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SUHARD BíBOROS, Párís érseke. majus 30~án meghalt. Egyike
volt korunk legnagyo15b egyházfejedelmeinek. A. Depterre atya, egyik
'közvetlen munkatársa így emlékezett meg halálakor a "munkások aty-
járól": .

Míkor ma délután hazatértem, a konyha padkáján öreg munkás ült
a feleségével. Hatvanon felül járnak mind a ketten, húsz gyermekük volt
és harminchárom éve laknak ugyanabban·a sötét kis szobában. Fel
váltva használták egyetlen közös szemüvegüket. amikor az esti lap cik
két olvasták. És mind a ketten sírtak. ök, akik nem voltak templomban
az első áldozásuk óta, szünet nélkül ismételgették míndenkínek, akí a
konyhába belépett: "Hallották, Suhard atya meghalt".

Még az elmúlt év decemberében mintegy háromszáz hívő gyüleke~

zett össze ebédre a bíboros körül, hogy aranymiséjét ünnepeljék. Meg~

jelent egy csoport munkás, is. A gyárból jöttek el kerékpáron, vagy
metrón erre a családi találkozóra. Amikor arra került a sor, hogya kü
lönbözö csoportokat bemutassák az érseknek. ezek a munkások némi
szabódásssal közölték velem, hogy nehezükre esnék nekik megcsókolni
a főpap gyürüjét. Tegyenek, ahogy jólesik, Ieleltem, nála ez nem fontos.
Bernard és Louis került sorra elsőnek: két jól megtermett.legény, harcos
szakszervezeti ember mind a kettő. Derekasan meqszorították az érsek
kezét, egyszerű kérdéseire két-három egyszerü mondattal válaszoltak.
Aztán Louis széles mosollyal azt mondta: "Maga nagyon rokonszenves:
tudja meg, hogy mi nagyon becsüljük, atyám". A bíboros elmosolyodott:
,;Én is becsülöm magukat - mondta -- és számítok magukra". A két
munkásnak fény csillant fel a szemében, hosszú kézszorításuk olyan volt,
mínt egy férfias vallomás.

Annakidején gyakran szemére vetették, hogy túlságosan vísszahú
zódott a megszállás sötét évei alatt. A hívők akkor még nem tudták,
hogya bíboros szívesebben dolgozik a. háttérben, mint a nyilvánosság
előtt. Soha nem tett semmit azért, hogy népszerű legyen; nem voltak a
a karzatnak szánt szavaívagy cselekedetei. De a láng. amely lelke mé
lyéből tört fel, a világosság fáklyája volt.
. Hányszor hallottuk tőle az atyai szemrehányást, hogy nem vagyunk
igazi közvetítök, lelkiismeretes informátorok közte és népe között,
amelyet annyira szerétett. "Segítenetek kell nekem, informálnotok kell
engem, hogy minél jobban megismerjem híveimet és minél közvetleneb
bül találkozzam velük - mondta. - Hogyan lehetnék a nép igazi vé
dője, a jó pásztor, ha nem segíttek abban, hogy megismerjem bárányai
mat. Velem együtt felelősek vagytok püspökséqemért, eqyházmeqyérnért."

Telefonon, vagy levélben számtalanszor hívta találkozóra munka
társait, munkásaít, még a hitetleneket is. "Jöjjön, amikor tud, reggel akár
milyen korán, vagy szombat délután, esetleg vacsora után-. Párís bíbo
rosa napirendjét az ön lehetőségeihez fogja alkalmazni." És Pierre, Rene,
Loulou vagy Camílle eljöttek. Meghallgatta haragjukat, szemrehányásaí-
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kat, véleményüket, terveiket. Belehelyezkedett a szívük ritmusába. meg
tanultanyelvjárásukat, megismerte szenvedéseiket és reményséqeíket,
gs lassacskán mínd közelebb kerültek egymáshoz, az atya és gyermekei.
Soha nem láttam, hogy aki meglátogatta és egy órát irodájában töltött,
ne megnyugodva, meggyőzve távozott volna tőle. Meqhallqatta, kikér
dezte őket s hagyta, hogy beszéljenek. Eszembejut egy este, amikor va
csorára hívott meg az egyik' misszíós testvérrel. Nagyon sok dolgom
volt, aznapi munkás barátaink ügyeiben kellett eljárnom. Egy óra késés
sel érkeztem az érsekségre. De még arra sem volt időm, hogy kiment
sem magamat. "Önöknek az- a feladatuk, hogy szolqáljanak nekik és
rendelkezésükre álljanak. Az enyém pedig .az, hogy önöknek szolgáljak
és önöknek álljak rendelkezésükre ."

