJet. Ezt itt ugy is mondják,
mincson veszély Qrra, hogy ~ fejvadászok
megfogják és a másvilágra küldik a fehér embert,
aki ide merészl:edjk. Ez valóban igaz. De
ezzel
már valamit n0ndta~ az emberekről is. Nem emberevők.
Csak fejvadászok. Ez pedig nom más,
mint megölik az ellenséget? vagy csek épp on
a
vélt ellenséget, l~vágják a fejét, aztán hazaviszik, és otthon egy lakodalmat rendeznek.
I~ert az itteni szokás
ill. hi t szeri!1t, ha. valaki mcgöl;i. a máaí kat , akkor sze] lene á.tszáll a
gyilkosába, anna.k ereje is, tehát a gyilkos nagyon erős lesz. Ezért valóban lehet egy kis
lakodalmat tartani, nemde? De nincsen most veszély, mert oár belntják, hogy ez nom lehet nagyon igaz ••• áz uj hely, ami itt mostan a legfiatalabb állomás,
csak keletről és északról
határos, a másik irányban meg
a végtelenségbe
megy, ha szabad igy Dondani
,amig az erők birják, mohetek.
dővel

De valamit a helyről is. Hogy is megy az,
mikor megkezdődik egy állomás? Amint a repülőn
megyünk, már a püspök mondja, itt van a hely.
Előre megvettek egy kis darabot
a bennszülöttektől.
Mert az nagyon érdekes, hogy itt minden kis talp-
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alattnyi föld, még az őserdő közepén is, valaoihez tartozik. Nagyon szép kis hely. A Szopik folyóbe beleugrik egy félsziget. Sziklafallal van
védve a hullánok ellen, igy nincsen semmi
veszély, hogy idővel elmossa a viz. Kis dombocska ,
vagy talán hegynek is lehet mondani, mert valóban
a hegy szal~d le és itt hirtelen megtörik.
Majd
idővel egy kis képet is küldhetek róla.
Amint oda megyünk, nár ott van egy
kis
kunyhó. NagJon Jól esett, bár nem kell azt go ndoll1otok, hogy ~obb volt, mint otthon a szöllők
ben !3zokott lenni. De legalább lehet aludni, az eső now os:i..k~
a nap nem éget benno. Nagyobb is
ogy kicsit, nint az, igy nem koll félni, hogy talán az űk lesz. Ezt e, bennszü:.ettek épi tették,mert
nál' nagyon várták a pátert. l~aguk kérték már
előbh a püspököt,
hogy akarnak valakit ide
is.
A repülő leszállt én Deg szépen
olineGY kis gyaloguton, hogy folmenjok birtokOI:1ba. A bennszülöttek már ott voltak a gépnél,
mert ha ezt meglátják a levegőbon y akkor
már
mind az a.Ladnak a l'optér felé. Nem is kell lát":,,
ni, csak hallani a morgást. Do hihetetlen
jól
hallanak.I~ európaiak még csak nem is sejtjük,
ők
már kiabáln~k, páter, balusz i kám. Páter,
Jon
a repülő. Ok viszik a kis csomagom, valDságos diadalDenet agyalogösvényen nég7 kis patakon keresztül, amin a hid, mint otthon is szokott
lenni a rétokon, egy hosszu fe • Egy kis torna mindig átmenni rajxa. De most már nem félek
ettől
sem. Sok a gyakorlat benne!
dulta~

Nincs velem senki. Leülök, aztán egy kicsit
gondolkodom.
(Na Pista kom~~, most astán valóban
fel kell kötnöd a gatyaszárat.) alig négy hónap
után anyakadba vágták. Ez nagy megtiszteltetés,
de nég aztán nagy bizalom is számodra a püspöktől.
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Igaz, azt nem tagadhatod, tanultál.
na~on szorgalmasan, his2en a pidzsin inglist, ~ ez
a
közös nyelvük itt a be~nszülötteknek ) azt már
megtanúItad. De most aztán mit teszel, az rajtad függ. No, de ne ess kétségbe, hiszen az
Isten is itt van, meg aztán vannak, akik egy
kicsit in6.dkoznak is értod. Tehát nem
vagy
egyedül. Igy gondolkodva ültem a kunyhó
előtt a földön
az árnyékban, mert hiszen szék
nincs itten. De aztán hamarosan eljött az
idő
is, hogy valamit tenni is kell.
Felállok,
~ztán körülnézek
mégegyszer,
körül ballagok a kunyhó körül,
a kis telken
is, a füben, a bokrok között.
A bennszülöttek minden wozdulatomat kisérik, ott ültek
elóbb
velem szemben. I1aguk közt beszéltek,
csak az Iston tudja, meg ők, hogy mit, mert
hiszen a nag1.1k titkos kanaknyelvén beszélnek.
Aztán visszajövök. Ki tud tüzet csinálni
?
Hiszen nár délre van a~ idő,
valamit enni
is kellene. Fagyon hamar ugranak mind, aztán
egy kis tüz is van. Körülnéz ek, találok
egy
pár nagyobb követ is. Odateszem a parázs mellé, igy egy kicsi t megszori t ják. l~eg aztán most
már van egy kis kályha is. .A három kő között
nagyon szépen megáll egy kis lábos, amit magammal hoztam. Eb7 tint is felnyitok, konzerves dob0zt, aztán megmelegitem. Egy darab kis kenyér
is előjön a hátizsákból, és meg van már
az
ebéd. Imádkozom, hogy ezt is megköszönjem a jó
Istennek, aztán talán sosem ettem olyan
jó
étvággyal, mint akkor. Szomjas is vagyok, aztán
elküldöm az egyik kis fickót, egy kannával
egy
kis vizért, le a folyóba. Egy kicsit iszapos,
de mi t lehet tenni. 1Kost nagyon szomjas vagyok,
inni kell. Ezután majd mindig megforralom, mert
itt nagyon nehezen lehet ivóvizet találni, meg
nincsen edényem, amiben azt fel lehetne fogni.
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De

a viz

jó volt.

Aztán valamit tenni is kellene most.
De
mit? Házat épiteni? HiveI? Nincsen itt
senoi
szerszám! Nincsen fal. Nincsen egy fűrész!
Die
nincsen pad, amire leülök. Aztán igy nem is
lehet semmit tenni. Fogom mag&~ és elmegyek meglátogatni a~ egyik falut. Beleűlünk
ogy kanuba.
Láthattok a muzoumban. Olyan toknő féle. Aztán
megyünk a Szepiken. De ingadozik, azt hittem minden pillanatban, hogy most felfordulok.
.~tán itt
a Szopik!
Irély viz s mint a DU112., uszni tudok, de ki
tudja 110m fog
e nyakon egy krokodil, mielőtt
a partra érek. De aztán mogszoktam az ingadozást ,
eltünt minden félelom is! ~sto haza mogyok,
a
hasonló módon vacsora, aztá~ egy kicsit imádkozoD.
Kifeszitem a szunyoghálót, ezt itt mindigg ougukkel visszük, mint a csiga a házát. Jó gumimatracOlüat is felfujom, lepedőt is' ráteszem, pokróc is
van. Aztán elalszom. 1'~agyon jól aludtam nem is álraodt am semmi t az 'első ójjelen. Ez azt hj SZOD nagyon
jó jol
~:ásnap

roggol felébredok, a nap már ott van
az
ég alján. De meleg van. Lgy kis mosás, a patak
itt a folyóparton, borotválkozás is, bár
talán
itt nem lenne nagyon fontos, aztán egy kis olmélkedés.
Azután mise. De hogyan?
l~iseládám van. Ebben minden
benno van,
ami
kell egy miséhez, de nincsen oltár. Er~ű nem is gondoltam, tognap csináltam volna valahogy, valamit.
Igy hát nincsen más~ böröndöm, hátizsákom, aztán
ná nderrt
egymásra
rakok és meg van egy
kis
emelvény. Ez most az oltár. Ez a.z első mise itt
ezen a helyen. Éppen mise előtt jön egy feketegpátar

-59-

én gyónni, akarok. II Honrian vagy hát?" .Aztán elmondja, hogy négy óráig kanuval jött alulról,
mert hallotta, hogy itt vagyok. ( A hiradás
hihetetlen gyorsan megy. A dobbal mindent jeleznek egymásnak a falvak.
) Tehát még áldozóm is van. I1inisztránsom ugyan nincsen,
de
majd ez is lesz, csak egy kis türelem.
11ásnap aztán megjöt t. a gép. Hozott sok
mindent, ami nagyon értékos szerszám volt, fejsze, ásó, mGg egy kis kosztot is. Aztán ami a
legfontosabb egy n,ásik fiatal pátert, aki ugyan már egy esztendeje itt van,
egy úsztrákat, hogy vele eg~rütt megtegyük az első körutat a kanak falukb::t. De azt hiszem
erről még
majd

egyszer

irok ••••

A másik leivelem nem tudom mikor
irom,
mert most megkezdom egy háznak az épitósét, igy
nagyon el v~gyok fQglalva~ De egy kis idő azért
fog akadni néh-i, Imádkozzatok ér-t orn is ••••

A legujabb

korban a kinai nyelv
sokat
azonban a kinai hithirdetők alig tudnak lépést tartani.
Az "egyházi kinai nyelv" , ahogy azt a kinaiak csufelták, a falusi ember szókincse, szellemi és vallási igényeire
szoritkozott és tele volt régies, vidéki tájszólásokkal és a nyelv szellemével nem egészen
egyező
összetételekkel.
A hivek nehezen értették meg a
hithirdetőt, mig Deg nem szokták; a pogányok
még
nehezebben.
fejlődött. Fojlődésével
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J':ikor P. Zsáznár S. J. munkába kezdett, hogy
a kinaiak részére egy hézagpótló Ászkétikát
és
~~ísztikát irjon, 1300 oldalas müvéhez csak nagy fáradsággal birta a negfelelő szavakat és szakkifejezéseket összeszedni. - I~nkája közben ötlött
fel
benne a gondolat, hogy jó volna, ha ninden hithirdető asztalán ott volna ogy modern és tökéletes
kinai-európai szótár. Terve lassanKint megérlelődött.
]'~ikor erről másoknak eml tést tett, I:lindenki
dicsérte azt, de az egészet áloDnak tartották, melynek kivitole Lehe bet Len , P. Zsár:\ár azt vallotta ,
hogy g "Lehe t o cl en , tehát meg kell próbálni ",
]'~eg
is próbál ta. 1949-ben látott raunká j ához l.aoauban •
Előszőr r.legszerezte a háron
logjobb kinai lexikont két-két példányban. A4Ótán uunkatársaival apró szoletekro vágta, hog~ minden SZó és kifejezé.;: külöLl legyen és ezeket külön-külön kartoték-Iapokr~ ragasztotta. Igy kapott kb. 2
millió
cédulát. Akinai gyüjtenényt szakértőkkel tökéletesi tette. Li ndont , amire egy ilyen 13zótárnál az
eUTópaiDak szüksége van, pl. a kiejtést, a hangsulyt, ódairta. Egyáltalán valamonnyi jó szótártipus előnyoit felvette nagy munkájába. Kartotékra került aztán a kinai szavak és kifejezések
pontos
francia, nagyar, spanyol, latin és angol forditása.
~ kinai szövegrészt igy csak eeyszer kellett kiszedni, és külön hozzányomtatni az europai
nyal~ekra
fordi tott részt. ~-agy elanye szótárának azt,
hogy
valamennyi hithirdető azonos, ogységoG Qodern szótárral dolgozhatik.
í

Külön munka aztán az európai szótárrész megszerkesztése. Ezt nogkönnyiti az c körülmény,
hogy
az anyag jó része már oda van nyomtatva vagy irva a
kinai szavak nellé. Ez a r.lunka is kartotékokkal történik, melyeket rendbeszednek és akkor a mü kész a
nyomtatásra.
Mikor az előljárók lá~ták9 hogy a lehetetlen
is valóra válik, örömmel adták beleegyezésüket
a
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továbbiakhoz. P. Zsámár a tulnagyra nőtt munkát
átadta egy bizottságnak. !:ivel a magyar - kinai
~ész kinyomtatása anyagilag nem fizeti ki
magát,
P. Zsámár kikötötte, hogy az a többiek jövedelméből nyomtassák ki, mint bizonyos honorariumot
a
sok magyar munkáért. Az igéretet meg is kapta.Igy
ha egyszer ujra szabad lesz az ut Kinába, honfi társaink nagy segitséget találnak benne nehéz feladatule teljesitéséhez.

