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Előszó

Társaságunk alapításának kilencvenedik évében nagy örömmel 
vehetjük kézbe Slachta Margit lelki öröksége című sorozatunk III. 

kötetét, mely az 1946-tól 1949-ig terjedő időszakkal foglakozik. 
Hazánk és egyházunk életének egy gondterhes időszaka volt 

ez: jóllehet a II. világháború után egy jobb, szabadabb világba vetett 
reménnyel kezdődött az újjáépítés, de sajnos, hamarosan ezeket a 
reményeket a „sarló és a kalapács” összezúzta. A megszálló szovjet 
csapatok oltalmában a kommunisták egyre erőszakosabban készültek a 
hatalom átvételére. 

A Társaság ugyanebben az időben ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját. A testvérek létszáma megközelítette a háromszázat. A külső 
testvérek1 száma is gyarapodott.  A Társaság szervezetileg már kiépült, a 
kerületek jól működtek. Kaliforniából elindult egy kis csoport Kínába, 
hogy a Társaság ott is letelepedjen. Az európai kerületekben a kültagság 
szervezete is jól kiépült. Margit testvér a férfiág elindítását tervezgette. 

Az egyre erősödő egyházellenesség miatt Magyarországon - 
egyidejűleg Csehszlovákiában és Romániában is - a testvérek fokozódó 
létbizonytalanságban éltek. Ugyancsak a politikai helyzet miatt a 
kanadai és a kaliforniai testvérekkel a kapcsolattartás nagyon nehézzé, 
szinte lehetetlenné vált.

Ezekben az években Margit testvér két fronton teljesítette 
küldetését: a Társaság elöljárójaként a lelki és szervezeti kormányzást 
végezte, és közben visszatért a közéletbe, mert érezte, hogy abban a 
történelmi időben ez a kötelessége. Az 1946-os mottóról szóló tanításban 
hangsúlyozta, hogy „amikor mi a romok között az új világot akarjuk 
szolgálni, akkor nemcsak egyszerűen követjük az életnek a törvényét, 
mi akkor hivatásunkat is teljesítjük.”2  Éles szemmel meglátta, hogy a 
szerzeteséletben és a politikai életben egyaránt megtérésre van szükség, 
1 A szerzetesrendek feloszlatása után ez az életforma segítette túlélnünk az illegalitás éveit 
Magyarországon, Csehszlovákiában és Romániában.
2 Körlevél, 1946
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Dr. Pataki Ágnes SSS

vagyis az értékeket helyükre kell tenni, mert csak akkor tudjuk a több 
életet szolgálni, ha a lelkiség lesz újra cselekvésünk legfőbb rugója. 
Ezért, amikor a testvérekhez, munkatársakhoz szólt, nagyon gyakran a 
lelkiség erősítésére fordított nagy gondot. „Amikor látom hazánk teljes 
tönkremenését, [és] tudom, hogy Társaságunk lenne hivatva – mint 
egyik tényező – a lelkeket új élet felé vinni, akkor nekem fáj látnom, 
hogyan csukjuk be az ajtót a Szentlélek Úristen előtt… [tőlünk] függ, 
utat nyitunk-e a Szentlélek kegyelmeinek, vagy elzárjuk az útját. Ha 
mindenki úgy dolgozik, hogy a Szentlélek belénk szálljon, az eredmény 
nőttön nőni fog.” 3

Közéleti munkájában, parlamenti beszédeiben megalkuvás 
nélkül képviselte a világnézeti Credoban már 1943-ban kifejtett elveit.4 
1946-ban egy, a testvéreknek szóló tanításban ezt mondta: „Mikor 
országos kérdésekkel foglalkozunk, előttünk az örökkévalóság kell, 
hogy álljon, és cselekedeteinket is ebből a szempontból kell, hogy 
mérlegeljük.” 5

A kötet második részében Margit testvér parlamenti beszédeiből 
3 In Slachta Margit lelki öröksége, II. kötet, 1940-1945, Salkaházi Sára Alapítvány, Budapest, 
128-132. o. 
4 Fenyvesi Judith testvér (1923-2005) a romániai Szalontán született egy szerető, vallását nem 
gyakorló zsidó családban. A Notre Dame de Sion nővérek középiskolájában tanult, ahol ka-
tolikussá keresztelkedett. 1944-ben, a náci hatalom zsidóüldözéseinek idején Ikrich Augusz-
ta testvér rejtette el a Társaság noviciátusában. A háború után kérelmezte hivatalos felvétel-
ét a Szociális Testvérek Társaságába. 1947-ben tette le első fogadalmát, majd hamarosan Bu-
karestbe küldték, hogy ott az ifjúság körében végezzen szolgálatot. Bukarestben bekapcsoló-
dott a katolikus ellenállási mozgalomba, mely a kommunista hatalomátvétel idején Románi-
ában működött. A kommunisták azt akarták, hogy az egyház államegyházzá váljék, és meg-
szakítsa a kapcsolatot Rómával. Több szociális testvért - köztük Judith testvért -, megkértek 
arra, hogy titokban üzeneteket továbbítsanak papok és püspökök között, és így fenntartsák a 
kapcsolatot Rómával. 1951-ben letartóztatták őket. Judith testvért politikai fogolyként tíz év 
börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban elhagyhatta Romániát és csatlakozhatott a szociális test-
vérek Buffalóban élő közösségéhez. Itt lehetősége volt arra, hogy szociológiát tanuljon és szo-
ciális munkás diplomát szerezzen, majd ezen a területen dolgozzon. Egy főiskolán kezdett ta-
nítani szociális munkát az általa létrehozott program keretében. Vezetői képessége nyilvánva-
ló volt, így számos vezetői feladatot kapott a Társaságban. 1985 és 1991 között általános elöl-
járó volt. Fontos szerepet játszott a szabályzatnak a II. Vatikáni Zsinat szellemében való újra-
alkotásában. 2002-ben jelent meg önéletrajza angol nyelven A Journey of Light in the Darkness 
címmel (A fény útja a sötétben). 
5 Herald címmel jelent meg a Szociális Testvérek Társaságának belső lapja Buffalóban. 
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Előszó

olvashatunk szemelvényeket. Ezek, és a testvéreknek szánt írások, 
tanítások ékesen bizonyítják elvhűségét, és hihetetlen politikai éleslátását 
is. Nagyon sok veszélyt előre meglátott, igyekezett megakadályozni a 
potenciálisan veszélyes törvények megszavazását, de legtöbbször egyedül 
maradt – a többiek naivitásból, gyávaságból vagy politikai számításból 
nem álltak melléje. A kommunisták pedig mindent megtettek, hogy 
elhallgattassák.

Több mint hatvan év távlatából már biztosan mondhatjuk, 
hogy Margit testvér korának prófétája volt. Istennel mélyen egyesült 
ember volt, aki a Szentlélekre teljesen nyitottan, az ő indításaira figyelve 
tanított és cselekedett. A tett és a szó benne egységes volt. Két szerepét: 
a szerzetes elöljáróét és a parlamenti képviselőét csodálatosan integrálta 
önmagában. 

A mai napig érvényes és életfontosságú, amit tanításaiban és 
életpéldájában ránk hagyott: a lelkiség prioritása, a természetfölötti 
gondolkodás elsajátítása és gyakorlása, az elvhűség, a tisztánlátás. 
Szociális testvérként egyéni és közösségi életünkben, küldetésünkben 
ma is ezekre kell támaszkodnunk.

Bízom benne, hogy ez a könyv minden olvasója számára inspiráció 
lesz, és nemcsak nekünk, szociális testvéreknek vagy kültagjainknak, 
hanem barátainknak és ismerőseinknek is segít felfedezni azokat 
az értékeket, amelyek mentén nem csupán történelmünk egy nehéz 
szakaszában volt érdemes küzdeni, hanem a mai világ kérdéseire, 
kihívásaira is jobban tudunk válaszolni.

Dr. Pataki Ágnes SSS
általános elöljáró
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Új perspektíva!
Fenyvesi Judith testvér írásához

Margit testvérnek csaknem minden életrajza azzal fejeződik be, hogy 
1950-ben emigrációba kényszerült. Életművének összeomlása, 

a vasfüggöny mögötti testvérek sorsa megviselte, hanyatló szellemi 
állapotban idős napjait Buffalóban a testvéri közösségben töltötte 1974. 
január 6-án bekövetkezett haláláig. 

A Szociális Testvérek Társaságát alapító Slachta Margit, aki a 
Szentlélektől vezetve prófétai  tisztánlátással ismerte fel az „idők jeleit”; 
aki a közéletet a törvényhozás szintjén is akarta és tudta befolyásolni; 
aki felismerte az új, veszélyes ideológiákat és az embermentés hősies 
szervezője volt - mint egy lehangolódó zongora, félreállítva a sarokba? 
Nagy Szent Terézzel kérdezhetem: Uram, így bánsz a barátaiddal?

Idehaza is súlyos volt Slachta Margit nevének öröksége az 
illegalitás éveiben, de minden bizonnyal feladta az Úristen a leckét a 
Buffalóban élő testvéreknek is. Hiszen az idősödő Margit testvér, aki 
lángra lobbantotta a Kárpát-medencében a Szentlélek tüzét, és sokakat 
meghívott a Megszentelő Szeretet szolgálatára, nem oldotta meg 
élethelyzetüket, nem tudott új perspektívát mutatni.

Valóban nem tudott új perspektívát adni? Vagy éppen az 
ragyogott fel az emberi leépülés több mint két évtizede alatt, ami a 
leg lényeg, s amit lehet, hogy a sokféle külső tevékenység elrejthetett. 
Margit testvér fogadalmi mottója „Jézusom! Irgalom!” Ez személyes 
misztikájának a forrása, ez tevékenységének ereje. Ez az Irgalom, az 
„Isteni Könyörület Lelke” vezette hős korszakában.  Ez idős napjainak 
kiáradó békessége, a másokra szorultság idején is a szeretet és derű 
forrása, amit mellette megtapasztaltak – mindez nem a világégés utáni 
vesztesre mutat, hanem lelki életének végső leegyszerűsödésére.  

Manapság talán a leépülés, az Alzheimer a legijesztőbb félelem, 
s ezért mondogattuk is az Úrnak, hogy hát, ha így bánsz a barátaiddal, 
akkor nem is csoda, ha olyan kevés barátod van. 
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P. Tilmann Beller (1938-2012) aki a Schönstatt Mozgalmat 
hazánkban épülni segítette, volt az a „próféta”, aki nekünk  Margit 
testvér életének utolsó évtizedeiről, mint az Istennel való egyesülés 
misztikus útjáról mert beszélni. S a valódi prófétai szót, tanítást az 
Úr meg szokta más oldalról is erősíteni. Hát ezt történt, amikor egy 
költözködés kapcsán váratlanul a kezembe került Fenyvesi Judith 
testvérnek6 a Heraldban� leközölt előadása, amit Torontóban tartott, 
Margit testvér halála után három évvel.

Tehát olyan valaki beszélt Margit testvérről, aki a II. világháború 
hősiessége és borzalmai között még találkozott Margit testvérrel, s aki 
azután a leépülés éveiben mellette volt. Talán a romániai börtönök 
borzalmai mélyén élte át egészen Judith testvér�, hogy az ember Isten 
irgalmára és az embertestvérek irgalmára szorul, s ezért volt képes aztán 
megérezni az egyre áttetszőbb, törékeny cserépedényben a karizma 
izzását, a Jelenlétre mutató prófétai jelet.

Nem, ez nem véletlen, ez a Szentlélek vezetése volt, hogy 
kezemre adta ezt a cikket, éppen, amikor szükségem, szükségünk volt 
rá, hogy el tudjuk fogadni, ki tudjuk mondani az egy szükségest, hogy 
a „földi élet eseményeit az örök Igazság fényében nézzük!”

         
Sztrilich Ágnes SSS

6 Judith testvér visszaemlékezéséből: „Még a legnagyobb horror és nyomorúság közepette is Is- Judith testvér visszaemlékezéséből: „Még a legnagyobb horror és nyomorúság közepette is Is-
ten úgy volt jelen a számomra, mint végtelen Szeretet, minden jó forrása. Szívem mélyén érez-
tem Isten együttérzését minden szenvedő ember iránt. Isten szeretetéről való belső bizonyosság 
volt az, ami életben tartott, és erőt adott arra, hogy tovább menjek. Felfedeztem azt, hogy a ha-
lál és a fájdalom jelen van az egész teremtett világban, a meghalás pedig része az életnek. Mind-
ez olyasvalami, amit nem lehet megmagyarázni… ez misztérium.  Megtanultam felismerni a Lé-
lek jelenlétét nemcsak a saját életemben, hanem mindenhol. […] Tudom, hogy Isten szeretete 
mindannyiunk iránt mindörökké tart.”  (A Journey of Light in the Darkness, Buffalo, 2002,141.)
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Margit testvér mint próféta

Nehéz összefoglalni egy hosszú élet gazdagságát. Olyan sok minden 
történik egy ember életében, s egyedül Isten tudja, mi lakik egy 

személy lényének mélységeiben. Bármit is mondok Margit testvérről, az 
csak gyönge kísérlet az ő személyiségének felfedezésére.

Azt próbálom megosztani, hogyan fedeztem fel Margit testvér 
lelkiségét. Biztos vagyok abban, hogy az Úr különböző módokon tárja 
fel valakinek a lelkiségét. Minden egyesünk sajátos módon látja az 
illető személyt, mindenki saját emberségén, saját hátterén keresztül. Azt  
szeretném megosztani, ahogyan én értettem meg Margit testvért, és 
bízom abban, hogy megbocsátjátok emberi korlátaimat.

Az elmúlt években figyelmemet az Ószövetség prófétái kötötték 
le. Amikor erre az előadásra készültem, hirtelen úgy tűnt, hogy mindaz, 
amit egy prófétáról elmondhatunk, illik Margit testvér lelkiségére. 
Elkezdtem gondolkozni arról, hogy ki a próféta, és hogy a próféta 
meghatározása hogyan alkalmazható Margit testvérre. Meglepődve 
fedeztem fel, hogy mindazt, ami a próféták lelkiségét jellemzi, 
megtalálom Margit testvérben. Ezen az úton indulok el tehát, és osztom 
meg a felfedezéseimet.  

Ezért először is különböző forrásokra támaszkodva 
meghatározom, hogy ki a próféta.

1. A próféta az a személy, aki megkapta Isten Lelkét, és akit a 
Szentlélek új emberré tett.

2. A próféta az a személy, akin érezhető a Jelenlét.
3. A próféta az a személy, aki az élet és a történelem 

eseményeit Isten szemszögéből látja.  A próféta figyeli és 
tekintete vizsgálja a kor jelenségeit, a társadalmat s annak 
útjait.

4. A próféta benne él és hitelesen él saját közösségében.
5. A próféta hisz Isten végső győzelmében. A próféta igazi 

nagysága, hogy képes egyszerre Istenre és emberre 
gondolni.
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Fenyvesi Judith SSS

Ki szeretném fejteni ezeket a jellemvonásokat, melyeket 
fontosnak találtam a próféta életében és hivatásában.

1. A próféta az a személy, aki megkapja Isten Lelkét, és akit egészen 
átalakított a Szentlélek. 

Nem okozott nehézséget, hogy felfedezzem ezt Margit testvér 
életében. Őt teljesen megragadta a Szentlélek, s a Lélek munkálkodása 
mélyen átalakította. Ahhoz, hogy erre jobban rámutathassak, vissza kell 
nyúlnom Margit testvér hivatásának kezdeteihez. 

A próféta személyes meghíváson keresztül vált prófétává. Margit 
testvér meghívástörténete fiatal korában kezdődött. Fiatal nőként 
találkozott olyan nagy inspiráló egyéniségekkel, mint amilyen Farkas 
Edith és Prohászka püspök. Ugyanakkor elkezdte felfedezni annak a 
társadalomnak rettenetes ínségét, melyben élt. Mindez megérintette a 
szívét, és a Szentlélek teljesen megváltoztatta őt.

Margit testvér az akkori Magyarország tipikus liberális családjából 
származott. Ezt a családot nem jellemezte a túl nagy spiritualitás, sem 
a természetfeletti iránti elkötelezettség. Margit testvér olyan volt, mint 
kortársai. Érdekelte a világ, de már ekkor láthatjuk a mély gondolkodás, 
a másokért való aggódás jelein, hogy életét megérintette a Szentlélek.

Az a nagy átalakulás, amin át kellett mennie, kiolvasható abból, 
ahogyan Isten hívásáról beszél. Nem tudom, közületek kiknek volt 
alkalma olvasni a tanításait arról, hogyan értelmezte Margit testvér a 
hivatást, s hogy az mit jelentett a számára. A legszebb szavakkal írja le 
a hivatást:

 „Amikor a Király birtokba veszi a szívedet, minden új értelmet 
nyer. Nem tudod összehasonlítani korábbi életedet a mostani tapasztalattal. 
Amikor az Úr új módon lép be, egészen új távlatokat nyit a számodra, új 
módon láthatod a világot, az embert és mindent magad körül.”

Margit testvér beszél arról a sajátos hivatásról, melyet az a 
személy kap, akit arra hív Isten, hogy lépjen be az isteni világba.  
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Margit testvér mint próféta

Margit testvér ezt olyan mélyen fejezi ki, ahogyan csak az beszélhet róla, 
aki maga átment ezen az átalakuláson.

Mindez Margit testvér életében mély valóság.  Úgy tűnik, 
életében soha nem engedte el azt a megrendítően mély tapasztalatot, 
amikor őt Isten birtokba vette, amikor élete átalakult, amikor Isten 
beemelte őt egy egészen új világba. Hiszem, hogy ezt joggal állíthatjuk 
Margit testvérről.

Bokor Erzsébet testvér osztotta meg velem egy emlékét Margit 
testvérről. 1918 vagy 1919 táján Margit testvér súlyos beteg lett, néhány 
napig eszméletlenül feküdt. Mély szenvedése között az egyetlen, amit 
ismételgetett, hogy teljesen elégő áldozat akar lenni. Ez megmutatja 
teljes önátadási készségét, a Szentlélek iránti teljes nyitottságát. Hivatását 
igen mély tapasztat hordozta. 

A másik csodaszép dolog Margit testvérben, hogy úgy tűnt, 
állandó volt benne a hivatás öröme, annak az öröme, hogy Isten 
megragadta őt. Isten jelenlétének állandó tudatossága jellemezte 
egész életét, annak tudása, hogy nem önmagához, hanem Istenhez 
tartozik. Állandóan tudatában volt saját hivatása megrendítően nagy 
ajándékának. S azt gondolom, hogy ezt mindannyiunknak tovább is 
adta, s azt akarta, hogy egyre mélyebben ráébredjünk arra, milyen nagy 
ajándék a Szentlélek érintése.

2.  A próféta az a személy, akin érezhető a Jelenlét.

Azt kell mondanom, hogy mindig igen mélyen érintett  
Margit testvér jelenléte. Az elmúlt évek vele való tapasztalatai igen 
fájdalmasak voltak a számomra. Ez a szenvedés ideje volt. De még  
ezekben az években is volt valami nagyszerűség körülötte. Joggal 
állíthatom, hogy sugározta a Jelenlétet. Nem tagadhatjuk a tényt, hogy 
Margit testvér egy önmagánál sokkal nagyobb Valóságban élt. Ez  
bizonyos módon kifejeződött rajta, ezt sugározta. Természetesen 
mindannyiunk emberségünkön át fejezzük ki magunkat,  
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emberi törékenységünkön át, de ez nem igazán számított. 
Van valami, amit nem igazán tudunk megfogalmazni, 
amikor azt érezzük, hogy egy személy nem csak kimond 
bizonyos szavakat, hanem egész lényével rámutat Valakire.  
S Margit testvérről ez mindig igaz volt a számomra. Soha egy pillanatra 
sem éreztem a hitelesség hiányát benne. Minden olyan erőteljes,  
hiteles volt, semmi megjátszás, semmi képmutatás. Bármit mondott,  
az lénye legmélyéről fakadt. Érezhetted, hogy nem csak mondott valamit,  
soha nem volt mesterkélt, mindig belülről szólt. Volt valami vibráló 
valóság az életében. S ezért jelenvalóvá tette a Jelenlétet.

3.  A próféta az a személy, aki az élet és a történelem eseményeit Isten 
szemszögéből látja.  A próféta figyeli és tekintete vizsgálja a kor jelenségeit, 
a társadalmat és annak útjait.

Annyira megrendítő Margit testvér életében az, hogy nem tudta 
a kettőt szétválasztani. Isten megismerése kéz a kézben járt annak a 
történelmi helyzetnek a megismerésével, melyben élt. Amikor felismerte 
hivatását, azt érezte, hogy az Urat a világban, a világon keresztül kell 
szolgálnia. Nem tudta elfogadni, hogy olyan világban kell élnünk, 
mint amilyet látunk. Nem tudta elhinni, hogy ez lenne Isten akarata a 
számunkra. S hogy csak hagyjuk a dolgokat a társadalomban olyannak, 
amilyenek, az igazságtalanságot, embertelenséget, az egyenlőség 
hiányát, a Lélek távollétét, az Isten valóságos ismeretének hiányát. 

A prófétát jellemzi az átélés intenzitása. Sokan éltek ugyanabban 
a korban, és elfogadták a dolgokat olyannak, amilyenek. De nem a 
próféta! A próféta az egész világot, az emberi szituációt Isten szemszögéből 
látja, Isten szívével érzi, és azt mondja, ez nem lehet! S itt indul el a 
próféta.  Elindul és tesz valamit a történésekkel kapcsolatban. Nem 
lehet más módon új meglátásra jutni a világról, melyben élsz, hacsak 
nem Isten szemével kezded el látni, és megpróbálod Isten álmát, Jézus 
látásmódját alkalmazni az emberi társadalomra. S ez a magatartás igaz 
Margit testvérre, egész életében.  A próféta tekintete figyeli a kortárs 
életet, a társadalmat, a történéseket. A prófétát nem elégíti ki az Istennel 

Fenyvesi Judith SSS
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való individuális kapcsolat. Jóllehet nincsen prófétai hivatás Isten mély 
személyes megtapasztalása nélkül. Itt kezdődik minden. S aztán a 
prófétát a hívás kivezeti a világhoz, hogy lássa a kortárs társadalmat. 
S ez egészen sajátos ajándék (karizma). Margit testvér korában nem 
sokan értették meg ilyen módon a keresztény hivatást. Az Istennel 
való kapcsolatot, a vallást sokkal inkább individuálisan értelmezték.  
Margit testvér ajándéka (karizma) szokatlan volt. Margit testvért 
állandóan érdekelte: Mi történik itt és ott? Mi történik Isten népével? 
Lenyűgöző, ahogyan Margit testvér a világ ütőerén tartotta a kezét. 
Abban az időben számára a világ nagyrészt Magyarországot jelentette. 
De azt gondolom, ha ma élne, abban a globális helyzetben, mint mi, 
ugyanúgy megtapasztalná, mi történik. De azokban a napokban többé-
kevésbé behatárolta az az ország, ahol élt. Állandóan nagy figyelemmel 
kísérte a társadalmi eseményeket, mindazt, amin Magyarország átment, 
a két világháború borzasztó következményeit.

4.  A próféta benne él és hitelesen él saját közösségében.

Ez azt jelenti a számomra, hogy nem lehet próféta az, aki nem 
látja meg Isten jelenlétét abban a csoportban, abban a közösségben, 
amelyhez tartozik. A próféta nem lehet kívülálló. Meg kell tapasztalnod 
annak a közösségnek, melyhez tartozol, minden kínját, agóniáját, 
frusztrációját, reménytelenségét.  A próféta sohasem közömbös.  
Mindent nagy intenzitással, mondhatnám szenvedélyességgel, él meg.

Úgy gondolom, mindez igaz Margit testvérre. Valóban korának 
gyermeke volt, a szívét érintette mindaz, ami történt, a rettenetes 
problémák és a reményteli események is. Úgy tűnik, Magyarország 
egész történelme ott élt a szívében. Valóban, amennyire csak egy 
ember megélhette, ő megélte, hogy mélyre nyúlnak gyökerei abban az 
országban, abban a csoportban, ahová tartozott. Senki sem lehet úgy 
próféta, hogy nem érzékeli népének egész életét saját testének részeként. 
Ezt látjuk Margit testvérben. S miközben egész mély szeretetben 
él Istennel, nagyon is itt él a földön, egy emberi közösség részeként.  
Együtt szenved nemzetével, és büszke ennek a nemzetnek a múltjára. 

Margit testvér mint próféta
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Vallotta, hogy nincs nagyobb, mint az emberi személy méltósága, de 
azt is érezte, hogy ez a nagyság részben abból a sajátos kultúrából, 
nemzetiségből fakad, ahová a személy tartozik.

5.  A próféta hisz Isten végső győzelmében. A próféta igazi nagysága, hogy 
képes egyszerre Istenre és emberre gondolni.

A próféta mély meggyőződése, hogy Isten a történelem feje, 
irányítója. Margit testvér minden tanításában és cselekedetében 
látszott, hogy meg van győződve Isten nagyságáról, és hisz Isten végső 
győzelmében. Bízott abban, hogy Isten győzelme elérkezik, el kell,  
hogy jöjjön, de nekünk dolgoznunk kell ennek elérkezéséért.  
Részt kell, hogy vegyünk a történelem Urának nagy megmentő  
tervében, aki felette áll minden nemzetnek és minden eseménynek  
a földön.

Az egyik erőteljes kép, ami minden tevékenységét inspirálta: a 
Szentlélek, aki betölti az egész világot. Hitte, hogy eljön az új ég és  
az új föld, hogy mindannyian egyek leszünk a Lélekben. Szívének  
állandó, nagy vágya volt, hogy segítsük elő, gyorsítsuk meg a Lélek 
érkezését. Azt kívánta, hogy mindenben, amit teszünk, törekedjünk az 
emberek életébe, minden struktúrába, minden társadalmi helyzetbe, 
belevinni a Lélek életét. Mély hitel hitte, hogy el kell jönnie a 
Szentléleknek, hogy jön a Szentlélek! S minden tettünk, tevékenységünk 
hozzájárul a Szentlélek eljöveteléhez.

Végül, a próféta igazi nagysága az, hogy egységben gondoljon 
Istenre és emberre.  Ez valóban nagy misztérium. Hogyan lehet egy 
ember egyszerre nyitott Isten valóságára és az emberi lét valóságára?

Úgy gondolom, hogy saját életünknek is ez a célja: integrálni 
a mély Isten iránti elkötelezettséget és azt a vágyat, hogy szolgáljuk az 
embert. S ezt különböző szinteken élhetjük meg. Margit testvérben 
ennek a szintézisét tapasztaltam meg. Ő integrálni tudta a kontemplációt 
és az aktivitást. Nem volt számára nehéz ez, mert egyszerre történt 
benne mindkettő. Istennel való kapcsolata igen személyes volt.  

Fenyvesi Judith SSS
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S mégis a világért, s annak problémáiért való küzdelme, tervei – jelen 
voltak az imájában. Imája inspirálta tevékenységét, és tette azokat 
hitelessé. Nincs más válasz hihetetlen bátorságára, merészségére, 
állandó készenlétére, hogy lásson, meghallgasson, cselekedjen. Mindig 
mindenben érződött, hogy valami elindult benne, a mélységeiben.  
Soha nem lehetett azt érezni, hogy valamit a tanulmányai vagy 
a kutatásai alapján tett volna. Bár minden bizonnyal tanult és  
kutatott. Ami lenyűgözött engem, és sokakat: az a benső valóság, 
mely késztette, az intuíciója, mely állandóan érezte Isten akaratát  
és a Lélek késztetését. Azt a csodálatos integráltságot láthatjuk 
Margit testvér életében, amelyben a Lélek iránti nyitottság együtt  
tud járni a világ, a társadalom s az egyes emberek iránti nyitottsággal. 
Életében rátalálhatunk arra az inspirációra, ami után vágyódunk, és 
megtalálhatjuk az utat, hogyan adjuk életünket úgy az embernek, hogy 
valójában Istennek adjuk. Megtalálhatjuk Istent, amikor az emberek 
igazságáért küzdünk.

Úgy érzem, Margit testvér hitte, hogy Isten jelen van ott, ahol 
emberek küzdenek az emberi méltóságért, az igazságért és a valódi 
szabadságért. Nem kételkedett abban, hogy megtalálhatjuk Istent 
mindenütt, ahol az emberi méltóságért dolgozunk, amikor rávezetjük 
az embert, hogy azzá váljon, aminek Isten akarta, a szó legteljesebb 
értelmében. Ez a legnagyobb istendicséret. Az szolgál Isten legnagyobb 
dicsőségére, ha segítünk másoknak, hogy a legnagyobb dicséretet váltsák 
ki egy másik személy életéből; ha küzdünk a társadalmi struktúra 
megváltozásáért, azért, hogy az ember szabad személyiség legyen, 
akiben a Lélek élhet és növekedhet, akiben a Lélek megkötözöttség 
nélkül szabad lehet, ahol az Isten élete hordozhat bennünket. 

Így értettem meg Margit testvér lelkiségét, így találtam 
inspirációt a lelkiségében. Így ismertem meg 33 évvel ezelőtt, és így 
látom ma is, mint életem inspirálóját, amikor próbálom engedni, hogy 
a Szentlélek éljen az életemben. Vágyódom arra, hogy a Szentlélek vegye 
birtokba a közösségünket, tegyen szabaddá bennünket mindenütt a 
világon.

 

Margit testvér mint próféta
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Nagyszerű számomra Margit testvért mint prófétát megérteni. Érzem, 
hogy ma éppen úgy szükségünk van prófétákra, mint bármikor 
máskor a történelemben. Szükségünk van olyan emberekre, akiknek az 
istenkapcsolata egyúttal teljes elkötelezettség is a világ megváltoztatására, 
hiszen ez a világ Isten világa, s nem a miénk.  Mély indítást és bátorítást 
jelent a számomra, hogy Margit testvér életében a prófétai lelkület ilyen 
mély és eredeti volt.  Vágyódom ugyanerre a lelkiségre, mert azt hiszem, 
ez a legnagyobb adomány, amit Isten nekünk adhat.

Fenyvesi Judith SSS

(Előadás, Hamilton, 1977. augusztus 22. 
In Herald, 1977. Karácsony,

Fordította: Sztrilich Ágnes SSS)
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Romokon új világot!

1946

Tanítás a mottóról

Az Erdélyi Katolikus Nőszövetség 1945. évi naptárának ez a jelszava :        
Romokon új világot! Miért is keresnénk más jelszót a magunk 

számára, amikor ugyanúgy romokon ülünk, mint Erdély, vagy talán 
még jobban?

Nagy dolog valamit megalkotni, emberi értelemben szólva: 
megteremteni. Sokkal nagyobb dolog romokon új világot teremteni! 
Ahogyan a szabó is könnyebben szab ruhát új szövetből, mint a régi 
bontott anyagból, ugyanúgy, akár egyéni életben, akár szociális 
vonatkozásban, sokkal könnyebb tiszta lapon írni, mint hibákkal teleírt 
lapot letörölni, leradírozni, megtisztítani és rajta aztán új fejezetet 
kezdeni.

De nem választhatunk. Ami volt, az romokba dőlt. A jövőt 
pedig kell óhajtanunk, ha csak egy kis életerő is maradt bennünk.  
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Ha pedig mindenkinek kell ezt óhajtania, hogyne kellene 
nekünk, akiknek hivatása a több élet szolgálata. Amikor mi a romok között 
az új világot akarjuk szolgálni, akkor nemcsak egyszerűen követjük az 
életnek a törvényét, mi akkor hivatásunkat is teljesítjük. Ez a ránk váró munka 
tehát kétszeresen is kötelező a mi helyzetünkben. 

Amikor tehát a romokon új életet akarunk építeni, először azt 
kell újra egészségessé tenni és megteremteni, aminek a megbetegedése 
és az elvesztése okozza a mai nemzedék szerencsétlenségét. A lelkiséget 
kell újra cselekvéseink legfőbb rugójává tenni, életerejébe vetett hitünket újra 
felkelteni, érvényesüléséért küzdeni, vagyis mottónk alapja a bencés 
nagy jelszó: a morum conversio.

Nézzük meg tehát, hogy a mi lelkünkben hol vannak 
repedések, ha csak hajszálrepedések is! Hol hézagosak a tartófalak, hol 
hullott le a vakolat vagy az épület befejezettségét és stílusát jellemző 
ékítmények? Igyekezzünk először azt tartóssá, egésszé, újjá, széppé 
tenni! Így a Szentlélek Úristen előtt nem lesz akadály, tanácsadónk, 
vezetőnk és világosságunk lesz abban, miképpen, hol és hogyan kezdjünk 
hozzá a romok eltakarításához és az új világ megteremtéséhez.

Margit testvér

(Körlevél, 1946)

1946
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Ha elszakadunk az isteni törvényektől…

Az államforma kérdéséről és a párizsi békekonferenciáról7

Elszomorító, hogy milyen korrupció uralkodik minden vonalon! 
Korrupciónak nevezzük az olyan cselekedetek összességét, melyek 

eltérnek az örök erkölcsi normától. Az Úristen ugyan viszonylagosan 
értékeli a jót és a rosszat, s nem is tudhatjuk ennek megfelelően, hogy 
előtte kinek-kinek a cselekedete milyen beszámítás alá esik. Így előnyös 
születés, jó nevelés, kiváló környezet, könnyű körülmények mellett kisebb 
értékű a jó magatartás, mintha nagy küzdelemmel, nehéz természettel, 
kedvezőtlen környezetben hozza ki magából az áldozatkészséget 
valaki. Külső megjelenésében mindkét eset azonos lehet, de a jó Isten 
mindent látó szeme tudja, hogy az abszolút mérlegen melyiknek milyen 
a súlya. Mindezek mellett sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 
általánosságban milyen mélypontra jutott az emberiség, a magyarság 
erkölcsileg. Pedig elkerülhetetlen és elvitathatatlan, hogy ha elszakadunk 
az isteni törvényektől, akkor saját magunk gondolatainak, ötleteinek, a 
helyzetnek leszünk játéklabdáivá. Ezt igazolják nap mint nap a mostani 
események.

Amikor 1946. január 31-én az államforma kérdésében a 
parlamentben felszólaltam, hangsúlyoztam, hogy itt nemcsak az 
államformáról van szó, vagyis, hogy királyság legyünk-e vagy köztársaság, 
hanem hogy elszakadunk-e a kereszténységtől, a természetfelettitől, 
elszakadunk-e az Úristentől vagy nem. Amikor megemlítettem, vajon 
gondolnak-e arra, hogy felelősek az Úristennek a parlamentbe való 
megválasztásuk által kapott jogaikért, a törvényhozás jogáért, [akkor] 
ismételten közbekiabáltak, hogy ők a népnek felelősek, akitől a jogot 
kapták, akik őket megválasztották. – Megfeledkeznek arról, hogy 
minden hatalom az Úristentől jön. S most gyakorlatban látjuk, hogy 
ez mit jelent, amikor szemügyre vesszük az 1946. I. törvénycikket, 
7 Az eredeti cím: Margit testvér elmélkedése az 1946. július 30-ai parlamenti felszólalásával 
kapcsolatban, illetve körzeti tanítása a párizsi békekonferenciáról és Gr. Apponyi Alberttel kapcso-
latban, Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest, kézirat.

Romokon új világot!
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azt a gyászkeretest, mely a Szent István-i alkotmánytól elszakította 
az országot és átvitte köztársasági alapokra. Hiába van e törvényben 
ismételten szó az emberi jogokról, a félelem nélküli életről és ehhez 
hasonlókról. Az Úristent egyetlen egyszer sem említi, és nem mondja, 
hogy elismeri mindenkinek az Úristentől kapott emberi természetjogait. 
Hol vannak nálunk az emberi jogok biztosítva a gyakorlati életben? Hol 
a félelemmentes élet? Ma mindenki fél. Hol van mindaz a kívánatos 
dolog, amit ígértek? Sehol. Egyáltalán a népnek olyan semmibevevése 
nyilvánul meg, hogy elszomorító. A párthatalom ragad magához 
mindent, amit csak lehetséges. Íme, az ember, és ezek vagyunk mi is, ha 
elszakadunk a jó Istentől. Hiába vannak szép tervek, célkitűzések - ha 
nem tart a kegyelem, az önzés feltétlenül elsodor magam felé.

Kedves testvérek, olyan végtelenül szomorú az a lelki kép, amit 
a mai közélet nyújt. Még ilyen szomorú nem volt! Nagy a demoralizáló 
zűrzavar. Arról már többször beszéltünk, hogy hivatásunknak ismertük 
fel újrakeresztelni az elpogányosodott Európát, elsősorban hazánk 
fiait. Ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy fogom őket, és újra rájuk 
öntöm a keresztvizet. Meg kell, hogy győzzem őket az erkölcsi rend, a 
törvények kérlelhetetlenségéről, és ráébreszteni őket erre. Természetesen 
az Úristentől függ, hogy adja-e hozzá kegyelmét, hogy az illetők tényleg 
megértsék, meghallják törekvéseinket. A magunk részéről meg kell 
lennie a szándéknak, hogy ebben mindenkor eszközei lehessünk az 
Úristennek, s meg kell lennie a készségnek, hogy ami rajtunk áll, azt 
meg is tegyük.

Így például a legközelebbi napokban a főváros közgyűlése 
tárgyalja az 1946/47. évi költségvetést. Tervem, hogy felszólaljak olyan 
értelemben, hogy erkölcsi süllyedés mellett lehetetlen a gazdasági 
felemelkedés. Hiába van pénz, ha erkölcsünket ellopják!

Vegyük szemügyre ilyen „építő” szempontból július 30-ai 
parlamenti felszólalásomat! […]

Január 31-ei felszólalásomban megemlítettem, hogy sürgetőbben 
szükséges volna a béketárgyalással8 foglalkoznunk a parlamentben, 
8 A párizsi békeszerződések aláírásával zárult le a II. világháború Magyarország, Finnor- A párizsi békeszerződések aláírásával zárult le a II. világháború Magyarország, Finnor-
szág, Bulgária, Olaszország és Románia számára 1947. február 10-én. A békeszerződést a Kül-

1946
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mint a felborult alkotmánnyal. Feleletül akkoriban azt mondták, 
hogy azzal is foglalkoznak, azonban nyilvánvalóan nemigen történt 
ilyen irányban semmi, vagy legalábbis nem érdemleges. Mostani 
beszédemben erre visszatérve, magamat elmarasztalva állapítottam 
meg, hogy lelkiismeretemben nem érzem magam felmentve, mert 
ha már a többiek nem tettek a békekonferencia érdekében lépéseket, 
legalább én a magam részéről kezdtem volna akkoriban már valamit 
tenni. Az indított erre a beismerésre, hogy ellentétben az ellenzéki 
képviselők általános eljárásával – akik tudvalevőleg mindig a kormányt 
vádolják –, odaállok, önmagamat vádolom, [hogy] ezzel indirekt 
[módon]  a képviselőket arra a gondolatra hozzam, hogy az embernek 
tettei fölött lelkiismeretvizsgálatot kell tartania, és ha valamit rosszul 
tett, akkor saját magát elmarasztalni. Reméltem, hogy ezzel talán már 
eleve leszerelem őket, és valóban így is történt.

