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ERŐFORRÁSAINK A SZÉISZÓRATÁSBAN

1952 nyarától kezdve a magyar jezsuita rendtar
tomány tagjai már csaknem teljes szétszóratásban
éltek szerte az országban, a 40 rendifiatal mega
fővárosban 15-20 helyen, ezért a gyakori találko
zás egyszerűen lehetetlen volt, így került sor el
igazító levelek megírására. Az egyik levelet olvas
lIatják itt 1952. 9. 27-ről. A leveleket bizalmas
úton, személyes postával lehetett továbbítani
egyes rendtagokhoz. akiknek kötelességük volt a le
veleket továbbítani azoknak, akikvalamiképpen rá-
juk voltakbízva. _

E levelek nagyobb része (34), a sok házkutat ás
ellenére csodával határos m édon megmaradt, és
1985-ben Kanadában nyomtatásban is megjelent.
A rendkívüli körülmények tették indokolttá azt az
itt-ott felleillető - talán sokaknak túlzásnaktűnő
- stilust, mely megtalálllató ezekben a levelekben.
p. Pálos provinciális levelének szövege:

Az a KERESZT, melyet a gondviselő lsten
jósága és szeretete ácsolt mindannyiunknak,
most már elérte Onöket is. Amint két évvel
ezelőtt a testvérek nagyobb, az atyák jelentős

része, az elmúlt évben pedig az atyák csak
nem teljes számban hontalanná lettek, hivatá
suktól külsőleg elütő, igen nehéz, bizonytalan
életmódra .k ényszerül tek, most ugyanezen az
úton kell Onöknek is megindulni. Nem két
séges, hogy ez a kereszt - noha talán nem
érzik így, de - tárgyilagosan szemlélve az
Onök számára súlyosabb, mint az atyák és
testvérek számára, hiszen lelki kim űvelésük

általában még csak az elején jár; ezenkívül a
természetes és mesterséges befolyással szem
ben, már csak kor uknál fogva is, fogékonyab
bak, mint az idősebbek. A komoly feladatok,
amelyeket most nap mint nap meg kell olda
niok, jórészt el öreláthat öak voltak, és ezekre
próbáltuk is Onöket szóban és írásban előké

szíteni. Más azonban a nehézségek lelki
szemlélete, és ismét más azoknak gyakorlati
elviselése és hasznosítása. Mit tegyünk tehát
az új környezetben, az új feladatokkal szem
ben, hogy meg ne károsodjunk, sőt - amint
ez kötelességünk - "ls ten szolgáiként visel
kedjünk fáradságban, virrasztásban, böjtölés
ben, tisztaságban, tudásban, béketűrésben, nyá
jasságban, Szentlélekben, nem színlelt szere
tetben, igazság igéjében, dicsőségben és becste
lenségben, gyalázatban és jóhírnévben, jó és
balsorsban; hatalmas léptekkel igyekezzünk az
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égi haza felé, és másokat is minden lehető mó
don oda tereljünk". (Summa et scopus Constitut.)

1. Első kötelességünk a hála a gondviselő

Isten iránt. Nagyon melegen és nagyon őszin

tén meg kell köszönni a jó Istennek az elmúlt
két évet, Ki ne látná be, hogy ennek a két
évnek Onök számára viszonylagos nyugal
ma, több-kevesebb békéje nagy áldást jelen
tett mindegyiküknek, sőt egyesek számára
egészen sorsdöntő volt. Valóban áldott átme
net volt ez az előbbi életük nyugalma és a
mostani életük között, Akik jól felhasználták
a biztos kereteket, azok számára nem jelent
majd törést a külső élet. Ez a hála széljon
azoknak is, aki becsületesen törődtek Onök
kel, és fáradoztak lelki értékeik megőrzésén.