áz ~merikai l~agyarok Vasárnapja egy folytatólagos c~kkében meglepő dolgokat közöl P. Szajkó
S.J. , volt kinai hithirdető közlése nyomán. Egy
alkalommal találkozott a hires geologus
kutntó,
Lucent atyával. Ez, lognagyobb meglepetésére,magyarul szólt hozzá. Legalább is oz volt P. SzaJkó
benyomása, mert egyes szavakat tisztán megértett.
P. Licent már rég várt az alkalomra,
hogy
" Ordó s-országban" felszedett nyelvi tudásáL egy
magyar emberen kipróbálja. ~ert a francia
atyák~
akik arra jártak, Dár régóta grani tották, hogy ez
a furcsa nyelvamagyarral lehet rokon.
Ez az ország Shanghaitól északnyugatra, légvonalban 1400 kw távolságra van. Jobb iskolai térképen is megtalálható. Háromszor akkora,
mint
Svájc, északról a Sárga folyó nagy kanyarulata.délről a nagy kinai fal határolja. Mag-ae
fonsikon
fekszik, jórésze pusztaság. Lakósai nomádok, leginkább állattenyésztéssel foglalkoznak. Pogányok ,
apraja-nagyja lovon száguldozik. Nyelvük, szokásaik
teljesen eltitnok a szomszédokéitól, akiktől teljesen elzárva élnok.
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~~ikor az akkori magyar- korraény ezekről tudomást szerzett, hivatalosan megbizta Szajkó atyát,
hogy keresse fel a a rokonokat,
tanulnányozza
nyelvüket, hagyományaikat, szokásaikat, és mindenről értesitse a kormányt. P. Szarvas, az akkori
előljáró, örömmel adta beleegyezését a kutató
uthoz. Ekkor azonban kitört a japán-kinai háboru ,
aztán a kOD~unizmus, és igy 6 súk érdekes és fontos eredményt igérő terv kivitele egyelőre lehetetlenné vált.

Reoéljük, hogy addig is, mig az uj
nagyar Juliánok utra kelhetnck,a kót évvel ezelőtt
megj e'l errt franc i C', mü nycmán , no Ly a francia atyák
ordósi felj0gyzéseit t art alL12,z z 12. , bővebbot is közölhetünk az ordósiak nyelvéről.
+

+

+

+
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Az "SVDll [w,t,'Yar misszionáriusok ismertetése után röviden számoljunk be a másik misszlos
rend, a lazaristák külföldön élő magyar tagjairól. Ők főleg a kinai missziókban Düködtek~
amig
a krmmunista hatóság~k el nem üzték a misszionáriusokat.
l. P. y ö h l e r
Forenc~ szül. 1886. Ez
julius 13-án tartja aranyr.>iséjét. FODentóinkban emlékezzünk nog róla legalább Gzen a napon.
Jelenlegi tartozkodási helye Franciaország, Belletancho par Jjorny Mezi, ahol a randi Dissziósház Le Lké azekérrt rnűködí.k,
évbel1~

2. P. L ö s c h
Ls tv án , szü.l , 189"2. Ord.
1918. Valamikor ő is 2 évet töltött Kinában. Jelenlog a gráci tartonán;yházban mükőd k, Graz, l\~arien
gasse 24. Austria.
í

3. P. N a g y
Gusztáv, szül. 1907. Kinában
szentelték pappá 1934-ban és ott is müködött a minzsziókban 1948-ig. Jelonleg l-l."1erikában él. ahol mi az-e
sziókat tart a nagyar plébániákon.
Cime; Saint Vincent Sominary, 500 East Che1ten Avenue
Philadelphia. U. S. A.
4. P. IZ u t i
Imre, szül. 1908, ord. 1936.
1948-ban a ko Lurabi.ad, indián misszióba ment ki rr.agyar'országról rendes utlevéllel. Jelenleg a spanyol rend'tagok hondurasi missziójában müködik.
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Cinog

San Pedro Sula Honduras, Apartado 2. Közép

Amer-í.ka,

5. P. R u s s i k Vilmos, szül.
1913,
ord. 1938. Ő is 1948-ban mont ki a kolumbiai miszszióba, jolonlog szemináriuDi rektor.
Cimeg Zipaguira, Seminario, Co1umbia.
6. P. T ó t h
A. JÓ~sof. szűl.
1916,
ord. 1943. Franciaországban. 1~üködött Kinában mint
teológiai tanár, majd ~,=anilában?a Fülöp Szigetoken,
jelenleg pedig az orani ozomináriuoban tanit
Cimog Ora~, Grand Sominaire, Ruo Calanel Driant.
Algir.
fl1estvérob
l.
ben Kinába

C s o r b a Alfonz, szül. 1914, 1937misszióba. mliikor Kinát az európai~knak ol kellett ha~~~iuk a párisi anyaházba
kerűl t, onnót pedig Vietnáraba rac.rt misszióba
és
most a dalati rendházban Dint portás és szabó műkö
dik.
kerűlt

2. F i s z t o r
Péter, szül. 1921.1955ben Is~aDbulba került az osztrák lazaristák házába,
ahol nint bevásárló testvér nűködik.
3. K o l l á t h Konrád. szül. 1914.
A
grazi tartol:lány-házban raí rrt sekrestyés testvér müköd i k,

Ennyien vagyunk

idekint.

ÖsszeáI1itottag

P. Lösch

István.
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rJLFöLDöN

ÉL6

KEDVES

N6vÉREINK

A l:PE régóta sBáhlontart.ja a külföldön élő
kedves nővérek csoportjait. Igyekszik őket
beszervezni a nagy Imatúborba, anely a fronton küzdő
paptestvérek hátvédjét képezi és ke~eni energiái t szállitja.
Fölöttük is sorGgszemlét tartunk. l1a bemutat juk a szalézi nővérek csoportját, amint a világ különböző táján képviselik I(risztus szeretetét és ébren tartják a nagyar tüzet.
Sr.

Adolaida Csernák,

főnöknő

Sr. Julianna Papp
Scula Italiana ~:. A. -Via Bus t an Rays
~a9.a~c~
(Siris)
Sr.

Kollárovi ts Largi t f'őriöknő
SCl10la Italiana I: .LUessandro !,:anzoni"
Boulevard Cléopatra, 34.
Héli~Qlis_
(Cairo Egitto)

Sr. Kerényi .Lmna
ColJegio Imhlacolata, Conegliano
(
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Veneto)

Sr.

Jeriga .inna
Istituto Figlie M.j.•
Via Garibaldi 454, Vene~i~ (Castello)

Sr.

Orosz Paula
Asilo J!fiorasutti, §.. Vi,it.2.
( Udine)

al_T~lia!!!.ent.2.

Sr.

Szanyi r~argit
Valdagno (Viconza)

Sr.

Horváth Anna és Kenoszi Ilona noviciák
Casanova di Carmagno La , !0E.i~.o_
+

+

+

+

- 67 -

B I B L lOT H E C A
S A CE R D O T A L I. S

I ~ ÁDS ÁGR Ó L •

r.

Elmélet.

~._Gol1.,.JVas

willst Du mir sagen, Herr? 1957
Meitinge, Kyrios-Verlag

2

E..li.Ho§.chnerk Christliches Gebets1eben, Freiburg
1951 2
K. TilImann, Taglich beten, aber wie? WsisungPh
-. - - und Toxto, ROGkl::'ngenhausen 1957
3

2.. Y~e~

~J.J

Dc"E: gr cae e Gesprach, Xovelaer 1957

Bal tllasa:!:,
-H.-U.--V.-deIn

2

Das betr achte nc:'e Gebet, Ei ns i. 0,-

r955'~

C. 2.' ~).J'=acht
Pustet 1957

~. _G~af.

des Cobotes, Regensol.'.::..'g }

!.!:.: Y!,_ü~Si2..s_8i ; Gebetsschulo des h L, Ignatius,
Kovdaor

195:2

J. B. _L2..t~ §.J OL liodi t.a t í.on. Der Weg nach Lnnen ,
Fr-ankf'urt 1954
~: _B~eE..b~~lllJ

:Boton , Be t r ach t cn , Le son, Schlicht
Winko f-i.u' Priester ••• Dü.Imon 1934

:tágtán;L

~

Az inádságrul, Préd. husv , u" 5. vas.

Prohászka O. Elmélkedések az evangéliumról,Róma
- - - -1950. -Jó bevez. az elmélkedésről.
_A:..!Iie~e:s. SJ.J

Die Kunst des Horzensgobetcs ,Pustet,
Regonsburg 1955

68 -

K._Rahne~,Von

der Not und don Segen des Geuetes,
Harder-Bücherei 28, 1958

~z~~y~Ernő~

A belső várkastély kapuja
Ezen kivül az isnert aszketikák~ O.Zimmernann L.
Hertling, Tanquoroy, J.do Guibert, Iiüllor LgAszketika és misztika fejozetei az inádságról.

Já~o~

E. Vasárnapi

misokönyv~

Innsbruck,Rauch 1958

~

Da11~s_F~

.§.ik S.

Iuádkezzatok testvérok, Róna 1957

2

:Dicsőség békesség. Imádsé.goski5nyv és ka.lauz
a kor. életre.

~á~nánz

f.

Imádságos köDYV.

Si~~c~ü!z~

Imádságoskönyv.
Q._ Ri~8_SI ~ Im Herrn, Geboto iQ Geisto dos königlichen Priesterturns,Herder,ireiburg 1952
~eEej.:.r.~

SJi

Ju[-;end var Oc t t ,

g,u,gC_UE.d_)\.é~.rl B.ahn~r..1.Goboto

SalzburG
Pius XII.

dor Einkehr, 0. Hüller,

1958

Gebete des hl. Vaters Pius

XII.

