
neki. Még többen ménnek külföldre
azzal a megokolással, hogy doktorá
tusra készülnek, vagy felsőbb tanul
mányokat folytatnak, ez azonban
gyakran csupán ürügy arra, hogy ál
cázzák kényszerű vagy önkéntes szám
kivetésüket. Súlyos nehézséget jelent
e papság számára a társadalmi nyo
más is. A katolicizmus Spanyolor
szágban mmdenkor hagyományos
rendfenntartó erőként szerepelt, s az
államhatalom is ebből a szempontból
ítélte meg és értékelte az egyes pa
pokat. A mcstaní fiatal papság zö
me nem hajlandó ezt a játékot foly
tatni. Ellenszegülésére a reakció kez
detben a meglepődés volt, ma azon
ban - húzza alá Langlois - egyre
erőszakosabb. sőt gyűlölködő formá
kat ölt. Egyes szélsőjobboldali folyó
iratok és bizonyos hírszolgálati szer
vek rendszeresen közölnek rágalmazó
leveleket vagy ugyanilyen célzatú
"bizaJ,mas értesüléseket".

Nagy szükség lenne a hierarchia
kiegyenlítő beavatkozására. de senki
előtt sem titok, hogy a viszony a
híerercaia és a fiatal papság között
pattanásig feszült, ami természete
sen további forrása a nehézségek
ne!k. Nem szabad egyébként azt sem
felednünk, hogya spanyol egyház
ban jelenleg különös szélsőség mutat
kozik. Papsága a legfiatalabb papság
Európában. A 22 OOO spanyol pap kő

zül 9000 (45,8%) fiatalabb 40 éves
nél, közülük 3440 alatta van a 30
évnek. A püspöki kar viszont a leg-
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idősebb egész Európában. Tagjainak
átlagos életkora 64 esztendő, s a 80
spanyol püspök közül 27 van fölötte
a 70 évnek. Langlois szerint a püs
pöki kollegialitás helyreállitása is
csak súlyosbította itt a feszültséget a
papság és a hierarchia között. A kol
legiális kormányzás ugyanis károsabb
orvosság lehet, mínt az orvoslásra
váró baj, mihelyt a püspöki kar ke
vésbé megértőnek bizonyul a jogos
kívánalmak irányában, mínt magá él

római központi kormányzat. Az pe
dig köztudomású, hogy amíg a fiatal
papság nagyjában a zsinati többség
állásfoglalásait képviseli Spanyolor
szágban, addig a hierarchia a zsinati
kisebbség szellemében igyekszik el
járni. Ezen egyelőre nem változtat az
sem, hogy vannak már szórványosan
olyan püspökök, akik a nyilvános
ság előtt is a haladás szüksége mel
lett emelnek szót.

A legnagyobb hiányosság így, ami
miatt a fiatal papság szenved - fe
jezi be Langlais -, továbbra is az,
hogy törekvéseiben nem talál kellő

támogatásra, Pedig mire sem vágyná
nak inkább, mint arra, hogy fölötte
seik is megértsék és segítsek őket, tö
kéletes kőzösségben az egész kateli
kus egyházzal. mert meggyőződésük,

hogya spanyol egyház csak 'ajkkal' bir
kózhat meg jelenlegi válságával és
azokkal a válságolekal. amelyeket a
jövő tartogat számára, ha törhetetle
nm és hamisítatlanul hirdeti a "jó
hínt", az evangéliumort.

(VEND15GLATAS - VENDÉGESKED15S)

A nyár korán felébreszti mindnyá
junkban az utazás utáni vágyat. Alig
zárulnak majd be a különböző tipusú
iskolák kapui, kezdődnek el a mun
kahelyeken a nyári szabadságolások,
máris megindul jelenkorunk európai
népvándorlása, csoportosan és egyé
nenkint, vasúton, országúton, hajón
és repülőgépen, közeli és távolabbi,
bel- és külföldi úticélok felé.

Aki csak egyszer is kimozdult éle
tében munka- és életkörnyezetéMI,
annak nem kell mag'llarázni, hOf1'11

maga az utazás, a cél, az űdulőhely
felé, a kikapcsolódás és szórakozás
helyére, élményt jelent ... Az új táj,
az új emberarcok érdekes látványa
annyira lebilincsel minket, hogy ta
lán észre sem vesszük: mindebbe az
újdonságba máris vendégekként csöp
pentünk! Voltaképpen már a pálya
udvartól, a folyami, tengeri, vagy légi
kikötőtől kezdve vendégek vagyunk . . .
Vendégei a MAV-nak, a hajózási vagy
légiforgalmi vállalatnak. Igaz, jegyet
váltottunk, li IIzzeI hallgatólagos ,ke-



re!kedelmi szerzódé,t köUJttilnk a vál
lalattal: pénzünket adtuk, hogy szál
lítást kapjunk. Csakhogy mindenki
tudja tapasztalatból, mennyivel több
a kulturált, kellemes utazás a szára
zon jogi személyszállításnál . . .

