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PAPI ARCt:L

MINDSZENTY EGYÉNISÉGE

Csak akkor lehet valakit igazán jellemezni, ha már a pályát megfutot
ta és készen van a mű, amelyet életéből csinált. A magyar bíborosről mé
gis érdemes. sőt szükséges írni, rnível annyi téves ítélet burjánzik körülöt

te, amint például néhány évvel ezelőtt egy angol film is képtelen m6don
eltorzította alakját. A legtöbb ember nem is képes őt valójában megérteni,
hiszen nem ismeri tapasztalásból J hivatás kegyelmét. Pedig Mindszenty
életében e titkos erő a döntő tényező és minden más adottsága ennek a ve
zérlete alatt fejlődik és működík. Zavarban is vagyunk, amikor egyénisé
gét megrajzolni iparkodunk, mert nem ismerjük lelki életének naplóját, va
gyis a vallomást arról, amit az elhívott szív mond egy életen át Jézusnak
s amit a Mester válaszol neki. Bizonyára mcstaní magányában a hercegprí
más ezt följegyzi és valamikor az egész nemzet vagyona lesz. A;;:szabad
ságharc napjaiban valaki azt rnondta róla: A n a g y fő p a p a qö r t Ö n 
b e n s z e n t t é l e t t. A hirtelen benyomás gyakran többet mond, mint a
hosszú elemzés. Azt is hísszüke e meglátás az egyéniség középpontjat érte

el. Kényszerű magányában naponta öt-hat olvasőt mondott, vagyis csupa
imádság és csupa szenvedés lett az élete. Ó új országot akart építeni Isten
dicsőségére, ám az Isten ennél is többet kívánt tőle és föl vezette a kálvá

ria magasába. Nem a teremtés ideje ez, mivel most a szenvedés csodája
újul meg Jézus barátaiban.

" A z é d e sa.ny a ti

Ismerni kellett Mindszenty édesanyját, hogy valaki j61 megért

se a fiát. Róla is el lehet ismételni az egyszeri mondást: jól választotta meg
a szüleít. A középtermetű, szikár test csupa erő és egészség volt, és bámu

latosan bírta a munkát. Nem volt benne semmi a törökös fajtából, inkább
az őrségi meg a székely alkatra vallott megjelenése. Arcán és szemében
az éles gondolkodás és a roppant akarat ereje világított. Aki közelébe ke
rült, hamarosan érezte: ez az ember uralkodásra termett. A méltösagos ma

gatartásból nem volt benne semmi, de az erő és tekintély tudata sugárzott
szeméből. Valami feszült nyugalom tette olyan zárttá egész valóját s ez
vajmi ritka jelenség lévén, a környezetét bizonyos halk izgalomban tartot
ta és lenyűgözte. Jóllehet a falú gyermeke volt, ez a modorán alig látszott.
hacsak abban nem, hogya kíejtését halványan színezte a hegyhátl nyelvjá-
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rás és lassan, kimérten beszélt, majdnem latolva a rnondatokat, amint
a föld népe szekta.

Nem tudjuk. mí lett volna Míndszentyből, ha annak idején Mikes
püspök kívánsága szerínt a bécsi egyetemre kerül és ragyogó tehetségét
tudományos munkába fekteti. Hajlama és képessége megvolt hozzá és
aligha tévedünk, ha azt gondoljuk, bizonyára a történelmet választotta
volna szaktárgyának. A mai kor szellemi fejlódése fölötte érdekelte. so
kat olvasott tudományos műveket is, amint a beszedeiben használt sok
idézetból kitűnik, észjárása és okfejtése azonban sajátosan magpr. Az
élet és a kereszténység igazságát nem az elvont bízonyúasban kereste,

.ó azt a valösagban és hatásaiban szemlélte és az elvont érvelés csak
megerősítette abban, amit már régóta értett. Ez a kimondottan in e g -
l á t ó g o n d o l k o d á s a valóságot a maga egészé~en, amú&y rnelegé
ben ragadja meg. A finom értés képessége ez, amint Pascal elnevez
te~ Alig fejezte be a főiskolát, a kezdő káplán míndjart k ön y vet ír
a z é d e s a n y á r ó 1. Tehát már évek óta készült erre. rnível élesen
látta, milyen döntő hatalom az egyén és társadalom sorsában az anyai
szív. Fiatalember, ha fölcsap írónak, rendesen abb61 merft, amit nemrég
tanult, Míndszenty azonban arról Út, akit tisztelni és csodálni a minderi
napi tapasztalat ésa szív törvénye parancsol. A gyermeki hála és az apos
toli tudat együtt sugalmazták azt a könyvet, ez pedig megmutatta szerző
jének lelki alkatát. Ugyanez tűnik ki a beszédekből, amelyekben például
az anyagelvű világnézet ellen harcol. Az, áldozat és tisztaság hőseiben rnu
tatja meg a lélek val6ságát és fóségét, érvelése pedig rövidre fogva így
hangzik: a szellem hatalma és szépsége magától világít és nem szorul
más igazolásra. Hitének bizonyossága zavartalan, nincsenek
úgynevezett problémái s ezért rnínden erejét a föladatokra fordítja. Kö
rülbelül úgy tanít, mint a szematyake az ész meg a szív természeténél
fogva keresztény. Ezt rnutatja a történelem, meg a míndennapí tapaszta
lás, mert csak a hitből fakadó élet boldog és erős. Gyermekkora óta vilá
gít benne a keresztény család példája. az édesanya rengeteg áldozata, a
melyet azért vállal, hogy fia követni tudja az Isten hívását, Tisztán látja:
csak a z ilyen környezetben nő a jellem sudarasan, tehát ott van az igazság,
ahol az ilyen erő uralkodik. E törvényt szentesűí a józan ész és a századok
tanusága. Ilyen értelemben kimondottan hagyományos gondolkodás ez, mí

vel keményen ragaszkodik ahhoz, ami megtartja a nép erkölcsi egészségér,
Tehát az ő vezérlő elve az a csalhatatlan igazság: Gyümölcseiről ísrnentek
meg a fát. Ha valaki persze már azt sem tudja, mi a különbség a sornlőí

tőke, meg a nadragulya között, sohasem fogja megérteni Míndszentyt,
M e n n y i r e b e c s ü l t e u g y a n a k k o r a t u d o m á n yt i s , .kitetszík
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abból. hogy minden évben szabadegyetemet. vagyis főiskolai előadáso

kat rendezett az egerszegi közönségnek, Erre ki váló szakembereket hí
vott meg, akik a tudomány fejlődéséről tájékoztatták a hallgatókat.

Az alkotás embere
Alkotásra term ett s azért sajátja volt az okosan számitó gondolkodás.

Amikor a zalai rész püspöki biztosa lett, sokszor kocsiderékban vagy gya
log ment a sáros. görbe utakon, de addig nem nyugodott, am1g mín

dent nem látott, hogy P o n t o s l e l k i P á s z t o r i t é r k é P e legyen az
egész vidékről. Ennek alapján csinálta meg az évekre szóló munkater-
vét. Ez a higgadt és éles elme ó r i á s i a k a r a t szolgálatában állt. Meny

nyi volt ebben a természet ajándéka és mennyi a nevelés meg a gyakor
lás hatása, aligha lehet eldönteni. Annyi bizonyos, az akarat ekkora fe
szültsége ritka adottság, főleg akkor, ha szent érzelmek ti.lze hevíti.
Ebből támadt körülötte az a különös szellemi légkör, amelyről egész

Dunántúlon beszéltek. Volt benne valami félelmetes, bármeny
nyire egyszerű volt a modora és finom a jósága, rnert mindenki úgy é
rezte, mintha az egész ember valami eleven acél volna. amely enged-
ni és törni nem hajlandó. Neki a nehézség és akadály csak arra szolgált,

hogy legyőzze és erejét kipróbálja rajta. Volt a városban annak idején
egy bivalyerős kovács, aki kerülte a templomot és a műhelyében talál
koztak a hasonszőrű komák szidni az Istent meg a plébánost. Mindszeri-
ty végre megsokallta a botrányt és elment a kovácshoz. Az valamikép
megneszelte a bajt és becsukta a kertajtót. A szornsz édok hamar az ut
cán voltak és kérlelték az apáturat, ne menjen abba a műhelybe, Mind
szenty azonban széket hozatott, átlépett a sövényen és a megszeppent
vasgyúrónak ezt mondta: "Rontod a híveimet , te bitang és nem törődöl,

mi lesz a rongy lelkeddel meg a fiaddal, akinek ilyen hitvány apja van.
Jövő vasárnap ott :0gy a templomban és' meg kell gyónnod, különben

elvisz az ördög". A kovács erre csak azt dörmögter ..Jól van no, de a
zért nem kell ilyen gorombán bánni az emberrel." És vasárnap ott volt
a mísén, !TIeg is gyónt becsülettel. Más esetben ugyanígy bánt tivornyá
zó urakkal és azok bocsánatot kértek tőle.A városházán és a megyei
gyűléseken hason16 eréllyel lépett föl a keresztény elvek és a nép joga
inak védelmében a testületnek kijáró tisztelettel. Ha nehéz volt a küz>
delern, minden lépést pontosan kiszámított és összes erőit csatasorba ál
lította, akár az egész kormány ellen is. Ezek után- nem csoda, ha az
apatűrről sok jó mondás röppent ki a zalai fejekből és a Dunáig száll-
tak szájról - szájra.

Míndszenty kétség nélkül érezte, mekkora fölény t bízosft neki e rop
pant akaraterő, ám az ilyen ember abban a veszélyben forog, hogy ön-

5



magának lesz a baívanya, mível jóformán minden sikerül neki a gyöngék
kel szemben. Ő azonban e tehetségét is egészen a hivatás szolgálatára
fordította s amikor már lezárult számára az alkotás ideje, sz6 nélkül fo
gadta az iszonyatos keresztet. amely semmivé alázta és egy időre sze
mélyiségét is szétroncsolta.

Az í r ő és a s z ő n o k

Mindszenty stílusát is lelki alkata határozza meg. Köny
nyen ír és beszél, de kevés könnyed szöveget találni nála. ellenben úgy
érzi az olvasó. mintha rnondataít vasból kovacsolná, Kítünően ismeri a
magyar irodalmat, a legújabbat is. De úgy látszik Pázmányt, Vörösmar

tyt és Gárdonyit forgatta leginkább, mert bennük találta meg azt a ve
retes beszédmódot, amely igényének leginkább megfelelt. Sajátosan ma
gyar alkatára vall, hogy gyakran idéz verseket, mivel bizonyára tudja.
hogy a nemzet lelke a költeményben szólal meg igazán és teljes mély
séggel.Azért is lesz a nyelve igen gyakran va16sággal köl-
t ő i . Például a megbékélésről mondott súlyos beszédjében így szél: "A ha
lottaknak nem tud senki életet adni túlzó megtorl assal, de millióknak
tud békét adni szeretettel, megenyhülö igazsággal. Az örök béke honá
ba költözöttek békét, megértést sürgetnek. Rosszul ismerik őket. akik
más üzenetet vesznek tőlük, Amit a sírok hirdetnek, az a békességnek
és nem a háborúságnak a gondolata."

A nagy előadások és körlevelek kidolgozása megfelel a tárgy
nak: a szerkezet zárt egész, a fölosztás szabatos. a fogalmazás vílágos,
az érvelés perdöntő és súlyos. ÚgX jár el, amint az irás meg a szőnok

lat szabályai követelik. Remek példa erre a hitoktatásról szőlő körtevéle

vagy a felelősségről mondott beszéde. Minden időkre irodalmunk kincsei
lesznek. Amikor azonban a nép körében volt, gondolata és képzelete

szabadon szárnyalt. sztnte föloldódott a környezetben és úgy beszélt, a
mint az alkalom sugalmazta. Érdekes például elemezni azt a beszédet.
amelyet Debrecenben mondott Báháss püspök s z e n t e l é s é n , Mivel

Debrecen szent András városa. először a vértanú apostol fönséges alakját
vetíti a hallgatók elé. Az apostoIok utódja a püspök. ám a küldetése

Veszprémbe rendelt, A primas akkor ragyogó szfiiekkel festi meg az egy
házmegye sz épségét, multját és bemutatja mai állapotát. Minden mondat
tömör. szinte arannyal zománcozott. Említi a sejtelmés , hideg Bakony t,
ahol egyszer a Szent Vért őrizték s ez mindnyájunkon ragyog. mint örök
fémjelző. "Abban az egyházmegyében leginkább markolhatő a magyar
rnult, A püspöksors vértanú sors és mindíg jobb a seb, ha barát üti is,

rnínt az ellenség csókja. Ha közben-közben megnadsz a felelősségtől és
körülvesz a Getszemáni sötét estéje. ne feledd. hogy mögötted elhagyott
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híveid hálaírnaja és új hiveid százezreinek esengő imádsága. Válladon
szenr András keresztje, légy Isten megdicsőítője, a lelkek békéltetőle,

Krísztus- nyája élén Krisztus nak zász16vivóje."
T a k a r é k o s a sz 6 v a l. mínt aki tudja. hogya mai ember nagyon

siet és nem szereti a hosszú beszédet. Mindszenty nem is alkalmazza
a sz6noki bőv1tést. a gondolat vagy érzelern részletező kibontásat•. ami
ben Prohászka és Bangha akkora mester 'volt, de annál hatékonyabb tu
datosan egysz er ű o k f e j t é s e , világít6 tömörsége és nyo
matékos előadása. Néha a gúny finom pengéjét is megvtllantja,
de mindíg előkelő komolysággal. Nála a sz6 is tett és r61a is' lehet.
mondani: nyugodt beszédje úgy hatott, m í n t a menny-
d ö r g é s , mert az élete olyan volt. mint a tündöklő villarnlás, Igy jel-
lemezte egyszer Nazianzi Gergely szerit Vazult. '

Szerétett és tudott beszélni, de mínt szőnok is egészen egyéni formát
talált magának. Nála a beszéd nem volt'önmagáért, valójában nem él
vezte a sz6 varázsát és a művészi marnort, amely a szőnokot és hall
gat6it egyformán bűvölt, Mindszenty minden mondata a cél és cselek
vés irányába tört és ajkáról'fonroltan ,megmérten pattam el a szö, mint
a ny11.vessző a mesterflász húrjár61. Akkor tűnt ez föl különösen, ami
kor rögtönöznie kellett.

1948 -ban egy májusi vasárnapon legalább 80. OOO diák vett részt sza
kadó záporban a prímás rníséién. Ó egy szerzetest kért meg a beszédre,
azonban ez j6l érezte, hogy az ifjúság csalódottan fog távozni, ha a
bíborost nem hallhatja. A szerzetes jíldas után az oltárhoz ment és ke
reken megmondta neki: az ifjúság Eminenciád szavá.,t kívánja hallani,
enélkül nem szabad elbocsátani. A közismert hangsúllyal csak ennyit
válaszolt: J6l van. Majd néhány pillanat mulva befejezte az utolsó e
vangéliumot és így kezdte beszédjét: .. Az Irásban olvassuk: Aquae mul
tae non potuerunt extinguere charita tem , a sok víz nem képes kroltaní

a szeretet tilzét. It Szónoki remekmű volt, amit akkor mondott, az if
júság szószerint bőrig ázott már a mise alatt, de senki nem mozdult a
helyéről. Nyilván a párt aznap is dúhrohamot kapott és újra bosszút es:'
küdött a prímás ellen.

Elvhűsége és egyszerúség~

Többen azt hitték, Míndszenty nem ulri az ellenzéket és a bírálatot.
Ez bizony jókora tévedés, hiszen maga mínden magyar kormánnyal szem
ben állt és örökös ellenzék volt. Erről Horthy, Bethlen sokat mondhat
nának. Az is rnegtörtént, hogy az apátúr a főispán beiktatására sem
ment el, amikor olyan személyt nevezett ki a kormány, akit ó nem kí
vánt Iátní a megye élén. Azon a napon még az ünnepi misét is 'egyik
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káplánra bízta, ö meg kiment a szőllejét megnézni. Egyszer sikerült
valakinek rábírni. hogy országos érdekű ügyben Teleki Pál míníszter

elnökkel tárgyaljon s ez igen nagy esemény volt aSándorpalotában.
Igenis elfogadta a bírálatot, ha az kellő formában történt.

Nyilván a kommunista párt keze volt abban is, hogy egy csomó ka
tolikus azt suttögta: ha a prímás győz, visszahozza a régi rendszert.
Bizony vastag rágalom volt ez, hiszen kezdettől fogva minden erővel

támogatta a Kalot és Hivatásszervezet munkáját, vagyis az új társa
dalmi rnozgalmat, amely minden vonalon gyökeres változást követelt.
Akkor az a bizonyos ellenzék olyan cáfolatot kapott. ami elnémította
őket. -Arníkor veszprémi püspök lett, csakhamar elkezdte kísbérletbe

adni szántóföldjeit az iskolák. egyházak és társadalmi szervezetek ja
vára. Maga valóságos apostoli szegénységűen élt és mínt her
cegprímás otthon olyan kopott ruhában járt. hogy annak láttán még egy
szerzetes is csóválta a fejét. Alázatosságát legjobban mutatja a követ
kező eset. 1940 -ben csontrepesztő tél volt és e sorok Ú'ója nála szállt
meg Egerszegen. Az apatűr reggel óta maga figyelte és gondozta a
vendégszoba fűtését. nehogy a látogató megfazzék, j611ehet maga is
beteg volt akkor.

Szociális Le l k ü l e t e
Hívei félve csodálták. de szerették is nagyon. mivel Mindszentynek

szemefénye volt az elhagyott szegény. Mindegyiket szá
mon tartotta és karácsonykor szernélyesen vitte nekik a bőséges aján
dékot szíves köszöntéssel. A háború után országos arányban szervezte
meg a nagyvonalú küzdelrnet az éhinség ellen. Otthon és külföldön

mínden követ megmozdűott, hogy élelmezni tudja főleg a Budapest
romjai közt nyomorg6 népet.

Magyarságszeretete
Megrendítő és páratlan, milyen büszkén és fájdalmasan sze

r e t i a m a g y a r s á g o t. Amikor a jelen és jövő gondjai tépik. lel
ke akkor is folyton a multban tanyázik. Magában hordja az egész ma
gyar létet egyszerre. Ehhez foghatót alig lehet ma találni. 1947-ben
augusztus végén volt Esztergomban ~ papi lelkigyakorlat. A befejezés
után az előadót meghívta ebédre. Hosszú ideig néma csend volt a te
remben. senki nem mert szőlní, a prímás pedig csak maga elé nézett.

Már a második tálat hozták, amikor fölemelte a fejét és megszólalt:
"Tudjátok, milyen nap van ma i" Valaki zavarában felelt: péntek, E
minenciás uram. "Nem erre céloztarn- mondta Ó. Ma János fővétele

van és 421 éve annak, hogy Perényi püspök futárt küldött Rómába i
lyen üzene.tele Szentséged harmincezer magyart szentté avathat, akik

8



a mohácsi mezőn meghaltak a keresztény hírért;" Az egész társaságot
megrázta ez a kijelentés, mert a prfmas nyilván mérlegelte, milyen
összefüggés van a mohácsi vész meg a mostani pusztulás között,

Izig-v.érig európai
Bá m u l a t o s a n i sm e r i a m a g y a r t ö r t é n e l m e t, tanulmá ~

nyozza az egyes kösségek és vidékek multját, hogy jobban értse a je
lent. Neki a nem~et ügye egészen belső, személyes ügy s azért mín

den áldozatra kész. amit az édes haza kíván tőle. Ugyanakkor egyál
talán nem elfogult és rajongó. mivel nagyon is világosan látja a nem
zet hibáit s azokat kimélet nélkül ostorozza. Keveset járt külföldön
és a nyugatot [őforman csak hallomásból meg olvasmányból ismeri. de
műveltsége révén ízig - vérig európai és mindíg azon a szelle
mi vonalon mozog, amely Budapestet Rómához kapcsolía . Igen erős a
latinban. annyira. hogy a római körökben is őszinte csodálatot váltott
ki. Egerszegi asztalánál. ha nem' jött vendég. hetenkint többször volt
német társalgás, hogy papjaival együtt gyakorolja a szomszéd nyelvet.
amely a Lajtától Hamburgig uralkodik. Neki tehát Eu r ó p a a n a 
gy o b b ha z a, de szívében tüzes fénnyel Szerit Pannónia képe sugár
zott, ami aztán érseki cfmerének jelmondata lett. Hazájának árvasa
ga, nemzetének ismételt letörése véresen kűiozta szfvét, de sohasem
hajolt meg a végzet előtt, sőt mínden erővel harcba szállt ellene.
Különösen ismerte és gyakran idézte a nemzet nagyjait, akik nem en
gedték. ,hogya balsors legyúrje őket. sót gyakran színte remény nélkül
harcoltak és dolgoztak a jobb jövőért. Ez óriások között főként Páz
mány és Prohászka példája világított lelkében, de sokszor hivatkozott
másokra is.

Helytállása

Amikor már igen súlyos lett a feszültség személye körül és Moszkva
a döntő csapásra készült ellene, többek között még édesanyja is kér
lelte. tegyen valamit, hogya fenyegető végzetet elkerülje és tovább
maradhasson a helyén, nem volt hajlandó álláspontját föladni, bár vi
lágosan tudta, mi vár reá. Míelőtt elfogták, írásban nyilatkozott. hogy
semmi vallomást nem tesz és nem akar alaírní, de ha ez mégis meg
történik. az csak az emberi test gyöngeségének következménye lesz
és eleve semmisnek nyítvanfija, Sokan kérdezték akkor. miért nem
tett annyi engedményt. hogy a bajt megelózze és ne borítsa újból
gyászba az országot. A válasz egyszerű: Mindszenty bjbóros meg volt
győződve, hogy a m a g y a r e g y h á z n a k h e l y t k e II á II a n i a
abban a küzdetemben, amely a kereszténység és az új pogányság kö
zött folyik. Akkoriban mondottaj "Fö Ir i a 5 z ta n i a z e m b e r i sé -
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g e t és figyelmeztetni a fenyegető veszélyre, ez a mi történelmi helyt
állásunk értelme. És ez mindenképpen fontosabb annál, rnínt hogy át
menetileg megaiázó egyezkedések árán enyhfisünk szenvedéstinkön és
javítsunk valami keyeset a sorsunkon. ft Erről ma csak annyit mondha
tunk: a roppant helyzet és a prímás egyénisége nyil
ván megfelelt egymásnak és az ellenség kudarca teljes volt,
de abban a pártban már a legelemibb fogékonyság is hiányzik. hogy
az ilyen szégyent érezzék. Talán az bántaná csak őket, ha valami e
lőnyös aJjasságra kínálkozó alkalmat elszalasztanának. A néhai kispap
Stalin egynapon elvégezte magával, hogy gazember lesz és nekivaló
csatlóst talált Rákosiban. Azóta a cinkos cseléd száműzött. a vörös
cárt pedig egykori rabszolgai állították pellengérre, akik életében resz
ketve táncoltak előtte, Mindszenty pedig fóvárosa szívében hallgat, i
mádkozik és vasárnaponkint angol nyelven hirdeti néhány idegennek az
örök igazságokat. Dante kellene rnost, hogy ezt a pokoli és isteni szűi

játékot megírja. Ugy látszik. a mai művészet csenevész ahhoz, hogy
ekkora mélységet meglátni és megjeleníteni tudjon.

A keresztúton

Mindszenty iszonyatos megkíhaasa, az a látvány. amint fájdalmas
arccal Ul a két h6hérlegény között a tárgyaláson, pár napra megráz-
ta a világot, fölhördült a népek jobbik énje, de egyelőre-más látha-
tó eredmény nem volt. Millíőkat feszíthet meg a vörös szörny: a kor
mányok, a sajtó es a tömeg léhasága nem ismer határt
és abehantolt Ielkíísmeret épúgy nem riadozik, rnínt a kövér birka,
amikor vágóhidra viszik. A politika vezetői gyatrák ahhoz, hogya
népek erkölcsi akaratát és az önnfenntartás ösztönét mozgósítsák a mín

denre elszánt rnsrénylők bandájával szemben. E k ö z ön y e II e n l á 

zadt föl Mindszenty és mínt egykor Zrinyi Miklós az árva Szí.

getben, legalább szépen akart meghalni. Milyen fönséges az a rongy
gyá tépett Magyarország, hogy akkor is ilyen csodát tud művelni, a
mikor nincs elég könnye mai pusztulását sirami ! Tehát nem hallgat
az Isten, mint a vaksi pogány meg a silány keresztények fecsegík,
mert hős hfveínek áldozatában tündöklik hatalma és villámlik itélete
a szömyű éjszakában.

A Mf n d e n h a t ő terveit nem tudjuk földi m é r t é k k e l

s z á IT] it a n i vagy követni, de Mindszenty sorsában kétség nélkül föl
tünő, hogy a börtönben nem pusztult el, holott legalább háromszor
volt a sír szélén, Aztán a fölkelés kiszabadítja. Nagy Imr e rnenekf
ti a követségre. ahol ma is él. Az is megdöbbentő, hogy ellensége
it és hóhérait valami titkos végzet. félelmes megtorlás hatalma üldö-

10



zi. Rajket akaszt ják, másikat lövik, több öngyilkos lesz, amint ezt
már számos cíkkben olvastuk. lsten irgalmazzon Olti Vilmosnak, aki
Szegeden az egyetemi kongregáció tagja volt és mégis vállalta az el
nök szerepét abban a perben, amely a század örök szégyene marad.
Micsoda észbontó látvány volt. amikor a sírnaképü áruló, a hittagadó,
a szernét közt is utolsó, valla tní és it élni merte a biborost ~ És éf neki
is udvariasan válaszolt. Igen, mert most olyan idő van", amikor mín

den napfényre kerül , amikor a s z e n t s é g é s g a z s á g t i s Z t a v é g 
letekben lép f ö l és könyörtelenül ütközik. És teljesül a törvény,
amely az Irás utolsó lapján áll: a szennyes még szennyesebb lesz és
az igaz még igazabb. Most a sátán b.(ráskodil~ és ismét Jézus a vád
lott. Igen. a történelem gazdaság és tudomány, politika és habonl, de
a veleje és értelme a Golgotfn jelent meg a világ előtt. Mindszenty
ezt tisztán látta és fönségesen kimondta abban a levélben, amelyet
papjaihoz intézett előre látva, milyen sors vár reá az ádáz küzdelern
ben. Hívja öket az .apcstolok .magaslatara , akik örülni is tudtak annak,
hogy Jézus nevéért gyalázatot, megvesszőzést szenvedhettek. Ez már
a hegyi beszéd világa: Boldogok, akik üldözést szenvednek az iga~

sagért, mert övék a mennyek országa."
A kegyelem erejével

Bármennyire rendkivüli Mindszentyben az akaraterő, pontosan tudja,
hogy erre a magaslatra senki nem képes fölemelkedni a z é l ő I s t e n
s e g ír sé g e n él k ü 1. Azért is bízott annyira a hívek imájában és é
desanyja rövidre fogott olvasójában. Meg volt győződve, hogya kegye
lem világhatalom, amely a gyönge. embert győzelemre viszi a rossz
kisértése ellen, csak tudjon bízni és akarjon hűséges maradni minden
áron. Tudott dolog, liOgy az ilyen hitvallókat a kommunista börtönök
ben Isten nagy kegyelmekkel halmozta el és nagyot fog ámulni a hf
vő és hitetlen világ egyaránt, amikor majd a tényekről tudomást sze
rez. Ma a vértanúság nehezebb, rnint régen volt. Sebestyént
halálra nyilazták, a másikat nyakazták, Lőrinc szerpap finoman gú
nyolta még a hóhérokat is, ma sokkal kinosabb a hitvalló helyzete.
mert az ernberkfnz ás is tudományos lett ebben a haladó században. A
bíboros énjét zúzták össze orosz szakember irányítása alatt. E rnődszer

által sikerül az embert teljesen kiforgami önmagából, szembeállítani.
egész multjával és ez rnínden kivégzésnél borzalmasabb. Nem egy pap

ezért ment neki a vasfüggönynek, vagyis a majdnem biztos halálnak,
hogya kezelést elkerülje, ami ellen az emberi önérzet annyira lázad,
hogy inkább tízszer vállalná a meghalast, mint az ilyen meggyalázást.
És Míndszentynek nem volt médjában ezt elkerülni a hivatal rníatt, a-
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melyet viselt. Bizonyára ez a legnehezebb vértanúság.
Azzal a szovjeternber nem éri be, hogy a bíborost egyszerűen lelövi,
ellenben rákényszeríti a maga létformáját és a szeritből is valami alva
járót csinál, aki ebben a roncs állapotban szinte meg van győződve,

hogy valóban vétett a törvény ellen. E műveletben a szovjet ember a
maga lényegét \ et íu áldozatába, vagyis hasadást idéz elő a tudatban,
amikor a természetet arra kényszeríti, hogy saját lényege ellen fordul
jon. Az orosz aztán meg van győzo'dvee ha a vádlott úgy vall, amint
a párt kivánja, a közvélemény igazat fog adni a bíróságnak, amely
szakmányban gyártja a törvényszéki gyilkosság példáit. Éppen ezért va
kon hitték: ha Mindszenty szépen vall maga ellen, azt mindenki kész
pénznek fogja venni. Állítólag nem is emlékszik, mí történt vele ab
ban az időben, az országban pedig minden józan ember tudta, hogy a
zon a februári tárgyaláson nem az igazi Mindszenty József tette azt a
képtelen vallomást, hanem a moszkvai szörnyeteg leplezte le önmagát.

