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1944 novemberében egy szerzetes fölkeresett annál a ki
segitő munkaszolgálatos részlegnél. ahova be voltam oszt

va. Emlékszem rá. hogy számomra nagyon fontos üzenet
tel érkezett. Húgom. aki az üzenetet küldtc, ma is jól
emlékszik annak tartalmára: keressem föl a marista test
véreket. ahol menedéket kapok.

Helyzetem egyre veszélyesebbnek látszott. mert már
szóba került a részlegnek nyugat felé irányitása. Rövide
sen fölkerestem a marista testvérek házának falai között
rejtező családornat. s magam is ott maradtam mindaddig,
amíg az egesz ház számara veszélyessé nem vált a helyzet.

A szerzetes, mint megtudtarn. dr. Egyed András piarista
tanár volt. Emlitett látogatásáig nem is ismertem öt. Annál
is inkább méltányolnom kell látogatását. mivel vállalkozá
sakor nem tudhatta. hogy nem kell-e szembenéznie a
mindennapos felkoncolások idején brutalitással vag'
éppen életveszéllyel. Amikor hálás szivvcl gondolok dr.
Egyed András e kockázatvállalására, Romain Rolland
szavát kell idéznem : "Hös az, aki megteszi. amire képes;
a többiek nem teszik meg."

Szivélyes köszöntéssel:

s

A VIGILIA SZABOLCSBAN
(1982. májusi számunk)

A májusi Vigilia jó kezdet volt. érdekesek a cikkek, abla
kot nyitnak a világra. hazánk hitéletére. A verseket is szi
vesen olvastarn. jó váltás volt egyik cikktől a másikig. Ki
tűnő ötlet hazánk társadalmi valóságában vizsgálni az
egyházközségek szcrteágazó problémáit, állapotát. A fe
dőlapon a megragadó eimeket még szembetűnőbben kel
lene elhelyezni. Nekünk is szabad a reklám ízléses eszkö
zeivel élni.

A megújulás folyamatában az első, a legfontosabb.
amit tudomásul kell venni az. hogy lsten gondolatait mil
liók hordozzák, sokak gondolatában van elrejtve a teljes
egész. Aki a tudást alázatosan műveli, hisz abban. hogya
legegyszerűbbember is mondhat valami bölcs dolgot, ami
a tudás fényében kibontható. Ebből logikusan követke
zik, hogyamegújulás rnódja a gondolatok áramlása. a
nyitottság, a befogadókészség. a párbeszéd. Az egyház
múltja bizonyítja. hogy egyedül, magunkra hagyatottan
csak fölélni lehet az egyházat.

A második legfontosabb a szemléletváltás. hogy ne a
természetfeletti életre akarjuk épiteni a természetes életet.
mert azt senki nem tudja, hagyott mi van, és így csak
zsákutcába juthatunk a hitben. A természetes életre kell
épiteni a természetfelettit, mert itt van számunkra elrejtve
a feladat, jelenleg a megújulás megvalósításának jelei, út
mutatója.

A harmadik, hogyamegújulás keresésében egy pilla
natra se felejtsük el, hogy az Úr Jézus emberi testben, em
berre szabottan alkotta meg a megváltás művét, isteni
akarattal. szeretettel, szellemmel betöltve. M int Istent. föl
nem foghatjuk, de Embersége. az, ahogy éJte az életünket.
hogy ismerte a fáradságot. a szomjúságot, az út porának
terhét, a szülői gondoskodás örömét, az anyai szerétetet.
hogy őt is hazavárták aggódva, féltőn. hogy öröme volt,
ha sütött a nap. ha jókor jőtt az eső. ha bőven termett a

föld. ez mind a mi életünk, erre építette föl a megváltás
művét.

Kassa László kitűnő cikkének záró szakasza vitatható.
Nem az. amit mond, hanem a szellem: hogya plébános
hosszú évek tanulása, felkészülése után végül az egyház
községben magára maradva, hivek nélkül, gyötrelmes
eredménytelenségben él, de azért mégis úgy látszik, mint
ha boldog lenne. Szerintem ez a plébános olyan boldogta
lan, hogy attól sirnl lehet. Még ma is kisért az egyházban
az al elidegenitőszellem a múltból, hogy nem baj, ha sem
mire sem megyünk, ha falra hányjuk a borsót, ha az ered
ménytelenség felőrli az egészségünket, a gondolataink
gazdagságát, azért csak örüljünk annak, hogy pap va
gyok, hogy hivő vagyok. Ez a valóságban igy nem igaz ..

Az egyházközség vezető papja kulcsernber lett az egy
házban. Az egyházmegyék vezetőinek minden segitséget
meg kellene adni, hogya még tenni tudó papjainkat a tét
lenség föl ne élje. Az egyházban minden funkcióból oda
kell figyelni, keresni a segités módját. mert enélk ül teljesen
hiábavaló prédikálni a szeretetet. az egységet, Semmit
nem tud mondani a hivek nek al a pap, aki nem mcrül meg
nundennap HI élei sűrűjében.

Múrkus Imréné

Budapest

A Vigiliát én is, mint nagyon sokan mások, az egyik leg
műveltebb és az egyik legkitűnőbben szerkesztett hazai fo
lyóiratnak tartom. Nagy becsben őrzők egy régi Vigiliát
(1946. december) is. A későbbi szerkesztő, Rónay György
az elsők kőzött volt. aki lapjában szivén viselve a külfőldi

magyar irodalmat, rendszeresen közölt nyugati magyar
író k müveiből, hirdetve, hogy a magyar irodalom egy és
oszthatatlan, mely szolgálatot Önök is ápolják ... Jó
egészséget és további eredményekben és örömökben gaz
dag munkát kívánok Mindannyiuknak, akik a Vigilia szü
letésében oly nagy hozzáértéssel és gonddal bábáskodnak.

Sári Gál Imre
Miami Beach

U. S. A.
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GERLEl JÓZSEF teológus, lelkipásztor, iró. Krakkói
k ávéha: cimű novellás kötete 19HI·benjelent meg a Mag
vető Kiadó gondozásában.

MEZEY KATALIN költő, műforditó, a Kilencek elneve
zésű költőcsoport tagja. Versei az Elérhetetlen föld antoló
gia mindkét kötetében (1969; 1982) szerepeltek. Önálló
munkái: Amíg a buszra várunk (versek - 1970), Anyagta
nulmány (versek ~ 1977), Zöld tavon (elbeszélések - 1978).

PÉTER LÁSZLÓ a szegedi Somogyi-könyvtár tudomá
nyos tanácsadója, folklorisztikával és a XX. századi sze
gedi klasszikusokkal foglalkozik. Fontosabb kötetei: Kál
mány Lajos szegedi paptudós ... (1952), Juhász Gyula a
forradalmakban (1965). Ady nálunk (1977), Bartók Szege
den (1981). Kodálv Szegeden (1982) stb.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