A január 31-ei viharos felszólalásom után a határkérdéssel 
és Apponyi emlékével foglalkozó július 30-ai felszólalásommal 
kapcsolatban mindenre el voltam készülve. Hogyne! Hisz odáig 
süllyedtünk, hogy [alig] néhány hónappal ezelőtt az egyik képviselőt 
hazaárulónak minősítették a parlamentben, mert szót emelt azért, hogy 
a magyar terület magyarnak számíttasson. (Az örök normáktól való 
eltérés ilyen messze sodorhatja az emberiséget a legjobb, legszentebb, 
legmélyebb érzéseitől, meggyőződésétől.) És mégis most, amikor 
én ugyancsak a területkérdésről beszéltem, egyetlen egy hang sem 
ellenkezett. Gondoljátok, mit éreztem! Ezt érdemes egy egész életre 
magunknak megjegyezni: ha elkezdtek dolgozni egy jó ügyért, 
akármilyen ellenséges a légkör, ne gondoljátok, hogy az ügy elveszett, 
eredménytelen. Kedves testvérek, csak az a fontos, hogy mindig azt  
 
ügyminiszterek Tanácsának ülésén fogalmazták meg az előkészítő tárgyalások (1946. július 
29-október 15.) után. Ez a békekötés megerősítette az 1920. június 4-én aláírt un. „trianoni 
békediktátumot”, amely a történelmi Magyarországot területének mintegy felétől, lakosságá-
nak 1/3-ától fosztotta meg. Mivel a Szovjetunió ellenezte, Magyarország nem kapta vissza a 
magyar többségű Felvidéket és Erdélyt, amelyek a kárpátaljai és délvidéki területekkel együtt 
mástöbbségű, jórészt mesterségesen létrehozott államokhoz kerültek (Csehszlovákiához, Ju-
goszláviához, amelyek a XX. század végén maguk is szétestek). A párizsi békeszerződés – a tri-
anonival ellentétben – nem garantálta a nemzetiségi jogokat. (Edelényi Judith)
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tegyük, amit tennünk kell, és a többit bízzuk a jó Istenre! Ha valaki 
rendíthetetlenül megmarad amellett, amit szolgálni akar, nemcsak  
a kegyelem rendje szerint, de a természet rendje szerint is, egy bizonyos 
idő múlva egész biztosan győz. Annyira átéltem ezt július 30-ai 
felszólalásommal kapcsolatban, mikor erről a nehéz témáról minden 
zavartatás nélkül hagytak beszélni, egy szót sem kiabálva közbe, dacára 
a januári szurkálásoknak, közbekiabálásoknak, pocskondiázásoknak. – 
Aki szilárdan megmarad a maga álláspontján, az a maga képére alkotja 
a világot!

Érdekes megfigyelni, hogy ha valaki valamit elkezd, a folytatása 
az, hogy mások is lassan kapcsolódnak ahhoz az eszméhez vagy 
eljáráshoz. A képviselők tagadhatatlanul kezdenek vallásos értelemben 
felszólalni.

Július 30-ai felszólalásomban a fent említetten kívül más módon 
is próbáltam képviselőtársaimban az erkölcsi érzéket erősíteni. Ahogy 
közeledett a békekonferencia megnyitásának napja Párizsban, annál 
sürgetőbben éreztem, hogy a Női Tábor által a békedelegáció részére 
Párizsba benyújtott memorandumot a képviselőházban ismertessem. 
Felszólalásom előzményeiben is kézzelfoghatóan megtapasztaltam 
a jó Isten segítségét. Az egyik parlamenti ülésen elhatároztam, hogy 
felszólalok, és bár nem voltam felkészülve, feliratkoztam. Két óra körül 
került volna rám a sor. Mily nagy volt megkönnyebbülésem, mikor 3/4 
2-kor Kéthly Anna, mint helyettes házelnök, javasolta, hogy a további 
felszólalásokat a következő napra hagyják. 

Felszólalásomnak különben több indítóoka volt.
1. Szükségesnek találtam, hogy a parlament tudomást szerezzen 

arról, hogy [bár] köztudomás szerint az országban általánosságban 
nem tettek lépéseket a kedvező békefeltételek érdekében, a Női Tábor 
memorandumot nyújtott be, melyben a természetjogra és igazságosságra 
hivatkozva érvelt a trianoni határok ellen. Remélem, az a tény, hogy 
a kedvezőtlen közhangulat ellenére, emberi tekinteteket félretéve, a 
Női Tábor kicsinysége és külföldi ismeretlen volta ellenére benyújtotta 
ezt a memorandumot, […] ráeszméltette egyik-másik képviselőt arra,  
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hogy hasznossági szempontok nélkül, mindig legjobb meggyőződésünk 
szerint kell cselekednünk.

2. Gróf Apponyi Albert9 születésének századik évfordulóját 
értük meg ebben az évben, és róla, aki oly hozzáértéssel, áldozatossággal, 
lelki nobilitással szolgálta utolsó leheletéig a hazát, alig-alig történt 
az országban megemlékezés. Amint beszédemben ki is fejtettem, 
ki akartam mutatni, hogy gróf Apponyi nagyvonalú külföldi 
diplomáciai hozzáértésével mennyire egyengette az útját egy kedvezőbb 
békemegállapodásnak. Mily fájó, hogy mostani és közelmúltbeli 
vezetőink elmulasztották Apponyi előmunkálatainak a gyümölcsét 
learatni Magyarország mostani béketárgyalásai kapcsán.

Amint említettem, oly nagyon demoralizált az ország. A 
politikailag gyanúsaknak vizsgálat és ítélet nélküli letartóztatása 
hónapokon, sőt éveken keresztül is, napjaink egyik kórtünete. A 
miniszterelnök kijelentette, hogy rövid időn belül megszűnik az 
internálás, és amnesztiát ígért. Vajon egy jobb, egészségesebb erkölcsi 
magatartásnak első fuvallata ez? 

A miniszterelnök nem kis meglepetésemre levélben felszólította 
a nemzetgyűlés tagjait a Szent István-napi körmeneten való részvételre. 
Reményét fejezte ki, hogy minél többen ott lesznek. Mintha Mindszenty 
hercegprímásnak adatnék ebben némi elégtétel.

De hogy magának a nemzetgyűlésnek erkölcsi nívótlanságát 
kicsit ecseteljem, azért, hogy némi fogalmatok legyen az ország 
szomorú helyzetéről, megemlítem, hogy az egyik képviselőnek ilyen 
kitételben vetették szemére megbízatását: „Mindezek után mégis 
idepofátlankodott!” Ti. előzőleg szemére vetették egyik-másik bűnét. 
– „Akasztani akarunk, és akasztani is fogunk” – hangzik el a másik 
irányból. – Egyik képviselő személye megtámadásával kapcsolatban: 
„amilyen eszközökkel engem támadott (mármint a nemzetgyűlés egyik 
tagja), ugyanolyan eszközökkel támadom vissza. Az elhagyott javakból 
piros drapériák, 52 db ezüst tárgy díszíti lakását...”

9 Apponyi Albert gróf a trianoni béketárgyalásokon, majd később a Népszövetségben képvi- Apponyi Albert gróf a trianoni béketárgyalásokon, majd később a Népszövetségben képvi-
selte a „magyar ügyet”. (Edelényi Judith)
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A mi részünkről és a hivatás vonalán sokkal kisebb dolgok az 
örök, meg nem csalható, veséket vizsgáló Úristen előtt talán sokkal 
súlyosabbnak számítanak. Nagyon kérem, kedves testvérek, legyünk 
skrupulózusak önmagunkkal szemben, ítéljünk magunk fölött, és ne 
csússzunk le a természetfölötti nívóról, amelyen állnunk kell, mert 
különben nem vehetünk részt az újjákeresztelésben.

Margit testvér
(Tanítás a testvéreknek 1946. július 30-a után, 

kézirat 1177. szám alatt, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

Egységben az egész Társasággal10

Kedves Testvérek!

Ha igaz, most, szeptember 11-én indul San Franciscóból Friderika 
testvér Candida testvérrel Kínába, hogy ott a jó Isten segítségével 

megkezdjék a szociális testvéri szolgálat szervezését. Természetesen 
Friderika testvér kér testvéreket az anyaházból, [ezért] fel is terjesztettem 
már a hercegprímás őeminenciájához a hozzájárulása iránti kérelmemet. 
Örömmel hallottam azokról, akik önként jelentkeztek Kínába. Mégis 
azok ketten, akiket a tanács kijelölt, nem ezek közül valók, de készek 
oda elmenni: Alice testvér Magdolna testvérrel. Magdolna testvér, 
értesülve a kijelölésről, azt mondta, hogy már másodszor történik meg 
életében, hogy valamelyik nagy vágya kérelem nélkül teljesül. Talán 
már köztetek is vannak olyanok, kiknek hő vágya meghallgatásra talált 
10 Eredeti cím:  Eredeti cím: Bevezető a kerületekről szóló sorozathoz.
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anélkül, hogy ezt kifejezésre juttatták volna. Lehetséges, hogy még egy 
harmadik testvér fog Kínába menni tőlünk. Azonban mostanában még 
nehéz kijutni, ámbár lehetséges, hogy kelet felé könnyebben megkapják 
a szükséges vízumokat.

Mindnyájan érezzük, milyen nagy alkalom ez! Milyen 
ünnepélyes pillanat! Gondolatban szemünk előtt látjuk a földgömbön 
Magyarországot, illetve annak csak egy csonkját, az anyaországot. Nem 
messze tőle a holland11 kerületet, azután messze, messze a földgömb 
másik felén Kaliforniát a Los Angeles-i kerülettel, majd északon a 
kanadai kerületkikezdéssel. És hol van még innen Kína! 

Láthatjuk, hogy ez a kis palánta, Társaságunk, a jó Isten 
kegyelméből aránylag rövid idő alatt milyen gyorsan növekedett, 
terebélyesedett. Majdnem olyan gyorsan, mint ahogyan az egyik 
gyermekotthonban az egyik kisgyermek szerette volna, hogy salátái 
nőjenek. A gyermekek mindegyike ugyanis egy kis darab földet kapott, 
melyet maga művelt meg, és ültetett be palántákkal. A szóban forgó  
 
kicsi tízpercenként szaladt kertecskéjéhez, és húzta ki a palántácskákat, 
hogy lássa, mennyit is nőtt már. Társaságunknál egész szembeötlően 
láthatjuk, hogy a jó Isten milyen gyorsan tud növelni!

Kedves testvéreim, az Úristen a növelést az ő örök elhatározásai 
mellett attól is teszi függővé, hogy azok, akikre tervei vonatkoznak, 
mennyire képesek arra, hogy a Szentlélek Úristen eszközei legyenek. 
Mennyire igazán a természetfölötti gondolkodás hordozói? Mennyire 
értik meg, hogy az életben csak egy a fontos, éspedig az, hogy életünkben 
az isteni akarat teljesüljön. Az [Úristen] elgondolása pedig [ez]: ő a mi 
mennyei Atyánk, és mi mindnyájan, minden ember, jó és rossz, színes 
bőrű és fehér – az ő gyermekei vagyunk. Egy a lényeg: a szeretet. – Tehát 
ne felejtsük: az, hogy az isteni kéz által ültetett palánta milyen gyorsan 
növekszik, az részben attól függ, hogy lelkileg milyenek vagyunk! 

Soha senki nem nyerhet bepillantást szívünk rejtekébe, ennek 
dacára attól függ minden, hogy mi van abban a szívben. Attól függ 
nemcsak az egyesek sorsa, hanem az összeseké is. Ez a közösség 
11 erdélyi kerület erdélyi kerület
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misztériuma. Akár félreismernek engem az emberek, és jobb vagyok, 
mint gondolják, vagy akár túlértékelnek, és valójában rosszabb vagyok, 
az mind nem számít az Úristen előtt. Előtte az a döntő, amilyenek 
valójában vagyunk.

Mindig, de most különösen […] a közösség szempontjából kell 
gondolkoznunk és cselekednünk. Tudatosítanunk kell például ezt: 
abban, hogy Kínában mi fog történni, hogyan fog [ott alakulni] Friderika 
testvér sorsa, nekem tevékeny részem van. Vajon én a Társaságnak azon 
tagjai közé tartozom-e, akikre való tekintettel Társaságom növekszik, 
vagy azok közé, akik miatt az Úristen szenvedéseket enged meg? Fontos, 
hogy annak tudatában éljünk és járjunk az Úr színe előtt, hogy [Isten] 
az ő igazságában ítél meg minden embert, és hogy a kínai alapításban is 
akarva, nem akarva benne vagyunk mindnyájan. 

Azután, kedves testvérek, gondoljunk arra is, hogy ha tényleg el 
is indultak [testvéreink Kaliforniából Kínába], hány akadály jöhet még 
közbe! Már magában véve Európa és Amerika között is nagy a távolság, 
de még mennyivel nagyobb Amerika és Ázsia között! A Csendes-
óceánon keresztül! Hosszú út! Hogy mennyi viharnak lehetnek kitéve, 
azt jól tudják azok, akik már jártak tengeren. Gondoljunk rájuk, 
kísérjük őket szeretetteljes figyelemmel és ezzel a tudattal: abban, hogy 
a kínai alapítás a szemünk előtt nő percről percre, nekünk is részünk 
legyen. Ha lenne televíziós készülékünk, láthatnánk őket. Bár nem 
tudom, van-e olyan készülék, melynek segítségével Amerikából Ázsiába 
lehet látni. Az is nagy dolog, hogy Európából láthatunk Amerikában 
lévőket… A televízióval kapcsolatban jut eszembe, hogy remélhetőleg 
valamikor lesz rövidhullámú leadó készülékünk, melynek segítségével 
minden nehézség nélkül tudunk majd beszélni Kaliforniával, Kínával. 
Szabó atya mondta, hogy ehhez először meg kell tanulnia az illetőnek 
a Morse-féle távírást, és abból levizsgázni. Ez az első lépés… Milyen 
nagyszerű elgondolni, hogy belátható időn belül felhívhatja központunk 
Los Angeles-t: „Kedves Testvér…”, vagy Kínát: „Hány jelöltetek van? 
Statisztikát készítünk, és már csak a kínai adatok hiányoznak.”

Mostantól körzeti lelki olvasásainkon előre kidolgozott 
menet szerint vesszük az anyagot, melyet nemzetközi viszonylatban 
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is szétküldünk. […] Ahhoz, hogy valaki méltó legyen a pillanat 
nagyságához és saját helyzetének jelentőségéhez, az egyik tényező az, 
hogy értse is, fel is tudja fogni Társaságunkat, mint egy nagy egészet, 
s a különböző kerületeket, mint ennek a testnek részeit, melyek 
mindegyikének az általános életfenntartó szerepén kívül megvan a 
speciális rendeltetése és szerepe.

Nekünk, akik az anyakerülethez tartozunk, kétszeresen 
tudnunk kell, egy társaság átütő erejének hatékonysága, életereje attól 
függ, hogy ezek a különböző testrészek, kerületek hogyan dolgoznak 
össze. Tudnunk kell, hogy ebben a nagy egészben ki-ki elsősorban nem 
magának él, vagyis nem vagyunk elsősorban kínaiak, nem vagyunk 
elsősorban hollandiaiak, és így tovább, hanem elsősorban tagjai az egész 
Társaságnak. Csak azután jön az egyéni életem, csak azután vagyok 
tagja ennek vagy annak a kerületnek. Ha olyan soviniszta vagyok – 
társasági szempontból értem, nem nemzeti szempontból –, hogy nekem 
az a fő, melyik kerületbe tartozom, az érdekel, hogy melyik házba vagyok 
beosztva – ha ilyesmik érdekelnek elsősorban –, akkor máris elkezdtem, 
megindítottam az elsorvasztást, amely szerint csak az a fontos, hogy a 
saját portámon mi van. Ennek következtében azok az erők, amelyek az 
összességben lennének, megakadnak a kerületekben, a házak határainál, 
és így nem keringve a Társulat testében, zavarra, vérszegénységre adnak 
alTisztában kell lennünk, hogy mindegyikünk Társaságunk egy-egy 
kicsi atomja, molekulája, tehát egységben kell lennünk az egésszel, és 
csak az egészben élhetünk, ha arra vágyunk, hogy Társaságunk gazdag, 
kialakult legyen. […]

Nagyon érdekes, illetve megható a lét mélységeinek törvénye, 
mely kifejezésre jut P. Lippert levelében is, amelyben kifejti, hogy 
az ember csak úgy találhatja meg önmagát, ha először önmagából 
kiemelkedik. […] 

Bennünket nagyon lelkesítsen, hogy mi is ilyen tagjai legyünk 
Társaságunknak! Hisz előttünk egy óriási cél lebeg: hogy mibelőlünk 
nőjön ki a nagy, hatalmas világszervezet, melynek az egész világ, 
de elsősorban a szegény, erkölcsileg és lelkileg tönkrement Európa 
újrakeresztelésében van [feladata]. […] 

Romokon új világot!
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Az Úristen, aki maga az Élet, az életet szereti, és minél nagyobb 
életet talál egy lélekben, annál nagyobb örömmel, annál pazarabb isteni 
szenvedéllyel és szeretettel dolgozik abban a lélekben és azzal a lélekkel.

Nem tudunk kellőképpen elmélyedni óriási nagy távlatokba 
nyúló céljainkban, melyekbe nekünk bele kell illeszkednünk. És ha néha 
emberi gyarlóságunk erőt vesz rajtunk - szeretetlenség, materializmus, 
önzés, közömbösség, stb. – fel kell ráznunk magunkat! […] Bár engem 
hivatalosan nem a puszták rejtekébe hívott, hanem egy gyorsan haladó 
és fejlődő társaságba, mégis inkább kívánok fát vágni az erdők vagy a 
puszták rejtekében a jó Istennel, mintsem az ő megelégedése nélkül akár 
a legragyogóbb pályán a világ centrumában működni. […] 

Margit testvér
(Körzeti tanítás 1946. szeptember 13-án, 

kézirat 1177. szám alatt,
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

A közszellemtől való függetlenség

A fenti címmel egyik lelkimagányunk alkalmával volt egy 
elmélkedésünk, melyet kedves Marianne testvér tartott. Ezzel 

kapcsolatban folytassuk még a fenti témát!
Azt gondoltam, hogy az újpogányság elleni küzdelem az 

ostrommal befejeződött. Hála Istennek, a testvérek 99 %-a megsebzettség 
nélkül került ki abból a szörnyű világból. Azt hittem, hogy most már 
megpihenhetünk. Csak később eszméltem rá a gyakorlatban, hogy a 
mostani helyzet sokkal veszedelmesebb lelkünkre nézve, mint volt az 
ostrom alatt. Akkor ugyanis annyira sátánikus formában jelentkezett 
az újpogányság, hogy nem volt nehéz neki ellenállni. Kézzel foghatóan 
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látni lehetett, hogy akik elszakadnak a kereszténységtől, hogyan rántják 
magukkal a világot.

Most azonban – bár tulajdonképpen nem lett jobb a helyzet, 
sem a szellem nem javult -, kevésbé veszi észre az ember a lelkeket 
romlásba sodró áramlatot, mivel nem olyan nagy tömegekben történik 
a borzalom, és nem olyan nyíltan, élesen, főképpen [pedig] mivel nem 
érint bennünket annyira közvetlenül, […] mint ahogy akkor szemléltük.

A neoantiszemitizmus újrakezdődik, úgyszintén az 
antiszemitizmusnak egy másik szakasza, amelyet szintén az újpogányság 
hoz magával, így súlyosabb helyzetbe kerültünk. Eddig a turániak12 
voltak azok, akik a zsidóságot olyan csúnya módon bántották. Most 
a zsidók adják vissza többszörösen, amit övéik szenvedtek, és amit a 
visszamaradottak nem tudnak elfelejteni. Természetesen köztük is 
vannak kivételek, mint a szegény Gonda igazgató is, aki valahányszor 
eljön, mindig siratja tőlünk elhurcolt édesanyját, és közben maga a 
megbocsátás. Benne semmi gyűlölet nincs. Az ilyen egyének azonban 
kivételek. A zsidóság legnagyobb része gyűlölettel van irántunk eltelve. 
[…]

Kedves testvérek! Nagyon sokszor eszembe jut a mostani időkben, 
hogy azzal a viharral szemben, melyen túl vagyunk, a mostani idők 
mennyivel lelket szívóbbak, éppen azért, mert annyival alattomosabbak. 
A mostani helyzetben van egy elem, amely nagyon veszélyes, mert 
annyira ellenünk irányul, és így jobban is érint bennünket. Miért 
dobálják ki a hivatalokból éppen a magyarokat és keresztényeket? Miért 
internálnak annyi embert? Sok-sok miért hangzik el, és a választ nem 
kapjuk meg úgy, ahogyan azt szeretnénk. Ez a magatartás is alkalmas 
arra, hogy a tömegekben, bennünk is, gyűlöletet ébresszen. Mindezek 
közepette azonban felületes megfigyelő az, aki azt állapítja meg, hogy 
a zsidók ilyenek. Pont. Tudjuk, hogy vannak hibáik, vannak sérelmeik, 
de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sok nagyon kedves [és jó] 
is van közöttük. […]

12 Az „árja” és a „turáni” kifejezés nem fedte egymást.  A turáni népcsoport fogalmát egy  Az „árja” és a „turáni” kifejezés nem fedte egymást.  A turáni népcsoport fogalmát egy 
rasszokról és emberfajokról szóló elképzelés alakította ki a XX. század első felében. (Edelényi 
Judith)

Romokon új világot!
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Tudatosítanunk kell, hogy a kisebb kísértések, a kísértéseknek 
könnyebb formája jelenti számunkra sokszor a nagyobb veszedelmet. 
Nagyon kérlek benneteket, senki se gondolja azt, hogy akit száz 
százalékban megőrzött a jó Isten kegyelme, a krisztusi kegyelem, [az] 
most már túl van minden veszélyen. Nem! Most van a veszély, az 
igazi! Ezzel kapcsolatban próbáljunk még egy lehetőséget elgondolni. 
Ha valaki nagyon súlyos betegségen, mondjuk tífuszon ment át, 
s azt szerencsésen megúszta, utána is nagyon kell vigyáznia, hogy 
egyszerre csak keveset és csak könnyű ételeket egyék, mert különben a 
betegség által elvékonyodott bélfalakat a nehéz, kemény vagy sok étel 
átlyukasztja, és ebbe belehalhat. Bár legyőzte a szervezete a betegséget, 
vigyázatlansága folytán utána mégis belehalhat.

Mi most ebben a fázisban vagyunk. Milyen borzasztó lenne, 
ha most veszítenénk el a játszmát! Kedves testvérek! Ne essünk a 
mostani finomabb, de gyilkolóbb korszellemnek áldozatul! Vigyázzunk 
a modernség szellemére, amely azért kísért, mert evilági, materialista! 
Küzdenünk kell ellene, mert különben lelki kincseinket elrabolja!

Margit testvér

(Körzeti tanítás 1946. november 15-én, kézirat 1177. szám alatt, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

Az ország erkölcséről

Mostanában a parlamentben a házasságon kívül született 
gyermekekre vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalják. Ennek 

kapcsán végtelenül szomorú bepillantást kap az ember az ország 
közerkölcsébe, s abba a ténybe, hogyan érik aknák, belövések az Úristen 
elgondolta családegység szentélyét. 
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Ilyenfélék hangzottak el: „Legyen minden nőnek jogában 
bizonyos kortól kezdve, hogy gyermeke legyen.” Ennél még sokkal 
súlyosabb az igazságügy-miniszter kijelentése: „Eszerint bűnös szerelem 
nincs, mert ez hajlam, melyben oly erők vannak, melyeknek ellenállni 
nem lehet.” - A materializmus vonalára lecsökkent embernél ez tényleg 
így van, de az ember nemcsak az kell, hogy legyen, aki a földet, a sáros 
földtekét tapossa, [mert] sokkal többre hivatott!

Ma beszéltem egy szociáldemokrata képviselővel (közbevetőleg 
megemlítem, hogy mind több és több szál kezd szövődni köztük és 
köztem), és ő is azt mondta: „Hiába, ez ellen nem lehet tenni! Ti. 
Magyarországon – nem mondták, hogy hány generációt számításba 
véve – 500000 tudott törvénytelen gyermek van.” […] 

A mostani materialista irányzat közepette a család olyan 
századrangú fontosságú. Az egyik képviselőnő, mikor felszólalá- 
somban említettem, hogy a házasság egy nagy misztérium, 
közbeszólt: „Igen, gazdasági miszticizmus.” – Ők ugyanis el  
akarják hitetni önmagukkal és másokkal is, hogy a család  
gazdasági érdekeltség.

Azonban, kedves testvérek, nemzetünk romlottságának nem az 
a fő jele, hogy 500000 törvénytelen gyermek van. Vannak kategóriák, 
ahol a házaspárok 60-70 %-a gyermektelen. Az egész házassági állapotot 
szeretkezésre használják fel, meghiúsítva az Úristennek az ember 
életadó képességére vonatkozó gondolatát. A szabadviszony többségénél 
is [ezt] érvényesítik. Ha elpusztulunk, csak azért lesz ez, mert teljesen 
megértünk rá. 

Mint mondják, nincs bűnös szerelem. A törvényjavaslat 
ezen pontjánál van egy paragrafus, mely azt mondja, hogy ha egy 
törvénytelen gyermeknek 3 éves koráig nem sikerül megállapítania 
atyját, akkor az anyakönyvi hivatal köteles kitölteni az apai rovatot az 
anya felmenő rokonságából valamilyen családi névvel. E kitalált apának 
kitalálnak egy keresztnevet és annak körülményeit. Milyen szomorú, 
hogy a szó ennyire elveszítette hitelét, hogy a leghivatalosabb állítások 
valóságában sem lehet hinni! Most törvényesen el van rendelve a koholt 
adatok bevezetése! 
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A sajtót épp így jellemzi a megbízhatatlanság: hazudik minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül.

Amikor a társadalom züllöttségéről beszélünk, azt kérdezik, 
hogy züllött-e az?... Gondoljátok el, ha egy ilyen törvénytelentől 
kérdeznek apja felől, egész életén át hazudni fog! Ez a mostaniaknak 
semmi!

Kedves testvérek, nem imádkozhattok eleget!
Már hónapok óta folyik az ádáz küzdelem a Kisgazda Párt és a 

kommunisták között, hogy hogyan tudnák redukálni a Kisgazda Párt 
képviselőinek számát. És eddig sikerült is.

A másik eljárás, mellyel biztosítani kívánják szélsőséges 
pártállásúak a következő választásoknál a nagyobb eredményt, az azon 
törekvés, hogy kizárják a választói névjegyzékből a komoly elemet 
alkotmányosság leple alatt. – Az egyesületeket fokozatosan feloszlatják, 
hogy ily módon azoknak tagjait – kik éppen […] az öntudatos 
választópolgárokból kerülnek ki – kizárják a választók névjegyzékéből.

Szinte kétségbeejtő a helyzet. Mégis, ha mindenki megteszi 
katolikus kötelességét, megnyerhető az ütközet. Össze kell fognunk a 
jó ügy érdekében, s nem tehetjük azt, hogy különböző megokolásokkal 
kibújunk a kötelességteljesítés alól. Van pl. olyan, aki a naptárból13 még 
egyetlen példányt sem adott el, [pedig] nem kerül külön-külön nagy 
fáradságba, sok utánajárásba, csak egy kis ügyszeretetbe, gondosságba.

Vajon, mikor elöljáróink valamire felszólítanak, teljes 
lelkiismeretességgel, odaadással, áldozatossággal feszítjük meg 
magunkat, hogy ahhoz alkalmazkodjunk? Vagy magatartásunkból  
erre lehet következtetni: „Beszélhetsz, jó öreg, senki sem hallgat rád” ? 
[…]

Egy társaságnak bomlása nem azzal kezdődik, hogy valaki 
kétszínű és hazudik, [hanem azzal], amikor olyasmiket követ el, 
ami rombolja a társaságot. Ez pedig súlyos dolog. [Különösen], ha 
folytatólagosan, állandóan, nemtörődömségből tesszük, s méghozzá 
tömegesen.

Amikor látom hazánk teljes tönkremenését, [és] tudom, hogy 
13  Szenvedő lelkek naptára
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Társaságunk lenne hivatva – mint egyik tényező – a lelkeket új élet felé 
vinni, akkor nekem fáj látnom, hogyan csukjuk be az ajtót a Szentlélek 
Úristen előtt engedelmességi hűtlenségeinkkel. Nem tudom nektek 
eléggé megmagyarázni, hogy [tőlünk] függ, utat nyitunk-e a Szentlélek 
kegyelmeinek, vagy elzárjuk az útját. Ha mindenki úgy dolgozik, hogy 
a Szentlélek belénk szálljon, az eredmény nőttön nőni fog. Valaki azt 
mondta: Magyarország megszűnt. Itt már nincs ország, csak társadalom, 
ahol mindenki árusítani akar. 

Kedves testvérek! A legtöbbre hivatottak azok, akik a kegyelem 
közvetítésére kaptak hivatást! 

Margit testvér
 (Körzeti tanítás 1946. december 6-án, 

 kézirat 1177. szám alatt,
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

Az elmúlás gondolata

Az elmúlás gondolatához könnyen kapcsolódik a mai nap két 
szentmiséjének intenciója: az egyik Johanna testvérünkért volt, a 

másik Sára testvérért.
Elsősorban az Úristen végtelen irgalmát kell tudatosítanunk. 

Majdnem azt lehetne mondani, hogy az igazság, igazságosság 
rovására mintegy kiárasztotta önmagát az irgalmasság javára, 
amikor helyet adott annak, hogy más fizethet az ember tartozásáért. 
A puszta igazságba bele kellene pusztulnunk, míg így azt mintegy 
ellensúlyozza az isteni találékonysággal belevetett irgalmassági tény 
és aktus. Abban a tényben, hogy a pillanat óhatatlanul elröppen és 
nincs hatalom – még isteni hatalom sem –, amely azt visszahozza, […] 
mennyire lehet érezni, mennyire át lehet élni az Úristen igazságosságát!  
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Az irgalom és igazságosság karöltve jár, mert az irgalmasság nem lehet 
az igazságosság ellen. Tudjuk, hogy a legellentétesebb tulajdonságok a 
legteljesebb harmóniában vannak az Úristenben.

Ezzel szemben nálunk, embereknél, az egyik túlságosan kemény, 
a másik túlzásba viszi az együttérzést, a részvétet, a harmadik az érzéki 
szeretetet. Az egyik könnyen elfelejti a másik hibáját, a másik nem tud 
felejteni. Az illető gyengesége más vonalon ugyanennek erénye.

Az Úristennél mindez nincs [így]. Nála minden tulajdonság 
mintegy ő maga: ő igazságos, de ő az igazság is, ő az irgalom, ugyanakkor 
irgalmas. Az életben ezek a különböző tulajdonságok szétbontva 
jelennek meg, mint ahogyan a napsugarat a prizma színekre bontja.

Abban a tényben, hogy az elmúlt pillanatot nem lehet visszahozni, 
és amit én abban jót vagy rosszat tettem, az változtathatatlan, látom az 
Úristennek szilárdságát, hajthatatlanságát, alkutlanságát. Az Úristen 
sem teheti, hogy ami megtörtént, az meg nem történtté váljék, mert ha 
ezt tenné, az igazságnak mondana ellent, s megszűnne Isten lenni. 

Ugyanígy hozzátartozik ehhez a gondolathoz az is, hogy ami 
megtörtént, az változtathatatlan. Javíthatok, eleget tehetek, vezekelhetek, 
de tettemnek nyomát meg nem szüntethetem. Éppen az elmúlással, az 
idő elmúlásával kapcsolatban kell annyira felkeltenünk a vágyat, hogy 
bár ne tennénk olyat, amit utólag meg kell bánnunk. Ha semmi másból, 
de a léleknek abból a szenvedéséből következtethetek arra, hogy mi a 
purgatórium, ami […] együtt jár azzal a tudattal, hogy amit tettem, azt 
mindörökre tettem, és azon isteni hatalom sem tud változtatni.

Két testvérünk halálának évfordulója különös nyomatékkal 
hívja fel figyelmünket arra, hogy egymással szemben, emberekkel 
szemben olyanok legyünk, amilyenek akarnánk lenni, ha 
tudnánk, hogy utolsó alkalommal érintkezünk az illetővel. 
Mert aki elment, az visszahozhatatlanul ment el. Gondolom, 
minden léleknek természete, hogy legjobban fájlalja, amikor 
emberekkel szemben nem volt olyan, mint lennie kellett volna.  
[…]

Most gondoljak mindarra, hogy még javíthatok ember-
társaimmal – és elsősorban testvéreimmel – szembeni magatartásomon.  

1946
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Majd eljön a pillanat, amikor azt kell mondanom magamnak: 
másképp akartál volna tenni, de már késő, [mert] ami megtörtént, az 
helyrehozhatatlan. […]

Olyan szomorú elgondolni, ha valakinek – mikor magára marad 
– azt kell mondania: ilyennek kellett volna lennem embertársaimmal 
szemben, és nem tudok rajta többé segíteni… Utolsó pénteki lelki 
olvasásunk alkalmával keressük azt, akivel szemben mások akarunk 
lenni. Mi az az állandó jelenség, ami rossz az én magatartásomban? És 
határozzam el, hogy ezen javítani fogok!

A Lélek Szava legutolsó számában, a Mécsvilágban megjelent kis 
cikk felszólít, hogy mikor az örökkévalóság szól, kérdezze meg magától 
a közéleti ember, de kérdezzük meg mi magunk is, mondjuk esti ima 
után: mit hagynék el életem cselekvéséből, ha tudnám, hogy ez az 
utolsó napom, vagy mit tennék másképp, vagy mit nem tennék meg, 
amit most teszek?

Ezzel kapcsolatban egy pillanatra az örökkévalóságra 
gondolok, s hogy milyen más az, ha az ember úgy él, hogy az  
örökkévalóság szempontjából mérlegeli feladatait. A múltkor már  
nem volt időm elmondani a parlamentben elhangzottakat és az arra való  
reflexiókat a házasságon kívül született gyermekkel kapcsolatosan. 
Oly végtelenül szomorú volt az ország első testületén látni, mennyire 
nincsenek tagjainak természetfeletti fogalmaik, s mennyire elszakadtak 
a kegyelmi világtól!

Mikor országos kérdésekkel foglalkozunk, előttünk az 
örökkévalóság kell, hogy álljon, és cselekedeteinket is ebből a 
szempontból kell, hogy mérlegeljük. Milyen szomorú, amikor az ember 
csak az időnek dolgozik, s magát szegényíti! Milyen egészen mások 
kell, hogy legyünk, mint azok, akik számára az örökkévalóság nem 
létezik, akiknél mérőeszközök nélkül az abszolút mérték hiányzik, 
kiesett, elveszett. De nem csak az abszolút mérték, hanem az erkölcsi 
szempontok is. Amikor az igazságügy-miniszter kifejtette, hogy az 
emberi ösztönökkel szemben nincs az embernek hatalma – természetesen 
a házasságon kívüli gyermekkel kapcsolatban a nemi életről volt szó – 
annak a végkonklúziónak adott kifejezést, hogy nincs bűnös szerelem, 
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mert ez az ösztön olyan erős az emberben, hogy annak nem lehet 
parancsolni. – Mi minden támadhat bűnös, rendetlen szeretetből!!! 
Hát még rendetlen szerelemből!! Az ember teljesen kiforgatja önmagát. 
Jó, derék emberek, jó, derék testvérek, ilyen megbolondult állapotban 
a legelemibbnek ismert kötelességeket megtagadják, tiltakoznak ellene, 
a jellemnek a legalapvetőbb parancsait áthágják. Férfiak, akik így 
megbolondulnak, nyomorba döntik családjukat, minden fizetésüket, 
jövedelmüket a bálványozottnak dobják, esetleg gyermekeik vagyonát, 
feleségük hozományát! Mintegy őrültségi állapotba kerülnek az ilyenek, 
amikor megtagadják a lélek halhatatlanságába vetett hitnek a fenségét, 
nagyszerűségét! Itt vannak degenerált állapotban, lecsúszva arról a 
színvonalról, amelyre az Úristen az embert teremtette.

Milyen szomorú az, amikor valakinek nincsen örökkévalósági 
igénye! Egyszer beszéltem egy nővel, aki olyan különös megjegyzéseket, 
kijelentéseket tett, hogy megkérdeztem tőle: „Nem igénye az 
örökkévalóság?” Azt felelte, hogy nem. Milyen elképzelhetetlenül 
szomorú az, amikor valakinek még nem is igénye, hogy ő halhatatlan 
legyen!

Ezekkel a gondolatokkal foglalkozzunk egy kicsit esti ima 
után, mikor gondolatban és szeretetben felkeressük Johanna és Sára 
testvérünket.

Gondoljunk arra, hogy az Úristen sok milliárd emberre 
vonatkozóan milyen más és más életutakat jelölt ki még egy és ugyanazon 
Társaságban levőknél is! Például, ha elgondoljuk Johanna testvért, aki 
éveken keresztül ágyhoz volt láncolva, semmit működni nem tudott, és 
szenvedett, rettenetesen szenvedett, mígnem csonttá-bőrré aszott… És 
ha elgondolom Sára testvért ereje teljében, aktivitásának lendületében – 
remélhetőleg és feltehetően nem szenvedett soká… Milyen egészen más 
életpálya! Más mód, ahogyan az Úristen bánik ezzel és azzal.

Nagyon keltsük fel önmagunkban a teljes készséget a felséges 
Úristen iránt! Ő abszolút Úr felettünk, és azt teszi velünk, amit akar, és 
amit tesz, azt teljes szeretetből teszi. Ne tegyük neki emberileg szólva 
nehézzé azt, amit tenni akar! Hadd tehessen velünk, amit ő akar, mert 
minél inkább átadjuk magunkat neki, annál nagyobb lesz boldogságunk!
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Ezekkel a gondolatokkal zárjuk le 1946 utolsó péntekének 
összejövetelét!

Margit testvér
 (19. számú körzeti tanítás 1946. december 27-én, 

kézirat 1177. szám alatt,
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

Zárószó

Az esztendő lezárásánál először az emléktáblára tekintek, hogy az 
örökéletben levő jótevőink és testvéreink felé küldjek szerető és 

hálás üdvözletet. Tőlük az Amerikában levő három ezüstfogadalmas 
testvérünkhöz szállok el lélekben, akik Kanadában és Kaliforniában 
ünnepelik ezüstfogadalmukat: Friderika, Hedvig és Ida testvérekhez, 
akik nem tudtak hazajönni. Reméljük, hogy legalább az anyaházból 
küldött cikk és levél eljutott hozzájuk, és az innen küldött ezüstgyűrűket 
húzhatták ujjukra.

Hálásak vagyunk lelkiigazgató urunknak azért, hogy a 
pünkösdöt és a kerületi gyűlést vele együtt élhettük át.

Örültünk annak, hogy jelen volt kerületi gyűlésünkön a 
mi kedves Michaela testvérünk. Említés történt az ő jelentésével 
kapcsolatban, hogy hogyan sikerült neki az igazi szeretet jegyében 
a nemzetiségi kérdés tekintetében harmóniát teremtenie. Ezzel 
megszerezte a Társaságnak azt az örömet, hogy testvéreink megértik: a 
szeretet fajokon, nemzetiségeken és határokon túl és felül való nagy jó, 
Istentől jövő ajándék.

