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ESZMEK ES ESEMENYEK

A HARMINCtVES TAIZtl KOZUSStG

Talzé kis francia község Cluny és Cite aux. a nagy bencés és a nagy ciszterc i
túzhely között. De 30 év óta fogalommá nőtt : a keresztény egységnek és az egy·
házak megúju lásának szimbolumává. A pr ior . Roger Schut z és asszisztense. Max
Thurian könyve i révén is közism ert. .

Jubileumuk alkalmából megkért ük Roger testvért . mutassák be ők maguk közös
ségüket lapunkban. Azt válaszol ták: legjobbn ak tar tjá k. ha rövid összefog laló t álé
koztatás után arról beszélnek. ami most leginkább foglalkoztatja öket : a fi atalok
zsinatáról. Az erről szóló beszámolót egy f iatal leány, az e lőkész ítő csoport egyi k
tagja készitette nekünk.

A beszámoló a maga kris t ályo s. nyugodt egyszcp":;égében önmagáért beszél. Ezek
a szerzetes ek és ezek a f iatalok I stenből és nem ..nmagukból akarják megr eformálni
a vilá got . Tudnak imádkozni . elmélkedni . tudnak várn i . tudnak alázatos készséggel
fi gyelni lsten és egymás szavára. De tudják azt is . hogy éppen Igy és ebben kell
. lel"-nek lenniök a mai vil ágban. Szándékukra máris felfigyeltek. Dr. Carson Blake.
az Egyházak Vil ágtanácsának főtitká ra bejelentette. hogy részt kíván venni a zsinaton.
VI. Pál pápa és Ath enagoras pátr iárka is rokonszenvvel nyil atkozott a kezdem énye
zés rő l.

Roger testv ér elgondolása szerint a taizéi közösség Ideig lenes jell egú: az egység
lét rejöttét szolgálj a és azzal együtt fel adata ls meqszüntk . Hogy valóban Igy lesz-e:
lsten dolga. De kívánhatnánk-e jub il eumukra jobbat nagyszerú közösségüknek, mint
hogy imálk, életá ldozatuk. szolgáló szeretetük csendes sugárzása mlel öbb meghozza
a boldog összeforrásnak ezt az idejét!

Taizé az első protestáns szerzetesközösség a reformáció óta . Idén múlt
30 éve. hogy Roger Schutz , a közösség alapító ja és pr iorja magánosan
letelepedett Taizében. hogy az imádságnak élj en és egyben megossza a
legszegényebbek életét.

1949 húsvétján a lassanként hozzácsatla kozott hat más testvérrel együtt
egész életükre elkötelezték magukat a közösségi életh ivatásra. s ezzel a
cselekedetükkel lerakták a jelenlegi közösség alapkövét. Az ökumenizmus
a legelsó napoktól kezdve legbensőbb szívügyük vol t .

A közösség ma több mint 70 tagot egyesít. Majdnem mind protestánsok
(kálvinisták. lute r ánusok, epis zkopal isták. stb.) és kb. t íz országból valók.
Legújabban. Marty párizsi érsek beleegyezésével , három fiatal katol ikus is
a közösség tagja lett.

1952 óta kis testvérületekbe tömörült tagok rajzottak ki. hogy barát ilag
megosszák a földgömb lege lhanyagoltabb vidékein lakók életét : Recifében
(Brazil ia) • Chicago és Bogota gettóiban . Afrikában.

A monaszt ikus hagyomány nagy áramlatában állva a taizéi szerzetesek
az evangéli um felsz6lítása szerint mindent elhagynak, hogy kövessék
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Kris ztust, és napról -napra lsten színe előtt időznek, eljövetelének szem
lélő dö várásában. A legszegényebbek szolgálatára való elkötelezettségükkel
fáradhatat lanul tanús kodnak a szeretetr öl, az igazságosságról , a testv érls éq
rő l, s életüket az egyed ül jelentősnek , a lényegnek szentelik : az embernek
és Krisztusnak.

Egészen várat lan dolog volt a közösség számára, hagy a 60-as évektől

kezdve Taizé a fia talok gyQlekezési helye lett. A taizéi testvérek nem voltak
felkészülve erre a feladatra . Először meglepődtek, majd mikor tovább özön
löttek az ifjak minden világrészből, felhívást láttak benne és figyelni kezdtek
ráju k. Ma már igénnyé vált bennük, hogy ezeken a fiatalokon át hallják meg,
mit mond a Lélek az Egyháznak.

Az első nagy nemzetk özi találkozó 1966 szeptemberében volt. Utána
minden évben következett egy·egy.

