
lélekmentő eredménye lehet e fá
radozásnak, mert annak voltunk ta
nui, hogy általában valósággal
éheznek a magyar szó és zene, a sajátos
magyar lelkiség után. Sok levelet kap
tam már lelkészektől, akik nemcsak
könyveket kérnek tőlünk, hanem embe
ri segítséget is: nővéreket és önként
vállalkozó hitoktatókat, akik biztosíté
kot jelentenének arra, hogy a kicsinyek
jól és helyesen tanuljanak meg magya
rul. Amikor az elnökségben a tagsága'
vállaltam, még nem sejtettem, mílyan
nagy felelősség terhel bennünket a le
hetőségek kiaknázásában. Az az érzésem,
hogy mínd a három felekezet eddig
eredményesen. habár még közel sem ki
elégítően nézett azon utak után, ame
lyek komoly és elmelvült testvéri ta
lálkozásokat tudtak előkészíteni, és re
méljük, hogy a jövőben még szorosabb
kötelékeket fognak tudni teremtení itt
honiak és távollevők között.

- Mik a Püspök úr feladatai az el
nökségben?

- Legfontosabb feladatnak azt jelöl
ném meg, hogy az elnökség évi prog
ramját a magam lehetőségeihez mérten,
a magam eszközeivel segítsem megva
lósítani. Hogy ezen mit értek, szeretném
kissé felbontani. Először is a Magyárok
Világszövetsége, mínt a külföldön élők

kel kapcsolatot kereső és tartó társadal
mi és állami szerv, mindig ugyanazt a
programot tűzi maga elé, hiszen válto
zatlan az a probléma, aminek megoldá
sára vállalkozott: nem szabad elveszíte
nünk hazánk szülötteit, akik népíleg,
nemzetileg és nyelvükben hozzánk tar
toznak. Véreinket, testvéreinket kell lát
nunk bennük, akikért míndenkor készen
kell lennünk áldozatokat is hozni. És e:e.

A Vigilia BESZÉLGETÉSE

CSERHAn JÓZSEF p1CSI PÜSPÖKKEL,
A MIGYAROK VILAGszOVEISÉGE ELNOKS(G~NEK TlGJAVAL

A z e g y h á z című könyvében a következő sorokat olvashatjuk i j.A keresztények
nemcsak az egyes helyi közösségekben éltek szoros egységben, összetartozási tudatult
71únden térbeli és időbeli korláton túl is egybekötötte őket, mínt akik »a Krísztus
ban megszenteltek«, ..akik az úr Jézus Krisztussal közösségbe vannak híva« (Ko.,
1,2-9; Jn 1,3). Mindannyiukat, bárhol voltak is, a szeretet és gondoskodás hullá
mozta körül, mert ugyanazon Lélek által éltetett test voltak »az igazság és szeretej
gyülekezetében«. A keresztény szolídaritás, összetartozás és egymásért-levés el vé'
senki sem fejezte ki szebben Szent Pálnál: »Ha szenved az egyik tag, valamennyi
együtt szenved vele, és ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend va
Iarnennyí« (l Kor 12,26)."

- Püspök úr mióta tagja a Magya
rok Világszövetsége elnökségének? Miért
vállalta az ezzel járó kötelezettségeket?

- A Magyárok Vtlágszövetsége elnök
ségének négy év óta vagyok a tagja. A
református és evangélikus egyházak egy
egy püspök tagjával együtt évenként
legalább kétszer részt veszek az elnök
ség sokszor fél napokat is igénybe vevő

gyűlésein. Egyre világosabban látom,
hogy nemcsak a népi, nemzeti, nyelvi
és kulturálís kapcsolatok lehetnek hasz
nosak az Itthonlak és a külföldön élő

testvéreink érintkezésében, hanem az
egyházi jellegű egymásra találások is.
Ismételten megállapítást nyert, hogy a
nyugati országokban - főként az Egye
sült Allamokban és Kanadában - a
magyarság egybetartása mindinkább az
egyházi szervezetekben valósul meg. Igy
például több száz katolikus plébánia
igen áldásos tevékenységet fejt ki hívei
magyar kulturális igényeinek fenntar
tásában és ápolásában is. A többi ke
resztény felekezet hasonló módon a ma
gyarság legjobb őrzőjének bizonyul. Ki
ernelkedőek a református közösségak
eredményei is.