Auguszta testvérék, akiket olyan nagyon vártunk a rendkívüli 
káptalanra, nem tudtak megjönni.
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Még mindig reméljük a jó Istentől a csodát, és halogatjuk a 
káptalan tartását, hátha mégis megérkeznek.

*
Visszatekintve az elmúlt évre és átgondolva azokat a jelentéseket, 

amelyekről hallottunk, megállapíthatjuk, hogy azok részben a munka 
folytatásának a tényéről, részben pedig a fokozott életküzdelemről 
számolnak be, amelyet, hála a jó Istennek, testvéreink a meggyőződés 
és összefogás erejével végeztek. Csak a jó Isten a megmondhatója – 
mert statisztikába ez nem foglalható – hány honfitársunk merült alá az 
életküzdelem szörnyű hullámai között, mert egyedül harcolt. Felismerve 
tehát az összefogásnak négyzetre meg köbre emelő nagy erejét, azzal a 
szent elhatározással kell az új évet kezdenünk, hogy tovább is ezen az 
alapon dolgozunk az akadályok ellenére is.

A második, amire rá akarnék mutatni, szintén az életküzdelemmel 
van kapcsolatban: nemzetközi viszonylataink. Tapasztalati tény, 
hogy minél szétágazóbbak egy fának a gyökerei, és minél mélyebbre 
mennek, annál inkább ellenálló a törzs, és az életerőket annál nagyobb 
életterületről szívja. Az Egyesült Államok ereje, hogy negyvennyolc, 
illetve a háború óta Kuba is csatlakozott, [és így] negyvenkilenc állam 
fog ott össze. Nekünk is tudatosítanunk kell, hogy mi nemcsak magyar 
területről táplálkozunA nemzetközi összefogás szükségessége eszményi 
elgondolásban lebegjen a szemünk előtt, nem a haza megtagadásával, 
de nem is a sovinizmussal és az idegennek a gyűlöletével fejezve ki a 
hazaszeretetet. A hazaszeretet és a nemzetköziség: mint harmóniában 
levő nagy fenntartó erők legyenek a lelkünkben kidolgozva! Itt rámutatok 
a Szociális Képzőre, amelynek zászlaját Irén néni most Amerikában 
tartja kezében, hogy az itthon még mindig romokkal borított területen 
felépüljön amerikai kapcsolatok és amerikai munka révén az iskola.

Nemcsak az életküzdelem, de a továbbfejlődés tekintetében 
is egészen mások a lehetőségei annak a nemzetnek, amelyet nem 
szorítanak határok egyetlen térre. Vágyunk arra, hogy a jó Isten 
segítségével Társaságunk minél több világrészt fogjon össze munkájával, 
hogyha netán megrendítenék a viharok az egyik országban, a másik 
világrészből jöjjenek az ott működő és megkímélt virágzó erők, és 
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felsegítsék új életre. Ezért két évtizeddel ezelőtt, átérezve, hogy mi a 
Szentlélek Úristennek bár gyatra, de hűséges szolgálói akarunk lenni, 
kimondtuk Társaságunknak nemcsak nemzetközi, de fajközi jellegét is. 
Ezzel kapcsolatban csak egészen röviden mutatok rá a faji kérdésre, 
amely egyáltalán nem a múlté.

A faji kérdés14 tovább húzódik és vajúdik. Nem is gondolhatunk 
arra, hogy az újpogányságtól megmételyezett társadalmunk, 
amelybe egynegyed századon át ontották a mérget, a háború után 
egyszerre megszabaduljon a kérdéstől. Hozzá még nem várhatjuk az  
üldözöttektől sem, hogy ők lelkibbek legyenek, mint amilyen az 
őskeresztény társadalom, amely hagyta magát megmérgezni. Nekünk 
meg kell értenünk, hogy akinek a szíve és lelke most is zokog, ha 
elgondolja elvesztett családtagjai sorsát – annak a hatszázezer embernek 
a sorsát, akiket válogatott kínzásokkal megöltek –, Krisztus távolságában 
indokoltnak látja az újabb ellentéteket.

Sokszor halljuk mondani: érdemes volt vajon életet is kockáztatni 
értük? Hálátlanok, bosszúállók, stb. Mondjuk, hogy hálátlanok – 
bár az összegyűjtött levelek között több is van, amely nagyon szép 
bizonyítéka éppen az ellenkezőjének. Ha azonban hálátlanok voltak: 
a mi természetfölötti beállítottságunk arra tanít, hogy nem ez a döntő 
kérdés, hanem a felséges Isten parancsolata és kinyilatkoztatása: Én 
vagyok a ti Atyátok, ti vagytok az én családom az egész földkerekségen, 
és szeressétek felebarátotokat úgy, mint önmagatokat.

Kimondhatatlanul fontos, hogy ne hagyjuk magunkat 
eltántorítani az egyedül lényegestől: hogy az Úristen felséges akaratát 
akarjuk teljesíteni, és a szeretet parancsát követni. Ezért csak mellékesen 
jegyzem meg, hogy nincs befejezve az a történelmi időszak, amely most 
van folyamatban, és amelyben a külhatalmak, amelyeknek mi teljesen 
alá vagyunk rendelve, a békekötésnél a szerint is fognak Magyarország 
javára vagy terhére dönteni, hogy a zsidókérdésben elfogadta-e azt az 
egyetlen lényegest: szerette-e az Úristent, és érette minden felebarátot.

*
14 A  A faji kérdés a két világháború között elsősorban a zsidóság megkülönböztetését, törvé-
nyek általi és törvényen kívüli kirekesztését jelentette. (Edelényi Judith)
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Egy egészen más dolgot említek most, ami a most következő 
rendkívüli káptalan döntésére vár: beiktatni a szabályzatunkba a 
férfiágat. A Társaság által kitűzött feladat a maga természeténél fogva 
olyan, hogy meghaladja a női erőket. A mozgalmak, az állampolgári 
kötelességek szolgálatához a férfi és a női erő együtt szükséges, 
éspedig megszentelt férfi és női erő. A Társaság akkor tud igazán Isten 
dicsőségére, a lelkek, a haza javára dolgozni, ha ott lesz a Szentlélek-
atyáknak az a sora, amely a lelkek érdekeit akarja képviselni, amely a 
Szentlélektől megszentelve akarja az ország, az Egyház érdekeit védeni. 
Ha már 1942-ben, 43-ban, 44-ben itt lettek volna ezek a szentlelkes 
atyák, az lett volna a fő feladatuk, hogy megvetve minden veszélyt és 
lehetőséget, mentsék meg a hazát ettől az el nem feledhető és le nem 
mosható szégyentől, amit magunkra zúdítottunk, áldozatul esvén az új 
pogányság fajgyűlöletének és kereszténységet megtagadó irányzatának.

*
A tavalyi lelkigyakorlatok után külön gyűlést tartottunk, 

az Istent dicsérő gyűlést. Ugyanúgy adhatunk hálát most is, amikor 
az idei eredményekre gondolunk: arra, hogy az Úristen megengedte, 
hogy a nemzetgyűlésben és a városházán bent lehetünk néhányan, és 
dolgozhatunk. Pedig az előkészületi időben majdnem állandóan fekvő 
beteg voltam, de dolgozott az Úristen, hogy életbe hívja az évnek ezen 
és még sok más eredményét, melyeket annak tulajdoníthatunk, hogy 
a másfél évvel ezelőtti borzalmas hetek és hónapok után, amelyeket 
egymástól elválasztva, szétszórtan éltünk át, egy hónapot egészen a jó 
Istennek adtunk. Vele kezdtük az új életet, az újjáépítést. Vele dolgoztunk 
az új mottóval: Romokon új világot! Ehhez kérjük a Szentlélek Úristen 
áldását, kegyelmét!

Margit testvér

(Körlevél, 1946) 
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1947
Tanítás a mottóról

Ez évi mottónkkal kapcsolatban arra gondoltam, legyen az a 
 tavalyinak folytatása olyan formán, hogy ha egymás mellé 

illesztjük a kettőt, egy mondatot képezzenek. A Romokon új világot! 
jelmondatunknak idei folytatása: Krisztusi világot a Szentlélekkel!

Ha ezt az új éves mottónkat átgondoljuk, egészen világos annak 
lényege.

Először is elhatározzuk, hogy milyen világra gondolunk, 
amikor egy új világ után vágyakozunk. Ebben kifejezésre jut az is, 
hogy a jelen világtól eltérő a mi ideálunk. Mi krisztusi világot várunk, 
krisztusi világot szeretnénk építeni!

Mi a. lényege a krisztusi világnak? A krisztusi világban az 
Úristen az uralkodó, Krisztus a király, és ennek az új világnak, Krisztus 
világának, lelke a Szentlélek.

Ha visszagondolunk világnézeti Credonkra, az megmondja, 
hogy milyen ez az új világ. Ez Istennek világa, azé, aki bennünket 
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teremtett, és aki velünk, az ő teremtményeivel valósítja uralmát. Ahol 
a mennyei Atyánknak akarata és törvényei valósulnak, ott a teremtett 
világba általa belehelyezett természeti törvények alapját képezik annak a 
másik világnak, mely erre a természetire ráépül, melyet Krisztus Urunk 
kinyilatkoztatott, és melynek törvényeit a Szentlélektől eredő, kegyelmi 
világ öleli magába.

A mennyei Atya által megteremtett krisztusi világ, mely után 
annyira éhezünk és szomjazunk, a mennyei Atya által a mindenségbe 
belelehelt törvények szerint élő világ, mely nem marad meg a 
természeti vonalon, hanem a Szentlélek kegyelmei [által] érvényesíti a 
természetfeletti lelki életnek a törvényeit is. Két fő tényezője: az igazság 
és a szeretet.

Igazság és igazságosság nélkül sem társadalom, sem ország, 
sem nemzeti vagy nemzetközi vonatkozásban az emberiség nem 
tud megmaradni. Hisz éppen az igazságtalanságok vég nélküli 
sorozata okozta a sok meglevő érték elvesztését, pusztulását, a világ 
boldogtalanságát. 

Bár önmagában is gyönyörű az igazság, önmagában nagyon 
kemény lenne. Mint ahogy a mennyországba jutáshoz igazságon 
kívül irgalomra is szükségünk van, a földi boldogság valósításához és 
eléréséhez sem elegendő kizárólag az igazság, szükségünk van krisztusi 
szeretetre is. Nem vágyó szeretetre, mely vagy a maga szeretetvágyának 
kielégítését várja a körülötte levőktől, vagy a saját jóságának viszonzását. 
Krisztusi szeretetre [van szükségünk], mely a jó Isten szeretetét képviseli, 
vagyis ad, ad, ad, és mindig adni kíván. 

Ezt jelenti mottónk első része. Ez az a világ, melyet fel akarunk 
építeni, elsősorban önmagunkban, Társaságunkban, és mindenhol, 
ahol dolgozunk.

Mottónk második fele: a Szentlélekkel. 
Bizonyára nem először halljuk, hogy új világot építeni lehet 

kívülről is, de az csak látszatra lesz valami új, és csak addig fog létezni, 
amíg külső erőtényezők azt összetartják. Az ilyen forma szerinti, belső 



45

Krisztusi világot a Szentlélekkel!

tartalom nélküli új világ nem is fog valójában belső boldogságot, belső 
megújulást hozni. 

Gondoljuk el, hogy a mostani kormány az ostrom után, amikor 
teljes összeomlásba, koldusságra jutottunk, mennyit dolgozott: a víz- 
és villanyszolgáltatás beindításától, az első villamos megindulásától 
egészen addig, ahol most vagyunk. Tulajdonképpen nagy erőfeszítéssel 
munkálkodott az új világ megteremtésén, de [úgy gondolom, ennek 
ellenére] lelkileg mindenki szenved. Van, aki tudatosan, van, aki tudat 
alatt, de valamiképp mindenki érzi, hogy ez az egész társadalom halott, 
és ez az új világ is. Miért? Mert nem belülről született újjá, kívülről 
tartják össze fegyverekkel, karhatalommal, ököllel, erőszakkal. 

Tényleges külső újjászületés belső újjászületés nélkül nem létezik. A 
belülről való újjászületésnél, mely nem erőszak, de belső megépítés nyomában 
jár, egy belső erővel rendelkező világ születik, és ez a Szentlélektől való. 
Mert csakis a Szentlélek kegyelmével épülhet új világ. 

Boldogságunk kifejezéseképpen mi tehát egy olyan világra 
gondolunk, melyben az embereket eltölti az Úristen iránti hódolat, 
átjárja a lelkeket a krisztusi szeretet, ahol az egymás iránti jóindulat 
jegyében összefognak, összetartanak, és egymást szeretik az emberek. 
Ezen erőkből tud létrejönni az a világ, melyet a belső egység, a lélek 
élete, a kegyelem és a Szentlélek tart össze természeti és természetfölötti 
törvényszerűségének, az isteni törvények erejénél fogva.

Fohászunk – „Küldd el Szentlelkedet, és minden új alakot 
ölt!” - nagy igazságot fejez ki, és sokat kell, hogy mondjon nekünk, 
ha meggondoljuk: a mi programunk az, hogy a Szentlélek Úristen 
segítségével egy új, belülről táplálkozó, erőktől duzzadó új világot 
építsünk. Mennyire szükséges tudatosítanom, hogy kicsiny és nagy 
dologban egyaránt csakis a Szentlélek Úristen jelenléte, valósága, kegyelme 
adhatja meg, hogy valóban új világ épülhessen belülről kifelé!

Hogyan történik ez a megújulás? Elsősorban önmagunkban.
Hány ezer és ezer jó elhatározást teszünk, hogy ebben vagy 

abban megjavulunk, engedelmesebbek leszünk, stb. Ha önszeretetünk 
[…] állandóan arra is késztet, hogy kivédjük önmagunkat, az őszinteség 
óráiban és perceiben - amikor lelkiismeretvizsgálatot tartunk vagy 
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gyónni megyünk - beismerjük, hogy nem vagyunk önmagunkkal 
megelégedve. Hányszor próbáltuk már elhagyni azt, ami kivetnivaló, 
és megtenni a jót! Kicsoda az közülünk, aki kifejezett gyengeségekkel, 
gyarlóságokkal, terhekkel küszködő természetét ne akarta volna 
megváltoztatni, hogy minőségileg legyen jobb? […]

Amikor tehát azzal a programmal indulok neki az új esztendőnek, 
hogy egy új világ megteremtésén akarunk dolgozni, akkor mi, akik 
egyenességre és őszinteségre törekszünk, elsősorban saját magunk 
újjászületésén kívánunk munkálkodni. Máskülönben ellentmondás 
lenne, ha lelkünkben repedező falakkal, penészes gerendákkal akarnánk 
kifelé új világot teremteni. Sajnos így próbálkoznak azok, akik ma a 
hatalmat kezükben tartják. Folyton beszélnek erkölcsi megjavításról, 
mialatt önmagukban sejtelmük sincs a belső újjászületésről. Pedig ez 
a szegény, agyongyötört világ érzi, hogy milyen borzasztó állapotban 
van, bár világosan ma még nem látja. Mint ahogy a csecsemő sem tudja 
megkülönböztetni, hogy tej vagy ecet-e az, amivel etetik, mégis, ha 
ecetet öntenének szájacskájába, sírni fog. […]

Ez legyen tehát az első, amiért a legforróbban könyörgünk, 
és amelynek tekintetében a legtárgyilagosabb kérlelhetetlenséggel 
önmagunkba tekintünk, és mindig ezt mondjuk: Te akarsz beszélni 
arról, hogy új világot teremts?! Mi van benned, mint szociális testvérben? 
Mint a Szentlélek Társaságának tagjában? Milyen testvér vagy te, aki 
azt a hivatást kaptad, hogy egy új világ megteremtésén dolgozz ebben 
a küszködő világban? Vajon megérted-e, milyen kimondhatatlan nagy 
kegyelem a hivatásod? Lángolsz-e érte? Tisztában vagy-e kegyelmeivel? 
Tisztán látod-e, hogy a hivatás a kegyelem egyik legnagyobb csodája? 
Tisztelem-e önmagamban a Szentléleknek ezt a csodáját, és vajon 
látom-e, hogy gondolkozás nélkül kell nekem nemcsak felajánlani, de 
odadobni magamat bármely pillanatban, amikor hivatásom megkívánja.

E természetfeletti nagylelkűségért hálát adva, repülve repüljek, 
ha az elöljárómnak, akiben Krisztus helyettesét ismerem fel, utasítását 
követnem kell!

A hálától eltelten, vajon állandóan lelki meghajoltságban 
vagyok-e? Vagy nem csúsztam-e le a mai pogányság evilági sikamlós 
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lejtőjére, s nem teszek-e úgy, mintha szívességet tennék a Társulatnak 
vagy a Szentlélek Úristennek azáltal, hogy itt méltóztatok lenni? Ha 
nem is ilyen erős formában, de valami erre felé való hajlás nincs-e 
magatartásomban, valami félvállról való szolgálat? Olyasvalami, mintha 
már nem lenne a csodák csodája részemre és bennem a hivatás, amelyre 
nekem választ kell adnom. Hiszen, ha a felséges Szentlélek Úristennek 
magatartásom nem tetszik, neki módjában van kövekből Ábrahámokat 
teremteni, és engem szolgálatából elbocsátani, mint olyant, aki „felülről” 
akar beszélni a kegyelem adományozójával: a Szentlélek Úristennel. 
Vagy pedig közönségességre hajló adottságommal nem vagyok-e 
közönséges a Szentlélek Úristennel szemben? Gondolhatjuk, hogy bár 
önmagában még nem bűn, mégis a közönségességet a Szentlélek Úristen 
jobban utálja, mint magát a bűnt.

Kedves Testvérek! Ahhoz, hogy egy új világot építhessünk, 
hivatásunkat illetően is ilyen teljes életet élő, teljes sugárzásban lévő 
lelkeknek kell lennünk. Óvjam magamban és testvéreimben a Szentlélek 
Úristennek ezt a teljes életét Társaságom számára, mely az ő palántája. 
Ha pedig nem tudna kibontakozni bennem, legalább ne gyengítsem 
másokban, ne fosszam meg, ne raboljam meg mások boldogságát!

Miközben a Szentlélekkel akarok krisztusi új világot építeni, és 
esetleg lennének ilyen ellentmondó vonások bennem, vagy engedtem 
volna ilyen mérgeket lelkembe behatolni, nagyon kell könyörögnöm a 
Szentlélek Úristennek, hogy vegye ki azokat belőlem, és gyónásaimban 
is ezeknek kell szerepelniük, melyek az én „júdásaim”, Társaságom 
„júdásai” és a Szentlélek kegyelmének árulói.

Ha könyörgök mindezért, és kidolgozom ezt az újjászületést 
önmagamban, akkor kérhetem, hogy kifelé is terjeszthessem, és kifelé is 
megteremthessem ezt az új világot. 

Adja meg a drága Szentlélek Úristen, hogy szárnyas kezekkel 
(Pista bácsi és Póly anya jelképe: a szárnyas kezek) állhassak bele a 
munkába, és ne denevérszárnyakkal, mert azokkal nem lehet építeni. 
Engedje meg, hogy angyalszárnyas kezekkel építhessem én is ezt 
a romba dőlt világot, az édes Jézus országát, amiről énekeltük, hogy 
Krisztus a mi Királyunk… Ő éljen és uralkodjék!!
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Ez legyen egész évben a mottónk! Aggódó szeretettel figyeljük 
meg, él-e bennünk a Szentlélek Úristen kegyelme, megvan-e az 
újjászületés, és így lehetséges-e, hogy kifelé építően hathassunk? 

Romokon új világot  -  krisztusi világot a Szentlélekkel! 
Ámen.

Margit testvér 
(Margit testvér tanítása testvéreknek 1947. január 3-án, 

A Testvér, 1947)

A nagyböjtről

[…] A nagyböjt elején először beszéljünk egy kicsit arról, 
hogy miképp függ össze a böjt, az önmegtagadás, [tehát] az aszkézis a 
természetfelettiséggel. Gondolnunk kell ugyanis arra, hogy a böjtölés 
nem öncél, de eszköz a természetfelettiségre, [arra], hogy minél több 
kegyelmet kapjunk.

Látszólag a böjt és a természetfelettiség közt – természetes 
vonalon – nincs összefüggés. Természetfeletti síkon azonban annál 
szorosabban egybekapcsolódik [a kettő].

Ha én nagyon az élen haladok, és hozzá vagyok szokva a 
technika összes elérhető vívmányához, azok könnyű alkalmazásához, 
fennforog az a nagy veszély, hogy saját természetes erőimre építek, 
s nagyon könnyen saját magam munkaerejének tulajdonítom az 
eredményeket is, szem elől tévesztve, hogy emberé a munka, Istené az 
áldás. Vagyis a jó Isten és az ember munkájával együtt érhetjük el a 
maximálisan elérhető eredményeket. Állandóan tudatomban kell lennie 
– külön erőfeszítéses rágondolás nélkül, magától értetődően –, hogy ha 
a jó Isten akarja, akkor velem együtt dolgozik, és akkor a munkám nem 
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emberi eredményeket hoz – bár az emberi is benne van kis százalékban 
–, [hanem] az emberi eredmények hatványozódnak az Úristen velem 
való munkálkodása által. Ennek a látását veszti el könnyen a modern 
ember.

Amikor mi most böjttel foglalkozunk, akkor visszahelyezzük 
magunkat az elmélyedő embernek [abba az] állapotába, melyben olyan 
világosan átlátja, hogy ő ugyan emberként dolgozik, de az Úristen 
istenileg kapcsolódik az ő munkájához.

Kedves testvérek! Miután ezt rögzítettük, nézzük a 
hamvazószerda utáni szombat leckéjét Izajástól15: 

„Ha eltávolítod körödből a bilincset, megszűnsz ujjal mutatni, 
és haszontalant szólni; midőn kiöntöd az éhezőknek lelkedet, és 
a gyötrelmes lelket betöltöd; feltámad a sötétségben világosságod, 
és sötétséged olyan lesz, mint a dél. És nyugodalmat ád neked az 
Úr mindenkoron, és betölti lelkedet fényességgel, és megszabadítja 
csontjaidat, és lehetsz, mint az öntözött kert és a vízforrás, melynek vizei 
nem apadnak el. És felépíttetnek általad az évszázadok pusztaságai, és a 
régi alapokat felállítod nemzedékről nemzedékre, és kerítés építőjének 
fogsz hívatni, és az utak nyugalomszerzőjének. Ha visszatartod lábadat 
szombaton, hogy az én szent napomon akaratodat ne cselekedjed, és 
a szombatot gyönyörűségesnek nevezed, és az Úr dicsőséges, szent 
napjának, és azt dicsőíted, nem cselekedvén útjaidat, nem járván 
akaratodon, és szóbeszédet nem tévén, akkor gyönyörködni fogsz az 
Úrban, és felemellek téged a föld magassága fölött, és táplállak téged 
Jákob atyád örökségéből, mert az Úr szája szólott.”16 

Az egész szentlecke az Úristennel való együtt járás áldásairól és 
csodáiról emlékezik meg. Hasson át bennünket állandóan az a tudat, 
hogy amit cselekszünk, az akkor lesz áldást hozó, ha a jó Isten hozzájárul 
törekvéseinkhez!

De nem csak ez a megjegyzendő. A természetfeletti emberben 
sokkal nagyobb ambíciók vannak, mint a természetiben, mert ezen 
15 Iz 58,9-14 Iz 58,9-14
16 Ebben az elmélkedésben megőriztük azt a szentírásfordítást, amelyet Margit testvér használt,  Ebben az elmélkedésben megőriztük azt a szentírásfordítást, amelyet Margit testvér használt, 
mert a tanítás egyes gondolatait az idézett szentírási rész egy-egy mondatához fűzte.
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utóbbi csupán a természetire épít. A természeti ember gyakorlatai  
ezen felül legtöbbször hibásak, mert mindenbe beleviszi az énnek 
kiemelését és dicséretét. A természetfelettire beállított ember ezzel 
szemben - annak dacára, hogy ambíciói a végtelenbe nyúlnak - [bár] 
tudja, hogy nagyon sokat megtehet, tudja azt is, hogy ez nem a saját 
erejéből történik. Ambíciói tehát elsősorban nem saját maga felé 
irányulnak, hanem afelé, aki benne mindent megtehet: a jó Isten 
felé. Gondját tehát az képezi, nehogy akadályt [állítson] az Úristen 
működésének útjába.

Míg például a természeti ember megfeszíti minden erejét, 
hogy valamit elérjen, a természetfelettire beállított embernek minden 
igyekezete és erőfeszítése közepette is megmarad a békéje. Ő ugyanis 
tudatában lévén, hogy sokkal többet akar, mint amennyit emberileg 
elérni lehetséges, tudja azt is, hogy elérheti, ha ő saját maga akadályt 
nem gördít az Úristen működése elé.

Modern beállítottságunknál, ahol telefon, villany, rádió, taxi 
segítségével oly sok mindent el lehet intézni, könnyen természetes síkra 
ereszkedünk, s azt hisszük, hogy mi magunk értünk el eredményeket. 
Míg ha a természetfeletti beállítottságunkat megóvjuk, a jó Isten 
aprópénzecskéinket az ő aranyvalutájára váltja be.

A leckében olyan nagyon szépen kifejeződik a természetinek és 
a természetfelettinek a kapcsolódása: hogy miképpen következik valami 
lelki jó abból, ha az ember természetfelettien jár el.

„Ha eltávolítod körödből..., lelkedben világosság fog támadni.” 
Oly kimondhatatlanul gyönyörű, hogy ha eltávolítod a felebarátod és 
közted levő válaszfalakat, akadályokat, szeretetlenségeket – lelkedben 
miképp fog világosság támadni! Természeti elgondolással a kettő 
egyáltalán nem függ össze. S mégis, ha természetfeletti motívummal 
végezzük az irgalmasság testi cselekedeteit is, az Úristen szinte csodát 
művel, és „betölti lelkedet világossággal”.

„...és akkor az Úristen a te munkádban segít meg téged...” 
„Évszázadok pusztításait fogod termékennyé, virágzóvá, gazdaggá 
tenni.” Ami rossz volt és elpusztult, azt te kipótolod az Úr kegyelmével, 
és jóvá, gazdaggá teszed.
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„A régi alapokat felállítod”, vagyis védelmet fogsz tudni nyújtani 
azoknak a műveknek, embereknek, melyekkel kapcsolatba kerülsz. 
Tudjuk, hogy kerítés nélkül nem lehet eredményesen kertészkedni.  
Akit kerítés építőjévé tesz az Úr, az a mások által létrehozott  
munkákat körül tudja bástyázni és megvédeni. Építesz lakóházat, 
és a kertet kerítéssel veszed körül, nehogy fáradságod eredménye  
mind elpusztuljon.

„És utak...” vagyis közbiztonság jár munkád nyomán. – 
A közlekedésügyi miniszter legutóbb jelentette, hogy 60 rendőrt 
elbocsátottak, mert nem voltak elég megbízhatóak. Most már jobb 
lett a helyzet, a közbiztonság, kivéve a lopásokat, melyek [száma]  
5 %-kal, és a rablásokat, melyek [száma] 10 %-kal emelkedett.  
Ha az utak békeszerzőjének fogsz hívatni, az más szóval annyit 
jelent, hogy a közbiztonságot meg fogod tudni erősíteni, ez pedig  
a közerkölcsök javulásával egyenlő. Akkor lehet bízni az emberekben 
s nem kell félni, hogy ha az ember későn este vagy kora hajnalban  
megy magányos országúton,  megtámadják.

Egyszer egyik honfitársunk Svájcban járva egy gyermeket látott 
az utcán egyedül játszani. Megdöbbenve mondta svájci kísérőjének: „Ez 
a gyermek egyedül van!” – „Hogy-hogy egyedül?” - volt a válasz.-  „Hisz 
annyi ember jár itt!” Vagyis mindenki vigyáz a gyermekre.

Belgiumba kísérve gyermekeket, volt néhány közöttük, akiért 
nem jöttek el. Tanácstalanságomban magam kísértem őket abba a 
városba, ahova irányítva voltak. El sem tudtam gondolni, hogy olyan 
nagy lehet egy országban a közbiztonság, hogy egészen nyugodtan 
bízhattam volna őket a kalauzra. Nem történt volna semmi bajuk, mert 
a gyermek ott közkincs.

„Ha visszatartod lábadat ...” Ha megszenteled a vasárnapot, 
vagyis megadod az Úrnak, ami az Úré, táplál téged Jákob atyád 
örökségéből.

Ezzel az utolsó kitétellel mondja az Úristen, hogy mit kap az, 
aki megcselekszi mindazt, ami parancsolva van, aki szereti őt.

Összefoglalva: világosságot ad - eredményessé teszi az ilyen 
[ember] munkáját, éspedig nemcsak pillanatnyilag, hanem tartósan 
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– azután átteszi abba a magasságba, amelybe emberi erővel feljutni  
nem lehet.

Negyvennapos böjtünket tehát használjuk fel, kedves testvérek 
úgy, hogy olyan hittel és meggyőződéssel álljunk abba bele és végezzük 
mindvégig, hogy kedves legyen az Úristennek. Állandóan vigyázva, 
hogy a jó Isten iránti szeretetből végezzük az önmegtagadásokat, 
böjtünket, aszketikus gyakorlatainkat. A böjtöt mindenki végezze úgy, 
amint kinek-kinek elő van írva. 

De ezen felül gondolok egészen apró, kis gyakorlatokra is. 
Például a villamoson megyek, és nagyon szeretném tudni, hogy hány 
óra van, de nem nézek fel a Keleti [pályaudvar] órájára, hogy meglássam. 
Vagy pedig furcsa zajt hallok a villamoson vagy az utcán, de nem nézek 
oda. Olyan gyakorlatokra gondolok, melyek nem ártanak, sem nagy 
hősiességet nem kívánnak, de melyek feljutnak a jó Istenhez, mint érte 
végzett erénygyakorlatok és áldozatok.

Gondolhatok arra, hogy a jó Isten milyen árfolyammal vált. 
Ő nem úgy [cselekszik], mint szegény, materialista alapra süllyedt 
kormányzatunk, mely az amerikai dollárt reálisan cca 40 forint értékével, 
11,52 forinttal váltja be, s ezáltal oly drágává válik az élet. Ami áldozatot 
hoznak amerikai testvéreink, annak negyedére csökken az eredménye. 
A jó Isten fordítva vált: mi hozzuk fillérjeinket, forintjainkat, s ő aranyat 
ad helyébe. 

Az aszkézis különben számunkra annyira meg van könnyítve 
hercegprímás atyánk17 nagy példája által. Annyira természetfeletti 
vonalon halad! Ő annyira hisz abban, hogy az önmegtagadások nyomán 
a jó Isten mindent megad, ami a nemzetnek javára válik. […]

A [természetfeletti] látást ne engedjük magunkból kiveszni!

Margit testvér
(26. számú körzeti tanítás testvéreknek 1947. február 21-én, 

1177. számú gépelt kézirat,
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

17 Mindszenty József bíboros, hercegprímás Mindszenty József bíboros, hercegprímás
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Szabályzatunk jóváhagyásának 
évfordulóján

Amióta 1935. március 12-én megboldogult Serédi Jusztinián 
hercegprímás ideiglenesen jóváhagyta szabályzatunkat, hosszú 

idő telt el. A végleges jóváhagyás nem azért odázódik, mintha az 
egyházi hatóság nem akarná azt megadni, hanem inkább részünkről 
áll fenn a késedelem, melyet részben az elmúlt nehéz idők, a férfiág 
becikkelyezésének kérdése, nem különben az a tény magyaráz, hogy 
még egyszer át kívánja a Társaság fő vezetősége tárgyalni a szabályzatot 
kisebb kiigazítások, magyarázatadások végett.

De ha nem rajtunk fordulna a késedelem, akkor sem lenne 
okunk a szomorkodásra. Hisz minden célért küzdeni kell. A küzdelem 
benne van az élet törvényei között. S nekünk, szociális testvéreknek, 
különbözőképpen be kell állítani magunkat arra, hogy készek legyünk 
küzdeni mindhalálig. Különös gonddal kell őrködnünk, hogy a 
küzdelem valamiképp ki ne fárasszon.

A közelmúltbeli lelkimagányunkkal kapcsolatban A 606. 
kísérlet18 [című film] nyomán beszéltünk arról, hogy akadályok, 
ellenáramlatok, nehézségek, rosszakarat, szándékos akadályoztatások, 
vagy bármi más akadály vagy nehézség nehogy letörjön bennünket! Ez 
azonban csak úgy lehetséges, ha az ember nem saját akaratát keresi, 
hanem a jó Isten akaratát kívánja teljesíteni. Én csak annyit vagyok 
képes megtenni, amennyi emberileg lehetséges: a többi az Úristenen 
fordul. Ha pedig ő nem akarja az eredményt, úgy én sem akarom!

A lét mélységeiből való mondás, hogy nem csak azt a rosszat 
nem akarom, amit az Úristen nem akar, de nem akarom azt a jót sem, 
amit ő nem akar. A jó Istenre kell ráhagynom, hogy azt a jót, amelyre 

18 A 606. kísérlet címmel 1940-ben készült egy életrajzi film, amely a német származású 
Dieterle rendezésében, kitűnő színészekkel és rendkívül hitelesen mutatja be Paul Ehrlich No-
bel-díjas német kutatóorvos (1854-1915) küzdelmes életét, aki 605 sikertelen kísérlet után fe-
dezte fel a vérbaj szérumát, a Salvarsant. 
http://www.port.hu/a_606._kiserlet_dr._ehrlich_s_magic_bullet/pls/fi/films.film_page?i_
film_id=79622

Krisztusi világot a Szentlélekkel!
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én vágyom, akarja-e, akarja-e általam elérni, vagy hogy általam mikor 
akarja elérni.

Valaki megjegyezte, úgy látszik, hogy gyakori parlamenti 
felszólalásaimmal semmit sem használok az ügynek. Válaszom ez 
volt: „Nem is éppen az a célom, hogy gyors eredmények kövessék 
felszólalásaimat, de eredménynek tartom azt is, hogy a képviselők 
lassan kapcsolódnak hozzám, kezdenek felfigyelni a magasabb etikai 
szempontokra.” Nemrégiben egy kisgazda képviselő a velem való 
beszélgetésben utalt az államformára vonatkozó tavalyi felszólalásomra. 
Látszik, hogy foglalkoztatja, amit abban kifejtettem.

De lehetséges lenne, hogy ilyen messzemenő eredmények nem 
lennének megállapíthatók; hogy semmi megértéssel sem találkoznék. 
Engem ez sem verne le, mert hiszen csak teljesíteni kívánom ezt, amiről 
lelkemben érzem, hogy kötelességem. Mindig csak azért könyörgök, 
engedje meg a jó Isten, hogy missziómat teljesítsem! Ha teszem, amit 
a lelkem mond, nem zavar, hogy mi történik kívül. Az én részem a 
munka, a jó Istené az áldás!

Ilyenformán nem kell, hogy deprimáljon bennünket az a tény, 
hogy szabályzatunk csak ideiglenesen van jóváhagyva. De alkalom 
nekünk ez a nap arra, hogy megemlékezzünk arról, hogy Társaságunk 
az Úristen palántája, Isten keze ültette azt épp úgy, mint ahogyan Isten 
keze építette anyaházunkat. Hivatásunkat is ez az istenkéz helyezte 
lelkünkbe a teremtés pillanatában. Az által, hogy mi a jó Isten által 
kívánt területen élünk és dolgozunk, és az ő megbízásából akarjuk 
munkánkat végezni, közvetlen közel vagyunk [ahhoz], ahol a jó Isten 
saját gondolatainak, saját akaratának, saját terveinek megvalósításán 
dolgozik. Ha lelkileg nyitott szemmel nézünk, akkor az Úristennek e 
mozdulatait, indításait, vonalvezetését meglátjuk; ez pedig oly nagyon 
gyönyörűséges!

Egyik lelki könyvben olvastam arról, hogy mivel fog elmúlni 
az örökkévalóság. Főleg azzal, hogy beletekinthetünk az Úristenbe, az 
ő gazdagságába, jóságába, szeretetébe, gondviselő irgalmába. Ugyan 
nem teljes mértékben, mert hisz hogyan tudná átlátni a teremtmény 
végtelen Teremtőjét?! Mégis, ha millió évekig néztük őt, még további 
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millió évekig fogjuk szemlélni, mert gazdagsága kimeríthetetlen, és 
szeretetének ölén ringat minket. A szeretet átélésébe belefáradni pedig 
nem lehet. Ez önmagában teljesen kitölti az emberi létet.

De értelmi aktusok, értelmi történések és gyönyörködtetések 
is nagy szerepet fognak ott játszani. Hiszen ha már itt a földön is 
nagy gyönyörűséget jelent a szellemi tevékenység, ha eljutunk az 
örökkévalóságba, ahol csak kizárólag szellemi lét van, csak ott ne 
jelentene ez örömet?! Felfokozottan boldogítani fog ez bennünket. 
Szellemi gyönyörködésünk egyik fő tárgya lesz szemlélni, miképp 
vezette a Gondviselés életünket. Mi ezt itt a földön jórészt nem látjuk. 
Nem látjuk főleg az Úristen gondviselésének negatív ténykedéseit. Nem 
tudhatjuk, mi minden rossztól tartott távol, miféle romlások lettek 
volna lehetségesek. Minderről az örökkévalóságban tudomást fogunk 
szerezni.

Egyszer Chicagónak egy külvárosában utcagyermekek 
futballoztak. Egy három éves gyermek is kint játszott az utcán: rajzolt 
az aszfaltra. Fejecskéje teljesen le volt hajtva. Ebben a pillanatban egyik 
fiú teljes erővel dobta abba az irányba a labdát, mely a gyermek feje felett 
zúgott el. Ha felemelkedik, feltétlenül meghalt volna! Ez a gyermek 
sohasem fogja megtudni ezen a földön, hogy a halál angyala milyen 
közel járt hozzá. Életveszélyek, lelki veszélyek, gonoszságok, testünk 
ellenségeinek reánk való leselkedése, mindezek tőlünk távoltartása az 
Úristennek egy végtelen, folyamatos tevékenységi sorozata, mellyel ezen 
a földön kísér bennünket. Mindezt látni fogjuk odafenn. 