De még jobban illik há lát adni Istennek az
eltávolítás miatt. Hiszen ennek módja, lénye
gi oka olyan, hogy örvendezhetünk. Ismere
tes, hogy nem a fogyatékosság volt az ok, ha
nem hivatásuk. Ezért pedig mindent, még a
mostaninál nehezebb sorsot is el kell viselni .
Hiszen ha jól végeztük a lelkigyakorlatokat,
akkor igazán és őszintén felkínál tuk magun
kat "minden sérelem és gyalázat elviselésére"
(De Regna Christit; arra vágyakoztunk, hogy
.Krisztus Urunkat valóságosabban kövessük
és legyünk Hozzá hasonlók; ezért inkább a
szegénységet akarjuk és választjuk a szegény
Krisztussal, a gyalázatot a gyalázatokkaI teté
zett Krisztussal" (De trib. mod. lIumilit.). Ne
künk komoly kötelességünk, hogy "nagy és
rendkívül jelentős dolognak tekintsük, hogy
elfogadjuk és teljes erővel megkívánjuk, amit
Krisztus Urunk szeretett és felkarolt... hogy ti. '
Krisztus iránti szeretetből ugyanazt a ruhát
viseljük, ugyanazokat a díszjeleket hordoz
zuk, mint O... Sőt, készen kell lenni - feleba
rátaink vétkét nem kívánva, azt semmikép
pen elő nem idézve - még hamis tanúbi
zonyságot is elszenvednie és bolondnak is
tartatni" (ef. Ex.cA.n.44; Summ. 11; Epit . ?06.).
Meg lehetünk arról győződve, hogy az Ur Jé
zus kedves ajándéka ez mindegyikünknek,
melynek egyelőre most csak súlyát és terhét
érzik, de eljön az idő, arnikor majd áldott
gyümölcsé t is ízleIhetik. Orvendezzünk te
hát a szent apostolokkal, kik örvendeztek,
"...mivel méltónak találtattak, hogy Jézus ne
véért. gyalázatot szenvedjenek" (ApCseIS,
41). Örvendezzünk Szent Atyánkkal, aki
igazságtalan bebörtönzésekor azt mon
dotta, hogy nincs annyi lánc és börtön, me-



lyet Jézus szeretetéből el ne viselne, ha a jó
Isten ezt kívánná tőle.

2. Ne botránkozzunk! - ez a második
feladat. Gondoljunk az Úr Jézus szavaira:
"Íme eleve megmondottam nektek" (Mt
24,25). "Akkor majd szorongatás alá vetnek
titeket és megöl benneteket; és gyűlöletesek

lesztek minden népnél az én nevemért (Mt
24,9). Ne felejtsük el, hogy a nyolc boldogság
legnagyobbika: "Boldogok, akik üldözést
szenvednek az igazságért... Boldogok vagy
tok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket,
és hazudozván minden rosszat mondanak rá
tok énérettem..." (Mt 5,10-11). Ki ne látná,
hogy a bűnnek és gonoszságnak nagy szere
pe van a történelemben? A bűn és a gonosz
ság kikezdi az Egyházban i,s az emberi részt.
Minden időben érvényes: "Ime a sátán kikért
benneteket, hogy megrostáljon, mint a bú
zát..." (Lk 22,31). Nem szabad megbotránkez
ni azon sem, hogy aránylag olyan kevés az
igazán hősies keresztény, pap, szerzetes;
hogy olyan nagyon ragaszkodunk a megsze
kott keretekhez, amikor azokhoz ragaszkodni
már majdnem bűn. Ne botránkozzunk, hogy
el kell szegényednünk - hiszen minden sze
génységnek az elviselésére kínáltuk fel ma
gunkat; nagyon meg kell aláztatnunk - hi
szen kértük az Urat, fogadjon zászlaja alá a
gyalázatok és sérelmek elviselésében; még azt
is el kell viselni, hogy a jó szelleműek között
is nem kevesen ostobáknak tartsanak ben
nünket. Sőt, még azon sem szabad megütköz
ni, ha a csak evilági szemléletű embereknél
sokszor nagyobb öntudatot, célirányosságot,
kitartást és elvhűséget láthatunk, mint sora
inkban. Nem ritkán még azt is tudomásul
kell venni, hogy a másik oldaltól sokat lehet
és kell tanulnunk, persze éppen azt, amit mi
bűnös módon elfelejtettünk megvalósítani.

