
LÉNÁRDÖOON

Koncentrált támadás a "hallgató egyház" ellen
Az 1961-es perhu1lám

IV. rész

És a "hivatalos" társadalom?

A Katolikus Szó 1961. február 19-i számában már szölt rólunk, mint az "egyházi
reakcióról", "feneketlen gyúlöletünkról" és "felelőtl~günkr61". De honnan
tudta már ekkkor mindezt, ha nem a rendőrségtől? Az Uj Ember óvatosabb volt,
és csak szeptember ~i számában eresztett meg egy több mint háromhasábos
cikket, ami persze a per minden mozzanatáról beszámol, amiről a lap azt hiszi,
hogy támogatja a hivatalos álláspontot, de egy olyanról sem, ami esetleg az ellen
szélhatna. Az elítéltekhez még hozzákonstruálja a "láthatatlan vádlottak" négy
csoportját is, akik nem óhajtják tudomásul venni, hogy Isten rendelte úgy, hogy
nekik teljes odaadással kell részt venniök Ifa szocialista társadalmi és gazdasági
rend építésében." A cikkíró nevét szerénysége eltitkolta.

A Vigilia először májusi számában dug az Eszmények és tények címú intellek
tuális körképébe egy bekezdésnyi utalást a püspöki kar tavaszi, ide vonatkozó
körlevélére. Ez azonban a hatóságoknak nyilván nem volt elégséges, ezért a lap
szeptemberi számában négy és fél telenyomtatott oldalon szajkózza a cikkír6 a
hivatalos állásfoglalások ostobaságait is, hazugságait is, kereszténytelenségeit is.

Es feltétlenül itt a helye teljes terjedelmében még annak a püspöki köriratnak,
amelyet a magyar püspöki kar 1961. március 15-én adott ki. Igy szól:

"A Püspöki Kar tudomást szerzett arról, hogy aktív szolgálatban lévő katolí
kus papok és szolgálaton kívüli szerzetesek ellen államellenes szervezkedésben
való részvétel miatt eljárás indult. Ennek kapcsán a Püspöki Kar jövőbeni mi
heztartás végett a TISztelendő Papságot az alábbiakban tájékoztatja:

A Magyar Katolikus Püspöki Kar híven az 1950-ben aláírt megállapodáshoz,
a leghatározottabban ellene van bármilyen államellenes cselekedetnek. Minden
egyházi személyt, vagy alkalmazottat, aki államellenes szervezkedésben részt
vesz, vagy ilyen tevékenységet támogat, mint a magyar nép ellen vétót, e1ítél.
Nem engedhetőmeg, hogy felelőtlenelemek a katolikus egyházat - bármilyen
formában is - államellenes politikai célokra hasinálják fel. A Püspöki Kar nyo
matékosan rámutat arra, hogy azok az egyházi személyek, kik nem elsődleges

hivatásukat, a lelkek krisztusi szolgálatát teljesítik, hanem a Magyar Népköztár
saság törvényeibe ütköző államellenes szervezkedést kezdeményezték, vagy
kezdeményeznek, illetve abban tudatosan részt vettek, vagy részt vesznek, bár
hol is működjenek, bűnös tevékenységükkel a katolikus egyház kárára is cse
lekszenek. Sajnálatos, hogy az érintett személyek többsége az államhatalom ré
széről több alkalommal tapasztalt türelem és amnesztiák ellenére újból okot
adott arra, hogy ítélet alá kerüljön.
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Az egyházmegyék Ordináriusainak eltökélt szándékai hogy a jöv6ben hatá
rozottan fognak fellépniazon egyházi személyekkel és alkalmazottakkal szem
ben/ akik az állam és a katolikus egyház törvényeit megszegve, hivatásukkal
visszaé1nek.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar úgy magát, mint a hazáját becsületesen
szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus papságot elhatárolni kívánja az
ilyen felelőtlen egyházi személyeknek cselekményeitól és bízi}< abban, hogy a
jövőben ki-ki a maga területén elő fogja mozdítani a Magyar Allam és a katoli
kus Egyház között kialakult jó viszonyt. A Püspöki Kar megkívánja, hogy a
Magyar Népköztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar között
kötött megállapodást minden egyházi személy és alkalmazott megtartsa."