Az egyetemes Egyház ígazí értelmének az a felfogása, mely az Egy
házat osztályok, arcvonalak, forradalmak és háborúk fölé emeli, volt az
alapja egész magatartásának. Az új humanizmus keresztségével szolqál
juk legjobban a lelkek érdekét. - hangoztatta. "Valami meghalt a föl
dön, ami soha többé nem támad fel. A háború. Nem közjáték az, hanem
epilógus. Egy világ végét jelzi. Ugyanakkor előjáték egy új világhoz,
amely most van keletkezőben." Ha elmentél hozzá beszámolni munkád
ról, nehézségeidről, hamarosan emlékeztetett arra, hogy hallgasd meg az
egész világ keresztrefeszített proletariátusának panaszát. A vílág egy,
- mondotta - át kell hatni ezt a világot szentségetekkel és hitetekkel.

Ojra és újra feltette papjainak a kérdést: "Hogy működnek a plé
báníák az ön területen?" A papok - hangzott nem egyszer a válasz 
minden lehetőt megtesznek, annyi a munkájuk, hogy nem tudják alapo
san megismerni a proletariátus nagy törekvéseit és szenvedéseit. Pedig
úgy élnek, mint a szentek. "Né beszéljünk a magunk szentségéről 
felelte az érsek. - amikor a pásztor nem tudja meghallgatni legelhagya
tottabb népét; amikor nem keresi az elvesztett bárányokat. A szent nem
nyugodhatik, amikor az emberek sem nyugodnak és amikor széles körök
nem várják többé az üdvözítő üzenetet. Ezek után a bárányok után ítél
nek meg majd bennünket: hogy mennyire szerettük öket. gs én magam
is egyházmegyém ama millíóí után ítéltetem meg majd, akik nem jönnek
el a templomba."

Gyakran idézte elénk az öreg Szent Pált, aki fáradtan, rokkantan
és szüntelenül az evangélium ügyéért harcolt és virrasztott az óriási ró
mai világ különböző tájaín, joggal, kulturálís, társadalmi vagy vallási
kérdésekkel foglalkozott s közben egyre "kedveseiért" dolgozott, akiket
annyit emlegetett. Hajlott háttal, roskatag vállal Suhard bíboros is így
magasodott elénk a megmentendö világ új spirituális és kozmikus viziói
nak láttán.

"Előre, csak előre, ne pihenjetek, az Egyház fütog kockán. Az Egy
ház elvárja tőletek, hogy vállaljátok a szerencsétlen világ meqváltását.'
Apostoli szilárdságunk érdekében két elvet kötött a lelkünkre. Először

is: teljesen vessük alá magunkat a hierarchiának. Az ö számára a kato
likus egységszikIája volt az apostolság alapköve; arra tanított, hogy mi
is erre a szíklára építsünk. "Két fal van, - mondta - melyben apos
tolkodástok megtörhetik. Az egyik az egyházközségi közösség és a pol-
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gárság között emelkedik. A másik az, amely titeket, pásztorokat válasz
tott el híveitek szeretetétől."

Ugyanakkor azonban, amikor erre a fegyelemre tanított, teljes lelki
ismereti szabadságot adott. Olyan kérdésekben, amelyek nem érintik· a
liturgikus. spirituális életet. vagy az Egyház kánonját és tanait 
mondta, - járjunk el lelkiismeretünk szerint az evangéliumi szeretet és
okosság szellemében, hiszen mi is vettük a Szentlelket s a szentségek ál
tal közvetített isteni kegyelmet.

Még egy nagy tettéről kell megemlékeznünk: arról, hogy az egész
világ üdvözítésére mozqósított Egyház víziójától áthatva. méltó helyet
biztosított a küzdő Egyház soraiban a világiaknak. Evilágiakra. család
apákra, egyházközségi munkásokra bízott missziónak köszönhető. hogy
Suhard bíboros hangja egyesülve az egyetemes Egyház hangjával,. úgy
visszhangzott fel a népben, mint az igazság. a béke és testvériség új,
reményteljes üzenete.