~.l _SE.eQ.t~i1?éE.ől,B.r.§.viá!'..i~ó.~_,_li
t~.&i!rQ.l_g
Th~ 2.c.hnit~l.9.r.j. Ilie

Nesse in der :Betrachtung, 2 k.
FreibtITg, Herder 1955-57

]!alász_Piu.§.,

Örök liturgia

I.A._J~nEm~Q,

Der Gottesdienst der Kirche, Innsbruck
1955
J._P~sQher~as Stundengebet der röm.Kirche.liünchen
1954
P.PeEsch~Das Jahr des Heiles,IQosterneuburg(magyarul is)
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~.]öss~,Gottverbunden

durch das

Kirchenj~hr,

2 k.

1955-5/

,E..l _A~

~v~n.B:éli~!'.ól?Jéz~_éle.1é!.ő1-_~._

~r2hászk~

O,Elmélkedések az Evangéliumról,Róma 1950

.Q•.2o~rlois-=I~R~d.s~!, Ver dem Angesicht des Herrn.

I-V, Wien, Herder 1952-5~
R.gUj,ZEi1.12.r_S.-I,Fedi tationon übe]:' das ~1t-EvG.nge
lium, Einsiedoln 1951g Lk-Evang 1954;
Jah-Evang (1958) Igen jó !
H-U.von Balthasar~~lossalonicher-und Pastoral- - - brief~
hluPaulus.Für das ~etrachtende
Gebet erschlesson. Einsiedelri 1955
Gabriel a S. ]1aria Hagd., Gcheimnis des Gottes - - - freundschaft, 3 k.Freibure,Horder 1957 ss

des

.2.~aEmio~ Q8~

1

Christus das Leben dor Seele
szentpáli doenatika)

E._ChaEl~s_Si!:?_(l1IagYQ,r·\'ü is), Gott uncer Zial; Un-

ser leben oin Gobet;Unser Uandel nit Gott;
:Cissionsge1Je-c ni t Christus
.Qard...!.N~VIf.!fla.g,Gott und

waLd-Ver Lag

die Seele 9

Hatthias-Griine-

Iia.i.nz

1.-l~YE ~Ji

80 sind sie die Christep. Biebellescungen aus der Gleichnissen,Inncbruck Rauch
1952~ Licht in der Finsternis (Joh)3
Die grosse Freude (Lk)

Továbbá az ismert Jézus-élet és
E.Qu~rdini~

Der Herr;

I._Lebre.:!:.o~ ~J..2.

Q._K~Ue!.,
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!.!d~iJesus

Leben und Lehre

Bí, blische

jellemr~jzokg

Christus?

Jesu

Hadi tationen.

Christi..

( A bécsi rekollekció igen értékes ifjusági-beszámolóiból sajnos csak egy futott be.)
A GRÁCI

EGYET~~ISTÁK BESZ~roLOJA

1958 november 4.-én magyar egyeterr.istákkal
Eisenstad ton utaztam koresztül. "Van-e arra mód.,hogy
a püspök urat csak egy peI'cre is láthassuk?"
Kérd.ezték előszőr szeré~yen, majd egyre nagyobb lelkesedéssel küvetelték. "Csak egy népdalt szeretnénk énekelni s cso.k látni legalább." - Vágyunk püspök ur elfoglaltsága miatt nom teljesedhotett.
Értosülve azonban László püsDök ur a történtekről,i
géretet tctt~ hogy rövideson ő fog ellátogatni Grácba.
J0Ggal kitüntetésnok vették a puspök ur igéretét nomcsak az egyetemisták, de a gárci magyar hivok is. Sokát készültü.nk, hogy a püspök urat fogadni
tudjuk, do nem beszédekkel, hosszadalmas ünnepi
mű
sorral, inkább lelkileg készültünk rá. Látni akartuk,
hallani, elmondani nehézségeinket, közel jutni hözzá,
hiszen a ~i főpásztorunk is. Áldozatban akartunk vele egyesülni s áldását fogadni.
l;yolc-tiz diák kérésére alig egy-két hónap
óta tartunk elsőpéntekenként szontszentmisét. Előszőr
egészen zártkörü volt, kilencedet végeztünk. Lassan
kiszélesedett, ugy, hogy most már uj és régi magyarok
egyaránt magllicénak tekintik.
Február elsőpéntekjén László püspök ur routatta be az esti áldozatot. Bizony kicsinynek bizonyult a kápolna. Evangélium után magyarul szólt hozzánk a püspök atya. Szentmise után pedig eljött az
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"tJNGARISCHES KtJLT"URZENTRU11"-ba, ahol az egyetemi
ifjuság várta. ~I~ost e,lénokolhottünk egy-két kedves népdalunkat. Rövidke köszöntő, egy kis vers
s néhány szál virág volt kifejezője szeretotünknek, örömünknek? ragaszkodásunknak.
Aztán
két óra hosszat együtt lehettünk vole, loülva, félretéve
rn l nd en LzgaIma-b , formaságot....
:-indent,
egyéni, közösségi ügyeinket meghallgatott s nemcsak akart, hanem valóban segitett! - "Édesapám
magyar volt. De éde~apára meghalt, mielőtt én megismerhettem vol~a. Es én nagyon szeretteD )l1agyon
szeretném szerotni édesapámat! Ugy gondoloD, sokkal tartozoD ne~i, s mivel neki már nem
lehotek
hálás, ugy gonCbloD, neki tosz em, ha a magyaroknak
tehetek va.l enn t , Jilzört az er-o tom a magyar-oka t ugy,
mint édesapámat, e7,ért akarok mindent megtenni,sokat fáradni a magyar-okér t , mint édesapámért ••.•• "

Gyakorlatilag Deg is volt már, valójában
csak rádöbbentünk és Gudatosi t.o t tunk , r:li1cor a Il~~a_
gyar Papi Egysép," 7. sz áméban a világi apo a tc Ls ág
teológiájáról és célkitüzéseiről olvastunk.
A kb. száz katolikus magyar egyetor.1istából
igénye volt egyesoknok, hogy utánanézzen tudományossan is világnézeti kérdéseinok, meggyőződjék, tisztázza alapfogaInait, Dásrészt, hogy ne zárkózzék magába.
Kilencen ültünk össze s mésfogadtuk,h<;1gy
Krisztus titokzatos testének eleven tagjai akarunk
lenni. Életünkkel ak~nk
tanuságot tenni Y~isz
tus mellett. Hetenként jövünk össze két órára. Az
idő legnagyobb része azzal telik el, hogy a Katekizmust tanuljuk. lilltán megbeszéljük problémáinkat,kiosztjuk, vállaljuk feladatunkat, áldozatainkat, imaszándékunkat. A Szentirást közösen olvassuk, negyedévenként csendes lelki-napot tartunk. Nem nagystilü
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világnézeti előadásokra van szükség, hitünket kell
megismertetni, élni! Nem kizárólag ez lenne-e feladatunk? És bizzunk a kegyele~beno Csodákat müvel
bennünk, bennük•••
Ne~ szivesen beszélünk magunkról,
belső
titkainkról.. Félünk, hogy akkor kevesebbek lennánk.
De ~ost van kialakulóban a ~ásik kis csoport. Átéltük, hogy "Ahol ketten vagy hárman összejönnek az
én nevernben , ott vagyok köz tük" ,csodálatos erejét az imádságnak, a kegyelemnek köztünk, bennünk•••
Lo~~e~i_u~j~k~ó~ a következő szmnra igértek beszám~lót. A vezető Paszkál atya üdvözlő lapja nár sejteti velünk annak értékét3Talán Lourdes
egyik csodája, hogy annyi nehézség ellenére olju tott~nk a JzÜzanyához. Itt könyörgili1k népünkért,hazánkért r io s t teljes bizalommal ....\. gráci magyar csoport nevében tisztelettol küJdöm köszöntésem az Atyának és maGyar testvéreinkne1:.
Lourdes, 1959 ápr. 12.

r=agyar Katolikus Ifjusá-gi Találkozóra gyül t
összo ~ hazájából olüldözött ~abSar
lfjuság Lövenbon. Ho Vi0' WAEYENBERGH, a lőweni egyetem Rector
Eagnificusa védnöksége alatt 1959 márcjus 22 és 25
között.
Az ifjusági találkozón résztvevők március
21-én délután érkeztek Lőv enbc , a r~agyar kol l égi'U.Dba.
~á~nap
délelőtt 10 órakor közös szentnisén vettek
részt a Kollégium nagytermében. la-kor ünnepi
megnyitó üléssel vette kezdetét a program. A megjelenteket a lőveni egyetemisták üavözölték. H.Van. Waoyenb er-gh , Rector lr.agnifiéus negn;ri to~ta az ifjusági
találkozót. Tóth Béla (Innsbruck) g "uzenet a római
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UFITS-kongresszusról lt eimen beszél t. l~sgr. Dr. Pf'e i f'«
fer Hiklós (Fribourg) "Az 56-ban kijött értelmiségi fiatalság világnézeti problémái"-ról beszélt.
Az ifjuság hangja szólottó "Ahogy mi megitéljük magunkat". Este 8-kor baráti tFilálkozón vettek részt
a hontalan ifjuság képviselői alóveni bolga
és
külföldi katolikus ifjusági szervezetek képviselői
vel. - t:árGÍus 23-án délelőtt 9-kor kezdődő szentmise után Horváth Ká.Irnán S. J. (Löven) szólott az
if jus ághoz g trKi vagy nekünk, te annyit kritizált és
félreértett Anyaszentegyház?" Rezek Roman O. S. B.
(Párizs) előadásci,ban arra buzditotta a", ifjuságot.,
hogy értse mog, de főleg élje a kereszténységot.Dr.
Rezsőházy Rudolf (1öven) előadásag Az lntoGratio
problénája a katolikus nagyar menekült diákság életében ",
1'Lárciu8 24-én Lakos Endre (:Bécs) előadását
hallották. "Nem kcr-o srrt ény ,jellegü tevélCGnysée az
emigrációs fiatalság kör ében" • Dé Lirt án 5-kor kezdő
dött Jl1sgr. Dr. Közi-Horvát;h József ( l~ül1chen) nag'J
érdeklődéssel várt előadása 2 "A keresztényséc, rn rrt
a béke és a haladás alapja" • Dr. Tött0sy
Ernő
(Brüsszel) 2 "A kat. értelmiség feladata a munkásosztály felé az enigrációban" eimen beszélt.
Jl1_4:rcius 25-én szentmise után él Találkozón
fölvetett tennivalók kö7,oS megbeszélése következett
különös tekintettol a követkoző kérdésekro. Tennivalók világnézeti téren. Katoli~s Akció?A magyar ka-tolikus ifjUság szorvozkedjék-e külön, vagy ne?Kapcsolatunk az UFHS-01, ~ilyen formában? Kapcsolatunk
a Pax Romana-val. I1:ilyon formában?
(Kat.~agyarok Vasárnapja? 1959. ápr. 15.)