3. Mit tegyünk tehát, hogy az új feladatok
nak emberül megfeleljünk? A legfontosabb és
legnélkülözhetetlenebb feladat: töretlenül és
hűségesen éljük sajátos lelkiségünket. Min
den aggodalmat messze száműzhetünk ma
gunktól, ha mi is becsületesen megtesszük,
amire vállalkoztunk. Lelkiségünkbe jól épít
sük be a következőket:

Minden cselekedetünkben érvényesüljön a
tiszta szándék. Erre akar rávezetni bennünket
Szent Atyánk a lelkigyakorlatok fundarnentu
mában, amikor a teremtmények közötti eliga
zodás kulcsát az indifferenciában jelöli meg.
Az indifferencia feltételezi a hitnek és isten
szeretetnek olyan fokát, melynél már mindig
Isten ügye marad a győztes. .Mínden dolog
ban egyedül azt kívánjuk tehát és azt vá-
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lasszuk, mely jobban segít a célra, amelyre te
remtve vagyunk" (Princip. et Fund.). Még vi
lágosabban és erőteljesebben fogalmaz Szent
Atyánk a Constitutiókban: "Mindnyájan azon
iparkodjanak, hogy szándékuk tiszta legyen...
Keressék mindenkor Istent, és amennyire le
het, bontakozzanak ki minden teremtmény
szeretetéből,hogy szívüket egészen Teremtő

jükhöz fordítsák, Öt szeretvén minden terem
tett lényben, és mindent Őbenne..." (P.
IlLc.Ln.26; Summ. 17.). Számunkra tehát nem
lehet értelmetlenség a fáradságos munka, a
nagy hajsza, az emberek esetleges durvasága
és önzése, még saját gyengeségünk és botla
dozásaink sem. Mindenben meg kell találni
Istent és az Ö szent tervét. Ahol ez a terv szá
munkra nem világos, még mindig megvan a
lehetőség: értelmünk homályát, fáradságunkat,
verejtékünket egyesüjük Urunk áldozatával.

Lelkiségünk másik jellernzője legyen: a Jé
zus-központúság. Nemcsak azért, "mert más
név nem is adatott az embemek az ég alatt,
amelyben üdvözülnünk kellene" (ApCsel
4,12), hanem mert Jézus különös szeretete a
Szent Ignác-i aszkézis sarkpontja. Mire akar
rávezetni bennünket a lelkigyakorlatokkal
Szent Atyánk? "Hogy szembefordulva érzé
kiségünkkel és önszeretetünkkel" mindenes
tül az Ur életének utánzására szánjuk rá ma
gunkat. Mi a nagy erőforrás, a motívum, az
eszmény, amelyre fölesküdtünk. amelyért él
ünk-halunk? Jézus Krisztus nagyobb ~zere

tete és szelgalata. Csak Vele, Benne és Altala
lehet elbírni a fogadalmak abroncsát, a szabá
lyok korlátját. csak Öt szemlélve lehet alakí
tani megfelelőmódon önmagunkat, csak Vele
megbeszélve lehet irányítani belső világun
kat, csak az Ö nyomában járva lehet vinni
roskadozás nélkül keresztjeinket, Azért legin
kább az Ö szívét kell vizsgálni napi elmélke
déseinkben, az Ö legszentebb áldozatával
kell egyesülni a napi szentmisében, az Ö
szent Testének vétele nap mint nap "a mi re
ménységünk, bizalmunk, gazdagságunk,
gyönyörűségünk,örömünk, nyugalmunk, bé
kességünk, jóságunk, édességünk, illatunk,
táplálékunk, erősségünk,bizodalmunk, segít
ségünk, bölcsességünk, osztályrészünk, va
gyonunk, kincsünk" (Oratio S. Bonaventurae).
Az Ö szeme elé álljak minden nap kétszer az
examenekben, Tőle kérdezzem sürgetőn: mit
és mennyit tettem csak Erte, és mennyit csak
magamért és a világért. Öt keressem és sze
ressem rendtársaimban. munkatársairnban,
az Ö akaratát kutassam sorsomban, az ese
ményekben, Öt hívjam szomorűságomban,

magányomban, néma szenvedéseimben. Ugy



kell Urunkat szeretni, hogy Hozzá képest
mást szemétnek kell tartani (ef. Fil. 3,8.); min
dennek csak Benne és Altala van értelme.
Úgy kell öt szeretni, hogy mást ne is kíván
junk. Olyanoknak kell lennünk, "mint akik a
világnak és önszeretetüknek meghaltak, és
egyedül Krisztus Urunknak élnek" (ex.c.4.n.
34-35.). Egész életünkben, sőt még halálunk
ban is Ot kell megdicsőíteni (P.VI.cA.n.1;
Summ.51.). Benne van a Társaságnak minden
reménye (P.X.n.1.). Legyen tehát az imaéletünk,
érdeklődésünk, törekvéseink központja 6 (...).