*
És talán még egy anekdota ezekből a hősi idókból: a püspökök egy ilyesféle

keserves állami feladat elvégzésére vannak együtt, mikor az egyikük megszólal:
- Ezekért a dolgokért mi még osztrák kolostorokban fogunk vezekelni!
- csak már itt lenne az a vezeklés - felel rá a másik.

Em6diosztályozása

Emlékszem egy esetre/ mikor Emódivel, a Regnum akkori házfőnökével,a reg
numosok Laci bá-jával ültünk szemközt egy zárkában, rendezve és összeilleszt
ve adatainkat. Ó így fogalmazta meg a kiindulópontját

- A magyar egyház ma három rétegre tagozódik. Az egyik a "legálisak"/
akiket a rendszer hivatalosan megtúr, lenéz, fizet és kizsákmányol. Keveset tud
nak csinálni/ de azt igen. Bár ehhez is sok hűség és sok ügyesség kell, mert
mindig a lebukás szélén járnak. Es ha nem ott járnak/ ha biztonságban vannak/
akkor már eladták magukat. Aztán vannak az "illegálisok"/ mint mi, akik szük
ségképpen azok, mert a legalitás fogalmát és kereteit eleve úgy állították össze/
hogy mi ne férjünk bele. No, nem is férünk. Mi még a legálisoknál is kevesebbet
tudunk végezni, viszont amit mi csinálunk/ az nem szódavíz, hanem sósav.
Benne van az Evangélium és az egyház jövője. Hibázni persze itt is lehet, mert
ha az ember hűség helyett hőbörög, akkor esetleg nagy zajt csaphat/ nagy cir
kuszt rendezheti de tudjuk, hogya cirkusz nem Krisztust jelenti, hanem a sátánt
(Mt 4,3-9). A legfurcsább azonban a harmadik társasági a "legálisan illegálisok"!
Ezek hivatalosan éppúgy nem létezhetnek, mint mi, akik azonban megpr6bál
nak egy seggel két lovon ülni. Mint azok a naivok, akiket azért szorongattak
meg, mert becsületesen dolgoztak. Es akkor azt gondolták: látszatra beleegye
zem/ és majd az orruknál fogva vezetem őket. Jámbor naivitás azt hinni/ hogy
az egyes emberi bármily felkészült is, meg tud birkózni egy egész államszerve
zet minden személyi, anyagi, szervezeti erejével. Lehet, hogy valaki beadja a
derekát, lehet hogy harcban felőrölteti magát, de a Molochot harcban legyőzni

képtelenség. Ezért jött is az idegösszeomlás, vagy a belső elsötétülés. Viszont a
mostaniclegalísan illegálisok" olyanok, akikkel az AVa csöndes megegyezést
kötött. Ugy teszi őket ártalmatlanokká, hogya rendőrségneknem kell feltűnést

keltően beavatkoznia. Ezektől három elkötelezettséget kívánnak meg: imádkoz
hatnak, de egyébként lIne csináljanak semmit". Nem vehetnek fel új tagokat (így
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majd csak kihalnak), és előírt időnként jelenjenek meg a rendőrségen, ahol el
beszélgetnek velük, ellenörízve, hogy ez a semmi ne válhassék egyszer mégis
valamivé. Azonban ezt a kettősséget nem lehet egészséges lélekkel kibírni. Hogy
meggyőzzék ellen6reiket, hogy ők tényleg nem csinálnak semmit, kínjukban
erre maguk akarják kitermelni a bizonyítékokat, például azzal, hogy olyan hippi
ruhákban járnak, amiről senkinek sem juthat az eszébe, hogyaviselőjük szer
zetes. A nők a hajukat festik, ékszereket hordanak ugyanezzel a hátsó gondo
lattal, azzal sem számolva, hogy igazán mégsem értenek mindezekhez, és aki
találkozik velük, nem csóvál esetleg fejet a "szerzetességükön", annál inkább az
ízléstelenségükön