... - ...
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Jle~zám.2.lQ. ~

.Qé.Q.si Elag,y§.r.Y.§!:.Pi _
rekollekcióról

_ _ _ _ _ _ _- 4 - - ' - "

1959

február

25

27

Február 25-én, d.u. 6 órakor az első
elmélkedéssel vette kezdetét a silentium. P. Német
Béla S.J. három alkalommal egy-ogy órán át adott
elmélkedési pontokat. P Őry Ií.iklós S. J. a szentóra végzésére készitette elő a pap~estvéreket egy
elmélkedéssel és vezette a szent6rát.
A silentium 26-á~ délben ért véget. Megindulhatott a beszélgetés az og~ást rég nem látott paptestvérek között.
Délután 3 órakor kezdődött a lelkipásztori konferencia a tervbe vett programm szerint.
~~nek föbb javaslatai illetőleg megállapodásai a következők g
o

r.

Pal?i_Eg,y.§.é,g

.E.r.2.blé!p'á~_t __ illelő~n..t

1. Eapi Lelkiség. A nagy magyar spirituális P. Hu~ya Dániel S.J. kezdeményezésének folytatása az emigrációban
Amit ő alkotott
egyedülálló
és a külföldi neves lelkivezetők csodálatát is
kivivta. De erre kér bennünket sz&nos külföldi
paptestvértől hozzánk intézett levél is. A Magyar rapi
Egység Prohászka számát már közel 600 paptestvér kezébe adhattuk.

2. Lelkigyakorlatok, rekollekciókg
Két
lelkigyakorlatot vettünk tervbeg l. Frankfurt/Nain
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mellett P. Leppich lelkigyakorlatos házában,ahova ,mint központi fekvásü helyre Európa minden részéből összejöhetnek a paptestvérek. A königsteini kongresszus ideje körül lenne. 2. Bischofshnfenben szeptember elején öt napos lelkigyakorlatA rekollekciókat az eddigi tervek szerin1
tartjuk tovább is. ~ helyi negyedéves rekollekci-·
ók lelkiismpretesebb megtaTtását kérte P. Őry azokban a landokban, ahol ezt kissé elhanyagolták.

3. Papi önsegélyezés kérdésében a pa~testvérek megbizták Harosi Lászlót, hogy dr.
.Ádám
György németors~ági főlelkésszel beszéljen, ki a
königsteini megbeszélések nyomán szintén fáradozik
ez ügyben. A lelkieyakorlatokig igy
világosabb
torvalakul ki.
4. Kispap-Egység számára szivesen adnak
hohyot a paptestvérek a IKagyar Papi Egységben, hisz
P. Hunya Papi Lelkisége szintén e kettőből
tevő
dött össze.
II.

1,elk,ipász:t.2.ri 'p.r.2,b.lé,mákg
A nagyböjti lolkigyakorlatok mindenutt foly~
matban vannak. A még meglévő hiányokat botöltöttük.
P. Lösch Oberösterreichban, P. IKorel Karinthiában
vállalta ezek megtartását.
2. Prohászka ünnepségek megtartását
a
if
jus
ági
csoporttal
rendelkező
lelkészek
nagyobb
vállal ták.
3. Sajnálattal 8rtesülnek a paptestvérek ,
hogy külföldi országokban, még mindig nagyobb csoportok pap ill. magyar pap nélkül vannakg~orvégia.
Franciaország, Délamerika,Délafrika,stb.~i.zausztrá-·
liai Sidneyben kb. lo.o~o magyar oollott csak egy
pap müködik. Valamikép ugy kellene összehangoIni emigrációs életünket, hogy mindenüvé jusson belő
lünk, ahol szükség van ránk.
4. Az otthoniak segitése. ~ hivatalos szervoken kivül minden paptestvér, amennyire anyagilag
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teheti, igyekszik segiteni az otthoniakon.
III.
Iflu~áKi_kfr~é~ek.
Elemi iskolánál főleg
a magyar anyanyelv megőrzésére ügyeljünk. Sokszor a
gyermekek már nem tudnak magyarul. ~ szülő, nagyszű
lők ~eg nem értik jól az ország nyelvét és
szülő
gyermok alig érti me~ egymást, főleg ha hosszabb időn keresztül vannak tavol a szülői háztól.
Főiskolásoknál, főleg Eéesben és Gráeban a megfelelő helységek hiánya okoz gondot a lelkészeknek.
Ha
itt megoldást nem találunk, más áramlatok, befolyások ragadják el tőlünk ifjuságL1l1kat.
Örömmel hallották a paptestvérek,
hogy
László Püspök Ur 1000 imakönyvet ( magyar ffiissalét)
fog szétküldeni az ifjuság számára. Hogy még több imakönyv kerülhessen ifjusáf,unk kozébe a paptestvérek
kérték Q Püspök ur jóváhagyását arra, hogy az
imakönyveket 5 ill. 10 Seh.-ért adhassák a közép
ill.
főiskolásoknak. A Püspök Ur ezt engedélyezte.
László Püspök Ur volt szíves a máriaeelli
magyar zarándoklat vezetését vállalni. Ennek időpont
ja sze~tember 12-13.
~'l. Püspök Ur jelenlétében még a Prohászka kiadványokról folytattak vitát, majd a Púspök Ur a ká~olnában intézett beszédet a paptestvérekhez
és az
O szentségi áldásával fejeztük bo a rekollekei& lelki.
részét.
Vacsora alkalmából P. Őry köszöntötte nevünkben a püspök ~tyánkat, aki épp előző nap ünnepelte születésnapját.

Yilá.@:i_aB.0~t~1.2Je_n~vQl ~~s2...
A lelkipásztori megbeszélések 27-én délig
folytatódtak.
A horni lelkigyakorlatos ház ~üködése örömmel töltötte el a paptestvéreket. Elhatározták, hogy
igyekszenek mentől több csoportot szervezni vagy
a
IV.
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már megszervezett csoportokhoz küldeni résztvevő
ket. Jó lenne előre meghirdetni a kezdődő lelki gyakorlatokat 9 hogy egyesek is csatlakozhassanak
hozzá.
Kivánatos lenne az ország más részén
is
hasonló lelkigyakorlatos ház (Innsbruck)9mert az
utiköltség Hornig tetemes.
A világi apostolok nevel&sére igen jól bevál t a Legio ~iIariae is.

+
Dr. Demel a Pazmaneum megsegitésére aJanlotta, hogy a paptoztvérek néhány intenciót vállaljanak.
h Magyar Papi Egység részére évi 2 intencióra kötelezték maguKat a paptestvérek.
Felvetődött a kérdés, nem lehetno-o a binálás ~iséit a PázmánouD céljaira forditani. Ez ügyben forduljunk László Püspök Urhoz. Ő el tudná ezt
esetleg intézni. Ez igen nagy segitséget jelentene a Pázmáne~nak.

+

+

+

+

+

~ magy~T Dips~ionáriusok támogatása.
Ők
most egyedül á'l Irrak, <\Tincs mögöttük az oz-az ág anya-o
gi segi tségű és imája~ ugy mint va.Lamá xor , 1~isszi
ós gyüjtéseinkot legalább mi igyekezzünk tlekik eljuttatni. ~~ Nagyar Papi Egységben :i,s jobban
szervezzük meg a magyar missziók támogatását.

-
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...

-
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-

...

~

irja~

P.Vargag

Igen jól sikerül a magyar papok havi találkozója. Elején kiadós elmélkedést tartunk? aztán minden lelkipásztori ügyet megbeszélünk
szép
barátságo san. Közben mindig kapunk jó magyar ebédet is. Igy elkerülünk sok félJ.'eértést? arm a bujdosó életbon valóságos törvény. A belga egyhá3i
körökkol kitünő viszonyban vagyunk és
mindenütt
szivesen fogadnak.

-.0.-.00-

...

... 79 ...
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Gris~ ~ó~sefJcalQ.c~ai
:E.Ü~Öki
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.ir~k_3Q. _éy'e§l _

_jl!;bil.2,uma_

Febr. 24-én ünnepel te a főegyho. .papság l1 Érsek 30 éves p1.i.cpökszentelésének évfordulóját. Bár
az ünneplő fáp6sztor konoly mütét utáni kezelésen
a Széher-korházban feküdt 9 a papság ezen eseményt
mégis bensőségesen ünnepelte meg. hZ ősi Kalocsa
ritka és már régon nem látott ünneplésnek volt a
szinhelye. 135 paP9 a kaloesaiakon k~vül,jött öszsze rekollekcióra. ~ műsor 2 részböl állottg első
a főpapi mise volt, a második a rekollekció. ~ hálaadó misét az érsek ur által fölszentelt segédpűspök 9 dr. Bárd J6nso pontifikálta 9 az assistentiát pedig az érsek ur által fölsze~telt papok képezték. Csodaszép látvány volt a karinges ill. micetumos, mantcllettás és hermelines papság bevonulása a segédpüspökkel a~ introitus éneklése közben.
~ papság részben a szentélyben, részben a hajóban a
cancellus előtti térben helyezkedett el.Az állandó
részeket (glória 9credostb.)mindenki a kórussal együtt énekelte. Gyönyörü liturgikus mise éloényébon
vol t részük. L: fŐp".pi mise végeztével a Te Deumot intonáló püspök énekét a papság folytatta,majd
a Christus vincit énekkel véget ért az ünneplés
templomi része. Ezután következett a kastélyban a
rekoDekció, melyet dr. Belon Gellért,c.apát 9 bajai
plébános "Lelki atyaság" eimmel tartott. EJ.1nek végeztével dr. Kujáni Ferenc érs. helynök meleg szavakkal méltatta a jubiláló érsek 30 éves főpapi müll
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ködését. Befejezésül dr. Bárd segédpüspök fololvasta azt a latinnyel~TÜ táviratot, melyben a papság
köszöntötte ünneplő főpásztoráto Hogy ezen a napon ~ beteg érsek magát övéi között érezze,az ebéd
befejeztével dr. Bárd segédpüspök vezetésével egy
küldöttség gépkocsival men t föl a főpásztorhoz.A .fő
pásztor ~eghatva hallgatta végig a beszámolót s beteg ágyából küldte papságának főpapi áldását.

Fö t I , Viglé1s

emlék

~~. Gyula, fairporti plébános, a
al&vitvány elnökének közlése nyomán.

Bőehm

Sddlg 23 szabadföldön tanuló kispapot segit a
Ez a szám hamaroaan eléri a harminent. A kispapok nagyobb része Bécsben, Innsbruckban és 2ónában tanul.
A xispapok segitése nevelő-szülők szervezésével
és csomaeok kUldésével történt. Legmegfelelőbb lenne, hR egyes egyházközségeK VRbJ a ft~ papság tagjai
szenélyesen vab~ megfelelő családok segitségével e1vállalnának egy-egy kispapot. lTae;yobb egyházközségek
talán kettőt is, de nen többot. Kisebb plebániák ketten- hárman öRszeállva fedozhotnék egy kispap költségeit.
Az eddig követett módszer a következő volt;
lliohr,1 a.Lap.i tvtiny.

L IIinden kispapnak iparkodtunk adoptáló családot keresni.
2. Az adoptáló család kötelessége akkor szÜnik
meg, eikor erről értesit minket. I1egokolást nem
kérünk, hiszen önkéntes szeretetmü ez.

3. 1linden klerikus elküldte életrajzát, fényképpel és az intézeti előljárósága igazolásával.