Mennyivel több az Úristennek velünk kapcsolatos negatív 
ténykedése, amit tehát elhárít tőlünk, mint amennyit pozitív formában 
észre tudunk venni! Pedig már itt a földön is sok mindent meg tudunk 
látni Gondviselő jóságából. Az isteni Gondviselésre vonatkozóan a 
sok példából hadd említsem meg a Szentlélek-előkészítő templommal 
kapcsolatban, hogy arra vágytam: Óbudán a hercegprímás kihasítana 
egy új egyházközségnek való részt az Árpád tér környékén, mely 
egyházközség a Szentlélek-atyák működési kiindulási helyét és egyben 
létalapját is képezné. Annak idején ismételten is benyújtottuk az erre 
vonatkozó kérvényt. Kérvényeink azonban ismeretlen módon eltűntek 
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a hercegprímáshoz való útjukon. Valaki nyilván nem akarta, hogy azok 
célba fussanak. Ehelyett jött a vészhír, hogy őeminenciája megalakította 
az új egyházközséget, lelkészséget, és Draskovich főtisztelendő urat bízta 
meg az új lelkészség kialakításával. Így mi természetesen a plébániától 
elestünk. Mikor őeminenciájának említettem a dolgot, mondta, hogy 
ő nem kapott semmilyen kérvényt, s megjegyezte, hogy most várjunk. 
Draskovich főtisztelendő úrral azért felvettük a kapcsolatot, hogy hátha 
lehet az ő szempontját a mienkkel egyeztetni. Megvizsgáltattuk a telket, 
hova a templomot terveztük. Megállapítást nyert, hogy az Óbudai-hegy 
csúszik, mégpedig évente egy cm-t, s így 100 év alatt egy egész métert 
tenne az ki. Lehetetlen volt nem arra gondolni mindezek közepette, hogy 
a Szentlélek Úristen valami mást akar. Mindenesetre bíztunk abban, 
hogy valamiképp előbb-utóbb [elkészíti] az utat a Szentlélek-atyák 
számára. S egyszer csak azzal jött Draskovich főtisztelendő úr, hogy 
azon gondolkozik, visszavonul ottani megbízatásától, és hittanárnak 
megy, mert a talaj csuszamlóságát leküzdeni nagy nehézség, a templom 
építési lehetősége is csak vagy 15 év múlva lenne elérhető, s így alighanem 
visszalép a lelkészségtől. Milyen meglepő! Épp a felmerülő nehézségek, 
akadályok fogják lehetővé tenni, hogy Draskovich főtisztelendő úr 
megsértése nélkül odajöhessenek a [Szentlélek]-atyák.

Nem tudom, hogy végeredményben hogyan fog alakulni, vajon 
az-e a kívánatosabb, hogy mi tényleg megkapjuk ezt a plébániát. Hisz 
ismételten megemlékezünk arról, hogy a történések értékét az határozza 
meg, végeredményben mi lesz belőlük. De mélyen meg voltam hatva, 
hogy az, amit az Úr Jézus képletesen mondott, az fizikailag is meg tud 
történni, s hogy ami akadálynak látszott, az tudja célba vinni a dolgot. 
Mily csodálatosak az Úristen útjai!

Ez csak egy példa társulati életünkből. De ha figyeljük a 
történéseket, az események és az élet száz és száz kisebb-nagyobb csodát 
rejt magában. Kérnünk kell a jó Istent, hogy adjon nekünk lelki szemet, 
mely segítségével meglátjuk Gondviselésének működését.

Parlamenti munkám nem egyszer alkalmat nyújt arra,  
hogy az Úristen működésébe bepillanthassak, mikor más oldalon, 
az ő elgondolása szerint adja meg a törekvések eredményét.  



57

Krisztusi világot a Szentlélekkel!

Például az igazságügyi tárca költségvetésénél való felszólalásomkor  
az előadó pörölyözött rám. Írtam neki egy hosszú levelet, amelyre 
ő válaszolt is. Megjegyezte, hogy nem tudja követni az én 
gondolatmenetemet. Ezen nem is csodálkozhatunk, hisz szocialista 
és materialista alapon áll. De mindenesetre foglalkozott a levelemben 
foglaltakkal. Fogok válaszolni neki, s remélem, hogy ilyen formán 
lassan mind közelebb jut a keresztény gondolkozás megértéséhez.

Egy másik esetben egy képviselőnő támadt nekem. Lelke 
érdekében meg szeretném nyerni. S bár attól tartottam, hogy  
gúnyosan el fogja hárítani, ha valami kedveset mondok neki, mégis 
megjegyeztem, hogy milyen kellemes az előadását hallgatni. Az ilyen 
kedvességek utat szoktak egyengetni az emberek szívéhez, lelkéhez, 
tehát nem ravaszságból tettem. S valóban, kedvesen jegyezte meg, 
hogy hát jólesik neki az én kedvező megjegyzésem. Örültem ennek  
az eredménynek, mert remélem, hogy lassan leszerelődik, utat enged  
a lelkéhez, s hátha elhozhatom neki Krisztust!

Egy kis epizód Sopronban szintén rávilágít arra, hogy az 
emberek vágynak a lelkiség után, csak sokszor nincs bátorságuk annak 
jegyében eljárni. Egy kisgazda képviselővel találkoztunk, aki kissé 
illuminált állapotban a szokottnál jobban kifejezést adott annak, ami 
lelkében volt. Miközben kezemet szorongatta, kedvesen jegyezte meg: 
„A parlamentben mindig megszégyenít minket!”

Ilyen apró és nagyobb események állandóan ébren tartják 
bennünk a tudatot, hogy benne élünk a Szentlélek Úristen  
építésének csodái között. Mennyire kell őt kérnünk, hogy őrizzen  
meg a kegyelem-nélküliségtől, hogy így a kegyelem világosságánál 
ezeket a titokzatos, földi szemmel nem látható csodákat  
megláthassuk […]. A Szentírás is mondja, hogy ne öntsd a gyöngyöket 
a sertések elé. Ha méltatlanokká tesszük magunkat a [kegyelmi]  
látásra, akkor a jó Isten valóban elvon bennünket tőle.
Akkor úgy leszünk, mint az, aki ezt írta nekem: „Én  
nem tudom a Maga gondolatfűzését követni...” S megtörténhetik 
méltatlanságom folytán, hogy hűtlen leszek hivatásomhoz, ami  
egyenlő az élő halállal.
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Szabályzatunk jóváhagyásának évfordulóján hálás lélekkel 
kell megemlékeznünk arról, hogy szabályzatunk a Szentlélek-atyákra 
vonatkozó becikkelyezéssel véglegesen kialakult. S most, midőn olyan 
hercegprímás ül az esztergomi érseki székben, mint a mostani, aki 
annyira tudja, hogy a lelkek és az Egyház érdekét az államélet területén 
is kell védeni a törvényhozásban, nem ok nélkül hisszük, hogy a 
szabályzatunk végleges jóváhagyásával kapcsolatban ez reánk nézve is 
gondviselésszerű. És milyen nagy áldás, hogy Szent Péter trónján olyan 
pápa ül, mint XII. Pius, aki évekig volt Rómának nunciusi kiküldötte 
Németországban, s aki annyira átlátja, milyen nagy horderejű, hogy 
megfelelő keretek és forma között az Egyház és az egyháziak politikai 
vonalon is védjék a keresztény tanokat gyakorlati alkalmazásban. […] 
A kegyeket osztogató Szentlélek Úristen által a hercegprímási székbe 
helyezett bíboros hercegprímásunktól és a Rómában székelő Szentséges 
Atyánktól méltán reméljük fentiek jegyében szabályzatunk jóváhagyását.

Áldott legyen a Szentlélek Úristen, aki megtekintette az ő 
szolgálójának alacsonyságát, megtekintette a mi kicsinységünket, és 
kész velünk építeni!!!

Margit testvér

(29/b számú körzeti tanítás 1947. március 12-én,
1177. számú gépelt kézirat,

Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)
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Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Kedves Testvérek!

Március 25-e olyan nap, amikor igényem, hogy gondolatot 
cseréljünk, elmélkedjünk egy kicsit a napnak a Szentlélek 

Úristennel kapcsolatos eseményéről.
Ugye tudjuk, hogy lelkiéletünk középpontjában a Szentlélek 

Úristen áll? Mi nemcsak hirdetői akarunk lenni a Szentlélek Úristennek, 
nemcsak több imát kívánunk hozzá küldeni, mint általában az emberek, 
hanem - ami a Társaság számára olyan nagy kegyelem - tudatosan 
kapcsolatba akarjuk hozni lelkiéletünket a Szentlélek Úristennel, 
bensőségesebben, intenzívebben, az ő csodálatos működését jobban 
átérezve - átértve azt, hogy a kereszténység élése a Szentlélek Úristen 
kegyelme nélkül egyáltalán nem lehetséges, hogy ez annak feltétele. 

Ezért is nem akarjuk a március 25-ét elmúlni engedni anélkül, 
hogy minderről nem elmélkednénk.

Szenteljünk néhány gondolatot a mai napnak, mint olyan 
ünnepnek, amely nemcsak a Boldogságos Szűz Máriának szentelt nap, 
hanem a Szentlélek Úristennek is ünnepe. Március 25-e a megváltás 
történetének prelúdiuma. […] Aki a földre jön, hogy a megváltást 
lehetővé tegye, az maga a Szentlélek Úristen. Amikor Gábriel arkangyal 
köszönti a Boldogságos Szűz Máriát, a Szent Szűz kérdezi tőle, hogy 
miképp lehetséges a megtestesülés, hisz ő szüzességét az Úristennek 
szentelte. Ekkor közli vele az angyal, hogy az a nagy titok hogyan 
fog végbemenni. S erre feleli a Boldogságos Szűz: „Íme, az Úrnak 
szolgálóleánya.”... És a Szentlélek ereje szállt reá, úgy, ahogyan az angyal 
megmondta.

Amikor tehát azt mondjuk, hogy egész lelkiéletünket úgy 
rendezzük be, hogy egészen különleges figyelemmel fordulunk a 
Szentlélek Úristen felé, egészen különlegesen gondolunk rá, akkor 
március 25-én nemcsak a Szűzanyára kell gondolnunk, hanem a 
Szentlélek Úristenre is, amikor is utat tör a megváltás lehetősége felé.
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Márton művésznek egyik szimbolikus képén a Szentlélek sugara, 
az Isten ereje ráhull, beárnyékozza a liliomot, mely a Szűzanyát jelképezi. 
Itt kifejezésre jut, hogy a Szűzanya, mint corredemptrix19 dicsősége, 
boldogsága, nagysága mellett március 25-e a Szentlélek Úristen napja. 
Ugyanígy, ami csak történhet az Egyházban, az Egyház, az emberiség 
érdekében, az egyes lelkek érdekében, az mind elválaszthatatlan a 
Szentlélek Úristentől. Ő mindenütt jelen van, mindenütt cselekvő. 
A március 25-e nagy eseményénél ő az, aki jön, és a Szűzanya lelkét 
egészen magához öleli. Ezt fejezi ki a Szentlélek jegyese elnevezés.

Tulajdonképpen minden léleknek a Szentlélek jegyesének kell 
lennie. A Boldogságos Szűzre mégis egészen különlegesen vonatkozik, 
mivel benne semmi akadálya nem volt az Úristen működésének. 
Mindent, ami emberi gyengeség, gyarlóság, bűn lehetett volna, távol 
tartott magától. Így 100 %-os értelemben jegyes, vagyis az Úristennel 
egybeforrt lélek. Mindenki, aki az Úristent szereti, fogadalmas életet él, 
az jegyese nemcsak az Úristennek, de jegyese a Szentlélek Úristennek. 
De azoknak is jegyeseknek kell lenniük, akik nem tesznek fogadalmat, 
mert minden lélek hivatása az, hogy Isten iránti szeretetből annyira 
hozzá simuljon, mint földön a jegyes jegyeséhez - egy szív, egy lélek 
[legyenek]!

Az a tény, hogy a Szentlélek Úristen lelkiéletünk középpontjában 
[áll], a március 25-vel kapcsolatban kifejeződik abban, hogy míg 
általában azt a Boldogságos Szűz ünnepének tekintik - joggal és méltán 
-, mi emellett arra is gondolunk, hogy ez a Szentlélek Úristennek 
nagy napja; az ember megváltásának, üdvösségének nyitánya. S a 
többi ünnepnél, az élet minden mozzanatánál, a mi saját lelkünk 
eseményeinél, küzdelmeinél, mindig lássuk meg a konkrét események 
19 Társmegváltó. „A fogalom mögött az a kérdés áll, hogy Máriának milyen szerep jutott a meg- Társmegváltó. „A fogalom mögött az a kérdés áll, hogy Máriának milyen szerep jutott a meg-
váltás művében. Nem kétséges, hogy mint Jézus anyja a Megváltó földre jövetelében a legtisz-
teletreméltóbb és legbensőségesebb szerepet kapta. […] A teológusok e kérdést mindig óvato-
san kezelték, hiszen Máriát nem lehet egy vonalba állítani Krisztussal, az egyetlen közvetítő-
vel. A pápák közül csak X. és XI. Pius használta e címet kisebb jelentőségű nyilatkozatokban, 
de már XII. Pius és a II. vatikáni. zsinat a félreérthetőség miatt kerülte. Mária közvetítő szere-
pe mindenképpen alá van rendelve Krisztus egyetemes közvetítésének, tehát imádságával és ér-
demeinek fölajánlásával kiérdemelheti nekünk az ő kegyelmét, viszont maga a megváltás, mint 
érdemszerző tett, egészen Krisztus műve.” http://.lexikon.katolikus.hu/C/corredemptrix.html
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mellett a Szentlélek Úristennek működését, jelenlétét!
Most készül egy könyv, mely a Szentlélek Úristen működését 

akarja a világ elé tárni, nemcsak szavakkal, de illusztrációkkal is. Két 
ilyen kép azt ábrázolja, amit a Szentírás így fejez ki: „Az Úr Lelke 
lebegett a vizek felett!” Az egyiken egészen csendes tengert látunk, 
melynek tükrében egészen visszafénylik a Lélek. Itt minden csendes, 
nyugodt. [Ez a kép] az adventnek felel meg. A másik képen a háborgó 
hullámok felett látszik az égből jövő sugár. Az adventi [kép azt] jelzi, 
amikor kibontakozik az Úristen ereje azon idők [irányába], amikor 
majd ténylegesen ki fog bontakozni a teremtés.

Nekünk is tudatosítanunk kell, hogy az Úristen az ember 
lelkében is így él: ilyen nyugvóan, s közben mintegy várakozik, hogy 
erejét bennünk kifejtse. Milyen nagy különbség, hogy [mindez] 
öntudatlanul van-e bennünk vagy tudatosan. Márpedig a Szentlélek 
ereje nélkül ez a kibontakozás nem történik meg; nem élhet a lélek 
őnélküle! […]

A mi hitünk nem abban áll főleg, hogy mi azt értelemmel 
megértjük, imákat mondunk, szentmisét hallgatunk, hanem lényege 
az, hogy az isteni kapcsolatot, megváltottságot, kegyelmet, magát az 
Úristent, értelmet messze meghaladó mértékben átéljük. Ezt pedig a 
Szentlélek Úristen eszközli. Ilyen égő lángocskák módjára röpíti bele 
lelkünkbe a kegyelem világosságát és tüzét. Ha ez meg nem történik, 
lehetünk értelmileg magas fokon, magatartásunkkal szokás szerinti 
keresztények, de nem vagyunk azok a szó teljes értelmében. Mert 
Krisztus Urunk nem tudást akart hozni számunkra, nem egy filozófiai 
rendszert kívánt beállítani, hanem azért jött, „hogy tüzet hozzon az 
égből”. S mi mást akart, minthogy az felgyulladjon lelkünkben!20 
 
Ezt pedig a kereszténység foglalja magában, melyet a Szentlélek Úristen 
tesz élővé lelkünkben.

Társulatunk elgondolása szerint hivatásunk szentlelkes, s nem 
nyugodhatunk bele, míg a kegyelem nyilai úgy bele nem röppennek 
20 Vö.  Vö. Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon 
(Lk 12,49)!
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lelkünkbe, hogy hitünk tűz, égő valóság, élet legyen, s nem természetes 
lelkesedés, magatartás. Az is, de azon túl még sokkal több: élő valóság. 
Ezt a Szentlélek Úristen tüze kelti bennünk. Ha mi könyörgünk ezért 
a kegyelemért, s az Úr megadja nekünk, akkor a Szentlélek Úristen 
jelenléte a megváltás minden eseményét, életünk minden mozzanatát 
egészen más színben fogja előttünk feltüntetni, s minden erőlködés 
nélkül fogjuk tudni az eseményeket az Úristenen keresztül látni. Egy 
főtisztelendő úr, akit beidéztek mostanában, mondta ezzel a kellemetlen 
eseménnyel kapcsolatban: „a hiénákban és veszett farkasokban is 
nyilatkozhat az Úristen.” Így látni még az ellenséget is, természetfeletti 
meglátása és szemlélése a Gondviselésnek.

Visszatérve a március 25-ei gondolathoz: e nap csendességéből 
kiindul az óriási eseményfolyamat, mely most már 2000 év óta hatol 
bele az emberiségbe. Ki tudja, még hány ezer esztendőre tervezte a jó 
Isten, hogy az evolúció áthassa az emberiséget, és hogy végül itt a földön 
az Isten Fia országoljon. Ez folyamatos küzdelemmel jár. Hány embert 
hódított már meg az Úristen kegyelme ilyen élő tudattal, élő szeretettel! 
De mikor valaki átmegy az örökkévalóságba, s új emberek születnek, 
ezen új kis pogányokat állandóan újból és újból meg kell hódítania a 
kegyelemnek, hogy azok beleszülessenek az élő, keresztény levegőbe. 
Mikor lesz az, hogy eljön a földön az Úristen országa? „Nem adatott 
megtudni nektek az órát és napot.”21

Nekünk azonban le kell könyörögnünk önmagunkra a 
meglátogatottságot, a kereszténységet, a kegyelmet. Nem szabad 
önmagunkat kímélni, s tétlenül várni. Kérnünk kell, hogy tüzes 
lángocskáival töltse be lelkünket a Szentlélek Úristen, még akkor is, 
ha közben ez fájdalmat is jelent nekünk. Mert fájdalom nélkül nem  
lehetünk valóban élően keresztényekké. S mikor ez megtörténik, ez 
által is terjesztjük azt a világot, mely tükrözi az Isten Országát.

Összefoglalva: a kereszténység természetfeletti teljes mivoltában, 
nem csupán egy tan, melyet fel kell csak fognunk. S természetfelettiségén 
van a hangsúly. A Szentlélek Úristen kegyelme hozhatja bele lelkünkbe 
21 Vö.  Vö. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát (Mt 25,13).
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azt az állapotot, mikor fülünk lesz a hallásra és szemünk a látásra, és 
élő valóságként él majd lelkünkben az Úristen, intézkedései elfogadása 
és vele együtt való mindenkori működésünk. Az ilyen lélekben tud 
Krisztus élő mivoltában és erejében uralkodni.

A Boldogságos Szűz volt az, aki méltó volt arra, hogy a Szentlélek 
Úristen ereje benne egészen életre keljen.

Margit testvér
(32. számú körzeti tanítás 1947. március 25-én

1177. számú gépelt kézirat, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

Alakulásunk évfordulója alkalmából

Mindnyájan megilletődött szívvel jöttünk össze Társaságunk 
születésének évfordulója alkalmából. Valahányszor ezt az órát 

megérjük, újra és újra átjárja lelkünket a Boldogságos Szűznek hálaéneke, 
melyet ő így kezdett: Megtekintette az Úr szolgájának alacsonyságát!

Mindig ébren kell tartanunk magunkban a tudatot, hogy 
minden szerzetestársaság a kegyelemnek szülötte, tehát csoda. Ez nem 
csupán emberi elgondolás vagy hasonlat, hiszen az Egyház hivatalosan 
csodának minősíti azt, ha létrejön egy szerzetesalakulat, és az megmarad. 
Ez annyira szóról szóra értendő, mint ahogy csoda, ha az Úristen 
meggyógyít hirtelen egy vakon szülöttet vagy egy halálos beteget.

Kedves testvérek! Mi ennek a csodának folytonos és folytatólagos 
tanúi vagyunk. Benne élünk, mert hiszen az a társaság, mely a Szentlélek 
Úristen ültetvénye, az nem tőlünk függetlenül, rajtunk kívül, hanem 
bennünk él. Mi vagyunk tehát ennek a csodának az anyagi hordozói, és 
a jó Isten engedélyével valósítói.
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Az Anyaszentegyház természetesen nem a vegetatív, vérszegény, 
halódó, éppen csak létező társaság fennállását tekinti csodának, hanem 
azét, mely életerősen dolgozik, amely az isteni akarat tudatos hordozója, 
s amely valóban élettel teljes eszköze a Gondviselésnek; amely soha, 
egy pillanatig sem tétlenkedik, mint ahogyan az Úristen is állandóan 
teremtő kezében tartja a világmindenséget és annak minden egyes kis 
teremtményét.

Ahányszor május 12-én összejövünk, mindig meg kell 
állapítanunk, hogy megtekintette az Úr az ő szolgájának alacsonyságát, 
kicsinységét, elégtelenségét, gyatraságát, s mindezt tekintetbe véve 
dolgozik velünk. Életteljességében Társaságunk valóban az egészséges 
életnek minden nyilvánulását magán viseli, magába zárja, magával 
hordozza... Több éven át nem tartottuk nyilván a Társulat összlétszámát. 
Ebben az évben a főtitkárnak ismét módjában állt ezt összeszámolni, 
és 284 fogadalmast állapított meg. A jelöltek száma is 70-90 körül  
van, tehát erős succrescencia22 mutatkozik. Valóban nagyon mélyen 
meg kell hajolnunk az Úristen előtt, s neki megköszönni azt, amit 
velünk művelt.

Kegyelmének működésére gondolva természetesen gondolnunk 
kell arra is, hogy valóban alacsonyságunkból, kicsinységünkből építi  
ezt a nagyszerűséget.  Gondolnunk kell arra a csodálatos tényre,  
amelyre a fizikusok most vélnek rájönni, hogy tulajdonképpen  
nem létezik anyag a világmindenségben olyan értelemben, ahogyan  
ezt mi értettük, hanem csak energia, vagyis erő, s ez az erő mutatkozik 
különféleképpen, amit mi anyagnak minősítünk. Az anyag  
molekulákból áll, melyek a naprendszerhez hasonló módon 
mozgásban vannak: egy központi molekulanap körül egy vagy 
több molekulabolygó kering... Ha megfigyeljük, láthatjuk, hogy az 
élet különböző kategóriáiban, a szerves világban, az állatoknál, az 
embernél és az angyaloknál, ugyanazon törvény érvényesül. Amint a 
molekulák mozgásából energia keletkezik, a különböző kategóriáknál 
különbözőképp, ugyanilyen törvényszerűen keletkezik más és más 
energia.
22  utánpótlás



65

Krisztusi világot a Szentlélekkel!

Mikor gyarlóságunkra és az Úristennek működésére gondolva 
látjuk, hogy Társaságunk milyen életerővel tör elő küldetésének 
tudatában, akkor gondolnunk kell arra is, hogy az előtörést eszközlő 
energia a gyarlóságunkból és az isteni hatalom kegyelmeiből keletkezik. 
Ez a kettő feszültséget idéz elő, s ebből a feszültségből fakad az élet,  
az új energia. Tehát a kegyelmi világban is megtapasztaljuk ugyanazt, 
amit a fizikai világban, hogy a létnek alapja az energia. Milyen  
csodálatos, hogy az energia nem jönne létre, ha a mindenhatóság mellett 
nem lenne ott ez a gyengeség, ez a kicsinység, ez az alacsonyság.

Gyatraságunkat szemlélve tehát egy új csodát látunk: a mi 
gyengeségünkkel egyik tényezőjét képezzük annak a csodának,  
melynek [másik] tényezője az isteni mindenhatóság, gondolat,  
szeretet. Tehát a mi gyengeségünk nem akadálya annak, 
hogy az Úristen valósítsa gondolatát! Csak akkor lenne 
akadálya, ha mi a rosszal azonosítanánk magunkat, 
ha a rosszal közösséget vállalunk, ha megtagadva a jót,  
[a rosszba] belenyugszunk, vagyis nem küzdünk ellene. Különben, 
habár alacsonyak vagyunk, kicsinyek és gyatrák, az Úristennek [ez nem 
jelent akadályt], hogy velünk dolgozzék.

Azt is tudatosítanom kell, hogy a kegyelmi világban állandó 
energiatengerben úszunk. Minél kaotikusabb, minél pokolibb erők 
dolgoznak a világban, minél nagyobb erők küzdenek egymással, az isteni 
mindenhatósággal együtt küzdő, összeszövetkezett emberi gyarlóság 
energia-kifejlődése annál csodálatosabb. Tehát ne sopánkodjunk, 
siránkozzunk, aggódjunk azon, hogy ebben a szörnyű világban élünk, 
hanem csodálattal tekintsünk arra, hogy a teremtő Úristen gondolatának 
lehetünk hordozói! Még fokozza ennek a csodának nagyságát,  
szépségét az, hogy Társaságunkat egy olyan világban, [olyan]  
események közepette röpíti előre, amely világban földi elgondolások 
szerint meg kellene tulajdonképpen szűnnie, el kellene pusztulnia.

Kedves testvérek! Olyan kár lenne, ha a Szentlélek Társaságának 
tagjaiként nem tudatosítanánk mindezt! Ha jól átlátnánk mindazt, 
amiről fent szólottam, a csodálkozás és gyönyörűség töltene el 
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bennünket, és lelkünk a kegyelem fényénél megvilágosítva oly erőhöz 
jutna, mely legyőzné annak gyengeségét. Főképpen pedig vala- 
mennyien átkarolnánk az isteni szeretetet, s annál jobban 
munkálkodnánk az Úristen dicsőségén! Így haladva eljuthatunk  
majd oda, ahova a szentek is eljutottak!

Hála kel ajkunkra azért, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy 
mindezt láthatjuk!

Negyedévszázados évfordulónk előkészületéül ismét 
végighaladunk évi mottóinkon, s így Társaságunk életútjának egy-
egy stációján. Társaságunk mai születésnapján tehát elindulunk 
a negyedévszázados születésnap felé. Milyen mélyen gondolkozó  
lélekkel kell haladnunk, járnunk, dolgoznunk lelkileg abban az 
irányban, mely szellemileg a mi útvonalunkat jelzi.

Alakuló jegyzőkönyvünk felolvasását hallgassuk mindazon 
gondolatok ünnepélyessége jegyében, mely gondolatoknak 
elmélkedésünkben hangot adtam!

Margit testvér

(38. számú körzeti tanítás 1947. május 12-én,
1177. számú gépelt kézirat,

Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)
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Nyitó beszéd az 1947. évi káptalanon

Nemcsak üres szó, amikor azt mondom, hogy elfogódott szívvel 
nyitom meg káptalanunkat.23 Elfogódott szívvel […] tudatában 

vagyunk annak, amit szabályzatunkban is olvasunk és tanítunk, 
hogy a káptalan a Társaság legfőbb kormányzati szerve, tehát nagy a 
felelősségünk. […] Ez a felelősség minden káptalanunkon megvolt, 
de a mostanin ezen felül mindannyian valami megilletődöttséget 
is érzünk. Ez talán azért van, mert a káptalani tagok egy része nagy 
áldozatok, bizonytalanságok és kockázatok árán jutott csak ide. Ehhez 
a feszültséghez hozzájárul az is, hogy Friderika és Roberta testvérek 
nincsenek itt.24

De elfogódottságunkat fokozza az, hogy mi, akik eljöttünk 
viharok közepette, azzal a tudattal vagyunk itt együtt, hogy a jövő ma 
is bizonytalan.

Elfogódottságunk harmadik kitevője az, amit talán mindannyian 
átérzünk – én legalábbis a magam részéről átérzem –, hogy a Társaság 
már túlnőtt a lelkem befogadóképességein és méretein. Ebből keletkezik 
egy tehernek, egy olyan édes tehernek az érzése, amelyet még öt-tíz évvel 
ezelőtt nem éreztünk. Mindannyian tudjuk Szent Kristóf életéből, hogy 
amikor a kis Jézust vállára vette, a gyermeknek a súlya kicsi volt. Mialatt 
átkelt, egyre súlyosbodott a vállán. A túlsó partra érve már olyan nagy 
volt a teher, hogy szinte összeroppant alatta.

23  Az általános káptalant 1947. június 1-29-ig tartották a testvérek Budapesten. (Mona Ilo-  Az általános káptalant 1947. június 1-29-ig tartották a testvérek Budapesten. (Mona Ilo-
na)
24  A két kaliforniai káptalani küldött testvér – Friderika testvér és Roberta testvér -csak Bé-  A két kaliforniai káptalani küldött testvér – Friderika testvér és Roberta testvér -csak Bé-
csig kapott beutazási engedélyt, ezért nem tudtak részt venni a budapesti káptalanon. A ma-
gyarországi testvérek mindent megpróbáltak, hogy leküzdjék az akadályokat. Végül az ameri-
kai testvérek Csehszlovákiába kértek és kaptak beutazási engedélyt, oda viszont a magyarorszá-
gi testvérek nem kaptak engedélyt. Ezért 1947. július 7-én Margit testvér és Paula testvér egy 
kukoricáson átgyalogolva szöktek át Kassára, hogy ott az amerikai testvérekkel találkozzanak. 
„Két napot tölthettek ott, ami arra volt elég, hogy elmondják, mi történt a befejeződött kápta-
lanon, amit a Társaság vezetősége szeretett volna elnapolni, de erre Esztergom nem adott enge-
délyt. Így az újvilági küldöttek nélkül kellett megtartani, ami sok későbbi probléma kiinduló-
pontja lett, hiszen az amerikai kontinensről utoljára 1935-ben” érkezett káptalani küldött Bu-
dapestre. (vö. Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus, Budapest, 1997, 183-184.)
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Amikor Társaságunk elindult, mi sem éreztük ennek a tehernek 
a súlyát, könnyedén mentünk neki az életnek. Sok éven át vidáman, 
szinte bohókásan neveltük fel ezt a gyermeket, bár értelmünk tisztában 
volt feladatunk horderejével. Mindannyiunknak komoly és mély 
élménye az, hogy ez a gyermek most már mint felnőtt áll előttünk. 
Tudatában vagyunk annak is, hogy amikor a gyermek kicsi, a gondok 
is kicsinyek. Nagy gyermekkel nagy gondok járnak.

Látnunk kell azt is, hogy ebben a növekedésben a szervezet 
méreteivel arányosan növekednek az erők is. Most már a Társaságnak 
önmagában van meg az életereje, lendítő ereje, nehézkedési ereje, 
egyszóval: életsúlya. És ez az, amit érzek. A jelölteket is beleértve az  
1947. évi 300-as létszámban érzem azt, hogy ez a könnyedén feldajkált 
gyermek már a saját életerejének egész súlyával áll itt, és várja az életben 
való továbbvezetést, miután már kilépett a gyermekszobából. Azt is 
érezzük, hogy az az élet, amely ebben az előttünk gyorsan növekvő 
gyermekben van, rendkívül intenzív. Olyanok ezek az életerők, mint 
egy hömpölygő áradat, amely erősebben tovább ragadó, lendítő és 
nehézkedési törvényeket hord, amelyek a karunkban levő gyermek 
pehelysúlyát átváltoztatják nagy súllyá és teherré. Ha nem tudnánk, 
hogy ezt a terhet maga az Úristen hordja, akkor sokszor összeroppannánk 
alatta.

E gondolatokkal köszöntöm szeretettel a káptalan ittlevő tagjait. 
Köszöntöm azokat is, akik nem jöhettek el.

A jó Isten segítségében és a Szűzanya pártfogásában bízva, 
szeretettel nyitom meg a káptalant.

Margit testvér
 (A Testvér, 194825)

25 Az 1947. évi káptalan után kb. félévvel jelent meg  Az 1947. évi káptalan után kb. félévvel jelent meg A Testvér című stencilezett belső lapban 
több káptalani beszéd és beszámoló, így Margit testvér megnyitó beszéde is. A lapon nem sze-
repel sem évfolyam, sem szám megnevezése, de a tartalomból feltételezhető, hogy ez az 1948. 
évi 1. szám. (Mona Ilona)
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Káptalani beszámoló
Kedves Testvérek!

Beszámolómmal természetesen a hat évvel ezelőtt elmondott 
programhoz és annak egyes pontjaihoz kapcsolódom:

1. Célkitűzésem az volt, hogy Társaságunkat tőlünk telhetően 
megtartsuk az Úristen segítségével ifjú lendületében, hogy ne 
kényelmesedjék el, ne tehetetlenedjen el - hajlékony, acélos maradjon 
elsősorban lelki vonatkozásban.

Visszatekintve az elmúlt hat évre, úgy gondolom, az Úristen 
gondoskodott arról, hogy ez megtörténjék. Úgy látszik, a küzdelem, 
a bajok, a nélkülözések megtartják az embert fiatalos lendületében, 
mivel a küzdelem nélküli életnek megvan az a veszélye, hogy az ember 
eltesped. Rugalmasságunkat illetően nem kell annak hiánya miatt 
panaszkodnunk.

Ha a jó Isten a háború folytán el is vett tőlünk javakat és a 
magasabb életnívó lehetőségét, ez csak segítségünkre lehet abban, hogy 
nagyobb aktivitásra sarkalljon minket a kötelességteljesítésben, hiszen 
a fiatalabb generációkért és általában testvéreinkért, akik a Társaságra 
bízták életüket, felelősséggel tartozunk életlehetőségüket illetően.

Úgy vélem, a megélhetési lehetőséggel kapcsolatban lenne 
javítanivaló azon a vonalon, hogy hasonló mértéket használjunk 
másokkal szemben, mint önmagunkkal.

2. A lelkiélet ápolását és tudatos mélyítését illetően a Társaság nem 
vádolhatja magát. Ezen a vonalon sokkal több történik, mint általában 
a szerzetekben. Ugyanakkor látjuk, hogy ahhoz képest, mennyit kellene 
lelki vonalon elérnünk, kevés eredményről számolhatunk be. A jó Isten 
segítsen bennünket, hogy ne sajnáljunk semmi áldozatot a lelkiek 
előmozdítására!  Magam részéről is csak azt tudom mondani, amivel 
Friderika testvér jelentését befejezte: hogy a következő időszakban 
folyatni tudja azt, amit eddig tett.

3. Következő programpontunk a jelöltnevelés rendszeres kiépítése 
volt. Ezen a téren Paula, Auguszta és Alice testvér közreműködésével 
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sok haladás történt itt az anyakerületben és Erdélyben. A szlovákiai 
kerületkikezdés a központi testvérképzőben nevelteti tagjait. A kanadai 
és kaliforniai kerületekkel nem folytathattunk ebben a tárgyban 
eszmecserét. Bizonyára ők is minden lehetőt megtettek ez ügyben, 
de nagy nehézséget jelentett az elszakítottság.26 Amint összeállítjuk a 
jelöltneveléssel kapcsolatos határozatokat, sietünk nekik megküldeni. 

4. Súlyt helyeztünk a külső testvérek csoportjának kiépítésére, 
mégpedig az előbbinél fokozottabb mértékben. El kell készülnünk arra, 
hogy egyik vagy másik országban a Társaság tagjai nem folytathatják 
munkájukat egyenruhában, s ily módon a külső testvérség jelentősége 
fokozódik. Örömmel veszem tudomásul, hogy az anyakerületben 
a külsők száma mintegy harminc. Törekvésünk, hogy még jobban 
fejlesszük e csoportot, melyre a szabályzat értelmében oly nagy feladatok 
várnak. Kalifornia és Kanada figyelmét is felhívom a külső testvérség 
intézményére, mely fontos alkotórésze a Társaság épületének.

A kültagokra vonatkozóan ugyanez áll. Nem tudhatjuk, hogy 
a jövőben miképpen tudjuk biztosítani a Társaság külső működését. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy velünk egygondolkozású munkatársaink 
legyenek, kik szorosabb belső kapcsolatban is vannak a Társasággal. Ezért 
vettem oly örömmel, hogy a káptalan annyira behatóan foglalkozott a 
kültagság kérdésével. 

5. A succrescenciával27 kapcsolatban örömmel mondhatom, hogy 
ebben az évben az anyakerületben és Kaliforniában nagy haladást mutat 
a létszám. A tizenkét évvel ezelőtti táblázat alapján kiszámítottam, 
hogy milyen mértékben kellene növekednie létszámunknak ahhoz, 
hogy a mostani káptalanra elérje a háromszázat. Bár az elhunytakkal 
és a távozottakkal együtt túlhaladja a fogadalmat tettek száma a 
háromszázat, a jelenlegi testvérlétszám 286.

A jelöltek száma 96. Az anyakerületben az utóbbi időben 
számbelileg és minőségileg is javult a létszám. Megfigyelhettük, hogy 
az általános háborús nyomor kapcsán mint keresnek az emberek védett 

26 Utalás arra, hogy alig volt kapcsolata az európai testvéreknek az amerikai kontinens kerüle- Utalás arra, hogy alig volt kapcsolata az európai testvéreknek az amerikai kontinens kerüle-
teivel a II. világháború alatt.
27 Utánpótlás, új nemzedék. Utánpótlás, új nemzedék.

1947
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otthonokat. Ugyanez a motívum jobban felhívja az egyesek figyelmét 
a szerzetesi hivatásra és zárdai életre is, s olyanok is készségesen hozzák 
gyermeküket a Társaságnak, kik könnyebb körülmények között talán 
a nehézségek és tilalmak sorozatával állták volna útját gyermekük 
hivatásának. Köszönjük meg ezt az Úristennek!

Sohasem hagyhatunk azonban fel a hivatásokért való imádsággal 
és propagandával! Sohasem fáradhatunk bele! Ahol megfordulunk, 
hirdessük is mindenütt hivatásunk boldogságát s a hivatástudatot, 
mely ebben a pogány világban mindinkább kivész. Legyen feltétlenül 
propaganda-vezetőnk, aki személyében azonos a külső munka 
vezetőjével. Ő az, aki a hivatásterjesztést illetően ébren tartja [bennünk] 
a felelősségtudatot. Szükséges, hogy programszerűen és állhatatosan 
dolgozzék valamely irányban kerületenként. Egyik évben újságokban 
helyeztünk el cikkeket, ezt állandósítani kellene. Jó szolgálatot tesznek 
ismertetőink, a hivatáskurzusok, kiadványaink.

Nyomtatványaink közül az anyakerületben sajnos csak a naptár 
megjelenését engedélyezi a hatóság. A múlt évben 15 000 példányban 
jelent meg a Szenvedő lelkek naptára. Ez is hozzásegít ahhoz, hogy a 
köztudatban egyre inkább elterjedjen a Társaság ismerete. 

6. Az imádkozó ág kiépítését is felvettük programunkba. 
Anyakerületünkben örömmel tölt el minket, hogy a kápolnánkban 
mindennap elhangzik a recitált teljes zsolozsma. Kívánatos volna, hogy 
a kerületek is beállítsák azt. 

Erősen hangsúlyoztam a templom-anyaház és a férfiág gondolatát 
is. Dolgozzunk a templom felépítése érdekében, s törekedjünk állandó 
központi anyaházunk létrehozására! Nem szorul bizonyításra, milyen 
szükséges, hogy legyen külön társulati központunk, de templomunk 
is! A templom vonalán Benedikta nővér intenzíven bekapcsolódott a 
munkába… Mint tudjátok, Óbudára, az Árpád térre gondoltam jó 
ideig a Szentlélek-templom előkészítő templomát. Szinte érthetetlen, 
hogy mindig valami vagy valaki megakadályozta az ügy előbbre jutását. 
Engedélyezésére, illetve az ott kialakítandó plébániára vonatkozó 
hercegprímási beadványom nem jutott el a rendeltetési helyére, holott 
kívánatosnak látszott, hogy a szociális atyák ott kezdjék meg működésüket 

Krisztusi világot a Szentlélekkel!
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és létüket. Az ottani lelkészi tisztet más kapta meg. Miután látta, hogy 
milyen anyagi nehézségekkel kell megküzdenie, és évekig nem igen 
remélheti, hogy az ottani plébániai templom megépüljön, s hozzá még 
megállapítást nyert az is, hogy a föld évente kb. egy centiméternyit 
csúszik (tekintve, hogy dombos terület az, mely a templomnak ki lett 
jelölve), a lelkészi teendőkkel megbízott főtisztelendő úr áthelyezését 
kérelmezte a hercegprímástól. Ekkor ismételten kérelemmel fordultunk 
Esztergomba, hogy a megüresedett állást kapják a szociális atyák, s 
érthetetlen, hogy az ígéret ellenére más kapta meg az állást. 