REPOLö APOSTOLOK. - Apró, eredetileg kétszemélyes re
pülőgép járja három utasával az Egyesült Államokat. Feltűnően kövér
lliéger vezeti a gépet; mögötte hatalmas termetű jezsuita olvassa a bre
víáríumát: s leghátul szinte belepréselve az utasfülke egyik sarkába,
egy valamikor gazdag kereskedő ül. Útközben nem beszélnek és nem
mozoqnak, igaz, hogya mozgás nem is igen lehetséges ilyen szük he
lyen. A gép már két. esztendeje úton van, hogy utasai teljesíthessék a
feladatot. amelyre vállalkoztak.

1946~ban kezdödött egy new-yorki vacsorán. amelyet Reiss Julián
kereskedő tiszteletére adtak a Szent Lajos társas körben. A kereskedő

egyike volt Dewey akkori kormányzó legbensőbb munkatársaínak, a
faji megkülönböztetések eltörlése érdekében indított harcában. A ven
déglátó társaság elnöke P. Cautillon József S. J. volt, ugyanaz a ha
talmas termetű pap, aki azóta minden nap bepréseli magát a kis repülö
gép fülkéjébe. A páter már hosszú évek óta foglalkozik a Délnyugat
négereinek .szomorú sorsával. Nyomban fölszentelése után a négerek közé
ment, keresztelte, gyóntatta és eskette őket. A gyakorlat mutatta meg
neki - talán jobban, mint tanulmányai, - hogy Krisztus mísztíkus tes
tében valóban minden hívő testvére egymásnak. A new-yorki kereskedő

ugyanilyen elgondolásokkal ment a négerek közé s ott találkozott a je~

zsuítával, aki évekkel később, 1946-OOn New-Yorkban vendégül látta.
Reiss akkor már két esztendeje azon fáradozott, hogy Dewey öttagú
harcos csoportjában közreműködve keresztülvíqye a törvényhozásnak
a négerek javára való meqváltoztatását. Munkatársai a kereskedőn kí
vül egy protestáns tanár, egy néger újságíró és egy zsidó ügyvédnő

voltak.
Azon az emlékezetes vacsorán érdekes beszélgetés alakult ki a

társaság elnöke és a kereskedő között. Mind a ketten érezték. hogy
nem elég népgyűléseken beszélni, a visszaéléseket, hibákat napvilágra
hozni, valami mást is tenni kellene. Úgy kellene folytatni az apostol
kodást, hogy a tettek és a szavak együtt érvényesüljenek. "Ha tömeg
előtt beszélek -- állapította meg Mr. Reíss, - az az érzésem, hogy
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telefonkagylót tartok a kezemben, amely állandóan foglaltat jelez.
Olyan hallgatóság kellene, amely. mély összeszedettségben, csendben
hallgat meg." Rövid tanácskozás után aztán kialakult a terv, amelynek
niegvalósítása most már több, mint két esztendeje folyamatban van.

"Van. egy kis repülőgépem - mondta a páternek a kereskedő,

amikor a terv technikai kivitelére fordult a szó. - Igaz, hogy csak két
hely van rajta és hármasban kellene meanünk. Tekintve az ön terme
tét, útitársunk legfeljebb akkora lehet, mínt ~. Ha nem félti a nyakát,
én készséggel rendelkezésre bocsájtom magamat és a gépet is." - "Egy
szerzetes mindíg kész, hogy a nyakát kockáztassa. Afelől is nyugodt
lehet, hogyhaxmadik társunkat hamarosan meqtaláljuk" - felelte P.
Cautíllon, I

Néhány hónap mulva egy külvárosí gyárat látogattak meg s ott.
találkoztak egy hatalmas termetű négerrel, aki makacs és megrögzött
ateista volt. De nemcsak a vallást gyűlölte, hanem a társadalmi eqyütt
élés mínden formáját, eszméjét és szervezetét is azoknak az emlékek
nek az alapján, amelyek oly szomorú fényt vetettek ifjúságára és ál
talában fajtestvérei életére.