- Voltak-e személyes tapasztalatai,
amelyek tevékenységének fontosságában
megerősítették és folytatására ösztönöz
ték?

- Az elnökség mindhárom püspök
tagja az elmúlt években az Egyesült
Allamokban is járt. Első alkalommal
kerestünk konkrét kapcsolatot ottani
egyházi személyekkel és a hívek világi
képviselőivel, egyházi és társadalmi egye
sületek vezetőivel. Ott jöttünk rá csak
igazán, mílyen nagy jelentőségű a Ma
gyarok Világszövetségének munkája,
mennyí hasznos, lélekemelő, sokszor
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lélektanilag rendkívül fontos, mert ne
kik érezniük kell, hogy az igazi haza
szeretet szívével-hevével nyúlunk hoz
zájuk: jobban kell szeretnünk őket, mint
bármilyen más külföldi nációt, egyese
ket vagy csoportokat. Sohasem szabad
érezniük, hogy valamilyen nem lelki
vagy nem szellemi érdekből nyúlunk
utánuk.

Sokszor vádolták meg éppen a Világ
szövetség némely megnyilatkozását - de
vajon hány őszinte akarást nem helyez
tek ugyanígy a gyanúsítás céltáblájá
ra -, mintha azok állami, pártszem
pontú vagy financiális okokból kaptak
volna rossz hangzású megfogalmazást.
Ma egészen világos, hogy ami nálunk ál
lami érdek, az népérdek is. S habár ez
a népérdek az új magyar társadalmi
rendben fejeződik ki elsősorban, ennek
ellenére lehetőleg csak "apolitikai" men
talitással és tartalommal fordulunk a
tőlünk ugyan nem idegen, de mégis
idegen levegőt szívó véreinkhez. Finan
ciális mellékízeket pedig végeredmény
ben mindenben fel lehet fedezni, ahol
a pénznek valami köze is van kapcso
latok, rendezvények, anyagi produktu
mok megteremtésében. Ez még a sport
ban is így van.

- Milyen visszhangra találnak a Vi
lágszövetség célkitűzései?

- Ha négyévi tagságomról ma olyan
értelemben kellene számot adnom, van-e
valami haladás a Magyárok Világszö
vetségének munkájában, nem topog-e
egy helyben ugyanazon probléma körül,
azt kellene válaszolnom, hogy a Világ
szövetség által kifejtett munka egyre
több megértésre és ennek következtében
már jobb krítíkára, mondhatnám úgy is,
elismerésre talál. Természetesen amed
dig politikai emigráció lesz, addig a tör
ténelmi valóság tapasztalati tényéből

okulva vaksággal kellene vádolni ma
gunkat, ha nem ismernők el az emig
ráció politikai szembenállásának "vélt"
vagy nemegyszer igaz lelki sérülések
következtében "szerzett jogát". Éppen
ezekkel a jogsérelmekkel, vagy mond
hatnók úgy is, az otthoni történelmi ala
kulás meg nem érteni akarásával száll
tam sokszor szembe minden szenvedély
nélkül külföldi baráti és egyéb találko
zások alkalmával. Egyszer, az igazi hely
zetképet megértve, ez a kijelentés hang
zott el egy 1947-ben emigrált tanár aj
káról: Minden magyarnak igenis van
nak kötelességei az otthoniakkal szem
ben, és ez egyetlen dologban foglalható
össze - nem ártani, hanem segíteni ne
kik! Ha a Magyárok Vílágszövetsége
ezt a segíteni akarást azzal tartja éb-

ren és teszi tevékennyé, hogy a távol
ban levők a rní élni akarásunkban, a
rní történelmi elkötelezettségünkben sa
ját népi és emberi ügyük vetületét is
lássák, akkor világi viszonylatban is a
magyar humánum érdekében cseleke
dett. Hogy mennyíre bonyolult és kom
plex feladatok előtt állunk, arra élesen
rávilágít Szántó Miklós Gondolatok az
emigrációról című nagyszerű tanulmá
nya a Vigilia szeptemberí számában.
Igen reálisan, a maga hús-vér valóságá
ban tárja elénk a leülföldön élő magya
rok lélektani és szellemi helyzetét.