A Golgotán
A m a n a p o k b a n i s z o n y a t b a d e r m e d t a n e m z e t és sok

megkínzott lélek kérdezte: hogyan engedheti meg lsten, hogy Egyházát
hűséges főpapjában így megalázzák? Mindszenty minden törekvése és
szenvedélye az volt, hogy Krisztus uralkodjék mindenben . Amit zalai
munkaterén alkotott, azt csinálta volna meg, az egész országban, ha bé
kés viszonyok közt élhet. Döntő sza va lett volna a törvényhozásban és
a közvéleményben,' de lsten ennél sokkal többet kívánt tőle: m a g á 
hoz emelte a keresztre, mert tudta, hogy e halálos szeretet is
telik attól a szfvtől, amely annyit dolgozott Érte. A bíboros édesanyja
ezt pontosan meglátta és így fejezte ki egyik levelében: "Csak tűrni és
szenvedni, ez az ő célja." Az ifjú és a férfi Mindszenty egész valój án
a gyönyörű látomás uralkodott: Mária virágos kertje legyen ismét a ma
gyarok hazája. Volt is hozzá tehetsége, hogy az isteni remekművet lét
rehozza, hiszen tervezni, akarni és dolgozni tudott, mint kevés ember
a földön, Jézus azonban többre szánta. Bizony ára meglátta ő ezt már
a veszprémi börtönben és a kőhidai fegyházban. Grősz érsek parasztko
csin utazva vitte neki Kalocsáról a prfmásí kinevezést és a püspök el

sápadt, amikor a pápai bullát fölolvasta előtte, Nem is vette át a vég
zetes okmányt, ellenben kérre a vendéget, maradjon nála, amíg ő meg
fontolja, mit tegyen. Csak sejteni tudjuk, mí volt akkor az imája és
milyen választ kapott a Mestertől, de bizonyosan benne volt e mondatr
oda visznek majd, ahova nem akarod. Amikor, elfogadta a kinevezést,
eldőlt a sorsa is, tehát habozás nélkül m e n t h á r o m é ven á t e
gyenesen a Golgotára. Ez a sors pedig a nagypéntek folytatása
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Budapesten. mível a szolgának nem lehet különb sorsa, mínt urának. Hegel

és Spengler hiába kereste a történelemben uralkodó törvényrendet. csak

mondvacsinált elméletet gy ártottak, holott van több ilyen törvény, ám azt

csak a !úvó ismeri és a tények ezt igazolják. Az egyik így szól: e földön

minden a választottak javára szolgál, mert arra rendelte öket, hogy Fiának

képmásai legyenek. A világ szemében az ó sorsuk bukásnak látszik, a va

lóságban azonban az isteni erő és a szellem győzelmes bi-

z o n y s á g a, amely ftélet a világ fölött. Ez határozza meg egészen Mind

szenty egyéniségét.
A magyar sors jelképe

A jövőt a titok sűrű homálya borítja, de a földi éjszakába néha mégis

föllobban egy-egy fénylő jel, amelyaholnapba mutat , Amint X. Pius mond

ta, e századnak adott egyik jel kétségtelenül Martin Teréz volt Lisieuxben.

Igy talán szabad azt is sejteni, hogy esetleg a m a i m a g y a r s o r s j e l -
l é p e lesz Mindszenty és az ő hallgatása olyan, mínt a vetés szuny

nyadása a téli hó alatt. Miért nem pusztult el a hóhérok kezén és a börtön
beni Miér t szabadult ki olyan váratlanul és menekült meg néhány nap.rnűl

va az új abb vérengzés elöli Csupa olyan kérdés, amire csak a jövőben ta
1álunk választ. Élete műve és egyénisége egyszer majd nyitott konyv lesz
az egész orsz ig előtt, de már most is bátran mondhatjuk: Mindszenty új fe

jezetet írt a magyar történelem véres lapjaira s míg a nemzet él, mínden

korra egyik szellemi vezére lesz az, aki 1947-ben' Pázmányr6l beszélve így

mutatta meg önmagát: "Legyen bár még oly söjét ború az ö sírja körül, kon

fiskálhatnak ősi és emberi jogokat, javakatvszent örökségeket. Pázmány a
miénk és' a miénk Pázmány tanítása. A pozsonyi dőmből, Pázmány sírja fe

löl magyar rabszolga karavánok felett. a Szudéták felé, de rnínden magya

rak felé is száll az ő örökértékű tanítása: "AZ; erőszakkal élni veszélyes, an

nak sikere ingatag! Az igazságra vezérlő Kalauz megtanít minket arra. hogy

a gyűlölömek, embertelenségnek is van lélekharangja, de az igazság és a

meleg szív túlél papírt, öklöt, fegyvert és földi szerencsér.

Varga László SJ

"Állok Istenért, Egyházért. Hazáért. mert ezt a kötelességet rója rám a

nagyvilágon legárvább népem történelmi szelgalata. Nemzetem szerivedé

se mellett a magam sorsa nem fontos."

Mindszenty
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LELKI ELET-----------------

Dr. Pfeiffer Miklós:

ELMÉLKEDÉSEK AZ ERÉNYRŐL

r. ELMÉLKEDÉS
Az erény szíves készség. állandó hajlandóság a j ő t

akarni és cselekedni. Ezt a habitust. ezt a jó szokást (per ac
tus repetitos) a l l a n d.ő gyakorlással szerezzük meg. Ugyan
ú.gy, mínt egy rnunkakörben, ahol megvan ugyan az elméleti képzett
ség. azonban gyakorlat nélkül az illető gyönge. Ez a törvényszerűség

egészen általános: a mesterember szakmájában éppúgy érvényes. mint
a tudományos munkaban, vagy a lelki életben,

Értelmi erények
Vannak erények. helyesebben lelki értékek, amelyek nem erények

a szönak t e l j e s értelmében. hanem inkább az erény elméleti, értel
mi előfeltételéhez tároznak. Ezek az u..n. virtutes íntellectuales, ér-
t e l rn í erények. Közülük egyesek speculatív, elvont, elméleti
jótulajdonságok: a) így az .Jntcllectus primorum príncípíorurn .. az a-
l a p v e t ő dolgok gyors meglátása. Ez az adomány az egyik
nél megvan, a másiknál lassan történik az ilyen megismerés.

b} A ..sapientia", a bölcseség szintén értelmi erény, segítségé
vel az e g é s z e t látjuk és belőle a l é n y e g e se t ki tudjuk harnozní.
Például, ha levélben, könyvben aláhúzzuk a fontosat. a különösen meg
jegyezni valót. A németek átlagosan alaposak a részletekben, de köny
nye n megesik velük, hogy a fától nem látják az erdőt. A franciák
könnyebben meglátják a lényeget, de hamar elvesztik az összefüggések
kapcsolatát és fölületesek az elvek alkalmazásában. Mi van több ben
nem? A latin géniusz lényeglátása, vagy 'a német alaposság? Bölcsesé
günk lehet egy részletkérdésben, pl. a szakmankban át tudjuk tekinteni
összes szakmabeli feladatunkat és meg tudjuk ítélni. mi most a tenni
valók tömkelegében a legaktuálisabb, a legszükségesebb. A bölcseség
a szónak t e l j e s értelmében az, amikor egész életünkben látjuk. rní a
legfontosabb, a leglényegesebb. Ez pedig: Istennel. lsten Fiával. Knsz
tussal való kapcsolatunk.

A bölcseség ellentéte a stultítia, a b u t a s á g. Ez határtalan nagy
tud lenni. Abban nyilvánul meg. hogy nem gondolkodunk. CA gondol-
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kodásról részletesen a prudencía-riál lesz szö.] Ez a gondolkodás hiánya.
Nem hülyékről van szö, hanem normális emberekről, akiknek kellene
és akik tudnának is gondolkodni és mégsem teszik. Ez mulasztási bún.
Megkérdeztem a párizsi rendőrt és a baseli professzort: rní okoz több kárt .
a viláson. a gonoszság-e vagy a butaságj Válszukaz volt: a butaság.

Az emberiség nevelésében rendkívül fontos, hogy az egyém, önálló,
[özan, precíz gondolkodásra ráneveljük az embereket. A gyerekeket is
úgy neveljük, hogy lehetőleg maguk jöjjenek rá arra, arnire lehet. Még
a játék és a sport is jobban megy, ha gondolkodunk. Migpedig először

gondolkodjunk, azután cselekedjünk. A munkahajsza míatt talán nem
érünk rá elmélkedni? Pedig az elmélkedés százszoros kamatot hoz:
több tartalom lesz oennünk, rugalmasak leszünk eljárásunkban. Sokat
kell olvasnunk. kuiÖnbcn elmaradunk lelki műveltségünkben, Elkedvet
lenít néha rnínket a száraz b r e v i á r i um? Legalább egyszer a héten el
mélkedjünk át belőle alaposan egy részletet, ez majd kiárasztja gazdag

tartalm át a ~öbbire is. A hívek megérzik azt. ha átélés nélkül csak ledarál
juk a mísét, Mihelyt átelmélkedtük a szöveget, lelket viszünk bele. A t o

t a l i t á r i u s rendszerek csorda -ernbereket akarnak. A k e r e s z t é n t» é g
fölénye az lesz ezekkel szemben, hogy meggyőződéses. gondolkodni tudó
embereket tud nevelni. Ha valaki a hagyományos vallásosságú néprétegből,

- amelynél mínden a régi pátriárchális fomában megy. - kikerül a díaszpo
rába, ahol a katolikusok kisebbségben vannak és a katolíkus atmoszférának
nincs meg a hatása. sokszor teljesen lecsúszik a vallási életében. Miért I

Mert vallási élete a tradicionális keretben nem volt egyéni. hanem csak sze
kas, a többiek hatásának eredménye. Egyes országokban ez ma a pasztoráció
egyik legnagyobb problémája.

c) Scientia, a t u d o m á n y. A tudomány általában, az ismeretek. A
j6 pap holtig tanu', rnondja a közmondas, Fischer Colbrie kassai püs 

pök negyven éven át mindennap fél6rát olvasott Szerit Tamás Sumrnájábél ,
Szent Domonkos szabályaiban egy helyütt az áll. hogy a rendtagok uta
zásra is vigyenek m,'gukkal könyveket. hogy tanulhassanak. Kaietán bí
boros, aki a dorneakosok rendfőnöke is volt, azt mondottae ha egy dc
minikánus legalébb négy 6rát nem tanul naponta, ill. nem szentel eny
nyi időt tudományos kérdéseknek. halálos bún állapotában van. Ezt ter
rnészetesen nem kell betű szerint venni. de valami belőle míndnyájunk

ra vonatkozik. Hogyha nem tanulunk. ellaposodunk. A tanulás legfon
tosabb része az e l m é l k e d é s , Rendes elmélkedés nélkül nem fogunk
tudni igazán jól prédikálni. A prédikáci6nak van egy törvényszerűsége:

contemplata al.iís tradere, belsőleg át kell élni a magam számára és
csak akkor tudom másoknak adni.
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ll. ELMÉLKEDÉS

Ideghigiénia
Egyszer Wagner von Jauregg-et, a híres osztrák elrneorvost, akiről

most egy bélyeget is adtak ki, megkérdezték, hány bolond van Auszt
riában? Azt válaszolta: Pontosan tudjuk, hányan vannak az elmegyógy
intézetben, de hogy hányan futnak szabadon, azt csak a jó lsten tud
ja. A mai korban teljesen normális ember alig van.
Nyugodtan gondolhat most míndenkí magára. Mi ennek az oka?

a) A két háborúval járó idegölő rémület. Az édesanya.
aki keble alatt hordozza gyermekét a légibombázások alatt, halálfélel
mét gyermekével együtt éli át. A h á b o r ú s idegöló rémségek az e
gyik oka ann..k, hogy ma olyan kevés szellemileg igazán kiegyensú
lyozott ember van.

b) Van más ok is. ilyen pl. a német szakszóval jelölt "Süchtigkeit":
mikor valaki rabszolgája olyan é l v e z e t í cikkeknek, amelyek kis
mértékben használva tűrhetők, nagy mértékben használva azonban ka
tasztrófálisak. Ilyen az a l k o h o 1. New annyira azokra gondolunk itt,
akik néha teljesen lerészegednek, hanem azokra, akik gyakran, színte
minden nap valamivel többet isznak annál. mínt ami az ö természe
tüknek megfelel.

A magam részéről il kérdést úgy oldottam meg fiatal egyetemista
korom óta, hogy csatlakoztam ahhoz a társasághoz, amelynek tagjai
sem bort, sem sört, sem likőrt 'nem isznak. Sokkal egyszerűbb ugyan
.ís az első poharat nem meginni. mínt a hatodik-hetediknél megállni.
Az italnál a rriértéket embere válogatja. Egy kassai kanonok egyik li
tert a másik után ihatta, nem lehetett rajta észrevenni. Egyik káplán
nak a fél pohár bor is sok volt. A mérték az egyéntöl is függ. .Mégís
a legegyszerubb gytimölcslevet inni. A túlzott ivás egyik oka a szelle
mi harmónia megbomlásának.

Rabszolgává tesz a cigaretta is. Nem lehet egészséges az, idegekre s
egész biztos, nem egészséges a jellemre sem. Példát kellene adni a
veszélyeztetett fiataloknak. A böjti fegyelmet most nagyon enyhítet
ték, nem volna jó ezen a téren szorűaru egy kicsit önmagunknak?

c)Egy harmadik oka a szellemi egyensúly felbillenésének: a t ú It er 
heltség, a futószalagmunka: 8-9 órán át mindig ugyanazt a munkát
végezni, senkisem bírja hosszasan. Nincs-e a modern rángatódzó, rezgő

táncok elterjedésében az erotika mellett a rnonoton munkaviszonyoknak

is döntő szerepük> Ime egy pár ok, miért nem normálisak a mai emberek.
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Emigritlsz

A lelkibetegségeknek van ma még egy fajtája, amelyet egy szöval
lehet megjelölni: e m í g r í r í s z , A menekültnek rengeteg a szellemi
gátlása és kínlódása. A menekültügyi év bélyegein egy fa látható, a
mely ki van tépve talajából és gyökereinek csak el:;y kis része van
meg. Gyökértelea. A világháborúk és a kommunista uralom után kül
földre kerülő ember lelkileg legtöbbször meg van törve. Itt nyugaton
egészen idegen környezetbe kerül. Szerétettel fogadják ugyan, de itt
még a szeretet is más. mínt a vasfüggöny mögötti hazában. Jót akar
nak neki, de olyan mödon, amit az a keletről jött nem ért meg. For
dítva is lehetséges Itt rendkívüli nehézségek adódnak. Engedjétek meg,
hogy a svájci tapasztalatokról beszéljek.

A svájci ember, lelkialkata 180 fokban más. rnínt a magyar. külö
nösen a német svájci, az alemann: lassú, óvatos, meggondolt. Jó
példa erre egy diákkori hegymászásom. Egy társasággal magas hegyre
mentünk, Ugy mentern, ahogy síkos vagy szelid dombos vidéken sze
kott menní az ember. Rövidesen rájottem, hogy ez így nem megy.
Próbáltam négykézláb, szintén nem ment, Akkor egy svájci tanító meg""
szólított: - Akarja, hogy megtanítsam, hogyan kell hegyet mászni t
Igen. - Álljon föl! - Nem merek, mert akkor szédülök l - Ne nézzen hát

ra! Nézzen előre, nézzen a lábára. És most lépjen! Ne olyan nagy
lépést. egész kis lépést! - Rögtön utána akarom húzni a másik lábamat

Nem szabad, rnondja a tantl6. Először ki kell prőbalnía, hogy sztlard

d) A végső okát IX. Pius Syllabusában(1864. dec.-8-án) elitélt
rnondatokkal szerétném előadni: Die síuengesetze bedilrfen keiner
göttlichen Sanktion und es ist gar nicht notwendíg, dass die mensch
lichen Gesetze mit dem natürlíchen übereínstímmen, ader ihre ver

pflichtende Kraft von Gott erhalten, - Es sind keíne anderen Krafte, alsl
die im Stoffe gegebenen anzuerkennen und alle moralische Zucht und'
Ehrbarkeit ist die Aufhaufung und Vermehrung von ReichtUmern auf
jedwede Art und in dem Genuss von Vergnügen zu setzen. - Das Recht
besteht in der matenellen 'I'atsache , Alle Pflichten der Menschen sind
leere Worte und alle menschlichen Taten haben Rechtskraft, Die Auto
ritát ist níchts anderes, als die Gesamtheit der Zahl und der matenellen
Ktáfte, Eine, vom Glücke begleitete ungerechte Tat tut der Heilig
keit des Rechtes keinen Eintrag. Ezek a tételek ma uralkodnak. Akkor
egyes egyoldalúan gondolkodó tudósok kigondolták, ma sokszor ez az
irányitója a,!- életnek. Azért van annyi zavar az elmékben, mert hi
ányzik a világnézeti alap. Nincs fix pont. nincs kapcsolat a Causa
-Prírna-val , Istennel.
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talajra lépett-e s csak azután emelje a másik lábát! Igy, lassan de
biztosan értem fel a 2000 méteres csúcsra. Ott elkezdtem gondolkod
ni. Ez a nép már generációk óta, amióta itt lakik, igy járja a hegye
ket. Megértettem Iassűsagukat, megfontoltságukat, hogyaközvetlenre
néznek elsősorban, Most próbálom ezt elmondani magyarjaimnak is,
hogyasvájciakat jobban megértsék.

A magyar, főleg a fiatalja, keresetét nem ritkán míndjárt elissza,
elveri, vagy televízíöt vesz rajta, esetleg részletfizetésre. A svájciak
nál ez botrányt okozott. A berni Juraban egy magyar család bútorozott
lakást kapott egy kis falucskában. Az éléskamra tele volt élelemmel.
A magyar kereseti lehetősége ugyanolyan volt, mint a svájcié, A ma
gyar első keresetéből televíztör vett. Az egész faluban senkinek nem
volt még televíztőja, csak ennek a kístafírozott magyarnak. Óriási bot-i
ránkozás! Valójában erősen megsértette a svájci mentalítast, amely
egyrészt végtelen takarékos, másrészt a jó cél érdekében roppant nagy
lelkű. Magyarország földje összehasonlíthatatlanul gazdagabb. mint Sváj
cé, ahol níncs bánya és kevés a termőföld, Ahol nehezebb a megél
hetés , jobban kell takarékoskodní , Ezért takarékosak a svájciak. A sváj
ci franknak van értéke, otthon a pénzt gyorsan ki kellett adni.

A keleti menektilt mindig fél, emlékeiben meghúzódik a hazájában,
a lakasajtóban hallható csöngerések keltette rémület, Az állandó féle
lem gyanakvóvá teszt, főleg hatósági személyekkel szemben. A rendőr

láttán kezdetben színte Idegsokket kaptak. A lausannei kaszárny iban,
ahol átmenetileg sok magyart helyeztek el, egy asszony hetekig beteg
volt: egy svájci katona puszta megpillantása rémítette meg ennyire.

A totális rendszerben az ernberek rákényszertilnek a hazugságra.
Ha valaki egyszer svájci hatósági személynek hazudott, bent van a fe
kete könyvben. - Otthon szigorral kezelték az embereket. A svájci ren
dőrök udvartasak. Ettől túlságosan felbatorodtak egyes magyatek. - A
svájci legalább annyit iszik. mint a magyar. De ha a svájci iszik. ha
zamegy és lefekszik. Ha a magyar iszik, ordít, üvegeket tör és köny
nyen ökölre megy. A svájci erre azt mondja: Hogyan lehet üveget
törni, hisz az pénzbe kerül!? Ilyenekben vannak az ellentétek.

Egy következő .problérna az á l t a l á n o s i t á s , Ebben a nyugatiak saj
nos sokat hibáznak. Általános{tják a jÓt is, a rosszat is. - A menekült
pedig. ha optimista azt mondja: rníndenütt jó, de ahol vagyok, ott rossz, Ha

pedig pesszimista: mindentitt rossz, de ahol vagyok, ott a legrosszabb.
Mindíg változtatni akar, vándorol egyik helyről a másikra, Nyugta-
l a n, - Nyugaton kétségtelenül sok a pornográfia, szenny és piszok. ami
keleten nem volt. A fiatalok látják és bedőlnek. A fiatalokban roppant
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nagy a tudat alatt a szeretet-Igény, mindenütt várják. hogy találkozzanak
vele. Az igény láttán eszembe jut Mécs László versének sora: E fiúkért va
laki felelős. .. és sajnos erre a munkára nincs elég emberünk.

Mindenki nem is képes hozzájuk férkőzní, Aki a régi iskolának a hí
ve, az első kapcsolatnál míndjart megkérdezi: Fiam," rníkor gyóntál
utoljára i Pedig talán az nem is tudja, mí a gyónás. Igy nem lehet!
Amíg ezt az idősebb papok belátják, sokszor hosszú idő telik el, s ez-
alatt sok lélek máris lemorzsolódott. Itt alkalmazni kellene a skolasz

tikus mondasn quod est in ordine intentionis primum, est in ordine e
xecuríonís ultimum. Talán évekig tartó előkésztrő munkára van szük

ség, mig a fiatalok a szellemi és lelki dolgokkal egyáltalán foglalkoz
ni kezdenek. Olyannal kell kezdeni, ami neki megfelelő. A futball
nál jobba t nem ismerek. A lelkipásztor, akinek nincs érzéke a futball
hoz, aligha fogja a mai ifjuságot megközelúhetní, Persze szenvedé
lyünkké azért ne váljon. - Van aki síeléssel próbálja megnyerni a mai
fiatalokat.

Egy következő fejezet volna, hogy rníndenkínek a sa j á t n y e l v én
kell beszélni, nemcsak a filológiai értelemben, hanem l é l e k t a n i l a g
is. A fiatal ..halbstarkokkat'" másként kell beszélni, mint a régi me
nekült miníszterí tanácsossal, Sok megértésre van szükség. Nem szere
tem a cűneket, mégis úgy vélem, adjuk meg ezeknek az öregeknek
azt az egyetlent, ami nekik megmaradt, cfmeíket, -.

A kisebbségi érzés is sok zavart okoz. A magyar nem tudja az
új ország nyelvét, vagy csak annyira tudja, hogy bevásárolni elég. Ha
nem tudom környezetem nyelvét, ez ez nagy kisebbségi érzésbe nyom.
Ezt aztán nem ritkán pökhendiséggel kompenzaljak. Tehetetlenségüket
tudat alatt ezzel akarják ellensúlyozni.

Én a trianoni M<>gyarországon kfvül kisebbségi sorsban éltem odahaza
is. Nálam a n.ernzetí gondolat ezért nem területi, hanem népi. Ezért
magamévá tudom tenni a néhai berni magyar pap rnondasan az én Ma
gyarországom itt van Bernben, magyarjaim között, A ..régi jó idők"

hangoztatását és a sóvárgást: ..míkor megyünk már hazai" ki kell tö
rölni szótárunkból. A rní Magyarországunk itt van a magyarjaink között,

Hogy míkor megyünk haza i A tatárjárás két évig tartott, a török meg
szállás 150 évig.

Az elmélkedésben láttuk, mí a legfontosabb feladata a magyar pap
nak: a magyar menektiltek lelki gondozása. Ezekkel törődjünk.

Ezzel teszünk a befogadó országnak is a legjobb szolgalatot, mert így
lelkileg megerősítjük az itt élő magyarokat.

Sajnos a legnagyobb baj felsorolása még hátra van: a pappászente-
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lés ténye még nem változtat az ermgnuszen, Ilyenek vagyunk nem
egyszer mí magunk is, ha talán az egyházi nevelés, a magasabb kul
túra ezt némileg enylúti is. Ez erősen megnehezíti a munkankat, Nem
találjuk helyünket. kritizáljuk egymást, a befogadó országot stb. Amit
a hívekről elmondtarn, abból sajnos sok reánk is vonatkozik. Ha hi va>
tásunkról, feladatainkról elmélkedünk, ne a multat, hanem a jelent és

a jövőt nézzük.
Ill. ELMÉLKEDÉS

Engedelmeskedni a tényeknek
XXIII. János pápa azt mondta koronázásakor: ..imádkozzatok, hogy

mindig szelíd és alázatos legyek." Ez gyönyörű programm. Nekünk is
szeljdnek és alázatosnak kell lennünk. Szelídnek: végtelen türelem
mel a különböző emberek sokféle tulajdonságával szemben. - Egy nun
ciaturánegyszer érdekes élményem volt: a szelgálatot teljesítő fiatal
tanácsos rendkívül szigorú felfogású ember volt. Igy is !télt meg mín
denkit. Az öreg nuncius azonban azt mondta, úgy kell venni minden
kit, amilyen. Ezt természetesen nem úgy értette, hogy hagyni kell,
maradjanak olyanoknak, amilyenek. hanem: az adottságaikból kell ki
indulni, azokat kell tekintetbe venni. - Egyszer francia papok rekollek
cióján az előadó teológiai tanár az engedelmességről beszélve így esc
portosúotta a teendőket: engedelmeskednünk kell Istennek, elölj áróink
nak és a tényeknek. a valóságnak. Mi most foglalkozzunk az utolsó cso
porttalt e ng e d e Lrn e s k e d n í kell a t é n y e k n e k , Az embereket
úgy kell venni, amilyenek és abból kiindul va, szívvel és lélekkel igy
hozzájuk kapcsolódva iparkodni kell felemelni öket. Vagy legalább az
Isten munkáját ne akadályozzuk meg ügyetlenségünkkel. A pap minden
jóakarata ellenére ügyeilenséggel sokat tud ártan'. Az első legyen te
hát a "lelkipásztor kodásnál: gondoljam bele magamat híveim életkörül
ményeibe, gondolatvilágába, lelkületébe, előéletébe, vallási és erköl
csi szfnvonalaba, Igy megismertük azt az ..e m b e r a n y a g o t ", amely
lyel foglalkoznunk kell. A munkát csak nagy szeretettel lehet elkezdeni.
A szerétet azonban nem jelent gyöngeséget. Néha talán éppen kemény
ség formájában mutatkozik, De mindíg nagy belső jóindulatból forrá
sozik. Megértés, jóindulat mindíg helyén van. Ügyeljünk, hogy ne szid

juk híveinket, pl. a templomi szentbeszédeinkben azért, rnert nem jön
nek ternpíomba, Hiszen csak azokat í lletné a szidás, akik nincsenek
ott. A logikus tehát az, ha megköszönjük azoknak. akik eljöttek, A

dorgálást nagyon ritkán adagoljuk, viszont mindíg vegyük észre, ha
j6t tapasztalunk. Ezt hízelgés vagy túlzás nélkül rnondjuk is meg híve-
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inknek. J6 tulajdonság minden emberben van. ismerjük azt fel. Fedez
zük fel a jótulajdonságaikat és éreztessük velük. Ennek a pedagógiának
nagy szerepe van a hívek nevelésében. Igy van a családi életben is. Pl.
hány háziasszony panaszkodik, hogy állandó fáradozásáért soha nem kap
férjétől egy szó elismerést; de. ha valami hiba történik, azonnal jön
a szidás. Ne mondjuk az udvariatlan férfiakkal: hiszen kötelességét
teljesíti, ha jól főz. A jól végzett kötelességet is meg kell dícsérni.
A házasság is egészen más, ha a férfi nem mulasztja el elismerni az
asszony munkáját. Ha nem híányz:ík a dicséret, könnyebb a kifogást is
előadni és elfogadtamí.

A testvéri bírálat igen komoly generációs problémát vet fel kö
zöttünk. Már szó volt róla, hogya fiatalokhoz másként kell szölní,
mint az ídősebbekhez, mert más a lélektani beállítottságuk, más az
életérzésük. Sokszor mondom a paptársaknak: ha idősebbek lesztek, le
gyetek a fiatal paptestvérekhez mindíg igen jók. Senki sem szorul rá
annyira a szeretetre, mint egy fiatal pap. Ó lemondott a másik sze
retetről, a hítvesíről, a csaladiről. Ezt a szetetetet nélkülözi. De .azért
mélyen él bensejében az igény, a kivánság a szeretet iránt. Ha elől

járójától, principálisát61 esetleg nem is kapja meg ezt a megértő sze
retetet: adjuk meg mi neki. A megértő szeretet egyik formája: hagy
juk, hogya fiatal a saját elgondolásait valősühassa meg. Amíg nem
követ el nagy baklövéseket, nem .kell beavatkozní , Hagyjuk, hadd a
lakítsa saját magát. A megértő szeretet nagyon ijgyel , nehogy félté
kenység üsse fel a fejét: ha a fiatalnak sikere van, esetleg túlszár
nyal rnínket, Vannak pl., akik nem akarnak idegen szénokot meghív
ni, hogy a híveknek ne legyen alkalrnuk összehasonlításra. Pedig az
ellenkezője volna a helyes: ha jobban beszél az idegen szőnok, a hí
veimnek haszna van belőle; ha rosszabbul beszél, az én prédikációi
mat jobban meg fogják becsülni.

Az okosság
Az elmélkedésben még egy erényre szerétném felhívni a ügyeIme

teket: az o k o ss á g r a. Az okosság értelmi erény és erkölcsi erény is.
Megmutatja, hogy egy általános helyes elvet adott esetben hogyan
tudok végrehajtani. A háziasszonynak pl. tudnia kell, hogy a babfő

zésnél a főzési idő a víz minőségétől is függ. Aki ezt nem veszi figye
lembe, elrontja az ételt. Igy van az élet más terUletén is. Az okos
ság mindenütt szükséges,

I. N Yo l c a l k o t Óe l e m e (partes íntegrantes) van:
1) az e m l é k e z ő t e h e t s é g (memória) , vagyis, visszagondolni:

eddig mi volt. Számbavenni a rapasztalator. Ez az idős embernek
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Mgy fölénye a fiatallal szemben. Az élet megküzdéséhez erő kell.
Ezzel a fiatal rendelkezik. De az életproblémák megoldásához tapasz
talatla is szakség van. Az emlékezőtehetséget erősűhetjük per sensib1lia:a)
ha ér z é k e l j ti k a dolgokat. szemléljük. A modern katekétíka nagy ugrást
tett előre az utóbbi időben ezen a téren. bj g o n d o l a t t á r s ít á ss a l (asso
ciare) • Kapcsoljam olyasvalamihez a dolgot, ami figyelmemet erosen
megragadja, A gondolatot kapcsoljuk egy megkapó eseményhez és rnín
díg meg fog maradni. c) l P a r k o d á s (sollicitudo). Akarni kell, hogy
ne feledjem el a dolgokat, Ez idős embereknél fontos, mert az idős

könnyebben felejt, A fiatal memóriája jobb, vigyázni kell. öreg ko
runkban el ne veszítsük teljesen, Svájcban, Fribourgban tanul most 40
5Q fiatal katangaí néger. A svájci közigazgatás módszereit igyekeznek
elsajátítani, hogy hazamenve otthton bevezessék. Ezek az analfabéta
generációk gyermekei bámulatos emlékezőtehetséggel rendelkeznek. Fe
lülműlnak minden eurépaít. Őseik rnínt analfabéták nem tudtak felje
gyezni míndent, Meg kellett, hogy emlékezetükben őrizzék. Terrné

szetesen az emlékezet túlfejlesztésével is lehet hibát elkövetni, ha sok

beraktározás mellett elhanyagoljuk az önálló gondolkodásra való rane
velést, A kassai szemináríumban, ha egy növendékern hibátlanul fel
mondta a heti kikérdezésnél a leckét. mindíg azt válaszoltam. dicsé
rem a szorgalm át, de most mondia el az egészet magyarul a saját sza
vaival. Csak akkor voltam megelégedve, ha ezt is meg tudta tenni.