1970 húsvét: Megh irdetik a Fiatalok Zsinatát

A f eltámadt Krisztus ünne pet jön ébreszteni az ember legbense·
jé ben. Az Egyház tavaszát készfti nekünk: egy a hatalom eszkö
zeitől megfosztott, mindenkivel szolidáris Egyházat, amely a
látható egység közös helye az egész embe riség számá ra. Eleqen 
dő leleményességet és bátorságot fo g adni, hogy megnyithassuk
a kiengesztelődés út j át . Felkészít életünk odaadására is azért ,
hogy az em ber ne legyen tö bbé áldozata az embernek.

Ezt az örömhírt 1970 húsvét ján olvasták fel a taizéi Kiengesztelődés

templomában, több mint 2500, 35 nemzethez tartozó fiatal előtt .

Ezen a napon hosszú út kezdődött meg: az. amely az egész világ ifjait
elvezeti majd a f iatalok zsinatához.
Mire való a fiatalok zsinata?

Amint a tai zéi te stvé rek azt az ezer meg ezer fiatalt hallgatták. akik évek
óta sorjáznak a dombra, sokukban tapasztalták az lsten után i szomjúságot. s
ugyanakkor az ember szolgálatábán való előrehaladás szándékát . Számukra
mindenről vagy semmiről van szó. Amikor megértik Krisztust. mindenekelőtt

az életet látják benne. Amikor megértik az Egyházat. mindenekelőtt teremtő

erejű, szolldá rls közösségnek akarják.
Az 1969 augusztusában tartott nagy találkozót a komolyság, mondhatni a

súlyos felelősségtudat jellemezte. Az Egyházat elárasztó pesszimizmus
hullámával szemben sürgető szükségnek bizonyult társaink széleskörű meg
kérdezése , hogy 1970 húsvétvasárnapján valamennyien örömhírt hlrdethes
sünk, olyat. amely vissza tudja adni az Egyháznak az örömet.

Két héttel húsvét előtt körülbelül húsz f iatal jött az öt világrészből, de
fő leg a déli félgömbről - hogy a legszegényebbek hangját hallassák .
lJsszeültek Roger testvér körül , hogy elmélkedjenek és az egész világ
if jaitól küldött indítványok alapján közösen kidolgozzák az örömhír szövegét.
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Ezt a szöveget kommentálta az előkészítő csoport. Egymásután szólaltak
föl : az ázsiai, az afrikai, a fekete vagy fehér amerikai , a lat inamerikal.

.Az elmúlt évben föltettük magunkban, hogy örömhírt hirdetünk Ta izébő l

a fiataloknak: a remény merész szavát az Egyház megzavarodottságának
ebben az idejében; ma, amik or elnyomó e rők idegen ít ik el az emberiség
egyrészét ; ma, amikor egyesek túrhetetlen kiváltságai mindent elvesznek
másoktól , még emberi öntu datukat is.

Figyeltünk, elmélkedtünk, imádkoztunk, hogy megtaláljuk azt az üzenetet .
amely leginkább az emberek szívéből fakad. Ogyeltünk mind a két féltekére,
de a lényeg a déli földrészről ért el hozzánk. A latínamerikai if jak érezték
meg ,egy mind húsvétibb Egyház sürgető szükségét, amely viss zautasít min
den hatalmi eszközt, húséges tanújaként az embert megszabadító Evangé
liumnak ' . Az afrikaí és ázsiai ifjak úgy látják, hogy az északi félteke lakói
viss zaszorítják az ő sajátos közösségük, szolidaritásuk és ünnepük ért ékeit."

Ezután olvasták fel az örömhír szövegét.
Majd Roger testvér szólalt fel. Hosszú idő óta két dolog foglalkoztatta .

Egyrészt az, hogy igen sok fiatal kereken elutasítja a látható Egyházat, más
részt hogy évek óta ezer meg ezer fiataltól mindig ugyanazt a kérdést
hallja : . mit cs ináljunk, ha taizéi tartózkodásunk után hazat érünk?" - Válasza
a következő :

. Hogy a hosszú úton elin duljunk, hogy kibékítsük az ellentéteket, egy
mód, egy eszköz kínálkozott föl számunkra határozottan, és ezt most tud 
totokra adom: zsinatot tartunk a fiataloknak.

Ez a zsinat nagyrészt fiatalokból fog állni, de hogy elkerüljük az elszi gete
lődést, részt vesznek raj ta korosabbak, öregek, sőt még gyerekek is.

Minthogy semmi tartósat nem lehet tető alá hozni egy kis i d ő nélkül, ma
az első szakasz kezdődik meg. Mielőtt összeülnénk a f iatalok zsinatára,
elmélkedn i kell és élni kell : élni az ünnepet . a közösséget , a szolidaritást.
.reménykedve minden reményen túl ' . Ebben az órában belépünk a zsinati
előkészület idejébe. Ennek során mind enki saját belső szegénységéből ki
indulva igyekszik élni és tekintetét a feltámadt Krisztus ra szegezi: ő a fény 
forrás, amely sötétségünkben világít:
Hogyan valósul meg a fiatalok zs inata?