S itt mindjárt gondoljunk rá, hogy
az utas-vendég fogalmához hozzátar
tozik annak tudata, hogy a vendég
látó által nyújtott előnyök és kénye
lem nem kizárólag egyetlen embert
szolgálnak. Hiszen az egyes személy
átmegy, átutazik, célba ér, majd is
mét hazautazik, hogy átadja helyét a
következő vendégnek. Igaz, ez a kö
vetkező valaki számunkra személy
szerint többnyire ismeretlen, de nem
idegen! Ű is utas, vendég, tehát tár
sunk. De társunk az emberi termé
szetben is: tehát ugyancsak ezeret
kellemesen utazni. Utasra, vendég
látóra egyaránt kötelességeket ró ez.

Igyekezzünk embertársainknak tő

lünk telhetően jó vendéglátói lenni.
Azok számára, akik a vendéglátó,
utasellátó vagy személyszállító válla
latokban dolgoznak, ez hivatásbeli be
csület és igazságosság kérdése. Az
egyes vendéglátó családok vagy sze
mélyek részére pedig az emberi
együttérzésé, hiszen a túrista "nép
vándorlás" hulláma ma már minden
kit elér: hova-tovább mindenki el
mondhatja magáról, hogy volt már
életében vendég is, vendéglátó is. Egé
szen magától" értetődően gondolha
tunk tehát ebben a vonatkozásban is
a természetes erkölcsi rend aranysza
bályára: "Amit tehát akartok, hogy
az emberek nektek tegyenek, azt te
gyétek ti is nekik" (Mt 7, 12).

Régen jogi szabályozás tárgya volt
a vendégeskedés. Megvoltak az egyes
népeknél kialakult jogszokásai. A ró
maiak "jura hospitii" (a ven
dégség jogai) névvel illették. A ven
déglátó szavatolta vendége élet- és
vagyonbiztonságát. A vendég viszont
óvakodott minden olyan cselekedettől,

amivel sértette volna vendéglátója
becsületét. Bizonyára erre gondol az
Úr Jézus is, amikor az apostolokat
szétküldve ezt az utasítást adja ne
kik: "Ha valahol betértek egy házba,
maradjatok ott addig, míg utatokat
tovább nem folytatjátok" ( M k 6, 10).
A 72 tanitvány kiküldése alkalmával
még tilalommal is nyomatékozza: "Ne
járjatok házról házra" (L k 10, 7).
Közvetve kicsendül az apostolokat
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vsnd~gill lát6 családok dicB~rlZte is
Jézus és a 12 párbeszédéből az utolsó
vacsorán: "Amikor elküldtelek benne
teket erszény, tarisznya és saru nél
kül, szenvedtetek hiányt valamiben?"
"Semmiben" - felelték". (L k 22,
35). Az újszövetség leveleiben ötször
olvassuk a vendégszeretetre való buz
dítást.

Ugyanakkor a vendég szerénysége
is alapvető követelmény. Ne akarja
többéves vállvetett munkával "kiM
lelt" családi fészkük teljes komfort
ját viszontlátni 2-4 hetes vendéges
kedése helyén! A fiatalok itt persze
megkönnyebbülten álLapítják meg,
hogy ez őket igazán nem érdekli, ne
kik csak alvásra kell aszállóhely,
erre pedig egyéb híján megfelel a
padláson levő széna is. A zseb- és a
táskarádióról, tranzisztoros magnóról
vagy lemezjátszóról azonban már ők

sem mondanak le. Pedig mennyi bosz
szúságot okozhatnak vele. Nem em
lítve azt, aki egy penzió esti csend
jébe beleordíttatja, a mérkőzések

százezres hangorkánját .•. Persze min
denki úgy szórakozik, ahogy jól esik,
csak ne tegye ezt a vendég-, utas- és
üdülőtársái, vagy éppen a háziak fe
jének és idegeinek a rovására! Hála
a műszaki leleményességnek fülhall
gatók alkalmazásával itt is megtalál
ható a megoldás az udvariasság és a
szeretet szabályai szerint ...

Vékonyabb pénztárcájú, külföldet
járó honfitár~aink nem egyszer túl
menve a vendéglátás keretein igénybe
veszik a vendégbarátságot és vendég
szeretetet. De másrészt hazánk és
nemzetünk is híres vendégszereteté
ről! Ez a vendégszeretet tartalmá
nál és a vendéglátó lelki hozzáállásá
nál fogva is több mint puszta ven
déglátás. V,an benne valami abból a
lelkületből, amit Szent Benedek Re
gulájában találunk. A nyugati szerze
tesség atyja szerzetesi szabályzatában
külön fejezetet szentel "a vendégek
fogadásának". "Minden érkező ven
déget úgy fogadjanak, mint ma.gát
Krisztust - írja az 53. fejezet ele
jén -, mert ő maga mondja majd
egykor: ,Idegen voltam, és befogad
tatok engem'... Ha a fogadás meg
történt, vezessék a vendéget az imád
ságra, azután üljön le velük az elől