- Hogyan értékeli az elnökség mun
káját?

- Eddigi tapasztalataim alapján bát
ran állíthatom, hogy a Magyarole Világ
szövetségének elnökségi plénuma komo
lyan veszi megbízatását, minden egyes
tagja a saját területén és lehetőségi kö
rein belül igyekszik hasznossá tenni ma
gát ebben a munkában, amely állami
részről egyre jelentősebb anyagi támo
gatásban is részesül. Eddig az elnökség
nek talán legnagyobb szabású, jól elő

készített és' megrendezett vállalkozása
a debreceni anyanyelvi konferencia volt.
Hogy ezt egyáltalán életre lehetett hív
ni, a laikus számára ma is hihetetlen
nek tűnik, amikor olyan véleményekkel
kellett megküzdeni, hogy "nem akarnak
azok a külföldiek annyira magyarul tud
ni, hogy őket a magyar nyelv finom
sága is érdekelne", vagy "abban a kény
szeres környezeti helyzetükben egysze
rűen túl sokat felejtenek, semhogy ilyen
apparátusokkal kellene a magyar nyel
vet ,nem elveszni hagyni'." Nem is te
heti e törekvéseket más érthetővé mint
az, hogy a külföldi magyárok körében
valóban atavisztikus őserővel él még a
magyar nyelv és a magyar lélek iránti
szeretet és ki nem oltható érdeklődés.

Köztudomású, hogy korunk jelen év
tizedeiben mint rendkívüli jelenség mu
tatkozík : valamilyen nyugtalanító alap
érzés és vonzódás járja át a távolba
szakadtak lelkivilágát, hogy megtalálják
a belső kapcsolatokat az eredet, a szár
mazás forrásaihoz. Szinte az egész vi
lágon megindult a rajzás-szerű "haza
vándorlás". Még egyszer látni, honnan
jövök, hová is tartoztam valamikor, mi
történt azokkal, akiktól származtam. Ko
runk sajátos szociális struktúrajának
egyik velejáróját kell ebben látnunk.
Mivel mindannyian valamilyen családia
sodásnak, valamilyen nagy emberi egy
gyélevésnek vagyunk a tanúi, ezért
érthető ez a szociál-etnikus kapcsolat
keresés a régíekhez, a "hazai tájakhoz
és emberekhez". E lélektani tény is ar-
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ra indít bennünket, hogy erkölcsileg is
komolyan vegyük tagsági megbízatásun
kat, amely ma valóságos küldetésszám
ba mehet.

- A külföldön élő magyarokkal tart-e
kapcsolatot?

- Egyelőre inkább arról kellene be
szélgetnünk milyenek lehetnének ezek a
kapcsolatok: Ezzel azt akarom mondani,
hogy eddig különös vagy szerve~e~t kap
csolataim nem voltak magyarjainkkal.
Teljesen egyéni, személyes találkozáso~

ra hivatkozhatom csupán, ezekben VI

szont megláttam azokat az alapszem
pontokat, amelyek alapján mégiscsak
tovább kellene lépnünk. Az első, soha
el nem felejthető találkozásom öt évvel
ezelőtt történt. Mindenfajta előkészítés

nélkül, a spontán kitárulkozás légköré
ben álltunk egymással szemben: Cleve
land csaknem százezer magyarja és a
Pécsről érkezett püspök. Itt a magyárok
úgy élnek együtt, mint egy nagy vá
rosban keletkezett "kisebb magyar vá
rosban" saját utcáik, templomaik (szám
szerint' 11), kl.ubjaik, sportezvesűleteik
vannak. Kétnapos ott-tartózkodásom
alatt valósággal mozgásba jött az egész
város: sajtókonferencia, a magyarok
gyárainak. üzemeinek látogatása, néhány
család és három súlyos beteg felkere
sése, jelentkezés a megyéspüspöknél, elő

adásaim stb.
Három éve találkoztam a Pax Roma

na magvar vezetőivel Münchenben. Ak
kor valamilyen kongresszusra készülőd

tek és az egyik témakör problematiká
jával foglalkeztale : A haladás és fejlődés

fogalma a szocialista gazdasági rend
ben. Velük is, idősebbekkel és fiatalok
kal egyaránt érdemes lenne behatóbban
megismerkedni, és minden oldalról min
dig igazabb utakra találni.