Talán azt akarja az Úristen, hogy másutt legyen a szociális atyák 
bölcsője, esetleg Remetén, az új Szentlélek-templom közelében, melynek 
500 sírhelyes kripta-temploma annyira a túlvilágiak felé fordítja a 
figyelmet!

Tekintve, hogy a szociális atyák nagy részének külsőnek, 
titkosnak kell lennie, úgy képzelem, hogy több plébános tagja lesz. 
Ebből következik, hogy a külső testvérekhez hasonlóan működnének 
olyan helyeken, ahol belső szociális atyát nem kívánhatnának, így a 
plébániák vonalán is.

Henkey Hőnig főtisztelendő úr, akit a kérdés foglalkoztat, a 
szociális atyák tervével kapcsolatban kidolgozott egy tervezetet a laikus 
apostolkodás érdekében olyanformán, hogy lehetséges legyen a papok 
felszentelése civil munkakörökben dolgozók számára is, kik indítást és 
vonzódást éreznek a papi hivatásra, azonban civil munkájuk keresetéből, 
jövedelméből élnek, amellett bemutatják a szentmiseáldozatot, 
gyóntatnak, áldoztatnak.

Párizsban a gyári munkások között vannak ilyen papok. 
Elsősorban munkások, de a sormunkások is tudják róluk, hogy felszentelt 
papok. S miután a többivel teljes sorsközösségben élnek, dolgoznak, a 
munkások bensőséges szeretettel kapcsolódnak munkáspap társaikhoz.

Most, mikor nem egy helyen az Egyház jövője, működési, 
megélhetési lehetősége oly bizonytalan, nagy jelentősége van ennek. De 
jelentősége van olyan vonatkozásban is, hogy a hívek soraihoz tartozva 
társadalmilag, foglalkozásbélileg, szorosabb kapcsolatot tarthatnak 
fenn a világiakkal.
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7. Minden vágyunk évek óta, hogy legyen a Vatikáni Államban 
is társulati letelepedésünk. Ezzel kapcsolatban Marianne testvér 
felé fordul figyelmünk. Igaz, hogy az utóbbi öt évben nem lehetett e 
program valósítására gondolni. Meggyőződésem, hogy Társaságunk 
nemzetközisége közepette leírhatatlan jelentősége van, különösen 
a távolabbi kerületek szempontjából a római letelepedésnek. Lelki, 
felemelő szempontjain kívül mit jelentene ez kormányzati szempontból 
is!

Mikor évekkel ezelőtt beszéltem erről a kérdésről azt mondtam: 
Budapest, Róma, Genf! Most még hozzáteszem: Washington!

Hat évvel ezelőtti programpontjaimat átgondolva, ezekről 
számolhatok be. Örültem volna, ha több eredményről lehetne konkrét 
adatokat mondani. De kimondhatatlanul hálás vagyok az Úristennek, 
hogy a Szentlélek-templom és a szociális atyák irányában történt valami. 
S reméljük, hogy a jövőben tovább lehet építeni az eddigi eredmények 
alapján a munka kézzelfogható folytatását.

Anyakerületi vonatkozásban még hozzátehetjük a beszámolóhoz: 
Testvérek, élünk! Átéltük a nyilas támadásokat és a második világháború 
borzalmait. 

Ezt a teljesítményt az Úristennek köszönjük, egyedül ő 
végezhette el. Tudom, hogy az egész Társaság egyesül az anyakerülettel, 
hogy ezért Te Deumot énekeljünk. 

Margit testvér
(A Testvér, 194828)

28 Feltételezhető, hogy  Feltételezhető, hogy A Testvérnek ez a száma 1948 elején jelent meg. A belső használatra ké-
szült stencilezett lap első oldalán szereplő írás így kezdődik: „Káptalan után egy fél évvel tud-
juk csak közkinccsé tenni a nyilvánosságra alkalmas anyagot.” Az említett káptalan 1947. júni-
us 1-29-ig volt Budapesten. 
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Csak lelkek ne vesszenek el!29

Margit testvér programadó beszéde 
az 1947. évi káptalanon

A munkaprogramot részint a helyzet, a körülmények adják, részint 
kialakították azt a káptalani megbeszélések, részint az elmúlt 

években van meg a folytatásnak a gyökere.
Először szólok gazdasági helyzetünkről. Az elkövetkező 

években intenzívebben szeretnék foglalkozni a gazdasági ügyekkel 
olyan értelemben, hogy egyrészt figyelemmel fogom kísérni a gazdasági 
vonalon megoldásra váró feladatokat, másrészt első személyben is 
dolgozni fogok ilyen ügyek előbbre vitelén, amelyek gazdasági vonalon 
megkönnyebbülést jelenthetnek.

Hat évvel ezelőtt könnyedébben tekintettem a programképpen 
kitűzött központi házat, mint távolabbi tennivalót. Most mint közelebbi 
programot veszem fel, s így behatóbban foglalkozva vele, úgy látszik 
nekem, hogy a központi házhoz elszakíthatatlanul hozzákapcsolódik 
a Szociális Képző és a testvérképző. A testvérképzőnek a Társaság 
központjában kell lennie, a jelölteknek [pedig] el kell végezniük a 
Szociális Képző rájuk vonatkozó anyagát. Ezzel a program feltétlenül 
megnehezedik.

A Szociális Képzőért első személyben dolgoztam, a testvérképző 
eddig teljesen Paula testvér terhe volt. Kötelességemnek érzem, hogy a 
magam részéről is bekapcsolódjam ebbe a munkába. Ehhez fűződően 
szolgálni akarom azt a megoldatlan problémát, hogy az összes 
kerületek jelöltjei megkapják a megfelelő és előírt szociális képzést. 
Hogy mennyiben fog ez sikerülni a mai nehéz időkben, azt előre nem 
láthatjuk. Friderika testvérrel való találkozásunk alkalmával átbeszéltem 
vele a Szociális Képző beállításának fontosságát és kötelező voltát. Még 
nem alakult ki bennem, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát 
Kanadában. […]

29  Az eredeti cím: Margit testvér általános főnöknő programadása.
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Politikai területen a közeljövőben megoldásra váró feladat az, 
hogy több testvért képesítsünk közéleti munkára. Azonban ennek 
függvényei is vannak. Meg kell teremtenünk ehhez a munkához az 
anyagi feltételeket, mert hiszen a közéleti munkának nem egyetlen 
területe a törvényhatósági vagy parlamenti vonal. Ezek még jelentenek 
bevételeket, de más vonalakon a közéleti munka már csak áldozatokat 
jelent. Ennél a pontnál kiemelem, hogy teljesen előre nem látva, és 
minden valószínűség ellenére a jó Isten vezette úgy a vonalat, hogy 
már most a piramis zárókövein dolgozhatunk. Fontosnak tartom, 
hogy meglássuk az isteni Gondviselés e mozdulatait, és azokat követni 
iparkodjunk. Lássuk meg, hogy ez váratlan programteljesülés volt 
számunkra, szinte közreműködésünk nélkül. A célba érés sokkal 
teljesebb volt, mint a rátörekvés.

Ehhez hozzátartozik annak rendszeres kidolgozása, hogy mily 
módon, mily mértékben, mily irányban haladjon előre a külső munka. 
Megbeszéljük majd a kerületi főnöknőkkel, miképpen közeledjenek a 
közéleti munkatér felé.

De az élet is hömpölygeti a programot. Nyugtalanok az idők. 
Logikusan, rendesen valósíthatnánk a programot, ha nem befolyásolnák 
azt rajtunk kívül álló körülmények. E tekintetben előre is megértést 
kérek.

A következő programpont a Szentlélek-atyák, szociális atyák 
szervezetének a kidolgozása. Szenvedélyes szeretettel élem át, hogy 
a férfiág létrehívása és kialakításának szolgálata szellemi és lelki 
gondozottságunk, a succrescencia és a közéleti program szempontjából 
milyen fontos! Mi csak fél-lény vagyunk, amíg a szociális atyák 
nincsenek. S ha nagy dolog volt, hogy 1923-ban Társaságunk 
megalakulhatott, azt gondolom, a szociális atyák megalakulása úgy 
országos [szempontból], mint a többi kerület szempontjából még 
sokkal döntőbb fontosságú, mert a távolban is másképp halad a fejlődés  
akkor, ha ők már működésben lesznek.

További nagyon aláhúzott és nagyon komoly programom, 
hogy tartsam a kerületekkel az élő kapcsolatot kitűzött nagy céljaink 
átértéséhez, azok valósításához segítsem őket, hogy magukévá  
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tegyék a programot, lássák annak szépségét, hivatásunkkal való 
összefüggését.

Tovább folytatódik a világnézeti küzdelem, amelyben benne 
vagyunk, megsúlyosbítva a neoantiszemitizmus tényével. Olyanformán 
szemlélem, mintha a jó Isten a nyilas éra alatt kipróbálta volna a Társaság 
ellenálló képességét világnézeti területen. Az első osztályú vizsgát 
letettük, most jön a második év. A felsőbb osztály anyaga nehezebb. Az 
első alkalommal sok munka után ugyan, de azt gondolom, a testvérek 
95 %-ával sikerült megláttatnom a tiszta kereszténység követelését 
gyakorlati tekintetben, értve alatta azt, hogy az általános ember-
testvériség elvét, a faji kérdés kapcsolásával, keresztény módon kell 
alkalmazni a gyakorlatban.

Most e második alkalommal borzasztó, gyakorlatilag ható 
benyomásokkal, átélésekkel és tényekkel állunk szemben. Ez a küzdelem 
sokkal nehezebb lesz, és mégis bízom a jó Istenben, hogy most is 
megengedi, hogy hűségesen kitartsunk elveink mellett a várható sokkal 
nehezebb körülmények között is. Talán monotonnak fog hangzani, 
ha részemről újra ezekkel a kérdésekkel foglalkozom majd körzeti 
összejöveteleinken, melynek anyagát ezután minden kerület kézhez 
kapja. De külön örömöm az áldásos megoldás, melyet Paula és Alice 
testvérek megtaláltak: a társulati rész bekapcsolása az ő részükről a 
körzeti együttesek anyagába. A magam részéről a Társaság hegedűjének 
ezen az egy húrján – a világnézeti húron – fogok játszani.

Nagyon kérem az összes testvérek - különösen a kerületi 
főnöknők - kooperációját.

Úgy látom, és abban reménykedem, hogy a bontakozás 
lehetőségei még fokozottabban [mutatkoznak meg] előttünk. S 
milyen nagy öröm és boldogság lesz, ha a bekövetkező békében, 
elcsendesedésben, nyugalomban majd emlékezhetünk életünknek e 
második viharos éjszakájáról, melynek alkonya most van, és amelynek 
sötétségére készülünk, hogy el ne tévedjünk! Ha majd felragyog a  
belső béke hajnala, megtarthatjuk a második Istent dicsőítő  
gyűlésünket! S akármi lesz abban, ha talán több sír, vagy bármi  
veszteség lesz, csak egyet ne engedjen meg a jó Isten: hogy lelkek 
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vesszenek el! Ezért imádkozva kezdem meg társulati életünk ezen új 
szakaszát.

Segítsen minket a jó Isten, hogy elszakíthatatlan egységben 
ezen dolgozzunk!

Margit testvér
 (A Testvér, 1948. húsvét)

A keresztény közéletről

A közelmúltban történtekkel kapcsolatban meghatódottan gondolok 
a jó Isten gondviselésére. Fogadjuk meg egész életünkre, hogy 

mindig a jó Isten szemével akarjuk nézni és ítélni az eseményeket, 
azokban az ő vonalvezetését akarjuk nézni. (Ez is egy olyan szó, amelyet 
a mai éra törölt a szótárból, mert a Gömbös-időszakban keletkezett, és 
[akkor] volt nagyon használatos, azokra az időkre emlékeztet. Egyébként 
igen kifejező.)

Felteszem a kérdést, mint olyan sokszor: a Szentlélek Úristen 
ajándékai körül melyik képesít bennünket arra, hogy mindenben 
meglássuk a gondviselő mennyei Atya keze- és lábnyomát? Örülök, 
hogy olyan sokan emlékeztek rá: a jámborság ajándéka.

A választásokkal [kapcsolatban] azt reméltük, hogy mivel sok a 
hívünk, és ajánlásaik nyomán több mandátumot fogunk kapni. Vegyük 
tudomásul, hogy valójában eggyel több van, mint amennyit kaptunk, 
de hogy-hogy nem, a végén lecsökkent a kapott szavazatok száma. 
Nagyon érdekes, hogy amikor összeszámlálták az eredményeket, a nagy 
pártok szavazatainak száma az egyes napokon állandóan növekedett, 
míg az amúgy is kevés szavazatot kapott kis pártoké egyre csökkent. 
Az övék, mint az élesztős tészta, egyre dagadt, a miénk egyre jobban 
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zsugorodott össze. Megértjük, hogy ez véletlenül nem történhetett. 
Az első beszámolásoknál csupa „tévedések”-re jöttek rá. Mindezeken 
felül azonban felénk ragyog a mennyei Atya jóságos, gondviselő arca. 
Míg ugyanis a Pfeiffer-párt30 oly impozáns lendülettel tört előre, 
alighogy megjelent a színen, a másik oldal bérencei rögtön nekiestek 
gumibotokkal, ököllel, rendőrökkel, hogy kipusztítsák – mi pedig 
itt vagyunk, mint a kicsi párt, senki semmibe sem vesz, és hagynak 
nyugodtan létezni.

Mi a Női Tábor leglényegesebb programja? Mert vannak részletes 
napi programjai is. Mindannyiunknak tudnunk kell, nehogy valaki 
közülünk úgy járjon, mint az a bizonyos nővér, akitől megkérdezték, 
hogy mivel foglalkozik a rendje, és azt felelte: „Annyian vagyunk 
nővérek, miért pont engem kérdez?” A mi viszonylatunkban ez így 
hangzik: a Női Tábor leglényegesebb programpontja a tízparancsolat 
érvényesítése a törvényhozásban, az erőszakkal szemben a jogelvek 
érvényesítése, a női jogok érvényre juttatása a közéletben. Ezen kívül, 
ami egészen aktuális: a kis nemzetekért való munka, annak a köztudatba 
vitele, hogy nekik is joguk van az élethez. Azért mert kisebbek, nem 
seperhetik [őket] a többiek kényük-kedvük szerint ide-oda. A szegény 
embernek sem lehet kevesebb joga az élethez, mint a gazdagnak, a kis 
nemzetnek sem a nagyobb nemzettel szemben.

Annak idején sokszor foglalkoztunk ezzel a kérdéssel: mi a 
különbség a modern materialista felfogás és a keresztény hazaszeretet 
30  Magyar Függetlenségi Párt, Pfeiffer-párt, polgári politikai párt. A Független Kisgaz-
da Párt (FKgP) vezetőségével politikai engedményei miatt elégedetlen Pfeiffer Zoltán és 4 tár-
sa 1947. március 12-én kilépett az FKgP-ból, és 1947. július 26-án megalakították a ~ot. A jú-
lius 25-augusztus 27. közötti választási kampányban gyűléseiket a „fölháborodott antifasiszták” 
megzavarták, a képviselőjelölteket (Pfeiffer Zoltánt is) megverték. E terror ellenére az augusz-
tus 31-én megrendezett „kékcédulás” választásokon a párt 640 547 szavazattal (13,42 %-ot) 
49 mandátumot szerzett. 1947. október 3-án a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Paraszt 
Párt képviselői panaszt nyújtottak be a ~ mandátumai ellen, amivel szociáldemokrata és kisgaz-
da képviselők is egyetértettek. Képviselői letartóztatása, internálása és egyéb terrorcselekmények 
miatt Pfeiffer Zoltán november 4-én nyugatra menekült. Az Országos Nemzeti Bizottság válasz-
tási visszaélésekkel vádolva 1947. november 20-án föloszlatta a pártot, a választási bizottság 48 
képviselőjét mandátumától megfosztotta, képviselői többségét az ÁVO elfogta. http://lexikon.
katolikus.hu/M/Magyar%20F%C3%BCggetlens%C3%A9gi%20P%C3%A1rt.html
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között? Keresztény szemmel nézve mi látjuk, hogy minden nemzet 
kapott egy bizonyos hivatást az Úristentől, s azért, hogy istenadta 
hivatását betölthesse, egy nemzetet sem szabad eltiporni. Bár a 
nemzetközi chartában biztosították az emberi jogokat, a gyakorlatban 
azonban nem vesznek róluk tudomást, és ezért kell értük harcolni.

Az említett tízparancsolat érvényesítését, az egyház és állam 
együttműködésének előmozdítását, a Szentszékkel való diplomáciai 
viszony helyreállítását, katolikus iskolák biztosítását, a tankönyvek 
szabadságát, a házasság szentségének az állam által újra való 
elismertetését nekünk kell képviselnünk. Csupa katolikus ügy, melyek 
mélyen érintenek bennünket.

A hároméves tervvel kapcsolatosan meg kell jól jegyeznünk egyes 
dolgokat. A hároméves terv keretén belül egy nagy veszedelem fenyegeti 
az embert, mégpedig az, hogy a materiális értékek sorában – amilyen a 
föld, a gabona, az érc, a lábasjószág – az ember is az anyaggazdálkodás 
tárgya lesz. Úgy fognak vele bánni, úgy fogják majd tenni-venni, mint 
a többi materiális értéket. Néhány [éven belül] már nemcsak a svábokat 
fogják kitelepíteni, hanem kor és nem szerint másokat is, amint a 
múltban a zsidókkal is történt. – Ez az óriási különbség a keresztény 
világnézetű és a materiális irányzatú hatalom viszonyában az emberhez.

A keresztény hatalom látja az emberben a halhatatlan lelket, az 
Úristen gyermekét, az Úristentől neki adott elidegeníthetetlen emberi 
jogokat, s tudatában van annak, hogy neki feladata az embert szolgálni 
itt a földön. A materialista állam, ha erős, azt teszi, amit akar. Nekünk 
ezt jól meg kell értenünk, s ha felvilágosításért fordulnak hozzánk, meg 
kell tudnunk magyarázni, hogy az ember, a kis egyén teljesen védtelen 
és kiszolgáltatott az anyagelvű államhatalommal szemben, amelynek 
fegyvere az ököl.

A keresztény államban a jogok védik az egyént. Az a hitből fakadó 
tudat, hogy az állam felelősséggel tartozik minden egyes egyénért, aki 
benne él, és mindegyikről számot kell majd adnia [Istennek], akinek 
az államhatalom csak földi képviselője. A materialista állam nem 
vesz Istenről tudomást, mert az a tudat zavarja őt működésében. 
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Aki hozzásegít anyagelvű embereket ahhoz, hogy a közéletben 
tevékenyen részt vegyenek, az kiszolgáltatja önmagát és polgártársait 
az ő kényüknek-kedvüknek, felelőtlen hatalmuknak. Mennyire át nem 
gondolt, ész nélküli cselekedet hitetlen embereknek adni az önmagunk 
feletti hatalmat! Az egyes ember biztonságban csak akkor lehet, ha a 
felette lévő hatalom hívő és keresztény! Azért adtak annyi szavazatot 
Barankovicsra, mert azt hirdette, hogy „keresztény” programmal jön. 
A Női Tábor jelvényét pedig azért törölték a szavazólapokról, mert – 
amint az egyik kommunista őszintén megjegyezte – ha látják a keresztet, 
akkor mindenki arra akar szavazni.

Az emberek kezdik sejteni az összefüggést az egyes dolgok között, 
csak még nem tudják. Nekünk azonban értenünk és tudnunk kell 
ezeket, és embertársainkat is fel kell világosítanunk, el kell igazítanunk.

Margit testvér

 (Körzeti tanítás 1947. szeptember 12-én, 
1177. számú gépelt kézirat,

Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest) 
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Növekedésünk

Megdöbbentő csodálkozással szemlélhetjük, hogy Társaságunk 
fájában miféle kitörő életerők vannak! Különös dolgok 

bontakoznak ki a szemünk láttára, mint amilyen a férfiág, vagy 
a Keresztény Női Táborból, a női pártból kinövekedő férfi tábor. 
Elkezdtük a Társaság életét római katolikus alapon élni, s most a 
bukaresti nuncius felszólított, hogy szervezzük meg a görög katolikusok 
szociális testvéri intézményét is. Elindultunk a kis Magyarországon, 
s ma már három világrészben, Amerikában amerikai testvérekkel, 
Kínában kínai testvérekkel szolgáljuk a Szentlélek Úristen ügyét. 
Szinte olyanok vagyunk, mint a gazdag talajba ültetett, és kertész által 
gondozott növények, amelyek gazdagok, frissek, zöldek, tele vannak 
fiatalos életerővel, de a leveleket érinteni nem szabad, mert annyira 
fiatalok, annyira duzzadnak az élettől, hogy ha nagyon ütögetik őket, 
megtörhetnek.

Mikor mindezt látjuk, nagyon meg kell mindezt köszönnünk 
a jó Istennek, és tudnunk kell, hogy a létezők világában csak addig 
él valami, amíg halad; amely pillanatban megáll, a halál felé indul. 
Láttam egyszer egy halott szerzetet. Protestánsok voltak, s már alig volt 
két-három tagjuk. Ilyen élettel teljes szerzetben lenni, mint a miénk, 
nagy kegyelem.

A Társaság nem kívülálló lény, akit nézek, hogy milyen 
életteljesen bontakozik, hanem a Társaság mi vagyunk. Alázatos hálával 
kell elfogadnunk azt a tényt, hogy mindannyian atomjai vagyunk 
ennek az erőteljes Társaságnak. […]

Mivel a Társaság mi vagyunk, a jó Isten bennünk keres egy kis 
alapot, amelyre kegyelmét ráerősítse. Nagyon kevés az, amit mi hozzá 
tudunk adni, de a jóakarat, az alázatosság, a kegyelem nagyrabecsülése, 
féltése, az önátadás, a jóban való igyekvés, a jó Isten szeretetének ápolása 
azok, amelyek alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a jó Isten rápermetezze 
kegyelmét, s élete legyen a fának.
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Viszont, ha a közösségi életben van olyan lélek, aki nem járul hozzá 
ehhez az életteljességhez, hanem közömbös vagy hanyag, akkor ezzel a 
fa életerejét is megköti, csökkenti. Pedig ebben a században, melyről el 
lehet mondani, hogy a halál százada, nagyobb jót nem tehetünk, mintha 
úgy tartjuk a lelkünket, hogy az Úristen arra rátekintve azt lássa, hogy 
– akármilyen gyatra is – lényegében a szeretetben gyarapodni akar. Az 
ilyen lélek hozzájárul ahhoz, hogy az életteljességet a maga részéről is 
folyamatossá tegye és fenntartsa.

Ha emberi szem nem is láthatja meg, hogy kik a cselekvő 
hozzátevők és kik a közömbösek - a jó Isten tudja. Kérjük, hogy 
egyikünk se legyen olyan, aki elvesz, hanem aki hozzájárul.

Mercedes Szűzanya napján térjünk vissza a Társaság bölcsőjéhez, 
és gondoljuk el, milyen nagy fejlődés történt a nyomorúságos kis 
otthontól mostanáig. Hálával gondoljuk át, és kérjük, hogy ameddig 
szánja nekünk a missziót, addig mindig az élet teljességével szolgálhassuk 
őt. A Társaság élethatárát a jó Isten akarata szabja meg egyedül, nem 
pedig a mi gyarlóságunk. Mercedes Szűzanyára gondolva, kérjük anyai 
pártfogását továbbra is, és a jó Istennek énekeljünk boldog, hálás éneket, 
mert enged minket ebben a közösségben, ragyogásban, hegyi levegőben 
élni és dolgozni!

(Margit testvér által át nem nézett gyorsírói jegyzet alapján)

Margit testvér 

 (A Testvér, 1947. október)
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Krisztusi világot a Szentlélekkel!

A mentelmi bizottság ítélethozatalának 
előestéjén

1947. október 29.

Azért akarok szólni még ma este hozzátok, mert tudom, hogy 
aggódtok miattam. Sajnos az ember nem tudja magát teljesen 

függetleníteni az eseményektől, de ha tekintetünket teljesen az Úristen 
felé fordítjuk, lecsillapul minden izgalom, mert tudatosítottuk, hogy 
minden az ő tudtával történik. A jó Isten nem messze a csillagok fölött 
trónol, mindenütt jelen van a mennyei Atya. Kezét fogva megyünk 
keresztül az életen. Aki azon a helyen van, amelyre őt a jó Isten 
állította, az biztosan tudja, hogy hivatása ott van, azon a helyen, és ott 
biztonságban érzi magát. Érzi, hogy a jó Isten hogyan adja segítségét. 
Nem szabad tehát azt gondolni és azt mondani: Jaj, milyen borzasztó 
volna a mentelmi bizottság elé állni! Aki a jó Istentől kijelölt helyen van, 
annak a megbízatásával járó kockázatok, szenvedések, próbák egészen 
másképp jelennek meg, mint ahogy megjelennének annak, akit nem az 
Úr állított oda. Azért ne nyugtalankodjatok, az izgulás semmit se segít, 
ellenkezőleg, mindent elront.

Nekünk, minden egyesünknek megvan a maga missziója. Hogy ez 
kinél-kinél milyen formában jelenik meg, azt a jó Isten tudja. Nemcsak 
feltűnő, nagy feladatokat adó missziók vannak, szólhat a missziónk csak 
egyetlen emberhez is. Lehet a feladatom egészen kicsi, lehet a feladatom 
egészen nagy, lehet a feladatom könnyű, veszélytelen, de ha esetleg olyan 
missziót adna a jó Isten, amely természet szerint, tárgyilag felfogva 
félős, terhes, gondoljunk mindig arra, hogy emberé a munka, Istené 
az áldás. Az lesz az ügyből, a feladatból, amit a jó Isten akar, ahogy 
ő rendezi el, ahogy ő intézi el. Éppen azzal a hittel kell az embernek 
leszerelni természetes izgalmát, és arra gondolnia, hogy az adott 
pillanatban mindig rendelkezésére áll annyi kegyelem, amennyi annak 
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a feladatnak az elvégzéséhez szükséges. Ebben a tudatban az embernek 
a nehéz is könnyűnek látszik, magától értetődőnek. A kegyelem belülről 
kiegyenlít, megtámaszt, megolajoz, és a lélekben állandó béke honol. 
Ezért jó időben, rossz időben gondoljatok arra, hogy nekem megvan 
a magam missziója. Engem a jó Isten állított erre a helyre, éppen ezért 
megadja a szükséges kegyelmet misszióm betöltéséhez.

Úgy megnyugtat engem, ha tudom, nem aggódtok különösebben 
miattam, hanem inkább szeretettel, imával, együttérzéssel támogattok, 
és őrzitek, ápoljátok a békét, a jóakaratot, a hűséget, az egység lelkét, az 
egymás iránti szeretetet. Ha így legyőzzük azt, ami békétlenség bennünk 
volna, ha így felajánljuk kis nehézségeinket, melyek kísérnek minket – 
ezekkel az áldozatokkal segítetek, támogattok engem. Akármilyen lesz 
tehát a holnapi tárgyalás kimenetele, természetfeletti módon fogjuk azt 
felfogni, fogadni.

Margit testvér

Azóta elhangzott az ítélet, mely a parlamenti 60 napi kitiltást 
jelenti. Margit testvérnek első szava: „Hála a jó Istennek, most lesz időm 
a szabályzaton a végső munkákat elvégezni!” Derűs, készséges arccal és 
lélekkel fogadta ezt is, mint mindent a jó Isten kezéből, és azóta tényleg 
a szabályzat ügyének él.

Most kezdünk valamennyien Bosco Szent Jánoshoz egy 
kilencedet a szabályzat végleges jóváhagyásának érdekében. Az 
anyaház kápolnájában felfüggesztettük Bosco Szent János ereklyéjét. 
Csatlakozzunk valamennyien ehhez a kilencedhez!

(A Testvér, 1947. november)
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Osztogassunk Krisztus országának 
szentlelkes gazdagságából!

1948

Tanítás a mottóról

Az idei mottó szövege még nem alakult ki véglegesen. A két évvel 
ezelőtti mottónk ez volt: Romokon új világot! Nem fizikailag 

értettük, hanem lelkileg. A háború következtében sok érték pusztult el 
kegyelmi, erkölcsi, államéleti, kormányzati, anyagi vonalon, mindenütt 
romok hirdették ezt az általános pusztulást. A következő év mottója 
ennek mintegy folytatása volt: Krisztusi világot a Szentlélekkel! Az idén 
ezt a gondolatot fűzzük majd tovább: Osztogassunk a szentlelkes világ 
gazdagságából a szegénnyé lett világnak! Körülbelül ez lesz a mottó 
tartalma. Ennek a gondolatnak azonban még nincs meg a megfelelő 
könnyed formája. Feltételezzük - a gondolat szerint -, hogy ez a világ 
bennünk van, ismerjük gazdagságát, rendelkezünk is vele, és igyekszünk 
vele megajándékozni embertársainkat is.

Mielőtt rátérünk ennek a gondolatnak a részletezésére, 
összegezzük előbb a tavalyi mottót: Krisztusi világot a Szentlélekkel! 
A krisztusi világ más szavakkal: Krisztus országa. Mi az ország? 
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Bizonyos terület alattvalókkal, ahol valaki vagy valakik uralkodnak. 
Krisztus országa lelki területen van, ő a lelkek felett uralkodik. Az ország 
egységes terület, ugyanazok a törvények vannak benne érvényben. A 
krisztusi országban az Úristen törvényei vannak érvényben, amelynek 
mindenki engedelmeskedni tartozik, ezek biztosítják az ország rendjét. 
A krisztusi országhoz hozzátartozik az is, hogy ott semmiféle kényszer 
nincs. Csak szabad akarattal lehet valaki ennek az országnak a polgára. 
Ott az uralkodó nem mondja: ha nem lépsz ide, elveszíted az állásodat. 
Nincsenek pandúrok, kémkedők. Nem is kell, mert a mennyei Atya 
tekintete a szíveket és veséket is áthatja. Amely pillanatban valaki nem 
akar többé ennek az országnak alattvalója lenni, máris ki van zárva. 
Ez a szent szabadság országa, az az ország, amely „nem e világból 
való”. Nem úgy tevődik össze, [nem úgy] jön létre, [nem úgy] áll fent, 
mint ennek a világnak országai. Egészen más tényezők szerepelnek 
létrejötténél, itt minden a lelkiségen nyugszik. Nem „evilági” erők, de 
a Szentlélek Úristen kegyelme hozza létre, bontakoztatja ki, tartja fenn, 
teszi megközelíthetővé. Csak a Szentlélek kegyelmével lehet ebbe az 
országba belépni, lehet benne látni, örülni, élvezni, gazdagnak lenni. 
Amint a massabielle-i sziklánál a nagy tömeg közül csak Bernadette 
látta a mosolygó, integető Szűzanyát, s nagyon csodálkozott azon, hogy 
a többiek nem látják, mint ő.

Foglalkozzunk tehát ezzel a csodálatos világgal, amelynek 
értékeiből szeretnénk gazdagok lenni, és gazdagságunkból másoknak 
is adni! Gondoljuk át azt, hogy a kereszténység milyen szép és 
nagyszerű! Szépségét hogy ne lehetne felfogni értelemmel? Egy nemes 
szívű, tisztalelkű, értelmes ember nemcsak felfogja, de szépnek tartja, 
még akkor is, ha tudatában van, hogy ő maga nem tartozik ennek az 
országnak a tagjai közé. Annak idején a Nemzetgyűlés egyik tagja, 
egy kiváló zsidó ember, Sándor Pál, véleményét mondva a magyar 
kereszténységről, így nyilatkozott: „A magyarok rosszul vannak 
megkeresztelve.” Ez a kijelentés mutatja, hogy nagyszerű fogalma volt 
a keresztényekről. A mai embernek is vannak róla fogalmai, mert egy 
vallásos, jámbor emberről többet is tart és tőle többet is vár, mint egy 
hitetlentől. Aki pedig bele tud merülni az eszmék világába, és filozófiailag 
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képzett, aki előtt az igazság, az elv, a szellem, a jóság, szépség, éltető erő 
otthonos fogalmak, az világosan érti, látja, hogy a kereszténység milyen 
nagyszerű dolog. Mégis, valaki mindezt nagyszerűen tudhatja - mint 
minden katolikus gyermek a katekizmust az iskolában -, s mégsem tagja 
a kereszténységnek, nem tartozik Krisztus országába. 

Miben is áll tehát lényegében a kereszténység? Először is 
elfogadása mindannak az igazságnak, amit az Úr Krisztus tanított, 
és nekünk az Anyaszentegyház hirdet. Szent Pál beszél arról egyik 
levelében, hogy hogyan higgyünk valamit, ha arról nem tudunk, és 
hogyan tudjunk valamiről, ha azt valaki más nem mondja nekünk. Az 
apostolkodás szükségességével kapcsolatosan említi ezt. Ez azonban 
még nem elég ahhoz, hogy előálljon Krisztus országa, uralma, amelyről 
azt mondja, hogy „nem e világból való”. Érthetem, szépnek tarthatom, 
lelkesedhetem érte, és ugyanakkor nem vagyok úgy keresztény, ahogyan 
lennem kellene.

Mi teszi tehát ki a kereszténység nagyobbik, lényegbevágóbb, 
döntő részét? Akkor lesz valaki keresztény, ha a megváltott, bűntől 
szabad lelkébe a Szentlélek Úristen kegyelme száll. Milyen furcsa, hogy 
mi oly kevéssé éljük át ennek valóságát! Meg lehetne fogni, ha anyagi 
természetű volna, mint ahogy sok, valóban létező dolgot meg lehet 
fogni. Több ez, mint amelyhez akarattal lehet ragaszkodni. Mi tehát 
a kereszténység lényege? Élő erő, amelyet a Szentlélek Úristen belehel 
a lélekbe. Mindaddig tehát, ameddig csak tudom, értem, lelkesedem 
a kereszténységért, amíg csak magam akarom, nem jön létre, nem 
következik el bennem Krisztus országa, mely nem e világból való. 
Imádkozhatom, eljárhatok a templomba, gyakorolhatok önmegtagadást. 
Ezek még mind emberi erővel elérhető dolgok, készségek, amelyek 
megszerezhetők, mint erkölcsi erények.

Az istengyermekség nem egy gondolat, elmélet, kifejezés csupán, 
hanem valóság. […] Jól jegyezzük meg, véssük mélyen a lelkünkbe, hogy 
Krisztus világa a lelkekben van, más szóval a kereszténység a Szentlélek 
Úristen éltető ereje [bennünk]! Isteni élő erő, mely a lelkembe hozza az 
Úristen létének velem való közlését, nem az értelem s az emberi akarat, 
de a Szentlélek erejének közvetítésével. Ez nem szembeötlő módon, külső 

Osztogassunk Krisztus országának Szentlelkes gazdagságából!
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jelenségek, elváltozások kíséretében megy végbe, nem a saját akaratom 
erőlködése hozza létre - bár azt az 1%-ot részemről vággyal, imában, 
igyekezetben szintén elvárja az Úristen -, hanem végeredményben a 
Szentlélek kegyelmének műve.

Krisztus országa nem e világból való. A földön is jöhetnek létre 
nagyon szép országok, becsületes, tisztességes emberekkel. Gondoljunk 
csak arra a norvég utazóra, aki egy évvel korábban ottfelejtette 
esernyőjét az állomás váró termében, és amikor újra arra utazott, a 
takarítónő örömmel adta neki vissza azzal, hogy milyen jó, ezentúl 
nem kell mindennap rakosgatnia. Egy magyar ember aggódva nézett 
az utcán egy magányos kisgyermeket, és megkérdezte, hogy ki vigyáz 
rá. „Nézze, mennyi ember járkál az utcán, az mind vigyáz reám.” 
Emlékszem, velem történt, hogy mikor annak idején gyerekvonatot 
kísértem Svájcba, maradt a végén hat gyermekem, a nyakukban táblával, 
bizonyos szülők nevével és címével, akik közül nem utazott eléjük egy 
sem. Nem mertem az állomásfőnökre bízni őket, hanem elutaztam 
velük rendeltetési helyükre. Később láttam, hogy teljesen felesleges volt. 

Nagyon szép dolgok lehetnek kegyelem nélkül is, mint pusztán 
erkölcsi eredmények, de jól különböztessük meg a kettőt. Amikor sor 
kerül rá, akkor látjuk, hogy egyes sikerült dolgokban, eredményekben 
mennyire túlsúlyban van az emberileg akart, szeretett, értett rész. 
Hányszor tapasztaljuk, hogy mennyire gyengék vagyunk, milyen keveset 
tudunk elviselni! Például az elöljáró egy kis hidegsége, ha nem ápol, nem 
gondoz bennünket, mennyire el tud csüggeszteni egy fiatal testvért. 
Általában, amikor az erőm próba elé kerül, szinte látom magamat egy 
krepp-papír esernyővel, amelyet a vihar foszlányokra szaggat, és folyik 
le rólam a piros festékoldat, mint annak idején a chicagói kongresszus 
alkalmával az agyonázott színes papírornátusokról. Azzal az ernyővel 
járok ilyen csúfosan, amelyet napsugárban oly biztos érzéssel tartok a 
fejem felett. Valahogy túlságosan értékeljük a pusztán emberileg szépet, 
nagyszerűt, kiválót, s nehezen tudjuk magunkat beleélni abba, hogy egy 
nem e világból való, isteni erő van hivatva a lelkünkbe vinni mindazt, 
amit a kereszténység hozott. Egészen más ez az erő, mint az emberi 
természetes erő, akármilyen nagyszerű is legyen az.
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Osztogassunk Krisztus országának Szentlelkes gazdagságából!

Visszatekintve az elmúlt évekre kérdezzem meg magamtól: 
Mennyire jött el lelkembe az a krisztusi világ, amelyet a Szentlélekkel 
építettem? Úgyis mondhatnánk: amelyet a Szentlélek épített bennem?

Chmacht tanár úrnak a karácsonyi lelkimagány alkalmával 
tartott előadásában hallottuk azt az egészen meglepő gondolatot, hogy a 
végtelen nem csak abban különbözik a végestől, hogy határtalan, hanem 
főleg abban, hogy „más”, mint a véges. A kegyelemtől éltetett jóság, 
lelkiség, erő más, mint ugyanezek az erények természetes alapon. Óriási 
és egyben megrendítő gondolat, hogy a lelkemben élő valóságként, 
mint egy élő lényt, hordozom a kegyelemtől éltetett látást, értést, erőt, 
örömöt, bánatot. Ennek a gondolatnak nyomán bizonyos fokig az is 
érthetővé válik, hogy a három isteni személy egységesen egy Isten. 