Végül, a mi lelkiségünk jellegzetesen altru
ista, tevékeny, apostoli. Nemcsak azért, mert
mi annak akarunk követői lenni, aki szolgálni
jött (ej. Jn. 13,14-15), aki a felebaráti szeretet
parancsát tette meg jellegzetes új parancsává
an. 15,12), aki annyira szeretett minket, hogy
önmagát adta értünk - hanem egészen kü
lönleges jelleggel is. A mások szolgálata kö
vetkezik a Társaság célkitűzéséből, szerveze
téből, tanulmányi rendjéből, egész szellemé
ből. Ugyannyira, hogy föl sem szabad venni
senkit, ha nem lehet remélni, hogy a jelölt az
apostolkodás valamelyik területén alkalmaz
ható lesz (d.r.LeJ.nA.; c.3.n.16.; Epit. 38.). Te
hát nemcsak belső érzések, szubjektív meglá
tások, egyszóval érzelmi mozzanatok döntik
el, vajon a Tsg.-hoz valók vagyunk-e, hanem
elsősorban tárgyi tények, amelyeket alkal
masság néven szoktunk összefoglalni. E té
nyek között igen jelentősek azok, amelyek a
másokkal való kapcsolatot regulázzák. Aki
annyira önző, hogy képtelen másokért le
mondani, aki nagyon ügyes, ha önmaga ad
minisztrálásáról van szó, de ezer kifogást tud,
amikor áldozatosan és együttérzően kell va
lamilyen közös terhet viselni, az hiába bi
zonygatja szavaival lángoló hivatásszeretetét.
Aki nem képes fölfogni, hogy régi, általános
elveket nem lehet most alkalmazni, bár
mennyire is helyesek azok, aki nem jut el az
elemi udvariasság és tapintat előiskolájáig

sem, annak szájából nagyon valószerűtlenül

hangzik, hogy életáldozat akar lenni. Az
ilyen viselkedés nemcsak nevetséges, hanem
ostoba is. Hol van az ilyen attól a szellemtől,

mely azt kívánja, hogy "mindenben juttassák
és kívánják másoknak az elsőbbséget, szívük
ben becsüljék többre mindnyáját önmaguk
nál, tartsanak mindenkit állásához képest
mesterkélés nélkül szerzetesi illedelemmel
tiszteletben és becsületben" (Summ. 29.).
Krisztus Urunk szolgálata az emberekben hi
vatásunknak olyan velejárója, melyet semmi
sem pótol, mely esetleg minden mást pótol.
Ha valaki talán gyengébb egészségű, szeré-
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nyebb tehetségű, de nem vonakodik egysze
rű, becsületes munkával szolgálni Krisztus
igazi népét: a szegényeket, a gyermekeket és
a bűnösöket, annak hivatása sokkal szilár
dabb, igazabb és áldottabb, mint azé, aki
mélységesen tájékozott ugyan a bölcseletben,
vagy jól ismeri a szaktudományok egyik-má
sik ágát, de emellett, vagy éppen ezért any
nyira öntelt, gőgös, irányíthatatlan, közös
munkába bele nem kapcsolódik, mindent és
mindenkit leszól, hogy viselkedésével való
sággal megutáltatja a T.-ot és az Egyházat.
"Vegyétek tehát magatokra mint az Istennek
szent és kedves választottai az irgalom indu
latát, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget
és a béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és
bocsássatok meg egymásnak... amiképp az
Ur is megbocsátott nektek. Mindenekfölött
pedig szeretetetek legyen, mert ez a tökéletes
ségnek a köteléke" (Kol 3,12-14).

4. Ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódnak
szorosan az alábbiak. A most érintendőprob
léma nem kevés gondot okozott és okoz
mindazoknak, akik felelősséget éreznek nem
csak lelkükért, hanem szent hivatásukért is.
Nemegyszer érintettük is már ezt a problé
mát - egy alkalommal egészen különlegesen
is -, de meg kell mondani, nem túl nagy
eredménnyel. Kérve kérjük mindegyiküket,
hogy ezt a kérdést ne tekintsék mellékesnek,
vagy egy jelentéktelen fogyatkozás túlságos
kiélezésének; messzemutató, igazi lelkületet
feltáró jelenségek ezek, melyeket figyelembe
nem venni, vagy melyeket mindenestül a kül
ső körülmények számlájára írni lelkiismeret
lenség lenne azok részéről, kik felelősek az
Onök lelki fejlődéséért.

Miről van szó? Valaki, aki eléggé ismeri a
mostani kispapokat, írja a következőket: "Ki
kell emelni egyik-másik fiatal szertelenségét.
Nem tud különbséget tenni korok közott. Fel
nőttek társalgásába beleszól, mintha már ő is
negyvenéves lenne, s úgy tárgyal a profesz
szorral, mint az ötvenéves paptársa: lekezel
ve, azonnal véleményt mond, belevág a sza
vába. Elöljáróját úgy bírálja, mintha pajtása
volna; fel nem áll a közeledtére. beleszól a
szavába, bizalmaskodik, komolytalanul vála
szol, felnőttekkel vitatkozik olyan dolgokról,
amelyekről éppen hogy hallott valamit, de
ugyanakkor azt is elfelejti, hogy saját csészé
jét a helyére vigye. Olyan stílust majmol,
amely nagyon megfelel egy ötvenéves ember
nek, de durva neveletlenség egy tizennyolcé
ves szájából. Modora messze elmarad a vele
egykorú egyetemi hallgatók vagy munkásif
jak modorától. Leül, amikor senki meg nem



kínálja, rákönyököl az asztalra, mint egy ta
nyai betyár, úgy terül el a székben, mint egy
diplomata. Olyan pózolva szentenciázik,
mintha újságírók vennék körül az írót ötven
éves jubileuma alkalmából... Ugyanakkor
vonzó, üde, fiatalos erejét és befogadóképes
ségét kihasználatlanul hagyja." Milyen jó,
hogy nemáltalánosíthatók jogosan ezek a je
lenségek Onökre, és milyen szomorú, hogy
mégis mennyire vonatkoztathatók némelyi
kükre. Van mentségük - tudjuk. Nem élték
azt a keretet, légkört, nem kapták azokat az
életté vált és életet sugárzó példákat, melyek
minden betűnél szebben és erősebben szólná
nak. De azzal senki sem mentegetheti magát,
hogy nem mondták meg neki, hogy hogyan
kellene viselkednie, nem figyelmeztették ele
get, nem kapott útmutatást, eligazítást, bizta
tást. Ne tartsuk a figyelmes, körültekintő,

szolgálatkész viselkedést üres formalizmus
nak, idejétmúlt polgári sallangnak, a feudális
világ korcs maradékának, mert nem az. Csak
a lélek értékét, az ember becsületét, önzetlen
ségét nélkülöző ember számára zsugorodik
azzá. A mi eszményképünk az az Ur Jézus,
aki mondhatatlanul figyelmes, gyöngéden
megértő;mindenkitfelemelő,bátorító és szol
gáló tudott lenni. Elete rövid foglalata: "Ki
körül járt, jót cselekedvén" (ApCsel 10,38).
Számunkra az emberszolgálat szent dolog, is
tenszolgálat, sőt Isten tisztelete (d. Mt 18,5);
üdvösségünket, szent hivatásunkat munkáló
szent ténykedés. Mily,en szégyen volna, ha
valaki jólneveltségboi, pusztán fölszedett
megszokásból emberségesebben, megértőb