Az iparkodás ellentéte a hanyagság (negli.gentía): elmulasztok gon
dolkodni, míelőtt cselekszem. - Lustaság a megkezdésnél (pigritia),
megtorpanás a kivitelnél (torpor): elkezdjük, de nem fejezzük be.
d) Ismétlés (repetítío) • begyakoriás.

2, Gyakorlati érzék (íneflectus practícus), Ez például abban
is áll. hogy engedelmeskedünk a tényeknek. - KiképzésUnk erősen el-
m életi. Ezért az elrnéletieskedés kisértése míndvégíg igen nagy, pedig
ez életidegenné tesz. A szerninariumí elzártságnak megvan a jogosultsa
ga, de az élettel nem szabad el veszíteni a kapcsolatot.

3) Tanulékonyság (docílttas) Több szem többet lát. Mindent
nem tudhatunk magunk. Szükségünk van mások tudására. tapasztalatára;
arra, hogy masoktöl tanuljunk. Minden kérdésben a megfelelő szakem
berhez forduljunk. Ha fogunk fáj, ne ügyvédhez forduljunk, Ha pedig
jogi tanácsra van szükségüuk, ne fogorvoshoz . 'De azért nemcsak szak
embertől tanulhatunk. hanem sokszor egészen egyszerű, magasabb is
kolázottságot nélkülöző emberek véleménye is fontos lehet. Mint lelki
pászorok iparkodjunk. hogy legyenek hfveínk, akik működésünkről, pél
dául prédikáci6nkr6l véleményüket őszintén megmond-
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j á k . A tanulékonyaagnál, másokra val6 hallgatásnál két szélsőség, két
irányú hiba lehetséges. Egyrészt az, hogy mások véleményét, állásfog
lalását krítíka nélkül elfogadjuk. Ezt az öná1l6 gondolkodás hiányára
lehet legtöbbször visszavezetni. A másik színte öncélú ellenmondási
hajlam: csakazértsem fogadja el azt, amit más mond; éppen azért
nem, mert más mondja , Ez korlátoltsággal és beképzeltséggel kapcso
latos makacsságra vezethető vissza.

4. Találékonyság. leleményesség (sollertia). Pár példa erre: a
hegyre sokszor nem nyílegyensr, I hanem lassan emelkedő, kanyargós
útor. lehet följutni, - Ha nem tudok bemenni az ajtőn, az ablakon pró
bálok bejutni. Ide tartozik az a régi katonai mondás is: ha rövid a
kardod, toldd meg egy Iépéssel , - A helyesen vezetett cserkészet egyik

föladata éppen a leleményességre való nevelés.
5. Logikus gondolkodás, logikus kövétkeztetés (ratío), Ehhez

tartozik a kellő megkülönböztetés is. Az ateista propaganda nagyrészt
a megkülönböztetés mellőzéséból ered. Nem tesz különbséget m á so d
la g o s okok s tényezők és az első ok (tehát lsten) között; más sz?val

causa secunda és causa prima között, - A logikus gondolkodásra nagy

gonddal kellene az ifjuságot ránevelni. Ezzel szemben nem ritleán csak
az emlékező tehetségre fektetik a tanítás-nevelésnél a súlyt. Persze, .
hogy ez is fontes .: De korántsem pótolja a logikus gondolkodám

6. El ő r e l á t á s (providentia). Egy francia közmondás szerint a kor
mányzás' vezetés elsősorban az előrelátásban áll. Egy latin közmondás
szerin: pedig: bármit cselekszel, okosan cselekedj és gondold meg a
végét!

7. Körültekintés (círcumspectlo) , Ez az éppen adott, fönnálló
körülmények tekintetbevételében áll. -Naponként halljuk a svájci radíö
bar az időjárás jelzését és azt, hogy időjárási körülmények szerint rní
kor melyík hegyi út nem használható és melyík hasznalható. - A régi
latinos időben a városi tanácsosokat "Circumspectus" -oknak nevezték,
mert fontos volt, hogya város vezetésénél az éppen fönnálló körülmé
nyeket tekintetbe vegyék, mérlegeljék..

8. Utolsó alkotó eleme az okosságnak az óvatosság (cautio), más
szöval az esetleges, váratlan nehézségekre valő előkészülés. A meggon
dolatlanság az ellenkező hiba.

ll. Az okosság az emberi tevékenység minden terén hiva
tott érvényesülni. Eszerint van például k o r m a n y z ö í okosság. Utat mu
tat, hogy a közösséget hogyan kell vezetni. Sajnos, ez sokszor hiányzik
kisebb közületek vzetésétől egészen a vllágpolitikáig. Ezért mondja a
közmondás: a Világot az emberi butaság kormányozza, de hála lsten-
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nek az isteni Gondviselés is. E kormányzói okos-ag latin neve pruden

tia regnaríva.
2... Prudentia politica"-nak nevezi Szent Tamás az okosságnak azt

a fajtáját, mikor az egyes honpolgár okos a közérdek előmozdításában.

3. Gazdasági okosság ( prudentía oeconomica:) egy családi vagy
más gazdasági közösséggazdasagí szempontból való célszerű vezetése
és szolgálata,

4. K a t o n a i okosság (prudentia milítaris) a honvédelemmel kapcso
latos ésszerű eljárás.

Hasonlóképp természetesen az élet mínden más tevékenységi ágára néz
ve is szükséges az okosság.

Vallás-erkölcsi szempontból teljes okosság pedig az, mikor egész
életünket Istenre, az Ó parancsainak hűséges teljesítésére irányítjuk.

III. Az okosság három eg'ymásután következő tevékeny
s égben áll.

l. Ezek elseje az éppen adott kérdés, föladat minden szempontból va
16 me gf on to lá sa, _átgondolása, Latolgatasa. Ezért rnondjuk, hogy e
lőször kell gondolkodni és csak ezután cselekedníj nem pedig megfor
dítva. Ez utóbbi a meggondolatlanság, megfontolatlanság hibája lenne.
Elhamarkodással va~y oktalan vakmeróséggel szokott összefüggni. Eredhet
azonban szellemi tunyaságból. gondolkodásbeli lustaságb6l is.

2. Miután az éppen adódó kérdést mínden irányban megfontoltuk, rnín

den szempontból átgondoltuk, ítéletet kell hoznunk, hogy rnit kell ten
nünk és azt hogyan kell \ égrehajtanunk. Ez az ítélethozatal. állásfogla 
lás. Itt Aquínoí Szerit Tamás két esetet említ: a) ítélethozatal á t l a 
gos esetekben: amint azok rendes körülmények között szoktak elő

fordulni és b) itélethozatal rendkívüli, hogy úgy mondiarn soronkf
vüli esetekben, amikor a rendes sablonoktól el kell tekinteni és maga
sabb nézőpontok szerím kell véleményt, itéletet alkotni. Jogászilag

szólva egy paragrafustól egy magasabb törvény' kedvéért el kell tekinteni.

3. Legfontosabb ténykedése az okosságnak: a megfontolás és megítélés
után elhatározni, hogy most adott esetben mít akarjak cselekedni.

Az okosság ezen elhatározásának konkrét végrehajtása már a többi e

rények valamelyikéhez tartozik.

Magáról az okosságról is lehetne még sokat mondaní, A többi. még
kerek száz erényről pedig, amely a keresztény jellemképzés és kegyel
mi élet szempontjéböl még tekintetbe jön, még nem is széltunk. - Legyen
az eddigi csupán szerény bevezetés.
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RÓMA SZAVA

A II. VATIKÁNI ZSINAT FELÉ

r. A ZSINATOT ÖSSZEHIVÓ APOSTOLI KONSTITUCIÓ

Karácsony reggelén, 9 óra tájban. a Szeritatya egyházi és világi méltő
ságokt61 kisérve bevonult a Sala Clementina -ba és helyet foglalt a trónján.
Azután átadták neki a "H u m a n a e s a l u t i s" apostoli Konstitució perga ~

menre :6"t szövegét, Ezt ó az Osservatore Romano alkalmazottaitól e célra
felajánlott arany tollal aláírta: Eg o, J oa nn e s, C a t ho li e a e Ee cl e -
s i a e Ep i s c o p u s , majd utasította a zsinat központi bizottságának titká
rát. hogy az okmányt a 4 pátriárkális bazilika előcsarnokábanolvastássa fel. A
világtörténeti jelentőségű iratot rövidített, szabad fordításban közöljük.

Krisztus jelenléte az e g y h a z ha n
Az emberek üdvösségének szerzője, Jézus Krisztus, rnennybe

rnenetele előtt azt a megbízatást adta apostolainak, hogy hirdessék az e
vangéliumot az egész világon. Hogy ennek a megbízatásnak kellő súlya le
gyen. egy nagy ígéretet tett: "Ime, én veletek vagyok m í n d e n >

nap. a világ végéig." (Mt.28.20.) Krisztusnak ez az állandó jelen
léte főleg akkor mutatkozott hatásosnak, amikor az emberi társadalmat na
gyobb megrázkódtatások érték. Különösen ilyen időkben bizonyult az Egy
ház az igazság tanítójának és az üdvösség közvetítőjének. Ilyenkor tűnt ki,
milyen ereje van az ó fegyvereinek: a szetetetnek. az imának, a szenve
désnek. Ezekre gondolt isteni Alapítója is. amikor azt mondta: ..Bí z z a t o k:
én l e g y ő z t e'rn a világot." (Ján.16,33.)

A modern társadalom megrázk6dtatásai
Az Egyház látja, hogy korunkban a súlyos megrázkódtatásokat atvészelő

emberi társadalom nagy változások előtt ál. De azt is tudja, hogy épp ezek
ben az időkben nagy feladatok várnak rá. Igy volt ez a történelem tanúsága
szerint minden súlyos korszakban. Mínt már oly sokszor most is az az Egy
ház feladata. hogy az evangélium éltető, isteni erejét öntse a beteg embe
ri társadalom ereibe, amely büszke ugyan találmányaira, de amellett lá
zas beteg. Közismert. hogy kortársaink szellemi és anyagi javakban gazda
gabbak lettek. Ennek következtében kevésbé keresik az örök javakat, de an
nál nagyobb iparkodással futkosnak a világ mulandó örömei után. amelye-
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· ket a kor vívmányai olyan könnyen szereznek meg nekik. Valami egészen
új és félelmetes jelenséti ;'7, hogy az emberiségnek egy nagy rétege
tagadja lsten létét és katonai ~Zl'T\ ac' erejével sz.ámos népre terj- sz
ti ki a befolyását,

Szebb jövő biztató jelei
E bajok Iáttara sokan megrettennek. és rníndent sötét színben lát

nak. Mi azonban rendíthetetlen bizalmunkat isteni Üdvözitőnkbe he
lyezzük, aki nem hagyja el azokat, akiket megváltott. Sőt mí a sö
tét fellegek közt is nem egy jelét látjuk annak. hogy az emberiség
re és az Egyházra jobb napok fognak következni.

A vészes háborúknak, a tévtanítások káros hatasaínak, a sok kiállt
szenvedésnek Intő szava nem hangzott el hiába. Az atomfegyverek
feltalálása is, amelynek révén az emberiség saját pusztulását idéz
heti elő, komolyaggodalommal tölt el míndenkít, Igy könnyebben
belátják, hogy képességeik korlátozottak, jobban kivánják a békét,
jobban értékelik a szellemi javakat, siettetni kivánják a társadalmi
rendnek azt az útját, amelyre az emberiség -bár bizonytalan léptek
kel - rálépett. A dolgoknak az Idefejlődese rníndinkább arra serken
ti az embereket, sőt a nemzeteket is, hogy baráti alapon szövetkez 
zenek és egymásnak segítségére legyenek. E körűlmények támogatják
az Egyházat apostoli hivatásának gyakorlásában. mert sokan, akik ed
dig talán nem figyeltek fel az Egyházra, most a tapasztalatok alap
ján fogékonyabbak lesznek az Egyház intéseinek a rnegszfvlelésére,

Ami pedig az Egyházat magát illeti , sohasem nézte tétlenül a
népek sorsát, a tudományok, a művészetek fejlődé sé t és a társadalmi
változásokat. Keményen ellenállt az anyagelvű és a katolikus hit a
lapjait felforgató tanokrrakj míndenütt új erővel fogott hozzá hivatá
sa betöltéséhez, részben buzgó papsága, részben világiak segítségé
vel, akik tudatában voltak kötelességüknek, hogy az egyházi hierar
chiát feladata teljesítésében segítsék, Igy van ez most is.

Ezenkívül a rengeteg nehézség, szenvedés és üldözés. amely oly
súlyosan nehezedik ma igen sok keresztény közösségre. azt eredmé
nyezi, hogy püspökök, papok és világiak hatalmas tömege olyan
példáját adja hitében való állhatatosságának és keresztény lelki erős

ségének, ami bátran hasonlítható az egyháztörténet lapjain nagy be
tűkkel feljegyzett tanuságtételekhez. Ezért, míg azt látjuk, hogy az
emberi társadalom arculata megváltozott, azt is észre kell vennünk,
hogya katolíkus Egyház is egészen más, tökéletesebb alakban jele
nik meg most előttünk. Erősebben fűzi össze az egység köteléke,
mínt régebben. Mélyebb tudomány áll rendelkezésére, szebben ragyog
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szentségének a fénye és igy teljesen felkészült a hit harcainak a meg
vívására.

A ll. Vatikáni Zsinat í d ő s z e r ű s é g e
Már pápaságunk kezdetétől fogva, amikor szemünk elé tárult egy

részt az emberi társadalom nagy lelki nyomora. másrészt Krísztus

Egyházának életereje. szent kötelességünknek tartottuk arra törekedni,
hogy gyermekeink közreműködésével igénybe vegyük az Egyház ere
jét a kor problémáinak a megoldására. Ezért belső és felülről jövő

ihlet sugallatára úgy láttuk, hogy az idő már megérett arra. hogy
a katolíkus Egyházat és az emberiséget egy általános zsinattal aján
dékozzuk meg. Ennek hivatása az lesz, hogy az eddigi 20 nagy zsi
natnak arnunkájár folytassa. E zsinatok mindeg nagy hatással voltak
a kegyelmi ajándékok növekedésére és a kereszténység érdekeinek az
előmozdítására.

A katolikus hívek nagy öröme amellyel ezt a hírt fogadták, a sok
buzgó ima, amelyet erre a célra az egész Egyházban felajánlottak.
a zsinat előkészítésére fordított serény munka, végül az a komoly ~s

előzékeny szorgosság vagy legalábbis az a várakozás. amellyel az
Egyházon kívül álló keresztények, sót nem keresztények is a zsinat
ügyét kiséríke nyilván azt bízonyűja, hogy ennek az ügynek nagy
sága és jelentősége nem kerülte el senki ftgyelmét,

A zsinat tehát abban az időben ül össze, amikor az Egyház attól
a vágytól ég. hogy hitét új tényezővel növeljet hogy saját egysége
láttára felfrlssüljön; amikor jobban érzi kötelességét. nemcsak hogy
megszemelő erejét fokozza és gyermekei üdvösségér előmozdűsa,

hanem hogy a keresztény igazságot is nyomatékosabban terjessze és
intézményeit is előbbre vigye.

Mt t várunk teháta z s í n a t t ő l j

Igy nyilvanvalóvá lesz, hogy az Egyház mindíg él és örök ifjú
korban virágzik és mindig ott van az emberi történelem eseményei
nél. Arculata századok multán is mindíg ugyanaz marad és mindíg
egyezik azzal az eszményképpel, amellyel isteni jegyese ajándékoz
ta meg.

Amikor azt látjuk, hogya világ külöuböző részein igen sok ember
nemes törekvése arra irányul, hogy az isteni Üdvözítő kivánsága sze
rint az összes keresztények közt a látható egység létrejőjjön, egészen
megfelelő lesz, hogy ú zsinat a hitnek épp azokat a tanításait fejtse
ki bővebben. és a testvéri szerétetnek olyan jeleit adja, amelyek ré
vén az Apostoli Szem Széktől különvaltan élők a vele való egyesülést még
jobban kívánni fogják és amelyek az oda vezető utat egyengetik.
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Végül ami az egész emberiséget illeti, amelyet állandóan végzetes
háborúk veszélyei fenyegetnek: az általános zsinat alkalmat fog adni a
jóakaratú embereknek arra, hogya békét megva16sítsák és előmozdítsák.

Iga zi békéről van itt szó, amelyet főleg a lelki és természetfeletti ja
vak, továbbá az emberek egyetértése és lelkiismeretessége hozhat létre,
amelyet lsten akarata irányít.

Milyen pr o b l é m á k m e r ü l n e k fel a Zsinattal k a p c s o l a t b a n >

De ezek a gyümölcsök, amelyeket annyira várunk az általános zsinat
tól és amelyekről sokszor és szívesen szőltunk, azt kivánják, hogy e
nagy mú előkészítésére sok gondot és fáradságot fordítsunk. Felvetődnek

itt a hitet és a gyakorlati életet érintő problémák, még pedig azért,
hogy a keresztény elvek teljes összhangban legyenek a sokoldalú gyakor
lati élettel és Krisztus titokzatos testének, az Egyház természetfeletti
feladatának az érdekeit szolgaljak, Ezek a problémák a Szentfrasra , a
szent hagyományokra, az Egyház szentségeire és imáira, fegyelmére,
szeretetrnűveíre, a világiak apostolkodására és a missziókra vonatkoznak.

Azonban az a fontos, hogy a természetfeletti rend az evilágit is hat
hatósan befolyásolja. Sokszor sajnos egyedül ez képezi az emberek gond
jainak és aggodalmainak a tárgyát.Az Egyház ezen a téren is "Mater et
Magistra" -nak bizonyul (lll. Ince pápa szavai). Bár első helyen nem
földi célokért dolgozik, mégsem állhat távol az anyagiakra vonatkozó
problémáktól és a munkától, amely az anyagi javakat Iétrehozza, Jól

tudja ugyanis, hogy mindaz a segédeszköz, amely az egyesek életét em
berségesebbé teszi, mennyire használ a lelkeknek, akiknek az örök üdvér
munkalia, Tudja azt is, hogy Krísztus világosságával igazi önismeretre
vezeti az embereket, hogy megértsék, mílyen nagy a méltóságuk és mí

lyen magas célra kell törekedniök, Ebből adódik azután, hogya mai

Egyház is, jog szerint vagy ténylegesen is ott van a nemzetközi intéz
ményeknél: kifc jtl tanát a szociális kérdésről és mindarról, ami a csa-
l ádra, iskolára, a munkavállalásra és a többi hasonló tárgyú kérdésre vo
natkoz ík,

Az Egyház ezen állásfoglalásának a következtében olyan megbecsülés
nek örvend, hogy súlyos szavának tekintélye van becsületes emberek e
lőtt. Mert ő az erkölcsi törvények hivatott őre valamint magyarázója és
mind az egyes emberek, rnínd az államok jogainak és kötelességeinek
a bfrája, Ezért reméljük, hogy amit a zsinat meg fog tárgyalni, az
nemcsak a lelkek világát fogja a keresztény bölcseség fényével rnegvi
lágítani és erejével megerősíteni, hanem az összes emberi törekvéseket
is át fogja hatni.
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A zsinat meghirdetése és az eddig végzett rn u n k á k

Az általános zsinatot 1959. jan. 25-én hirdettük' meg. lsten segúségében
bízva akkor nagy és nehéz feladatra vállalkoztunk. Azóta csaknem 3 év
telt el, amelynek során úgy láttuk, hogya kis mag lsten kegyelmével

.natalmas fává terebélyesedett. Visszatekintve erre a hosszú és fáradságos
útra, hálát adunk Istennek, hogy bőven árasztotta ránk kegyelmét, hogy
minden megfelelő módon, helyesen és összhangban történjék.

Mielőtt megállapítottuk volna a zsinat elé kerülő targysorczatot, kikér
tük a bíborosok, az egész világ katolí kus püspökei. ~ r6mai szent kongregá
ciők, a szerzetes rendfőnökök, a katolíkus egyetemek bölcs tanácsát- Egy
éve t vett igénybe ez a nagy jelentőségű munka. Ezalatt nyilvánvaló lett,
hogy főleg milyen irányban kell haladnia a további munkának, Azután
bizottságokat alakítottunk azzal a feladattal, hogy terjesszék elő a hitre
és erkölcsre vonatkozó határozati javaslatokat, hogy ezekből kiválaszt
hassuk azokat, amelyeket a zsinat nyilvános ülésein majd meg kell tárgyalni.

Végre nagy örömmel értesítünk Titeket. hogy ez a nagyarányú rnunka,
amelyben a világ minden részéről kiválasztott és meghívott szaktudósok
vettek részt, már a vége felé közeledik. Bízva tehát az isteni Megvál ~
tó segítségében. a Boldogságos Szűz és szent József közbenjárásában, azt
hisszük, hogy itt az idő, hogya ll. vatikáni zsinatot összehfvjuk,

A zsinat ünnepélyes ö ss z e h f v á sa , felszólítás buzgó imára

Ezért, miután ebben az ügyben a Szentegyház bíborosainak a vélemé
nyét meghallgattuk, a mí: Urunk Jézus Krisztus, szent Péter és Pál apos
tolok és saját tekintélyünkkel meghirdetjük és összehivjuk az 1962. évre
a Il. vatikáni általános zsínatot, amely a szent Péter bazilikában fog ü
lésezni. Pontos idejét majd később fogjuk megállapítnai, amint azt az
isteni Gondviselés intézkedése magával hozza.

Akarjuk és parancsoljuk. hogy ezen a zsinaton részt vegyenek a világ
összes bíborosai, pátriárkái, érsekei, püspökei és míndazok az egyházi
ak, akiknek az egyházjog szerint a zsinaton jelen kell lenniük.

Végül kérjük az összes híveket, egyenkint és összesen, hogya zsinat
ügyét egészen magukévá tegyék, sokat imádkozzanak a míndenhatő Ur
Istenhez, hogy ezt a nagy és már-már küszöbön álló ügyet kegyesen tá
mogassa és méltó elintézésre segítse. Ezek az imák fakadjanak a hitből,

kisérje őket önkéntes vezeklés. hogy kedvesebbek legyenek lsten előtt és
így hatásuk is nagyobb legyen. Szegődjék hozzájuk a keresztény életre
való nemes törekvés, hogy ebből is nyilvánvaló legyen, hogy mindenki
már előre hajlandó elfogadni és teljesíteni azokat az előfrasokat és hatá
rozatokat, amelyeket a zsinat majd hozni fog.
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Ezt a buzdítást a "nág bármely táján élő világi és szerzetes papsá
gunkhoz, minden rendű és rangú híveínkhez, különösen a gyermekekhez,
Inté zzük, akiknek ártatlansága és imája olyan kedves lsten előtt: továb
bá a betegekhez és szenvedőkhöz , mert meg vagyunk arról győződve.

hogy az ő szenvedéseík és áldozathoz hasonló életük Kríszrus keresztjé 
nek az erejével hatalmas könyörgessé válnak az egész Egyház üdvére.

Kérve kérünk valamennyi keresztényt is, akik az Egyháztól különvar
tan élnek. hogy ők is imádkozzanak, mert a zsinat nekik is javukra fog
szolgálni. Nagyon jól tudjuk, mennyíen kivánják közülük is az egységet
és a békét. Tudjuk, hogy sokan nemcsak hogy örömmel vették a zsinat
hírét, hanem imáikatis megigérték, hogy a zsinat jól sikerüljön. Abban
a reményben élnek, hogy gyülekezeteik nevében megbizottakat küldher
nek a zsínatra, hogy értesüljenek arról, ami ott történik. Mindez nagy

vigasztalással és reménnyel töltött el Bennünket és hogy ez irányban az
érintkezés könnyebb legyen, külön erre a célra egy titkárságot állítottunk fel.

Bár a jelenlegi kereszténységről is állna az, ami -rnínt tudjuk- az a
postolokkal történt Jeruzsálemben Krisztus mennybemenetele után, hogy a
legnagyobb egyetértéssel Péter, a bárányok és juhok pásztora köré gyüle
keztek és vele és érte imádkoztak! Kegyeskedjék az Isten imádandó Lel
ke ezt az általános, az egész világról naponkint Hozzá felszálló buzgó
imát elfogadni: ..Újítsd fel a mi korunkban is, mintegy új pünkösd által
csodáidat, és add meg Szemegyházadnak, hogy Máriával, Jézus Anyjával
egy szfvveí- lélekkel, az imában buzgón kitartva. szerit Péter vezetése
rnellett , az isteni Üdvözítő országát, az igazság és az igazságosság, a
ezereret és a béke országát, terjessze. Amen. U(AAS 1959.11. 832.)

( A szövegben ezután a szokásos hosszabb záradék, majd a keltezés és
a pápa aláirása következik .} B.

ll. A BREVIÁRIUM-IMÁDSÁG FELAJÁNLÁSA A ZSINAT~T

XXlll. János pipa vízkereszti keltezéssel körlevelet intézett a katolíkus

papsághoz (Adhortatío apostolica ..Sacrae laudis"), amelyben buzdítja öket,
hogy az Egyház fejével egyesülve a napi zsolozsmát áhitattal végezzék és
arra a szándékra ajánlják fel, hogy az egyetemes zsinat üdvös gyümölcsc
ket terernjene hogy a hit erősödjékj az egyházi törvényeket a kor szükség

leteihez alkalmazzák; a hívek a zsinat befejezése után fogékony lélekkel
fogadják a zsinati határozatokat és szerínte újítsák meg életüket.

A breviárium mondására kötelezettek tegyék ezt már most az előkészület

hónapjaiban, de főleg a zsinat tartama alatt.

A körlevélben a Szeritatya igen szép gondolatokat hoz a papi zsolozsma

30



jelentőségéről. Hangsúlyozza, hogy legyen ez a napi imádság: gaudium de
veritate, cotídíanum magisterium vitae et solamen roburque in díffículta

tibus et in angustiis.
Az exhortáció végéhez a következő ímaszöveget csatolja, amellyel a

fenti imaszándékoknak a zsolozsma előtt kifejezést adhatunk:
"Acceptum tibi sit, Domine Deus, sacrificium laudis, quod divinae ma

jestáti tuae offero pro felici exitu Concilii Oecumenici Vatícaní secundi,
et praesta , ut quod simul cum Pontifice nostro Ioanne suppliciter a te peti
mus, per misericordiam tuarn efficaciter consequamur. Amen."

III. A ZSINATI ELÓKÉSZÜLETEK

1. Kö z v é l e rn é n y k u t a t a s
A zsinat meghirdetése után a Szeritatya megbízásából Tardini bíboros

államtitkár körlevelet intézett a tanúóegyházhoz. Hivatalosan felszólítot
ták a .2594 pátriárkát-érseket-püspököt véleménynyilvánításra, továbbá 159
rendfőnököt és 62 teológiai ill. katolí.kus tanintézményt. Ezt az eljárást már
IX. Pius pápa is követte az 1. Vatikáni zsinat előkészítésében.

Új dolog, hogy a pápa óhaj ára a püspökök c h ívek v é l e m én y é t is
kikérték. Ismeretes többek között König bécsi bíboros-érsek felhívása a ka
tolikus újságírók rnunkaközösségéhez és a holland püspöki kar közös pász
torlevele a hívekhez. Ezek a biztatások egészen lázba hozták az Egyházat.
Opportune-Irnportunc nyilatkoztak: a sajtő (a napi sajtó bizonyos szenzáció

jellegével), hívek, teológusok, másvallásúak. Német nyelvterületrőlcsak
két kezdeményezést említünk: a "Wort und Wahrheit" c. bécsi folyóirat kör

kérdést intézett egyházi és világi vezetőemberekhez, a "Frau und Mutter"
c. német lap pedig 600. OOO női ol vásóját szélűotta fel nyílatkozatra ,

A Rómába tényleg felterjesztett hozzászólások és indítványok 15 folio
kötetben közel 8000 oldalt töltenek meg.

A sajtót a kívánságok egész ozoue borítja el. A Bécsben megjelenő

"Seelsorger" c. lelkipásztori folyóira t 1962. jan. száma már bizonyos kiala
kult sensus communisról beszél. A k a t o l í k u s kívánságok zömét így
foglalja össze: általános kívánság, hogya püspök feladata nagyobb
körben érvényesüljön és dogmatikailag körvonalazva legyen. Sokan óhajt
ják a kisegítés elvének alkalmazását a lelkipásztorkodás terén, az ors zág
n y e l v é n e k térfoglalását a liturgiában, a diakonátus visszaállítását cö

libátus nélkül. Általános a felszólalás az e van g é l i u m i t e s t v é r i s é g
érdekében, úgy hogy erre a hierarchia is tekintettel legyen. Az Egyház érez
ze magát m i s s z i ó s e g y h á z n a k és keresse a symbiosist mind a Nyugat
technikai -gazdasági világával, rnind a többi világrész' részben magas, rész-
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ben primitiv kultúrájával. Közkívánság, hogy az Egyház még jobban .. k a 
t o l i z á l ó d j é k ft. nem utolsó sorban a római kúriában.

Nemcsak az Egyházon belül, de a m á s vall á s u a k körében is erős hul
lámokat vert a zsinat meghirdetése. Nyilatkoznak hívek és teológusok: hol
optimista, hol meg pesszimista hangon; egyesek és közületek. Talán XXIII.

János pápa korát meghaladó kezdeményezésének tudható be, hogy pl. a
panorrodox konferencia 10 évi halogatás után a múlt év őszéri Rhodos szige
tén mégis összeült (szept. 24 - okLI.) és az ökumenikus Weltkirchenrat nov.
19 - dec. 6-i New Delhiben tartott 3. közgyűlésén is foglalkozott a zsinat

kérdésével,
A protestánsok kívánságainak illusztrálására hozzuk a

würtembergi lelkész R. Baumann hoz.zászól ásait , amelyeket ugyancsak a Seel>
sorger foglalt össze. Egyik-másik kívánsága természetesen nem egyezik a
katolikus felfogással. Igy kívánja, hogy egyek legyünk az I s t e n i g é j e
a l a t t; .mondjunk le egymás kölcsönös lebecsüléséről: építsük le a ..teta
litárizmust"; sz űnjék meg a katolíkus országokban a másvallásúak elnyomá
sai nyilatkozzék a zsinat a ..toleranctaről", hangsúlyozza az egyházi hiva
talok szolgálati jellegéti tegyen a zsinat bűnvallomást ( ..Schuldbekenntniss")
a múlt hibáit illetően: Egyéb kívánságai: a biblikus tanulmányok időszerű

rendezése, teológiai munkaközösségek katolikusok és protestánsok közt, a
l i t II r gi á b a n a közösség kihangsúylozása, az anyanyelv felkarol ása, igazi
..népístentisztelet", a Krisztocentrí zmus elómozdítása, a ..rajongó és excent

rikus rnar ianí zmus" visszaszorítása, a vegyes házasságok jogi reformja. Bau
mann azt is kívánja. hogya katolikusok bármiféle nyomástól szabadon gyer
mekeiket protestáns módon is nevelterhessék. Véleménye szerint a protes
tánsok bírják implicite az egész katolíkus hitletéteményt, mert hiszen meg
van "a szerit akaratuk, hogy Krisztus egész kinyilatkoztatását elfogadják, "

2. Az e l ő k é s z i't ő bizottságok munkája

A nagy tömeg és a napisajtó kissé romantikus ízű megnyilvánulása után

nézzük meg, rniként dolgozik és nyilatkozik a hivatalos elökészítő fárda.
Az első benyomás, hogy az előkészítő bizottságok az egész vonalon meg

feszített munkát végeznek. hogya zsina, megnyítására készen legynek.