Amikor olyan aggodalommal nézzük a világ menetének lefelé 
való irányát, s nem tudhatjuk előre, hogy mi jön, és mi jöhet, akkor 
olyan kimondhatatlanul szükséges, hogy békében, lelki nyugalomban, 
bizonyos fokú biztonsággal, de távol minden beképzeléstől és gőgtől, 
járjunk ebben a rettenetes világban. Mily égetően szükségünk 
van Krisztus országára, a lelkek felett való uralmára, amelyben az 
istengyermeki, igazi szabadság és a Szentlélek ereje, kegyelme érvényesül! 
Természeti énünk milyen nyomorúságos valami! Nehéz helyzetekben 
érezzük, hogy mennyire kevéssé vette még birtokba Krisztus az én 
belső világomat, milyen kevéssé működhet bennem a Szentlélek, mint 
éltető erő. Milyen sok bennem a gyatraság, a gyengeség, félénkség… 
Mennyire még én vagyok, mint „én”, s mennyire nem Krisztus, a 
Szentlélek érvényesül bennem! Gondoljunk csak az életösztönre, s 
ezzel szemben az örökkévalóságba vetett hitünkre, amely azt mondja, 
hogy ott jön a teljesebb élet! Gondolatban szembeállítva magamat a 
természetes halállal, vagy az azt megelőző testi kínokkal, egyszerre 
világos lesz előttem, hogy mennyire a természetes életemet élem, milyen 
foszlányokban tartom magam felett az én szépnek vélt krepp-papír 
ernyőmet.

Szeretném, ha jól a lelkünkbe vésődnének a ma hallottak, 
azért nem vesszük tovább a mottóval kapcsolatos többi gondolatot, 
hanem meghagyjuk a következő körzeti tanításra. Összefoglalva tehát, 
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ma szó volt a mottóról, amelynek gondolati tartalma: Osztogassunk 
Krisztus országának szentlelkes gazdagságából! Krisztus országa az 
a természetfeletti, kegyelmi világ, amelyet a Szentlélek ereje éltet. Ennek 
a világnak az értékeiből, gazdagságából kell osztogatnunk!

(Margit testvér által át nem nézett gyorsírási jegyzet alapján.)

Margit testvér
(Körzeti tanítás 1948. január 2-án, gépelt kézirat, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum

Az Oltáriszentségen át a Szentlélekhez

Az előző évben azt mondtuk az Eucharisztiáról, hogy az a „szeretet 
köteléke”, ennél a mottónál pedig [azt], hogy „általa a Szentlélekhez”.

A kegyelmi élet [valósulása] keresztény és még inkább 
krisztusjegyesi állapotunknak az érettsége, beteljesedése. A múltkor 
már említettem, hogy erkölcsileg is sokat fel lehet fogni a kereszténység 
szépségéből, családot, államot, társadalmat összetartó erőiből. S 
lehet emberi akarattal megvalósítani erkölcsi erényeket: szorgalmat, 
odaadást, áldozatosságot, [de] kegyelem híján, csak emberi erővel nem 
lehet kereszténnyé lenni.

A kereszténységnek elengedhetetlen tényezője a kegyelem, 
mert az nem egyszerűen erkölcsi rend, rendszer, világnézet, hanem a 
kereszténység – ezen van a legnagyobb hangsúly – a természetfeletti 
világba való bekapcsoltság, ami maga is csak a Szentlélek kegyelme által 
történhet. Mi csak egy kis részét tudjuk átérteni annak, hogy mi az: 
istengyermeknek lenni, a kegyelem által befogadva lenni a Szentháromság 
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isteni családjába, ahova semmiféle jog alapján nem tartozhatnánk, mert 
természeti lények vagyunk, nem természetfelettiek. Egyedül a kegyelem 
erejével kapcsolódhatunk a jó Istenhez, s ezzel az erővel sok minden 
lehetséges számunkra, ami emberi erővel kivihetetlen.

Amit mondani szeretnék, az tulajdonképpen ismétlése annak, 
ami A Testvérben annak idején megjelent. Csatolásképpen hozzáfűzöm, 
hogy milyen csodálatosan szép volt az Úr Jézus földi életében az ő és a 
Szentlélek Úristen versengése. Egyikük hogy utal a másikra! Gondoljunk 
az Úr Jézus megkeresztelkedésére, amikor a fölötte megnyíló mennyből 
a Szentlélek galamb képében rászáll, és az Atya szózata hallatszik. 
Krisztus tanításaiban a Szentlélek felé irányítja a lelkeket: „Nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak titeket...”31

Olyan szép ez! A földön minden alkotásnál, munkánál az 
illető, aki azt végzi, önmaga felé igyekszik irányítani mások figyelmét, 
elismerését. Csak a Szentlélek Úristen kegyelmével lehet apostol valaki, 
és irányíthatja a lelkeket Krisztushoz. Ő viszont a Szentlélekhez kapcsolja 
azokat, akik hozzá jönnek. A Szentlélekre való utalása olyan fokú, hogy 
[az Úr Jézus] eredménytelennek, hatástalannak, gyümölcstelennek 
minősíti életét a Szentlélek titokzatos betetőző munkája nélkül. 
Vesződik az apostolokkal, dorgálja őket: Keményszívűek vagytok, nem 
tudjátok megérteni...32 – Még sokat kellene mondanom nektek, de most még 
nem tudnátok elviselni... – Majd ha eljön, akit én küldök, az Igazság Lelke, 
majd az megtanít mindarra, amiket mondtam nektek... 3333 Mintha [Jézus] 
[…] nem lett volna [képes] megtenni ezt, mintha nem tudta volna 
ezeket a nehéz felfogású, primitív lelkeket felvilágosítani, megszentelni! 
Ez a működés természete szerint a Szentlélek körébe tartozik, s mintegy 
elválasztja [Jézus] és a Szentlélek munkakörét, de ugyanakkor [össze] is 
31 Vö.  Vö. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy 
menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt (Jn 15,16).
32 Vö.  Vö. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik fel-
támadása után látták (Mk 16,14 ); Így felelt nekik: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy 
ami kívülről kerül be az emberbe, nem szennyezheti be?” (Mk 7,18)
33 Vö.  Vö. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az 
Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt 
mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből 
kapja, amit majd hirdet nektek (Jn 16,12-14).

Osztogassunk Krisztus országának Szentlelkes gazdagságából!
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kapcsolja őket. Az enyémből veszi, amit tanít... Mily felséges az igazságot 
képviselni alázatos módon!

Ez következik be most is hitéletünkben: nem vágyunk az 
Eucharisztiában jelen lévő Krisztus után, és nem élünk belőle, ha a 
Szentlélek nem irányít felé. Viszont minél jobban élünk belőle, annál 
fogékonyabbak leszünk a Szentlélek kegyelmeinek befogadására. 

Amikor ezt a jelmondatot évi programul vettük, ez a gondolat 
késztetett: ha eljutottunk az Eucharisztiához, [és egyre] bensőségesebben 
fogadjuk magunkba Krisztust, annál inkább képesít bennünket 
arra, hogy a Szentlélek kegyelmeit is befogadhassuk, őt személyében 
megközelíthessük. Amikor nyilvánvaló, hogy a kereszténységet nem 
birtokolja az, aki a kegyelmet nem birtokolja, gondoljuk meg, milyen 
nagy szükségünk van arra, hogy a kegyelem befogadására tényleg 
képesek legyünk! Saját magunk nem tudjuk létrehozni a lelkünkben. 
Alkalmassá tehetjük lelkünket befogadására az erkölcsi erények 
gyakorlásával, és ha valaki bensőségesen él az Eucharisztiával, közel 
kerül a szentlelkes élet lehetőségéhez.

(Margit testvér által át nem nézett gyorsírási jegyzet)

Margit testvér

(Körzeti tanítás 1948. január 16-án az 1939. évi jelmondatról, 
gépelt kézirat, Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)
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Társulati jelvényünkről 

Minden közösség, szervezet, egyesület azért jön létre, mert sok 
ember előtt ugyanazon egy cél lebeg, amelyet el akarnak 

érni. E cél elérése érdekében programot, munkatervet készítenek. A 
munkatervnek, programnak és a célkitűzésnek megfelelően igényük az, 
hogy külsőleg, láthatólag is jelezze valami, hogy az a sok ember a közös 
cél folytán összetartozik.

Egy szervezetet, mint élőlényt, tehát a következők teszik ki: 
a szabályzat, a célkitűzés, a munkaprogram és a szellem. Ezek közül 
a szabályzatot hasonlíthatjuk a csontvázhoz, a munkaprogramot, az 
emberek tevékenységét az izomzathoz, a gondolatkörét és szellemét 
természetesen a lélekhez. Minden társaság papírra is veti, rögzíti 
a célkitűzését, munkaprogramját, szellemét, mert az életnek az a 
tulajdonsága, hogy [ezek nélkül] úgy elsodor, úgy eltérít, mint ahogy 
a patakocska folyik a mezőn kígyóvonalban. Nincs patak, amely 
nyílegyenesen folynék, eltekintve a mesterségesen készített ágyban folyó 
víztől, de amelyik a maga útját járja, az nem képes egyenesen folyni.

Éppen ezért, ha emberek előtt egy közös cél lebeg, akkor 
természetesen rögzítik azt, hogy az élet el ne sodorja. Még így is mennyi 
munkába kerül, hogy a cél feledésbe ne merüljön, hogy a munkaprogram 
lényegi változásokon ne menjen keresztül, hogy a társaság az maradjon 
folytatásában is, ami volt a kezdésnél, a kiindulásnál!

Olyan érdekes, hogy az emberi lélek azzal nem is elégszik meg, 
hogy leírja és irattárban, otthonában őrizze ilyen formában a célt, a 
munkaprogramot, hanem a világnak is ki akarja mondani, amit 
gondolt. Keresi, hogy munkáját, programját, szellemét, célkitűzését 
mivel fejezhetné ki legrövidebben. Ezért alapszabályokon kívül jelvényt 
is készít.

A jelvény tehát a szervezet fő elgondolásából tartalmaz valami 
nagyon jellegzetes gondolatot. Ez vonatkozhat épp úgy a munkára, 
mint magára a célkitűzésre vagy a szellemre. Csak valami nagyon 
jellegzetes legyen! Így nagyon könnyen érthető, hogy Társaságunk jelvénye 
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a Szentlelket szimbolizáló galamb, mert hiszen a Szentlélek-kultusz 
nálunk annyira centrális gondolat, hogy valóban a lényegből vettnek 
mondható. Nekünk nemcsak az a feladatunk, hogy a Szentlélek-
kultuszt terjesszük, hogy a Szentlélek-imákat mondjuk, hogy a 
Szentlélek- ünnepeket különösképpen megtartsuk, hanem az is, hogy 
nagyon mélyen kidolgozzuk a Szentlélek Úristen kegyelmével a hozzá 
való viszonyunkat. Tehát nálunk nem egyszerűen Szentlélek-kultuszról 
van szó, hanem arról, hogy lelki, kegyelmi életünkben egészen különleges 
kapcsolatba vágyunk lépni a Szentlélek Úristennel. Sőt még ennél is többre 
vágyunk! E kapcsolat [következtében] nekünk arra kell törekednünk, 
hogy több, élőbb és speciálisabb kegyelmet hordozzon lelkünk, mint 
általában a katolikusok, keresztények lelke; hogy tudatosabb, világosabb 
legyen előttünk: az ember mennyire semmi, és hogy mennyire az 
Úristen szent kegyelmén fordul, mit tudunk elérni, mennyi erőt tudunk 
kifejteni, mennyi hűséget tudunk megőrizni, hogyan jutunk el az örök 
boldogságba.

Az alázatosság lényege az, hogy a valóságnak megfelelően 
minősítjük magunkat, hogy az igazságnak megfelelően érzünk, 
gondolkozunk magunkról, és ennek megfelelő magatartást tanúsítunk. 
Nálunk a Szentlélek-kultusz folytán ennek egészen különleges mélységű 
tudatnak kell lennie!

Nekünk kifejezetten élő tudatot kell hordoznunk magunkban 
arról, hogy az ember az isteni kegyelem nélkül semmi. Tehát amikor 
egészen különleges kapcsolatra törekszünk a Szentlélek Úristennel, 
ez alatt azt is értjük, hogy mi tőle éhesen és könyörögve várjuk a 
kegyelmeket, melyeknek birtokában egészen különleges jellegzetességet 
nyer a szociális testvér.

Típusunknak ki kell fejeznie azt, hogy bensőbben kapcsolódunk 
a Szentlélek Úristenhez, mint általában a lelkek, éppen úgy, mint 
ahogy a jegyes mélyebben kapcsolódik az Úr Jézushoz, mint keresztény 
testvéreink általában. Tehát nem nyugodhatunk addig, amíg annyira-
amennyire igazsággal el nem mondhatjuk, hogy a lelkiség iránt 
egészen különös érzékünk van. Egészen különlegesen vágyunk arra, 
hogy mindentől, ami a lelkiség ellen van, irtózzunk; [A lelkiségnek ki 
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kell fejeződnie] a fazekaknak az edényruhával való megfogásáig, az 
ajtóknak halk becsukásáig, a törlőruhák rendes elhelyezéséig. [Nem 
nyugodhatunk addig,] míg egész különösen rá nem jár az eszünk, 
hogy ez vagy az az eljárásunk nem lélektelen-e, a szellemvilágban nem 
gondolattalan-e, az érzelemvilágban nem érzéstelen-e.

Kell, hogy rajtunk meg lehessen érezni azt, hogy minket valami 
más is éltet, vagy jobban éltet, mint általában élteti az embereket, és ez a 
jó Istennek, a Szentlélek Úristennek a kegyelme.

Mikor tehát jelvényünknek választottuk a Szentlelket 
szimbolizáló galambot, ezekre gondolva tettük ezt. Nemcsak azért, 
mert kápolnánk Szentlélek-kápolna, és nemcsak azért, mert ha majd 
meglesz a Társaság nagy temploma, az Szentlélek templom lesz, de mert 
programul tűztük ki, hogy mi egészen különlegesen szomjazzuk azt, hogy 
a Szentlélek Úristen templomai lehessünk! Ez évi jelmondatunk is ezt 
fejezi ki: Osztogassunk Krisztus országának szentlelkes gazdagságából!

Arra kell tehát törekednünk, hogy a lelkünk gazdag legyen, 
hogy meríteni és osztogatni tudjon az embereknek ebből a gazdagságból. 
Amint Krisztus mondja: „Aki hisz bennem, abból az örök élet vizei 
fognak forrásozni” – értve ezen a Lelket, mely a kegyelemmel élő 
lélekből kiárad.

Ahányszor a jelvényre nézünk, mindannyiszor gondolnunk kell 
arra, hogy mire emlékeztet bennünket, és hogy mit mond és mit ígér az 
embereknek. Törekednünk kell tehát, hogy gyatraságunk, újra és újra 
való elcsúszásaink mellett is mind jobban és jobban közeledjünk a szent 
eszmény felé.

Sokszor és melegen gondoljuk ezt át ebben az évben egészen 
különlegesen is, mikor mottóvá tettük: Osztogassunk Krisztus országának 
szentlelkes gazdagságából!

Krisztus országa a Szentlélek Úristen kegyelmével teljes, és ebben 
az országban minden szenvedés, minden hiány, minden probléma isteni 
módon oldódik meg.

Margit testvér
 (A Testvér, 1948. húsvét) 
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Ég és föld között

Elérkezve Társaságunk életének negyedszázados határkövéhez, meg 
kell állnunk, le kell telepednünk, vagy még inkább talán térdre kell 

borulnunk, és át kell élnünk létünknek magasztos és kötelező voltát, 
hogy dicsérjük és áldjuk azt, aki kegyeskedett egy negyedszázaddal 
ezelőtt neki felajánlott szolgálatainkat elfogadni és a természetfölöttinek 
magasába felemelni.

Amint tudjuk, az Egyház minden szerzetescsalád létrejöttét és 
fennmaradását szó szerinti csodának minősíti. Ha átgondoljuk ennek 
mikéntjét, valóban meg is érthetjük ezt.

Ha egy alapítás történik, azok, akik erre indítást éreznek, nem 
csalogatással hívják társaikat, ígérvén nekik az emberi természetnek 
annyira megfelelő kevés terhet, dús életet, sikereket, talán hírnevet 
és dicsőséget, hanem azzal hívják őket, amivel Krisztus a követőit, 
hogy hagyjanak el mindent, tagadják meg a bennük levő természeti 
törvényeket, mondjanak le családalapításról, vegyék vállukra az 
Üdvözítő keresztjét, és helyezzék magukat áldozatul az oltárra.

Az a százszoros, amit a szerzetescsalád gyermekeinek szintén 
Krisztus nevében ígér, és ráadásul magát a fölséges Istent, már nem 
tartozik a természet rendjébe. Az élet forrásai mégis állandóan nyitva 
állnak számára, és leszállnak ringató ölébe a kegyelem szárnyain az új 
és új gyermekek, hogy megsokasítván a család tagjait, egyszer talán 
átfogják szerető öleléssel az egész földet.

De a fennmaradás, a bontakozás és a virágzás sem más, mint 
a kezdő csodának folytatása, mert hiszen akik a család gyermekeivé 
lettek, azoknak meg is kell valósítaniuk a mindentől való elszakadást, 
a természetnek való ellentmondást és az önmaguknak való meghalást. 
Még így is megmaradnak a gyarlóságok, a bűnök, a bukdácsolások, 
és az isteni akaratnak ez a kegyelmi egysége csak folyamatos 
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önmagunk ellen való küzdelem árán tud fennmaradni, de fennmarad. 
Kevesen morzsolódnak le, és sokak megingás nélkül törnek előre.  
És az isteni kegyelem ebből a gyatrából, gyarlóból, kicsinyből, végesből 
létrehozza a maga művét, és itt áll a világ színe előtt a szerzetescsalád: a 
kegyelem folyamatos csodája.

De ne tévedjünk! Amikor a negyedszázados határkőnél 
megpihenve ebbe a látványba belemélyedünk, különböztessünk jól: 
más a csoda, és más a csoda hordozójának lenni. Ebben a valóságban 
mi vagyunk a semmik, gyarlóságunkat, hálátlanságunkat, kegyelem-
pazarlásainkat tekintve még annál is kevesebbek, és a Szentlélek a 
minden, sőt még annál is több: az elnéző, a megbocsátó, a hetvenszer 
hétszer újra kezdő Jóság és Mindenhatóság.

Tovább folytatva a kiinduló gondolatot, úgy is szemlélhetjük 
a szerzetescsaládokat, mint az örök napok végtelen tűztengeréből 
kiszakadó tűzgömböket, melyek ég és föld között a természet és kegyelem 
világának határán lebegnek. Hivatásuk ugyanaz, mint annak a kezdet 
és vég nélküli hő- és fénytengernek, melyből kiszakadtak: éltetni, 
melegíteni és örömet árasztani. De ezt csak a küzdelem törvényének 
betartásával valósíthatják meg. Szakadatlan erőfeszítéssel meg kell 
maradniuk az Örök Forrás vonzásának irányában, nehogy a központtól 
futó erők naptávolságba ragadják, vagy a gravitáció törvényének engedve 
a földre zuhanjanak. Nekünk, szikraatomoknak, melyeknek az isteni 
Jóság megengedte, hogy ennek a fénygömbnek parányait képezzük, 
egyedeinkben aggódva kell gondolnunk arra, nehogy ennek a mi 
kegyelmi világunknak – ahelyett, hogy fénysugárzó parányai lennénk 
- napfoltjai legyünk.

Összességünkben gondolnunk kell arra, hogy vannak a létnek 
természetfelettiséget utánzó fényjelenségei, üres gömbvillámok, amelyek 
kápráztatnak, de nincs életadó sugárzásuk, sem életfolytonosságuk. 
Sőt, erejük rombol és gyilkol, ők maguk pedig egy ideig kóvályognak 
a levegőben, aztán a föld mágneses vonzásának engedve lesiklanak, és 
eltűnnek oda, ahonnan jöttek: a természet mulandóságába.
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Mi magunk, kicsinységünk tudatában megsemmisülve, hálaadó 
Te Deumunkat énekelve kérjük az isteni Jóságtól azt, hogy ne legyünk 
a mulandóság tüneményei, hanem embertársaink szolgálatában az 
Úristen örök gondolatának el nem múló megvalósulása.

Margit testvér
(A Testvér, 1948. pünkösd) 

Maradj otthon magadnál!34

Tele vagyok munkával, és nagyon leterhelt vagyok, tudva, 
hogy nyolc nap múlva ütközik a hívő és hitetlen világ, mikor az 
iskolák államosításának törvénye kerül a parlamentben tárgyalásra. Így 
elmélkedésemet is csak ebből a gondolatkörből tudom venni.

Azt gondoltam, vegyük elmélkedéseink tárgyának a csodát. A 
szó szerinti csodákba vetett hit a karizmák közé tartozik. S csodának kell 
bekövetkeznie, hogy kérésünk teljesüljön, s az iskolákat ne államosítsák.

Háromezer iskoláról van szó. Milyen borzasztó volna, ha 
háromezer iskolába betörne a mai kor szelleme. Teljes erővel küzdök ez 
ellen, és nagyon köszönöm, ha bárki segít nekem ebben a munkában.

De ha megfeszített erővel dolgozunk, [még akkor is] csodát kell 
várnunk, hogy sikerüljön iskoláinkat megvédeni.

Tehát csodába vetett hittel könyörögjünk az Úristenhez ezért 
a nagy és szent ügyünkért! Egy lelki író azt mondja: Ha imádkozol, 
és nem hiszed, hogy megkapod a kegyelmet, akkor ne hidd, hogy 
imád meghallgatásra talál. A tiszta szándékkal mondott ima sohasem 

34 Ezt a címet a szerkesztő adta az elmélkedés tartalma alapján, mert eredetileg nem volt címe  Ezt a címet a szerkesztő adta az elmélkedés tartalma alapján, mert eredetileg nem volt címe 
a tanításnak.
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hiábavaló, valamilyen formában mindig meghallgatásra talál. Aki 
igazi hittel imádkozik, kérhet olyan csodát is, hogy jelenjen meg Szent 
Mihály arkangyal, mert az igazi hit hegyeket mozgat.

Én csak azért félek, hogy mostani imánkat ebben a formában 
nem fogja meghallgatni az Úristen, mert annyira megutálhatta népünket, 
amelyik templomba jár, jó részben katolikus hitben nevelkedik, s mégis 
a magzatelhajtás szörnyű bűnét követik el olyan sokan. Mert minek 
hittant tanulni, hogy aztán felnőtt korban természetellenes állapotban 
éljenek?

De akárhogyan is álljanak a dolgok, nekünk azon kell 
dolgoznunk, hogy Krisztus Országát megvédelmezhessük, annak 
ellenére, hogy e szörnyűségeket látjuk magunk előtt. 

Szeretném elmondani, hogyan végezhetjük mostani sok 
munkánkat egészen lelkien. Egy nagyon szép lelki könyvet olvasok 
most. Az egész egy karmelita apáca egyetlen imájáról szól, azt elmélkedi 
végig. A mondat, ami most soron van ez: „Úgy imádd az Istent, mint a 
mozdulatlan változatlanságot.”

Az Úristen a végtelen, a nyugalom, amellett, hogy az örök 
aktivitás. Kérjem az Úristent, hogy én is a legnagyobb munkák 
közepette részesülhessek az ő végtelen, kimondhatatlan nyugalmában. 
Ahhoz, hogy erre eljuthassunk, azt kell kérnünk az Úristentől, hogy 
vegyen el engem önmagamtól, ne legyek többé a magamé, mert akkor 
a szenvedélyek, az érdeklődési körök, stb. elragadnak tőle, s nem vagyok 
otthon a saját lelkemben. Ha az ember kifordul a nyugalmából, önmagából 
fordul ki – magán kívül van, példa erre a haragra gerjedt, kiabáló 
ember.  Azok, akiket a szenvedélyek tartanak fogva, soha sincsenek 
otthon önmaguknál. Lehet, hogy annyira szeretem a munkámat, hogy 
valósággal reszketek érte, s ez ragad ki nyugalmi állapotomból, ez vesz el 
önmagamtól és a jó Istentől.  Gondolkoztassanak el ezek az igazságok! 

Most, miközben ilyen feszült lelkiállapotban vagyok, mindig 
mondom magamnak: maradj otthon magadnál! Ezt elmélkedem 
magamnak, s most hangosan nektek is! 

Mert mi, akik a tűzvonalban harcolunk, munkánk értékénél 
fogva könnyen esünk abba a tévedésbe, hogy a munka szenvedélyünkké 
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válik, munkánknak rabjaivá leszünk, azt imádjuk, s közben elhitetjük 
magunkkal, hogy mi csak a jó Isten dicsőségére tevékenykedünk.

Egy alkalommal egy rendfőnök volt a Szentatyánál (XII. Piusz) 
kihallgatáson,  aki izgatott hangon, nagy hévvel elmondta, hogy az ő 
véleménye szerint, mi mindent kellene csinálni a jó Isten dicsőségére, 
a lelkek érdekében. Az egész izgatott beszédre a Szentatya csak annyit 
felelt, hogy valamit a Gondviselésre is kell bízni. Vigyázzunk tehát, ne 
essünk a munka herezisébe35.

A szent tisztaság [elleni kísértés] vagy más bűnök kísértése 
sokszor kevésbé veszélyes, mint a munka szenvedélyének kísértése, mert 
ezeknél rögtön felismerem, hogy kísértéssel állok szemben, s védekezem, 
pedig mindaz kísértés számomra, ami az Úristentől el akar ragadni. 

Nagyon vigyázzak, hogy a lelkem mindig az Úristennél 
maradjon, nehogy a munkát rakjam az ő helyére, imádásom oltárára. Szép 
tapasztalatom a mindennapi életben, hogyha elvégzem elmélkedésemet 
– még ha egy kicsit gombostűkön ülve is, tudva, mennyi munka vár – 
akkor jön az isteni segítség, az időm megsokszorozódik. Rendszerint 
kiderül, hogy más eseménysor az amelyet én, az ember terveztem el 
valamely cél elérésére, s egészen másik következik be, s ez az isteni 
Akarat vonulása. Ha ezt átélem - pl. amikor más dispozíciót kapok, 
mint amire számítottam, vagy rossz idő, betegség stb. akadályozza 
váratlanul a munkámat -, fogadjam el, és higgyem igaz, természetfeletti 
hittel, hogy most a jó Isten működik. 

Erre egy példa, amit a napokban éltem át: NN-né lelkigyakorlatot 
akart végezni Esztergomban arról, hogyan élheti a szociális testvéri 
lelkiéletet a világban. Szerettem volna legalább a záró elmélkedést 
neki megtartani. Azt gondoltam, hogy hajóval megyek, mert az olyan, 
mint egy lassan mozgó szoba, jól tudok útközben dolgozni. Nehogy 
lekéssem az indulást, gondosan megérdeklődtem előzőleg az indulás 
idejét. Mégis, mikor kimentem a hajóállomásra, kiderült, hogy az 
adott időpontban csak szombat-vasárnap indulnak hajók. Tehát a saját 
hibámon kívül nem utazhattam Esztergomba. Nem voltam nyugtalan, 
mert a jó Isten annyiszor megtapasztaltatta velem, hogy ő igazgat 
35  Tévhit, eretnekség, http://www.kislexikon.hu/herezis_a.html



101

Osztogassunk Krisztus országának Szentlelkes gazdagságából!

mindent. Elmentem tehát a tízes misére a Ferencesek templomába, s 
utána benéztem a Helytartóságra, hátha van valami hír a számomra. 
Ott összetalálkoztam Csertő főtisztelendő úrral, aki sietett velem 
közölni, hogy őeminenciája36 12.00-kor vár a Regnumban. Ilyenek a 
Gondviselés útjai! Ezért nem utazhattam el, s egy véletlenül felötlő 
gondolat ezért vezetett a Helytartóságra, hogy ott ezt megtudjam. 

Gondolkozzunk természetfelettien a gyakorlati dolgokról, 
mert mindenben a természetfeletti élet szabályai, a Gondviselés tervei 
érvényesülnek!

Ne legyünk tehát szűk látókörűek! Ismerjük fel a jó Isten 
akaratát az előre el nem tervezett eseményben akkor is, ha az számunkra 
kellemetlen - pl. egy akaratlan késés, egy nem várt elöljárói rendelkezés, 
betegség, stb. -, és meg fogjuk érteni annak célszerűségét talán még itt 
a földön, de egészen biztosan az örökkévalóságban. A jelen történések 
értéket nem az határozza meg, hogy most milyenek, hanem, hogy mi lesz 
belőlük.

Mikor megérkeztem a Regnumba, úgy találtam őeminenciáját, 
amint az egyházközségi csoportok beszámolóját hallgatta. Külön 
beszámolt az Oltáregylet, a Szent Imre kör, a Mária Kongregáció stb. 
a működéséről. Bámulatos volt, milyen nyugodtan hallgatta ezeket a 
beszámolókat, mennyire kiterjedt a figyelme minden részletre. Pedig 
mit érezhetett az egyházi iskolák ügye miatt, ha az engem ennyire 
leterhel. Amikor a Szent Imre fiúk beszámoltak, megkérdezte, hányan 
vannak. Tizenhatan. Elég kevés a plébánia híveinek számához képest, 
hangzott a válasz. Majd megkérdezte a leányegyesület tagjaitól, ők 
hányan vannak. Kb. negyvenöten, mondta a beszámoló lányka. [Erre 
őeminenciája így felelt:] Nem lehet ilyen kifejezést használni, hogy 
körülbelül. Ha vannak, akik csak időnként járnak, azt kell mondani: 
30 állandó és 15 fluktuáló. Hány rendezetlen házasság van a plébánián, 
és hányat rendeztek? - érdeklődött tovább a hercegprímás a plébánia 
élete [iránt]. Mindenki hallgatott, erre a kérdésre még a plébános sem 
tudta a választ. Hivatták az anyakönyvvezetőt, mert nem maradhattak 
adósak a válasszal. 
36  Mindszenty bíboros
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Az idő elmúlt, kérem, adja ide nekem a jelentést! – szólt a 
főpásztor. Majd hangosan kezdte olvasni a lényeges részeket, s ahhoz 
fűzött kérdéseket. Mind jobban le voltam nyűgözve. Tudom magamról, 
hogyha lefoglal egy nagy ügy, akkor nem tudok kis dolgokkal 
foglalkozni, vagy legalábbis igen nehezen. S mennyire foglalkozott 
a hercegprímás ennek a kis plébániának minden részletkérdésével. 
Miután áttanulmányozta a jelentést, bement a népkonyhába, megnézte, 
mit főznek, s megkérdezte: S mindennap ilyen jót kapnak?

Számomra valóban élmény volt látni az ország főpásztorát, 
amint ilyen pontosan, részletesen utánanéz mindennek, pedig ki tudja 
hány századik plébániát vizitálta már. Most ismertem meg igazán. A 
nagy ember, aki képes a részletekre is figyelni, az a jó Istenre hasonlít, 
aki nemcsak a világot teremtette meg óriási méretekben, hanem 
ugyanakkor egészen odafordul a kicsiny részletek felé is. Megnöveszti a 
hangya kis csápját, s a pillangó szárnyát ezerszínűvé festi, míg világokat 
tart fenn kezében.

Törekedjünk tehát – a mennyei Atya példáját követve 
- a kis dolgokkal, a részletekkel is foglalkozni, akkor is, ha nagy 
dolgok, mármint hozzánk képes nagy dolgok, vannak ránk bízva. 
Hiszen erre is vonatkozik: „Legyetek tökéletesek, mint ahogyan a ti 
mennyei Atyátok tökéletes.”

Margit testvér

(Körzeti tanítás 1948. június 9-én, gépelt kézirat, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)
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Jézus bennem él37

Kedves Testvérek!

Most olvasom Dom Vandeur38 könyvét. E könyvben a 
Szentháromságról nevezett Erzsébet, karmelita apáca imájáról39 

elmélkedik a szerző. Az ima így szól: „Szállj le rám, Szentlélek, és 
hozz létre lelkemben az Örök Ige megtestesüléséhez hasonló csodát!” 
vagyis azt, hogy Jézus bennem éljen.  Ezután egy imaszerű elmélkedés 
következik, amelyben Vandeur a Szentlélek Úristenhez szól:

„Ó, mindent elemésztő Tűz! Az óra elérkezett, egy szóval ki nem 
fejezhető csoda véghezviteléhez. Én átadtam magam neked, s általad 
Jézus Krisztusnak, most rajtad a sor, hogy nekem Jézus Krisztust átadd.”

„Szeretet Lelke, átadom magamat a Te mindent elemésztő 
tüzednek, és csöndben várok működésedre. Térj be hozzám, szállj le 
rám, erre az alaktalan anyagra, melyet ígéreted szerint saját lényeddel 
pecsételtél el. Önmagadat, az én Istenemnek, a Szentháromságnak 
pecsétjét vésted belém, akit én imádok.”

 „Hiszen a Te küldetésed a lelkekbe leszállni, föléjük hajolva őket 
tűzszárnyaiddal betakarni, és ajándékaiddal, melyek az Atyától és a 
Fiútól származnak, őket megtermékenyíteni.”

„Minden a Te ajándékod, ó, határtalan Szeretet! Jöjj, Szentlélek 
Úristen, jöjj, szállj le a szívembe, hogy a Te titkod betöltsön, s Jézus 
Krisztus titka legyen bennem!”

„A Te titkod, hogy a lélekben, mely magát a Te működésednek 
átadja, olyan megtestesülést hozol létre, mely hasonlít az Örök Ige 
megtestesüléséhez. A Te választottaid, én Istenem, akiknek hivatása az 
Atya Elsőszülöttének képét magukban kialakítani, már ebben az életben 

37 Ezt a címet a szerkesztő adta az elmélkedés tartalma alapján, mert eredetileg a tanításnak  Ezt a címet a szerkesztő adta az elmélkedés tartalma alapján, mert eredetileg a tanításnak 
nem volt külön címe.
38 Dom Vandeur, OSB:  Dom Vandeur, OSB: O mon Dieu Trinite que j’adore, élévations, Maredsous, 1941.
39 „Ó Istenem, Szent Háromság, akit imádok, segíts nekem egészen elfeledkezni önmagam- „Ó Istenem, Szent Háromság, akit imádok, segíts nekem egészen elfeledkezni önmagam-
ról, hogy Benned pihenjek mozdulatlanul és békésen, mintha lelkem máris az örökkévalóság-
ban lenne… Én Hármam, én Mindenem, Boldogságom, végtelen Magány, Fenségesség, elve-
szek Benned, zsákmányodul adom magam…”.
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is arra törekszenek, hogy hozzád, ha csak elérhetetlen távolságban is, 
hasonlóvá legyenek…”

S a lélekben létrejön valami hasonló, mint az Ige megtestesülése, 
amennyiben a lélek hű a Szentlélek Úristennek a keresztségben kapott 
kegyelmi kiáradásához; amennyiben szabadon engedi, hogy Jézus 
Krisztus magához térítse lelkét; ha engedi, hogy a mindent elemésztő 
Tűz szeretetlángjaival kiégesse belőle azokat a sebeket, melyeket az 
eredeti bűn hagyott rajta.

Mit jelent, hogy szabadságot adunk lelkünkben a Szentlélek 
működésének? 

Azt, hogy nem akadályozzuk, nem engedjük, hogy különböző 
rossz hajlamaink, szokásaink  „bogártenyészetet” alkossanak, mert 
a Szentlélek „bogarak” között nem érzi jól magát, ő féregmentes 
lakásban akar lakni.  Pedig hát az az igazság, hogy semmit sem 
szeretünk annyira, mint a bogarainkat, s adunk nekik szép neveket. 
A fösvénységet takarékosságnak nevezzük, a szűk látókörűséget 
pedantériának, pontosságnak. Ez a tévedésünk onnan ered, hogy bűnné 
válhat a túlhajtott erény. Ahhoz azonban, hogy ezeket a hibáinkat 
felismerjük, a Szentlélek Úristen kegyelme szükséges. [Az ő kegyelme 
szükséges ahhoz], hogy az emberi bennünk lassan eltűnjön, az Isten 
világosságának és bölcsességének napja bevilágítsa lelkünket, [és így] 
Jézus Krisztus ebben a kicsiny lélekben felállítsa királyságát, melyben 
teljes béke honol.

Ehhez úgy juthatunk el, ha a lélek egészen odaadott, ha az akarat 
megerőltetés nélkül elvész az ő akaratában minden hajlamával együtt, 
azért, hogy a képességek csak a szeretetben és a szeretetért működjenek.  
Ilyenkor a lelket annyira eltölti a szeretet, annyira igénybe veszi és 
megőrzi, hogy mindenütt rátalál arra a titokra, hogyan növekedhet a 
szeretetben. S már joga van azt mondania: Az én egyetlen foglalkozásom 
a szeretet.40

40 Vö. Keresztes Szent János:  Vö. Keresztes Szent János: Páros ének az emberi lélek és Jegyes között, In Lobogó istenszeretet, 
A Kármelita Rend kiadása, Budapest, 1991, 202. 

„Lelkem s egész valóm
Szolgálatára szentelé magát.



105

Osztogassunk Krisztus országának Szentlelkes gazdagságából!

Fontos, hogy a lélek eljusson odáig, hogy megerőltetés nélkül 
belevesszen a jó Isten akaratába. Ha még nagyon nehéz számunkra az 
áldozat, a magunk legyőzése, amikor még nagy esemény számunkra, ha 
sikerült, akkor még nem veszítettük el akaratunkat, nem egyesítettük a 
mennyei Atya akaratával. 

A szeretet aktusainak megerőltetés nélkül való végrehajtására igen 
jó példa a Magam útját járom c. film hőse, egy fiatal pap. Ő, amikor 
énekkel, zongorajátékkal térít, milyen játszi könnyedséggel teszi, 
mennyire természetesen! A mennyország kulcsát tartja kezében az, aki 
az Isten akaratára tud hagyatkozni. Milyen észrevétlenül helyettesíti a 
fiatal pap az időset betegségében! S amikor megszerzi kompozíciójával 
a templomépítéshez szükséges pénzt, milyen finom formát talál annak 
átadására: az öreg pap prédikációja után a perselybe csúsztatja, mint 
adományt. Örülhet az idős pap, hogy az ő szép prédikációja nyomán 
adták a hívek a nagy összeget.  A fiatal pap nem a saját dicsőségét kereste.

Különösen ajánlom az Isten akaratára való hagyatkozást azoknak 
a testvéreknek, akik olyanok, mintha gerendát nyeltek volna, vagyis 
mereven ragaszkodnak saját akaratukhoz. Higgyétek el, testvéreim, 
hogy amíg nagy erőfeszítés árán valaki ki nem veszi a gerendát abból a 
testvérből, addig az nem jut el a jó Istenhez, nem lesz boldog! 

Tehát vizsgáljuk meg magunkat, mi bennünk a gerenda, mihez 
ragaszkodunk mereven, s adjuk oda a jó Istennek, hogy erőfeszítés nélkül 
alávethessük magunkat neki, ráhagyatkozhassunk szent akaratára.