A jezsuita és a kereskedő első pillanatban meqdöbbent, amikor
meghallotta a néger munkás keserű kífakadását. Aztán összenéztek és
elhatározták: ez az ember lesz a harmadik munkatárs. Elmondták neki
tervüket. A néger habozás nélkül elfogadta, mert látta. hogy itt nem
meddő társadalmi' szervezkedésröl, hanem két ember bátor egyéni kez
deményezéséről van szó, Archibald F. Glovernek hívták, azelőtt újsáq
író volt egy középnyuqati néger lapnál és az eredménytelen küzdelem
miatti elkeseredésében hagyta ott állását. Testalkata ugyan nem felelt
meg a gép szűk méreteínek, de értett a vezetéshez s éppen elfért a
pilóta-fülkében. Azóta járják hármasban a középnyugati államokat.

Néhány hónapja dolgoztak már együtt, amikor az ateista néger
egy szép napon mégis csak megszólalt a repülőgépben: "Páter, úgy
érzem, sürgősen vissza kell térnem az Egyházba."

A jezsuita a legnagyobb nyugalommal hajolt előre. "Nem csodál
kozom rajta - mondta. - Most míndjárt meg akar gyónni?" S mert
a IlIéger igennel válaszolt, így folytatta: "Akkor SZálljunk le a legköze
lebbi repülötéren. mert itt fent, menet közben nagyon nagy amo
torza]."

Miben áll ennek' a külőnős hármasnak a tevékenyséqe? Abból a
gondolatból indultak el. hogy lelkileg összeszedett és figyelmes hallqa
tósáqra van szűkséqük. Leveleket írtak tehát míndenekelőtt a katolikus
felsőbb ískolákba és szemináríumokba, felajánlva kőzreműködésüket

előadások tartására. Sok levélre nem jött felelet, hiszen a faji ellentét
míndenütt mély gyökereket eresztett. Volt elutasító válasz is, de akadt
olyan is, amely közölte. hogy örömmel várják őket. S amire, számí
tottak. bekövetkezett: első előadásaik olyan hatalmas sikert arattak,
hogy hamarosan hírük ment az egész szövetséql államban. Egyre ke
vesebb lett az elutasitó levél és lassankint jelentkeztek az önkéntes
meghívások is.

Az elvetett mag pedig a szemínáríumokból, kollégiumokból és kö-



zépískolákból hamarosan atcsírázott más, elsősorban katolikus íntézmé
nyekbe is. Hála a repülögépnek. mínden meghívást elfogadhatnak. Há
rom-négy előadást is tartanak egy napon, egymástól többszáz kílomé
terre fekvő helyséqekben, Mindenütt csak olyan hallgatóság előtt be
szélnek, amely maga kivánja hallani öket. Mert ök maguk nem har- .
coin ak; ők csak a szellemi fegyvert adják a harcosok kezébe. De azért
így is előfordul, hogy vitába keverednek. Egy new-yorki kollégiumban
például felszólalt egy igen tekintélyes kereskedő és hosszasan fejte
gette, mennyire alacsonyrendű a néger, milyen karos mínden szempont
ból a haladásra és mílyen veszedelmet jelent a fehér faj jövőjére. A ke
reskedőnek -a néger Glover válaszolt. "Ön talán észre sem vette ~
mondta, - hogy egy félórája engem sérteget; én vagyok ugyanis az
egyetlen néger a teremben. Hallotta szavaimat; láthatja, hogyan rea
gáltam az ön kijelentéseire; ezért felteszem a kérdést, válaszoljon ne
kem őszintén: . feltételezi-e. hogy én és -társaim olyan faj érdekében
szóltunk ma este. amilyent ön leírt?" A kereskedő elpirult és nem vá
laszolt. De másnap jelentős összegű esekket küldött a "repülő .hármas"
címere, munkájuk támogatására.

