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Reichardt Aba

Bencés missziók a Tiszazugban 1923-1924.
Rendtörténetünk írásának folytatása a közeli jövő sürgető feladata. Ennek a folyta-

tásnak bizonyára legszebb lapjai közé fognak tartozni azok, amelyek az 1920-as évek-
ben a Nagyalföldön végzett bencés missziókról szólnak.

Ezek előzményeiről és kezdeteiről szólnak az alábbi sorok.
Magukról a missziókról a Váci Püspöki Levéltárban őrzött iratok között találunk el-

sőrendű forrásanyagot. Főként ilyenek azok a jelentések, amelyeket a missziós atyák
Hanauer István váci püspöknek írtak munkájuk elvégzése után.

Lássuk mindjárt a legelső jelentést, Kühár Flóris beszámolóját az 1923. évi első ben-
cés misszióról:

Méltóságos és Főtisztelendő Megyéspüspök Úr!
F. év március 4., 5., 6., 7. napjain a Tiszaug mellett elterülő 4000 holdas bogarasi

szőlőtanyákon missiót tartottam. A terület a csépai plébániához tartozik.
Kötelességemnek tartom munkám eredményéről, tapasztalataimról Méltóságodat ér-

tesíteni. Az isteni kegyelem kedvessé, gyümölcsözővé tette szerény vállalkozásomat,
melynek sikerét anyagi eszközökkel Steer Ferenc földbirtokos úr és felesége, sz. Fech-
tig Adél bárónő, áldozatkészen mozdították elő. őnáluk voltam megszállva, és négy
napig állandóan rendelkezésemre állott fogatjuk, mely nélkül a tanyai távolságokon alig
lehetett volna mozogni. Mély tisztelettel kérem Méltóságodat, kegyeskedjék nekik /Ti-
szaug, Steer-kastély/ áldozatkészségükért főpásztori elismerését kifejezni.

A talaj előkészítésében a bárónő áldozatkészségéből ott működő hitoktatónő, Berecz
Erzsébet, volt kongreganistám, buzgólkodott. Neki köszöngető, hogy a tanyák népe
éhes és szomjas lett a katolikus igazságokra.

Munkaprogramon a következő volt: Naponkint a bogarasi tanyai iskola termében
szentmisét mondtam, prédikáltam; délután prédikáltam és litániát tartottam; az iskola-
terem mindig zsúfolva volt; a hívek nagy figyelemmel és buzgósággal vettek részt az
istentiszteleteken; ezen a lelkipásztori szempontból majdnem egészen megműveletlen
területen öröm volt hallgatni szép éneklésüket. Sajnos, egymagám számszerint nem tud-
tam nagy munkát végezni: kb. 300-an gyóntak meg e napokban, és a tanyák betegjeit
elláttam a haldoklók szentségeivel. 5-én a tiszaugi kápolnában miséztem, gyóntattam
és prédikáltam. A betegek ellátása összesen öt órai kocsiutat vett igénybe.

Munkámnak megfigyeléseiből, tapasztalataiból a következőket leszek bátor Méltó-
ságoddal közölni. A hívek a nagy távolságok, rossz utak miatt nagyobbrészt propter
impotentiam physicam et moralem - nem vehetnek részt a plébániai istentiszteleteken.
A bogarasi szőlőségben értesülésem szerint több, mint 4000 katolikus hívő van, akik-
nek lelkipásztori gondozása majdnem semmire becsülhető. A falvak népe /Tiszaug, -
kürt, -sas, stb./ szintén messze van a plébániától. A plébánia területén levő iskolák na-
gyobb része községi vagy református, a tanyai iskolák is. A plébános a nagy kiterje-
désű plébánián /fogata nincs/ legjobb akarat mellett sem tudná híveit jól ellátni, sem a
hitoktatást mindenütt elvégezni.