Vandeur a következőkben a Szent Szűz lelki készségét kéri a 
Szentlélek Úristentől: „Szentlélek, az Úr Lelke, aki az angyali üdvözlet 
napján, ebben az ég és föld számára áldott órában, leszállottál a Szent 
Szűzre, [és] ő a Te leheleted hatására készségesen kimondta az Ecce ancilla 
Dominit, aki lehajoltál ehhez a kiválasztott mennyasszonyodhoz, hogy 
őt az Örök Ige befogadására alkalmassá tedd és megtermékenyítsd, szállj 
le rám is a Te hatalmaddal, hogy ez az átváltozás az én lelkemben is 
végbemenjen, s végre elkezdjem a komoly lelki életet, engedelmeskedjem 

A nyájat már nem őrzöm
S tisztem nincs semmi más,
Egyetlen dolgom: Őt szeretni.”
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az apostol felszólításának, aki azt mondja: „Öltsétek magatokra 
Krisztust!”41

Szentlélek Úristen, űzd ki lelkemből a gőg rossz szellemét, 
add, hogy szent gyűlölettel távol tartsam azt magamtól! Nem akarok 
ellenállni a kegyelemnek, Szentlélek Úristen, burkolj be egészen engem 
a Te szentségeddel, hogy ne legyek megmerevedett lélek, hanem mindig 
hajlékony legyek a Te érintésed számára! Amen.

Ha úgy tudnánk reagálni az élet minden eseményére, mint a 
Szent Szűz, [akkor] Krisztust vonnánk bele [azokba]. A testvérszobában 
álló Szűz Mária szobrunk annyira kifejezi a Szent Szűz hajlékonyságát 
[azzal, ahogyan] áll és tartja kezében a mécsest, s minden figyelmét a 
láng megőrzésére irányítja. [Bárcsak] mi is minden erőnkkel a szent 
lángra, a jó Isten akaratára figyelnénk, ha látja az elöljáró, ha nem; ha 
kedves nekünk az adott ember vagy körülmény, mellyel szembetaláljuk 
magunkat, ha nem. Ez mind mellékes, az egyetlen szükséges, hogy élő 
legyen bennünk a tudat, hogy az Úr Jézust hordjuk magunkban. Amen.

Margit testvér

 (Körzeti tanítás 1948. július 23-án, gépelt kézirat, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)

41 Vö.  Vö. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust (Róm 13,14).
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A választásokról

A társulati kormányzati élet szempontjából rendkívül fontos, hogy 
ismét beszéljünk egy keveset a választásokról, arról, hogyan 

kell választani. Az utolsó választásoknál olyan roppant nehezen 
tudtunk beilleszkedni. A kérdés ez: hogyan gyakoroljuk helyesen 
választójogunkat? Mit kell ezekhez tudni?

Először jól kell tudnom, hogy mire, milyen célra, mire szól az 
a választás. Mit választunk? Választunk egy tanácstagot, választunk 
egy házfőnököt, egy lelki igazgatót? Miért kell először jól átgondolni 
azt, hogy mit jelent ez a munkaterület, dacára annak, hogy egyiken se 
vagyok?

Miért kell tudnom azt, hogy mit foglal magában egy munkakör? 
Nem tudok egyszerűen választani, ha nem tudom a munkakör mivoltát. 
Konkrétan át kell gondolnom azt a munkaterületet, és ne rögtön a 
testvérre gondoljak, akit választani fogok, hanem a munkaterületet 
nézzem, hogy az illető lelki, szellemi, fizikai adottságainál fogva 
alkalmas-e annak betöltésére. Át kell gondolnom, hogy az a munkaterület 
mekkora érettséget kíván. Minél nagyobb hatáskörű munka az, annál 
nagyobb érettséget kíván. Vajon az gyors elhatározást vagy fizikai 
erőt kívánó munkakör? Vajon folytonos helyváltoztatást kíván vagy 
íróasztalhoz kötöttséget? Vajon a gazdasági területen mozog-e? Vajon 
a kitartás jellemző, vagy energia kell-e ahhoz? Kell-e ott fegyelmezni, 
vagy inkább a szeretet, a jóság lép előtérbe annál a munkakörnél? Vagy 
talán éppen a fiatalság az előny vagy a középkor vagy az öregség? Tehát 
mit kíván? 

A másik fontos kérdés, hogy akik közül választani lehet, azoknál 
legelőször átgondolom, kiben milyen adottság vagy fizikai rátermettség 
van. A jelölteknél, akik számba jöhetnek, azok választhatósági 
körülményeit veszem fontolóra – vajon jelenlegi beosztott munkájukat 
nem fenyegeti-e veszély, ha onnan őt kimozdítjuk?

Rendszerint a vidékről feljövő testvérek nem ismerik a számba 
jöhető jelöltek kvalitásait – mert hiszen még maga a központ sem ismerheti 
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sokszor, és eligazítást e téren csak úgy kaphat, hogy az illető a múltban 
milyennek mutatkozott –, ezért felmerül a kérdés: mi módon pótolja 
azt a testvér, akinek választania kell, ha az illető jelöltet nem ismeri? 
A választások előtt előkészítő bizottság szokott lenni, amely megadja 
a szükséges információkat, útbaigazításokat, nehogy a rokonszenv 
vagy ellenszenv, hanem tárgyi okok vezessenek bennünket. Azon kívül 
imádkozunk a Szentlélek Úristenhez, hogy a legjobb meggyőződésünk 
szerint válasszunk.[…]

Margit testvér

(Körzeti tanítás testvéreknek 1948. július 30-án, gépelt kézirat, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest)
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Üdvözlő beszéd a díszgyűlésen42

Főmagasságú és Főtisztelendő Hercegprímás Úr!43

Kegyelmes Atyák!
Mélyen tisztelt Jótevőink, Munkatársaink!

Kedves Testvérek!

Hódoló szeretettel és hálás szívvel köszönöm meg Eminenciádnak, 
hogy ezen nagy napunkat megjelenésével kettős ünneppé avatta.

Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm az itt megjelent 
jótevőinket és munkatársainkat, akik csaknem mindannyian 
negyedszázadon át velünk küzdötték végig azt az időszakot, amely 
mögöttünk áll.

Kegyes Atyánk, legyen szabad itt elmondanom azt, ami a 
szívünkben magas személye iránt van. Meg akarom köszönni nemcsak 
azt, amit nekünk ad azáltal, hogy körünkben megjelenni kegyeskedett, 
hanem azáltal, amit folytatólagosan tett az egész magyarságért, 
aminek mi is részesei vagyunk. Boldogan érezzük, hogy szertetépett 
nemzetünknek erőskezű összetartója. Összetartja azáltal, hogy 
megdöntött egy olyan fogalmat, amelyet a lelkekben az utolsó évtizedek 
küzdelmei, veszteségei és fáradalmai belevittek. Ez a balfogalom, amely 
gyilkos, abban áll, hogy elfogadtatta fokról fokra a tömegekkel, az egész 
társadalommal, sőt talán népünkkel is, hogy életünk most már csak 
alkalmazkodás, kompromisszum, meghajlás által menthető meg.

Eminenciád ezzel szemben az életével, a példájával és a 
tanításaival visszavezetett minket ahhoz a krisztusi igazsághoz, hogy a 
kinyilatkoztatás, az igazság és az erkölcs szent és sérthetetlen. Minden, 
ami megalkuvás árán történik, csak azt a békét biztosítja a nemzetnek és 
a tömegeknek, amely béke fölött az ördög virraszt, és azt a békét, amelyet 
így hord, öngyilkos békének kell minősíteni: olyan nyugvóhelynek, 

42 A díszgyűlést a Társaság alakulásának 25. évfordulója alkalmából tartották a testvérek 1948.  A díszgyűlést a Társaság alakulásának 25. évfordulója alkalmából tartották a testvérek 1948. 
május 16-án.
43 Mindszenty József hercegprímás jelen volt a díszgyűlésen. Levélben is köszöntötte a jubiláló  Mindszenty József hercegprímás jelen volt a díszgyűlésen. Levélben is köszöntötte a jubiláló 
testvéreket és kiemelte a magyar alapítású Társaság jelentőségét.
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olyan párnának, amelyre ha lehajtja a fejét, az örök halálba alussza 
magát.

Ezzel szemben Eminenciád alkutlanul itt áll előttünk, nem 
fél, nem retteg, nem alkuszik, nem nézi az előnyöket, csak a krisztusi 
igazságot és az erkölcsöt, az erkölcsnek a szentségét. Sokan súgják felé 
vagy sziszegik felé, hogy ez ütközésre vezet, hogy ez harcot eredményez. 
De mi most már tudjuk és átéljük: lehet, hogy szembeállítja az erőket, 
lehet, hogy harcokat is eredményez, lehet, hogy áldozatokat is fog 
követelni, vérveszteséget is fog jelenteni, de ezek olyan küzdelmek, olyan 
harcok, olyan áldozatok, olyan vérveszteségek lesznek, amelyekből az 
örök időkre megszületett, alkutlan, a Római Birodalommal szembenálló, 
a katakombák világából és az arénák porondjáról is győzedelmesen 
kikerülő Egyház fog diadalra jutni.

Ezt akartam én itt Eminenciádnak megköszönni, nem az egész 
magyarság nevében, amelyre nem vagyok felhatalmazva, hanem azon a 
címen, hogy mi ennek a magyarságnak egy paránya vagyunk, amelyet 
a mi hitünk szerint Isten kegyelme állított őrhelyére. Odaállíttattunk, 
hogy Krisztus országának élharcosai legyünk, és amikor küzdünk 
a mi csekélyke erőinkkel – többet senki sem adhat, mint amennyije 
van –, ezt a csekélyke erőnket egészen adjuk, egészen felajánljuk a 
Krisztus királyságának országáért. Mi ezt abban a tudatban tesszük, 
hogy ennek a harctérnek legkiugróbb csúcsfokán ott áll Eminenciád 
viharnak szegezett homlokkal, és a Szentlélek felvilágosításával átéli ezt 
a küldetést, és vezeti ezt a harcot saját maga imájával és az egész nemzet 
erkölcsi erejének tudatával.

Nem elszigetelt jelenségek vagyunk, hanem egy nagy egységnek 
a tagjai, amely egységnek a központja Eminenciád kegyelembe fogódzott 
kezében van. Eminenciád adja az erőt és fogja össze az egységet. Ami 
erőt mi ezzel kaptunk, azt a leghálásabban köszönjük, és kérjük a jó 
Istent, hogy tartsa meg a küzdelmek közepette, tartsa meg nekünk, hogy 
vezethesse e küzdelmek után – nemcsak az egyszerűen elnyugodott, 
hanem a békében újjászületett Mária országát.

Most pedig legyen szabad néhány szót a testvérekhez szólnom. 
Mi most jótevőinknek és barátainknak fogunk az elmúlt 25 évről 
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beszámolni, tehát 1923-tól 1948-ig. Én visszamegyek 1923-ra. Mi a 
tradícióknak tudatos hordozói és őrzői vagyunk.

A mi születésünk 1923, de mi tudjuk, hogy a mi hivatásunk 
nem itt kezdődött, hanem 1908-ban, a Missziótársulatban. Nekünk 
nincs okunk arra, kedves testvérek, hogy fátyolt borítsunk arra az évre, 
mikor a Társaság a jó Isten kegyelméből megszületett. Akkor a legjobb 
meggyőződéssel és szándékkal cselekedtünk, és fogadtuk el azt, ami 
velünk történt. Amikor visszamegyünk Társaságunk bölcsőjéhez, akkor 
a mi hálás tiszteletünk az örökkévalóságba költözött főnöknő anyánkhoz 
és püspök atyánkhoz is száll. Lehet, hogy őket elhatározásukban emberi 
gondolatok is vezették, lehet, hogy döntésükben meghatároltság is 
kifejeződött, de a 25 év – talán nem vakmerő hit – megadta a választ 
arra, hogy az ő határozásuk, döntésük és intézkedésük a jó Istennek, a 
Gondviselésnek akarata volt.

Ameddig Társaságunk él, addig kell a mi hálánknak is élnie 
azzal és azokkal szemben, akiknek a Gondviselés azt a kegyelmet adta, 
hogy a magyar szociális területen modern fogadalmas alakulatnak 
úttörői legyünk. Hálás szeretetet kell ápolnunk boldogult főnöknő 
anyánk iránt, aki nekünk 14 éven keresztül otthont adott, és aki által 
a hivatásunkat kaptuk. Amikor a jó Isten majd megengedi, hogy az 
örökkévalóságban találkozzunk, akkor kilépve a földi viszonylatból, 
csodálkozva fogunk visszanézni arra, ami már most is félig kibontakozva 
áll előttünk.

Amikor megnyitom jubileumi díszgyűlésünket, akkor ezekkel 
az érzésekkel nyitom meg. Visszanézve szerető, hálás szívvel, és a 
Gondviselésnek emberi intézkedésekben megnyilvánuló intézkedéseit 
csodálva emlékezzünk vissza 1923-ra!

Margit testvér

(A Testvér, 1948. augusztus) 
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Építs meg minket újra, Istenünk! 
Építs meg újra!

Ragyogjon ránk arcod, és mi 
szabadok leszünk…

1949
Tanítás a mottóról

Ha úgy nézzük a karácsony ünnepét, mint Krisztus Urunk 
eljövetelét, akkor meg kell állapítanunk, hogy az emberiség által 

elgondolható legnagyobb program: a belső, a lelki újjászületés. Ezt 
azonban a magunk erejével nem tudjuk elérni, hanem csak a nekünk 
életet adó irgalmas Úristen eszközölheti bennünk. Most, amikor annyit 
hallunk újjáépítésről, legyen ez a gondolat a megkezdett 1949-es év 
vezérfonala: Építs meg minket újra, Istenünk! - mondjuk a zsoltárossal.

Mielőtt a mondat tartalmát elemeznénk, rögzítsük le azt az 
igazságot, hogy óriási különbség van a pusztán értelmi és a kegyelmi 
fogalmak között. Az egyik elvont, rideg tudás, a másik: az élet, szabadság, 
öröm, egy más világ, amely magában hordja magát az Úristent is. Ezért 
következménye az, hogy általa az ember szabaddá, felszabadulttá válik.

Átgondolva az emberiség történetét, előttünk áll a tény, hogy 
az Úristen megteremtett egy remekművet, és azt az emberi gyarlóság 
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összerombolta. Erre az alkotását végtelenül szerető isteni Művész a 
romokból újjáépítette remekét. Saját életünket átgondolva, ugyanezt 
látjuk: a keresztségben tőle kapott istengyermekség szépségét, értékeit 
személyes bűneinkkel magunkban összeromboltuk, de ő könyörülvén 
rajtunk, a bűnbánat szentségében a megigazulás Lelke, a Szentlélek 
Úristen által újrateremti bennünk a kegyelmi életet. Milyen irgalmas a 
jó Isten szeretete irántunk, és bölcsességében, mindenhatóságában mily 
nagyszerűen gondolta ki, valósította meg a lelki újjáépítést!

Látjuk azonban még azt is, hogy nem elég az egyszeri újjáépítés. 
Kétszer, háromszor, többször, sőt talán egy egész életen át szakadatlanul 
összerombolja egy lélek azt, amit az Alkotó benne újra és újra fölépít. 
A jó Isten azonban - aki azt tanítja Szent Péter kérdésére, hogy „nem 
hétszer, hanem hetvenszer hétszer” kell megbocsátanunk, vagyis mindig 
- az első, aki nekünk erre példát ad. Ahányszor az ember összerombolja 
lelki életét, vagy ront azon, de azután Isten felé fordul és kéri: „Atyám 
bocsáss meg, és építs meg engem újra!” - mindannyiszor készségesen 
megteszi.

Mégis, mikor nem épít meg újra a jó Isten valakit? Akkor, ha az 
illető olyan sokszor, olyan gonoszul s cinikusan rombolta szét magában 
az Úristen által újra és újra megépített lelket, hogy részéről szinte hiába 
minden készség, mert megátalkodottságán minden megtörik.

Világos előttünk, hogy kegyelem nélkül a lelkiélet vonalán 
semmit sem tehetünk. A Szentlélek elleni bűnnek, Szentlélek-ellenes 
állapotnak nevezi az Egyház a bűnben való megrögzöttséget, s azt 
tanítja, hogy nincs rá bocsánat sem ezen [a világon], sem a másvilágon. 
Ettől az állapottól eltekintve az Úristen kimondhatatlan türelemmel 
adja a bűnösnek azt a kegyelmet, hogy elesettségében hozzá kiálthasson, 
mert addig nem kezdhet újraépíteni, amíg valaki a romok alatti életet 
akarja. Sajnos minden bűnnel eljuthat az ember idáig. „Úgy fáj nekem 
a testvérem halála, hogy már nem is fáj” - mondta egyszer valaki. 
Lehetséges a lelki síkon is egy olyan állapot, amikor már valakinek nem 
fájnak a romok, a pusztulás, amikor már nem vágya többé az, hogy 
az Úristen újjáépítse. Bizonyára világos most már előttünk az, hogy 
vannak bűnök, amelyekre nincs bocsánat sem ezen [a világon], sem a 
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másvilágon, mivel az illető, aki benne él, nem kér értük és ezért nem is 
kaphat bocsánatot. Ettől az állapottól eltekintve az Úristen határtalanul, 
az utolsó pillanatig, amikor talán már nem is tudok beszélni, megépíthet 
engem. Természetes, hogy nekem erre nem szabad számítanom, mert 
ha erre állítom be az életemet, akkor az a legbiztosabban elvezetne a 
Szentlélek-ellenes állapothoz.

Az Úristennek a megbocsátásra való végtelen készségét szemlélve 
élhetem át, hogy ő milyen kimondhatatlanul irgalmas. A lelkünk 
természetesen szép, kegyelemtől ragyogó akar lenni. Az [Úristen] által 
való megépítettség a lélek számára megnyugtató, biztató gondolat. De 
ahogyan vannak korok, amelyekben tönkremegy minden, ugyanúgy a 
lélekben is összeomolhat, tönkremehet mindaz, ami élteti, ami üdévé, 
ragyogóvá, érzékennyé teszi, ami az Úristennel való rokonságát jelzi 
nála. Gondoljunk csak el egy gyönyörű, harmatos májusi reggelt illatozó 
színpompás virágokkal, enyhe szellősuttogással, csattogó madárdallal, 
üde, zöld lombsátrakkal! Ez múlik el a lélekben a bűn hatására, és 
lesz belőle egy poros országút mentén sínylődő leperzselt fa, amelynek 
gyümölcseiről már száz kéz leszedte a hamvat, s ha megízleljük, fanyar 
keserűség árad belőlük. Amikor a lélek a kegyelem állapotában van, 
megvan az érzéke a szépség, az isteni rokonság kifejezése iránt, nem 
szükséges számára külön parancs, rendelet, és mégis eltalálja mindig 
azt, amit és ahogyan tenni kell. Szent Ágoston szerint: „Szeress, és tégy, 
amit akarsz!”

Lehetnek korszakok, amelyeket az elhanyatlás jellemez. Nem 
égbekiáltó gonoszságok, rablógyilkosságok, stb. hanem az elhanyatlás. 
Szellemüket tekintve hasonlítanak a tikkadt, poros országúthoz, a lármás, 
közönséges vásártérhez, mert mellőzték vagy elfeledték mindazt, ami 
nincs kőtáblára vésve, csak a lelkek mélyére íratott. Lelkiség tekintetében 
többé-kevésbé mindnyájan érezzük, hogy gondolkozásmódunkat erősen 
befolyásolja a hasznossági elv, a célszerűség gondolata, pedig lehet, hogy 
valami nem a legpraktikusabb, de a legigazabb, a legépítőbb!

Erre a lelkületre vall, ha az ember szinte leül számítgatni, 
hogy a mulasztási bűnök nem oly nagyok, mint a cselekedeti bűnök. 
Gyakorlatilag erre vall az, ha valaki a hősies, önfeláldozó cselekedeteket 
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lekicsinyli, és azt mondja: „Mire való ez, hisz ez ostobaság! Semmire 
sem jó!” A nagy gondolatok miként való felfogása utal leginkább arra, 
hogy egy lélek még harmatos-e a kegyelmekben, vagy már belepte az 
országút pora.

Amikor ezt kérjük az idén: Építs meg minket újra, Istenünk! - akkor 
nemcsak szemrehányást érdemlő cselekedeteink s az utilitarisztikus 
hatások lebegnek szemünk előtt, hanem szívünk mélyéből vágyunk 
arra, hogy az őskeresztények gondolkozásmódja, szelleme s az 
istengyermekség harmatos lelkülete legyen újra a miénk. Mivel pedig 
hivatásunk szociális, minden alkalommal gondoljunk arra, hogy ez a 
feltétele a társadalom, az ország, a mai nemzedék újjáépítésének is. Ez a 
legnagyobb program, mert minden egyéb újjáépítés ettől függ.

Kérjük a teremtő, építő Szentlelket, tegyen bennünket újra 
harmatos, gyermeki lelkekké! Adja, hogy ne annyira emberileg legyünk 
bölcsek, hanem olyanok, amilyeneknek az Úristen bennünket akar. 
Ezzel a vággyal szívünkben mondjuk: Építs meg minket újra, Istenünk, 
építs meg újra!

(Margit testvér által át nem nézett gyorsírási jegyzet alapján)

Margit testvér

(A Testvér, 1949. március)
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Szabályzatunk jóváhagyása

Mindnyájan tudjuk, hogy az az ideáltípus, melyet hivatásunk 
[alapján] mintázni szeretnénk, milyen szép. Mindnyájan tudjuk, 

hogy az irányzat, melyet követünk, milyen igaz és milyen boldogító. 
Mindnyájan tudjuk, hogy az a szellem, melynek életünket el kell 
töltenie, mennyi erőt, örömet és milyen magasrendűséget jelent.

Sőt nemcsak tudjuk mindezt, hanem éljük azoknak valóságát! 
Ezzel szemben, ha tanuljuk is, ha tudjuk is, hogy szentlelkes életünk 
törvénykönyve szabályzatunk, az mégsem foglalkoztat annyira, nem 
tölti be tudatunkat annyira, nem ismerjük fel jelentőségét annyira. 
Női szerzetesrendekben a szabályzat mostohagyermek szokott lenni, 
különösen annak kormányzati része. Ezért nem kell röstelkednünk, ez 
a női természet velejárója. De ezt a hiányt feltétlenül pótolnunk kell.

Éppen ezért tartom szükségesnek, hogy szabályzatunknak 
történetéről tájékoztassalak titeket, kedves Testvéreim! Mert úgy szokott 
az lenni, hogy ami vagy aki nem áll olyan közel szívünkhöz, annak 
élete és sorsa iránt sem érdeklődünk különösebben. Ugye nem értetek 
félre? Ez nem szemrehányás, csak rámutatok a nő egyik természeti 
adottságára: őt jobban megragadja […] a szellem, mint maga az a törvény, 
mely a szellemet hordozza.

Szabályzatunk rövid története ez:
Összeállításához megalakulásunk után haladéktalanul 

hozzákezdtünk. Amint tudjátok, és minden május 12-én felolvasni 
halljátok, az alaptételeket már az alakulási jegyzőkönyvben lefektettük. 
Mivel minden embernek és minden szervezetnek sajátossága, hogy nem 
tud egyazon dolognál hűségesen megmaradni anélkül, hogy azon ne 
változtasson, azért nekünk nagyon jól lelkünkbe kell vésni az alakuló 
jegyzőkönyvben lefektetett alaptételeket, és minden egyes testvérnek 
őriznie kell azokat. Mindent meg kell tennünk, hogy sem századok,  
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és ha a jó Isten több ideig engedi Társaságunkat munkálkodni a földön, 
akkor ezer évek se változtassanak rajta.

A tervezeten többször tanácskoztunk, csiszoltunk, és az így 
elkészült példányt 1925. szeptember 16-án küldtem el a kanadai 
Stockholmból jóváhagyás végett Csernoch János hercegprímásnak.

Őeminenciájától működési engedélyünk 1923-tól kezdve 
megvolt, de szabályzatunk jóváhagyásával nem sietett, mert mint 
Lepold prelátus mondta, előbb meg akarnak győződni arról, hogy 
Társaságunk életképes-e. Ez a felfogásuk engem nagyon megnyugtatott. 
Féltem volna a véglegesítéstől, mielőtt a gyakorlat ráteszi a jóváhagyás 
pecsétjét. Mivel már akkor megvoltak amerikai letelepedéseink 
gyökerei, világos volt, hogy Társaságunk nem fog kicsire csonkított 
hazánk határain belül maradni. Amellett programja és modern volta 
sokkal komplikáltabb törvénykönyvet tételezett fel, mint amilyenre egy 
nemzeti és meghatározott munkakörű klauzúrás rendnek szüksége van. 
Ezért gondoltam szükségesnek, hogy végleges jóváhagyásunkig 25 év 
teljék el. Ez így is történt.

A Magyar Katolikus Egyháznak az 1914-1918 [közötti] 
világháború folytán bekövetkezett szétszakítottsága sok nehézséget és 
gondot okozott Csernoch hercegprímás úrnak, aki ebben az időben 
már betegeskedni kezdett, és 1927-ben az örökkévalóságba tért, mielőtt 
az ideiglenes jóváhagyást formálisan megadta volna.

Serédi Jusztinián őeminenciája még 1927 tavaszán vette át 
elődjének örökét. Ő közismert arról, hogy a Codex összeállításán 
Rómában évekig dolgozott. Még Budapestről ismerve őt, megkértük 
első szabályzati tervezetünk átnézésére, mikor még Rómában 
működött. A prímási székbe kerülve meg is kaptuk tőle 1935. március 
12-én 765/1935. szám alatt szabályzatunk ideiglenes jóváhagyását, mely 
mai napig is kezetekben van. Az ideiglenes szabályzat kipróbálására 
ötévi határidőt állapított meg őeminenciája, amelyet mi az 1941-es 
káptalanra való tekintettel hét évre kértünk meghosszabbítani. 1941. 
márciusi leiratában a rendkívüli időkre való tekintettel úgy határozott, 

1949
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hogy az ideiglenes szabályzatot érvényben levőnek tekinti – időpontot 
nem jelölvén – a végleges jóváhagyásig.

Ekkor már erősen gyülekeztek hazánk felett a viharfelhők, 
és megkezdődött a még emlékében is borzalmas nyilas korszak, 
amely 1944-ben olyan pogromban tombolta ki magát, amilyenre 
a világtörténelemben nincs példa. Társaságunk hivatásánál fogva 
a harcvonalban küzdött e pogányság és embertelenség ellen. A 
háborúnak a tüze is mind közelebbről nyaldosta az ország határait, 
amíg végül átcsapott rajtunk, és több mint egy fél évig tartott, amíg az 
egész országon végigtombolt. Ez idő alatt az egyes területek teljesen el 
voltak egymástól szigetelve, a kereskedelmi élet megállt, a közlekedés 
megszűnt. Nem tudtunk egyes házainkról, testvéreinkről, különböző 
helyekre menekített jelöltcsoportjainkról. Hosszú hetek teltek el 
légvédelmi pincékben, olaj- és zsírmécsesek világánál, vízszolgáltatás, 
telefon-összeköttetési lehetőség és posta nélkül. A reggeli ébresztőnk és 
esti búcsúztatónk ágyúdörgés volt.

Az esztergomi prímáciának évei is mind súlyosabbakká lettek. Az 
1944. év pedig semmi másból nem állt, mint Serédi hercegprímásnak 
közelharcából a Sztójai- és Szálasi-kormányokkal, amely küzdelmeknek 
tárgya az utolsó hónapokban már az volt, hogyan mentse meg a még 
Pesten sanyargó zsidóságot a külföldre hurcolástól és a gázkamráktól. A 
háború Esztergomon is végigtombolt, a város ismételten hol orosz, hol 
német kézre került, és mire elnémultak az aknák és bombák robbanásai 
– mint ahogy mostani hercegprímás atyánk székfoglalójában mondotta 
–, a romok fölé odaomlott [Serédi hercegprímás úr] maga is. Sem 
orvoshoz, sem orvossághoz nem juthatván, a neki annyira idegen 
izgalmas élet folytán fokozódó szívbaja pillanatok alatt megölte.

Így érthető, hogy szabályzatunk ügye húzódott.
Ekkor 1945-ben az esztergomi ezer éves prímási széket 

Mindszenty József bíboros foglalta el. Az azóta eltelt esztendők is 
fokozott munkatempót kívántak. Ezért húzódott el szabályzatunk 
végleges jóváhagyása, míg végre elérkezett a jubileumi esztendő.

Építs meg minket újra, istenünk! Építs meg újra! Ragyogjon ránk arcod, és mi szabadok leszünk...
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Szabályzatunk ügye a hercegprímás úr elfoglaltsága miatt 
túlnyomórészt esztergomi helytartójának kezében volt, aki azt szó szerint 
akarta egyeztetni a Kánonnal44, és csak azon feltétel mellett javasolta 
jóváhagyásra őeminenciájának, ha az ennek megfelelő módosításokat 
keresztülvisszük.

Ha a Rómába való utazásnak nem volnának akadályai, akkor 
e föltétellel nem kértük volna a végleges jóváhagyást. Így azonban 
tekintvén a helyzetet, azzal eszközöltük a kívánt módosításokat, 
hogyha megkapjuk a végleges jóváhagyást, haladéktalanul benyújtjuk 
a szabályzatot Rómába való felterjesztés végett, amely esetben mindazt, 
amit szabályzatunkban a végleges jóváhagyás érdekében kényszerből 
megváltoztattunk, módosítás címén visszaigazíthassuk.

Tehát kedves testvéreim! Amíg egyrészt örömmel és a jó Isten 
iránti hálás szívvel közlöm veletek, hogy Társaságunk a végleges egyházi 
jóváhagyás alapján áll már, addig azt is tudomástokra hozom, hogy 
mielőbb felterjesztjük a szabályzatot Rómába, hogy a visszaigazítás az 
említett módosítás címén megtörténhessék.

Amit leírtam, az sokkal egyszerűbbnek látszik, mint ahogy a 
valóságban volt. Az 1946-os rendkívüli és az 1947-es rendes káptalan 
heteken át foglalkozott a szabályzattal. Gondolhatjátok, milyen 
fájdalom volt nekünk, hogy a kanadaiak egyáltalán nem voltak itt, és 
még nagyobb fájdalom, hogy Friderika és Roberta testvérek Bécsben 
vesztegeltek, és habár mi minden lehetőt és lehetetlent elkövettünk, 
beutazási engedélyüket nem tudtuk megkapni.

Aztán ismét véget nem érő ideig dolgoztunk Klementin testvérrel 
a szabályzaton, hogy a két káptalannak óhajait keresztülvezessük az 
egészen anélkül, hogy a szerkezet vagy az egység [kárt] szenvedjen.

Most pedig az egészet latinra kellett fordíttatni, ennek tíz 
példányban kell elkészülnie Róma számára. Azután háromrovatos ívekre 
vezettük rá a latinra fordított azon pontokat, amelyekkel szemben mi 
másképpen kértük a szabályzatot. Ezt is latinra kellett fordítani, amit 
a második rovatba vezettünk be, és mellettük a szélső rovatban olaszra 
44  Az egyházi törvénykönyv – a Codex Iuris Canonici – megfelelő kánonjaival akarta egyeztet-
ni a szabályzatot.
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fordítva írtuk le az indoklást, hogy miért nem maradhat úgy, ahogyan 
azt megkaptuk.

Ebből a hosszú küzdelemből megérthetjük a régi rendek egykori 
küzdelmeit. Semmi sem jön létre verejtékezés nélkül. Nagy gyengeség 
és az érettség hiánya volna a küzdelmektől megijedni. Ez az életnek 
törvénye.

A megkapott végleges jóváhagyásért adjatok hálát. A Rómából 
kért módosításokért pedig szívből imádkozzatok!

Margit testvér

(Kivonat a tartományoknak 1948. október 6-án írt levélből,
A Testvér, 1949. március)

Útravaló

Mivel oly kimondhatatlanul fontos, hogy hivatásunk oltalmában 
felszerelten térjünk vissza munkaterületünkre, ezért 

összeállítottam egy kérdéssorozatot, amelynek alapján megvizsgáljuk, 
nem kezdett-e ki minket az anyagelvűség, és ha igen, mennyiben. 
Mert ha bármi közünk van hozzá, nem lehetünk a kereszténységnek 
mindenre kész katonái.

Ez nagyon fontos, mert lehetetlen nem látnunk, hogy 
Társaságunknak a mai körülmények között a Gondviselés adta 
meghatározott feladata van, megnevezve: hogy egyik élcsapata legyen 
annak a küzdelemnek, amely a krisztusi birodalom és a sátáni alvilág 
közt folyik. Nehogy valakiben ez hibás öntudatot ébresszen, csak úgy 
gondolhatunk magunkra, mint rongyos csapatra, amely voltot már 1926-
ban egy Vörösmarty téri trafiknak az árusnője is megállapította rólunk. 



122

1949

De ez nem baj! Hallottuk a lelkigyakorlaton, hogy amikor nagy bajok 
vannak az Egyházban, akkor az Úristen sokszor pozíción kívüli kis 
embereknek, egyszerű lelkeknek ad regenerálást szolgáló feladatokat.

Rongyossági öntudatunk mélyén, de harcra készségünk 
érzetében vizsgáljuk meg tehát azt, hogy rendben vannak-e fegyvereink. 
Olyan gondossággal és aprólékossággal [tegyük ezt], mint ahogy azt 
egy meghatóan kedves tavaszi fantázia ábrázolja. Azt állítja ugyanis 
szemünk elé, ahogy a természet ébredésével minden lény megújítja 
magát: a csillagokat az angyalok kifényesítik, a szentjánosbogárka 
lámpácskájának minden zugát kitakarítja, stb.

Így ez a kérdéssorozat nem annak a megvizsgálására irányul, 
hogy nem estünk-e az anyagelvűségnek teljesen áldozatul, hanem hogy 
fegyvereinken nem okozott-e [egy] kis csorbát, egy kis rozsdát, egy kis 
elhajlást.

Ennek a sorozatnak az állandó vezető kérdése ez:
Miről ismerem meg, ha az anyagelvűség erkölcsi vagy lelki 

világomat kikezdte, vagy abban valami kis mérgezési folyamatot 
indított meg?45

1) Ha hivatástudatom nem élő. Ha ez így van, akkor 
frissességemet, lendületemet tespedő állapot váltotta fel. Nincs 
lendületem, kezdeményező erőm, nem látom meg az alkalmakat, nem 
találok a megoldásokhoz eszközöket.

2) Ha jegyesi állapotom nem boldogító valóság. Tünetei: nem 
gondolok a Jegyesre, nem tölti ki világomat az ő szeretete, többé már 
nem ő az aktivitásomat mozgató központi erő.

3) Ha többre tartom a munka konkrét értékét, mint magát 
az engedelmességet, mint Jegyesemnek fölajánlott ajándékot vagy az 
akarategység eszközét. Ez nyilatkozik meg olyan esetekben, amikor 
talán valami jó munkát akarnék végezni vagy művet létrehozni, de az 
engedelmesség másfelé irányít. Ha ilyenkor kibúvok az engedelmesség 
alól, vagy megkerülő eljárásokkal mégis a magam gondolatát valósítom, 
ha letörök, akkor ez azt mutatja, hogy lelkiségem fogyatkozóban van.
45 Minden dőlt betűs kiemelés a szerkesztőtől származik. Az eredeti írás stencilezéssel készült  Minden dőlt betűs kiemelés a szerkesztőtől származik. Az eredeti írás stencilezéssel készült 
belső lapban jelent meg, és így nem volt mód a kiemelések jelölésére.
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4) Ha ragaszkodom helyhez, munkakörhöz, városhoz, kényelemhez. 
Ha kedvetlenít valaminek a nélkülözése, ha követelem a magam számára 
a jobbat ruhában, elhelyezésben, ételben, nyaralásban, stb. Vagyis 
hogyha az el nem múló értékek hátrányára a földiek léptek előtérbe.

5) Ha azt hiszem, hogy imám csak akkor nyert meghallgatást, 
ha teljesedik, amit kértem, vagy ha a jó Isten gondviselését csak akkor 
ismerem fel, ha kiment a fizikai bajból, megszabadít földi nehézségektől, 
de abban már nem látom meg, hogy kegyelmet ad a kereszt elviseléséhez 
és a rossz fölött való belső győzelemhez.

6) Ha szeretetem lesiklott a természeti vonalra, és így rokonszenv 
és ellenszenv indítanak. Boldogult Mázy apát úrtól hallottuk, s az ő 
életében láttuk a krisztusi szeretetnek mivoltát, amelyre vonatkozóan 
több tanítást kaptunk tőle. Utolsó tanítása is erről szólt. Világosan 
kifejtette, hogy a természetfölötti szeretet az akaratnak a cselekvése, és 
abban áll, hogy a jót akarjuk minden embertársunknak, és munkáljuk 
az Úristen dicsőségét, és annak örüljünk.

7) Ha életemet és cselekedeteimet már nem az örökkévalóknak 
rendelem alá, és nem azokhoz mérem. Ha, mint a világ fiai, ellenséges 
szemmel nézek a bizonytalan időben megérkező halálra, és ha a hitemmel 
nem is, de érzéseimmel mintegy megsemmisülésnek tekintem a halált, 
amelynek gondolatát is kerülöm.

Hogy ez a beállítottság evilági, az nem szorul bővebb 
magyarázatra, és nekünk különösen könnyű gyakorlatilag 
kapcsolódnunk a földről való távozás gondolatához, [mivel] kezdettől 
fogva kidolgoztuk a túlvilágra költözöttek szeretetét, az értük való 
munkát. Kezdettől fogva gyakoroltuk, hogy az ő világukat ne úgy 
tekintsük, mint kísértetek éjszakáját, hanem mint az üdvözültek boldog 
országát, amely felé mi is vándorlunk, és természetesnek találjuk, hogy 
az oda való érkezés nem a rémület, hanem a célba érés érzelmét kelti föl 
bennünk.

8) Ha a munka értékét kizárólag a sikerrel mérem. Természetes, 
hogy a siker érték, azonban a munkában más érték is van: a szándék. 
Természetfölötti szempontból csak ez számít, mert hiszen bármit 
dolgozik az ember, az eredményt az Úristen adja, tehát az nem az övé. 
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Sok eredménytelenség megy át a túlvilágra el nem múló gazdagságot 
érve, és sok siker hullik a nirvánába, mivel más kitevői, mint földi 
mottók, nem voltak.

Az eredményeknek ilyen szemlélettel való elbírálását leginkább 
a politikai életben látjuk, ahol [aszerint] megy föl az emberek ázsiója, 
vagy aszerint veszít, [hogy] sikert tudnak fölmutatni vagy nem.

9) Ha cselekedeteink indító oka és igazolása kizárólag a várható 
konkrét eredmény, és ha azok véghezvitele előtt nem teszem fel a 
kérdést, hogy hit, jellem, hűség és meggyőződés szempontjából 
megengedhetők-e. Ha az ember nem rontotta el a lelkét, akkor az 
elnémíthatatlanul követeli, hogy cselekedeteink olyanok legyenek, hogy 
azokat lelkiségünk és természetfelettiségünk törvényei is igazolják. 