A zsinat előkészítése mindenekelőtt lemerülés az Egyház rejtett , földa 
latti áramába, önmagunkba -térés, mert énünk legmélyén jelen van Krisztus
és találkozik velünk.

Hogy ezt az utat megtehessük : a feltámadt Krisztus háromfajta ünnep
lését ajánlották nekünk :

Onnepeljük a feltámadott Krisztust a z Euch ariszti á 
b a n . Ez adja meg, hogy résztvehessünk a feltámadt Kris ztus életében és
részesedjünk a húsvéti misztér iumból: osztozzunk Krisztus megpróbáltatásai
ban, aki a világ végéig szenved testében, az Egyházban és testvéreinkben ,
az emberekben ; éljük énünk legmélyén azt az ünnepet, amelyet a feltámadt
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Krisztus folyvást fela jánl. Egyedül O tudja megváltoztatni az ember lelke
mé lyét. Az Eucharisztia értünk van. gyönge és védte len embe reké rt. A
szegénység szellemében és a szív töredelmességében kapjuk meg. Mi·
közben a pusztában haladunk a szolidaritás Egyháza felé. az Euchariszti a
adja a bátorságot. hogy ne halm ozzuk fel a mannát. hogy lemond jun k az
anyagi tartalékokról és megossz uk nemcsak az élet kenye rét . hanem a föld
javait is.

On ne pe l jük a fe lt ám a d ott Kr i sztust a z Egy h á z irá nti
s z e r e t e t ü n k k e I : ez a szeretet tüzet gyú jt a földön. Igaz. az Egyház
egyfelól olyan. mint egy földalatti fo lyó. amely titokzatos és rejtett áramával
messzenyú ló folytonosságot biztosít az els ő Pünkös d óta : de ugyanakkor
.hegye n épült város" is . "hogy min denki láss a" . Láthatóvá lett testvér i
szeretetünk. az ebból helyreálló egy ség felhívás az Egyháznak. vál jék a te st
vé riség . szeretetközösség és szoli daritás egyedülálló kovászává az egész ern
beriség számára : ez ökumenikus hiva tásának lényege. Halála elóestéjén
Krisztus azért imádkozott. hogya mi egységünk tegye lehetóvé az emberek
hitét .

Onnepeljük a f elt ámadott Kr isztust az emberbe n .
t e s t v é r ü n k b e n . Szegényen. imádságban. kölcsönös bizalomban élve
fö lfe dezzük . hogy . az ember szent gyermekkorának megsebzett árta t lansága.
szegé nységének misztériuma révén" . Az emberben magának Krisz tusnak arcát
látjuk. . fó leg ha a könnyek és a szenvedések á ttet szőbb é te tték ezt az
arcot". Es kés zek vagyunk még "é letü nket is adni . hogy az ember ne legyen
töb bé az ember áldozata" .

A f iatalok kicsiny - 3-7 tagú - sej tekbe csoportosulnak : együtt imád
koznak és kuta tják . mit kíván a húsvéti üzenet és hogyan vihet ik át életükbe.

Az els ő idókben az elmélkedés inkább az örömhír szövegének els ő

állitására von atkozik : . Kr isztus ünnepet jön ébreszteni az ember leqben 
sej ében." A többi er öt sug árzó sort egymásután fogj uk megközelíteni a
k ö vetkez ő évek során. Az ünnep .... . nem akármilyen ünnepról van szó!
Roger testvér így bes zél err ő l :

. M inden emberben van egy magányos té r. amit semmiféle emberi vi 
szony meghittsége nem tud betölteni. Ott vár ránk lsten és ott találkozik
velünk . Es ott. ebben a mélységben valósul meg a feltámadott Kr isztus
bensóséges ünnepe.

Személyiségünk mélyén van egy központi mag. egy sarkpont. Isten ben
nünk levó országa. a feltámadt Krisztus. aki egybeforrt és kiengesztelódött
szivet ad nekünk.

Az az ember. aki megéli magában ezt az ünnepet. képessé válik arra .
hogy optimista módon hallgassa meg a másik embe r legnehezebb prob l é
máit is . nem pedig pesszimizmussal. A pesszimizmus mindig ad némi
tekinté lyt. de rossz lel ki ismer etet szerez a másiknak és ő t is megakadályozza
az ünnep átélé sé be n."
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Sok tcremtó kezdeményezést kell megvalósítanunk. hogy rábírjuk a
hosszú útr a az öt világrész fiataljait. A kölcsönösségre való tekintettel és
azért . hogya harmadi k világ hangja legyen túlnyomó. az els ő nagy találkozá
sok Ázsiában. Afrikában és Latinamerikában lesznek . Megfigyelóhelyeket
létesftettünk Dakarban és KIgaIiban Afrika. Bogotában és Reclfében Latin 
amerik a. Bombayban India számára. hogy igyekezzünk megérteni azt. ami
ott történik és közvetíteni azt. amit megragadtunk.