Értesüléseim szerint a református községek katolikus hívei, a tanyák népe gyakran
kereszteltetik gyermekeiket református pappal; a temetést is gyakran református pap
végzi; sőt a tudatlanság miatt katolikus párok /férfi és nő/ református templomban es-
küsznek, és fogalmuk sincs a házasságuk érvénytelenségéről. A hitbeli jártasságuk meg-
döbbentően csekély; fölnőttek vannak /néha öregek is/, akik alig tudják a Miatyánkot
és az Üdvözlégyet; a Hiszekegy és a Tízparancsolat tudása még ritkább; pedig én ta-
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pasztalataimat azoknál szereztem, akik a missión részt vettek. Vannak fölnőttek, akik
még sohsem gyóntak és áldoztak; a húsvéti kötelesség évi elvégzése ritka; a templom-
látogatásról már megemlékeztem.

Pedig a nép lelkülete alapjában véve nem rossz; hitüket - ha nem is ismerik - sze-
retik; utolsó prédikációmkor úgy sírtak valamennyien, hogy éreztem sírásukban elha-
gyatottságuk spontán kitörését.

Mindezen tapasztalatokról extra confessionem meggyőződhettem azoknál, akikkel
beszéltem.

Mivel Méltóságod főpásztori gondja egész egyházmegyéjét apostoli buzgósággal
igyekszik a hit áldásaiban, a lelkipásztorkodás javaival ellátni, bátor voltam ezekről az
állapotokról, melyeket Méltóságod kőrútjában úgyis megismert, képet adni.

Szerény véleményem, hogy a tanyai missziók nagyarányú megkezdése nagyban el-
ősegítené a népben azt az igényt, mely a plébániai, lelkészi szervezetek kibővítéséhez,
gyarapításához szükséges. Akár az egyházmegyei papság alkotna missiós társulatot,
akár több szerzetesrend állna be az apostoli munkába, megfelelő beosztással néhány év
alatt a fontosabb tanyai központokban mindenütt lehetne missiót tartani, ezek által az
elhagyatott nép hitét, buzgóságát fokozni és katolikus áldozatkészségét fölébreszteni.
Oly nagy tömegek egy kis áldozatkészséggel megteremthetnék a plébániát, és a nép
nem maradna pásztor nélkül.

Az Alföld és a Tiszántúl katolikus restaurációját elősegítené az a tény is, hogy a re-
formátusok vallási gondozása /bár sok a prédikátor, mégis/ sok kívánnivalót hagy ma-
ga után. Ezer szerencséje a katolikus népnek, hogy református falvakban katolikus tud
maradni azért, mert a református papság munkája /azaz hanyagsága/ nem gyakorol rá
vonzóerőt.

Méltóságodnak hálásan köszönöm, hogy módot adott missióm engedélyezésével a
tiszántúli katolikus nép megismerésére.

Méltóságos és Főtisztelendő Megyéspüspök Úrnak
mély tisztelettel
Pannonhalma, 1923. III. 30.
Dr. Kühár Flóris
a lelkipásztorkodás tanára
Phalmán.
Ez a jelentés, a benne foglalt pozitívumok miatt nagy örömöt jelentett az Alföld

nagy apostolának, Hanauer István püspöknek. De nem kisebb öröm forrása volt a misz-
szió a Celldömölkről odakerült kis hitoktatónő, Berecz Erzsébet számára sem. Ő 1922
novembere óta munkálkodott a tiszazugi tanyavilágban. Eleinte egyedül, majd Hajós
Idával, aki ugyancsak tanítónő volt. Mindketten Tiszaugon, a Steer-kastélyban laktak.

Ennek az első bencés alföldi missziónak a megtartására Berecz Erzsébet hívta meg
Kühár Flórist, a korábbi celldömölki plébánost, ő eleinte habozott, aztán vállalta a fel-
adatot. Beleegyező válasza a meghívó számára is nagy örömet jelentett:

"Kézhez kaptam várva várt levelét, amelyből megtudtam a boldogító hírt, hogy még-
is eljön. Azért örvendtem oly nagyon, mert láttam, hogy Ön tudja, miként kell a nép-
pel érintkezni, és erős a reményem, hogy munkálkodására bő áldást ad majd az Űr.
Mert itt is az kell, hogy a nép lássa és érezze, hogy közülük való, hogy úgy szereti
őket, mintha édes testvérei lennének ... /1923. február 3./