A legkényesebb kérdés azonban a következő: "Megengedné-e ön
a leányának, hogy négerhez menjen feleségül?" Ezt a kérdést igen
gyakran feltették s erre rendszea-int Mr. Reíss felel. Válasza így hang
zik: "Mint modern szülö, semmi okom nem lenne. -hogy kifogásoljam
az ilyen házasságot, feltéve. hogy lányom valóban komolyan szeretí a
néger ifjút s az őt. De nem ez a kérdés. 1;.. kérdés az. vajjon boldogok
lehetnének-e a fiatalok a mai világban. amikor állandóan érezniök kel
lene azt a megvetést és utálatot, amelyet a mi társadalmunk a kűlön

böző fajú házasok irányában mutat. Ezért kell- megváltoztatni a tár
sadalom felfogását, hogy az egymással rokonszenvező lelkeket ne be-
folyásolja más, mint saját érzelmeik." _

Előadásmódjukból nem hiányzik a humor sem. Nagyon jól tud
[ák, hogy a hallqatósáq rokonszenvét leginkább a vidámsággal, a ko
moly mondanívalóba beleszőtt tréfával lehet megnyerni. Pénzük termé
szetesen nincs. Ami volt, már régen elfogyott. hiszen két _esztendete
egyikük sem űz hasznothajtó foglalkozást. Költségeiket az adományok
ból teremtik elő, de soha sem kérnek semmit. Egyszer egy tréfás meg-

, jegyzés több hétre biztosítorte megélhetésüket. így történt: Cautillon
atya éppen arról beszélt, milyen súlyos bűn egy négert megfosztaní
állásától pusztán faji gyűlölet miatt és példaképpen a következőket

mondottae "Ugyanolyan bűn ez, mintha én belenyúlnék Mr. Glover
zsebébe s kilopnék onnan száz dollárt. Ez is, az is halálos bűn lenne."
Mire a kövér néger mosolyogva közbeszólt: "Ha az én zsebemből száz
dollárt kivenne. az nem bűn lenne, hanem csoda." - Másnap több ko
molyabb összegű csekk érkezett Mr. Glover címére.

SZENTMISE A KONYHABAN. - Szerte a világon míndenütt
sokat beszélnek az apostolkodásnak és lelkipásztorkodásnak arról a kü
lönleges formájáról, amelyet Franciaországban vezettekbe a modern
pogányság leküzdésére. Vannak francia papok, akik munkásnak állnak
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be a gyárakba, együtt élnek a munkásokkal és így hirdetik az evanqé
Hurnot. Életük míndennapí végleteiről azonban nem sokat tudunk. Épen
azért tarthat számot különös érdeklődésre Huchet Bishop beszámolója,
amely a modern apostolok életét világítja meg előttünk. ..Az eleven
Franciaország" címmel. nemrégiben megjelent könyvéből való az alábbi
részlet:

Beleptem a helyiségbe, amely bármelyik szegény munkásember szo
bája lehetett volna. Egyetlen szobából állt a különös paplak s az is rend
kívül szegényes és kopott volt, hiszen ebben az időben Franciaország
ban sem szappant, sem festéket nem lehetett kapni. A szebában ócska
divány állt, olyan állapotban, hogy kijavítására már gondolni sem lehe
tett. Alighogy körülnéztem. súlyos lépteket hallottam; kinyílt az ajtó és
tagooszakadt fiatal munkás lépett be rajta. Olyan volt, mínt minden
francia munkás, Foltozott nadrágot és színehagyott pulovert viselt. Én
azonban valahogyan azonnal megéreztem, . hogy főtisztelendő úrnak kell
szólítanom.

Bemutatkoztam, kezet fogtunk. Meglehetosen bizalmatlanul állt előt
tem. ..Gyári munkás vagyok, - mondta - fáradt vagyok aludni akartam
egy keveset, míelött visszamegyek a munkahelyemre. Nem szeretek
sokat beszélni."

Tudtam, hogy a franciák útálják a reklámot, ha komolyan dolgoz
nak. Épen ezért megmagyaráztam, hogy nem propagandát akarok csi
nálni, nem is személyes sorsa iránt érdeklödörn. Csak az igazat akarom
megtudni Franciaországról és a francia kereszténységről.

Leült; beszélgetni kezdtünk. Közben a kis apostolcsoport többi tagja
is megérkezett. Míndnyájan fáradtak voltak, de szemükben különös fény
csillogott. Egyszerüek voltak és komolyak. Torkomon akadtak a kér
dések; ezt az egyetlent tudtam kimondani: ki főz rájuk? Nem kiváncsi
ságból kérdeztem. hanem azért, mert úgy éreztem, kérdezősködés helyett
egyetlen feladatom most: megfőzní a vacsorájukat.