Talzében a nyár egész folyamán voltak Ifjúsági találkozók. 20 OOO fiatal
járta így meg húsvét óta a taizéi dombo t. 65 ország képviseletében. Ezek a
fiatalok elmélkedtek arról: mit jelent az ünnep nekik. személyes életükben .
milyen forrásokból ered , és milyen feltételeket kell egyesíteni . hogy mások
nak is lehet övé tegyé k. Megünnepelték annak örömét is. hogy együtt vannak.
hogy annyira egymás klegészítóit fedezik fel egymásban . Háromszor napjá
ban. összegyúlve a testvérek köré a közös imára. még egy másik ünnepet
is tartanak: ugyannak az Úrnak közös dicséretében.

A zsinati e lőké sz ü l e t kinek-kinek az életében folytatódik . a húség apró
aktusaiban. igen egyszerú eszközökkel. Maga a zsinat késöbb következik
majd. Elóször az a fontos . hogy átéljük, kimél yítsük önmagunkban a feltáma
dott Kr isztusnak ezt az életét, és alázatosan megmaradjunk az egység Urának
jelenlétébe n, hogy C átformálja életünket és a kiengesztelódés jeiét alkossa
belő le az emberek, a keresztények k öz őrt .

A SZENT ISTVAN ·I~:V MEGNVITASA A BACSKABAN

A Bácska is megünnepl i a magyarság meg té résének ezeréve s jubi leumát. A
hivatalos megnyitás 1970. aug. 20-án történt a szabadkai székesegyházb an: Zvekanoviö
Mátyás rneq y ésp üsp ök úr celehrálta magyar nye lve n a Szent l stv án-m ls ét. Megható
volt a fel ajánlás kor magyaros ruhában felvonuló fiatalság. akik adományaikat tették
az oltárr a. Hasonló módon nyitott ák meg azután a juhl leumi évet ünnepélyesen
főesperes i kerületenként is: Zombo rban. nov . 8-án Mohoion a t iszamenti magyarság
részére és nov. 22-én Újvidéken az ott ani magyarsá gnak.

En mos t amohol irói szeretn ék eqy-két élményt megirni , mert azon vettem részt .
Az ünnepség délután négy órakor kezdődött. Már 3 órakor zsúfolásig megtelt a
templom és majdnern ugyananny ian fog laltak helyet a templomkertben is . Négy
órakor megé rkezett a püspök úr , a pápai nunctuss al . aki a Szentatyát képviselte
és áldását hozta. Mivel a magyarság megkeresztelésének ezredik évfordulóját
ünnepelj ük. az e l ső aktus 27 kis magyarnak a megkeresztelése volt . akiknek
fejére maga a püspö k öntötte a keresztvizet. A zsúfolt tem plom ban ali g tudott helyet
találni a felajánlási körmenet . amelyb en a vid ék fi ata lsága nemzeti viseletben hozta
vidékük sajátos termését . Hoztak kenyere t. sz ölöt, s ülthala t. kukoricát , bort. egy élő

bárányt. konzervet. a késgyárosok kést . szóval a föld és az üzemek termékét. A
menetnek nem akart v énes zakadut . A szentbeszédet P. Békési Istv án mondotta,
hálaadásra és lelki megújhodásra biztatta a híveket. A szentmisét a megy éspüspök
mutatta he. a nép. a hivek lelkes részvéte lével. Az ősi magyar énekek csak úgy
harsogtak II moholi templomban. Szentmise után gyerty ás körmen et volt a templom
körül. s így a kint rekedt hivek is belekapcso lódhattak az ünneplésbe . A pápai himnusz
énekével fejeződött be az ünnepség, amelyen több mint 4000 magyar vett rész t.
Bizonyára egy szem sem maradt szárazon, nekem mindenesetre kicsordultak a
könnyelm. Mindnyájan ősi hitünk megörzéséért és Szent István pártfogásáért
rmádkoztunk.

Egy résztvevő
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LEVELEK A M ISSZIÖBÖl
Japán:

Biztosan megkapta már nemrég postára adot t lapornat . amelyben köszönetet
mondtam a magyar miséé rt . Nagyon megörültem neki ; már ki is próbálta mi I:ppen
szabad napom volt. sehol sem kelle tt miséznem (cm l nagy ritkán történik meg) . Igy
egyedül mondhatt am az egészet magyarul. -

Itt nálunk kb. 600-an járnak misére. ami Japánban elég sok. tekintve a katoliku
sok elenyészö számát . A legtöbb m tsszlös állom áson csak egy pár tucat a hIvek
száma. Az Itteni egyházmegyében kb. 50.000 a katolikus. viszont az egyházmegyének
kb. 12 mi ll ió lakosa van. S ez a sok nép mind Itt lakik a környé ken. madártávlatban!