A li t u r g i k u s b i z o t t S á g - hogy egy-két szakbizottságat is említ
sünk - ez év január első felében negyedszer ülésezett, ezúttal Rómában.
Megbízható magánértesülés szerint ezzel el is végezte felada tát.

A keresztény egység titkársága Bea bíboros vezetésével már
ciusi utolsó ülésével színtén végső formába öntötte a zsinat elé terjeszten
dő terveket.

Ennek a titkárságnak célja az, hogya Szeritatya szándéka szerint a Ró-
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mát61 elszakadt keresztény felekezetekkel minél őszintébb kapcsolatot épít
sen ki. Megalakulása óta annyi levél, beadvány, zsina ti terv és a katoliku
sok és nem -katolikusok közöttí együttműködésreirányuló indítvány érkezett
a titkárság vezetőjéhez, hogy ez 14 albizottságával hosszú hónapokon ke
resztül foglalkozott feldolgozásukkal és öt teljes heti-ülésszakra volt szük
sége, hogy az albizottságok beszarnolöít meghallgassa és a zsinat elé ter
jesztendő tárgysoroza ti pontoka t összeállítsa .

A szakbizottságok eléterjesztéseinek összhangbahozása, rendszerezése és
végső "schemába" állítása a központi bizottság munkaja , Ennek
tagjait a btborosí testület és a püspöki kollégium vezető egyéniségeibőlál
lították össze. A januári 3. ülésszak idején a bizottság 103 tagból és 29 ta
nácsad6ból (consultorb6l) állt. Ebből azonban a 3. sessio tárgyalásain csak
61 vett részt. A II ázsiai tagból hiányzott 8, a 9 afrikaiból 3, a 24 ameri
kaiból 17.

A központi bizottság eddig háromszor ülésezett, míndannyíszor Rómában.

Az első session (1961. jún. 12-20) a zsinat felépítését és lefolyását
szabályozó egyházjogi kérdésekről tárgyaltak (CIC can. 222-229) A Zsina
ton elsősorban az Összes egyházmegyés püspökök (kb. 2000) fognak részt ven
ni, az 1000 felszentelt püspök közül legalább a 300 apostoli vikárius és e

setleg az apostoli perfektusok meg a nagyobb missziós területek főnökei.

Vita tárgya volt, hogya legrégibb -rendek főnökein kívül az újabb kongre

gációk legfőbb előljárói is kapjanak-e meghívást. Ugyancsak latolgatták,
hogy meghívják-e az ortodox püspököket és a protestáns felekezetek kül
döttjeít,

A 2. ülésszakon (nov. 7-17) jelen volt a bizottság 76 tagja és 28 taná
csos. A központi bizottsághoz három albizottságot csatoltak. Az első

feladata lesz a zsinat ügyrendjét kidolgozni. a második a különböző bizott
ságok javaslatait foóJa egymással összhangba hozni, a harmadiknak a bizott
ságok tervezeteit a pápa és a zsinat elé való terjesztésére kell végleg meg
fogalmaznia.

A tanácskozás első napján a központi bizottság a n e m k a t o l i k u s k e -
resztények m e g h fv á s á r ő l , harmadnap a hitvallás új megfo

galmazásáról tárgyalt. Az új formula egyrészt a zsinati atyák, más
részt azok részére készül. akik az egyházjog szerint esküt tenni kötelesek.
A tridenti formulában tartalmilag bele akarják olvasztani az antimodernis
ta esküt.

Nov.10-én Ottaviani bíboros napjaink egyik legégetőbb problémájára
nézve tett előterjesztést egy "Constitutio" -tervezet alakjában: ez a szent
(rás. a hagyomány és az egyházi tanúóhívatal egymáshoz való viszonya.
S o r r a k e r ill t e k m é g: a papság megfelelőbb lelkipásztori elosztásának
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a lehetőséget: nevezetesen, hogyan lehetne az egyházjogi előrrást, amely
a papot saját egyházmegyéjéhez köti, összhangba hozni az erők jobb elosz
tásának elvével. Továbbá, hogyan lehetne arról gondoskodni, hogy papi

hivatások - helyszűke rníatt - el ne vesszenek. (Spanyolországban pl. 3000
jelentkezőt kellett visszautasítani. Szerk.)

Círíací bíboros mutatott- be aztán egy tervezetet ..a p a p s á g m e g -
s zen,tel ő d és é.r ől." A bizottság tanulmányozta az eszközöket, elsősor

ban a lelkieket, amelyek a papot a mai elpogányosodott világban a szemé
lyes életszentség útján támogatják.

Két napot szentelt a bizottság a plébániai lelkipásztori m u n >

k a megbeszélésére. Az volt a kpb, felfogása, hogy a plébánia a jövőben

is az egyházi élet hordozója lesz. A nagyon kis plébániákat egyesíteni kell,
a nagyon nagyokat szét kell osztani.

Az idei év jan. 15-23 között tartották meg a 3. s e s s í o t , Három szak

bizottság (a teol~giai, szentségtaní és a keleti egyház) előterjesztéseittették
megfontolás tárgyává.

A t e o l ó g i a i b i z o tt s á g ezúttal elsősorban etikai -morális jellegú
kérdéseket terjesztett elő. Az erkölcsi rend alapjairól, normájáról és a lel
kiismeret helyes neveléséről, illetőleg ezen a téren való eltévelyedéséről

volt szó. A diagnózis szomorú: elmosódnak a határok a jó és rossz. az igaz
és hamis között , az isteni akarat mint erkölcsi norma helyébe a hasznosság,
ösztönösség lép, sok a lelkiismereti konfliktus erkölcs és művészet, erkölcs
és nemiség között, Hosszan tárgyaltak a psychonana lísís visszaéléseiről is.

A további tárgyalások során kihangsúlyozták a d e p o s i t um f i d e i s é r 
t e t l e n m e g ő r z é s é n e k szükségességét. Konkrét kérdésként szerepeltek:
a természet és természetfeletti viszonya. az eredeti bún és Krisztus elégté
tele. a monogenizmus, a spiritizmus, az existencíalizmus kérdése és a ke
reszteletlen gyermekek örök sorsa.

A s z e n t s é g t a n I kérdésekre vonatkozólag a bérmálás kiszolgál
tatásának az idejéről, a gyóntatási jurísdíctío rugalmasabbá tételéről és az
ősegyházi kisebb rendek felébresztésérőlvitatkoztak;

A k e l e t i e g y h á z b i z o tt s á g a a ritusok szabadságáról. a keleti
pátriárkák eredeti tekintélyének visszaállításáról és a nemzeti nyelvnek a
liturgiában való használatáról tett előterjesztéseket, Ez utóbbi kérdésnél fel
melítették, hogya Szeritszék kis huzavona után az amerikai melkita egy
háznak megengedte az angol nyelv használatat, Vita tárgyát képezte, hogy
más lehetőség híjján az egyház nem engedhetné-e meg az egyesületeknek
az ortodox misén és szentáldozáson való részvételt. Komoly problémaként
merült fel az egyesült és nem egyesült keletiek vegyes házassága.

A központi bizottságnak mind a három ülésszakán a S z e n t a t y a t a r -
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t o t ta a bevezető és a záró beszédet. Míndanny íszor hangsúlyozta a bizott
ság felelősségteljes rnunkájának ielentőségét és kifejezte a közös szolgalat
ban való örömét.

+

Kairóból írja egy s z a l é z í á n u s nővér:

1928-ban kerültern Egyiptomba, majd a Szeritföldre és most újra ezen a

szegény afrikai sivatagon működöm, ahol a missziós munkának alig látható
nyomai vannak. Talán sehol sem olyan nehéz a munkakör mint itt, mert
szigorúan tilos minden térítési munka , De mindez nem akadályozza, hogy
a magvetés tovább folyjon, a jó Istenre bízva az aratást. Van két magyar
nővérünk Damaszkuszban és két magyar nővér az aggokkal foglalkozó ..Fáj
dalmas Anya Nővérei" szerz.etben, Az egyik Beyruthban van, a másik Ale

xandriában.
Kérem tartsanak továbbra is azoknak sorában, akik szomjas lélekkel vár-

ják a lap érkezését a távol idegenben. Mcn ,

PÁLYÁZATI fELHlVÁS

A bécsi Pázmáneum elöljárósága kéri a kolföldön élő papokat és a ma
gyar ifjúság nevelésével és oktatásával foglalkozó honfitársakat, hogya ma
gyar ifjúságban a papi hivatást fölkelteni igyekezzenek és a hivatottaknak
látszó ifjakat a Bécsben rmiködő magyar papnevelő-intézetbe, a Pázmáne
umba irányítsák.

Középískclát. végzett vagy érettségi előtt álló, papi pályára készülő ka

tolikus magyar ifjak forduljanak fölvételért a Pázmáneum eH~ljáróságálloz

(Vorstehung des Pazmaneums, Wien IX. Bolzmanngasse 14), ahol minden
szükséges további felví lágosftást megkapnak.

A Pázmáneum elöljárósága
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AZ "AETERNA DEI SAPIENTIAft

kezdetil körlevél, amely Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító halálának
1500. évfordulójára jelent meg. ismét azt rnutatja, mennyíre szívén hord
ja a Szeritatya a vatikáni zsinat P' a keresztény egység ügyét.

A körlevél első része a nagy pápa életének főbb eseményeit ál
lítja elénk. Leó csak diákonus volt, mikor , Il. Sixtus halála után, 440-ben
pápának választották. Kiemeli a körlevél, hogy Leó éppen jókor szólt be
le a Keleti Egyháznak Krisztus két természete körül támadt ví tájába , Rámu
tat arra a vezető szerepre , amelyet a kalcedoni zsinaton (451) játszott, ahol
az Ige megtestesüléséről szóló katolíkus tanítás. és a római pápa fősége egy

aránt új fényben ragyog fel.
Főleg rnint a z e g y s é g t a n ít ó j a jelenik meg Leó pápa lelki szeme

ink előtt. Tanítását a körlevél két alapgondolata foglalja össze.
Az Egyház egységének első forrása a m e g t e s t e sü l t I g e, az Egyház

egyetlen Jegyese. A Krísztussal való egység eredete minden hívőre nézve
a keresztség. Ez megerősítést nyer a bérmálásban és beteljesedést az Eucha
risztiában. A látható egység központja és támasza a római püspök, mint szt.
Péter utódja és Krisztus helyettese.

Második forrása az egységnek a római pápa tanító-hivatala.
Ez biztosítja a szilárdságot és az egységet az Eg-yház összes pásztorainak ta
mtásában . Péterben oltalmazza az Úr valamennyinek a sztlardsagat, ame
lyet Krísztus Péternek adott, és amely Péter közvetítésével átszáll az
apostolokra .

Kelet és Nyugat püspökei. sőt a császár is; tiszteletet és engedelmessé
get tanúsítotlak Leó pápa iránt és ez - rnínt örömmel állapítja meg a Szerit
atya - a bizánci liturgiában is meg van örökítve.

Leó tevékenységére utalva egységre hívja fel a pápa az összes népeket.
Kéri őket, lépjenek az igazság, a szereter, a béke útjára. Ami a kereszté
nyek egységét illeti, nagy reményt fűz a Szeritatya a mindinkább növekvő

iparkodáshoz, amelyet a keresztények a látható egység létrehozásáért ki
fejtenek, leginkább azonban az lsten győzedelmes kegyelméhez. Kifejezi
azt az óhaját: bár mielőbb megláthatná a megbékélés hajnalpírj át.

+
A hajnalpút talán már meg is látta A t h e n a g o r a s konstantinápolyi

pátriárkának Róma felé intézett és a sajtóból ismert kijelentésében. majd
az ezt követő figyelmességben. amellyel a. Szentatyának, Bea és Cícognani
bíborosoknak "keleti édességekkel teli kosárkát" küldött , Ha Konstantiná

polyban létrejön az egység. az egyszer kiindulópontja lehet Oroszország
megtérésének.
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JÓPASZTORI SZELLEM

Cser László SJ

AZ AMERIKAI EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETE II.

Az istentisztelet rendje
Az ezer ülőhelyes romaneszk templomot öt évvel ezelőtt fejezték be.

Az egy milliós költséget részben előbbi évtizedek felhalmozott gyüítéseí
ből, részben az építkezés idején meginditott külön gyültésből fedezték.
A hátramaradt összeget a templom szentelése után négy évre egészen

l et örlesztették.

A templomban h é t k ö z n a p o k o II három hírdetett rníse van R.4!1
kor az első, 7. 30-kor a második és 8 órakor a harmadik. A leglátoga
tottabb az első rníse, amikor a New Yorkba utazök jönnek, A nyolcó
rai mise a családanyáké, akik nem járnak munkába , Hétköznapokon a
három misén körülbelül ötszázan vesznek részt: ebből háromszázan ál
doznak.

Vas á r n a p hat rníse van: kezdve reggel hét órától, mLI
den órában egy. A tiz órai énekes míse, amikor a fizetett kántor veze
tésével az önkéntes férfiénekesek kórusa követi a latin misét. A többi mise
csendes. Evangélium után a pap a mikorfonnal fölszerelt szószéken elő

ször felolvassa a heti hirdetéseket: egyesületi élet dátumait, gyűlésekide
jét, a püspöki iroda üzeneteit. Utána felolvassa a következő hétre elő

jegyzett rníséket. Azt ín - ha levél érkezett a püspöktől - azt, s utána
az evangélíumot. Szeritbeszédre hét perce van, de ideálisabb, ha csak ö
tötvesz igénybe. 1'1z perc már színte túlzás.

A b e s z é d t é m a nem szabad. Mínden é vben kiadja a püspöki
iroda a "syllabust", mely minden vasárnapra megadja a beszédtárgyat.
Négy év alatt végtgprédíkalják ugyanabban az időben az egész egyház

megye minden templomában a katolíkus dogmatikát, erkölcstant, li
turgiát. Két éve a tizparancsolat volt soron, az elmult évben a Hiszek
egy tételei; az idén a szentségeket vesszük sorra. Az Oltáriszentségről

karácsony előtt egy hónappal kezdtük a beszédeket és egészen Uruapja
ig sorakoznak a beszédvézlatok,

Ez a rövid idő erős koncentrácíöt kíván a paptól. Öt perc alatt ke
veset lehet mondaní, de ha jól előkészítjük, magvas lehet amondaniva""
ló. A segédkönyv valóban segít ebben. A szeminárium tanárai készitik
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elő. A beszédeknél a hangsúly a tanításon van. A szónok nem dolgo
zik nagy emőctőkkal, Nem is várják töle, Ismeretet közöl, Az akara-
tot az egyház tekintélyével. Krísztus igéivel, jól odaillő példákkal in

dítja cselekvésre.
A vasárnapi hat szentmíse alatt körülbelül négyezerötszáz. ötezer em

ber fordul meg oa templomban. Az áldozások száma vasárnaponként két
ezerötszáz, háromezer." A hívek legnagyobb része angol misekönyvet
tart kezében és követi a pap latin miseszövegét. Sok templomnál beve
zették már a" párbeszédes misét is. A nép a mínístráns válaszain kívül
közösen rnondja a Glóriát és a Credo-t. Egyes helyeken hétköznap is
pap vagy világi lektor felolvassa a leckét és az evangéliumot angolul.

A késő délutáni. esti misék asztikség szerínr egyre gyakoribb jelen
ségek. Ipari vidéken. ahol sokan gyárban dolgoznak reggeltől délutánig.
esti mise várja vasárnap, .sőt hétköznapon is a híveket.

A d é l II t á 11i. e s t i á j t a t o s s á g o k nagy tarkasaget mutatnak,
Minden templomnak megvan a kedvenc ájtatossága. Hétfőn nálunk a
"Csodálatos Érem" ájtatossága megy szentségi áldással. Szombaton a
nyolcórai misét "Fatima" ájtatosság követi.

A vasárnapi miséken a "kosarazók" kétszer gyűirenek. Az első az
"ülőhely -dfj", amiért az evangélium után járnak körül] a Ínásodik a pon
tosabb értelemben vett fő-kollekta, Ezért áldozás után indulnak. Évente
legalább húsz-húszonkétszer még egy gyüjté~ van, rendesen templomból
kimenet az ajtónál. Ezeket az egyházmegye írja elő. Menekültek segé
lyezése. katolikus világmisszió, él washingtoni katolíkus egyetem, néger
mísszíók, belföldi missziók és így tovább ....•

A mi templomunknál vasárnaponként a két rendszeres gyűjtés eredmé
nye kétezerötszáz dollár körül van. Minden hónapban van egy borítékos
"havi-díj" gyűjtés, ami körülbelül ezer dollárt hoz. A püspöki hivatal
előírta gyülrések eredménye változó. A világmisszióra bejön ötezer dollár
is. Nem egy esetben a püspök bejelenti. hogy mennyit vár az egyes
templomoktól. Ilyenker ki kell pótolni a rendes gyűitésből, ha a kivánt

összeg nem jött be.
A szentségek kiszolgáltatása

A gyóntatások ideje szornbat délután négytől hat óráig és este
fél nyolctól kilencig. Négyen győntanmk, szinte megszakitás nélkül.

Csak az esti idő utolsó negyedór áJ ában gyérül a gyóntatószék környéke.
Ezenkivül minden reggel a két utolsó mise alatt egy-egy pap ill a gyón
tatészekben. Az iskola nyolcszázötven gyerekét minden hónap első szer
dáján és csütörtökén. két csoportban reggel 9-től végíggyöntatiuk. Első csü
törtökön d. ll. 4-6 és este !8-9 megint négyen gyóntatunk.
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A k e r e s z t e l é s e k e t, hacsak valami különös ok nincsen, vasár-
nap délután négy órakor tartjuk. A tem etéseket a temetkezési vál
lalkozó kivánsága szerint mindíg a templomba kísért halott jelenlétében,
délelőtt tíz órai, hárompapos énekesmisével végezzük. A temetés előtti

estén az ügyeletes káplán kihajt a temetkezési vállalat ravatalozó termei

hez, ahol az állami előirás szerint balzsamozott és az itteni szokáso k

szerint kozmetikai szépitéssel kezelt tetem előtt, a család és gyászoló
jó barátok jelenlétében közös rózsafűzértrnond, A hárompapos gyászmise

után következík a halott beszentelé.se, Temetőbe csak akkor megyünk,

ha az könnyen elérhető távolságban van. (Az egy vagy több órai autó
útra fekvő temetőkbe az ahhoz közeleső plébánia küld papot.)

A h á z a s s á g o t legalább hat héttel előre bejelentik a fiatalok.

Ha mind a ketten katolikusok. akkor a bejelentés után egy másik alka
lommal elhozzák keresztlevelüket és jegyesoktatást kapnak. Vegyes há
zasság esetén három oktatás az előírás. A házasság két katolikus között

legtöbbször esküvői misével kapcsolatos. Vegyes házasság csak püspöki
engedéllyel történhet a templomban, rendesen délután az áldoztató rács
előtt.

Egyesületi élet
A templomi élet mellett virágzó egyesületi élet is folyik.
"A szülők és tanítók egylete" havonta egyszer jön össze. A szülők

a tanító -a pacák és civil tanítónők előtt, a vezerőpap jelenlétében meg
beszélik közös kivánságaikat.

A "Rózsafűzér Társulat" magába öleli az egyházközség minden asz
szonyát. Havonta egyszer van gyülése. Fötevékenységük az imaélet fej
lesztése. Havonta, minden harmadik vasárnapon, közös áldozást rendez
nek, amikor z ászlőjukat kiteszik az oltár mellé, Havi gyűléseikre ven

dégelőadóthivnak !T'rg, aki vallásos, szociális, asszonyokat érintő kérdé

seket tárgyal. Évente egyszer vacsorát rendeznek, amelyre vendégeket
hívnak. Dívatbernutatők, kirándulások is gyakoriak az egyesületben.

Az ..Oltáregylet" kevesebb tagot számlál. Hűsz.-húszonöt tagja gondos

kodik az oltár virágairól és ellenőrzi, hogy az oltarterítők, a miséhez

használt ruhafelszerelés mindíg makulátlan tiszta és vasalt legyen. Éven

te egy gyJÍjtést rendeznek a templomban és ez az adományaköltőpén

zük az év folyamán.

A "Szent Név" társulat a férfiak egyesülete. Minden felnőtt egy

házközségi férfi a tagja. Havonta gyűlésre jönnek össze, amikor a fér
fiakat érdeklő témákról vendégszénok ad elő. Évente egy nagy reggelit
rendeznek a környék legjobb éttermében, amelyre vendégeket és jelen
tős szőnokot hívnak. Minden évben rendeznek egy családias [ellegü es-
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tét. ahol szindarabbal szőrakoztat ják a vendégeket. Mínden hónap máso
dik vasárnapján közös áldozást végeznek, amikor egyesületi zászlójukat
az oltár rnellett nyilvánosan kiteszik. tvente egyszer az egész egyház
megye összes plébaníáínak Szent Név Társulatai közösen kivonulnak a
püspök vezetésével, s valahol Ca sportpályán vagy nagy téren) nyilvános
gyülést tartanak szentségi áldással.

Az' egyházközség egyik legmeglepőbb férfi -szervezete az " t j s z a k a i
s z e n t sé g t rn a d ö k Egyesülete.~. Mintegy kétszáz tagja mínden hó
nap elsö péntekén este tízkor szentségírnadast kezd. Huszas csoportokban
váltják egymást egészen reggel hétig. amikor az utolsó, hatórai csoport
résztvesz a szentmísén is és szentáldozáshoz járuL A csoportok cserélik
egymást. Aki este. tíztől tizenegyig imádkozott egyik hónapban. a kö
vetkezőben tizenegytől tízenkettőig. majd tízenkettőtől egyig. később,

egytől ke~ólg és így tevabb. Minden csoportnak van vezetője, aki tele
fonösszeköttetést tart húsz emberével.
. Első péntek estéjén az egyesület vezető-papja kiteszi ímádásra az
Oltáriszentséget. Az első csoport tagjai előtt elkezdi a hivatalos könyv
imáit. Először az esti imát rnondja el. aztán a litániát és elhagyja az
oltárt. Majd a csoport - a saját köréból kijelölt felolvasók és előimád

kozók cserélésével - közösen elmondja azt a zsolozsmát. amely egé
szen a papi zsolozsma mintáj ára a Matutinum három nocturnusából van
egybeszerkesztve a Laudesig bezárólag.

A .. Páli Szent Vince Egyesület" a szegények perselyét keze-
11. A templom mínden ajtaja mellett ott a persely. A befolyt összeget
szegények támogatására fordítják. Ar.. pedig úgy történik: ha valaki
segélyt kér, elóbb két tag látogatást végez a kérdéses családnál. Terep
szemlét tartanak és a kérvényezők szüksége szerínt járnak el a segítés
ben. Ha nincsen rászoruló az egyházközségben. akkor diákokat segítenek
magasabb tanulmányaik el végzésében. vagy általánosabb jótékonysági egy
leteket ajándékoznak meg.

Igen fontos az egyházközségi "ministránsok Egyesülete".
A templomunknál körülbelül hatvan gyermek tartozik a választottak közé.
Havi gyűlést tartanak. Minden héten egy napon vezetó-káplánjuk gya
korlatot tart velük. tvente közös kirándulásta mennek.. Ministtáns ruhá
jukat az Oltáregylet szerzi be, de mínden gyerek rendbentartja a magá
ét. Hazaviszik és édesanyjuk vagy nővérük vasalja piros, fekete és fehér
reverendálukat, mossa fehér karíngüket, Minístránsnak lenni kitüntetés.
A [elentkezők próbaidőt 41lnal< ki. Ha jól megtanulják a szöveget. ha a

gyakorlatokon pontosan megjelennek. ha kijelölt idejükön ott térdelnek
a helyükön ~ szentélyben, az oltár mellett jelölést kapnak a gyakor-
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lott ministránsok mellé , Ha itt is megállták a helyüket. eleinte a leg
nehezebb jut nekik: A korareggeli misék és az esti ájtatosságok. Csak
ha itt is beváltak, lesznek elismert ministránsok.

Ez a fegyelem és válogatás melegágya a papi hivatásnak. A gyerekek
bámulatos áldozatkészséggel, figyelemmel és szorgalommal végzik tisz
tüket. Tudatában vannak. hogy ők állnak legközelebb az oltárhoz a
pap mellett,

Egyházmegyei pap-ismerőseim között egy sincs, aki ne lett volna
mlnistráns gyerekkorában.

A hitoktatás
A "Hitoktatók Egyesülete" a hívek majSasrendú vallási életének

bizonyítéka.
Mível a katolíkus elemi iskolák legjobb esetben is csak felét tudják

fölvenni a katolíkus gyerekeknek, középiskolák pedig csak a negyedet,
mínden szülő, akinek gyermeke állami iskolába jár, lelkiismeretben kö
telezve érzi magát gyermeke \ all ásoktatására,

Az állam nem ellenez, de nem is segít semmiféle vallást. Az ,álla
mi iskola nem ismer hitoktatást. Az órák előtt nincsen imádkozás. A
hittan a nyelv. történelem, mennyíségtan mellett nem tantárgy.

Hetente egyszer vagy kétszer jönnek a gyermekek hittanórára. A taní
tást a templom papjai, apácái és v i l á g i segítői látják el.

A mi iskolánkba körülbelül négyszáz elemista és háromszáz középís

kol ás jön az állami ískolákből, Az egyik Káplán vezetése mellett tizen
öt önkéntes hitoktató segít. Tanárok, ügyvédek, rnérnökök, üzlereru

berek, férfiak és nők ezek a tanerők. Időnként megbeszélésre jönnek
össze és a vezető kái1lán irányítása mellett továbbképzik magukat. A
világi segítők munkakészsége lehetövé teszi azt, hogy a hittanórá~ nö
vendékei csak kis számban vegyék körül tanarjaíkat, Tizenöt, legföl
jebb húsz gyerek csoportosul egy-egy tanerő köré. Igy ezek behatóan
tudnak foglalkozni szinte mindegyikkel.

A világi hitoktatók kezdeményezték sokhelyütt a plébániákon egyre
népszerúbb ..Tanulmányi Klub" -oka t. Tizen, tizenketten egy csoportban,
hetente. összejönnek egymás lakásán, ahol kávé mellett a csoportveze-
tő irányúásával egyikük, aki felkészült rá. előad valami katolíkus szem
pontból fontos targyat, A többiek hozzászólnak. Magasabb végzettségű

emberek között ezek a témák lehetnek egyháztörténelmi, orvosi, .eti
kai. kervs! delmi, az eRVház és az állam kapcsolatát rnegvíf Jcuő ne
velési és iskolai problémák. A rní egyházközségünknél három ilyen cso
port dolgozik egyelőre, s maris elég dolgot adnak a vezető kaplaniuknak,
aki igyekszik minden csoportot minden héten meglátoga tní ,
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Néhány sz6val meg kell emlékezni a "Házasságot Előkészítő Iskol á't-ról

is. Nem minden egyházközség tart ilyen kurzusokat, Az egyházmegyei
lap mindíg leközli: melyik plébánián, milyen időben iratkozhatnak be
a jegyesek. Három vagy hat velőadásból áll egy ilyen kurzus, Pap, orvos

és pedagógus az előadók.

Ugyancsak szokásos a,;Házastársak Kurzusa " A fiatal házasok megint pa
pi, orvosi, nevelői szaktekíntélyek előadásaira járnak, hogy házaséle
tük első éveiben eligazodást nyerjenek.

Sok plébániának van" Áttérók Iskolája" is. Vallási gyakorl~taiktól elma.r
radt felnöttek, másval1ásuak kapnak itt érdeklődésükre feleletet. Két év>
vel ezelőtt, egy közeli templomnál, mint nyári kisegítő dolgoztam és
a "holt szezon"ellenére hatvanan vettek részt az előadásokon!

Apostoli segédcsapatok
A plébánia kisebb, de talán egyik legfontosabb szervezete a ..Szűz

Mária Légiója" . Ta8Ía nyolc-tíz asszony. Kéthetente, néhol hetenként
gyűléseznek. A vezető pap imával kezdi a gyűlést, aztán rövid irányí
tó beszédet tart legtöbbször a tagok lelki életére vonatkozó kérdésről.

Aztán felolvasnak egy cikkelyt az egyesület alapszabályaiból, amely
színte az egész katolíkus teolőgíat végigveszi. Utána megbeszélés kö
vetkezik. A tagok beszámolnak végzett munkájukról. Feladatuk: kiku
tatni a plébánia területén élő, gyakorlati vallásosságukat elhanyagoló
családokat, egyéneket. Látogatást tesznek, igyekeznek megtudni a ba
jok okát, és szerető, leleményes munkával segítenek házasságokat ren
dezní, kihűlt szíveket újra melegűení, Imájuk, önmegtagadó életük
nagy segítség a plébániának. Ahova a pap el nem jut, ott az ő méd

szerük, modoruk, szívósságuk hallatlan eredményekre vezet!
A "Perselyezök"középkorú vagy idősebb csal ádapák. Mínden vasárnapi

misén és hétközna pi esti ájtatosságon négyen körüljárnak a sorok szélén

és kosarukba gyűjtik az adományokat. A pénzt a mellékoltárnái elhelye
zett nagyobb lada-perselybe öntik. Sok helyütt maguk a perselyezők,

nálunk .:t káplánok számolják össze a befolyt adományokat. A plébánia
alagsorán külön. szoba van erre fenntartva. Az aprópénz számolását gép
végzi. A papirpénzt a káplánok kezelik. Az ügyeletes pedig beszállít
ja a bankba. A legtöbb templomnál' minden család, sőt egyes esetek
ben minden iskolás és felnőtt külön névre szóló boritékcsomagot kap
az újévelött. Minden .vasérnapra, ünnepnapra és rendkívüli gyűjtésre e
lőrenyomott boritékok ezek. A boritékokból befolyt összegekről kim uta 
tás készül. Sok templomnál az év végén kinyomtatják és a hívek kö

Zött szétosztják a végleges kimutatast. Ebből mindenki láthatja, meny·

42



nyi vel járult hozzá temploma költségeihez és azt is, hogy ismerősei,

barátai hogyan adakoztak.
Az "Ifjúság(Egyesületek"a plébánia fiatalságával foglalkoznak. Külön

csoportot alkotnak a középiskol ás fiúk és lányok. Havonta rövid gyűlés után
táncestély t rendeznek az iskola nagytermében. Ezt is a vezető káplán irá
nyítja úgy, hogy felkér néhány házaspárt. akiknek jelenléte biztosítja a fia
talok Iörnodoní szórakozását.