Sanguis martyrum

És Emődi ma már a Jóistennél van, s vele együtt csak a Regnumból Wemer,
Rózsavölgyi - viszont a Regnum ma több, mint régi békés életének legszebb
szakaszaiban. Fiúgárdája mellett épp ezekben az években nyúlt utána a lányok
nak, a regnumos családoknak, akikből mára egy egési kis keresztény társada
lom állt össze. Budapestnél szélesebbre tágult a kör: az őszí-tavaszi nagymarosi
találkozókra minden égtáj felől több ezer fiatal jön össze. Ujra vannak táborai,
van Zászlónkja, épül pesti templomi központja, vannak belső teológiai kurzusai.
Még személyileg is ez a helyzet, mert akik ma Betont hallgatják, nem tudhatják,
hogy akkor, abban a zárkában előttem Lad bá még el is sóhajtotta magát, hogy
hát ha a Beton elszánná magát, - mert hisz akkor még csak a Regnum sok
fiataljának egyike volt. Es 'la Lad bá kacaghat akár a dühükben vicsorgókon,
akár a félelmükben reszke 5kön, hogy hát még míndig nem tudjátok, hogy a
sanguis martyrum semen Christianorum, hogy a vértanúk véréből csak tovább
sarjad a kereszténység, pusztulni mindig csak a puhaságba, evilágiságba, fari
zeizmusba pusztult bele! Mit féltek, kicsinyhitűek?

Tabódy Pista viszont köztünk van még, sőt három templomot is rendbe h0
zott már. De ennél is több, nogy annak a több mint félszáz kispapnak a nagyja,
akiket annak idején azért szórtak ki a Központi Szemináriumból, hogy a jövőtől

vágják el az egyházat, s ak ket ő csöndesen továbbsegített az életükben, tanulá
sukban, felszentelődésükbet,ezeknek a nagyja, bizony itt van a sorainkban. Az
Isten gyermekeinek egyetemes sorsában részesültek: az esztelenek szemében
úgy látszott, hogy meghaltak, elmenetelüket megsemmisülésnek vélték, de ők

békességben élnek (Bölcs 3,3-4).
Azok a nővérek, akiket a kalocsai börtönökben a prostituáltak közé dugtak,

és akik jelenlététől annak idején békéssé simultak az embertelenül feszült zár
kák, ma a kismarosi cisztercita nővérek kolostorában élnek. Hűségük tette
egészségessé közösségüket, mert hány olyan van még az országban, ahol a
legidősebb 62 éves, a legfiatalabb 22, és az átlagéletkor 44 év? Pedig az hangzott
el róluk, hogy "a helyüket is jódos vattával fogjuk kitörölni!" Azon a február 6-i
éjszakán hármat vittek el közülük (és utólag még egy negyediket), viszont mikor
a rendőrök behúzták maguk mögött az ajtót (és egy hétre húzták be, senkit ki
nem engedve addig, míg el nem veszítették munkahelyüket), a 23 éves Tímár
Mónikában azonnal megválasztották az elvitt elöljáró helyettesét. Sorozatosan
hallgatták ki őket is, a kis termetű Móninak a lába le sem ért a földre, de egy
diplomata veszett el benne - ők mondták! -, mert minden kérdésre felelt, de
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a földre is ejtett minden labdát, nem volt min tovább menní, Így az sem volt
csodálatos, hogy egy hónap múlva az egyik vizsgálótiszt így fakadt ki:

- Mi azt hittük, hogy egy hét alatt mindenki hazaszalad a mama szoknyá
jához, és képzelje, ezek még ma is úgy élnek, mint eddig! - Vagy amikor arról
panaszkodtak, hogy saját kollégáik, akik nem voltak benn a vizsgálatban nem
hittek nekik. Azt mondták, hogy csak ugratják őket, míkor azt álIítják, hogya
rendek feloszlatása után, Pest belsejében, egy OTP-házban együttélő szerzetes
családra bukkantak!

És ha maga Móni bele is halt a terheibe, mégis: halál, hol a te győzelmed
OKor 15,55), mikor élnek és dolgoznak ciszterci ták, angolkisasszonyok, jezsui
ták, cserkészek, és megannyi egyszerű gyermeke a Mennyei Atyának, akik ott
és akkor vizsgáztak előtte mindnyájunk főtantárgyából,a hűségből.