A missió után pedig a szép eredmény láttán boldogan írja egykori prézesének:
"Mélységes leiekből fakadó szavai s egyszerű népem iránt tanúsított közvetlen, gyen-

géd szeretete oly mélyen vésődött szívükbe, hogy emlékét, azt hiszem, az élet legsú-
lyosabb viharai közt is megőrzik. - Mikor távozása után először jöttünk össze, kb. olyan
érzés honolt mindnyájunkban, minő az Apostolokban lehetett a Mester mennybemene-
tele után. Csak úgy patakzott szemükből a könny, s az én vigasztalásom bizony na-
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gyön gyengének bizonyult. A keresztúti ájtatosság után olyan buzgón imádkoztak nagy-
lelkű Jótevőjükért, hogy imájuk bizonyára meghallgatást nyer az irgalmasság Atyjánál.
Aztán kértek, hogy ha írok, tolmácsoljam utólagosan is hálás köszönetüket Főtisztelen-
dőséged előtt." /1923. március 13./

A második, 1924. évi bencés misszió előzményeiről Radó Polikárp írja a Tiszazugi
történetben:

"1924. március folyamán gondos előkészítés után Bözsike rendezte meg a Tiszazug
szőlőségében a missziót, és egyúttal az anyaegyházban, Csépán is. Lelkiségének és ösz-
szeköttetéseinek megfelelően, egészen szokatlan módon, a népmissziókkal eddig nem
nagyon foglalkozó Szent Benedek Rendre gondolt. Egykori prézese, Kühár Flóris, en-
nek egyáltalán nem örült ..." /78. o./

Úgy látszik, hogy Kühár Flóris kész volt ugyan az apostoli munkára, amint előző
évi szereplése is bizonyítja, de mégse helyeselte, hogy a bencések az alföldi misszió-
zásba belemerüljenek.

Bözsikének érvelnie és kérlelnie kellett, amint egy bencés plébánoshoz intézett le-
veléből is kitűnik:

"... Úgy határoztunk, hogy nem folyamodunk a kimondott missziós szerzetekhez,
hanem lélekben elmegyünk a nagy Atya nagylelkű Fiaihoz, és megkérjük őket, hogy
mint ezer év előtt glóriás őseik tették, most ők is jöjjenek el, és a hit csodás fényével,
a megértő, résztvevő szeretet melegével vezessék, segítsék a Tisza partján szörnyű el-
hagyatottságban élő, színmagyar testvéreiket a szeretet Istenéhez.

Tervünket elmondottuk főtisztelendő Kühár úrnak ... A jó Főtisztelendő Úr ... több
okot említett, mi a bencés misszió tartását megakadályozná. Emberileg nézve a dolgot,
azt mondom, igaza van.." /1924. február 3./

De aztán Bözsike a szeretet minden akadályt legyőző hatalmáról beszélt, és kicsiny
életének tapasztalatairól, melyek a szeretet csodás erejét mutatták. "... Meg is mond-
tam a jó Főtisztelendő úrnak, ki meghatva hallgatta szavaimat, s azután könnyein át
mosolyogva mondta: no hát legyen igaza, és próbálja megkérni azokat a kedves rend-
társaimat, kiket apostoli lelkűknél fogva legmegfelelőbbnek tartok."

így került sor négy bencés meghívására, akik vállalták is a munkát. Név szerint:
Niszler Teodóz, Blazovich Jákó, Jung Benedek és Sárközy Pál.

Steer Ferencné bárónő örömmel írhatta Kühár Flórisnak 1924. február 3-án:
"Igen nagy örömünkre szolgál, hogy a missió ily kedvező elintézést nyert, igazán

megható, hogy a felkért Főtisztelendő urak páratlan kedvességgel s áldozatkészséggel
vállalkoznak erre a nekik szokatlan s fáradságos munkára. Bizonyára nem fog hiányoz-
ni a kegyelem, s munkájuk csakis áldásos lehet.

Már egyengetjük az utat Csépán a missionak, helyesebben Bözsike, az én szemé-
lyem jóformán mellékes. Igen boldog vagyok, hogy Bözsikét annyi öröm éri, az ő örö-
me az enyém is, s tudom, Főtisztelendő úr is osztozik abban ..."

A "nagy-misszió" két részben ment végbe, március első, illetve második felében. Az
elsőt Csépán, az anyaegyházban Niszler Teodóz és Blazovich Jákó vezették.