Az elemisták leginkább sportcsapatokba tömörülnek. Nálunk két ko
sárlabda csapat, két uszócsapat és egy baseball csapat gyakorlatozik és
versenyez a többi iskolákkal. A gyakorlótermek és téli uszodák költsé
gét, az egyenruhát a "Szent Név Társulat"fizeti. A trénerek az egy
házközség önkéntes tagjai a vezető k.áplán ír ányűasa mellett,

A "Mária Kongreg acíé Ts tipikusan egyházközségi szervezet, Tagjai
középiskolás lányok. Havi gyűléseik úgynevezett "templomi" és ..gyűlés
termi...összejövetelek változata. Az előbbi alkalommal prézes- káplánjuk
beszél hozzájuk, majd elimádkozzák a Szűz Mária kis zsolozsmáját és
szentségi áldással zárják az órát. Az utóbbi alkalommal a prézes-káp
lán vezetése meller- megbeszélik részletes teendőiket. A különböző szrk
osztályok: beteglátogatók, család -kísegűők, a kulturális csoport, a ren
dező bizottság beadják tevékenységükrőla jelentést.

Olyan csaladokhoz, ahol beteg az anya. eljárnak kisegíteni. Ha aprók
a gyerekek, misehallgatás után egy vagy kettő a házban marad a gyere
kek mellett, míg a szalők a templomban vannak. A templomba hozott
apróságokat összegyűjtik egy tere.mben és játszanak velük, míg a szülők

misét hallgatnak. ,Előadásokat, esti táncösszejövetelt rendeznek. Vitaó
rákat tartanak. Segítenek az apácáknak az állami iskolás gyerekek hit
oktatasanal. A plébánián a körlevelek gépelését, sokszorosítását, cfm
zését végzik. '

Vigy áznak arra, hogy példás katolíkus életet éljenek. Esküvőjük reg
gelén, míelőtt elhagyják az oltárt, virágcsokrukat a Mária oltárra he
lyezik, hogy ezzel is kimutassák a Szent Szűz iránti tiszteletüket.

Az iskola
Ha az egyházközség szívdobogása a templomi élet. akkor lélegzése

az iskola.
A véleményt, hogy mílyen erős egy egyházközség, könnyű megalkot

ni. Nézd meg az iskoláját és már tudod is.
Az Amerikát látogató idegen könnyen meglepődhet azon. hogya világ

leggazdagabb országában egy harrnincnyolcmílliós, jómódban élő kato
likus tömeg csak ilyen templomokat emelt. Vannak nagy méretű,

nagy költséggel épített templomok. de hol marad Amerika Franciaország.
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Olaszország templomai mögöttz Természetes, hogy a gótika, a rene
számz, a barokk remekműveit nem itt építették, de nézzük csak meg
a modern olasz, francia, német templomokat! Kevesebb ítt a stfius j

igény? Nem olyan rnűvelt az izlés? Tagadhatatlan. Ahogy az amerikai
világi ép:ftészet is inkább méreteíben impozáns és gyakorlati hasznosságá
ban jelentős; úgY, az amerikai templom is. Még sz.ázával láthatók a kis
méretű. fáb6lépitett templomok ott. ahol kétemeletes győnyörű modern
iskolák állnak. A templom nem tudná befogadni a vasárnapi misehalk
gatókat. Ott talán ötszáz ember fél el szorongva, míg az iskola diszter
mében tartott rnísén kényelmesen helyezkedik el ezer is.

Az amerikai papság, az amerikai katolíkus szülő főgondja a szükség
törvénye szerím az iskola. -\zt épít í, látja el a lehető legjobb tanerők

kel. Mi lesz a gyerekkel. ha az állami iskola vallásnélküli levegőjében

nő fel i A felelet egyszerű. Nem fog ott felnőni. Ez a kijelentés a zon
ban a lehetetlenséggel határos. Ahogy szaporodik a katolikus lakosság.
egyre több ískolaterernre, egyre több tanerőre van szükség. Ma még
elemi fokon a katcllkus gyerekek fele katolíkus magániskolákba jár.
De rní lesz néhány nemzedék rnulva z Nagy erőprObája lesz az amerikai
.katolicizmusnak megadni a gyakorlati feleletet erre az egyre tornyosuló
kérdésre.

Az elemi iskolák t a n e r ő í az apáca-rendek. Nem egyszer hal
lottam a megállapitást, hogy el sem lehetne képzelni az amerikai ka
tolicizmust olyannak. amilyen az apáca-tanítók nélkül lenne. Valóban
így is van.

A szülők nagyon elfoglaltak napí teendőikkel. Sokszor a családanya

éppenúgy munkába jár, mint a férj. A gyerek nem a családi tűzhely

melegénél nő fel. A lehető legjobb pótléka ennek az apáca-iskola, ahol
nemcsak tanítanak, de n e vel n e k is.

A nővérek képzése, taníttatása elsőrendll kíhatásű erre a munkára, E
gész életük, belső lelkiéletük, imádságuk az iskolát szolgálja.

Idejüket az iskolában és kolostorukban töltik. Ott, hogy napjuk java
részében a gyerekekkel foglalkozzanak, itt, hogy rnegpíhenjenek, imád
kozzanak. előkészüljenek és erőt gyűjtsenek az iskolára.

+
Ennyi minden történik egy amerikai egyházközségben! Pénzcsörgés

a templomban? Szórakozások a templom alagsorán? Csak ennyit lát a
felületes szem. Az idegennek. az új bevándorl6nak, a csak látogató bí
rálónak időre van szüksége, míg észreveszi azt a nagyonis tevékeny.
erőteljes katolikus életet, amely a plébánia és a családok között hullám
zik. A központ a templom, a szentrníse, a gyónás. a gyakori áldozás:
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egyszóval a szentségí élet. Ha nem is éri el minden egyes tagban a lel

ki élet magasabb fokát, tagadhatatlanul mégis élő, gyakorlati ez a val

lási élet. És nemcsak kevesekben, nemcsak itt-ott egy-egy csoportban,
de a plébánia területén élő katolikusok e g é s Z t Ö m e g é b e n. A

papnak kevés ideje marad önmagára. Együtt él híveivel, akikhez azon
ban nem fűzi pajtáskodó barátság. Ó a Pap, a Míséző, Gyóntató, Áldoz

tató, Szentkenetet adó, Tanító, Isten -szolgája, a .Father" • Az egyhá
zat képviseli és a lelkek atyja. De ő nemcsak nyújtja azt, amit a pap

tól vár a hívő, hanem kéri, elvárja és meg is kapja a segítséget hivei
től. Mindenkinek áldozatot kell hoznia a templomért, iskoláért pénz

ben, munkában , Ez a jellege az egyházközségi életnek is. Ha kimarad

valaki, akkor jön a nagy hullám; az elanyagiasodás, a szektárianizmus,
a család vallásosságának, az egyén lelki üdvösségének veszélye... Hogy
ezt elkerülje, a katolikusok legnagyobb része készséggel veszi az egy
ház irányitását. Az irányitíÍst azonban nem elméleti tájékoztatásképpen
fogadja. A gyakorlatias amerikai szellem jegyében legegyénibb, családi
közösség i életét is engedelmesen egyházközsége papjai irányitása alá he

lyezi.
Az amerikai katelteizmus nem egyidős az állam kialakulásával. Későbbi

eredetű. Az első évszázadban csak kevés tagot számlált és utána is in
kább míssziős jellegű volt. Száz éve sincs annak, hogy a bevándorolt,
elsősorban szegény, többnyire tanulatlan munkástömegek erős, gyakorlati,
szervezett egyházi életet alkottak. Azóta, ahogy növekszik az egyetemet
végzett katolikusok száma. ahogy tanultabbak a tömegek, a z amerikai
élet alakításába és vezetésébe békerült politikusok, tanárok, orvosok, m
mérnökök, üzletemberek száma egyre szaporodik, a katclikus erő nem
csak mennyiségben, de mínőségben is nő. Ez a mínőségí erő egyre in
kább észrevehető, P.égen el sem volt képzelhető, hogy trappista kolosto
rok alakulnak, ahol a kontemplác iiS nepicsak az egyes szerzetesek meg
szentelődését, de az egész állam lelkiségét mélyíti. A trappista Thomas
Merton könyvei százezres példányokban fogynak, Megtalálhatók olcsó,
centes kiadásokban míndenütt, a dohány és pipereüzletek detektivregény
és képeslap sorozataí között is. Sheen püspök mély, drámai rádió, majd
televizi.ó sorozatait ríz-rízenöt mi.lliós hallgatóság figyeli. A katolikus

film a nagy reklámú bibliai filmek mellett elképzelhetetlen sikerrel pe
reg. A katolíkus pap, a katol íkus apáca romantikus, megnyerő alakja
látható az élet mínden jelenségéhez elvezető filmek térnájaban,

Ha majd eljön az ideje és a magyar katolíkus egyházat újra kell
szervezni, amerikai mintára kell tijraépúení l Majd az erők, a helyzet

és a körülmények mutatják meg, hogy míkor, rnít és hogyan kell el -
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végezni. Annyi bizonyos, hogy sehol a világon nem olyan élő, olyan
jól szervezett, olyan gyakorlati a katol ikus élet mint Amerika töme-
g e i b e n -, Minden nép, társadalom csak a maga erőit, kultúráját és mód- lód
szereit állíthatja a saj.át élete szclgalataba, Az amerikai egyházközségek
élete míndenesetre megérdemli, hogy megfigyeljük és tanulmányozzuk,
És hogy eredményes módszereit a hely és az idő körülményei szerint
magunk is megvalósítsuk.

Cser László SJ

ISTEN KEZE

Szabó Gyuszi nem szeretí New Yorkot , Nem útálja, nem gyűlöli. Csak
nem szeretí ,

A vidéki magyar város után túl nagy neki ez aMetropolisz. - állapí
totta meg róla egyik barátja. Honvágy bántja, - magyarázta a másik.
Nősülj meg kérlek, - tanácsolta a harmadik- és hozzátette: nem ver gyö
keret az életed semmiféle talajon, ha agglegény maradsz, Az kóbor ku
tya élet akárhol vagy. otthon, vagy idegenben.

Gyuszi nem szerette az éghajlatot. Nedves a levegő, rnondta, Sokszor
felhős az ég. Sokszor esik az eső. A barométer hirtelen ugrásokat vesz.
Mindenki fut az utcán és feldöntenek. Gyuszít ismertem otthonról. Nem
jártunk egy gimnáziumba, de az övében amolyan vezető ember volt és
kis diákla pot adott ki. Lírikus természet volt akkor. Különösen tavasszal
estefelé. a holdvilágnál , ahogyan a kis poéták kamaszkoruk innenső ol
dalán.

Gyuszi bosszankodásának mélyebb okai is voltak. Jól keresett, neki va
ló állása volt. Egy szállító cégnél a külföldí levelező irodát vezette.
Ám ó volt az egyetlen férfi alkalmazott ezen az írodari. A többiek asz

szonyok, lányok. Gyuszi főbaja New Yorkkal onnan táplálkozott. hogy
ebben a városban a "fehérgalléros" munkások tömege asszony. Ha megfigye

led a New-York Times hirdetési hasábjait, - magyarázta, legalább ötször

annyi női munkaerőt kérnek. És figyeld meg. tette hozzá. a város még
sem feminin jellegű. Robusztus. túlméretezett, erőszakos, durva, sablo
nos. Ami egy nőnek értéke, éppen a nőies bájosság hiányzik a new yor
ki lányokon és asszonyokon. Csupa szenvtelen kírakatfígura, kíkészftve,

mint a viaszbábok a Fifth Avenuen, Élettelen gépek, egyéniség. nőies

egyéniség nélkül. Valami perverzitás van ebben a dühösen meglódult
mozgásban itt körülöttünk.
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-Gyuszt, neked lírai bajod van. - mondtam neki.
-Bz meg milyen hülyeség? -kérdezett vissza.
-Emlékezz csak vissza, -folytattam, -mílyen boldogan meséltél Ró-

máról, Salzburgr61 és Bécsről. Ott jól érezted magad. magányos agglegény.
Párizst megvédted minden kritizálás ellen. Neked igényed az, hogy
harmónia, rend, szépség, derű. artisztikus környezet vegyen körül. Mi
kor velem vidéken jártál, valósággal elbűvöltek az amerikai tavak, fo
lyók és erdők. Neked lírai bajod van, - szomjas vagy ebben a kősíva

tagban. A nyolcmillió ember között egy embert sem ismersz vagy is
mersz el embernek. - mind idegen. Az égigérő épületeken érzed,
hogy csak nagyok, de nem szépek. Neked ez a merész és hosszú Wa
shington híö sohasem fog annyit jelenteni, mint a pest-budai Erzsébet
híd jelentett. Az Erzsébet híd szép volt, művészi s azután hasznos.
Ez a híd hasznos és egy kis szépség is került mögéie, de az eltünik a

hasznossága alatt. Neked ez a város túl praktikus. Te romantikus ter
mészet vagy. A te ebéded mellé hangulat is kell. Nem elég a félki
lós nagy darab hús.

-Szamarsagokat beszélsz, - vont vállat Gyuszi. Tudod, hogy nem ér

dekel már a költészet.
2.

Hetek multak el s közben többször eszembe jutott, hogy Gyuszit va
lahogyan ki kellene bíllenteni közönyéből,

Időnkint, ha utam arra vezetett, beugrottam New York Szépművészeti

Múzeumába . Ott nagyszerű kollekciók mutatják a klasszikus festészet
régebbi Iskolainak legkiválóbb festőít, Az én kedvenceim a francia im
presszionisták, mert olyan hatással vannak, mint a frissítő egy napos
sivatag gyalogosának. Legnagyobb igézőm Gauguin lett. Csak három
képe függ a falon, de jónyomású albumokon át megísmerkedtern ösz
szes eddig ismert festményével. Ami engem elemi erővel megragadott,
az az élményköztésének dinamikája és tragikus ereje. Minden festmé
nyén azt éreztem, hogy az a darab élet, amelyet ábrázol, most szüle
tett meg. ebben a pillanatban. Vásznain úgy mutatkozott az élet,
mintha most csúszott volna ki a Teremtő lster, újjhegyéből. Valami i
lyet éreztetett velem Gauguin s most a Eífth Avenue és a 82-es utca
érintkezésénél a hatalmas szürke épület lépcsőin igyekeztem fölfelé.
hogy megint találkozzam ezekkel a képekkel.

A hirdetőtáblára néztem, ahol a francia szobrász, Rodin gyűjtemé

nyét ajánlották a múzeumlátogató közönségnek. Gyuszi jutott eszembe.
Beugrottam a telefonfUlkébe és fölhívtarn. Kelletlenül, de beleegyezett,
hogyebédidejét velem tölti. Ott is ebédeltünk a ..Cafeteria" -ban.
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3.
Beszélgetve rnentünk föl a széles lépcsőkön. Szerétern ezt a nagy

mércuí szürke épület-belsőt nemes. egyszerű vonalaival és szürke felü
let ével. ahol maga az épület szerényerr háttérben akar maradni, hogy
annál büszkébben rnutathassa kincseit, a műremekeket,

Egyre lassabban lépkedve értük el az első emelet széles korrídorját,
ahol színte beleütköztünk Rodin "Ádám"-jába. Ott állt a gigantikus
bronzalak ízrnosan, tökéletes emberi testben, belülről dübörgő dinamiz
mussal és tragikus életéiménye kiáradt izmaiba és hibátlan emberségé
be. Némán és lassan rnozcgtunk már. Hosszan álltunk a "Penseur"gon
dolatba mélyedt férfialakja előtt. Ennek az élő bronzszobornak nemcsak
a kézre támasztott arca, de egész teste elmélyedé st és a termékeny

gondolkodás tökéletes kifejezését muta Ita. Szemünk azt án déne' a illi

gó, hullámzó fehér marvanykompozíctök ritmikus, finom, gondolattal,
érzéssel, fájdalommal és örömmel telített sorozatát. Mintha tengerben
éreztem volna magamat, ahol egy láthatatlan erő, Igazság és Szépség
rníndent megmozdít, de a megmozgatott anyag húségesen és alázatos
odaadással rnozgatöja iránt, felveszi annak hangját, üternét, rjtmusát,

Szinte zenét lehetett hallani ezek között a szobor-kompoztcíők között,

Ütemezést, ami csak kevés költőnek jutott ki. Életet: fölnyitott éle
tet, ahol a legmélyebb, legfontosabb és legértékesebb emberi dolgokba
látni.

Gyuszi most úgy belemarkolt a karomba, hogy összerázködtam. Ala
csony oszlop-állványra rnutatott, ahol Rodin fehérmárványba álmodott
"Isten-Kéz"cimű szobrát helyezték. A nem nagy márvány egészen gi

gantikus kezeket mutatott, rnelyek könnyedén tartják a nedves és idom
talan anyagot, Ujjai között rnínt egy zenemű legfontosabb témája,
könnyedén és tökéletesen siklott ki Ádám filigrán alakja, míg a má-
sik kéz ujja, mintha a karmester új akkorddal előhívná az előbbi té
ma másik részét, hogya két leglényegesebb részlet az egészet megal:
kossa, - a másik ujj könnyed intése kivezette Ádám oldaláról az asz
szonyt, ~vát.

Ebéd közben Gyuszi hirtelen ramkérdezett.
-Mért hivtál ide éppen Rodint megnézni?
-Hogy bemutassam neked a bronzba öntött és márványba simított tő-

kéktes lírát.
-Lír át?
-Egy nagy lírikust, akinek füle az élet ütemét és hangjait hallgat-

ja, tapintása kiérzi az élet ritmusát, szeme meglátja az élet lénye
gét, - nemcsak igazságát, de azt is , hogy ami igaz, milyen szép is.
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Rodin anyaga a bronz és márvány. költő anyaga a sző, zenészeké a
hangszer. másoké más•.• Mi is a te anyagod, Gyuszi?

Bizalmatlanul nézett rám. aztán vállat vont.
-Vagy úgy? r Ez egy térítési kísérlet vol: nálad! Visszavinni az el

kókadt bokrot a virágz6 kertbe, fa6riások, csörrenő patakok, virágok
közé, hogy újraéledjen ! Köszönöm az igyekezetedet. pajtás! Sajnál
nálak. ha eredménytelen lenne fáradozásod r

-Ne légy szamár és figyelj rám, Gyuszi. Tudod jól, hogy sziszté.
mahajszol6 emberek szeretnek míndent beosztani. Mindenki a maga
megismert világa szerínt, Pszichiáterek cíkloid emberekre osztják -fe
lebarátaikat, szocialisták munkaad6ra és munkasra , politikusok repub
likánus vagy demokrata pártra. vagy ilyesmire, aszerint, hogya föld
melyik pontján áll a lábuk. Ha szereted, ha nem, én most tüstént
becszte m előtted az Emberiséget. Lehet, hogy csak elektrotechniku
sok hallgatnának rám, de te ülsz itt most és meg fogsz hallgatni. mert
szereted a levest és nem fogod rníattarn otthagyni.

Kétféle ember van, -okoskodtarn, - pozitív és negativemberféle.
Az első az alkotó, a termelő; a másik a fogyasztó, a kritizál6. Lás
sad be végre, hogy te nem tartozol azok közé, akik csak élősköd

nek az előbbi csoporton. Te nem arra születtél , hogy rníndíg, min

denben a hibát, a hiányt. a fogyatékosságot keresd. Nem
arra. hogy mindíg bíráld azt. amit más alkot s közben temagad ne
csinálj semmit. Te azokhoz tartozol, akik készek tudomásul venni
az élet valősagaít, de- akikben van annyi belső erő. hogy hozzá tud
nak adni magukból valamit ehhez a világhoz. Miért adod át magad
ennek a kisebbségi közöny-érzetnek, a semmitérő vállvonogatásnak,
miért akarsz félreál1ni a nagy folyam partjára, amikor beleállhatsz
a zúgó áradatba?

Gyuszi olyan lassan kanalazta már levesét, hogy keze alig-alig
mozgott. Maga elé nézett és jóakarattal elrnosolyogta magát.

-Van valami a prédikációdban, jegyezte meg szelid gúnnyal, amely
ben több volt a megértés. mint a _bírálat.

Mikor az autóbusz megállónál elköszöntünk egymást6l, még ezt
mondtae

-Te, ez a Rodin egészen megszépíti New Yorket. S hogy ne könyvel
hessek el magamnak semmi biztos sikert, kicsit megint gúnyol6dva
rám kérdezett:

-Hová megyünk legközelebb pozitív töltésre?
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MUNKA

AMUNKA TEOlOGIÁJA

Ez a cikk tulajdonképpen nem más, mint Ste
phan Wyszynski biboros német fordűasban.Der

Christ und die Arbeit" cúnen (Herder, Wien,
1959-ben) megjelent könyvének az ismerteté
se. A 192 oldalas könyv bolti ára 65 Schilling.
Csak mellékesen van benne néhány szó a pap
munkájáról. Erről később külön kellene írni.
Mégis hasznos előtanulmány, mert tévedés vol
na azt gondolni, hogy akár a hívek, akár az
Egyház vagy az Isten meg lehetnek olyan papi
munkával elégedve. amely komolyságban, cél
szeniségben és szorgalomban nem veheti fel a
versenyt a világiak munkájával.
Teológia ebben a vonatkozásban annyit jelent,
hogy a munka Istennel való kapcsolatait kutat
juk és a munkát isteni nézőpontból ítéljük meg.

A munka problémái ma
Sem a munka, sem a munka hiánya ne ártson az egészségnek. Másrészt

ne oltsa ki a szellemet sem. Ne az ember legyen a munka rabszolgája, ha
nem a munka szolgálja az ember egyetemes érdekeit. A kizsákmányoló
munka vét a természetjogi és isteni igazságosság meg a szeteret ellen, meg
bontja a társadalmi rendet és a békét az állami életben, nyugtalanságnak
és lázadásnak a csíráját hordja magában. A munkabér kérdése nemcsak az,
hogy néha nilkevés, hanem az is, hogy néha tűlsok, amikor a keresetet el
isszák, vagy ha mások irígykednek rníatta. A munkanélküliség részben a
hibás szervezés következménye, részben a munkanélküli segéllyel való visz
szaélések forrása. A tunyaság mások munkájából szeretne megélni.

A munka nem más, mint az istenadta tehetségek, talentumok karna
tothozó, köteles felhasználása. Aki tud, köteles másoknak is fízetéses rnun
kát adni vagy közvetlenül, vagy legalábbis az ilyen munkát tamogatní , A
tőkés is köteles dolgozni (2 Tessz. 3,10). A szellemi, ku!túrális, vallási irá
nyú munka is értékes és a szemlélődés is lehet munka. Ma haladunk a kol
lektiv munkaszervezkedés felé, a magánmunka egyre ritkább lesz. A mű-
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velódés fejlodése a munkától függ. A természet feletti uralom csak
murikaval bíztosíthatő, A gépesités következtében a munkaidő egyre rö
videbb, a munka maga egyre könnyebb lesz. A munkaképtelennek jo
ga van a megélhetésre mások munkája gyümölcséből. A munkakényszer
csak bűnözőkkel vagy munkakerülőkkel szemben jogos. A munka végső

életcélunk elérésének egyik eszköze.

lsten m u n k á j a

lsten szellemileg működik;, megteremtette, fenntartja, megváltotta
a világot, kegyelmeket osztogat, megalapűotta és vezeti az Egyházat.
A teremtmények is csak az Istentol kapott erőkkel tudnak dolgozni. Cso-

. dalátosak Isten műveí (103-104. Zsoltv], Az ember csak átalakítani

tud, nem teremteni. Krisztus maga kezdetben kézműves volt és (gy er
ről a rnunkáröl egyéni tapasztalatot szerzett, Az apostolok is keményen
dolgoztak. Jézusa feltámadása után munkaközben is találkozott velük
és megvígasztalta öket. Az apostolkodásnak olyannak kell lennie, mint
a halaszatnak. Egyikfajta munkát sem szabad megvetní. Szent Pál tud
ta, hogy joga volna lelki munkájából megélni, de a lelkipásztori érdek
rovására nem akarta jogát érvényesíteni.{1 Kor.9,12 köv.}, A munka e
lőnye az is, hogy a keresettel lehet segiteni a nélkülözőkön (Ef. 4, 28.).
Csak ez a keresztény gondolkodás a munka gyümölcséről. mert ..nagyobb
boldogság adni, mint kaEni"(Ap.Cs. 20,33-35.)

A munka emberi igény
A pogányok azért nézték le a munkat, mert nehéz. Az embert ki

szolgáltatja a munkaad6 szeszélyének, akadályozza a lélek szabad szár
nyalását. kevés keresetet biztosít. a munkaadók mégis mindig elégedet
lene.k az eredrnénrv el és folytonosan mások parancsait kell végrehajtani.

A keresztény igazságosság és szerétet kíküszöböli a munkának ezeket
a hátrányait. Munka nélkül nincs megélhetés és haladás, elmarad az
isteni küldetés teljesítése (Gen. 2,15), amely izzadságba kerül (Gen.3,19).
A célszerű munka értéknövekedést hoz létre. Ma még joggal panaszkod
hatnak a nők, hogy az ő munka -idejük nem rövidült meg, bár a háztartási gé
pek az ő rnunkajukat is megkönnyítik. A rnunka értékét lefokozza az,
akí csak anyagelvűen fogja fel a hasznát. A munkamenet teljesen ön
működő gépesitése (.utomatio) a legmagasabb szakképzettséget igényli
a munkastől és az a hátránya, hogy a roppant költséges berendezés ér
tékét veszti, ha a divat szeszélye folytán az előállított termék vagy á
rú igénylése megszűník, A futószalag melletti munka nem igen va16 fér
rínak, butítéan hat, nem hagy semmi kezdeményezést. Rossz a munka-
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szervezés, ha nem fejleszti a közösségí érzést. vagy ha az értelem, ér
zelem és. akarat nem múködhetnek összhangban.

Kezdetleges felfogás, hogya munkaadó és a munkavállaló érdekei ellenté
tesek. Magasabb fokon, kissé több intelligenciával és jóakarattal azonban mínd

ketten rájönnek arra, hogy jobb, ha összeegyeztetik az érdekeiket. A munka ered
ménye ne csak egy YlS csoportnak jelentsen hasznot. hanem arányosan és
méltányosan az egész társadalomnak, amelyben az egyén nem rabszolga és
a közösség nem bálvány; sem bér, sem nyugdíj, sem állami hatalom nem
öncél; a robot nem megengedett eszköz, de az életnívó sem az elérendő

legmagasabb eszmény, mert nem az érzéki élvezet a munka célja. hanem
a szellem. a lélek érdeke és Isten dicsősége, amely helyet ad az istentisz
teletnek, és figyelemmel van az erkölcs szempontjaira is. A munka nem ki
zárólag anyagi szükségletek fedezéséneh az eszköze. hanem Istenhez kell,
hogy vezesse az egyént és a közösséget is. Csak így lesz belőle áldás. egyéb
ként átok és míndenféle bűnnek a forrása.

A munka szociális kötelesség
A munka nemcsak egyéni foglalkozás. hanem a munkarnödszerbe, a munka

eszközökbe és a munka célkitűzéseibe bele van sűrítve a múlt tapasztala
ta. Egyúttal a jobb jövőt is elő akarja készíteni, amennyiben létesítménye
az előállítójának és az igénylőjének egyaránt hasznot akar hajtani. Az egy
re növekvő igények folyton új munkát kívánnak.

A munkára való kíképzés.: a közös munka, a munka célja stb. mínd az
emberi összetartozas érzetét növelik. A munka a közjólét alapja, mert fe
dezi áz" egyént; családi és társadalmi, sőt nemzetközi szükségleteket, Hogy
valaki a közösségnek hasznos tagja legyen, ahhoz szükséges az alázafos alá
rendeltség, a szükségletekhez való alkalmazkodás. összmunka, bajtársiasság
stb.

A munka gyümölcseinek az é l v e z é s e
Az a legmegfelelőbb módszer, ha a vagyon leginkább magántulajdonban

. van, de az élvezete közösen, a közérdeknek megfelelően történik. A régi
mőzesí törvény (Ex. 23, lo) előírta a termőföldnek minden hetedik évbení
parlagonhagyasat, amikor hozadéka a szegények tulajdonát képezte. A bön
gészés joga is megillette a szegényeket. A járókelők is szedhettek a kalá
szokb6l és a szőlőfürtökbőí , Az idegenek, árvák és özvegyek különös gazda
sági védelemben részesültek az Ószövetségben. A Quadragesimo anno körle
vél elvárja a tulajdonostól, hogya fölösleg, a megtakarftott tőke új munka
alkalmakat teremtsen. A kereszténység szelleme nem egyeztethető össze a ki
csinyes önzésset. A tőke először a valódi közszükségleteketelégítse ki ará-
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nyosan , nagyvonalúan. A saját igények mérséklése mellett nem maradhat
kiáltó nyomor a társadalomban.