Másodlagos vértanúság

A német katolikusok is inkább csak az utóbbi időben kezdenek beszélni Franz
Iagerstatterröl, az egyszerű, tiroli, családos parasztemberról, aki Hitler háborúit
támadó háborunak minősítette,lelkiismerete szerint nem tehetett eleget a kato
nai behívónak. Lefejezték. De a háboru után a katolikusok nem lobogtatták a
nevét, hisz számolni kellett azzal, hogy milliók pusztulása után még millióknak
kell hazajönniök a hadifogságból, és otthon is, az egész országnak valahogy
egészségesen kell az életet tovább folytatnia. Ha szembesítik a társadalmat az
ilyen egyéniségek mondanivalójával: mi értelme volt ennek az egésznek? Nem
úgy kellett volna-e tennetek tömegesen, mint én tettem, akkor ma nem állnánk
így! - ettől csak a társadalom további részei omolnának össze pszichésen. Es
ez kinek jó? Még az özvegye sem kapta meg azt az özvegyi nyugdíjat, amit az
ellenállók özvegyei megkaptak, hisz az ő férje nem harcolt!

[agerstatter erkölcsi zseni volt, A zsenit a kora azért nem érti meg, mert az
egy generációval előbbre van. Epp ezért, és ettól zseni. A következő generáció
nak viszont egészen természetes, magától értetődő, amit mondott, vagy tett.
lágerstatter és társai ma itthon és helyükön vannak a körünkben. De épp ezért
nem várhatják a keresztények sem, hogy kortársaik értsék és 'becsüljék meg azt
a helytállást, amit tanúsítottak. Számolniok kell vele, hogy a társadalom annyi
tartózkodással fogadja őket, mint amennyivel tényleg fogadta. Ez a másodlagos
vértanúságuk, és ha valóban keresztények, ezt nyugodtan vállalhatják, elvégre
els6sorban mégiscsak az Uristenhez akartak hűségesek maradni.

A társadalmunkra viszont annak a kereszténynek a magatartása jellemző,aki
így sóhajtotta el magát: Ennekem csak egy bűnöm van: azt hittem, hogy a kom
munizmus örökké fog tartani! - Ebben az önvallomásban két negatívum van.
Egy történelemszemléleti, tehát emberi primitivitás: bármiről azt hinni itt a föl
dön, hogy "örökké fog tartani". Dehát emberi törékenysége még mindünknek
van. De hogy egy keresztény ilyesmikben higyjen, és ne az Evangélium irányítsa
gondolkodását és magatartásait, az társadalmunknak régi gyöngesége. Emlék
szem egy régi vitára, mikor az egyik keresztény a másikkal szemben így vágta
ki az adu ászt: ja, evangéliumi elvekre nem lehet az életet építeni! Ilyen helyzet
ben mondta Krisztus Péternek: Terhemre ~agy, mert emberi módon s nem Isten
tervei szerínt gondolkodol (Mt 16,23)1 - Es azt az 1961-es perhuUámból mégis
meg kellene tanulnunk, hogy az utolsó szó úgyis az Evangéliumé!
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Annak idején a perhullárn anyagából a Belügyminisztérium egy kiállítást
szervezett, amit végigvándoroltatott az egész országon, a kőbányai Pataki István
MűvelődésiHázon kezdve. Már itthon voltam, mikor közös ismer6sök elhoztak
hozzám egy fiatalt, aki állandó gyóntatójának kért meg. Mikor először találkoz
tunk, mondta, hogy rámismer, bár sosem láttuk még egymást. De annak idején
6ket a munkahelyük kivezényelte ennek a kiállításnak a megtekintésére, és még
emlékszik a méteres nagyságúra kinagyított arcképemre.

Ez a lélek ma is az Uristennek él, én is kapcsolatban vagyok vele - de hol
van az a kiállítás?

Feszítsd meg?

A napjainkban mindinkább e1harapódzó fejcsóválások, más területeken is, és
különösen a fiatalabbak részéről, akik ezeket az időket nem élték még végig,
egyre inkább felel6sségrevonón kérdik: Hogyan volt mindez lehetséges? Hogy
csinálhattátok, hogy túrhettétek el?

De hallatszanakmáshangok is:mi azért mentünk el, írtuk alá,hogy végezhessük
a magunk feladatait. Es erre is utasítást kaptunk, és saját feletteseinkt6l is! Van
fogalmatok arról a leveg6r6l, amiben és amivel nekünk kellett küszködnünk?