4. Eddig minden kispap három csomagot kapott.
l,Tár az addigi eredmények is szépek.

De

mi t
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tudnánk még tenni egységes munkával, jóakarattal,
áldozatos szeretettel II
+

+
ga,gy.!i:.r_vallá~o~

Borromeo

+

+

ün!lel2.i. YE.0gr.9::.Ill!P.
a clevelandi
területén.

Kisszeminári~w

Junius 21 -én d.uo 1/2 4 órakor lesz ez a
szép ünnepség. Az a Lke.Iraa t
OrTO
a
II l~agyar
Szentek Rácsos Kapuja II ünnepélyes átadása adja,
az ünnepség célja pedig a hivatások előmozditása.
A szeminárium növendékoi G8Y kis darab magyar történelmet látnak majd könyvátruk kapuján a magyar
szentek alakjában. Az előkészület évei alatt bizonyára hallanak majd annyit az ott látott
magyar szentekről és a kaput adományozó magyarokról,
hogy a magyarság alapcsabb ismertével, becsülésé ~
vel és szoretetévol indulnak apostoli munkájukra.

+

+

+

+

Lapunkat a következő számtól kezdve nyomtatásban szeretnők megjelentetni. Ez azonban csak ugy
lesz kivihető, ha a paptestvérek anyagilag is segitik a Lapot. Eddig jótovők támogatásával áliitottuk elő~ do laspan SGját l~bunkra kell állnunk. Az
Ausztriában élő maGyar' papok készsébgel vállaltak
évi két Lrrt onc í.ó t , ~l. 1;:ö7etkező cz ámban szeretnénk a
többi országok paptestvéreitől is legalább l - l
intenciót kérni. De nem áll rendelkezésünkre elég
miseintenció. 2zért szeretettel kérjük az amerikai
paptestvéreket, hogy a Hagyar Papi Egység javára jó
miseintenciókat küldeni sziveskedjenek, hogy azokat
aztán szétoszthassuk. Bis dat, Qui cito dat! Deo gratias!
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A székesfehérvári egyházmegye papsága és
seroge meleg szeretettel ünnepelte
S h v o Y
L a j o s ? pápai trónálló, megyéspüspököt nyo] cvanadik születésnapja alkalmából ez év március9-én.
Shvoy ~üspük ur l879-ben márc. 9-én születott Budapesten. 1901-bon szentelték pappá. 1927-ben vette át
Proh~szka PÜ3pÖL örökségét, a székesfehérvári
egyházmeé;Yo kor';1ánY7ását. 20 éves püsp0ki jubllouma alka.Imáva.l , as áldúsos és eredményekben gazdag főpász
tori munkáJa elismeréséü1 9 b.o. XII. Pius pápa
kitüntette cl p6,p:n Grónállói c LmrneL,
Az; elwul t 32 év alatt e-tvé"i gondoskodása kite.rjedt a papságr,n és hivőkön kivül az egyházmegye
ki s g:rerrrJekei ro is? aka knok a "Kis Fehérvár" gyer··
mekl~p utián küJdGe üzeneteit 8S tanitását< Erre
a
Qlndunkit felöle~ő szeretetre jött válaszul az 9hogy
őt mj~dG~ki, papok és hivek,na~Jok és kicsinyek egyaránt ~ "Püap ök Atyának" szóli üják. Dz év e I e j én sulyos beteGségen esett át a jubiláló püspök ~.
-:i lS ~ az i.dogenben élő vagyarok 9 lélekben
csatlakozunk a jubiJálók nagy seregéhoz és kérjük ihJáinkbo,n a jó Istent, hogy nét:; sokáig tartsa
meg
Sbvoy püspök urat a sokat szenvedS székesfehérvári
egyházmegye kormányzására.
hivő

A budapesti kommunista rendszer hivatalos
lapjában közzétette azt a rendeletet, amely a kommunista államhatalomnak szinte korlátlan beleszólási
jogot biztosit az egyházak életébe.
A rendelet szerint minden egyházi testület
és intézmény minden kinev~zéshez, áthelyezéshez,vagy
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elbocsátásához köteles kikérni a kommunista egyházügyi hatóság, előzetes beleegyezését. ~ rendelet másik feltünő intézkedése,hogy az állam. kinevezhet
egyházi tisztviselőket9ha valamelyik egyházi testület a megüresedő tisztségeket 60-90 napon belül be
nem tölti. A rendelet indokolása szerint erre azért
van szükség, hogy "az ogyház igazgatásának zavartalan lebonyolitását és a papság kiképzését biztositsák". A rendelet értelmében minden egyházi személy
a beiktatását követő 60 napon belül engedelmességi
esküt köteles letenni a magyar népköztársaságra,és
mindazok a papok, akik eddig nem tették le az esküt,
a rendolet köz~6tételétől számitott 60 napon belül
ezt a hiányt pótolni kötelessek.
Bécsi jelentések szerint
B ~~ ~ l i k Be~
tal~n
veszpréni püspök és a szombathelyi volt fe;e~ces zárdafő~ök börtönben szenvednek. A pannonhalmi papi-otthonb~n nagyon m~gnehezedott az oda internált idős pnpok helyzete. Elelmiiket nagyon lecsökkentették és el sem hag;)l"hatják a papi otthon falait.

Ferenc káplán, életének 26. papságának
3. 6vébon nég u Dult év végén poghalt.

K o v á c s
~:

e g y e

B

y

Trrro

bükkszenterzsébeti plébános éle

tének 68 évében,

T á lOB

Gyula, a szonbathelyi eg~házDegye szenior-plébánosa, aki Dég Dindig aktivan nüködött Gyöngyösfaluban, életének 82, áldozópapságának 59. évében,
Mán szalatnaki plébános 68
:B a d a c s o nyi
éves korában
F a 1 u d i
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.Ádám, Kiérd. osp. Nagyváradon 76 éves.

korában ,
P a p p
Antal győri székesegyházi tb. kanonok ,
ny. plébános, a győr-egyházmegyei papság nesztora,
életének 92., áldozópapságának 68. évében Gyenesdiáson,
Kauschky

L:árton piarista atya,

G a b r i e l
ves korában ~
N a g y

István, Gotthárd bencés atya 62

é-

Ferenc budapesti lelkész,

Dr. J a n c s ó
éves korában,

p a lot a i

János, bagi adminisztrátor,

56

Irén, János cisztercita atya Karádon,

I~

é s z á r o s Kálmán Nyugat-I~agyarország legipapja, OberpulJG~drofban életénok 95., áldozópap s ágának '75. évében ,
dősebb

I mr l K
Zoltán, nagyváradi kanonok, 99 éves
r ábar. Na.gyv ár-adon
meghal tak.

ko-

J~sgr.

T u r c s á 11 Y i Egon, alcí t a kommunista birosag a szabadságharc leveréso után életfogytigJani
börtön b~ntetésre itélt, 68 éves korában a börtönoen
meghalt.
L é k o

Bála Gb. kanonok, a mí sko l c i Szent "inna tempéletánek 65. , papságának 41. évében ,

lo~ plób~no&a

K u s n e r István érseki tanácsos, csányi plébános,
életének 6i.,áldozópapságának 37. évében,
Bu c z k ó
János érdi esperes, ny. hevesi plébános,
életénok 85. áldozópapságának 61. évében elhunyt.
REQUI SC.ANT
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JeeYez~ük

fel

E.a.12.tár~nkba és_j~l~.nlk~z~ünk_

!E:,iE.él _ 2.1i bb

1.

E:

kÖQ.iEsl0.!li_kQnN'.Qs~z~S_g
"Kirche in Not"? az idén
julius 23-26-ig lesz. Leginkább a szovjet propagandáról less szó és hogyan reagál reá az ifjuság és a
munká8osztály. Ujitás a módszerben, hogy ezeket a
kérdéseket RJlön munkakörökben fogjlli~ megbeszélni
és fc1dolgozni.

RaEi_12l1iE7~ko~lalok.

Az idén szintén két lelkigya
korlatot
tervozünk. Egyet a königsteini kongreszszus ideje körül FraDkfurt/M~in vidékén. ~
oásik
ősszel~ szeptemberben le~z az ausztriai Bischofshofenben. A két lolki~Jakorlat mogtartása a jelentkezők számától fugg. Azért kérjük a paptestvéreket,jelezzók részvét oli szándékukat junius l5-ig,hogy
a
szervezés lcbonyolitható legyen. ~ bischofshofeni
lelkigyakorlat a bécsi Találkozás kérésére ötnapos
lesz. - tlinden jelontkező paptestvérnok részletes
tájékozta~ó megy. A lelkigyakorlatokra jelentkezni
lehet llarosi László eimén: Spi ttal/Drau.
Lagor-,
Österreich.

~ári.§!:.c~lli_m!lgya.!.~ará2doklal.

László püspök
ur
vezetésévol a gráci egyetemisták rendeznek zarándoklatot 1/iáriacellbe sz ep t , 12-l3-án. A résztvevő csoportok jelentkezzenek a Hagyar Papi Egység eimén.
Nagy nemzeti z8~ándoklatot László püspök ur
tan~
csára csak háromévenként rendezünk.
Tehát legközelebb 1960-ban.
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A_ y'ele.nc~i_ fátriárka
küldi

ál!iá.§.ái

~ _ma~aE.0ls.nak_

~l. nagyhét első napjaiban
kesztősége meglátogatta a

I

a Magyar Papi Egység szermagyarokat a trleszti táborban.Közben beugrottak Velencébe is. A szent márk tempLomban a Pátriárka áldását és Lmád t kérték a
l~agyar
Papi Egységre. A biboro s Pátriárka örömmel adta áldását és azt kivánta, hogy nrí nden 111agyar minél előbb hazatérhessen a szabad Hazába.
Ut jukon több magyar apácával is találkoztak. Nem kis
számban vannak idekint magyar Kedves Nővérek • Róluk
a következő számban fogunk irni. &ddi ü is kérjük
a
külföldön élő kedves nővérek cimét.

A horni Lelkigyakorlatos-Ház keletkezésérol és müködésGről legközelebbi s~ánunkban fogunk beez ámc Lná , - Örömmel értosül tünk arról? hogya Szociá'l í.s Tosvérek hami l tom (Kana,da) Lelkigyakorlatos-Hásában is tartatlak magyarnyelvü lollcigyakorlatokat.
1!enrégoü a jezsuita P. Bóday és P. Kis Gábor adtak
ott férfiaküak hétvégi lolkibyakorlatokat.
+

+

+

a l'ITE mo s t an i felhivására
sz án ának
két melléklet ér o ~ c, Prohászka Nap.l ő j ánalc clöfizetése és a Kaszap-képekre. A I10stQr és tanitvány; mindkettő a fehérvár'i Prohászka templomban pihen és mindakettő a
Pannoni a Sacra vetésének uj rewénye. Kaszap István
(az "István Kaszap" folirás az olasz postulator szépséghibája) boldoggáavatási ügye igen szépen halad
előre. Csak több érdekláJést kellene mutatni
magyar
részről.I:ilyon szép
volna ez az uj csillag magyar
szentjeink sorában!
Imádkozzunk az ügy sikeréért !
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1959.V.4-5.

Pa.E.i~r52.kollektio~

VEzeti g P.Paulai.
1959. V.9-26.