Befejezése után a Főpásztornak Blazovich Jákó írt róla jelentést:
Méltóságos Püspök Ur/
Kegyeskedjék megengedni, hogy szerény soraimmal alkalmatlankodni bátorkodtam.

De több ok is sürget, hogy szerény soraimat megírjam.
Tudom, hogy Méltóságodnak mily nagy gondja van az Alföld pasztorálására, azt

gondolom, talán kis örömöt szerzek Méltóságodnak, ha beszámolok a csépai missióról.
Azután lelkiismeretben kötelességemnek tartom, Méltóságos Püspök úrnak beszámol-
jak arról a megható áldozatkészségről és apostoli munkáról, amelyet a Steer család s
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Berecz Erzsébet hitoktatónő a lelkek ügyének érdekében tanúsítanak, s amelynek tíz
napon át szemtanúja voltam.

Március 9-én kezdtük és 16-án fejeztük be a csépai missiót. A tapasztalható ered-
mény minden várakozásunkat felülmúlta. Már első nap telt templom fogadott bennün-
ket. A látogatottság napról napra emelkedett. A hét második felében már szinte életve-
szélyes volt a zsúfoltság, pedig a gyermekeket már nem is engedtük be. Sokfelé be-
széltem már, de ilyen zsúfolt templomnak még soha. A hét vége felé, pénteken, szom-
baton a legtöbben már ünnepet tartottak. Állandóan voltak a templomban, imádkoztak,
énekeltek.

A gyónások száma legalább 1600, az áldozások száma 2000 volt. A gyóntatást az
elsó" két napon reggel 6-kor, majd reggel 5-kor kezdtük, s tartott egész nap - volt eset,
hogy ebédelni is alig tudtunk - este 8-9 óráig. Ez így ment egész héten, csak az utol-
só nap fejeztük be déli 12 órakor. Kvalitatíve a gyónások olyanok voltak, hogy az
embernek a lelke örült. Oly megtörődöttséget, oly komoly elhatározásokat láttunk, hogy
öröm volt dolgozni. Még négy órakor is áldoztattunk, bár talán nem volt rubrice meg-
engedett, de akárhány reggel öt órától délután négy óráig étlen-szomjan várt, hogy rá-
kerüljön a sor. Húsz-harminc éves mulasztásokat pótoltak. Délelőttönként egyikünk
mindig betegeket látogatott.

A missió hatása alatt az egyik legjobbmódú család bejelentette nekünk is, hogy ma-
ga csináltatja meg a nagy harangot. Megalakítottuk a Leánykongregációt s a Kath. Le-
gényegyesületet. Itt is olyan lelkesedést láttunk, hogy örült a lelkünk.

Tartottunk külön beszédeket a legényeknek, a leányoknak s az intelligenciának. Meg-
lepődve láttuk a szokatlanul nagy érdeklődést. Még a szomszéd falu intelligenciája is
megjelent. Ott voltak a másvallásúak is.

Különben messze vidékről is eljöttek a missióra. Egyik gyónómnál észreveszem,
hogy szokatlan a beszédmódja, kérdezem tőle, honnan való. Megnevez egy helyet s
hozzáteszi, hogy igen messze van. Kérdezem tőle, mikor indult el; azt mondja: tegnap
délután.

Ha Méltóságod megengedi, leszek bátor egy szerény egyéni impressziómnak han-
got adni. A missió alatt sokat foglalkoztam ezzel a gondolattal.

Az volt a benyomásom, hogy az Alföld szomorú állapotain sokat lehetne segíteni,
ha végigpásztáznák missióval. Az volt szerény véleményem, nagyon sokat lendítene az
ügyön, ha egy időben sok helyen indulna meg támadás a nagy indolencia ellen. Nem
fontos az én szerény tapasztalatom szerint, hogy de facto missiós papok tartsák a mis-
siót, csak egy kis lelket vigyenek magukkal azok, akik tartják, s nem lesz eredmény-
telen a fáradozás. Jellemző volt, hogy a szelevényi plébános, aki szemtanúja volt az
eredménynek, azonnal kért bennünket, hogy az ősszel nála tartsunk missiót. Az odava-
ló intelligenciából vagy négyen, akik a befejezőre szintén eljöttek, könnyezve kértek
bennünket, hogy menjünk el hozzájuk is!