A zsolozsma második évközi vasárnapjának második olvasmányából Antio
chiaiSzent Ignác szavait idézem az efezusiakhoz írt leveléből:Nem úgy rendel
kezem felettetek, mintha én lennék valaki. Mert ha fogságban is vagyok Krisztus
nevéért, azért egyáltalán nem vagyok még tökéletes a Jézus Krisztusban. Tulaj
donképpen csak most kezdek igazán a tanítványa lenni, és úgy szólok hozzátok,
mint iskolatársaimhoz. - Valóban, jó harminc évet töltöttem el masszív üldöz
tetésben, hol "szabadon", hol börtönben dolgozva is együtt a testvéreimmel, és
izgulva is értük. De mennyire tudom, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek,

mint utólag és kívülr6llátszanak, de mennyire átéltem azt is, hogy hűségünket

nemcsak Disneyland-ben várja el az a Krisztus, aki megmondta, hogy ha 6t
üldözték, a tanítványaival is azt fogják tenni (Jn 15,20).

Az is köztudott. hogy nemcsak a letartóztatás jelent idegi sokkot, hanem a
szabadulás is, és volt már, aki abba halt bele! Es ez közösségileg sincs másképp:
a megszállás sokkja után a magyar társadalom most éli át a szabadulásét, és ez
sem kevésbé kockázatos!

Vannak, akik lelkiismeretük, s6t idegrendszerük féltésében homokba dugnák
a fejüket jaj, ne beszéljünk már ezekr61 a dolgokról, örüljünk, hogy túl vagyunk
rajtuk! Biztosan túl? Sose hallottuk: aki nem ismeri a történelmet, arra van ítélve,
hogy megismételje azt! - Mintha nem lett volna olyan becsületes, bens6séges,
keresztény ember, aki szomorűan mondta nekem: Dehát én Mindszentyr61 is
elhittem mindent!

Hányunk látását mérgezte meg a feljebb is emlegetett "megmenteni"-nek rö
vidlátó, evilági fogalma! Kétes értékű magatartásokat védtek azzal, hogy
"mennyi mindent mentett meg vele", és nem vették észre, hogy a kommunisták
ugyanilyen formulával feleltek a koncepciós pereket számonkér6knek: akkor is
a szocializmust építettük! Pedig csak nem kellett volna elfeledkezni a magyar
nemzetiségi küzdelmek jelszaváról a harmincas években: vallani és vállalni, amit
minden igazán tiszta szellemi magatartás is jelszóul választhat, hát még
mennyire egy világnézeti! Es aki éli, érzékeli a történelmi létet is, a társadalmit
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is, az tudja, hogy a szenvedélyes szélsőségek csak erőszakos papírfonnák: vi
lágnézeti téren éppúgy, mint a nemzeti kérdésben sem akirekeszt6, sem a feIhigtló
magatartások nem hoznak megoldást.

Talán Hochhut: A helytartó címú darabjában kondult meg hallhatóan az a
hang, amelyik Xll. Piusz pápát próbálta felelőssé tenni a világháborúban a zsi
dók tragédiájáért: mert ha a pápa mindent megmozgatott volna! (Az író szintén
még nem érett, feln6tt fejjel élte át azt az időtl) Van azonban, aki arra is emlék
szik, hogy amikor a németek összeszedték a hollandiai zsidókat, az egyházíak
hoz nem nyúltak volna hozzá, ha a holland püspökök az egész ügyhöz nem
szólnak semmit. De azok azt nem tudták vállalni, hogy ki ne nyissák ~ szájukat,
a németek erre elvitték a zsidó származású papokat és apácákat is. Es akkor is
hangzott el számonkérés, hogy miért nem gondolkoznak reálisabban, hát mi jó
van abban, hogy még több embert vittek el? A sorstólletepert ember fájdalmát
érteni és tisztelni kell, de erre sem közéleti magatartást, sem erkölcsi számonké
rést nem lehet alapozni! A történelem szarnos helyzetére, alakulatára gondolva
pedig egyenesen bebiztosítása a csődnek, ha valaki a minden esetre érvényes,
egyetlen hiteles megoldást keresi. Az Isten Országában például egyszerre és
egymás mellett létezhetik a prófétáló húség és a csöndes szolgálat.

Figyeljünk például Izajás két szövegére. Az egyik: Nézzétek a szolgám, akit
támogatok, a választottam, akiben kedvem telik - Nem kiált majd, s nem emeli
föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. Húségesen elviszi az igazságot,
nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja
a földön (Iz. 42,1-4). A másik: Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl
hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hűtlenségét, Jákob házának a
bűneit (Iz. 58,1).