járó, vagy akit ő kirendel. Olvassa
nak fel a vendég előtt a Szentírásból,
ho(tu épüljön, aztán pedig teljes ven-



déaueretettel leallenek iránta. Az
elöljáró a vendéa kedvéért :ozegje
meg a böjtöt, h.acsak nincs valami
fontos böjti nap, amit nem szabad
megszegni . .• Az apát adjon vizet a
vendégek kezére, a vendég lábát pe
dig mind uz apát, mind az egész kö
zösség mossa meg. Lábmosás után
pedig ezt a verset itruuikozzák: .Be
fogadtuk, Istenünk, irgalmadat temp
lomunknak belsejében'. Kiváló nagy
gondot fordítsanak a szegények és za
rándokok fogadására, tnert bennük
még inkább fogadjuk Krisztust; míg
a gazdagokkal szemben ér,zett fplelem
maga is tiszteletet vált ki."

Persze, aki ezeretetet tanúsít, terhet
és áldozatot is vesz magára. Nincs ez
másként a vendégs,Zeretetnél sem. Am
a régi ember fázík bennünk minden
áldozatvállalástól, főként, ha az gya
kori, és váratlanul, készületlenül ér
minket. Márpedig az első kereszte
nyeknek többnyire így kellett gyako
rolniok a vendégszeretetet egymás
iránt. Emberileg érthető, ha egy-egy
üldözési hullám idején kifogytak a
türelemből . . . Ezért buzdít rá már az
első "pápai körlevél": "Gyakoroljá
tok a vendégszeretetet egymás iránt
zúgolódás nélküli" (1. P é t 4, 9). Fi
gyeljük csak, hogyan visszhangzi1c ez
a hely Szent Benedek józan realiz
musú fent idézett szabályzatában:
"Az apát és a vendégek számára le
gyen külön konyha, hogy a bizony
talan időben érkező vendégek - hisz
a monostorban ilyenek sohasem hiá
nyoznak - ne zavarják a testvére
ket. Erre a konyhára egész év're két
testvért rendeljenek ki, akik jól el
tudják ldtni ezt a munkát, Szükség
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esetén adjanak melZéjük kisegítIJket,
hogy zúgolódás nélkül szolgáljanak.
Viszont, ha kevesebb az elfoglaltsá
guk, menjenek munkára oda, ahova
rendelik őket." Mit jelent ez a józan,
de szeretetteiies eligazítás egy ven
dégszeretetet gyako1'ló ma'i család
helyzetébe áttéve? "Szükség esetén"
- és a váratlanul jött kedves vendég
különlegesen ilyen eset - szegődje

nek a férj, meg a nagyobbacska gyer
melcek: "lcisegítőnek" a '"második mű

szakos "konyha-nővér", a feleség és
édesanya mellé, hogy idegesség és
"zúgolódás nélkül" tudja a vendéget
"szolgálni". Így a vendégnek sem lesz
az a kellemetlen érzése, hogy jötte
telboritotta a család nyugalmát, és
kapkodás néileül örülhetnek egymás
nak nyugodt, fesztelen társalgás
ban ...

Ami azonban nem jelenti azt, hog1/
csak szerzetescealtuiok és családos
emberek gyakorolhatják a vendégsze
tetetet. Nem1'ég nagyon épüUem an
nak a iiauü lelkipásztornak: a példá
ján, aki hegyvidéki plébániájának
egyik szobáját úgy alakította át ven
dégszobává, hogy a túristaszállások
ról és vasúti hálókocsikból ismert két
darab "emeletes" ágyat vett belé. A
nyári hónapokban bel- és külföldi
oltártestrérek öl'ömest töltenek nála
equ-ké: napot. Gondolom, az indítást
hozzá Pál apostoltól vette, aki mind
két püspök-tanítványának a lelkére
kötötte: csak vendégszerető embert
szenteljenek püspökké (pappá) (1.
T i m 3, 2; Tit 1, 8).

Sági Jstt'án

.1

KATOLIKUS EGYHÁZIAK A NEPFRONTKONGRESSZUSUN. Aprilis
17-19. napjain zajlott le a Hazafias Népfront IV. országos kongresszusa. A
rmntegy 800 kűldőtt soraiban az elnökségi emelvényen foglalt helyet Breza
nóczy Pál püspök, apostoli kormányzó, a Püspöki Kar titkára, a csongrádme
gyeiek ,között Ijjas J6zsef püspök, apostoli kormányzó, rníg a pestmegvel kül
döttek között két, a fejérmegyei és a komárommegvei küldöttcsoportban egy
egy katolíkus pap képviselte népfront! választóit, És hogy míndiárt az utolsó
napon lezajlott választások eredményeit egyházi szempontból [ellemezzűk : a
Hazafias Népfront országos elnökségének tagja lett Ijjas J6zsef püspök, apos
toli kormányzó, míg a Hazafias Népfront országos tanácsának tagjai közé vá
lasztották Hamvas Endre kalocsai érseket, Brezan6czy Pál püspök, apostoli
kormányzót, Horváth Richárdot, az Ecclesia igazgatóját, továbbá e sarok író-
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