Családi_nza.!:.a1ás.~s~ládi~a.E.g

V.16-17-l8, Pünkösd.
1959.,V. 29.-VI.l.~elkig,;rak0.E.lat_-_Ko~.2.nia.L
Vezeti g

_nők..:..

1959. VI. 5-7.

Kurzus
Munkásifjak.
Szervozi-ésvezoti" SChermann Atya.

1959. VI.l3-l4.

KU:E.zE.s~- .JJIunkáslán,;y:ok.

Szervezi és vczetigScbermann Atya.

1959. VL17-30. Családi nyaralás.
Családi ~apg-VI.-27-28. Vezetig
1959. VII. 2-5.

Lelkigyakorlat - Értelmiségi férfiak.
Vozeti g
- - - - - - - - - --

1959. VILlO .18. KU.E.z}ls_- _Közfpiskolás láNOY,,-V.~...fiu.!s.
Vezeti;
1959. VII. 22-30

KUJ:..zJdS~

.::. ]!gx.e,iemi.§.t,g, fiJdk.. ._

Vozeti g
1959. VIII.4-l2.

Kurzus - Hunkásifjak.
SzerVezi-é; vezeti7Sch"örmann Atya.

A lelkigyakorlatok, kurzusok, nyaralások a
jelzett nap estéjén kezdődnek és ugyancsak a jelzett utolsó nap d.u.-ján fejezódnek be.

+

+
+
+
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+

+

+

+
+
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Három könyvre hivjuk fel a magyar paps.ág figyelmét.
1. A,z első a nyáron megjelenő PROHÁSZKA

NAPLUJA
(SoliloQuia)- az 0.11. C. kiadásáb
Pr;hás;kát- ;'-e;
kell ajánlani. Legnagyobb misztikusunk és a magyar
katolikus ujjáéledés nagy apostola,Összes
Müveit
nemcsak otthon, de a burgenlandi magyar papok könyv~árában is mogtaláljuk. A jubileumra érkezett néhány
sorozatot felvásárolták, Elmélkedési könyvének római
kiadáöát szétkapkod~áko Azért örömmel üdvözöljük Válogatott 11~nkái kiadásának tervót. Akiadóbizottság
elsőnek a, SoliloQuiát választotta. Ez Fl. Napló Prohászka legegyéhibb munkája. Lolkénok szülötto,Prohászka
számunkban megcsillogtattunk belőle néhány gyöngyszeme~o Most neocsak szemelvényekot, oozaikdarabokat kapunk, do az eGész képben gyönyö~ködhetünk majd.
Az
osztrák ~üspöki Kar is felfigyelt erre a munkájára.
Egy némerbnyo Lvü Antológiát fog összeálli tani éppen
a Naplóból. IQvánatos, hogy elsősorban a magyar papság ismerje. Zbből a forrásból nemcsak önmaga fog merlteni, de biveinek is bőven fog juttatni belőle.
Lc1'n7'

~A!~~~kJIS_.~A_k~t~li~s_EBY.ház~t~nit~s~._Herder,Ró
ma ]958. 294 l. -~ uj egységes német katekizmus ma

gyar átdolgozására a német katekizmus képeivel,
illusztrtcióival. Felépitése igen világos. Négy részben
tárgyalja vallásunk fGbb igazságait; l. Isten és
a
megváltás 7 2. Az Egyház és a szentségek, 3. A keresztény élet Isten parancsai szerint, 4. A végső dolgok •
A parancsok feldolgozásában örömmel üdvözöljük a pozitiv alapozást. Az 5. parancsot a munka teologiájával
kezdi, a 6.p-t a tisztaság erényével, a 8 p-t a
becsület és igazmondás fogalmával. A Függelékben gyakorlati szabályokat ad a keresztény életreg imádság,
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szentmisehallgatás, lelkitükör, a magyar temetásiszertartás stb. Igen sikerült a szentmise és az
egyházi év magyarázata. Az illusztrációkban
szóhoz jutnak az Egyház szentjei (Ágoston,
Aquinói
sz. Tamás, Bernát, arszi plébános) és a
külföld
klasszikusai (Dante, Angelus Silesius) mellett a
magyar irókg Pázmány, Kölcsey, Babits ••• r1inden
magyar örömmel forgathat ja ezt a remek katekizmust
és belőle táplálhatja vallási is~ereteit.

3. A harmadik könyv május hónapjára aktuális
Karl Pfaffenbichlerg i:aria und die Problerre unserer ZeIt~ - Herde:rWien 1959-; 188 I.-A-s"Zép - ki=
állitásu könyv 35 májusi olvasmányt nyujt. A lelkipásztor merithet belőle anyagot a májusi
prédikaciókra, de intelligens hivei kezébe is adhatja lelkiolvasmánynak. Egy-egy szentirási idézet ből, L:ária-jelenetből indul ki, ahhoz
kapcsoJja
gyakorlati oktatását elmélkedését. Szó ba
~;:erülnek a dogmatika nagy kérdéseig az
embe~
mint Isten képmása, a bün és megigazulás, a halál és a feltámadás, a krisztológia és mariológia főbb igazságai, a nevelés nagy problémái ,
(ifjuság 7 nő, család) a nodern élet kinzó kérdéseig hit és hitetlonség, tudomány, tecilr-ika,
fillíl és életnivó , atombomba és 9g'Jedüllét. Sokat mori~ AII Pius pápa enciklikúiból,
llin~
szenty Edesan;yá:.l c. könyvéből
Izesen
i'üszerezi komoly gondolatait az életből vett frappáns példákkal.
Egy könyv, amelyet a mai ember is szivesen
kezébe vesz.
q

+
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Mi a Kispapegység és mi a célja?
A természet tavaszi virágbaborulása
gazdag termést igér az ósznek. De jól tudjuk,hogy
a bimbó, a virág még nem minden; csak lehetóség,amiből egy teljesebb valóság fakadhat. Ehhez
kell
fény, eső és nagyobb viharoktól mentes időjárás.S
ha mindez megvan, akkor számithatuűk vidám aratásra~ dalos szüxetre.
Nem lesz rossz talán, ha akispapság
és a paps5g közötti összefüggést a fenti
képpel
tesszük sZG~181etessé. Eszerint a kispapság a rügy,
a vir~g~ mniböl fejlődik, érlelődik a gyümölcs; a
papság. Igy e~észen vllágos ~lőttünk a szerves öszszefüggés a kispapság és a papság között.Ha nincs
tehát
ká spapaág, nem Le sz papság sem. Ha te~lát
a kispapság~ mint a papság biffibója~ olyan nagyszerü és az emberlség asztaláról nélkülözhetetlen
gyümölcsöt, min\; a Krisztus Főpapságában részesedé
papságot hordoz~a magában, azt jelenti, hogy komolyan kell venni és komolyan kell számolni vele,mert
csak igy lehet a szemináriuni évek elvirágzása
után komoly munkát ie megkivánni tőle, csak ugy lehet az ember~ség életét megizesitó, érett papságot
~1\ráT'hi töle.
Nem véletlen az, hogy első életjeladá8unk Prohászka püspök~ a magyar népért olyannyira
aggódó és dolgozó apostol jubileumának elkalmából
történt. Ki tudja,
Dem
az ő gondolatai
váltak-e valóra azáltal, hogy mi hi~aiá~u~k és jövendő feladatunk komolyságának megértéséból és
átérzéséből nyujtunk ~gYmásnak kezet az emigrációban
,
hogy közösen segitsük egymást a teljesebb kibontakozáshoz.
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Amit most mi kezdtünk, lényegében nem uj.
Csak amellékes, másodrendü tényezők változtak. ~ár
15 évvel ezelőtt, a második világháboru alatt bontakozott az eszmA, mely hamarosan inkarnálódott a
jó, szép és nemes után lelkesülő kispapi szivekben.
Egységben az erő, tartja a kö~~~ndás.
Az
az erő, amire nekünk szükségünk van. Az az erő,ami
nem más, mint maga az abszolut Erő, az Istnn, aki
odaigérte magát azoknak, akik mevében összejönnek.
Igen! ~i is az Ő nevében, az Ő hevéért akarunk
egyesülni, eggyé kovácsolódni$ mert az lehetséges ős
szüksé~es is. ~ehetséges, mert egy acél, egy a gondolat, ami vezet "bennünket, Szükséges is, mert igy
jobban megvalósit~atjuk az Istentől számunkra
kirótt feladatot.
la hiszünk a Corpus Cpristi J':ysticum tanában. Csak ez a hit még hideg, fagyos, erőtle~,vér
szegény, aza?" csak rátio, de nem valóság~ szivet lelket, értelmet átjáró meleg élet. !Tég ncm gyuj totta lá~gra szivünket az az egyszerü gyermeki tudat, hogy egy At3Tának a gyermekei vagyunk, akihez
Lélekben kiáltunk~ ri Abba."
Ha olvassuk a ti?api Lelkiség" kispap 1'0vatát, láthatjuk, hogy pár év alatt milyen erős fá~
vá, terebélyes, az egéss országot behálózó friss,
zöld, reménytkeltő lombbá növekedett a kispapegys8g
otthon. Ott látj~k, hogy gyujtott az eszme, megmozdul t az akarat, amí, t e:;y ideálj s valóságért dobogó
ifju kispapt sziv zárt magába. Pezsdülő élet, romlatlan vér, tüzes lélek, áldozabos lel~Jlet, nagy
munkakészség sugárzik mozgalmukból. A vá6y tüzelt
mindegyik kispap keblében, hogy egyek legyenek,hogy
egy erős kegyelmi egységet alkothassanak. Ez nekünk
is a tulajdonképeni célunk, ami lényegében irányt
szab munkálkodásunknak is. Imádkoznunk kell
egymásért, törődnünk kell egymással. Nem lehet közömbös
egyikünknek sem a másik sorsa, nem hagyhat hidegen a
másik panasza és hivakt6sának alakulása. Nem lehetek nyugodt akkor, ha tudom, hogy testvérem nyugta-
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lan, mert még nem találta meg Krisztust, mert még
nem pihen az isteni akarat kikötőjében~
Nekünk azonban ffiég egy külön feladatunk
is van. Nekünk nemcsak a hivatástudatban, hanem
a
nemzeti öntudatban is egyeknek kell lennünk. Tovább~nem~sa~egymá;között kell az uniót ápolnunk, hanem különösképen az otthoni testvéreinkkcü,akik szenvednek értünk és helyettünk is hordják a magyar keresztet~ amely mindennap nehezebbnek látszik.Ők kiáltanak hozzánk, csak legyenek figyelmesek füleink
a hallásra. Kiáltanak hozzánk levélben, amikben kérik, hogy ne feledkezzünk meg róluk.
Ime, máris látjuk, hogy mennyi okunk is
van arra, hog;y egyek legyünk,hogy tényleg "cor unum
et anima una" -vá váljunk, hOESY egy szivkéht dobogja
ritmusát vele a mi szivünk is a~ Jdvözitő mindenkit
átfogó, egys6gesitő Szivébe, hogy egy lélek
legyen
bennünk, ~ Szentlélek, akiben szeretjük egymást,akiben vig3.8zto.ljuk egymást, amikor csüggedünk, amikor
a rem6nytelenoég keserü órái ülik meg az otthontól
elszakadt szivünket.
Indulunk a meggyujtott fény mellett,az
otthoniak nyomában, az otthoni testvérkezeket szoritva.lndulunk,mint most fakadt forrás,ismeretlen tájakOD, taposatlan utakon. Megyünk! A cél vonz! ~ cél
nagyszerü.Papnek lenni,az uj idők papjának lenni.Az
atomkors~ak eltévedt gyermekeit is ujra Isten ölelő
karjaiba vi3szavezetni!
Indulunk, mert tudjuk, hogy nem vagYUnk
egyedül. Tudjuk, hogy találunk továbbra is a sok romboló kritika és közöny tövisei között baráti jobbot,
segitő kezet és atyai szeretetet.
Tudjuk, hogy fölöttü~k egy Szeplőtelen
Édesanya melegen dobogó Szive őrködik. Az az édesanya Szive, mely alatt az Örök Főpap Szive is dobogott,
aki már akkor ugy akarta, hogy Egyházának későbbi apostolai is ott, az Ó szeretetében váljanak az Atyát szolgáló, a Fíuban együttműködő, a Szentlélek
által megszentelt papokká. És tudjuk~ hogy az a Ma-
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kulátlan Asszony ami alakuló kivatásunk Édesanyja is, akinek mindig különös gondja van a veszélyben forgó gyermekeire. Ezért az Ő Szeplőtelen Szivével ogyesülve ajánljuk fel magunkat, indulásunkat és munkánkat, amit az Egység keretében végzünk, az isteni Főpapnak !
Jordanits
-