ben, figyelmesebben bánna az emberekkel,
mint mi, kik hiszünk a Titokzatos Test dog
májában. Vegyük elő tehát gyakran szabálya
inkat, főként azokat, melyek az emberekkel
való kapcsolatunkat szabályozzák (Summ.
3.8.9.10.13.16.17.19.20.29.30.35.38.42.43.; Reg.
Comm. 12.14.16.17.20.24.26.30.32.35.36.40.; Reg.
Mod. 1-13.). Figyeljük magunkat, reflektál
junk, vegyük sorra ezeket a szabályokat exa
men partikuláréként; kérjük meg elöljáróin
kat, lakótársainkat, testvéreinket, hogy figyel
meztessenek bennünket hibáinkra; a figyelmez
tetést fogadjuk jó szívvel, örömmel, ne mente
getőzzünk, ne keressünk mindenáron kibúvót,
hanem fogjunk hozzá komolyan magunk me~

változtatásához. Kíméletlenség, szeretetlenseg
volt és van elég, legalább mi nyújtsunk elégté
telt Urunknak tevékeny szeretetünkkel.

5. A ránk nehezedő feladatokat sokszor ta
lán nagyon nehezeknek érezzük. De ne feled
jük: nem először próbálja meg a Tsg. tagjait a
Jóisten. Elég legyen csak egyetlen levélből
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idézni: "Sok virágzó provincia lett semmivé,
a házakat elragadták va~ feldúlták. A rend
tagok, atyák, testvérek, itjak, öregek szétszór
va, majdnem mindenüktőlmegfosztva, meg
akadályozva szent szolp'álatok végzéseben,
az iskolákból, katedrákrol elűzve, igen sokan
számkivetve..." - írja P. Roothan 1848 nya
rán. Hova irányította fiait a nagy elöljáró a
csüggedésben? Jézus Szentséges Szívéhez,
mert: "Benne - írja körlevelében -, ha csüg
gedtek vagyunk, vigasztalást, ha lesújtottak
vagyunk, biztonságos védelmet, ha félünk és
remegünk, nemes lelket találunk. Mikor pe
dig már úgy látsz, hogy nincs emberi ok a
reménységre, reménykedhetünk és bizakod
hatunk, hogy a mi jóságos Jézusunk nem tart
ja meg haragját mindenkoron, és nem fenye
get mindörökké" (Zsolt 102,9). Ugyancsak Jé
zus Szentséges Szívének fokozottabb és gya
korlatibb tiszteletében jelöli meg az ARPN is
a kivezető utat - mint ez mindannyiunk
előtt ismeretes (A.R.XI. 678-683). E Szent Szív
hatalmát meg nem kötheti semmi - legföl
jebb a mi közönyösségünk. Tegyünk meg te
hát mindent, hogy e Szív világát minél job
ban megértsük és másokkal is megértessük.

Adjon erőt küzdelmeinkben Krisztus földi
helytartójának, a földön legfőbb elöljárónk
nak reánk gondoló, minket féltő szeretete.
Egyenesen ugyan nem mihozzánk intézi az
alábbi sorokat, de minden bizonnyal így gon
dol reánk is, akik hűséges gyermekei akarunk
lenni: "Ugy akarunk hozzátok szólni, mintha
jelen lennénk, meg akarjuk mutatni, hogy
részt veszünk szenvedéseitekben és szomoru
ságotokban, és hogy Istenünkhöz, az irgal
masság Atyjához fordulunk értetek imáink
kal, amelyekhez csatlakoznak az egész kato
likus vilá~ak a könyörgése" (XII. Piusz: Ve
ritatem faClentes... 1952.4.27.). Adjon erőt mind
nyájuknak a Tsg. mindnyájuk felé áradó sze
retete, melyet annyi szenvedés táplál és erő

sít, és amelyet most már nemcsak elfogadni,
hanem viszonozni is kell. Gondoljanak sok
szor arra, hogy mekkora kegyelem, hogy ép
pen ezekben az időkben kaptak hivatást, ami
kor szinte lehetetlen megállni az alázatosság
második fokán, amikor a két úr szolgálatát tiltó
parancs a velőkig hat, amikor nagyon érezzük,
hogy bent vagyunk a sátán rostájában.

Az 1951-52-es tanév végén a Központi Sze
mináriumból és a szegediből is eltávolították
fiataljainkat. Ök is kénytelenek voltak osztoz
ni a többiek sorsában. Lelkük épségének, hi
vatásuknak megóvását szolgálja ez az írás.

PÁLOS ANTAL S.J.