- Mi volt amerikai útjánnk legna
gyobb, máig is emlékezetes élménye?

- A 36 ezer lakosú EIk River város
ka melletti magyar farm-községgel va
ló találkozásom. Adony községnek 1896
ban Amerikába szakadt három családja
alapította ezt a "magyar szígetet", ahol
ma kilenc család él 63 taggal. Olyan csa
lád is van, melyben annak idején 11
gyerek született, és ma is mind élnek.
Még beszélhettem azzal a dédnagyma
mával aki 13 éves kislány volt, amikor
·szülei~el ide kivándorolt. Az első világ
háború után két és 1956-ban még két
család csatlakozott hozzájuk. Mi a hely
zet most? Csodálatos összefogásban dol
goznak négy farmon. Összesen 380 te
henük 2400 sertésük van. A családok
sok tagja együtt maradt, a legtöbb
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azonban már szétszéledt, egyetemi ta
nár hires orvos katonatiszt stb. lett be
lőlllk. (Látogat~somra Chicagóból eljött
két innen szarmazó apáca és Saint Paul
ból egy fiatal hadnagy a családjával.)
Itt egyetlen csomóban összesürítve lát
ható volt az emigráció sokszínű kalei-,
doszkópja: még a negyedik generáció
ban is beszélnek magyarul, de már csak
a farmokon. Az, hogy engem töltött
paprikával és kaláccsal várta~ az egyéb
finomságok mellett, annak bizonyítéka,
hogy még sok mindent magyarul ~esz

nek, mert még rrlindíg magyarul erez
nek és magyarul gondolkodnak. Nem le
het leírni azt a boldogságot, ami az arcu
kon volt és azt a kedvességet, amellyel
körülvettek. Azóta levelezem velük. Min
den bajukat bánatukat, örömüket és
eredményüket megírják. Jóleső érzés szá
momra, ha újszülöttről, vagy a még mo
dernebbül átépített istállókról képeket
küldenek. S én újból és újból biztatom
őket, hogy talán hamarosan ismét lá
togatást tehetek náluk.

- Volt idő, amikor a közeledés érté
keit hamis elemekkel kevertük, a jót
is sziirkeséqbe vontuk és a rokonszenv
hiteles szavai csak elvétve szólalhattak
meg. Ma már azonban a határon túli
magyarsággal való dialógust, a magyar
ság megtartását nem csupán hazai ügy
nek, hanem egyetemes emberi ügynek
is tekintjük és etnikai integritásukért fe
lelősséget érzünk. A kapcsolatok tovab
bi normalizálása nemcsak országos ér
dek - az összmagyarság gondja.

- Hát igen, itt volna az a pont, ahol
el kell kezdeni gondolkodnunk: több em
beri kapcsolatra és a közös emberi
ügyek testvéri hordozására építeni. Ha
a diaszpóra és az Illyés Gyula által oly
találóan megfogalmazott "harmóniát ha
zafelé" gondolatsorába helyezkedünk.
akkor valóban rokoni összefogás, gon
dolatok és érzelmek cseréje fogalmai
körül lehetne csoportosítani azt az esz
metársítást, ami az itthoniak és a tá
vollevők között a szorosabb kapcsola
tot megteremthetné és életté tehetné:
nemcsak egy püspöknek, hanem min
den püspöknek, minden papnak,
minden művésznek, minden tudósnak,
minden magyarnak lehetne ezv-ezy
ilyen diasznórá ia. s ha nem is konkré
tan és helvkí ielöléssel, de Iezalább a
naav lelki mozzalmak dinarnikájával és
emberkeresésével. EIk Ríverben ebből

megéreztek valamit és azóta nem enge
dik el a kezemet.