Japánban igen nagy a hivatások száma: a japán papok száma lassan eléri az ezret .
a japán nővé reké pedig kb. 4000. Pedig alig van 400.000 katolikus egész Japánban
(az évsz ázados üldözés és tila lom miatt nem volt missziós munka) .

Japán Kelet és Nyugat nagy kirakodó vására: minden e l képze l hető jó és rossz
megtalálható Itt. Technikailag lassan Európát és Amerik át is tú lhaladják. erkölcsi
tére n sem maradnak el se jó . se rossz dolgában a nyugattól. A rossz . a bún után
zására külön érzékük van. Ez nagyon megnehezíti a missziót : n legtöbb erkölcstelen.
keresztényell enes propaqanda az úgynevezett . keresztény" népektől jön ide . Egyházi
téren még nincs úgy megkavarodva a helyzet . mint odaát. de lassan éreztet i hatását
az odaát i újdons<\ghajhászás. Viszont sok szép pozit ív reformtörekvéssel találkozunk
a szerzetesek (fóleg n öl ) között . Az itt eni sze rzet ese k, nővé re k jórésze fiata l : azokkal
sokat lehet kezdeni.

I:n gyakran ado k lelkigyakorlatokat ; a nyárra már elválla lt am egy 30 naposat egy
japán kongregáció (nói rend) számára; kb. 250 tagja van. csupa akti vitás. és azzal
szeretnék a reformot komol yan kiv it elezni . hogy egy részük 30 napos szentignáci
lelkigyakorlatot végez!

Anyagilag nincs prob léma. Itt a misszió nem annyi ra missz iós romantika. hanem
a szell emek cs a t ája . annak minden szépségével és örleszt ö kísértésével. - Bár a
hívek száma e lenyészően csekély. mégis nagy katoli kus Irodalom van már japánul:
teológia. szent lrás , zsinat. lelkiélet. stb .

Naponként egy közeli rendházban misézem japán nővéreknek : óvod ájuk van és
amelle tt az elemist a gyerekeket szervezik (kb. 170) . Kis kápolnájukban az oltárt
körülállj ák. Mindennap énekes-párbeszédes mise van. és még egy rövid homiliát is
tartok közkívánatra . Hetenként egyszer a nővérek ls mondanak egyet-mást az evan
gélium után; szombaton meg aff éle nyil vános gyónás is van n Conf iteor előtt . Mindezt
ők kezdeményezték és tel jesen az egyén szabadságára van hagyva. hogy részt vesz-e
benne vagy sem. Vasárnap min d n templomba jön és segédkezik a hívek körül.

Béky G.

LEVELEK A SARKVIDI:KROL

XI. Plus pápa mondta: . Ez a vilá g legnehezebb mtsszl öja." Vegyünk egy kemény
magyar telet a pusztán. s ne hat héttel. hanem 8-10 hónappal szorozzuk be . . .
A rövid .nyár" alatt mindent meg kell csináln i kívül. hogy a házikó a hosszú telet
klbl rja, ha az ember nem akarja kifú tenl a nngy Ala szk át. csak kis szob áját. Az
el ső két év alatt télen-nyáron égette m az olajkályhát . Ha kint ·68" van. bizony. ha
kialszik a tüz tOzelóhlány mlatt , úgy érzi az ember egy órán belül. hogy mélyhútó
szekrényben ül. Mikor pedig a csontt á fagyott hó alól egyszer kibányásztam az
olajos hordot. amelybe n tévedésbő l benzin volt . s ezt nem vettem észre. hiszen a
nagy hideg miatt semmi párolg ása sincs a folyadéknak. bizony csak jó őrzőangya lom

védett meg a robban ást ól. I:n ls elmondhatom Pál apostoll al : veszélyben a
tengerszoros felett. veszélyben a hidegtől. veszélyben a folyó jegén. mikor a
Kuskokwim fol yón jöttem hazafel é 40 mérföldet kuty asz ánon. s az összeakadó
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jégtábla közé rohanhat az ember, veszé lyben a vadakt ól , vesz élyben a részegektól ,
akik a verekedésben gyorsan kezel ik a fegy vert: de veszélyben a nincstelenségben
és piszokban él6 elhagyatott te stvérekt6 1 ls , mert Itt a legnincstel enebb rnlssz lo
nárius ls gazdagnak látszik , ha jól van felöltözve . . .