A legmeghatóbb volt az az apostoli buzgóság, amellyel a Steer család támogatta a
missiót. Az anyagi terheket - tekintettel a plébános nagy szegénységére - teljesen ők
viselték. Ha szabad jellemzésül konkrét dolgokat is fölhozom, ők adták pl. az élelme-
zést, szakácsnéjukat hozták oda a missió idejére, gondoskodtak az egyházi ruhák rend-
behozásáról, ők adták a szép nagy missiós keresztet, két gyönyörű fali csillárt hoztak
ajándékba a templomnak, külön futárral hozattak olvasókat Budapestről a hívek szá-
mára, s ezeket tanítójukkal árusíttatták, természetesen sokkal olcsóbban, mint ahogy ők
fizették, sokat pedig ingyen osztottak szét. Mindjárt vasárnap meggyónt az egész csa-
lád és az alkalmazottak. Minden nap délelőtt és délután részt vettek a missióban. Dol-
gozott, imádkozott a kastélyban mindenki, hogy a missió minél jobban sikerüljön. íly
megható, áldozatos buzgóságot nem láttam még világi hívők részéről. Méltóság Uram,
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minden cél nélkül, csak a lelkiismeretem szavát követve szabadjon azt is megírnom,
ami mélyen meghatott, mily gyermeki tisztelettel ragaszkodnak főpásztorukhoz!

Apostoli munkát végez a szó szoros értelmében a kis hitoktató, a Berecz Erzsébet.
Csodálatos egyéniség, azt hiszem, az országban kevés van belőle! Úgy szereti a nép,
mint ha őrangyala volna. A két missiót a Méltóságos Asszonnyal ketten csinálták meg.

Tudom, hogy Méltóságos Püspök úr meg fog bocsátani, ha én oly merész leszek, s
egy szerény kérést is bátorkodom előterjeszteni. A Steer családnak minden vágya, hogy
engedélyt kaphasson arra, hogy kastélyukban házi kápolnát állíthassanak föl. Sok min-
dent beszereztek már erre a célra. A kápolna nagy jótétemény volna az alkalmazottak-
ra is, mert többször szt.miséhez jutnának. Alázattal kérem Méltóságos Püspök urat, ke-
gyeskedjék majd beterjesztendő kérvényüket magas jóakaratába fogadni!

Méltóságos Püspök úr, kegyeskedjék megbocsátani, hogy ily hosszú levéllel bátor-
kodtam drága idejét rabolni, de valahogy úgy éreztem, hogy kötelességem ez a beszá-
moló.

Méltóságos Püspök Úrnak
Pápa, 1924. március 27.
hódoló tisztelettel
Blazovich Jákó
bencés főgimn. igazgató

Egy héttel korábban, március 20-án Berecz Bözsi is küldött a Főpásztornak ujjon-
gó szívvel megírt rövid beszámolót.

Hanauer püspök Blazovich Jákónak küldött válaszát a Pápáról jött levél hátoldalán
olvashatjuk fogalmazvány formájában:

Főtisztelendő főgimnáziumi Igazgató Úr!

Nagy lelki örömmel olvastam úgy Igazgató Úrnak, mint Berecz Erzsébetnek jelen-
tését a csépai misszióról. Isten fizesse meg fáradozásukat.

Nagyon ismeretes előttem a Steer család páratlan működése az alföldnek ezen az
elhagyott pontján. Láthatólag az isteni gondviselés választotta őket eszközül.

A missziók tartása nálunk már el van rendelve, csak a plébániák szétszórtsága mi-
att nem látszik meg mindenütt a hatás. A tanyai nép igen sokszor nem vehet tudomást
arról, ami történik, vagy ha tudomást vesz, nem áll módjában mindig, hogy részt ve-
gyen. Ez az én egyik legsúlyosabb gondom.

Őszinte hálám és tiszteletem kifejezésével vagyok ...