. Öten voltak, két dominikánus, három világi pap. Ez míndenesetre
újdonság volt; hiszen azelőtt úgy hírlett, szerzetesek és világi papok nem
férnek meg együtt. ök viszont évek óta egymás mellett éltek, s nem
volt köztük semmi különbséq, míndnyájan egyformán munkások voltak.

.Avval kezdödött, hogya két dominikánus szerzett néhány deszkát
és barakot épített. Megkapták az engedélyt, hogy letegyék szerzetesí ru
hájukat és a kikötőben dolgozhassanak, mínt rakodómunkások. Estén
ként eleinte még vísszatértek a kolostorba, de hamarosan ráeszméltek.
hogy egészen a munkások között kell élniök. Erre is engedélyt kaptak.
Hamarosan teljesen beleilleszkedtek a munkásélet közösségébe. Társaik
tegezik és keresztnevükön szólítják őket, csak az asszonyok hívják néha
a világíakat abbénak. a szerzeteseket meg atyának. A cölibátus kérdése
sokáíg zavaróan hatott, mert a munkások abban a meggyőződésben· él
tek, hogya papok nem veszik komolyan fogadalmukat. De rövidesen be
kellett Iátniok, hogy nagyon is komolyan veszik. És azt is belátták,
hogy aki teljesen papi hivatásának szenteli magát átadni, nem is háza
sodhatik meg.

A legtöbb bajt mindenesetre a pénz okozta. Első teendőjük a stóla-



díjak és a templomi gyüjtések megszüntetése volt. A munkások azt állí
tották, a papok abból élnek, amit a templomban gyüjtenek. Ezért tehát
perselyt tettek a templom kapuja mellé s abba mindenki annyit tett,
amennyit akart; ők pedig abból éltek, amit a munkájukkal kerestek.
Környezetük magatartása nyomban megváltozott. A gúnyolódás meg
szünt, barátságos tisztelet és bizonyos csodálat váltotta fel. Kik ezek az
emberek? - kérdezték a munkások. Olyanok, mint a többi, munka után
bevásárolnak, az udvar vízcsapjánál megtöltik vödrüket, kiürítik a sze
métládát és vadásznak a nyomortanyákon elkerülhetetlen po1oskákra.
Amijük van, készséggel megosztják munkástársaíkkal, maguk között
pedig teljes vagyonközösségben élnek. Ha valamire szükséqük van, szó
nélkül veszik ki egymás zsebéből a pénzt. Mint munkások pedig váll
vetve kűzdenek munkástársaíkkal a' proletáriátus sorsának megjavítá
sáért.

A város lakói pedig felfedezik a katolicizmust, a templomot, a li
turgiát, az Istent. Ha keresztelő vagy házasság megy végbe a templom
ban, órákhosszat beszélgetnek róla, megvitatják egyes részleteit, a szer
tartást, a pap szavait, mozdulataít. De azelőtt a papban automatát lát
tak, aki pénzért végzi a dolgát, most pedig mint barátaikat figyelik őket

és már tudják, hogy minden szónak, minden mozdulatnak értelme van.
Régen nem fordult elő ezerr a vidéken, hogy egy szerzetes polgárokkal
beszélgessen az utcán. De most minduntalan előfordul, hogya. kis mun
kasházak elé kitesznek két széket s az arra vetődő szerzetest maguk
mellé ültetik, hogy beszélqessenek vele. Persze csak szombaton litánia
és vasárnap míse után, mert csak akkor van szabadidejük. És csak ak
kor látszik. hogy akivel beszélqetnek, az pap; mert egyébként. mintha
csak két munkás ülne a kapu előtt: egyforma a ruhájuk, egyformán kér
ges a tenyerük. És ki hallott arról, hogy egy pap kávéházban vitatkozik
a munkásokkal az evangéliumról? És ki látott bányamunkásokat a tár
nában, akik délben egy 'percre leteszik a csákányt és elmondják az Úr
angyalát? Mert most már nagyobb munkáscsoportok is így tesznek.
nemcsak az Isten szolgálatára szantelt "bányászok".