- A Vigilia feladatának tekinti, hogy
a kor leanagyobb eszményét: a termé
keny értékcsere. az otthonosság, a jó



közérzet, a szivben és izben mindig meg
újulni képes humánum programját hir
desse itthon is és a külföldi magyarság
számára is. Főként a magyar irodalom
és a kereszténység egyetemes értékeinek
ápolásával, mert e kettő a legbeszéde
sebb közlési forma. Hitét és irodalmát
ugyanis minden idegenbe szakadt ha
zánkfia becsüli és őrzi, hiszen általa
tudja leginkább kifejezni gondalatait,
szándékait és belső világát.

- Mivel úgy tudom, hogy a Vigiliá
nak több ezer külföldi olvasója van,
ezért is kerestem kintjártamban az ér
deklődés visszhangját. Azt tapasztaltam.
hogy a számos egyéb érdekes és újszerű

magyar sajtótermék mellett nagyon je
lentős külföldre menő magyar hang. Al
talában talán így lehetne megfogalmaz
ni a sok különböző véleményt: különö
sen az utóbbi két évben változatos tar
talmú, reális szemléletű, bírálásra is
kész, közvéleményt alakító folyóirat lett,
amely ma az egész magyar katolikus
folyóirattáborban - gondolok itt a kül
földön megjelenő folyóiratokra is - a
legkomolyabb és legmélyebben érdeklő

dő olvasóközönséget mondhatja magáé
nak. A Vigiliában azt a magyar orgánu
rnot látják, amely a történelmi alaku
lás utolsó huszonöt évében az életet for
málni akaró keresztény tanúságtétel
megnyílvánulása.

- Véleménye szerint melyek e téren
ti Vigilia további tennivalói?

- Mutassa meg a Vigilia továbbra is
a mai magyar élet humanista realitá
sát, nyitottságát, az értékek iránti te
kintélytiszteletét - amely körül nyuga
ton annyi beteg tünet észlelhető -, és
ugyanakkor míndíg éreztesse a magyar

egyház törhetetlen élniakarását, a szé
pert, a jóért való, a mindennapokban is
megcsillanó küzdelmét, amelynek alap
vonása mégiscsak az, hogy a keresztény
élet Magyarországon nem zsugorodik és
nem konzerválódik múzeumí tárggyá,
hanem lüktető, modern, a zsinat szelle
métől mindjobban áthatott valóság. Akik
az utóbbi években hazajöttek, ezt vél
ték felismerni abban a kétségtelen fej
lődésben, amelynek mí tanúi és részt
vevői vagyunk, és ez a benyomásuk tá
madt a sok restaurált és belülről a mo
dern liturgikus követelményeknek meg
felelően átalakított templomaink láttán is.

- Szeretnénk még más kérdéseket is
feltenni Önnek, a püspöknek és teoló
gusnak. Olyan közérdeklődésre számot
tartó témáról, mint a cölibátus, a dia
konátus, a szemináriumi reform stb. Mi
kor kerülhet erre sor?

- Halasszuk e kérdések megbeszéléset
másik alkalomra. Ezekre szerintem most
püspök nem válaszolhat. Majd később!

Ellenben a teológiai tanár vagy bárki
más akármikor reflektálhat rájuk. A
püspök a magisztérium tagja, nem nyi
latkozhat, amikor maga a magisztérium
- ma a szinodus - ezekről a kérdé
sekről tárgyal. A teológiai tanár meg
teheti, mert ő szabad kutató.

- Úgy tudjuk, "Az egyház" címú
könyve után most újabb munkájának
kiadására készül a Szent István Tár
sulat.

- Remélhetőleg hamarosan megjele
nik Az egyház folytatása, Az egyház és
szentségei. Ebben azt írtam meg, ho
gyan valósítja meg az egyház Krisztus
misztériumát a szentségek segítségével.

HEGYI BÉLA

•

A bún elkövetése után a legnagyobb veszélyt a.z emberre az a nyugtalanság
jelenti, amely rátelepszik a lélekre, éppúgy, ahogya közösséget eresztékeiben tá
madja meg a belső nyugtalanság, s így képtelenné válik a külső bajok legyűré

sére - úgy lelkünk a belső nyugtalanság által elveszíti erejét arra, hogy irányí
tója és kormányzója legyen életünknek.

Szellemünk türelmetlensége és szí'l.'ünk nyugtalansága onnét ered, hogy a te
1'emtményeket jobban szeretjük, mint az Istent.

Szalézi Szent Ferenc
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