Érdemes még elolvasni a bárónőnek erre a misszióra vonatkozó, Kühár Flórishoz
írott levelének egy részletét:

"... Blazovich és Niszler Főtisztelendő urak ideálisan kiegészítették egymást mint
missiós Atyák, s az eredmény mutatja, hogy a Bencés uraknak csak akamiok kell, s
ismét felébreszthetik s megerősíthetik az alföldön alvó katolikus hitéletet. Mert hogy
csak alszik a leikéiben még a legelhagyottabb vidékeken is, ezt bizonyítja az elmúlt
missio.

Niszler Főtisztelendő úr bizonyára sokkal jobban s szebben beszámol majd az el-
múlt hét lefolyásáról, mint én azt tehetném, csak talán arról nem, hogy az ő egyénisé-
ge s működése semmiben sem volt kevésbé fontos a missio sikerére nézve, mint Bla-
zovich úré, s mindketten oly szép példáját nyújtották az egymás iránti szeretetnek s
megértésnek, hogy ez már maga egy gyönyörű szép élmény volt számunkra. Egy disz-
szonáns hang sem zavarta a mi hosszú s mégis oly hamar elmúló ünneplésünket. Há-
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zunkban még érezzük szeretetüknek melegét, s lehetetlen, hogy ennyi hit s önfeláldo-
zó munka ne hagyna a lelkekben maradandó s sokaknál soha el nem múló nyomokat

A nagy-misszió második része következett. Az elsők távozása után pár nappal, már-
cius 22-én újabb két bencés érkezett: Jung Benedek és Sárközy Pál. Ok elsősorban az
ugi Steer-kastélyhoz közelebb eső vidéken a külterületek, a tanyák népe számára tar-
tottak missziót.

Munkájuk végeztével Jung Benedek győrszentmártoni plébános írt jelentést a váci
Főpásztornak. /Levele, mint a korábbi beszámolók is, a Váci Püspöki Levéltárban van-
nak, a "Missio Sacra" iratcsoportban./

Méltóságos Püspök Úr!

Méltóztassék megengedni, hogy a hosszú út fáradalmait is kipihenve, néhány szó-
val én is beszámolhassak dr. Sárközy Pál rendtársammal a csépai plébánia külterülete-
in tartott missiónk eredményéről.

A hallgatóság számát valamint a gyónókét tekintve könnyebb volt a munkánk, mint
Csépán járt testvéreinké, de mégis nehezebb volt annyiban, mivel a nagy távolságok
miatt az emberek csak nagy fáradozás és időbeli áldozatok árán tudtak a missió szín-
helyére eljutni, s viszont mi igen kezdetleges vallási tudásuk és /különösen a férfiak-
ban mutatkozó/ bizalmatlanságuk miatt nehezen tudtuk őket megközelíteni, megindí-
tan.

Aránylag jobban ment a dolog az úgynevezett Bogarason, ahol a Steer család jóté-
konysága, továbbá Steerék jószívűsége és áldozatkészsége folytán ott működő Hajós
Ida, de különösen Berecz Erzsébet hitoktatónők nagyszerűen előkészítették a talajt, és
ahol dr. Kühár Flóris rendtársunk már a múlt évben megkezdte a missiós működést.

Mindezeket figyelembe véve az eredménnyel nagyon meg voltunk elégedve. Na-
gyon figyelmes és hálás hallgatóságunk volt, sok nagy hal akadt horgunkra, és sok
megható jelenetben volt részünk. Felejthetetlen napok ezek mindkettőnk életében!

Hallgatóságunk száma hétköznapokon 150-500 között, vasárnapokon 500-700 kö-
zött váltakozott, sőt március 25-én, amikor a csépaiak körmenetileg eljöttek a plébá-
nos úr vezetése mellett, az 1500-at is felülmúlta.

Négy helyen voltunk: Bogarason négy napig, Tóparton /Priblak/ három napig, Ti-
szakürt és Tiszaug községekben egy-egy napig, illetőleg egy-egy délelőtt. Az összes
gyónók száma körülbelül 650 volt. Külön a lakásukon meggyóntattunk tíz beteget, akik
közül négy fölvette az utolsó kenet szentségét is. Volt azonfölül két keresztelő, két egy-
házkelő, hat esküvő és egy gyermektemetés.