Tellel' és L. Dlomede sziget, vagyi s az én e ls ö . pl éb áníárn" kato likusainak száma
50 III. 42 f ő , így ha valahol kisegítő kell ett, engem küldte k oda az els6 két évben .
Ez adott alkalmat , hogy egész Alaszkát kereszt ül-kasul já rja m. 1967 ápri l isától 1968
decemberéig nem is pakoltam ki utazó ládárn. Csak néha egy-egy napra láttam
kunyhómat . esetleg rákattantottam a lakatot, de rájöttem : rnlnek. hiszen úgy is
mindent magammal viszek : a hálózsákot, a vastag ruhát, és a váltás t úgyis magam
mosom . . .

Altalában a L. Dromed e szigete n és nagyjából az északnyugati partokon a tenger
mellett eszkimók élnek, a belter ületen. a fol yók mentén Indiánok. A két néptörzs
nagyon elüt egymástó l , természetben, vall ási felfogásban egyaránt. Al aszka népe a
term észetadta nagy kin csek ellenére szegé ny. A jó lsten adta az olajat , aranyat ,
smaragdot. asbestost és a sok rendkívüli áll atot , gazdag pré met, halakat, de
mindenért meg kell küzdeni . dol gozni , és a fehér ember hajs záját ők nem bírj ák.
Igazi nyugodt , halászó , vadászó nép. amely nem szalad aranyért és csa k anny i
vadat öl. amen nyi neki kell. Nagy munkába telik . mig megszokják , hogya boltosnak
fizetni is ke ll az árué rt. legnagy obb bünnek sz ámít. ha valakinek van és nem ad.
Altalában könnyen felhagynak a tanul ással éppúgy, mint a munkáva l. Ez nem azt
jelenti , hogy nincs Istentói megáldott képességük , hiszen az eszkimók müv észlen
faragnak - ők esztétikai lag jobban fejlettek, mi nt az Indiánok - , de valahogy más
az él ettempójuk . Semmi sem köti óket. Roppant jó életösztönük, Irányé rzékük van.
Am i a pr imitiv élethez kell , az mind megvan a maga m édj án.

Vall ási éle tükról azt írhat nám Prohászka püspökkel : . Szegény emberne k szegény
a le lke." A term észettól kapják az élelmet és mi nden fo ntos ruhát , [gy ls ten
fogalmuk is a nagy . Ell átö" . I:letmódjukban a szükség a lüktetó erő. Külön ösen az
indián addig nem megy újra beszerezni , amig otthon tart a kész let. Hiszen minek
e l őregondcin i ! Egy öreg ind ián ezt így fogalmazta meg , mikor az atya emlI tette:
miért nem vág fát nyáron , vagy legalább egy nappal azelőtt , hogy elfogyna:
. Hogyne, ha meghalok . reggel mi ért maradjon a vágott fám másnak!'

Az eszkimó lassú, de j ósz ív ű , nem önző. (Ez nem je lenti azt, hogy nagylelkül)
M indenért megdolgozik , de fizesd is meg, ha akarsz valamit . Templ omába jobban
eljár . Ha látja, hogy a pap dolgozik . talán még ó ls segit a tem plomépíté sben.
Szerény a kérésben. által ában hálás a kapottakért. nem követel6z6. Ha faragó,
képes hosszú téli napokon át ott ülni , sokszor éjle l-nappa l farag . Vagy ha Ivás ra
adja magát , akkor éj je l-nappal isz ik ... Sokan a fehér embert szidják az It al
el terjedése miatt. Holott az eszkimó krumpliból (am i ugyan nem látszi k krumpli nak,
inkább akkora mint egy ameríkai mogy oró, pontosabban kis mog yoró ) már régen
a feh ér ember elótt gyártották a házipálinkát.

Az indián . gazdagabb· életmódhoz szokott . Nemcsak az északi tenger fahulladékait
gyüj t i és szárítja , hanem az erd6 fája és állatai és a fo lyó k gazdag halk észlete ls
az övé . De lustább. Semmit sem tenne a saját templomáé rt sem elle nszolgáltatás
nélkül , csak fizetésért . Ha támogat ja templo mát vasá rnap. akkor hétközben
t ízszerannytt akar elvinni . Nem hálás azért , amit kap, hanem az fáj neki , hogy ml
maradt a raktárban és hogy azt nem 6 kapja, hanem esetleg más.