A világ népessége növekszik. Ez a körülmény szükségessé teszi, hogya
munka teljesítménye, a szorgalom, az intelligens nemzetközi tervezés és
az elosztás is arányosan fejlődjön, akkor nem fog éhinség beállni. A mun
ka eredménye lehetövé teszi azt, hogy minden ember Isten gyermekéhez
méltő módon éljen. Ez a lehetőség Isten dicsőségére válik, mert az Ő gaz
dagságát hirdeti. Az ember feladata ennek a tervnek az okos, igazságos és
szeretetteljes végrehajtása. Kevesebb ember kevesebb munkást, kevesebb
termelőt és fogyasztót, kevesebb istenirn ádőt és égi lakót jelent. Ezért aszo
ciális a születésszabályozás, a bevándorlás kizárása bizonyos országokban,
a lakások szűkre építése, a faji elszigetelődés, a többgyermekes családok
nem támogatása az adópolitikában stb. Az értelmes és szorgalmas munka
lehetővé teszi, hogy ma szűkebb területen nagyobb népesség fokozottabb
jólétben éljen, mint régen kevesebb lakosság nagyobb területen. Isten meg
engedi, hogy az emberi ész a teremtés régi kincseit folyton új módon tud
ja megismerni és munkával kiaknázni. Aki dolgozik, az remél és bí~ik a
munka eredményében. végeredményben Isten jóságában (2. Tim. 2,15). Is
ten rnínden gyermekét jól akarja lakami (Zsolt. 103.27-28.). De a vég
rehajtás az ember lehetősége, feladata és érdeme. A szeeralis és krisztusi
cél elveszi a munka keserű ízét, sőt megnemesíti, mert bekapcsolja az is
tenemberi élet vérkeringésén keresztül az örök életbe. (l Kor.15,58)

A munka a Teremtő iránti s z e r e t e t gyakorlása
A fizetés, a bér nagyjából a munka termelőértékéhezigazodik. Ez a

szempont természetesen nem veszi figyelembe azt, hogya munka egyúttal
meg is szenteli az emberi szem élyt, aki a munka által szintén értéktöbb
letet nyer. Ha a munka túl nehéz, túl sokáig tart. túl zajos stb., akkor va
lóban megvan az a hátránya, hogy az ember mellette nem igen foglalkoz
hatik Istennel. .A munkában rnutatkoz ík meg, hogy ki a hű és okos szolga
(Mt , 24,45), aki a kis dolgokban is lelkiismeretes, mert hiszen a kis dolgok
is Isten alkotásai. Hajlandók vagyunk -e alacsony természetű munkát is vál
lalni? Isten barátai úgy leszünk, ha azt tesszük, amit a körülmények vagy
elöljáróink révén lsten tőlünk kíván. Ez a lelkület kizárja azt, hogya mun
ka rabszolgái maradjunk. Viszont lehetövé teszi, hogy Istent mindenben
meglássuk (Bölcs. 13, l). A legkedveltebb munka mellett is tudatában mara
dunk annak, hogy Isten nélkül semmit sem tehetünk (Ján. 15, 5). Ha a mun
kát szeretettel végezzük, akkor a teremtésben megmutatkozó isteni műkö
déshez leszünk hasonlók: Isten is szetetetből hozta létre a világot. Ha Isten
nel együttműködünk, az eredmény nagyobb lesz, mintha csak "egyedül",
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Isten nélkül vagy Isten ellen uolgoznánk. A munka révén a megváltás mú
vében is részünk lehet, a kegyelem segítségével UdvözítjUk magunkat. A
békétlen, elégedetlen lelkülettel, pusztán kényszerből végzett munka nem
békít meg Istennel, nem szolgálja az Ó dicsőségét, sem az ember lelki hasz
nát (1 Kor. 10, 31). Szeretet nélkül a legnagyobb erőfeszítés is értéktelen
Isten előtt (1 Kor. 13, 3).

A munka imádság
A munka ne legyen olyan sok és olyan természetű,hogy az embert elsza

kítsa lelkileg Istentől. Munka, felebaráti szerétet és imádság ne legyenek
ellentétek, hanem összhangzatosan egészítsék ki egymást. Minthogy az ima
a lélek fő tápláléka, a mai élet pedig nagyon hajlamosít az érzékekbe va
16 beletemetkezésbe, fontos, hogya munkakörülményekelómozdítsák az
imádságos lelkületet. Sokszor nem könnyen találkozunk munka közben Is
tenner. De ha szetetjük Őt, akkor keressük Ót munkánkban, márcsak há
1ából is azért; hogy hasznothoz6 munkát végezhetünk, érdemeket szerez
hetünk, másokon segithetünk stb.

A munka csak úgy lehet imádsággá, ha a rnunkaeszközökben, munka
célokban és munkamódszerekben Isten akaratát ismerjük fel. Csak a bún
állítja az imát és a munkát egymással ellentétbe. Míndakettő együtt
kell, h('.~v Istenhez vezessen. Hiszen Benne élünk, mozgunk és vagyunk
{Ap. Cs. l? ,28). Munkaerőnk lassan elkopík és elfogy: ezt az áldozatot
ajánljuk fel Istennek, ahogy Krisztus ís munkában áldozta fel magát ér
tünk. A munka a mí engesztelésünk. Igy közel érezzük magunkhoz Is
tent.
A munka eredménytelensége esetén van, alkalmunk alázatosságot gyako
rolni, rádöbbenní saját gyengeségUnkre: haszontalan szolgák vagyunk
(Lk. '17,10). Csak igy tanulunk bele az isteni Világrendbe. A jó szívvel
vállalt faradség tisztítja a lelket, ezért is hála jár Istennek. De mível

a bíín hozta a munka nehézségeit és hátrányait a világra, okosan levonva
ebből a következtetést, elfordulunk a bűntől, Az anyag erői ellenállást
fejtenek ki az emberrel szemben, leküzdé.sük az ember részéről nagy e
rőt és okosságot kiván. Az összmunka is nehéz, az önzés teszi ílyenné ,
Ha pedig az ember a kegyelemnek is ellenáll, akkor lehet bár rnunkája
ideig-óráig hasznos, végeredményben haszontalan lesz.

A munka b é k é l t e t ő e n hat

A munka lehet orvosság is. A bún hatása többek közt az, hogy tév

útra vezeti az értelmet, a kedélyt és az akaratot a képzelettel együtt. A
fáradságos munka hivatva van a bűn néhány következményét eltörölni
és az embert a jó útra visszavezetni. A munka nemcsak arra val6,
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hogy a nyersanyagot megnernesítse, hanem még inkább arra, hogy az
embert jobbá tegye és tökéletesítse. Ezt a célt azonban csak az igaz
ságos bérrel jutalmazott az egézséges körülrnények közt és becsületes
környezetben végzett rnunka éri el rendesen. Olyan a szerepe, mint a
szebrász vésőjének, amely ellen nem lázad fel az anyag: a lélek is
kell, hogy hagyja magát lassú munkával faragni Isten vésője alatt.
Amíg az ember nem tud úrrá lenni az anyagon és a természeten, ad
dig katasztrófák nem kerülhelTh el: földrengés, vízáradás, vulkánki
törés, villám, atomsugárzás stb. A természet erői csak bizonyos fel
tételek mellett szolgáljáK a javunkat.

A munka lelki értékei
Az aktiv szerzetesrendek vagy a hozzájuk hasonló társaságok és ín -:

rézetek ügyesen összeegyee.retik a munkát az isteni és felebaráti sze
retet gyakorlásával meg az imádsággal. Mária és Márta szerepét nem
szabad teljesen szétválasztaní, Természet és kegyelem, istenség és
emberség összetartoznak.

Az eredményes fizikai munka ídealizrnust, hitet és lel
kesedést kív:án meg. De még értékesebb lesz azáltal, ha lelki nyuga
lommal. békével, önrnérséklettel és türelemmel párosul. A jól vég
zett munka alapossagra, önismeretre nevel és arra viszi az embert,
hogy s z o ci á li s é r z é k é t kifejlessze. Aki új mődszert ja vasal, az
arra is nézzen, hogy az idősebb nemzedék érdemeit ne tagadja le és
a változtatásokat fölényeskedés, mások lenézése nélkül vezesse be.

A m u n k a a d á s é s m u n k a ve z e t é semberismeretet. özetlen
séget és önuralmat tételez fel. Ha valaki mások hibáin csak botrán
kozní tud, de ahhoz nem ért, hogya hibák okait is felismerje és a
zokat kíküszöbölje, akkor az ilyen nem alkalmas a vezetésre. Ilyen
tulajdonságokkal könnyebben rendelkeznek idősebb, tapasztaltabb mun -)
kások.

A türelem fontossága m u n k a közben
A türelem a Szentlélek gyümölcsei közé tartozik (Gal.5,

22). Ez a j6 tulajdonság legyőzi a rendetlenséget, a békétlenséget, a
szétszőrtsagot, Aki tűrni tud, az azért képes erre, rnert bízik Isten
ben. Minden nevelői és vezetői rnunka türelmet igényel, mert a jó
magnak' idő kell, hogy kikeljen. A rossz szokások kiirtása és a jó
tulajdonságok elsajátítása sem megy hirtelen. A munka tökéletessé
gére nem tudunk másképp eljutni, mint türelemmel. Ez nemcsak iga
zi művészekre, festőkre, zenészekre stb. áll, hanem a kéz iípari : vagy
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tudományos ruunkara is (Jak.5-7-B). Az ember csak lassan képes Isten
törvényeit egészen, nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is elsa
ját!tani (Mt. 26, 39).

A forradalmár szellem míndent egyszerre akar erőszakkal el
érni. A nagyzási hóbort pedig óriásoknak való célokat tűz maga elé.
A szerves haladás csak türelemmel érhető el. A sietség sok munka se
lejtes voltának is az okozója. A rnínőség pedig általában fontosabb,
mint a mennyiség. Különben csak a látszatnak dolgozik valaki.

Lelkiismeretesség és szorgalom a m u n k á b a n
A munkapr6bára teszi a kötelességtudást. Könnyen az a vágyunk

támad, . hogy más munkához fogjunk, rnert a régihez elvesztettük a
kedvünket. A pályaváltoztatás kérdése is felmerülhet. esetleg jogosan.
ha valaki nem alkalmas a régi munkára, más körülmények közt azon
ban ez csak szeszétyből és rnegfontolatlansagbdl történik; Ha valaki
egy elérhető, jó és kötelező munkacélt szükség nélkül elhagy. meg
terheli vele a lelkiismeretét.

Hogyan kell a munkát jól végezni I A céljának megfelelően. A tő.

lünk független adottságokat is figyelembe kell vennünk. A munka ál
tal értéknövekedés jöjjön létre. A módszer rendezett és ésszerű legyen.
Ne a közepéri kezdjük. ne hagyjunk ki semmi fontosar. Ne CSd;, azt
végezzük, ami könnyű és kellemes, a többit másokra hárűva, Min
dent a kellő időben, pontosan fejezzünk be. Ellenőrizzük. jő-e minden,
trje el azt a tökéletességi fokot, amelyet munkaadóink és az lsten
joggal elvárnak tőlünk. Az alanyi munka legyen egyre tökéletesebb.
Aki önálló munkát végez, az találja meg ebben a helyes középutat,

kül önben sosem lesz kész a munkával, hiszen míndíg lehetne még va
lamit tökéletesfteni rajta.

Károkat. selejtet, csak lelkiismeretességgel és szorgalommal lehet
megelőzni. A lustaság, halogatás, üres kibeszélés .és az adott szó meg
nem tartása a munkát megrendelő vevőkkel szemben meg nem enged
hető hibák. Odaadással szolgallatok, mert az Úrnak teszitek, nem em
bereknek (Ef. 6,7). Az Úr napja ... nyilvánvalóvá teszi. .. , kinek rnít
ér a munkája (l Kor. 3, 13). A lelkiismeretesség tárgyilag és alanyilag
egyaránt megszázszorozza a munka értékér,

A munka k ö z b e n í nyugalom
A trappisták boldogok hallgatagságukban. Tudomány és életszentség

csa k csendben virágozhatnak ki. A szántóvető és a bányász elme
rülnek a természet titkainak a szemtéletében. A gépész, a gépkocsive-
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zető, a pilóta stb. igényli a fígyelernösszpontosfiést. A csend a lélek
ben születik és a magánya barátja. A külső zajtalanság egyedül még
nem biztositja a lélek nyugalmát, ehhez rend, bűntelenség és kegyelem
is kell, meg Isten jelenlétének a tudata. A lélek csak akkor hallja
meg Isten szavát még zajos munka közben is, ha belül rend uralkodík.

Minden külső zajnál nagyobb zűrzavart okoz a b e l s ő r e n d e t l e n s é g •

a szenvedélyek háborgása. a képzelet zilált csapongása. az önuralom hiá
nya. Az :n hangoskodását csak az alázatosság és az önzetlenség tudja le
csillapítani.

Ha valaki a munkájával okvetlenül hírnévre törekszik és önmagának

csinál reklámot, akkor nem fog tudni alapos munkát végezni, mert
tulságosan a külső látszatra lesz tekintettelj a taps utáni vágy, a pénz

éhség könnyen e1terelik figyeimét a jó munkától,

Veszekedések. komoly és heves nézeteltérések is felboríthatják a szo

lid munka végzéséhez szükséges lelki nyugalmat. Igazságosság. szetetet
és tapintat kell ezen gátló tényezők, vagy a fölösleges zaj elkerülésé

hez. Jézust a rokonai akarták hivatásbeli teendőitől eltéríteni (Ján. 7.
l köv.)

Összmunka
Az egyes részletfeladatokat áttekintő vezetésnek kell egybehangolnia.

Ez a cél alárendeltséget tételez fel. A munkát be kell osztani, a sor
rendet meg kell állapítani. Nem minden munka egyformán könnyú
vagy nehéz. J6- vagy rosszindul~tnak is szerepe lehet az elosztásban.
Ilyenkor nem marad más hátra, mint elviselni egymás gyengé
i t (Gal. 6, 2). Emellett igaz marad az a közrnondás is, hogya madár
hordozza a szárnyát. de a szárny is hordozza a madarat.A segírés és
a szolgálat kölcsönös, ha nem is 'egyforma,

A jó összmunka előfeltételei: megfelelő oktatás alapján
elő kell a z ésszerű követelményeket terjeszteni. A fölényeskedő paran
csolás helyét a baráti megérterés foglalja el, amely betekintést nyújt
az egész munka menetébe, ha ez nem túl bonyolult vagy nem kíván
titoktartast. A munkatársakhoz val6 viszonya kölcsönös igazságosságon
és jőíndulaton épüljön fel. A kötelességteljesítést nem szabad senkinek
sem hamis barátkozásból elengedni. Nézeteltérés esetéri arr-eddig lehet,
a szelíd eljárás a Iegbfztatóbb. A birálat és a szemrehányás ne legyen
személyeskedő vagy sértő. hanem csak a személy javát és a tárgyi ér
deket szolgálja. A szerétet leternpírja még a megérdemelt büntetés

élét is. Az adott utasit ás ne menjen túl azon a határon, amelyet a

szív békével el tud viselni. Akinek olyan a természete, hogy az össz
munkát nagyon megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi, azt vagy ki kell
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kapcsoIni az ilyen munkából, vagy rendkívüli erőfeszűésre kell szoti
taní, hogyaszociálissá ne valjon,

A munkának és a pihenésnek az ideje
Két irányzat uralkodik a rn u n k a p í a c o n t az egyik fo

kozni akarja a munkateljesűrnényt és a munka üternér, a versenyt; a
másik irányzat le akarja rövídűení a munkaidőt, a Iegteljesebbiönmü
ködő és önszabályoz6 gépesítésre törekszik, hogy minél több embert
ki tudjon kapcsol ni a munkamenetből vagy azért, mert egyszerűbb gé
pekkel bánni, mint emberekkel, vagy azért, mert kevés a megfelelő

emberi munkaerő.

Az első irányzat hátránya, hogy nem hagy az embernek kellő pihe
nést (Ex. 31,15). Túlmegy a munka természetszerű rendeltetésén, mínt-
egy bálvánnyá lépteti elő, amely zsarnokoskodik a munkás felett,

nem engedi személyiségét szabadon kifejlődni. A napi munkaadagnak
nem szabad többnek lennie, mínt aminek a fáradságát egy éjszaka ki
lehet pihenni. A családnak is kell szentelní egy bizonyos időt, de az
Istennek meg a szellem művelésének is, hiszen ez irányítja a testet.
A munka mínősége szenved, ha nincs kellő pihenés közbeiktatva. A
túl rövid munkaídő sem jó, mert akkor bele sem lehet igazán jönni
a munkaüternbe,

Az ünnepnapok
A z ti II II e p e k c é l j a: Isten dicsősége, pihenés, a lélek tökélete

sítése' a szellem művelése, a családi és társadalmi élet ápolása, fel
szabadulás a test, az anyag szelgalata alél és menekülés az anyagi
gondoktól. Az élet legfontosabb dolgaira kell ilyenkor ráirányítani a
figyelmet. Ahol ezt elhanyagolják, ott fokozódik a munka terhe. Is
ten azonban védi az ember legfőbb értékeit. Változa tosságra is szük

ségünk van. Az Egyház a hatalmasok felé azt is hangoztatja, hogy a
munkásnak joga van az ünnepnapra a fenti célkítüzésekkel , Az ilyen
ünnep szociális és kulturális vívmány, amelyet azonban rnínden mula
tozásbeli kilengés és a vallási élmény elhomalyosftasa megront.

A munka öröme
Az alkotó munka örömet szerez, ha valaki a sajátjából merít és

a munka az ó szellemi terméke. A kísérletek, felfedezések sok mun
kát kívánnak, de sok örömöt is okoznak. mert az eredmény a ter
mészet feletti uralom, a szellem fölénye. Kezdeményezés, energia
és kitartás ugyan az ára, de a bordog öntudat megéri. Csak így
használja az ember igazán ki a talentumaít; Az eredmény és az el-
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ismerés új munkára ösztönöz. Az önzetlen embernek az is boldogság.
ha tudja. hogy munkala másoknak hasznos. Nincs annál jobb, mint
ha az ernber örülni tud a munkájának (Ecel. 3, 22). A munka az em

ber válasza Istennek arra a felhívására. ;lOgy vegyen részt a. terem
tés folytatásában, legyen második okozó. Ez a szerep mag" s r a
emeli az emberi mélt6ságot. Viszont ha az ember kíkapcsol
ja Istent a munkából, akkor megszünik érdemszerző szerepe A jól vég
zett munka szeretettel kapcsolja össze az embereket és a rnunkásr köze
lebb viszi Istenhez, sőt üdvöz úí •

Német Béla SJ

• •
A MUNKAROL

A legszebb munka Isten akaratának megtevése.
Aetíones nostra s quaesumus Domine, aspirando praeveni et adiuvando pro
sequere , ut cuncta nostra oratio et operatío a Te semper íncípíat et per Te
coepta fíníatur l Per Christum Dominum Nostrum. - Lélekkel dolgozzunk!

L Mo t í v u m o k :

1. Dolgozni rnindenképpen kell" De lehet b é r munkát végezni vagy
s z e n t munkát végezni. Tölem függ.

2. A munka a mai világ legnagyobb problémája. Ha a munkát nem tu
dom Isten akarata szerint mérlegelni, sem hozzá nem szőlhatok, sem meg
nem valősűhatorn. Hiszen ez az igazi mérővessző: a munkát Isten akarata

szerínt mérlegelni!
Szenteld meg Urarn , munkánkat, hogya Te akaratod szerínt dolgozzunk!

II. A munka értékelése

AI Általános értékelés:
1. A keresztény Világnézetben megbecsülés jár neki:
al mert a munka Istennek a Világrendbe út akarata,
bl mert a munka Istennek emberi val6ságunkba út akarata; szervezetünk

nek követelménye,
cl úgyannyira, hogya munka lesz testi és lelki fejlödéiünk főtényezője,

dl és a munka lesz érdemeink főforr ása: kegyelmek szerzője életünkben
és a mennyország kulcsa a kíteljesedésben...

Ez a munka evangéliuma!
Ez az evangélium sokak számára elmélet és örökké az marad,
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sokak számára délibáb, tetszik, de irreális,
sokak számára távoli valóság: "Amerika",
némelyek számára közeli valóság,
kevesek számára telis-teli élet, eleven, meleg, alakító, szentté tevő élet. ..
2. A m o d e r n , antikeresztény világnézetben:
al i m á d ás jár ki neki: övé minden hatalom és dicsőség! Belőle szár

mazik mínden érték és érdem: rníndenkí annyit ér, amennyit dolgozik; rné

rővesszőjeminden létkérdésnek és becsületnek...
b/ és gyúlölet, jár ki néki:
aa) mint a legnagyobb koloncnak, amely minden élnivágyást meg

akaszt, szabadságot sikkaszt, önnállóságot rabol. ••
bb) mint a legsötétebb kényúrnak, aki zsarol, szipolyoz, vért szf,

megőröl, és mindennek végén félresöpör az útból •••
Mindezzel szemben nekünk az életet kell prédikálni: a munkát,

mint életforrást! Csak így lehet győzni.

BIA szemináriumi m u n k a :
1. Ténye: nagyjából ugyanaz, mint mindenütt: van dolog bőven.

2. trtéke: attól függ, hogy milyen világnézettel állok neki,
hogy milyen lelket öntök ki rá,
hogy milyen aranycsináló mesterséggel fogok hozzá.
3. Lehetőségek:

al Lehet lustasagí kifogásaim gyakorlótere, ahol művészetté varázso
lom tehetetlen lustaságomat,

-lehet állandó rneghasonlasaím, balradöntéseim porondja , ahol én
húzom a rövídebbet,

-Iehet önvonszolás: sokat dolgozom, de nem azt, amit kellene,
-lehet lelketlen robot, ahol a lélek nem ura, hanem szolgája a mun-

kának,
-Iehet öntudatlan gépzakatolás, a megszokottság fásultságával. "Aeü

ones nostras, quesumus Domine... "
hl Lehet a lélek öntudatos, céltudatos, komoly foglalkozása. Olyan

léleké, amelynek pontos iustitia - érzéke van: egyensúlyba tudja hoz
ni az igazságot és az önérzetet. Hiszen a szemináriumi munkánál egy
szerű ígazsagossagről van sz6: do ut des! nekem itt megadnak mindent,
hogy dolgozhassam, akkor nekem is meg kell tennem rnindent, ami a
munka érdekében tőlem függ.

Az ilyen lélek világosan látja a célt és tudja, hogy a munka ehhez
a célhoz vezető eszköz. Akarja a célt, következésképpen akarja a mun
kát is, rnínt eszközt.

Az ilyen léleknek érzékeny lelkiismerete van: tudja rní a
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rend a szemlnáríumban, mí a kötelesség és főképp: mi a becsület. Lel
kében állandóan szól az erkölcsi rend sza va•..

cl Lehet a nagyobbra hivatott lélek lendülete:
-olyan léleké, amelynek van életkedve és ehhez duzzadó energiája,
-olyan léleké, amelynél irányadó szempont nem a kell, sem a ha-

szon, hanem a teljesítmény, a rekord;
-olyan léleké, amely ugyanabból a fából van faragva, mínt a tör

ténelem rnaxírnístáír félúton nem tud megállni. Akárcsak egy bolsevíki
( a szó nemes értelmében!) A bolsevíki és a szeminarista között az a
külömbség, hogy a szemínarísta nemcsak nem egocentrikus, de még
csak nem is geo-centrikus, hanem Chnsto-centríkus,

Ezek a szeminárium igazán hivatott munkásai!
Ilyenek kellenek az Anyaszentegyházban l
Papnál ez st ílszerű l

Ö s s z e f o g l a l ó m e g j e g y z é s a z előzökhöz.

azok, akik az aj pont alapján dolgoznak: csökevényes tagok.
a bj pont alá sorolhatók a valódi munkástagok a szemináriumban;

általában jó igavonók, és ha jól dolgoznak, lehet közülük valamelyik
vezér is, a c / pont alá sorolhatók az igazi lendületes emberek: a
Christo -centríkusok, a rekordegyéniségek. Ezek a szeminárium igazán
tökéletes munkásegyéniségei ! ezek a leendő vezérek! Ilyen az igazi
pap.

dl A szemináriumi munka legna:gyobb tökéletessége kb.ez:
l .. intentio:
aa) C é lom összes munkámban: Isten, Jézus Krisztus dicsősége:

sancttficetur nomen tuum! - 'azután a lelkek minél magasabb fokú üd
ve: advenlat rt:gnum tuurn l - lsten dicsősége: Isten minél teljesebb
kiáradása: parríctpatío, diffusio actualís Dei ad extra ...

bb) Indítóokom : Istennek, Jézus Krisztusnak szeretete. Ha lehet,
tiszta szeretete: önmaga míatt l És míatta, érte a lelkek szeretete•..

cc) Mensura operis: munkám mértéke, irányítója, a munka
formális szernpcntjae lsten, Jézus Krísztus akarata: fiat voluntas tua!

lsten akarata biztosít számomra csodás indifferenciát: azt akarom,
amit lsten akar. Igy azután szinte nekem mellékes lesz, hogy imád
kozom -e rnost vagy sepregetek, tanítok-e vagy prédikálok... Egy a
fontos: azt tegyem, amit az lsten rnost tőlem kiván. Igy lesz szent
minden tett, minden munka.

MegértjÜK a szemeket, akiknek első kérdésuk az volt: Domine,
quid me vis facere zl A munkából fakadó életszentség ép
pen abban 411. hogy keresem: mit akar tőlem most az Isteni Mert
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világos lehet előttem célom: Isten dicsősége; világos lehet előttem

az indít6okom: Isten szeréteter de nem világos azonnal számomra Is
ten akarata. Miből lesz ez világos? lsten első kínyilatkoztatasaból, az
én természetemböh a prudentia-ból, amellyel vizsgálom a természe
tembe írt isteni Akaratot, hogy munkám ne természetem nyers, ösztö
nös kiélése legyen. ne tülekedés, 16tás- futás. hanem a megszentelt,
Isten akaratához simul6, igazi. szabad akarati munka legyen. Éppen e
zért elengedhetetlen a lelki vezetés ezen a ponton.

2. Executio:
aa) Minden értéke a benne élő szándéktól fUgg. Az imént említett

szándékvilág nélkül semmi! Éppen ezért az executio fedje mindíg az
intentio-t. Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra!

bb) Abszolút készség l Szent készenlét mindarra, amit az lsten tőlem

akar: sicut oculi servorum in manibus dominorum••.
-Haladéktalanul cselekszem, ha felismertem Isten akaratát;
-teljes precizitással hajtom végre Isten akaratát;
-örvendező lélekkel: (nem savanyú képpel és nem is fennhéjazóan,

mínt a farizeusok az utcasarkokon.) Uram. akár háromszor ennyit is!
Érted! Hilarem datorem diligit Deus •••

cc) Az igazi öntudat: ..ha mindezt megteszttek, mondjátok maga-
tokban: haszontalan szelgak vagyunk .....

..Gratia Dei sum, quod sum... U •

Be fej ez és:
Megalkuvás, tettetés nélküli szfvös rnunka, A szemínaríurn nagy mú-·

hely, ahol csendes, talán közepes, de szfvős munka folyik. Itt cserződ

nek az élet számára a kon.oly papi egyéniségek.
Erre a sztvös, csendes. talán közepes munkára épüljön tervszerűen a

nagylelkű lendület:
Önfeledt Jézus - szeretők, önfeledt felebarát- szeretők legyünk, akik

Jézusért és a felebarátért hajlandók önmagukat feláldozni. Igazi vezér
egyéniségek!

Hogyan?
Tervszerűen és erőteljesen kiépíteni a maximális munka részleteit:

ima, - intentio - executío,
Ennyi az emberi jóakarat dolga. A lendületet majd a kegyelem adja•

..Az Egyház szerető édesanyja a kérgeskezű munkásnak. Ez hirdeti Jé
zus örök evangéliumát: Méltó a munkás az ö bérére. Ennek a szüntelen hir
detése többet ér, mínt évszázadok gyűlöletharca. Ez tartja a világ elé a két
kőtáblát, amelynek parancsai a munkás emberi méltóságát biztosítják ...

Mindszenty
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HAZAI HIREK

HAZAI HELYZET

Timeo Danaos et dona f e r e n t e.s

A "Magyar Hírek" február l. száma az első oldalon D r. Be r e s z 
t ö c z y Miklósról hoz nagy képeket és a távolba szakadt magyarok
hoz tőle üzenetet, abból az alkalomból, hogy a Magyar Népköztársaság
elnöki tanácsa a katolíkus papi békemozgalom megalakulásának 10. év
fordulója alkalmából az állam és a katolíkus egyház közöttí jóviszony
megteremtése és fejlesztése terén, valamint a békemozgalomban kifej
tett eredményes közrernűködésükelismeréséül kitüntetéseket adományozott

egyházi személyeknek. Az egyik kép reverendában rnutatja Beresztóczyt,
amikor Doby István - a kitüntetést átadva - vele kezet fog. A másik
kép papicivilben, amint az országgyűlés októberi ülésszakán elnököl. A
harmadik képen karingben és stólával a Rezső-téri templom szészékén
szeritbeszédet mond,

Az Uj Ember február 4. számában olvassuk, hogy Br e z a n 6 c z Y Pál
Pál egri fóegyházmegye apostoli kormányzója 50-ik születésnapja alkal

mából a ..Magyar Népköztársaság Zászlőrendje 2. fokozata" kitüntetést
kapta meg.

A püspöki kar kérésére az állam 1962-re is folyősítja a katolikus egy-

ház céljaira a rendkívüli államsegélyt az 1961 évinek megfelelő összeg
ben. A rendes államsegély összegét 1950-ben kötött megállapodás szaba

lyozza. A megállapodás értelmében már 500/0-os csökkenésnek kellett
volna bekövetke zníe, de az állam még mindíg az U50-es összeg 90 szá
zalékát folyősítja,

Beresztóczy azo~ak a magyaroknak, akik évtizedekkel ezelőtt távoz

tak, azt izeni, hogy amiért elmentek és amit odakint kerestek, a z ma
itt megvalösult, mégpedig sokkal szebb, emberibb körülmények között

valósult meg.
A katolikus papság: és a katolíkus hívek nagy megbecsülését hangsn

lyozzák ki azzal. hogy Beresztéczyt az országgyillés alelnökévé választ
ják. Nem kommunista dc: oly c> n ember - mondja r61a Kádár János 
aki a szoc ia lízmusért és a békéért harcol. Azután leszögezi az elvi tételt
is: ..Ha mi tudtunk tíz esztendőt együttdolgozni j6 harcostársként em
berekkel az ország szocia lista jövőjéért. a nép békéjéért. akkor miért ne

lennének jök bármiféle közéleti tisztségre ...
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K á 11a i . G Yu 1a míníszterelnökhelyettes pedig arra utal, hogy az
egyházi férfiak a jövőben maguk lépnek fel azok ellen, akik esetleg
kártevéssel akarják megrongálni az állam és egyház jelenleg normális
kapcsolatait. Az ordináriusok feltett szándéka, hogya jövőben az ál
lam és egyház törvényeit rnegszegő, hivatásukkal visszaélő papokkal
határozottan 'fogIlak fellépni. Azonban mind a kormányzat, mind a püs
pöki kar kénytelen még számolni az egyházi reakció létével. Törpe
kisebbségröl van szö , felelőtlensége míatt azonban ez sem ve
szélytelen tényező.