Az említett temetéssel kapcsolatban egy kis incidensünk volt, amelyet érdekességé-
nél fogva szintén érdemesnek tartok arra, hogy Méltóságodnak becses tudomására ad-
jam.

Két iskolás gyermek útján kértek meg minket a kis halott temetésére Tiszakürtre,
de nem üzenték meg, hogy hol találjuk meg a halottat, úgyhogy csak mindkét mise és
a prédikáció után kezdtünk érdeklődni, hogy honnan lesz a temetés. Mikor végre sok
keresés-kérdezősködés után megtudtuk, rendtársam Berecz E. hitoktatónővel kiment a
temetőbe, és ott a hullaháznál hozzákészülődött a szertartáshoz.

Közben észrevették, hogy a református kántor is arra tart, a kis halott atyjával, aki
beleunva a sok várakozásba, megkérte őt a temetésre, amint ez szokásban van ezen a
vidéken. Erre Berecz E. megüzente a kis halott atyjának, hogy fizesse meg a reformá-
tus kántornak a költségeit, és mondja meg neki, hogy ne fáradjon tovább, mivel a ka-
tolikus pap már ott van. Ez meg is történt, mire a református kántor eltávozott.

Másnap azután nagy zajjal tárgyalták ezt az esetet a presbytériumban, és a reformá-
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tus pap erélyes hangú tiltakozó levelet küldött Steerné méltóságos asszonynak, amely-
ben kimondja, hogy nagy sérelem esett nemcsak a kántorukon, hanem az egész eklé-
zsián. Az egészet Berecz Erzsébet túlhajtott buzgóságának rovására írja, s azzal fenye-
getőzik, hogy ha ez így megy, akkor fölhagy minden szolgálattal, amelyet eddig a ka-
tolikus egyház javára tett "lélekhalászás szándéka nélkül", ti. többé nem kereszteli meg
a katolikus gyermekeket, nem esketi meg a katolikus párokat /!/ és nem temeti el a ka-
tolikus halottakat.

Ezeket azért is szükségesnek tartottam Méltóságodnak megírni, mert itt a népben az
a tudat lappang, hogy régebben a katolikus papság a református lelkészekkel egyez-
séget kötött az előbb említett funkciók kölcsönös végzésére, s ezért van, hogy ha bár-
mely csekély okból nem tudnak a hívek a katolikus paphoz menni, igen nyugodtan el-
végeztetik ezeket a református pappal, aki szerintük ugyanolyan pap, mint a másik. Er-
ről természetesen kiábrándítják őket a jó hitoktatónők, és ez az üzletrontás fáj nekik!

Igazán nagy áldás a jó Berecz E. működése ezen a vidéken. Bámulatos ügyesség-
gel tudja az egyszerű népet megközelíteni, megnyerni és vezetni. Nemhiába nevezi ma-
ga a nép "Istentől küldött kisasszonyénak.

Leginkább az ő munkálkodásának tulajdonítottuk, hogy oly szeretettel hallgattak ben-
nünket, és ennyire ragaszkodtak hozzánk. Sokszor már úgy kellett őket elküldeni, nem
akartak hazamenni. Mindenfelé utánunk jöttek, két helyen körmenetileg: a csépaiak Bo-
garasra, a bogarasiak meg a Tópartra. S mennyire sirattak minket, amikor eljöttünk!

De nem is csoda. Ahol olyan példát látnak, amilyent a Steer család mutat, ott nem
kell sok prédikáció, mert ez a család állandó, hathatós prédikáció. Az az áldozatkész-
ség, amellyel a nép lelki ügyét szolgálják: nap-nap után 2-3 kocsi állott rendelkezé-
sünkre 10-15 kilométernyi utakra; a család tagjai és alkalmazottjai majdnem minden
utunkra elkísértek bennünket, az egyszerű nép között türelmes várakozás után meg-
gyóntak, megáldoztak, a szentmiséket és prédikációkat a legnagyobb figyelemmel, kön-
nyekig meghatva végighallgatták; azután minket az egész idő alatt mindennel elláttak;
az az alázatos szeretet a család tagjai között egymás iránt, valamint az alkalmazottak
és a cselédség iránt: mind-mind bámulatos hatással van az egész vidék népére. S a vé-
gén még ők hálálkodtak legjobban, hogy ezen szent missió kegyelmeiben részesülhet-
tek. Bárcsak sok ilyen család volna a Nagyalföldön, akkor másképp alakulna hamaro-
san ott a szegény magyar népünk lelki élete!