A Holy Cro ss Mission, ahol jelenleg vagyok , egy índlán falu nagy on kevés
eszkimóval. Az itteni falvak már mind keresztények. Van, aki gyak orolja hitét , van,
aki csak évent e 2-3-szor megy templomba. M inde n faluban meg lehet találn i a jó
ragaszkodó öreg keresztényeket , akik nem sok isk olát kaptak a miss ziótól , de
ragaszkodnak hitükhöz, mert így ta nult ák. Mana pság a krízi s szélén áll unk. A
fehér ember kultúrája az amerikai tömegárucikkek reklámozásával szi nte betör a
faluk ba. Az alaszkai ls kezd igényt támasztani azokra a jókra, amiket az árjegyzékek·
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ben lát, de nincs meg mögötte a Iell ödés útja . Ennek módja lenne: lassan felhagyni
a régivel, dolgozni, fizetést kapni és vásárolnI. De ez még túl sok. A fehér ember
igényeivel lép fel, mert a hirdetések csábítanak, ugyanakkor munkát csak Igen
kevés akar vállalni. Féltik szabad életmódjukat. De azért látják. hogy ha valaki Ipar.
kodik, az vásárolhat ezt is . azt is , és a modern dolgok bevonul ásával a .jó vadász'
ideálja lassan megváltozik.

Aprilis végén az olvadás olyan gyorsan jött. hogy húsvét után két hétre majdnem
kiöntötte a falut. Ha ugyanis a meleg tavaszi napsütésben a hó olvadni kezd és
lerohan a hegyoldal ból, az még nem jelenti azt, hogy a víz el is folyhat: a Yukont
és a többi folyót jégpáncél borítja és ameddig az meg nem indul úgy május középén 
végén, nincs helye a viz hovafolyásának. Igy aztán jaj az alacsonyabban fekvő

házaknak. A hegyold al pedig eqy-k ét nap alatt úgy kiszárad. hogy veszedelmes
lehet minden gyufa eldobása.

Igy történt vel ünk rr:::;::e 25·én, pünkösdvasárnap délután. A falu felsó házai
mögött gyerekek játszottak gyufával. a túz belekapott a száraz fübe a hegyoldalon
s a szél úgy vitte. hogy este már 15 mérföld hosszú sávban égett minden. Heli 
kopterek és repülők hordták az embereket egy hétig . s mindenki , aki csak épkézláb
volt. rohangászott vízért, mint valami ázott patkány. A végén repülóról figyelték:
hol füstöl még?

Na de az én fő munkám a nyárra más volt, mint karba tenni a kezem és nézni.
Az iskola és a 3 épület kitakarítása, átadása csak egy töredéke volt a munkának.
Ugyanis iskolánkat az állam vette át, a tanítói lakásokat is átadtuk vele . Az egész
missziós telep új korszakba lép, az egyszerüsítés és a .kezdetleges pl ébánl ávé"
alakulás korszakába, így a sok rossz öreg épületre nincs szükség . Valamikor árvaház
és Iskola volt 200 gyerekre és kellett flúk-lánvok épülete , konyha. mühelyek .
kórház, stb .

Tavaly. ha azt akartam , hogy langyos legyen vasárnap a templom, már pénteken
elkezdtem füteni két nagy olajk ályhát és a pincéből a fafütést. De előfordult az ls,
hogy az erős szél ameleget kí is vitte, és ha kint -46" volt az Idő, bent a fűt és

ellenére ·36" . " Igy aztán amint az eddig itt tanító nővérek elköltöztek, kiterveltem,
hogy az ő házuk fele elég templomnak, a másik része lakószobák és egyebek
részére nekem. Püspök úr adta áldás át, a terv szép, de ő nem segíthet semmivel,
hiszen félmillió adóssága van a missziós püspökségnek , s iskol áinkat egymás után
zárjuk. Igy aztán az első 9 hétig egy önkéntes jelentkezőt küldött a missziós iskola
segítségül, aki nem volt éppen segítség, mert - mint később megtudtam - két
évet töltött elmegyógyintézetl kezelés alatt , és itt tört kl rajta újra, úgyhogy
alig tudtam elérni, hogy végre elmenjen .