És rnost nézzük mi van a trójai falőban, mi az érem másik oldala.
A Welt in Christus 1962. januári számában egy hazai levélrészletet kö
zöl: "A kommunizmus harca az Egyház, rnínt a haladás főellensége el-

len, mind kegyetlenebbtil folytatódik. Négy püspök van egyházmegyéjé
ból számúzve, három egyházmegye elárvult püspökeik elhalálozasa foly
tán. A Rómától kinevezett új püspököket nem szabad felszentelni. Évente
a papok százait helyezik át büntetésből. Néhányan közülük az agyafúrt til

dözésí mődszerek következtében idegbetegek lettek. sőt meg is örültek.
Budapesten nemrég egy ferences atya öngyilkos lett, rnert már x-szer idéz
ték be kíhallgatasra az állami egyházügyi hivatalba. Júniusban papokat
híveikkel együtt összesen 70 évig tartó börtönbüntetésre ítéltek, mert
hitoktatást végeztek. Aktiv lelkipásztorok és világi apostolok elfogatása
állandosult. Az alkotmánytól biztositott hitoktatást minden eszközzel
megnehezítik és lehetetlenné teszik. Jelenleg csak akkor szabad a nép
iskolában hitoktatást tartani, ha azt az osztálynak legalább 10 U;o-a írás
ban kéri. A kormány gondoskodik, hogy a szülők ne merienek 11yen ki
vánságot nyilvánítani. Az esztergomi főegyházmegyébenszentelésük előes

téjén a titkos rendőrség szigorú kihallgatásnak vetett alá öt papjelöltet.
Egyet közülük nem láttak viszont; ismeretlen helyre szállították.

A 24-től 40 éves legjobb fiatal papokat, akik nem voltak békepapok,
ebben az évben eltávolították a lelkipásztorkodásból. JúUI\S óta idősebb

papokat nyúgdíjba kényszerűet tek, A papok éhbérét (havi 20 USA dol
lár) szigorúan csökkentik. A gyújtés és alamizsna -szedés kemény bünte
tés terhe alatt tilos. Aki nem hajol meg a kommunistáknak a tisztán
egyházi ügyekbe való beavatkozása előtt, elveszti kenyerét.

A szülőkre gyakorolt erős nyomás nagyon megnehezíti új szernínarís
ták felvételét. 1948-ban Magyarországon még 1743 szemínartsta volt,
1960-ban már csak 300. Többen, akik papi hivatást éreznek magukban,
gyárakban dolgoznak és esténkint tanulnak teológtát.

Nagyon veszélyes a kommunisták taktikája, amellyel az Egyházat a
kormány rabszolgájává akarják lealacsonyítani. Az egyik magyar ordina-

64



riust arra kényszerítették. hogy a kommunista Észak-Vietnamba utazzon
és ott magas államhivatalnokokkal Magyarországot képviselje. A cél
világos: Az Egyház megsemmíSitése és a hit kiirtása.

Nálunk terror és nyomor uralkodik. A Szovjetunio jelenlegi gazdasági
válságának reánk nézve keserű következményei vannak. Az iparban eme
lik a normát és süllyesztik a bért.

Ne hagyjátok cserben a még megmaradt aktiv katolikusokat.
a még hívő ifjúságot, az áldozatra kész hitoktatókat. a már börtön kü>

szöbén á116p"pokat. Ne legyen nektek egy áldozat se nehéz. hogv az
istentelen kommunizmus ellen az első sorban állókar bátorítsátok. Imád
kozzatok sokat püspökeinkért. míndnyajunkért, hogy ne engedjük magun
kat az ördögtől elcsábítani és hogy fertételünkben. míszerínt nem le

szünk a kormány csatlösaí, erősek maradjunk. Imádkozzatok. hogy Is

ten kegyelme adja meg nekünk az erőt. hogy ebben az emberfeletti és
végnélkülinek látszó megpr6bálta tásban hűek maradjunk. ft Eddig a közölt
levél.

Hogy mennyi anyagi gonddal küzd otthon az Egyház. kiolvas
ható Várkonyi Imre kalocsai káptalani helynök körléveléből is: Nem

volt kétséges - írja - a megállapodást megkötő felek között, hogy az

Egyház fenntartásának nagyobb részét már ezekben az években is a ka

tolikus híveknek kell vallalniuk. Egy papnövendék. mire a teologiát
elvégzi, 50. OOO forintjába kerül az egyházmegyének. A nyolc katolikus
középískola fenntartása is jelentős részben a hívek feladata. Gondot kell

viselnünk az öreg. beteg szerzetesekre is. A templomok karbantartása
és felszerelése szintén nem kis gond. A hívek szívügye legyen az állam

t61 kapott jövedelemkiegészítés mellett a lelkipásztorok tisztességes el

tartása. Ezen a téren nem kívánok mást. mint azt. hogy a papság

anyagi ellátottság" legyen aránybanhíveiknek anyagi erejével. Ez azon
ban jelentsen a híveknél lelkiismereti kérdést. A plébániának a hivek

ellátásában nemcsak a lelkészkedő papság, hanem a kántor, a sekres
tyés, a harangozö, a temetők őrei és a plébánia házvezetője is munkása,
akiknek tisztességes jövedelméről azoknak kell gondoskodni. akik az
egyház különböző szolgálatait igénybe veszik.

+
A kárpátaljai helyzet

Egy szatmár-egyházmegyés pap ma:
Feltettem magamban, hogy irok Neked. Tudod. az ilyenféle emberke
csak az otthoniakkal levelezik. Azt a cfmzést már 18 éve megtanultam.
Jubileumi ünnepségünkre magam is szerettem volna hazamenni. de ebből

már ném lész semrnt.Éppen most kaptam nemleges választ. Igazán sze-
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rettem volna hazamenni, hogy nyolcnapos lelkigyakorlaton résztvehessek
a Manréz ában. Ennek hiányát érzem a legjobban. Magánuton nem megy
az olyan könnyen. Az ember nem is tud elvonulni, mert minden perc
ben készenlétben kell lenni: hol saját plébániáján, hol a beteg pap
testvéreket kell kisegíteni. Mindannyian öregszünk és gyöngülünk fizikai
lag. Utánp6t1ásr6t nem is álmodhatunk. Kihalásra vagyunk ítélve.

Némi betegséggel küzdve, de megvagyok. Májjal és epével küszköd
tem. -Most magas lázzal, meghülve feküdtem. Igazi orvosságként mézet
nyalogatok.

Igényeinket már igen megnyírbaltuk, Úgy van jól, ahogy van. A
szükséges dolgok, amik az élet fenntartásához szükségesek, úgy-ahogy
megvannak. A luxus dolgokat elhagytuk teljesen ..• Még rádi6t sem
tartunk a házban. Televiziót csak szerétnénk. De mindezek nélkül is
lehet építeni lsten országát. Legnagyobb a hiány in spiritualibus: ima
könyvekben, folyőíratokban, amelyek egy kis egyházi szellemet hozna

nak, teljesen hiányt szenvedünk, Direktorium nélkül vagyunk. Az új(
tasokröl, amelyeket hozott a Szent atya, nem tudunk. Az új egyházi
irodalmat nem ismerjük. Ezeket nem lehet ide k ü l d e n í • A
szerétet leleményes. Jó volna, ha mégis valamit kítalálnál számomra.
Itt nagy kontradíkcíöval állunk szemben s ha valami lelkidolgot sike
rül véghezvinni, duplán örülünk a dolgoknak.

Lacikám kedves, mikor lesz az, amikor találkozunk az Alma Mater
falai között, Hej a Sólyomszembácsi igen sok mindenról regélne a fia
taloknak, öregeknek egyaránt. Még a NEBÖK számára is tudnék némi
anyagiakkal szolgálni (NEBÖK :I Nevető Bölcsek Köre a szemínaríum

ban. .Szerk.},
Látod milyen a sors keze. Hogy szétvert benntinket egymástól. Na

nem baj, csak kitartsunk szolgalatunkban mindvégig l

SZEMÉLYI HlREK

ARANYMISE

Sztrisovszky Mihály c. apát, esperesplébános január 28-án
mondta el aranymiséjét a tolcsvai templomban. Kézvezetője Brezanó r

czy Pál egri apostoli kormányzó volt. Ugyancsak ó mondotta a szent
beszédet is.

Jagica Juvenál István Baján, a Szerit Antal templomban rnu
tatta be aranymiséjét. A szentbeszédet Sztrilich Károly irodaigazgató
mondotta magyar és bunyevác nyelven.
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A budai Mátyás - templom Mária-kapujának kibontásánál ér
tékes dombormúvekre bukkantak. Az oromzatot díszítő bibliai tárgyú
szebortöredék Zsigmond korából származik.

+
H a ID vas En d r e megyespüspök az óév estéjét és az újévet debre

ceni hívei körében töltötte. Debrecen várossá nyilvánításának 600 éves
jubileumát ünneplí , a Szent Anna templom pedig alapkőletételének 240

éves évfordulóját. A hívek a sztlveszterí hálaadáson és az újévi püspö
ki rnisén is zsúfolásig megtöltötték a templomot.

+
A szegedi Fogadalmi -t e m p t o m Tisza fel öli tornyának javítá

sát befejezték. A hatalmas torony ismét eredeti szépségében áll és most
már veszély nélkül megszólalhat a legnagyobb harang: a hősök harangja.

+

Dr.Hász István tábori püspök svájci díszpolgár
Unterageri svájci község a magyar hadsereg utolsó tábori püspökét ben

sőséges ünnepség 'keretében díszpolgárává választotta. A Magyar Papi Egy
ség sz ívből gratulál ehhez a kitüntetéshez. amely azt mutatja: a svájci fa
lú, rníel őtt polgárává avatta, már régen szívébe zárta a magyar főpásztort.

sík Sándor:
A VI. STÁCiÓ

Ó Istenarc, kegyetlen
Kínzástól éktelen!
Ó Irgalom, egyetlen!
Ó Jóság, végtelen!
Méltó kl lenne Hozzád (
Egy gyenge nő:

Letörli véres orcád
A keszkenő.

Ó arcom, ember arca,
Te bűntől éktelen,
Az Isten képe torza,
Te jőtlan, szeptelen l
Nincs arc ily megvetendö,
Mint a tiéd.
S ölelnéd, mint a Kendő

A Kr ísztusét l

Ó lelkem, durva kendő,

Mocsoktól keserű:

Nézd, mennyí vár esengő

Arc, amit letörüljr

Kar nincsen elég ölelni,

Mindenfelé:
Vert arcok, s valamennyi
A Krisztusé.
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HALOTTAINK

Var g a Andor püspöki tanácsos, Kelenvölgy első plébánosa (55,32)
M é s z á r o s GelJért Ottmár cisztercita, ny. gimnáziumi tanár .nov, 29-én

Pannonhalmán (71, 52, 46)
S z o m o r Béla érseki tanácsos, ny. hittanár, aranymisés áldozópap, Buda

pesten (77,55)
S z <3 l m a J6zsef acsanádegyházmegyei Szérég község plébánosa (71)
K i r á l Ym e z e y Tibor pápai kamarás, Gödöllő volt plébánosa, a székes-

fehérvári papi-otthonban (67.44)
S t e f á n Lajos hárskuti esperesplébános (70,47)
Ég e r t h Jakab apátkanonok, kísprépost, jan. 2-án Kalocsán (79, 54)
P a t Óc s J6zsef c. esperes, mohácsbelvárosi h. plébános, volt egri érseki

helynök. Pécsett halt meg, Mohácson temették
Sz en ti v án yi Béla piarista, volt uradalmi jószágkormányz6 (78,62,55)
Ré v é s z Ferenc ebedi esperesplébános (63, 39)
V i d á k o v i c s Aladár volt premontrei vikárius Tiszacsermelyen (69)
Bo r i á n Elréd József cisztercita, magyarpolányi esperesplébanos, jan 22

én, Veszprémben (67,50,43)
Ved r e s Béla prelátus, ny. kiskunfélegyházi apátplébános, Sándorfalván

(78,56)
h o V á c s Mihály tb. kanonok, ny. jaszfelsőszentgyörgyí esperespl ébános, az

egri fóegyházmegye papságának nesztóra (95,72)
S o l y m á r Gábor ker. esperes, Szekszárd -belvárosi h. plébános (71,49)
Sc h war t z Elemér dr. ciszterci rendi szerzetes, a Pázmány egyetem volt

nyil. rendes tanára, Würzburgban húnyt el jan. 21-én. A lövení egye
tem, amelynek haláláig tanára volt, flamand és francia nyeívű gyász
jelentést adott ki elhűnyta alkalmából (72,54,48)

Köhler Ferenc lazarista, aranymisés aldozöpap, Metz par Born, Belletan-
che-ban (Franciaország>, jan. 30 -án. Temetése febr. 2-án volt. (75,52)

Horváth Lajos püspöki tan.j a szeged-fetsővarosi plébánia lelkésze (57)
Lenner József Sj, aranymísés pap, jan.29-énPannonhalmán(76,60,50)

Csollák Lajos váciegyházmegyés ny. áldozópap, Békéscsabán (55)
Lu d e r e r József Debrecenben (57)

K a r á c s o n y i Guidó püspöki tanácsos, ny. plébános Orosházán (77, 52)

+
Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementőínkba!
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DR. SCHWARTZ ELEMÉR soci«.

Vörösvarott, a ma Ausztriához tartozó Rothenturmban született 1890
ben. &1esapja tanító volt. A ciszterciekkel szentgotthárdi gimnáziumi é
vei alatt került kapcsolatba. 1907-ben lépett be a Rcndbe . Az érettségi
után Zirc budapesti Teológiai Fdískclájára, a Bernardinumba került. A
teológia végzésével egyidóben - az akkori szokás szerint - tanulta a Tudo-I
mányegyetemen tanári szaktárgyait: a németet és latint. 1914-ben tet
te le az ünnepélyes fogadalmat, szemelték pappá, s ugyanebben az év
ben doktorált német nyelvből.

Talán burgenlandi származása adta az indítóokot, hogy anémet nyelv
tudomány területén melyik ágra specializálja magát. A m a g y a r o r s z á
g i n é m e t n y e l v j á r á s o k tanulmányozása egész tudományos munka
jára _rányomta a bélyegét. Ebből a tárgykörből választotta már doktori
disszertációja témáját is. 1915-ben a gyakorló év után kapja meg a ta
nári oklevelet, egy évig káplán, majd pedig egy évet Székesfehérvárott
tanít. 1916-ban az alig egy-két éve megnyilt budai gimnáziumba helye
zik, itt lesz tanár húsz esztendőn át egész 1935-ig. A középískolat ta
nítás mellett tudományos önképzését is folytatja. Többször megy tanul
mányútra. amelyek során Bécs, Grác, Prága, Lipcse, Marburg, München
nyelvészprofesszorai mellett mélyíti el tudását. E tanulmányok alapján
1920-ban megírja az "Einführung in die ungarlándísche deutsche Mund
artforschung"c. rnunkáját, amelynek alapján a Tudományegyetem 1922
ben magántanárnak nevezi ki. Ettől kezdve ad elő az egyetemen is.
1934-ben a német nyelv nyilvános rendkívüli, 1935-ben nyilvános rendes
tanára lesz az egyetemen. Tudományos munkássága ezekben az években
éri el zenit jét. A Szent István Akadémia rendes, a Magyar Tudományos
Akadémia meghívott tagja, 1938-ban létrehozza a Német Nyelvtudomá
nyi és Néprajzi Intézetet. Az Intézet két folyóiratát gondozza. egész
sor középiskolai tankönyvet ad ki.

Szakterületén kívül tevékeny része van a m a g y a r k a t o l i k u s é l e t
első világháború utání egyre lendületesebb k i b o n t a k o z á s á b a n is.
Már 1921-ben megalapítja Bitter Illés cisztercivel a Foederatío Emerica 
nat (amelynek 1946-ban 16 ezer tagja vol), 1932-ben pedig a "Sport
és Vallás"nevú mozgalom csoportjait szervezi meg. E csoportok a külön

böző sportágak katolikusait igyekeztek összefogni. Jelentős helyet foglal
el munkásságában a ID a g y a r v a II á s o s n é p r a j z z a l való foglalko
zás. Ennek keretén belül két kérdés érdekli különösen: a karácsonyi
népazokasok és a szentek tisztelete. 1936-ban indítja el a Magyar Bet
lehemes Mozgalmat. Sokat fáradozik azon, hogya karácsony ünneplé-
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se vallásilag elmélyül jön, s ezt különösen a művészí betlehemek mínd
szélesebb körben való terjesztésével igyekszik elérni. Ennek érdekében
hozza létre 1946-ban a Fra Angelico Társaságo! is. - A szentek népi
tiszteletének tudományos vizsgálata érdekében 1943-ban nagy vállalko
zásba kezd. A tárgykör egész anyagát tízenkét (egyenként 600 oldalas)
kötetben akarja 150 munkatárs segítségével feldolgozni és közreadní, A
második világháború után egy-két évvel már az anyag együtt is van, a
politikai helyzet azonban megakadályozza a rnű kiadását.

A háború után tovább tanít. az egyetemen, sót 1946-ban a német tan
szék vezetőjévé nevezik ki. A "fordulat éve", 1948 azonban az ö számá
ra is szomorú változást jelent: elbocsátják az egyetemrőt. Munkássága
folytatására jó alkalom kfnálkczík ekkor a l ó ven i e g y e t e m m e g 
h ív ás a. A meghívás alapján megkapja az útlevelet, és 1949 végén el
hagyja Magyarországot. 1950-ben már ismét tanít: tíz éven át német
néprajzet és német kultúrtörténetet ad elő a Lővení Katolíkus Egyetemen.
A magyar emigrációnak is hasznára szereme válni: 1951-ben
megalapítja Mgr Zágonnal az Acadernica Catholíka Hungarica-t, amely
a kül földön élő magyar szakemberek tudományos eredményeinek a köz
readását tűzi ki céljául. Első évkönyve 1958 -ban jelent meg. Továbbra
is a cikkek egész sorát :frja különféle magyar és más nyeívű folyóira
tokba. Ezekkel együtt élete során több mínt 400 hosszabb-rövidebb cik
ket, könyvet írt,

Az utóbbi években egyre romlott egészségi állapota, úgy hogy az
1961/62-es tanév elején az egyetem től féléves betegszabadságot kapott.
Ahelyett azonban, hogy újra erőre kapott volna, tovább gyengült, Egyik
utolsó, 1961 októberében kelt levele szerínt már közelední érezte az u
tols6 örst, Hamarosan kérházba került, a németországi Würzburgba, és
Ott is halt meg , hosszú eszméletlenül töltött hetek után, 1962 január
21-én. Kivánsága szerínt ciszterci monostorban, a Nürnberg közelében
levő Seligenportenben temették el. SOCist.

+

DR. ÉGERTH JAKAB APÁT-KANONOK

Január 2-án húnyt el Kalocsán. Halálaval egy nemes papi élet nyert
beteljesedést.

Munkával telt életének, hosszú és változates papi rnűködésének főbb

adatai a következők. H6dságon, a Délbácska egyik virágz6 német nagy
községében született 1883. május elsején, mínt jőmődú földműves csa
lád gyermeke. Középískol áit Kalocsán a jezsuitaknál végezte, teolö
gíaí tanulmányait Rómában a Collegium Germanico -Hungarícumban,
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Visszatérve az egyházmegyébe. rövid kápláni munkálkodás után Kalo
csára került az Érseki Hittudományi Főiskolára mint a dogmatika taná
ra és a növendékek lelkivezetője. Itt hamarosan mindenki megérezhette
forró szivének legizzóbb szenvedélyét: az Egyház iránt való lángoló
szeretetét. Ezt a lángot gyújtotta fel és szftotta magasra meditáci6s
pontjaival és exhortációival az apostoli munkára készülők lelkében.
1919-ben szülőfalujába került plébánosnak. Nagy örömmel fogadták,
de már 1922-ben őszinte fájdalommal vettek tőle búcsút. További pa
pi rmíködésének és egyúttal legnagyobb lelkipásztori sikereinek a szín
helye a dunamenti Apatin nagyközség lett. Izzó papi lelkűlete, ékes
szólásának melege és hódító ereje mindenkit megragadott. Néhány év
alatt megváltozott egyházközségének lelki arculata. Híveit lelkesedéssel
és az áldozatkészség szellemével töltötte el. Buzgóságának koronája
egy új plébánia alapítása és az impozáns Jézus szíve templom felé
pítése volt. Papi életének teljességéhez tartozik, hogy legnagyobb si
kereinek tere az évek múltával sok keserűségének is színhelye lett. Az
1944 évi összecmlast már Kalocsán élte át. A Gondviselés megóvta at
tól, hogy szeretett egyházközségének pusztulását saját szemével lássa.
Mindazonáltal ez a bánat élete végéig kísérte. Kalocsán a Míasszc
nyunkról nevezett nővérek anyaházának lelkivezetője és templomuknak
igazgatója lett. Lelkének olthatlan heve, ékesszólásának lendülete ha
marosan Kalocsának is kedvelt szónokavá ·c.tte.:.

Példás papi életet élt: verejtékben és könnyben vetett. élte befejez
tével dús kévékkel megáldva tért meg az örök hazába.

Nuspl János

In memoriam
DR. VIDÁKüVICH A. ALADÁR

a jászói premontrei rend magyarországi vikáriusa
(1892. december 15 - 1961 december 24)

Nyúlánk. szikár, közel kétméteres termete is sejttette délvidéki, kato
likus-horvát (bunyevác) származását. Középiskoláit mégsem Zágrábban. ha
nem legnagyobbrészt Kalocsán, a jezsuitaknál végezte és a ciszterek bajai
gimnáziumában érettségizett.

Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, ahol a híres P. Hoffmann
volt életére maradandó hatással. Papi életének karakterísztíkuma: a pon
tos napirend betartása, a kora reggeli elmélkedés, napi examen particula
re és generale és a katonás belső önfegyelem itt ívődtak bele egész életébe.
Mint gimnáziumi híttanár kezdte papi rnűködését és szerétetét az ifjúság
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iránt élete végéig megtartotta. Népes rnínístr énsgardanak, és cserkészeinek
derűs, melegszívű atyja volt. A váci és kassai egyházmegyék
számos papja tőle nyert indítást papi hivatására. Teoló
giai tanár és rendi elöljárói munkaköreiben is nagy szerétetrel ápolta a más
rendekkel és 3 világi papsággal való őszinte, bensőséges és baráti kapcsola
tokat. A rendek szétszórása után Pétery püspök úr fogadta be palotájába ven
dégként. mínt a jászói permontrei rend magyarországi elöljáróját. E rniatt
került egy napon Pétery püspök úrral börtönbe is jó fél évre. Rendkívüli fe

gyelmezettsége. lelki ereje tartotta csak életben a féltüdejű és egyébként is
gyenge egészségű embert. Szabadulasa után szetető és gondoskodó atyja

maradt a szétszórtan, nehéz sorsban. fizikai munkával életüket fenntartó
vagy a pasztorációban rnűködő rendtársainak. Bodrogközben, csendes visz

szavonultságában rendi és egyháztörténeti munkákon dolgozott (Dr. Fischer
Colbrie Ágoston kassai püspök és X. Szent Pius életrajzai). Vára tlan halá

lát vírusos gyermekparalizis okozta. Rövid, de súlyos betegségét zokszó nél
kül viselte el. Rendi és lelki Ugyeit teljesen elrendezve szinte mosolyogva
tért vissza Teremtőjéhez karácsony vigiliáján. R.!. P.

Dr. Paulay Károly O. Praern.

KŐHLER FERENC LAZARISTA ATYA

A metzi kórházban halt meg 1962, január 31-én. Kőbanyán szuretett
1886, június 6-án. Édesatyjának túzoltószergy ára volt. Érettségi után hi
vatását követve az esztergomi egyházmegyébe vétette fel magát és e
löljárói Bécsbe küldték a Pázmáneumba. 1909. július 13-án szen
telték pappá.

Felszentelése után teológiai tanulmányait folytatta, mint az "Augus
tineum" tagja. Amint oly gyakran elbeszélte, ekkor kapta lazarista hiva
tását. Abban az időben az Augustineum tanuló papjai az udvarnál szelgal
latot teljesítertek, mínt miséző papok. Egyik reggel Schönbrunnban rni>
sézett a királyi család több tagjának a jelenlétében. A Pater Noster u
tán, a patena kicsúszott kezéből és végiggurult a kápolna padlóján. Za
varában és szégyenében a lazaristáknál kért vigaszt és mínt sokszor hang
súlyozta, ekkor fordult el a világ hiuságától.

A budapesti Szent Imre kollégiumba került prefektusnak. Résztvett a
cserkészmozgalomban és a katolíkus ifjúság küzdelmeíben az akkori sza
badkőműves szellem ellen.

Hivatása ezalatt megérett. 1913-ban jelentette ezt Csernoch
hercegprfmasnak, aki eleinte meg akarta tartani szolgálatában és kérdez
te: "Miért akarsz engem elhagyni. fiam? Nincs jó helyed?" Óh igen.
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Eminenciás uram, - felelte- nem panaszkodhatom, de hosszú megfonto
lás és egy komoly lelkigyakorlat után úgy látom, a jó Isten engem Szerit

Vince családjába hív. Na jó, men], Megadom az engedélyt. Látom, u
gyanabba a gondolatvilágba jutottál, mínt a jó Galambos és Szollok,
Simor prímás idejében, akinek én akkor titkára voltam. Ó ügyesebb és
bölcsebb ember volt mínt én, még se tudta a két papját visszatartani,
amikor a missziós gondolat megh6dította őket.

1913. december 4-én lépett be a gráci noviciátusba. 1914 őszéri be
hívták katonai szolgálatra. A budapesti Hadik laktanyában felállított tá
bori kórháznak volt a lelkésze.

A noviciátus megszakítása rniatt csak 192()-ban tehetett fogadalmat.
Első helye Pilis csaba volt, ahonnan kiindulva az egész országban sok
rnissziót tartott rendtátsa íval., - Egyidejűleg nagy kitartással m e g s z e r-
v e z t e a Szent Vince Egylet női ágát,'a "Dames de Chari
té" -t , amely a szegénygondozást Szent Vince elvei szerint végzi. Az e
gyesület oly virágzásnak indult, hogy 1935-ben a nemzetközi kong
resszust Budapesten tartották.

1929-ben a budapesú ház főnöke lett és segítségére volt Mihalo
víts prelátusnak a karitász megszervezésében,

Nagy szerepet játszott a zsidók elhurcolása idején. A Vati
kán kieszközölte, hogy a megkereszteltek mentesek legyenek az el
hurcolás alól. A megállapodás ellenére elhurcoltak megkeresztelt
zsidó származású egyéneket is. Kőhler atya vonattal Hegyeshalom-
ra sietett. Utolérte öket. A nyilas tisztek nem akartak vele széba
állni, de ő a német tábornokkal akart beszélni. Ez megértöen és
udvariasan kijelentette: "Itt nincs semmi kétség, ez diplomáciai me
gegyezés. Ezt be kell tartani". A nyilas tisztek mérgükben csak any
nyit mondtak: "Ez;. megkeserüli." Köhler atya hazajött, de ez idő-

től fogva nem tartózkodott a rendházban. Budapest környékén bűjkált,

1945 után karítatfv működése rniatt eleinte megbecsült személy
volt. Az amerikai segítség sz é to s z a s á n á l is jelentős

szerepet töltött be.De mikor a vezetés egyre inkább kommu
nista kézbe jutott, jobbnak látta eltávozni az országból. Eleinte Bécs
ben tartózkodott, majd Párisba ment,

Szép filmfelvételei voltak. Ezek bernutat avaval jótékony cél
ra gyűjtött. Hazája iránt is sok rokonszenvet szerzett velük. Fran
ciaországban különösen sok sikert ért el a "Csiksomlyói búcsú" film
jével,

1952-ben Metz mellett, a nővérek egyik nagy intézetében meg
halt a lazarista hazílelkész , Ót kérték fel egyidőre kisegíteni. Vég-

73



leg ottmaradt. Több éven át gondozta a környékbeli magya
rokat is.

Nagy buzgósággal dolgosott Károly király élettörténetén, A fran

cia kézirat már befejezés előtt állott. Szerette volna magyarul is
kiadni.

Novemberben kezdett gyengélkední, December 24-én mísézett u

toljára. Járni alig tudott, Megbénult. A kórházban a vizsgálat Mye
litis-t állapított meg. ,5 z e n ved é s é t é s h a l á l á t. amelyet elő

re tudott. f e l a j á n lot t a Magyarorszagért, rendjéért és a békéért.
Február l-én temették.

P. Lösch István C. M.

Bánáti pap írja:

Ausztriában élő barátom. oltártest vér által megismertem a MPE cimü
folyóirat jukat, amely szerény véleményem szerin r színvonalas tartalma mí

att egy magyar pap asztaláról sem volna szabad, hogy hiányozzék. Nekünk
jugoszláviai magyar papoknak semmilyen anyanyelvünkön megjelenő folvő

iratunk nincs, azért nagyon szeretném, ha Önök folyóirat jukat nekem rend
szeresen küldenék,

+

Délvidéki teológus leveléből:

Az első MPE küldemény megérkezett. Mindenegyes szava számomra
gyöngyszem az élet azon tengerében, amelyre az Úr meghívott. Nem kell
több, csak a MPE 90 oldalas füzete és nyitva áll Egyházullk belső élete az
Ókontinenstől Amerikán Ausztrálián és Ázsiá11 át Afrikáig. Ez igazolja az
"egységet". amelyért a legfenségesebb pillanatban Krisztus Urunk ostromol
ta az eget.
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PAPI TALÁLKOZÓ

MAGYAR LELKIPÁSZTORI TALÁLKOZÓ KÖNIGSTEINBEN
(1961, augusztus 6-9)

Az 1961 évi február 21-én Svájcban megtartott főlelkészi konferen
cián. vetődött fel a gondolat. hogya könígsteíní "Kirche in Not" kong
resszusra Európa országaiból összejövő magyar papság a kongresszus be
fejezése után háromnapos megbeszélésre maradjon együtt. A megbeszé
léseket este elmélkedési pontok zárnák. A terv keresztülvitelét é~ a
papság meghívását dr. Pfeíffer Míklős prelátus úr volt szfves vállalni.

A prelátus a meghívással egyidóben 40 pontból álló megbeszélési
tervezetet juttatott el a papsaghoz, hogy az ..nyagot előre átgondolva
szólhasson hozzá az egyes kérdésekhez.