Legyen szabad még azt is megemlítenem, hogy nagyon sok még ott a vidéken a re-
formátus pap előtt kötött érvénytelen házasság, s többnyire a férfiak nemtörődömsége
hiúsította meg azok rendezését. Talán az elvegyített kovász majd mégis átjárja kissé a
tömegek lelkét!

Kissé aggódtunk, Méltóságos Uram, a iurisdictiónk miatt, mivel kimondottan már-
cius 16-24-re szólt, és mi 23-3l-ig jártunk ott. De megnyugtatott minket az irat ezen
kifejezése: a missió idejére, meg hogy Berecz E. bejelentette megérkezésünk napját.

Bocsánat, hogy levelem ilyen hosszúra nyúlt! Méltóságod főpapi áldását kérve mind-
kettőnkre vagyok alázatos tisztelettel:

Jung Benedek /Sajnos a levél eredetijéről készült fénymásolatról az alján néhány
szó lemaradt, így a pontos dátum is./

Az 1923-ban és 1924-ben tartott missziók szép sikerét az is mutatja, hogy a bencés
atyákat visszavárták, ismételten hívták a Steer család és mások is.

Kühár Flóris a Steer-kastélynak nagyrabecsült és elég gyakori vendége lett. A hívek
is örültek, amikor a Tüzes szőlőben létesült missziósházban megjelent és főleg, ami-
kor 1924. karácsony éjjelén fölszentelte azt.

Neki írt Steerné a többi atyákat illetően a nagy misszió után:
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"... Olyan hamar elmúltak ezek a kedves hetek, de mi igen-igen sokkal gazdagab-
bak lettünk általuk, s ha most érezzük is a válás szomorúságát, végtelenül örülünk,
hogy ily sok szebbnél szebb s nekünk kedvesebbnél kedvesebb egyéniséget ismerhet-
tünk meg, s egész szívünkből reméljük, hogy nem fogják elfelejteni az utat, amely ide-
vezeti őket ezután is ..." /1924. április 3./

Úgy tűnik, hogy a nagy-misszió tagjai közül Niszler Teodóz személyisége, lelkisé-
ge keltette a legmélyebb benyomást.

A csépai új harang adományozói őt kérték meg a harangszentelesre, amire október
19-én került sor. De meghívták a többi missziós atyákat is.

Niszler Teodóz Pannonhalmán őrzött hagyatékából előkerült egy levél, 1924. au-
gusztus 12-i keltezéssel, amelynek tréfás aláírása: "Bözsi, a kínzó szellem". Ebben Be-
recz Bözsi az augusztus 20-ra tervezett csépai kongregációs felvétel részletes program-
járól ír a meghívott Niszler igazgató úrnak. Sok mindenre kéri őt ezzel a megokolás-
sal: " ... mert Főtisztelendő. Igazgató úr olyan áldozatos és olyan nagyon jó, azért én
meg olyan kíméletlen vagyok, hogy még ezen áldozat meghozására is szépen kérem
..." Az ünnep lebonyolításában egyébként Blazovich Jákó is részt vett. A velük együtt
érkezett Boldoghy Máriusz ugyancsak kész volt segíteni.

A következő években, a tiszazugi kezdetek után, megjelentek bencés missziósok az
Alföld egyéb részein is: Kiskunhalason, Szarvason, Bugacon stb.

így a Tisza innenső oldalán, Tiszaújfalun 1928-ban ugyancsak Niszler Teodóz tar-
tott eredményes missziót. Erről több forrás megemlékezik, és ő maga is írt beszámo-
lót a váci püspöknek. Neki már ekkor a bencés nővérek, Szent Benedek Leányai vol-
tak segítségére. Közöttük az apostoki lelkű, szentéletű alapító: Berecz Skolasztika.

Ennek az írásnak a célkitűzése azonban csak a tiszazugi bencés missziók ismerteté-
se volt. A missziós munka szép folytatása külön tanulmányt érdemelne.

\
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