o

-

•

-

•

-

•

-

•

Zoltán

-

A Szetnirás első lapján olvashatjuk az alkotá Isten szavait, hogy ~ non est bonum esse hominem solum. (Gn. 2, 18.) Ezt az igazságot tárja elénk a filozófia is, amikor az emberről állit ja ,
hogy ens so c a'l e , azaz, közös aégbe , k~izösGégre vágyó lény. Ezoket a természetünkbe oltott teremtői
szavakat halljuk mi is és érezzük, hogy magunktól
sok mindenre nem vagyunk képesek. Szüntelenül tapasztaljuk, hogy szükségünk van másokra is, akikkel
könnyebb a dolgokat megvalositani. Ez a belső,ter
mészetünkből folyó vágy hajtott minket arra,
hogy
egymást megkeressük a nagy világban, S hogy az egység, az egybetartozás tudata minél elevenebb és határozottabb legyen, jelentkezett bennünk az igény,
hogy alkalmas helyen összejöjjünk és találkozzunk,
ahol eg~násnak megnyithatjuk magunkat és elmondhatjuk problémáinkat és nGhézségeinket, eddigi tapasztalatainkat és közös sorsunkat érintő terveinket.
Hála ~ Gondviselésnek, hogy akadtak bőve~ a
paptestvérek közül, akik megértették ebbeli törekvésünket és szivből segitettek a tervünk megvalósitásában.
~ár ezuton is hálásan köszönjük támogatásukat.
Ha valami egészen rendkivüli nem jön közbe,
akkor a találkozás időpont ja augusztus 10-16 lenne
Innsbruckban, a Canisi~numban.
A programm igy alakul t g a hat napból hármat
í
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forditanánk előadásokra napi három összejövetellel
kirándulásra és egyet pedig rekollekcióra.
Az e16adások a következő témákat érinten6kg
l. A Kispapegység tartalma és formája, annak szükségessége.
20 A kispap céltudatossRga az emigrációban.
3. A kispap kapcsolata az otthoniakkal, különösen a
teológusokkal.
4. A kispap kapcsolata a papokkal.
5. Nagy magyar papi egyéniségeink.
6. Emlékezés az arsi Plébánosra.
'7. A kispap kapcsolata az emigráns ifj1.1 s á g g a l , h i v a tás ébresztés és ápolás,
8. Van-e közünk az aposztatákhoz?
9. Kispapi, illetve papi barátság.
Az előadások megtartására eddig voltak szivesek válLa'lkoz -rí, g P. Őry I.Iiklós S. J. , aki egyben az egész találkozót vezeti és a rekollekciót is tartja,P.Varga László S. J. ,Lsgr. D:Dr. Csertő Sándor,Fr. jI.rlisich Jenő. A
többi clő~dó folkórósére ezután kerül sor.

kettőt

Erre a találkozóra hivatalos minden magyar egyhá3megyés és szerzetes kispap. Azok is, akik
eddig nem adtak magukról életjel~o Továbbá, szól a
meghivó minden nyolcadik gimnazista diáknak, aki papi vagy sze~zetesi pályára akar lépni. Ezt az illető
hittanár va~J iskolaigazgató igazolhatja. Igy szeretnénk alkalmat adni már neki, hogy érintkezésbe
léphessenek azokkal, akik közelebb állnak a célhoz és
hogy legyenek, akiktől közelebbi segitséget is várhatnak.
Hogy az anyagiak felől se legyünk tájékozatlano~ , a következőket igérhetjükg az Innsbruckban eltöltött hat napot közös kasszából tudjuk fedezni. Igy hátramarad az utiköltség, amit mindenki maga fizet. Ezalól a gimnazisták képeznek kivételt. De
erre még teljes igéretet ne~ lehet adni. Függ attól,
hOgJ~ hány gimnazista jelentkezik. ~lki az összejövetelen részt akar venni, legkésőbb junius 30-ig jelentse ebbeli szándékát a következő eimre.
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Magyar

Pátria,_I~nsb~uck~

Canisianum, Austria.
Aja a jó Isten, hogy minél többen öszszejöhessünk és ez a találkozó meghozza azt az eredményt, amit mindannyian várunk tőle.