Mind a kett6 lehet naivitás, és minden léleknek tudniakell, hogymelyikaz ooé. Áruló
ugyan mindenki lehet, de csak a maga hivatása1wz. Azért senkit61 sem lehet számon
kérni, hogy nem azt csinálja amit mások, vagy amit mások várnak t6le. Akkor áruló,
ha nem csinálja azt, amit neki kell csinálnia! Amit a prímásnak el kell mondania
egy ország színe előtt, az lehet puszta höbörgés, ha egy szenvedélyes káplán
dörgi el a reszegpiskoltiaknak. Es mert a prímás nem követ el köteles
ségmulasztást, mert nem végez kiscsoportos munkát.abböl nem következik, hogy
nehéz id6kben mások nyugodtan foglalkozzanak a bélyeggyújteményükkel.

VISzont az is bizonyos, hogy érett emberséggel meg lehet állapítani a hibát, a
csődöt, az alkalmatlanságot, de ez más, mint a személyes felelősségrevonás!Az
Evangélium lege1hanyagoltabb parancsa a ne ítélj, és bár a megbocsátás nem
nézheti tehetetlen irrea1itással a rossz további járás-kelését, amire átfogóan töre
kednünk kell, hogy közös tanulékonysággal, együtt dolgozzuk ki azt, amit ki
nek-kinek tanulnia kell a múltból, mert egymás puszta vádoIása a jövő számára
nem a kibontakozást, hanem a káoszt jelenti.

Búcsúzóul

Valószínúnek tartom, hogy a mai olvasó kielégítetlenül teszi le ezt az írást. Egy
részt sok mindent hiányolhat magukban a történésekben. más oldalról talán
felesleges "lelkizésnek" mínösít egyes részeket.

A dolog úgy áll, hogy még a tények feltárásának is messzemen6en az elején
vagyunk. A forrásanyag eddig is pusztult, és a maradék léte sincs biztosítva.
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Igen kevesen vannak, akik képesek és alkalmasak ennek a feldolgozására, és
azok is már nyakig el vannak foglalva más problémákkal, vagy alkalmasnak
sem vélik még az id6t és a helyzetet a teljes értékű munkához. Ez az oka a
jogosan fe1hánytorgatott fehér foltoknak.

De még lényegesebb, hogy egyáltalán nincsenek kidolgozva azok a szempon
tok, keretek, mínösítések, amik a tények e1rendezésének körvonalait adhatnák.
Igaz, ezeket nem lehet előre kiszabni, csak magukkal a tényekkel való foglalko
zásközben alakíthatók ki. Viszont a tények is csak akkor kerülhetnek végleges
helyükre, kaphatják meg valóságos súlyukat és értéküket, ha ez az elvrendszer
már készen áll. S bennem a pap és a historikus érzi és tudja, hogy ez az oda
vissza ható kettősmozgás magában is bonyolult, s minél finomabb és kényesebb
helyzetekre próbáljuk a1kalrnazni, annál inkább az. S ezen a téren még alig
történt valami, mert szubjektív hangulatok, keserű ellenérzések, vagy kamaszos
odarnondogatások csak elmérgesítik a problémát.

Azért ez az írás egyik legfőbb feladatának éppen azt vallja, hogy elinduljon
ezen az úton, amely, ha mások remélt hozzászólásával és segítésével is, de tisz
tázhatja azokat a szemléleti módokat és kereteket, melyek közé aztán a tények
és történések egészségesen és szervesen elhelyezhetók. Ami tehát a lelkizés gya
nújába esnék, azt tartom a mondanivaló leglényegesebb részének, mindössze
csaknem késznek, és nem vitathatatlannak, hanem óvatos elinduIásnak. Azt is
tudom, hogy elvont elméleti játékok, vagy a történelmi idők kibiceinek fontos
kodásai semmit sem jelentenek. Csak aki ott járt, ahol az ég dörgött, de ott
imádkozva és gondolkozva, és idegileg is egészségesen lépett ki a küszöbön, az
tudhat tovább menni a megkezdett ösvényen. Dominique Chenu szavaival: az
Evangélium mellett olvasni kell a történelmet is, de a történelmet az Evangéli
ummal kell olvasni!
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