Amint itt ülünk a nyomorúságos munkásszobában, az egyik "ra
kodómunkás" csendben beszélni kezd a pipája mellett:

- Itt még jó. mert itt van templom. De voltam én már bányavidé
ken is, ahol még csak kápolnánk sem volt, odahaza miséztünk a szo
bánkban. Egyik nap épen hazajöttem az éjszakai munkából: bánatosan
láttam, hogy aznap alighanem elmarad a szentmise; rajtam kívül senki
nem volt a környéken. De egyszerre nyílt az ajtó s egy szurtos kisfiú
jött be. Nem látogatnék-e meg ,egy beteg öregasszonyt a közelben? 
kérdezte félénken. - De mennyíre meglátogatom!- felelt em. - És mi
lenne. ha ott míséznék is? A fiú szabadkozott, hogy nem lehet, még nincs
kitakaritva. Hát aztán? Majd rendet rakunk. A kicsi előre szaladt. s mire
megérkeztem, már az összes szomszédok összegyűltek s olyan naqytaka
rítást rendeztek. mintha legalább is a köztársasági elnököt várnák. A be
teg öregasszony. pedig csaknem belehalt a nagy örömbe. Amikorra fel
állítottam a hordozható oltárt, már a lépcsőház is zsúfolásig megtelt
emberekkel. Ez volt talán életem legszebb mísé]e, pedig még csak nem
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is szobában, hanem konyhában. mondtam, ahol a beteg asszon1(on kívül
még hatan laktak. Attól kezdve minden vasárnap el kellett mennem
mísézní.

Hanem a legcsodálatosabb mísének én magam voltam szemtanuja
néhány nappal később, egy munkás konyhájában. Vagy huszan voltunk
ott, a tűzhelyen főtt a vacsora. Este hét óra volt munka után. Nyílt az
ajtó " az egyik világi pap lépett be, a megszokott munkásruhájában.
Úgy. hatott, mint egy fiatal paraszt (az volt), és olyan szívélyes volt.
mint egy barátságos gyári munkás (mert az is volt) .. Barna ruháját és
világoskék sálját előtte való nap kapta ajándékba. A ruha kissé lötyö
gött rajta, de a szakadásokat valaki gondosan megvarrta. Kezetfogott
rníndnyájunkkal és bement a szornszédos szebába.

Pár perc múlva kinyílt az ajtó; az abbé míseruhában állt a küszö
bön. Időközben elkészítettük az oltárt a konyhaasztalon. félkörbe kö
rülálltak vés megkezdődött a mise, Az abbé velünk szemben mísézett.
Franciául válaszoltunk míndnyájan, csak a kánont mondtuk latinul. Evan
gélium után így kezdte a szentbeszédet: "Nos, mít szóltok hozzá" 
és mi hozzászóltunk. Beszélgetünk, amíg csaki mindnyájan meg nem ér
tettük Krisztus szavait úgy, ahogy az abbé értette öket. Felajánlásnál
míndenkí, aki áldozni akart, kivett egy dobozból egy ostyát és a pate
nára helyezte. Az élőkről és holtakról szóló megemlékezést hangosan
franciául mondtuk, és mindenki elmondta a neveket is, akikről megem
lékezett. Az áldozásnál valahogy még jobban éreztük Isten közelséqét,
hiszen magunk tettük az oltárra a kenyeret. he, míssa est és áldás kö
zött csendesen megkérdezte a mísézö pap: "Mi lenne, ha énekelnénk
egyet?': Becsuktuk a míssalekat és elénekeltünk egy Mária-éneket.

Mialatt az abbé levetkőzött, összeraktuk az oltárt, azután a házíak
ugyanazon az asztalon megterítettek vacsorára. Mindenki jókedvű volt.
Tovább beszélgettünk az aznapi evangéliumról. fu egyáltalában nem
csodálkoztam. amikor búcsúzásnál ,az abbé közölte velem, hogy aznap
jelentkezett nála tíz fiatal munkás azza! a kívánsággal, juttassa be öket
a szemínáríumba, rnert szakmajuk mellett a papságot is ki akarják
tanulni.

Ez az, amit "eleven Franciaországnak" neveznek.
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