Rámszakadt a nyár mínden erejével , Közben egy jövendő templom alapját is
meg kellett hordanom, mert ha az emberek össze-vlssza kezdenek épftkeznl , nem
lesz szép hely egy rendes templom felépftéséhez . Aztán a kőtörmelék is ülepszik
az évek során , így a templom nem fog süllyedni, mozognI. Lassan ment minden ,
hiszen kb. 500 fordulót kellett tenni egy öreg 7 tonnás dumping truek-kal a síkos.
agyagos hegyoldali úton. Közben egy-egy ember visszajött a tüzoltásból, de ameddig
a Iöpénzb öl tartott , ital is akadt . . . Végül ls kerülközött egy ember, aki ha józan
volt, nekem segített. Vele folytattam az átalakítás t munkát: új bejárat épít és ét .
kisharang elhelyezését, benti munkák előbbrevitelét. Július közepén már-már feladtam
a reményt, hogy hiába vettem a festéket, mert ilyen esős időben nem lehet festeni.
Mintha öntötték volna a sok vizet dézsából hat héten át . Hála, hogy szúnyogot
nem is láttam, a hűv ös, nyirkos idő nem volt kedvükre - de a festés fontossága
miatt eltürtem volna, hogy halálra egyenek . Hiszen rnlt ér az újraszigetelt ház, ha
kivülről olyan kopott, akár a régi templomi Kell , hogy vonzó és tiszta, szép legyen,
hiszen olyan sokan voltak a terv ellen . A fiatalabb generáció nem bánta, azok
halásztak ; az öregek nem segitettek , mert minek : Jó volt aD évig , jó lesz ezután
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is a régi templom . - Mégis bejött a száraz Idő a fagy előtt, s egy f iú, aki tavaly
egy teherkocsit kapott 3 heti munkáért, festés re Igérkezett a motorszánkómért,
amin soha nem ültem. Igy aztán meg ls alkudtunk: hat heti munkáért megkapja a
szánt. Ment hármunknak az épület kapar ása. festése háromszor. AIIg lettünk kész,
mikor az esős Idő beállt; de ml már bent javltottuk a falakat , festettük a templom
régi padlalt . A munkald ö csak az Indiánoknak szólt, nekem még az est i mise után
is jutott tenniv aló éjféli g '" A központi fútés szerelés ére a püspök úr elküldte a
misszió egyetlen talpraesett se qlt ötestvé ré t , 5 Igy október 13-án este mondtam az
első misét az új helyen, s a rnlsszl és vasárnapot már az új templomban ülte meg
a kis falu .

Csakhogy hfvelm panaszkodtak, hogy nem hall ják a kis harangot , a régi jobb
volt. Hát azt ls valahogy Ide kell hozni. A harang le is jött szépen, leszereltük az
öntött vas lábakat, lendltőkere ket, szívét kivettük és a 307 fontos bronz harangtestet
ledobtuk a toronyból. A vastag öntvénynek meg se kottvant a kis rázkódtat ás,
kivéve , hogy ml hárman majdnem vele mentünk a korhadt toronnyal együtt. Most
már ml legyen, hiszen az egész több mint 400 font ! Végül ls a magyarnak akkor
jön meg az esze, ha sarokba szorl t ják . Igy nekem is mentö öt letem támadt. Az új
templom f öhornlokzat ához közel egy mély kútgödör volt , amit a nyáron temettem
be egy fuvar kővel. A követ 4 lábnyi ra újra kl szedettem, mig magam 10 darab 20 láb
hosszú, 3x9 hüvelykes gerendából egyenes oszlopot ácsoltam. A tetejére egy vas
rácsra szereltük a harangot . Persze a feiállItása és gödörbe tétele nem volt éppen
egyszerű dolog . A bi ll enő rakfelül etű gépkocsin emel ővIII ával emeltük fel. Irtó szeles .
kemény hideg voit. Az embereim ott akartak hagyni: ily en Időben csak a bolond
Father dolgozik , mondták. Ekkor fe lbontottam egy ajándékba kapott . Hurnan antí
íreeze" üveget , s a whisky megtette a hatását . A hideg ellenére aharangoszlop
áll t, kövekkel kiékeltük új ra az öreg kutat , s azóta is hall ják az emberek
a nagy harang zúgását és hlvás át . A padlás falán és a mennyezeten egy fúróval
lyukat fúrtam, így a templomból lehet harangozni. Természetesen akad még mindig
sok kis apró rakosgatás, Igazgatás, javitás . de hála a jó Istennek és az önök imájának,
segitségének, igy sikerül t egy rövid esős nyár alatt új haj lékot adni Jézusnak az új
templomban.

Ebből ls látj ák, hogy még élek és imáikra mindig számítok.
Eördögh András

Holy Cross MIssion, Alask a.

TEOLÖGIAI AGGIORNAMENTO MAGVARORSZÁGON

KU HAZAI HOZZÁSZÓLÁS

A ,teológiai aggiornamento· -ról szóló levél gondolataival száz százalékig

egyetértek. Hozzátennék még néhány gondolatot :

1. A teológiai elmaradottság egyik okát abban látom, hogy a fiatal papok

nem forditanak a továbbképzésükre elég gondot. Talán egy kis kényelmes
ség is van ebben, nem is könnyü sokszor hozzáférni az any aghoz. De főleg

azért, mert ahogy kikerülnek a szemináriumból , rögtön teljes erőve l beledob
ják magukat a munkába. éppen a jobbak, ez az aktivi t ás ki elég iti ő ket és

nem törödnek eléggé a saját fejlódésükkel.

2. Keveset beszélnek nálunk a szószékról a híveknek a zsinat i rneqújulá s
róI. Ez is oka részben az általános konz ervatív magatartásnak.
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