A megbeszélés tervezet a bevezető előadások ( 1-2 pont) után a sza
badföldön élő menekült magyarok lelki gondozásával összefüggő kér
déseket könnyebb áttekintés végett következő csoportokra osztja:

AI a menekültek közt felmerülő gyakori lélektani nehézségek (3-15),
BI generációs • főleg ifjusági kérdések (l6-2~),

C I a magyar meaekültek lelkigondozása (28-33).
D I a szabadföldi magyar papság (34-37).
E I magyarurszági jelentés (38),
F / a zsinatról (39).
G I a "Ma ter et magistra" pápai körlevél (40),
Dr. Pfeiffer prelátus ismertette az értekezlet célját és a napi

rend kérdéseit, majd közkívánatra vállalta az énekezlet elnökségét és
az esti. elmélkedési pontok adását.

Kihangsúlyozta. hogy a genfi nemzetközi katolikus menekültügyí

szervezetekkel a papság vegye fel a kapcsolatokat: International Ca
tholic Migration Commission. Gene ve. 65 rue de Lausanne. Vezetője

Mr, Norrís. Havonta ad ki tájékoztatót.
A nemzetiségi kultúra felkarolása

D r . Ád á m György németországi főlelkész a németek kulturális
segítségét ismerteti. Az "Exsul Familia" pápai tekintéllyel kimondta a
menekülteknek saját kultúrájukhoz való jogát. Elismeri a politikai me
nekülteknek azt az igényét és hivatását, hogy felszabadult hazájukba
visszatérhessenek és nemzetük jövőjének építésében résztvehessenek.
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Más szőval, hogya szamüzetésben az emigránsok nemcsak jó katoliku
sok, de jó magyarok is maradjanak. Kraft német miniszter előadást tar
ton a népek kulturál ís jogairóL Ismertette, hogy a németek 5 milliárd
DM-t adnak 'az új önnállósult országok talpraallfráséra . \Hg azonban pri
mitiv népeket felernelünk, -mondotta- Európa régi kultűu.épeít a megsem
misülés veszélye fenyegeti. Ezen népek menekültjei itt élnek közöttünk.

Ezeket elhanyagoljuk. A kommunisták ferde megvilágításban tájékoztat
ják a Nyugatot. Az emigrációt szóhoz kell juttatni. A német parlament
elismerte az itt lévő emigráns népek kultúrához való jogát. Ötmillió
DM-t fognak erre szánni és az "Entwicklungshilfe" -ből fedezik. A nem
zetiségi iskolákat lehetővé teszik. Támogatják a nemzetiségi akadémiai
központokat. a sajtót, a tudományos munkát. A nemzetiségek tehát ő

rizzék meg sajatossagaíkat. Az emigráció magyar katol íkus lehetőséget

szélesednek. 1957, jan. l-től a németek átvették a rnenekült papság fi
zetését, mert az itt lévő magyarság épp úgy dolgozik és adót fizet. m ínt

a németek. Ezekről a kérdésekről olvashattunk az "Unsere Post" 1qf:il. Jún.
2-i 14. számában (Stuttgart, Neckarstr.222) és az "Ój Hungária" l ~1Gl.
jún. 7-i számában.(7.0Id.)

P. Var g a László SJ felveti a kérdést, hogy magyar könyvszolgálatra
lehetne-e az említett pénzből kérni. Hogy végre a "csövesek-nek" is le
gyen mit olvasntok. A Pannonía Sacra megkapná-e ezt a támogatást?

Mgr. Ádám: Mlinchenben magyar intézetet alaprtunk. A mínísztérí 
um a létesítéshez és fenntartáshoz hozzájáruL A Pax Romana és az or
szágok feletti intézmények központjait ide kellene hozni. Valószínűleg

a Pannónia Sacrát is támogatná.

+
Pax Romana

M g r • Pfe i ff e r bevezetve az egyetemistákat érintő kérdéseket, fel
említi, hogya plébánia az egyetemistáknak csak kis részéhez tud hozzá
férni. Ezért szukséges az egyetemi lelkészség.

P. Ho r v á t h Kálmán SJ. a Pax Romanat lelkipásztori szempontból
taglalja. Abszolut őszintén akar erről a kérdésről beszélni. "1958 óta fog
lalkozom magyar fuíkkal, - mondotta, Az értékesebbek már végeztek. A
többiek lézengenek, nem tanulnak. Ezek már kommunista nevelést kap
tak. A szabadság megszédftette őket. Skandináviában különösen nagy a
szabadosság erkölcsi téren. Nagy a vallási közömbösség is. ilyen légkör
ben élnek a mi diákjaink. Innsbruckből indult ki a kezdeményezés: Olyan
szervezetet kell felállítani .. amely megadja azt, amit a többi diákszer
vezet nem ad meg. Ellenpártot azonban nem akarunk, nem akarjuk az
UFHS megosztását. Nagy kár, hogy nem jutottunk el odáig. hogy egy
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papot egészen az egyetemisták pasztorációjára állítsunk be. Akik egv~te

mistákkal foglalkoznak, azok legtöbbször ezt csak mellékfoglalkozasxénr
teszik.

A Pax Romana problémái: 1. Személyi probléma. Fontos. hogy semmi
féle megosztás ne legyen. A legkisebb szakadás is veszélyes.

2. Gazdasági: A P.R. ezentúl a központból anyagilag nem segít. Pe
dig a kongresszus megszervezéséhez, a levelezés lebonyolítására. körle
velek szétkUldésére, a Titkár utaztatására pénz kellene.

3. Programm: Össze kellene úni az egészen megbízható és felhasz
nálható diákok círnét, Kérdés: Legyen -e a P.R. kisebb válogatott cso
port vagy hozzuk -e be a közömböseket is ~ - A kövétk. kongresszusi kisebb

csoport részére tervezzük•. Reggel szentmisével kezdjük és este lelkigya 
korlatos témával fejezzük be. Ezzel a kongresszus qualitása emelkedik.

Mgr. Á d ám: Az adminisztráci6anyagi részéhez kell egy évi előze

tes költségvetés. A Pax Rumanának kell egy sajtőreferens, aki az emig
rációs sajtónak anyagot tudna adni. Évi munkaprogrammot kell összeállí
tani. A. Bund der Kath. Jugend egy évig készftí elő a programrnot és a
zután egy jelszőt, igazságot hirdetnek ·meg. Számon kell tartani azokat
a nemzetközi konferenciákat, ahol érdemes megjelenni. A kongresszusra
intézményesíteni kell egy helyet. Fontos a minőségre val6 nevelés.

P. F e k e t e Géza OFM: Tragikus jelenség. hogy mia latt a ka t. intel
Iigenetét kineveljük, az EntWicklungsland -ok ágensei ezekre lecsapnak
és elviszik öket. Kilenc esetről tudok.

Dr. Fábián Károlya nijmegeni kongresszus deprimál6 hangulatát em
líti.Részben személyí ellentétek lehettek ennek okai, részben mert nem
elit vett. részt a kongresszuson. Königstein központi hely lenne a kong
resszus számára. Sok diákot eddig csak az utazás vonzotta a kongtesz
szusra, Itt legalább csak az igazán érdeklődök jelennének meg.

P. NYe r s J anos SDB megemlíti, hogy Grácban 20 diáknak' vették el
a stípendíurn at, Öt emiatt hazakészül.

Va y Endre: Tíz gráci egyetemistának állást szereztem Svájcban. A szü
netben annyit tudnak keresni, ami elég a tanulmányok befejezéséhez.
Jőjjenek ide. Fizetik az utiköltséget és a következő szünídőben is muri-
kát kapnak.

Mzr , Ád ám: Az anyagiak előtererntését illetőleg az emrgractó elé
kell vinni a Pax Romana munkáját, Egy vasárnapon keresztül mindenütt a
magyar Ifjúságról kellene beszélni és áldozatot kérni a magyar hfvektől,

P. Var g a László SJ: Ki küldi ki az erre való felhívást a papsághoz ~

Mgr. Á d ám: Európában mindenütt a főlelkész. A tengerentúlra a Pa

pi Egység.
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M a r os i: A nem magyar pasztorációban működő magyarpaptestvé
reket is fel keJ.l kérni, hogy működési területükön széljanak a magyar
ifjúság érdekében. Más nemzet fiai is szívesen adnak ilyen célra.

Mgr. Pfeiffer: Zágon prelátus úrnak bejelentjük ezt a tervet. A
níjmegení kongresszus Horváth Kálmán SJ-t kérte fel az új egyházi ve
zetőnek. Tóth Béla Innsbruckban sokat dolgozott. nélküle a magyar e
migráns diákmozgalom alig alakult volna meg.

P. V i r á g h SJ: Itt Európában hiányzik még valami a Látókörből. Még
benne vannak a dípí érzületben. Az USA-ban. Kanadában megváltozott
a lelkületük. Gazdagnak érzik magukat. Az emigráció szfvesen segít.
de meg kell találni a kérelem médját. A helyesen kitűzött cél és fe
ladat ámeveli az embereket.

P. H o r v á t h : Ádám atya a kongresszus előkészítésére Hieró aty át a
jánlja. Münchenben kell intézkedni és előkészíteni a dolgokat.

Mgr. Ádám: Zágon prelátus úrral meg kell beszélnünk, hogy Krisz
tus Király ünnepe legyen az ifjúsági gyüjtőnap, a papi hivatások nap
ját pedig adventbe kell athelyezní,

Mgr. Pfeiffer: Az új egyházi tanácsadó tehát P. Horváth Kálman
SJ, a főtitkár pedig Dzsingisz Gábor. Ezt Zágon prelátus úrnak be kell
jelenteni ..

+
"Exsui Familia"

Az ..Exsul Familialt tárgy.alásakor a misszionáriusok quasi -pa rochusi
jogát illetőleg parázs vita fejlődött ki. Ez alapvetóen fontos a házassá
gi eseteket Illetően, Mgr. Pfeiffer véleménye, hogy a misszionáriusi
kinevezéshez még külön quasíparochusí kinevezés keí l, ( Szerinte Mgr.

A. Caretta, I míssionarí degli Emigranti nella Constítuzíone Apostolica
"Exsul Familia". Roma 1957. p. 27-28 teszi ezt a különbséget), Ft. Czó

dor ezt tagadta. Ft. Hieró szerínt is Németországban, az Exsul Familia
értelmében, ha a püspök ezt csakugyan akceptálja, eskethetünk. Az Ex
sul Familia apostoli konstitució, törvényerejű. A vitás kérdések gondos
kivizsgálására az egybegyűltek P. Vargát és Hierót kérték fel. A végén
abban áÍlapodtunk meg: a püspököt kell megkérdezni. ő hogyan értel
mezi az Exsul Familiát.

A svájci püspökök felhatalmazása alapján Mgr. Pfeíffer, rnínt fölel
kész rnínden jurisdikcióval bíró magyar papnak megadhatja egész Svájc
terilletére a juris díkciét, még a más nyelvű hívekre is.

P. Varga megemlíti, hogy Mgr. Rossitól hallotta, ha a főlelkész egy
magyar lelkész fizetésének a felét előteremti, a másik felét a Congr,
Consistorialis vállalja. Mgr. Pfeiffer megjegyzi még. hogy a Congr.
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Consistorialis hazai egyházmegyés okmányok nélkül is felszentelhet kis
papot.

S a j tó

Dr.Török Jenő SP könyv- és sajtóbeszámolójában a következékre hívja

fel a papság figyelmét:
1. A közelmúltban megjelent vallásos irodalom: XXIII. János pápa kör

levele: "Ad Petri Cathedrarn" az Opus Mystici Corporis könyvkiadó "A PÁ
PA SZÓLT" c. sorozat Il. füzeteként. - Kempis Tamás: "Krisztus követése"
az Anonymus (Róma) kiadásában, szép zsebkiadásban. (Pázmány Péter for
dítása, P. Zsíros átdolgozásában.)

2. A közeljövőben megjelenik az OMC (Bécs) kiadásában Courtcis Gaston
képesalbuma: Jézus élete gyermekek számára. (Eddig 12 nyelven jelent meg.)
E könyvnek jelentős misszója van az emigrációban: segíti a szülőket, hogy

magyarul oktassák gyermekeiket vallásuk elemeire. - Tervbe vette még az
OMC kiadó papi rekollekcíók céljára papi elmélkedések kiadását Pásztor Fe
renc tollából. (A készülő rnű első ívét mutatványpéldányként kiosztották a
résztvevőknek. &deklődőknek a kiadó megküldi.)

3. Magyar músoranyag kiadásának igénye két éve merült fel egy auszt
riai papi értekezleten. Ennek kfvánt eleget tenni a most megindult MAGYAR
MŰSOR c. sorozat. Első füzete: "Lucanaptól S zUveszterig" kiosztásra került
a gyűlésen, A sorozatot a KALOT rmísorközpont anyagából, annak egykori
munkatársa allúotta össze. Az első füzet zömében betlehemes játékokat tar
talmaz kótákkal. E 32 lapos füzet 10 példányonkint rendelhetőmeg 3 dollár,
ill. 12 DM értékben, 100 füzetnél kedvezménnyel. Kedvező fogadtatás ese
tén a következő füzetek kerülnének sorra: "Háromkirályoktól Pünkösdig",
"Nemzeti ünnepeink", ..Gyermekeknek", "Ezeréves mosoly" (farsangi össze
jövetelek, vidám tábortüzek anyaga). Kiadó a Széchenyi Könyvközösség.

4. A Königsteinben két éve elhatározott Széchenyi Könyvközösség végre
1961 július l-el megindult. Első tagilletménye Prohászka naplóí , ezt köve

ti Ghíczy Zs. regénye és egy versantológia. Választani lehet még 33 kötet
ből. Évi tagdíj 10 dollár. Párszáz tag btztosúana, hogy az emigrációban é
venkint egy-egy vallásos, szépirodalmi és ismeretterjesztő mű kerülhetne
kiadásra a világnézeti nevelés szolgálatában. Előfizetési,levelezési, könyv

rendelési cím: Széchenyi Könyvközösség Titkársága, Wien IV/51. Postfach

30. Austria.

P. Var g a felveti az Ószövetségi Szentírás kiadásának gondolatát. Híve
ink sokszor kérik és nem tudjuk kezükbe adni. Jehova Tanúi ingyen osztják;

Mindenki igen helyesli a gondolatot. A végrehajtás azonban nem könnyű,

A Szerit István Társulat kiadásában megjelent Ószövetség újranyomásaérde-
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kében kellene tárgyalásokat megindítani és a terjedelmes mű anyagi fede
zetét előteremteni,

Papi továbbképzés
Dr. F á b i á n Ko: Papi továbbképzésre volna szükség!
PoÓ r y SJ:' Ausztriában megkezdtük. Teológiai vonalon az évi nagy Ta

lálkozón (rekollekci6n) i ll , a lelkigyakorlat keretében. Lelki vonalon ezt a
célt szolgálja a Magyar Papi Egység. Lapunk jelenleg 1000 példány
ban jelenik meg. Még többre volna szükség, mert a nagyvilágban szétszőrt

magyar apácák is kérve-kérik. (Közel 1000 magyar apáca ván itt külföldön.)

Az utódállamok magyar papsagahoz, is eljut szórványosan. Sokak számára
ez jelenti az egyetlen magyar kapcsolatot és egyetlen magyar elmélkedési
anyagot. Az 1000 példány kiadásához eddig legfeljebb 300-an járultak hoz
zá. Azért a Papi Egység költségeire a paptestvérektől évi 4 rniseintenció el
végzését vagy annak megfelelő összeg beküldését kérjük. r\ jelenlevő pap

testvérek ezt egyöntetüen megszavaztak.
Többen kérték a Papi Egységtől az összes paptestvérek- címrár át. Nyomós

okok mia tt ennek a kérésnek nem tehetünk eleget. Ellenben papi érdekú

hirdetést vagy nyomtatott mellékletet a lap expediálásakor szívesen továb

bitunk az összes cúnekhez.

+
Lelkipásztori beszámolók

A lelkipásztori kérdéseknél Ft. V a y András beszámol arról, hogy Svájc
ban 5 börtönt látogat. Szabadságharcosok egy év alatt 36 betörést követtek
el. A sajtóban ezek rníatt állandó támadások érik a magyarokat. Nincs, aki
az ifjúmunkásokkal eredményesen foglalkoznék.

PoF e k e t e: Általános megoldás nincs a bűnözés megakadályozására.
Sok kallódó nőtlen magyar jött ki, Speciális nyel ven -kell velük beszélni.
Látni akarják nemcsak a szenteltví zet, hanem a segítő készséget iso Meg
jegyzendő: ahol nagyobb ifjúsági csoportok vannak, o.' ha zaí ágensek épül
nek be és rombobako

P. Var g" SJ: Egyrészük otthon is börtönben ült. A börtönlakókkal em
beri és apostoli módon kell bánni. Kérdés, hogy vissza lehet-e öket vezet-
ni az életbe? Nem túlzó-e búnözésük magyarázgatása I Megmagyarázni míri
dent z Túlzott pszichilogizálások! - Az evangélium vilagnézetét kibogoz-
va, ott az eszkata logikus szempont a döntő. Végső leszámolás lesz! Felel-
ni fogtok! A Freudizmus elmagyarázza a dolgokat. Egy belga kriminológus
mondotta: hogy a felelősségtudat kiveszett a társ adalomból. Tudnom kelt
az irgalmat és a felelősséget egyben hangsúlyozni. Meg kell mondani, hogy
nem m enekültök a felelősségtől! Igy lehet őket gyógyítani is. Te is fele-
lős vagy, nemcsak a balsors!
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P. V i r á g h SI: Bukott leányokkal foglalkoznak -e valahol? Első lelkigya 
korlátét 100 prostituáltnak tartotta. Vagányokb6l aíakűorr Sz{v Testőrséget.

A-:. Egyházban sok helyen elcsúszott a krísztusí gondolat. Az elcsúszott is
ember marad. Nemes emberi vágyaik vannak. Ezeket kell kíelégftení,

P. F e k er e: Sokszor túlzott sajtőhadjárat van a magyar bűnözőkről.

Ft. C z ö d or: Minden magyar rejtély nekem. Jó lenne, ha feltérképezné
valaki lelkiproblémáikat. Gyűlölik a kommunizmust és mégis nehéz hozzá
juk férkőzní , Szerétjük őket és mégse hallgatnak ránk. Nem passzolnak a
régi magyarokhoz. A vallás iránt közömbösség van bennük, tudatlanság, elő
ítélet. Nem ismerik az Egyházat. Nem érdekli őket a pap, de nem is tá
madják. A bolsevista propaganda az embert kiölte belőlük. Nem pogányok,
de a megtérés hiányzik. Új utakon kell járni. Zárt világ ez, amibe bele
kell hatolni. Mindenki pr6bálja meg .temperamentuma szerint. Baráti ala
pon kell kapcsolatot kereseni. Ez az első lépés. Megnyerni bizalmukat l

P. Ó ry: Gyűjtstik össze a tapasztalatokat, hogy pedagógusaink kíérté
kelhessék. A MPE szrvesen közvetíti az anyagot és lapjain helyet ad a fel
dolgozásoknak. Nem ismerjük eléggé a mai ífjűsagor. A felelősségérzet fel
keltésével sokat lehet elérni.

P. Ho r v á t h: Skandináviában erkölcsi felfogás nincs, csak higiénia.
13-14 évesek részére iskolában a nemi életről filmeket vetítenek. A váro
sokban sokan az utcán csatangolnak. Némelyeket jobb család befogadja.
Ember lesz, de vallásos meggyőződését elveszítette. Mi nem akarjuk fel
adni öket. Ezért vagyunk itt. - A norvégek sürgetik, hogy jöjjön katolikus
pap. Nem egyszer orvosi leletbe beírják, hogy keressen magyar papot. Öt
év után rádöbbentek a norvégek, hogy Magyar Otthont kell építeni. Ez az
otthon színre csodát rnűvel. A házmester felesége főz. Sz6rakozas, kártya,
televízi6. A ·gyerekek jönnek és nem akarnak a magyar házból elmozdulni.
"Nem -is tudtuk, hC'.:.;y a pap ilyen zseniális ember" - ez a visszhang. A baj
eddig az öreg generáció farizeusi magatartása volt. Hiányzott az emberi
kapcsolat. Oslo környékén kb. 300 magyar él. Három évig nem volt ott sem
mi. Most hetente 200-250 személy megfordul az Otthonban. Norvég lányok
is jönnek. Egy pap által kontrollált környezetben sokminden·más. Mindenki
fellélegzett: végre van itt olyan környezet, ahol jól érzik magukat!

Ezek voltak a lényegesebbek a letárgyalt pontokből.

"Ha Isten-Atyánk és Mária-Anyánk segít. akarok lenni népem lelkiisme
rete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján, föltetsző tévelyek
ellenében az örök igazságokat közvetítem népemmel és nemzetemmel. "

Míndszenty
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f:MlqRACIÓ

MAGYAR SZIGET A VILAQTENGERBEN

- Az argentinai magyar angolkisasszonyok jubileuma -

Hozzáértéssel szerkesztett, tartalmas kiadvány számol be a történtek
ről a Buenos Aires - Platanos-t magyar angolkisasszonyok letelepedésé
nek tizedik évfordulója alkalmából. Az alapító, Ward Mária szellemét
leheli s a magyar élniakarás hősies küzdelmeít és áldott sikereit tükrözi
a 36 oldalas illusztrált füzet. Ismét egy tiszteletreméltó bizonyítéka az
emigrációban rnűködő magyar apácák rníntaszerű helytállásának, egy
házhűségének és magyarsagszeretetének,

A Pázmány Pétertől Pozsonyba telepített rendnek három évszázados
munkássága megszakadt ugyan odahaza 1948-ban, de a külföldre jött
rendtagok az emigrált magyar ifjúság keresztény és magyar szellemben
való megőrzése érdekében folytatják az otthon oly jól ismert nevelői

tevékenységet. Római tanácsra Argentinában a főváros közelében tele"
pedtek le. 1951-ben, a boldogult Míhalovíts Zsigmond prelátustól bé
lyegre kapott 5 dolláros alaptőkével indul meg a zárdáalapítás hősies

munkája, A hontalanság szegénységével kezdődik a vállalkozás, mínt

ahogyan ez a többi magyar emigráns életében is történni szokott, Vilá
gi papok és szerzetesek, de főleg a nagylelkű magyar kolónia tagjai
példátlan készséggel segítenek. Szűk lesz a bérelt, szerény ház és a
garázsb61 lett kápolna La Plata-n, Buenos Aireshoz közel, Platarioson
jutnak vallásos argentinok jóvoltából előnyös házbérlethez, amelyből

később. főleg Luttor Ferenc pápai protonotanus és mások támogatásá
val házvétel lesz. 1953-ban hétosztályos elemi iskolát nyitnak 130 ma
gyar növendékkel, 1958-ban pedig az új iskolaépület alapkövét teszik
le: fekete, honi földdel az egri várból s fölötte a Boldogasszony képé
vel. A keresztény magyar kultúra végvára akar lenni íntézetük, Báb
színhazat rendeznek és hitoktatást végeznek; az első szentáldozás bol
dog perceit szerzik meg a gyermekeknek és a felnőttek lelkibékéjét se
gítik vísszaadrií a lelkigyakorlatok csendes óráiban. Parkjuk úszómeden 
céjének kék víze teszi talán ,- rnínt írják - hogyanyaralók gyermek
kacaja versenyt trillázik a madarak énekével. Leánycserkészcsapat ala
kul, amelyet az egyik "öregcserkész" -rnater vezet. Nyári táborozáso
kon vesznek részt Argentina különböző pont jain s teszik emlékezetessé
a szünídő napjait.
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Valahogyan m í n c c n magyar otthona lesz a máterek Pla
tanos-i intézete. Az egyik fiatal rendtag a főváros és környéke magyar
ifjúságát gyűjti a Zrínyi -kör keretébe, hogy az iskolából kíkerült fia
talokból a teljesebb embert nevelje a maguk lelkialkatának megfelelő

en. a keresztény magyar kultúra gyökérszálaiba fogózva.
Ennek a kultűrarnentő munkának egyik legszebb gyümölcse érik be

1960 augusztusában az első magy.ar é r e t t s é g í v e l , hogy ugyane
zek a növendékek azonkivül a spanyol érettségi vizsgálat próbáját is
kiállják. Igy érthető a boldog szülők megelégedettsége...Azt a száz
százalékos magyar és katolíkus - keresztény nevelést. amelyet gyerme
keink ott kaptak. - írja az egyik szülő - ma, a szó szoros értelmében
az egész földön másutt nem kaphatják meg",

A magyar máterek élete együtt folyik a kolónia é
letével. 1956 Júliusában Nándorfehérvár emlékér ünneplik Buenos Ai
res katedrálisában, ahol a pápai nunciust 24 Platanos-l magyar növen
dék fehérselyem Tarzicius - ministránsruhában állja körül. Az 1956-os
forradalom menekültjeít az irgalmas szerétet tényein keresztül segfnk
célba jutni. 1957-ben a bérmálás szentségét szolgaltatia ki .1 növendé
keknek a pápai nuncius. 1960-ban a zárda boldog lakói a volt növen
déket ünneplik. az ú j r e n d t a g a p á c á t, első fogadalma alkalmából.
Igy sikerül valősftaníok Új hivatások éoreszrésével a Mécs - vers gon
dolatát: ..Ó. bárcsak tudnánk ..• Fényt hagyni, mint a Messiás". Az el
ső szent Istvánnap keretében máriás zászlót avatnak. majd a magyar
szentek életéből jeleneteket mutatnak be a növendékek és viszik az e
migráció életébe a vallásos élet idekint annyira hiányzó. tartalmas és
kedélyes atmoszféráját. Elmaradhatatlan színdarabjaíkkal a régi iskolai
szfnjatszas hagyományait elevenítik fel. A kicsinyek mesejatékaí és a
nagyobbak népviseletes gyöngyösbokrétaí csak szűiezík az iskolaévek
munkában eltelő szorgalmi idejét. amelyet míndenütt nagy i.lnnepség
keretében a jutalomosztás zár le. Az illusztrációk mosolygó gyermek
arcokat mutatnak, Az egyik cikk idézi is Pósa Lajos versén ..Szeresd,
ne bántsd a gyermeket•.. , hadd legyen boldog. mig lehet, Hisz 'addig
gyermek. míg nevet".-

A nővérek és világi katolikusok kérése teljesül, amíkor Luttor Ferenc
és Mezgár Lajos után 1959-tól kezdve P.Domokos László SVD lesz az
intézet magyar lelkésze.

A jubileumi kiadvány a beszámoló mellett a k e r e s z t é n y h"ál a
j e g y é b e n :Ú6dott. Megható olvasni a sok-sok magyar nevet: .kís gye
rekekéít, akik mosogatáss'al keresett pézóikat adják; asszonyokéit, akik
mennyasszonyi bútorukat ajándékozzák; gyárosokéit, akik épületanya-

83



got és pénzt juttatnak a magyar intézet céljaira. -A növendék- és jó
tevő halottak kegyeletes megemlékezésén kfvül a már végzett növen
dékek p6stája teszi még szebbé. értékesebbé a jubileumi füzetet,

Miböl létesült' tehát e z a k i s m a g y a r s z i g e t ?- kérdezhetnénk .
.. A nagyok alapot képező segítsége mellett abból a sok-sok aldozatos
sz:Cvú magyar jóságából. - hangztk a felelet - akik ha kisebb összegek
kel .ls, de szinte erejükön felül segítettek, s hol pénzzel, hol anyaggal.
hol meg összeköttetések kijárásával segftettek építeni. AZ új iskolafalak
megőrzik emléküket."

Miből még? - Tizenkét magyar apáca éjt nappallá té
vő munkájából, mínden európai igényt feláldozó honfelejtéséből.

járás-futásából, verejtékéből... Munkásságuk nemcsak egy fejezet, ha
nem jelkép is a keresztény és magyar múvelódés megőrzésének törté
netében. Legyen Istentől megáldott a magyar angolkisasszonyok e mun
kája s igazolja a füzetben is idézett Reménytk-vers gondolatát: "Orsiág
nincs már ••• de magyárok még vannak!"

Cser Palkovits István SJ

Két orsolyita növér leveléből:

Öten vagyunk itt magyar orsolyiták: ketten Gyórból, ketten Sopronből

és egy Dombovarról. Igazán nagyon örülünk a tartalmas és szép magyar nyel
ven megírt füzetnek. Lelki haszonnal olvassuk•..

Tekintettel níncstelenségünkre, megrendelni nem tudom, de mindig há
Iásan megemlékezem imáimban [ötevőínkről, Imádkozom azokért is, akik
egy kis többlet-ráfizetéssel lehetővé teszik, hogy az ilyen "templom ege
reínek" is jusson egy kis morzsa a sok jóból, amivel mások erósítgetik lel
küket az élet vándorútján. M. K.

+

Dolgozó nővér vagyok. Anyanyelvem horvát, de a szívem magyar és igen
örülök nunden magyar szdnak és betűnek. Már elolvastam egyszer az egész
füzetet, de még többször elolvasom. mert nagyon szép és értékes mínden

sora.
Amikor a két nővér sorait olvastam, örültem. mert buzdító tudni azok

ról, akikkel lélekben és szándékban egyesülve az a törekvésem, hogy gyar
ló cselekedeteimet, imáimat, kisebb-nagyobb keresztjeimet szűntelenül a
jó Istennek felajánlom és kérem ,fogadja kegyesen a "világ életéért".

B.n.

84






	Címoldal
	Mindszenty József bíboros arcképe
	Tartalom
	Papi arcél
	Varga László SJ: Mindszenty egyenisége

	Mindszenty idézet
	Lelki élet
	Dr. Pfeiffer Miklós: Elmélkedések az erényről

	Róma szava
	A II. Vatikáni Zsinat felé
	Pályázeti felhívás
	Az ,,Aeterna Dei sapientia”

	Jópásztori szellem
	Cser László SJ: Az amerikai egyházközség élete (II.)
	Cser László SJ: Isten keze

	Munka
	Német Béla SJ: A munka teológiája
	Hunya Dániel SJ elmelkedési pontjai a munkáról

	Mindszenty idézet
	Hazai hirek
	Hazai helyzet
	Személyi hírek

	Sik Sándor: A VI. stáció
	Halottaink
	SOCist: Dr. Schwartz Elemér SOCist.
	Nuspl János: Dr. Égerth Jakab apát-kanonok
	Dr. Paulay Károly O.Praem.: Dr.Vidákovich A. Aladár
	P. Lösch Istvin C.M.: Kőhler Ferenc lazarista atya

	Visszhang
	Papi találkozó
	Magyar lelkipásztori találkozó Königsteinben
	Pax Romana
	„Exsul Familia”
	Sajtó
	Papi továbbképzés
	Lelkipásztori beszámolók

	Visszhang

	Emigráció
	Cser Palkovich István SJ: Magyar sziget a világtengerben

	Mindszenty idézet