+

+

+

Horn. A menckü.l t magyar-ok közül sokak számára talán ismeretlen f'oga.Lcm, ~Tem is csoda, hiszen Bécstől északkeleti
irányban 90 krJ-re, a csehszlovák
határ közelében :fekszik. A magyar tragédiáról és
az azt követő menekulésről talán csak az ujságok
és folyóiratok ho~tak hireket. A városka környékét
kisebb-nagyobb dODbok alkotják, melyeket erdők,ko
pár lekopott ligetekkel és szántóföldekkel vál takozva boritanak. Az osztrák papság figyeimét
a
későhivatások számára i it épülő szeminárium 1:el tette fel, melynek épitését egy évvel előbb kezdték
meg. Az egész városkában csupán egy magyar család
talált uj otthon ra, akik valamilyen kapcsolat folytán házat vásároltak és itt akarják uj életüket megkezdeni.
De niért i~ beszélünk most erről a helységről? Valóban csak ennyi kapcsolata van a nagyarsággal? Nem. Pár hónappal elóbb az egész
menekült
magyarság kis hajlékot talál t itt. ~1i magyarak testi-lelki szabadságot kértünk a nyucattól.
Testileg megkaptuk, do azt kell mondanánk, hogy lelkileg
sok esetben még azt is elveszi tettük, amit eddig
élveztünk. Á testi kenyér mellett nem kaptunk elég
lelkit. Ezt szerotné pótolni az itt létesült lelkigyakorlatos ház. A ház belső renoválása és berendezése már elkészült. Az emlékkönyvben különböző lelkigyakorlatos csoportok nevei szerepelnek,akik megujult erővel távoztak, hogyezentul kiegyensulyozottabb élettel szolgáljanak az Élet Urának.A ház körül
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!:tzonban még nkadna teendő. Az udvar, kert, házkörnyéke elhanyagolt. Itt egy- kőrakás, ott egy földhányás •
ADott neg a ház alapjait mossa a lefolyó viz,és közvetlen a fal tövében talál magának nyilást, ahol eltünik a földben. Deus providebit, ha kedves neki
a
ház jelenléte.
A nagyhét komor hangulatát felváltotta
a husvét reggelének allelujája. Az allelujás hangu latnak tetőpontja is elmult. fila már husvét keddet irunk. Az ébresztőóra csenget. Felkelni! Kis idő mulva négy ifju léptei haladnak a reggeli homályban ,
hogya Becsbe induló autóbuszt elérjék. Béosből azonban tovább indulnak Horn-ba. JI. Kordás nővérek
már
tudnak érkezésükről. Négyen érkeznek, hogy ezen a héten segitsenek a házat rendbetenni külsőleg is.
A
busz pontosan megérkezik, de a ház közelében lévő megállónál n08 száll ki senki. Igy aztán a fogadtatás
elmaradt. A következő megállónál leszállnak, kérde zéskedésükro mogtudják, hogy a kerosett hely az elő
ző megálló közelében
van. Sebaj l Gyerünk vissza! Az
érkezők külsőleg talán különös nunkásoknak látszanak.
A négy köz~l hárman szemüveget viselnek.
Kezükön
nem nagyon látszik a testi munkának a jele. A csengő
hangjára megnyilik az ajtó és tisztelendő jelzővel
szólitják meg az érkezőket. Igaz is, mert csak négy
teológus érkezott St. Gabrielből. Nem éppen a legfit.a l abbak, látszik,hoeY rendes körülmények között ilyen korban nár minden ember kinőtte a diákcipőt. ő
ket a~onban az élet göröngyös utakon vezette. A mult
eolékei között katonaélet, Dunkásélet, Kalocsa, Kiskmllacháza, Budapest, Esztergom, Hortobágy, Kazincbarcika épitkezései, HiSkolc, Pécs, Konló szénbányái váltakoznak tarka összevisszaságban. ~zek voltak az elő
készitő
állomások arra, hogy itt is probáljanak valamit segiteni •
Az első feladat, hogy az udvaron heverő kövekoből és földrakásból eg~ falat, ami megfogja
a földet a vizmosással szemben és egy sziklakertet
kell épiteni. Azt mindegyik tudja, hogy milyen egy
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fal, de azt egyildik sem, hogy milyen egy sziklakert. Ut desint vires 9 tamen est laudanda voluntas! A munkát ketten megkezdik. il.. " mester" még
valahol a hortobágyi halastavak környékén mint munkaszolgálatos katona tanulta a falazás müvészetét.
l'iz első kél; napon elkészül a.z elgondol t tervek szerint a fal és a sziklakert. Csak a kertész birálatát kell várni, aki szombaton érkezik. KÖzben azonban más munl:álatok is folynak. Az egyik mint mázoló a sötét, füstös kazánházból vixágosat
varázsol, majd pedig a csöveket rozsda ellen alamunium-festékkel edzi. A legjobb tudása s7,erint megállja a helyét,de azt hiszem ez életéhen az Glnő
ilyenfaj ta telJesi tménye. A CSOPOl't negyedik tagja pedig, new tudom merre tanulta ~ csőszigetelést,
mindenesetre most serényen munkálkodik. Ő is mint
munkaszolgálatos katona járta az országot? Dajd
pedig Kazincbarcikát a szoci~lista várost épitette. Valószinü vándorlásai közben szerezte iapasztalatait. Egészen mindegy, hogy hol,fontos, hogy
Isten szolgálatába állitotta azokat. Ugy látszik,
Isten, a papjai tudása mellett szivesen látja azok wlnkától megkérgesedett k~zét is. Gondolatukban talán megfordul a mondat, amit még od3haza egyik lelkigyakorlaton hallottakg Isten adott
nekünk hivatást, de lehet, hogy mesterséget magunknak kell választani. ( lCelle81~g megjegyezve,.
a
lelkigyakorlat után 8 hó~apra el kellett hagyniok
a szemináriumot. Őrizték a hivatást és választottak mesterséget.)
Igy teltek az első napok. Az előljárói parancs ugy szó1 9 hogy péntek estére otthon
kell
lenniök. l'Liért van a telefon? li. jó ügy szolgálatába kell állitani. Az engedélyt meg koll hosszabbittatni. Alkalmas pillanatban a teologusok prefektusa nem fog ellentmondani. A dolog sikerült. Az engedély vasárnap estig tart. Ugy látSZik, itt traditióknak kell pusztulniok. Eddig ugyanis nem nagyon volt arra példa, hogy iskolaév közben ilyen
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kiruccanásokat megengedtek volna.
Uj lendület, munkakedv. A következ9 napokban a ház körül részben a föld alá került,részben feltöredezett cementburkolatot kell helyreállitani. A Kordás Nővérek talán kis aggodalommal
nézik az áskálódást és rombolást. " Csak a házat alapjaiból ki ne forditsák". Azt nem, de elő
kell
szedni az idők folyamán a töltés alá került betonelemeket, hogy most ujból a felszinen elhelyezve céljuknak megfelelően szolgáljanak. A hiányzókat pedig
öntéssel koll pótolni. A munka halad előre. Lassan
kezd az egész kialakulni. Közben azonban szokatlan
események tarkitják a munkát. Pénteken délután fekete autó áll meg a kor-t í, bajárat előtt.
Ket te,n
sz411nak ki. "lz álruhába bujt teológusok,
akik
most óppen az ajtó előtt szorgoskodnak,
azonnal
felismerik az egyik papi ruhás személyben László
Pűap ők ;it;yát, mig a másik személy csak egyikük számára ismeretes, P. 6ry .~ Püspök htya németül kös~önti aZ ifju munkásokat, a felelet rá azonban magyar. Tíagl1k magyarok? - Kérdezi a Püspök Atya
Igen! rléGllec1.ig teológusok. Ez már egy kicsi t
szokatlan felelet. De valóság. Iliába az élet sok mindenre tani t ja az embert. ll. Püspök ..; 'tya jó óra mulva eltávozik. P. 6ry méG egy napig vendége
marad
ahaznak. Vacsoránál hangosan folyik az eszmecsere.
Erről a munkáról irni kell néhány sort. Igy szüle tett neg az eszméje a jelen soroknak. li ház "Isten
csodája". Isten akar ja és ne kűnk is akarnunk koll!
Kissé csipős éjszaka után szombat reggel is megvirraa. Az utolsó mQnkanap Hornban. Délelőtt a szokott vidám hangulatban, munkában telik.
Ma kell érkeznie a kertésznek.
Talán jobb lett
volna itthagyni az egészet,aniatt a sziklakert miatt. Igy legalább nem kellene szégyenkezni. r~nst
már mindegy. Tizóra tájban megérkezik a kertész
Paulai Atyával. Természetesen az első a sziklakert.
Eizonyos -megfontolások után megállapitja~ Ez
igy
is jó. A célnak megfelel. li kő leesett a szivekről;
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nem kell az egészet ujból szétszedni. - Délután
azonban különös fehér reverendás pap jelenik meg.
Pillanatra mindegyikük előtt ismeretlen. Képe azonban már valahonnan visszaréolik. Paulai Atyát
keresi. tHközben a II kőmüves mester II az Atyát
keresi, eszébe jut g Igen, az ujságokból isme~etos
tes a különös idegen pap. Ő a hjres " Speck-Pá·ter~ És nem tévedett. A kedves vendég néhány órát tölt a házban. Neki is van már kapcsolata a
házzal. Anyagilag segitett a renov~lásnál. Közben néhány szava van az ifju munkásokhoz is. Természetesen a Eau-Ordenről jön elő a szó. A fogalom egyáltalán nem icm8retlen előttük. ~z előző
nyári vakáció jut eszükbo, amikor Salzburg oe1lett a rend keretébon mint Baugesellek dolgoztak.
Szép volt, de az is elmult és ez is mulóba~ van.
A nap nyugovóra tér. A kedves vondég nár bucsut
vett a háztól. J.z emlék-könyv lapjai őrzik látogatásának emlékét. "Fe::rtung Gottes", igy nevezte
a házat. Imádkoz~uilk, hogy valóban az legyen.Külsőleg a szorgos mLmka azzá tette, belsőleg pedig
imádságunknak kell azzá alakitani.
Reggel l:,ég egy hálaadó szontmiso. Hála legyen trí.nd onok ol ő t t Istennek,aki ezt a l1ajJ.ékot
választotta maGának, hogy innen árassza kegyelmét
a szenvedéo0ktől megt5pett magyar8ágra. Add -Lstenünk,hogy Dennél többon hitükben megerősödve hagyják el ezt a cázat és ezután cs~k noked szolgáljahak. - Hála leg~en mindazoknak,akik vala~iképpen
is segítettek a ház létrejöttében. Ne~ utolsó sorban a Kordás Nővéreknok9akik fáradhatatlanul dolgoznak nzon,hob~ mindnnnyian,akik ide boléptek,egy
kedves,tiszta,szeret6 otthonra találjanak.lsten jutalmazza ~eg őket minden munkájukért.
A busz visszafelé indul.Horn is az e~lékek
világában él tovább. Szent Pál szavai zsongnak
a
könyveik mellé visszatér6 munkások 1elkébeng"Testvérek,mi egy időre ugyan elváltunk tőletek,de szivünkben nem,:!
•••• é •••• e
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Pap lozzek Uram, ha akarod,
de nyujtsd felém kérlek~ karod,
vezess tovább az uton!
Küldesz, hogy hirdessem az Igét,
hogya föld visszanyerje izét,
hogy el ne tapostassék.
Fénynek küldesz feketeségbe,
lámpát vinni a zordon éjbe,
hogy lássák mindig a célt.
Éhezőknek kenyeret török,

melyben a Végtolen s Örök
nekik átadja magát.
Könnyet törölni bus szemekböl,
sZivárványt fonni a caeppekböl,
mely hid lesz az Iste~nez.
Elöcsalni az ég mosolyát t
belopni Jézus jászolyát
a bünösök szivébe.
Lentődeszka

a sodró árbal'1.
S ki lent hever a pocsolyás sárban,
azt fölemelni Hozzád.

Harsona lenni a lármában
és felkiáltójel a mában,
hoey Terád eszméljenek.
A meredek uton korlát leszek.
sebekre olajt teszek,
hogy legyen kevesebb jajj.

Vérző

És külsőleg mindezt én teszem,
de mivel naponta Krisztust veszem,
Ó müveli ezt bennem.
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Nem tudom leirni azt az örömet, mellyel a
"l\i:agyar Papi Egység" legutóbbi számát fogadtam. Bevallom, magyar könyv, és főleg ilyen gazdag
lelki
tartalmu könyv nem kerül t a kezembe mióta ~',agyaror
szágról eljötten, 1956.december óta.
- TIihctotlen
boldogsággalolvastam arról a gyönyörü egység -tövekvésről, amelyre a magyar Papok és Kispapok egyaránt törekszenek. Lélekben én is beállok a Csoportba. A sok ezor ~ nagy távolság, de az " Ur
Jézus Titokzatos Tes téüen ,I egyek vagyunk. A fizika.i
távolságot leg~'őzi a lelkek köz el ségo , Imáimban
mindennap be Lef'cg l a.rom a"ül,gyar Papi Egység - Kispap-Egység"! i! szándékait. Közös oI'őfoszibéseink,
imáink, áldozataink majd siettetni fogják e gyönyörü ~gység megvalósulását. Fópa;i imáJában
az
Ur ..Tézus azé.i~t imádkozott, hogy ,~ egyek] egyenek".
Tekintve, hogy az Ur. Jézus iste::1i tudásával tudta és látta a jövendőt, imádkozott a mi
Eb7ségüDkért is •••• i Bá~ ildaná meg a jó Jézus az Atyák
és Kispapok e törekvését.
Magamról is szeretnék irni, hogy le~alább
levélen
ker-ocz tü'l tessék megismerni.
Kanadában
Torontó nevü város Szent Ágoston Főegyházmegyei 8zemináriumában tanulok. A torontói főegyházmegyébez
tartozom) melynek f eJ e ~.::c Quigen J ames biboro s ,
A
jó Isten segitségével jövőre lesz a papszentolésem.
A tanulmányi idő 3 év filozófia és 4 év teológia!
Én most vagyok 3. éves teológus. - Torontóban
30
ezer magyar él. Van magyar plébánia-templom is, me·lyet a Jezsuita-atyák vezetnek. Anyagi támogatást
majd a nyáron fogok küldeni.
Uagyar csak egyedül vagyok a Szemináriumban
és igy csak angolul beszélek. Bizony előfordul,hogy
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gondoH:_ozni kell egy-egy magyar saón,
Kérem az
Atyát tessék szíves lenni irni? és küldeni a l~agyar
Papi Egységet, melyet ezután mint a " legjobb barátot"- fogok várni.
Ismeretlenül is nagyon sok
szeretettel
űdv öz Löra az Atyát, és imáimban gondolok
Atya szándékaira. Testvéri szeretettel köszöntöm az ausztriai
Atyákat és Kispapokat és mindenkit aki a Magyar Papi Egységen dolgozik.
Jézus Szivében

szeretettel

Tamás László
teológus
Cimern~
L e s l i e Tamás
St. Augustine's Seminary
Kingston Road
TORONTO
( ONT ),
Kanada
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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Farkasfalvy Dénes
Kereszty Rókus
Lelóczky Doná+'
Mensáros Aurél

8.t .!., Gabriel
Mészáros Ferenc
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Pázmán eum
-----Gódány Róbert
_

~au!:.r_t.2.oló1!U:so~ és_filozóf~s.2.k_

Ang,lia_
P. Babos István
P. Nemesszeghy Elemér

Nemesszeghy Ervin
Szebenyi András
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Bernáth Ká.Lrnán
Beőthy Tamás
Eördögh 1:ndrás
Sárosi József

ArJ;ierlt i.n.0,
Jálics Ferenc
Kovács GyörGY
Na~y-Pál László
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András Imre
Szabó János
Eik16sházy Attila prefektus

Ádám János

1!el gi u !E.

Szilas Láss16
Teg'Yey Gábor
Terecsényi Ágoston
:Boór Jáno s
Koncz Káz;TIér
Patacsi Gábor
Sárdy Péter
Jálics József

Zol tán
Kálmán
Fer-enc
Lajos

Simon
Viola
Szabó
Zámbó
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Péter prefektus

Róma

Vár-he Ly í, Imre prefektus- - --

Rónyes }\TataI
HeGYi E.Á:rton
Somfai Béla
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p. Eatyasoovich Hernik
P. Nagy Ferenc
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P. Weissmahr Béla
P. nána Gábor
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