Emlékeztek Cecília testvérnek A Testvérben megjelent cikkére, 
ezzel a címmel: Okulásul másoknak46. Én magam is visszaemlékszem 
egy kb. 50 évvel ezelőtti kis esetre, amikor nem cselekedettel, de 
passzív magatartásommal elmulasztottam egy kis hitvallás alkalmát. 
Hallottuk, hogy Kiskunfélegyházán még a férfiaknak nagy száma is hord 
rózsafüzért magával. Kassán a múzeumban egy alkalommal kiállítás 
volt Rákóczi idejéből. A kiállítás idejére az intelligencia körébe tartozó 
családok leányai voltak a vezetők, hogy tájékoztassák a más városból 
jövőket. Ilyen minőségben voltam én is a kiállításon. Nézegetvén a 
kiállítási tárgyakat, egy protestáns tanár rámutatott egy rózsafüzérre, 
amely, már nem emlékszem, talán magáé Rákóczié volt, és minden 
rosszakarat nélkül, de katolikustól idegen stílusban kezdte magyarázni, 
hogy ez valami olyan kegytárgy, amelyet a nép nagyon is használ, és rajta 
imádkozik. Az én zsebemben persze ott volt a rózsafüzér, és világosan 
éreztem, hogy ki kellene húznom, és megmondanom, hogy semmiképp 
nem ilyen múzeumi ritkaság, és nem is kizárólag a nép kegytárgya, 
hanem a katolikusságnak most is teljesen elterjedt imamódja. S én 
hallgattam. Pedig indításom lett volna erre a kis hitvallásra. S hogy a 
mulasztás milyen mélyen érintett, mutatja, hogy 50 év elteltével sem 
felejtettem el ezt a kis hangtalan mozzanatot. 

46  A Testvér, XV. évfolyam 4. szám
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10) Ha életem feltételeit jobban várom a természetes biztosítékoktól, 
mint a Gondviseléstől. Természetesen áll a mondás, hogy segíts magadon, 
segít az Isten. Ez nem is hiba. A lelkiség ellen akkor vétek, ha csak azért, 
hogy emberileg biztosítsam az élethez szükségeseket, inkább vétek 
meggyőződésem, elveim, az isteni törvények ellen. Az ilyen magatartás 
tagadása a Gondviselésbe vetett hitnek. Az ilyen magatartás nyilatkozik 
meg, [amikor] a természeti föltételeket helyezem mindenek elé, a jó 
Isten megbántása árán is.

11.) Ha életem értékét és eredményességét külső előrejutásban, 
emberi megbecsülésben mérem le. Ha szomorú és letört vagyok, ha 
nem futottam meg fényes pályát, és nem mondhatom magaménak az 
emberek értékelését és elismerését, ha nem tudok külső körülményektől 
függetlenítődve a Szentlélekben örvendezni, és az el nem múló lelki 
kegyelmekben kincset látni. Az elpogányosodott világszemlélet 
következménye az ilyen csekélység felett való kesergés, ennek 
következménye a versengés, s további következménye a tisztségekért 
való tülekedés. Ha ezek a tünetek mutatkoznak, biztosan tudhatom, 
hogy a lelkiség tekintetében baj van.

12) Ha jogelvűség helyett az erőszakban hiszek. Más az erő, és 
más az erőszak. Az erő a lélek birodalmából való, és méltó arra, hogy 
a Szentlélek ajándékai közt foglaljon helyet. Az erőszak a megváltatlan 
természetnek jelensége. Nem ismer sem elveket, sem jogot. Az erő hódít, 
az erőszak letipor. Aki az erőszakhoz szegődik, kiszakította magát 
Krisztus királyságából, amelynek légköre szelídség és szabadság. 

13) Ha az isteni akaratot csak akkor akarom teljesíteni és elismerni, 
ha örömökön át visz, de ha Golgotára vezet, akkor megfutamodom 
és megtagadom. Erre vonatkozóan mondja Szalézi Szent Ferenc a 
nála megszokott egyszerűséggel: „Egy Deo gratias viszontagságok 
idején többet ér, mint ezer akkor, ha jól megy a dolgunk.” Aki előtt 
elhomályosult a Golgota misztériuma, annak vágyai menthetetlenül 
földi örömök felé fordulnak, és inkább megtagadja a Teremtővel 
szemben az engedelmességet, semhogy rálépjen arra az útra, amelyen az 
Üdvözítő járt, mikor a földhöz tapadt emberiséget el akarta vezetni az 
istengyermekség birodalmába.
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14) Ha szem elől tévesztettem, hogy egyének, családok és közösségek 
életének még az anyagi feltételeknél is nagyobb biztosítéka az isteni törvények 
betartása és a lelkiség. Adott esetben ezt a két utóbbit szenvedések, 
áldozatok, sőt vértanúság árán is érvényesíteni kell.

Bizonyára legtöbbünk emlékszik még arra, hogy mikor Hitler 
árulások segítségével Ausztriát a Német Birodalomhoz kapcsolta, 
és Bécsbe bevonult, Innitzer kardinális püspöki díszben ment az 
üdvözlésére, és megszólaltatta a Szent István templom harangját. Utólag 
hallottuk, hogy ezt a bíboros tulajdonképpen mennyire nem akarta. Egy 
egész éjen át igyekeztek őt ennek a gondolatnak megnyerni, és a végén 
halállal fenyegették, ha nem teszi meg. Ilyen helyzetben készen kell állni 
a halálra. Azért kérjük alázatosan a Szentlélek Úristent, hogy ha ilyen 
helyzetbe jutnánk, segítsen meg minket, hogy ne legyünk hivatásunk és 
keresztény voltunk árulói. Mikor Innitzer érsek magatartása a Szentatya 
tudomására jutott, haladéktalanul hívatta őt, és állítólag azt mondta 
neki, hogy az Egyháznak igen sok haszna volt a mártírokból, és sok 
kárt szenvedett a gyávaságtól. Két évezred tapasztalata, hogy a vértanúk 
vére a kereszténység magva. Az anyagelvűség ilyenekről természetesen 
nem tud. Mondása: többet ér egy élő nyúl, mint egy kimúlt oroszlán. 
Mi azonban tudjuk, hogy az utóbbi egész országoknak erőforrása, az 
előbbiről pedig senki nem vesz tudomást.

15) Ha erkölcsileg megengedettnek, sőt jónak tartok eljárásokat, 
mert pillanatnyilag hasznosak. A Mit brennender Sorge kezdetű 
enciklikában XI. Piusz pápa idézi Cicerót, aki azt mondja, nem azért jó 
valami, mert hasznos, hanem azért hasznos, mert jó. Balogh páternek47 
ebben van a tévedése: hasznosnak látja működését a politikai életben, 
47  Balogh István római katolikus pap volt, aki később politikai pályára lépett. A Füg- Balogh István római katolikus pap volt, aki később politikai pályára lépett. A Füg-
getlen Kisgazda Párt szegedi szervezetének megszervezője (1944. nov.), a debreceni ideigle-
nes nemzetgyűlés tagja, a miniszterelnökség államtitkára (1944-1947) volt. Mint bizottsági tit-
kár ő adta elő a fegyverszünetet kérő, s Németországnak hadat üzenő javaslatot. A FKgP or-
szágos vezetőségének tagja volt, majd főtitkára (1947. június 3-ig). 1947. június 4-én kilépett 
a pártból, és megalakította (kommunista támogatással) az ellenzéki, polgári, liberális Függet-
len Magyar Demokrata Pártot (1947. július). 1949 tavaszán pártjával csatlakozott a Függet-
lenségi Népfronthoz. Részt vett a papi békemozgalom megalakításában (1950). http://mek.
niif.hu/00300/00355/html/ABC00523/00823.htm; Domány András: A többi néma csend – az 
1947-ben választott országgyűlés almanachja, http://mozgovilag.com/?p=3051 
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mert ezzel sok szolgálatot tehet az Egyháznak, és ezért munkája jó 
is. De nem lehet az, mivel az adott körülmények között csakis Janus-
arccal48, vagyis hintapolitikával lehet együttműködni, ez a módszer 
pedig erkölcsi szempontból nem jó. Hercegprímás atyánk, aki egészen 
természetfölöttien gondolkozik, emiatt hívta őt vissza a politikai 
munkatérről. Sajnos a páter inkább hisz munkája értékében, mint az 
egyházi hatóságnak tett engedelmességi ígérete megtartásában, illetve 
kiutat keresett ebből azáltal, hogy őeminenciája rendelkezése [miatt] 
fellebbezett a Szentszékhez.

16) Ha elvfeladást, árulást, hűtlenséget elkövethetőnek minősítek 
azért, hogy megmentsem magamat nagyobb jónak szolgálatára. Aki így 
gondolkozik, annál már nemcsak kis kártevések és az anyagelvűség 
csekély mértékű beszivárgásáról van szó, hanem nagy rombolásról is, s az 
már elönti lelkének talaját. Az Úristen nem fogad el olyan szolgálatokat, 
amelyeket magunknak az ő megtagadása árán akarunk biztosítani. Ő 
nem szorul emberekre, de ha jönnek a nagyobb feladatok, és minket 
akar kitüntetésből, próbából, szeretetből azok megoldásával megbízni, 
megtart hűségünk és hitvallásunk viszonzásául. Ha pedig nem nekünk 
szánta a feladatot, fog találni embert, aki azt teljesítse, de olyat, aki 
a kegyelmi kapcsolatot jellemtelenséggel, hűtlenséggel lazította, aligha 
fog szolgálatába állítani.

Margit testvér

(A Testvér, 1949. pünkösd)

48  Janus a római mitológiában az átjárások és kapuk, így a be- és kijárás, a kezdet és vég istene.  
Két ellentétes irányba néző arccal ábrázolták a művészek. Innen a Janus-arcú kifejezés, mely két-
színűséget, kettősséget jelent. 
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Stabilitás

Szorongatja lelkemet az a vágy, hogy betöltsük Társaságunk 
hivatását. A közelmúltra visszatekintve kétszeresen sürget az, hogy 

lelki fegyvereinket tisztogassuk. Mert mire volnánk akkor, ha a közjóra 
vonatkozó missziónkat a maga legspeciálisabb formájában nem tudnánk 
teljesíteni? Egyik évben ez volt a mottónk: Csak addig éljen Társaságunk, 
amíg a szeretet hordozója! Ugyanígy mondhatnánk: Csak addig éljen 
Társaságunk, amíg hivatását teljesíti!

Melyikünk nem élte még át hivatása teljesítése közben, hogy 
mi a félelem, a pánik, a rettegés és annak hatása, és mi az egyedüllét?! 
Nekünk csak távolról lehet az elvekhez való hűségben a stabilitást 
gyakorolnunk. Még így is nehéz egy embernek sokszor magában 
megállnia. Ezért különös hálával tartozunk a jó Istennek azért, hogy 
idei lelkigyakorlatunk közelebb hozta a Corpus Christi mysticum49 
gondolatát. Jellegünk a szétszórtság, ezért különösen hálásnak kell 
lennünk, hogy ennyire tudatosította bennünk az Úristen, hogy akárhol 
vagyunk, a misztikus test tagjai vagyunk. Krisztusban, Krisztussal, 
vele együtt, tehát nem egyedül! Vizsgáljam meg ezzel kapcsolatban, 
mennyire vagyok Krisztus, és mennyiben vagyok Anyaszentegyház, 
ha így vagy úgy teszek. Tehát csak egyféleképpen tehetek. Így nyújt 
segítséget a Corpus Christi mysticum gondolata. A stabilitásban tart meg 
az a magatartás, ha felvilágosításért, eligazításért a központhoz fordulok.

[„Miről ismerem meg, ha az anyagelvűség erkölcsi vagy lelki 
világomat kikezdte, vagy abban valami kis mérgezési folyamatot indított 
meg?”50] 

1) Ha életem értékét és eredményességét külső előrejutásban, emberi 
megbecsülésben mérem le.51 Életem lényeges feladatának betöltése az 
egyedül fontos. Felismerhetem, hogy ezzel kapcsolatban hiány van 
bennem, ha úgy érzem, hogy negligálnak, értékemet nem ismerik el, 
és ez engem szomorít, összetör, szárnyamat szegi. Ennek fokozottabb 
49 Krisztus titokzatos teste. Vö. Róm 12,5; 1Kor 12,12; Ef 3,6 Krisztus titokzatos teste. Vö. Róm 12,5; 1Kor 12,12; Ef 3,6
50 Idézet az  Idézet az Útravaló című írásból, A Testvér, 1949. pünkösd
51 Ez a mondat az  Ez a mondat az Útravaló című írás 11. pontjának kezdete. 



129

Építs meg minket újra, istenünk! Építs meg újra! Ragyogjon ránk arcod, és mi szabadok leszünk...

kifejezése, ha versengést érzek magamban. Ehhez kapcsolódik 
harmadsorban a féltékenység. Vagy még fokozottabb mértékben: ha az 
is bánt, hogy bár elismernek, de ugyanakkor mást is, [és] én pedig [azt] 
akarom, hogy csak engem [ismerjenek el].

2) Ha jogelvűség helyett az erőszakban hiszek.52 Ez ma is aktuális 
kérdés. Pedig az Úristen annyira tiszteli a lélek szabadságát, hogy 
az [egyént] nem lehet kényszeríteni még akkor sem, ha heretikus53 
tévedésben van. Egy külföldi fürdőhelyen van egy aranyozott 
feszület. Azt mondják, egyszer egy zsidó kiköpött a feszület előtt, és 
büntetésképpen arra kényszerítették, nagy mennyiségű aranyat adjon, 
[hogy] azzal aranyozzák be Krisztus testét. Ez erőszak volt annak az 
embernek a lelkével szemben, akiben nem hit, hanem gyűlölet volt. 
Meg lehetett volna pénzbírságra büntetni, de nem azzal, hogy azt 
aranyoztassa be, amit gyűlölt. Meggyőződése ellenére nem szabad senkit 
sem kényszeríteni. Ha kételkednénk ebben, gondoljunk Németország 
sorsára54, mely ma nem létezik, csak terület, és emberek vannak ott. 
Fölosztották darabokra, mindegyik más-más megszálló hatalom 
tartománya, és szuverenitását megszüntették. Miért érte ez a nagyszerű, 
de bűnös Németországot? Mert az erőszak volt a hite, hitvallása, és 
az erőszak biztosan erőszakot szül. Kard által vesznek el, akik kardot 
rántanak.

Nekünk az a nagy feladatunk, hogy azon csapatokhoz tartozzunk, 
amelyek a krisztusi megváltott világot védik. Úgy gondolhatjuk, hogy 
szellem tekintetében a hitvallók csapatával rokonok vagyunk. Igen, 
mert ők Krisztus katonái, és mi is [azok vagyunk], és ezért keletkezik 
ez a hasonlóság. Ők képviselik az államéletben a természetfölöttiséget 
alkutlanul. Tehát nekünk is ilyen értelemben kell krisztusi csapatnak 
lennünk, [és szintén alkutlanul képviselnünk a természetfelettiséget]55.

3) Ha az isteni akaratot csak akkor akarom teljesíteni és elismerni, 
ha örömökön át visz, de ha Golgotára vezet, akkor megfutamodom és 

52 Az  Az Útravaló című írás 12. pontjának kezdete. 
53 Eretnek, az Egyház tanításával ellenkező. Eretnek, az Egyház tanításával ellenkező.
54 Utalás Németország II. világháború utáni felosztására. Utalás Németország II. világháború utáni felosztására.
55 Az eredeti szöveg: „amely ezt szintén alkutlanul képviseli, és fogja képviselni.” Az eredeti szöveg: „amely ezt szintén alkutlanul képviseli, és fogja képviselni.”
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megtagadom.56 Kész vagyok-e az isteni akarat teljesítésére akkor is, ha az 
nehéz? Materializmus az, ha csak akkor teljesítem [az isteni akaratot], 
amikor az könnyű. [Ilyenkor] is kell lelkiség, de [ilyenkor] nem kell 
erőltetni, mert a természet úgyis afelé áramlik, [ami könnyű]. Ha 
olyanokat akar tőlem, ami nem felel meg a természetnek, akkor is 
megteszem-e? Vagy ha már nem akarok valamit tenni, amit kellene, 
jobb magamban azt mondani, hogy azt én nem akarom tenni, mint azt 
mondani, hogy a jó Isten nem akarja, és ezzel magamat becsapni. Mert 
ha az ember magáról azt mondja, hogy bűnös, akkor természetesen 
reméljük, hogy ki akar a bűnből keveredni, és akkor kap kegyelmet. De 
ha lelkemet megszoktatom a belső hazugsághoz, elűzöm a Szentlelket. 
A lelkiismeret bohóc lesz, amelyre fel lehet tűzni a bohócsapkát. 
Emlékezetem mondja: ezt tetted, és az önszeretet: nem tehetted. És 
addig mondja: te ezt nem tehetted, míg végre azt fogja mondani: te ezt 
nem tetted. Ez a Szentlélek-ellenes állapot. Sajnos az emberek sokszor 
gyakorolják.

4) Ha erkölcsileg megengedettnek, sőt jónak tartok eljárásokat, 
mert pillanatnyilag hasznosak57. A nemzeti szocializmus idején jelent 
meg a Vigíliában Mécs Lászlónak a Lunátikus című verse58. A Vigíliának 
ezt a számát el is kobozták, annyira átlátszó volt a célzatosság. Leírja 
a lunátikust, amint megy a holdhoz megszállott léptekkel, biztosan, 
mint a sátán. Jaj! – borzasztó dolguk van azoknak, akik nem lettek 
szintén holdkórosak, és nem hisznek benne! De legyünk csendben, 
nehogy felébresszük, mielőtt céljához ér! Ne ébresszük fel, mert akkor 
elvesztünk! Csak addig van hatalma, míg ez a holdkórosság őt tartja.

Ez borzasztó dolog és rettentő kísértés, amikor a rossz számomra 
pillanatnyilag jó, mert akkor a tőle remélt jó mellé pottyanunk. Ez 
távolinak látszik talán legtöbbünk előtt, de az élet nem egyszer hozza 

56 Az  Az Útravaló című írás 13. pontjának kezdete. 
57 Az  Az Útravaló című írás 15. pontjának kezdete. 
58 Mécs László  Mécs László Imádság a nagy lunátikusért című verse a Szénaboglya mellől című kötetben je-
lent meg. A vers felolvasásakor a Magyar Rádió megszakította adását, ugyanis a vers sorai mind 
Sztálin, mind Hitler felé egyértelműen nyílt kritikát jelentettek. http://www.youtube.com/
watch?v=iSfGwnDdJRU; http://www.spesnet.info/index.php/monitor/71-monitor/4614-
mecs-laszlo-premontrei-szerzetes-koelt-laudacioja
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ezt a kísértést elénk: nem szólok a rossz ellen, mert abban a pillanatban 
az nekünk földi jót hoz. A jót kell akarni és tenni akkor is, amikor nem 
tudom, hogy mi lesz annak a folytatása.

Sík tanár úr verse jut eszembe: Vérzik, vérzik a Krisztus.59 Ha 
az egész világ nem léteznék, csak Krisztus és én, akkor is vérezne, 
és átlátnám, hogy gyilkosa én vagyok. Pozitív értelemben úgy kell 
átlátnunk ezt, hogy megmentője is én lehetek, aki az erkölcsi értékeket 
képviselem.  

A hitvallók, vértanúk hitték, hogy igenis, az az egy, aki 
én vagyok, döntő tényező. Nagyon tartsak attól az egytől, aki én 
vagyok, aki végeredményben az ügyek menetét eldönti azzal, hogyan 
cselekszik. Nagy öntudattal kell az erkölcsi erőt képviselnem, és annak 
eredményében hinnem. Mindenki önmagáért felelős, mert ő dönti el a 
dolgokat.

Nekünk azzal kell hazamennünk a lelkigyakorlatról, hogy 
villanás leszek, szentjánosbogárka60, kis lámpácskát lengetek kezemben. 
Kanadában a végtelen éjszakákon oda van téve a lámpás a feltételes 
állomáson, és aki utazni akar, kezébe veszi, meglengeti a vonat  
felé, és megállítja azt. Nekem ezt hinnem és tennem kell. Persze  
könnyebb hinni, mint tenni. Amikor szemben állunk valami 
akadállyal, milyen nehéz! A fiúk városa című filmben61 az egész 
csapat fiú felkerekedett, hogy megfékezze azokat a banditákat, 
akik valami rosszat terveztek ellenük. Utolérte őket a nevelőjük, és 
megkérdezi: „De hát mit akartok csinálni? Hiszen azok megölik  
az embereket.” „Atyám – felelték – mindnyájunkat nem ölhettek  

59 Vö. Sík Sándor:  Vö. Sík Sándor: Véreső esik, http://archivum.piar.hu/siksandor/eletmu/ssov/
ssov_01szembeanappal.htm
60 Vö. Sík Sándor:  Vö. Sík Sándor: Költemények, http://www.szepi.hu/irodalom/vers/sik/sik_03.html

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek 
Hogy sugarai eleven tüzét, 
Amik Arcáról a szívembe égtek
Sugározzam csendesen szerteszét 
A testvéreknek, kik az éjben járnak. 
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

61 Amerikai fi lmdráma (1938), Flanagan atyáról szól, aki iskolát vezet fi atalkorú bűnözők szá- Amerikai filmdráma (1938), Flanagan atyáról szól, aki iskolát vezet fiatalkorú bűnözők szá-
mára, www.port.hu
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volna meg.” Tehát készen voltak arra, hogy egyesek élete áldozatul essék 
a többiek megmentéséért.

Hogyan alakul ki az egyesekből a pilátusi, júdási tábor? Úgy, 
hogy az ember fél, és félti önmagát tenni a jót. A felső folyosón van 
egy felirat: Vágysz tökéletes lenni? Akarj! Helyesebben: Imádkozz és akarj! 
Melyikünk nem vágyik erre, és melyikünk tart már itt? Hát akarj! De 
hogyan? Hát kérd! Nagyon kérd!

Mondjuk el a Szentlélek Úristennek, hogy meg szeretnénk 
valósítani rólunk és általunk való gondolatát, küldetését. Ez nem csak 
annyit jelent, hogy többen legyenek a litániákon, szentmiséken, [hanem 
azt is], hogy az életben vallják meg Krisztust, és a gyakorlati életben ne 
esküdjenek fel a mammonnak! Ehhez erő és bátorság kell. Mondjuk el 
az édes Szentléleknek, hogy látjuk hivatásunkat, és szégyelljük, [ha a 
félelem miatt nem tudtuk volna beteljesíteni.]62 

Vajon csak attól függnek az erkölcsi erények, hogy akarjak? 
Hát nem kérhetek erkölcsi erényeket? Nem kérhetek-e erőt, bátorságot? 
Csak el ne feledkezzünk arról, hogy rongyos gárda vagyunk, de ez nem 
akadálya a Szentléleknek! A Szentlélek Úristen el tud árasztani minket 
szent erővel. Nem csak azt tudja megtenni, hogy elveszi a félelmet, 
hanem annál még nagyobbat is tud tenni, azt, hogy az érzett félelem 
ellenére is helyt tudjak állni. Az első világháborúban volt egy tartalékos 
idősebb tiszt, aki erősen reszketett a lövészárokban. Amikor egy hetyke 
fiatal kigúnyolta, hogy fél, azt mondta: „Ha ön úgy félne, mint én, már 
régen elszaladt volna.” 

Ne ítélje el senki magát, hogy jobban érzi a félelmet, mert 
az részben az idegrendszer dolga. De csak részben, mert a Szentlélek 
Úristennek nem számít sem agyvelő, sem idegrendszer. […]

Összefoglaló gondolataink ezek lesznek63: Harci eszközeinket 
átvizsgáljuk. Az erkölcsi erőkbe vetett hitünket fölszítjuk! Kérjük az 
erőt, a bátorságot, fölelevenítjük a stabilitásra való kötelezettséget, és 
úgy gondolunk a központra mindig, mint erőforrásra! Áldjuk Krisztust 
azért, hogyha egyedül is vagyunk, [valójában akkor sem] vagyunk 
62 Eredeti szöveg: „nem tudjuk beteljesíteni (ha a félelem miatt nem tettük.)” Eredeti szöveg: „nem tudjuk beteljesíteni (ha a félelem miatt nem tettük.)”
63 Dőlt betűs kiemelés a szerkesztőtől. Dőlt betűs kiemelés a szerkesztőtől.
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egyedül! Tehát a Corpus Christi mysticumban való elhelyezkedésünk 
tudatával megyünk majd vissza harcterünkre, küldetésünk helyére. 
Ha a nagyok küldetése az, hogy áldozatuk, mint villám világítsa be 
az éjszakát, mi kicsinyek, állhatatos, erkölcsi hitvallásunkkal be fogjuk 
világítani azt a kört, ami körülöttünk van.

Margit testvér
(A Testvér, 1949. pünkösd) 

Szentlelkes élet

Ez alkalommal teljesen gyakorlati [szempontból] gyűjtöttem össze, 
hogy mi a szentlelkes élet. Rétegekben képzelem el. Az alapvető 

réteg a legegyszerűbb, természetes feladatainkat foglalja magában, a 
következő [réteg] a szellemi, lelki életet, a legfelsőbb [réteg pedig] a 
kegyelmi életet.

1) Mivel így könnyebb, azt sorolom fel, hogy mi nem lehet az 
alapvető rétegekben.

Munkánk nem lehet piszkos, rendetlen (rongyos törlőruhák, fel 
nem törölt víztócsák, piszkos törlők, ki nem takarított polcok), hanyag, 
(pl. gondatlanul készített tálca), közönséges (a közönségesség nem bűn, 
de mégis rokona annak), zajos (ajtócsapkodás!), felületes (rosszabb 
alkalmazott vagyok, mintha fizetnének érte). Nem lehetek pletykás, 
fegyelmezetlen, rideg (amikor nem tudok együttérezni másokkal), 
önző, nemtörődöm (a Társaság pillanatnyilag állandó pénzzavarban 
van, és semmi gondolatom nincs, hogyan segítsek), unott (a legrosszabb 
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az a fogadalmas, aki unott), tompa (nem látom, nem értékelem, hogy 
vannak körülöttem szerető testvérek, nem látom, mit [tesz] érettem a 
mennyei Atya).

Ez csak néhány jellegzetes adat, mely eligazíthat.
2) Mi nem lehet a szellemi, természetes lelki élet rétegében?
Természetünkre, természetes lelki készségeinkre átalakítóan 

hathat a kegyelem. Ditrich von Hildebrand írja le, hogyan hat az 
ember természetes képességeire, ha kidolgozza magában a lelkiéletet. 
Már az állatból is mit csinál a szeretet ösztöne! Milyen harciasságot 
vált ki például a tyúkanyóból a ragadozó madár közeledése! A szeretet 
az Úr Jézus iránt, az ügy iránt, a Társaság iránt, az ember természetes 
képességeit átállítja.

Hogyan kell átállítódnia annak a természetes lelki alapnak, 
melyre később a szentlelkes kegyelmi élet épülhet? 

Nem lehetek érzéketlen, gondolatnélküli (pl. a pénteki 
lelkiolvasáson soha nincsen propozícióm). Nem lehet a természetem 
indiszkrét (nemcsak olyan értelemben, hogy tudok hallgatni, de 
másokkal szemben való tapintatos viselkedésben is meg kell ennek 
nyilvánulnia). Nem lehetek részvétlen, evilági, hétköznapi, sekélyes, 
földhöztapadt.

Ezekkel szemben kell, hogy legyen bennem mással együttérezni 
tudás, másnak visszhangot adni tudás. Szeretetem ráindítja az 
értelmemet arra, hogy együtt gondolkozzék és együttműködjék 
másokkal.

A lelkiség kihat a testre is. Egy bonctani intézet protestáns 
igazgatója mondta, hogy az egészséges lelki élettől a fizikum is rendbe 
jön. A lelki beállítottság megszerényíti a testet, ha pedig mégis kell 
küzdeni, a lelki ember nem esik kétségbe. Mennyit szenved az anya 
a gyermekéért! Hát nekünk, mint Krisztus jegyesének, nem lehet 
áldozatot hoznunk?

3) Áttérünk szentlelkes életünk kegyelmi rétegére.
Melyek annak az életnek a jellegzetességei, amelyre azt lehet 

mondani, hogy szentlelkes? Jellemzi a lelkiség, mint jellegzetes vonás 
(egyes aktusok még nem jellegzetesek), az Úristenhez való kapcsoltság, 
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mint állapot, és mint átélt tapasztalat (nemcsak hiszem, hanem élem, 
hogy ez van). Látnom kell természetes vonalon is az Úr kéz- és lábnyomát, 
meg kell értenem, amit a természetben, életben mond az Úristen. 
Nem poros országúton járok, hanem folytonos csodák szakadatlan 
áradatában. Ha ez az élmény jellegzetes bennünk, ez a szentlelkes élet, 
a jámborság ajándékának gyümölcse. Annyira bele kell könyörögnünk 
és dolgozni magunkat a természetfölöttibe, hogy az legyen számunkra 
a természetes. A Szentlélek Úristen elvárja, hogy természetfeletti 
legyen gondolkodásmódunk akkor is, ha szenvedésre, küzdelemre, 
merész vállalkozásra kerül a sor. Szép példáját adta annak idején a 
természetfeletti gondolkozásmódnak gyűjtő körutunk alkalmával egy 
amerikai érsek. Elmondtuk neki, hogy egyik templomnál nem kaptunk 
gyűjtési engedélyt, mert szegények a plébánia hívei. Az ősz érsek erre azt 
mondta: „Milyen érdekesek az emberek! Azt hiszik, kevesebbjük lesz, 
ha adnak, pedig akkor lesz nekik, ha adnak”. A természet kétszerkettő 
logikáját már meg sem értette, csak természetfeletti síkon tudott 
gondolkozni. Legyen tehát jellemzőnk, hogy a természetfeletti világban 
otthon érezzük magunkat! Ne legyen az számunkra rendkívüli!

Legyen bennünk tudatos a szentlelkes élet! Minden, ami bennünk 
van, a jó Isten ajándéka, és sokszor nem tudjuk megkülönböztetni, 
hogy adományaiból mi jutott birtokunkba természeti, és mi kegyelmi 
úton. (Gertrud von Le Fort: Guillotine árnyékában című novellájában 
a félénk, megalkuvó Blanche nem természeti, hanem kegyelmi úton 
kapta meg a hősies bátorságot.) Semmi nem vagyok magamtól. Ne 
okozzon fájdalmat az a meggyőződés, hogy magunktól csak porszem 
vagyunk, mert az Úristen, ha akarja, a porszemet is fel tudja használni 
az ő dicsőségére. Mikor az Úristen valakit üdvözít, a saját művét 
koronázza meg. Ezt átélni és ennek megfelelő magatartást tanúsítani: a 
szentlelkes élet titka.

Az Úristen annak ad kegyelmet, aki érti azt, aki értékeli és 
hálás érte. Amint a Szentírás mondja: „Ne vesd a gyöngyöket a sertések 
elé”. Az Úristen sem adja olyan léleknek kegyelmeit, aki azokra nem 
ad értékválaszt. A szentlelkes lelkiséghez tartozik, hogy élő valósággá 
váljanak számunkra azok az igazságok, amelyeket gyermekkorunktól 
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fogva tanultunk. Ezzel jár a kifejlődött érzék a nemes és a belső szép 
iránt. Vannak dolgok, amelyek még nem bűnök, de már nem szépek. 
Kell érzék, amely különböztetni tud a közönséges és a nemes között. 
Tavalyi esztergomi lelkigyakorlatunkon szép példát éltünk át ezzel 
kapcsolatban. Mindennap teljes szilenciumban lejártunk fürödni 
(közben szent énekeket énekeltünk, ti. olyankor csak mi voltunk az 
uszodában.) Júlia testvér, aki nem biztos úszó, véletlenül átúszott a mély 
vízbe. Le akart hirtelen állni, de elveszítette lélekjelenlétét, és süllyedni 
kezdett. Odaúsztam, hogy segítsek neki, s habár tudatomban volt, hogy 
a kezét nem szabad megfognom, mert akkor magával ránt, mégis azt 
tettem, s egy pillanat alatt mindketten a víz alatt voltunk. E percben 
senki sem volt a közelünkben csak Kornélia testvér, aki egyáltalán nem 
tud úszni. Az a gondolata támadt, hogyha nem is tud segíteni, mégis 
odajön hozzánk, mert hozzánk tartozik, és ha meg kell halni, haljunk 
meg együtt! Utolsó pillanatban megmentett mindnyájunkat a jól úszó 
Honória testvér, de Kornélia testvér gondolkozásában egy minőségi 
lelki élet látszik. (Segíteni nem tudok, de a bajban levőkhöz tartozom, 
tehát velük akarok meghalni.)

Lelki egészségre mutat, ha tudunk figyelni a belső hangra. 
Könnyen induljunk, ha szólít a Lélek! Merjük követni az indításokat! 
Higgyünk benne, hogy van ilyen hang, de tudjunk amellett 
különböztetni. Ne véljük sugallatnak, ha a jó látszata alatt saját 
akarnokságunk szól! Ha az alázatosság 5. fokát gyakoroljuk, akkor 
megkapjuk azt az adományt, hogy különböztetni tudunk jó és rossz 
szellemek között.

Érezzük meg azt is, mi van a másik belső énjében, jó vagy rossz, 
kegyelem vagy annak hiánya! Az együttérzés felfokozott mértékben az, 
amit így fejezhetünk ki a legplasztikusabban: érezni belülről a másikat.

A szentlelkes lelkiséghez tartozik az is, hogy ismerjük, 
lássuk, tudjuk a láthatatlan törvényeket, hogy világosak legyenek 
számunkra a természet szerint láthatatlan erkölcsi és lelki törvények. 
A viszonylagosságokkal szemben tudjuk kiemelni, mi az abszolút 
egy helyzetben, eljárásban, múló javak felhasználási módjában.  
Tudjunk örök szempontokat értékesíteni gyakorlati irányban!  
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Tudjuk, hogy az ad hoc helyzetben mi az elv szerinti eljárás! 
Tudjunk mérlegelni minden elhatározásnál: mikor kell leállni, 
mikor kell cselekedni, harcolni, szenvedni, áldozatot hozni!  
Tudjunk cselekedni abban a tudatban, hogy habár gyarló vagyok,  
de készséges eszköze akarok lenni a Szentlélek Istennek!

Fogadalmi imánk könyörgése szerint a Szentlélek Úristen 
csodálatos működéséről életemmel és halálommal kívánok bizonyságot 
tenni. Tehát szentlelkes életet akarunk élni, hogy az emberek, akik nem 
tudják a dolgok lényegét kielemezni, akik talán azt sem tudják, hogy 
van Szentlélek, érezzék meg a mi életünk és munkánk által a Szentlélek 
titokzatos működését!

A magunk számára még azért könyörögjünk, hogy tudjuk 
valósítani a Szentlélek Úristen rólunk való gondolatát! Ámen. 

(Margit testvér által át nem nézett gyorsírási jegyzet alapján.)

Margit testvér

 (A Testvér, 1949. karácsony)
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Mona Ilona Anícia SSS

Slachta Margit a krisztusi 
közéletért64

A címben szándékosan nem használtuk a politikai működés kifejezést.      
A politika az értelmező szótár szerint: „a hatalom megszerzésére 

és megtartására irányuló tevékenység”. Ez Slachta Margitnál teljesen 
hiányzik. Ellenben egész életét áthatja a tudatos közéleti tevékenység, 
amely a társadalom életében ható eszméknek, a társadalmi közfelfogásban 
végbement folyamatoknak felismerése, kritikája és lehetőség szerinti 
befolyásolása illetve irányítása. 

Margit testvér közéleti működése harminc évre terjedt ki, 
1918-1948-ig. Ezt a harminc évet három jól körülhatárolható részre 
oszthatjuk, mind a külső tagozódás, mind a belső ismérvek alapján. 
Az első rész 1918-22-ig, a második rész 1926-44-ig, a harmadik 1945-
48-ig tartott. A belső ismérvek alapján pedig azt mondhatjuk, hogy ez 
a harminc év a három világméretű újkori eretnekség, a kapitalizmus, a 
nemzeti szocializmus és a kommunizmus idejére esik. […]

Ebben az összeállításban Margit testvér közéleti működésének 
harmadik szakaszát állítjuk a középpontba. 

64 Hasonló címmel jelent meg Mona Ilona Anícia szociális testvér szerkesztésében Margit test- Hasonló címmel jelent meg Mona Ilona Anícia szociális testvér szerkesztésében Margit test-
vér közéleti tevékenységének ismertetése A Lélek Szava című folyóirat mellékleteként 1991 és 
1995 között. Ebben a kötetben az akkori összeállítást szerkesztett formában adjuk közre, és csak 
azok a fejezetek kapnak helyet, amelyek Margit testvér 1945-1948 közötti közéleti tevékenysé-
gét - elsősorban parlamenti felszólalásait -  ismertetik. A mostani összeállításban az alcímekhez 
kapcsolódó lábjegyzetekben jelöltük azt, hogy az írás adott fejezete A Lélek Szava melyik számá-
nak mellékleteként jelent meg. 
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Krisztusi elvekről - röplapokban65

A nehéz háborús és menekítési időszak után 1945-ben mindenki 
repesve várta a békét és a demokráciát, a szó nemes értelmében vett 

népuralmat: azt, hogy a tiszta szavazásokon megnyilvánuló népakarat 
szerinti kormánya legyen az országnak. Ahogy az első világháború utáni 
béketárgyalásokon nem vették figyelembe az állandóan hajtogatott 
„népek önrendelkezési jogát”, ugyanúgy most sem. Az új helyzet urai 
a nyugati hatalmak által Jaltában jóváhagyott megegyezés értelmében 
a Szovjetunió által pártfogolt diktatúrát kényszerítették ránk − 
természetesen nem egyszerre, hanem lépésről lépésre.

Az első ilyen lépés az volt, hogy a kereszténydemokraták nem 
indulhattak a választásokon. Továbbá A Lélek Szava, Margit testvér 
lapja – bár az egész elmúlt rendszer alatt a hitlerizmus eszméi elleni 
világnézeti harc elkötelezettje volt, és a német megszállás után elsőként 
tiltották be németellenes beállítottsága miatt –, 1945-ben mégsem 
kapott megjelenési engedélyt. Csak időszaki röplapként jelenthetett 
meg, különböző címeken, összesen 11 alkalommal 1945. szeptember 
10-e és 1946. január 20-a között. Így kísérelte meg Margit testvér 
tájékoztatni a közvéleményt az új helyzetben is érvényes krisztusi 
elvekről. A következőkben ezeket a röplapokat fogjuk ismertetni.

Az első ilyen röplap 1945. szeptember 10-én jelent meg A Lélek 
Szava címmel. Margit testvér a következőket írta a vezércikkben:

„SZABAD NÉP! SZABAD SZÓ! SZABADSÁG!
hirdeti minden nap az ablakom alatt futó újságárus harsány hangja. 
Ó, hát csak rossz álom volt az elmúlt évek lidércnyomása: az 
elnyomatás, a kényszer, a testvérkézben a forgópisztoly csattanása, a 
puska ropogása?! ...
Felébredtem más valóságra? Senki sem akar elnyomni sem 
kintről, sem idebent? Megmondhatja mindenki, hogy mi a meg- 
győződése, nemcsak az, aki hősi ellenállásra határozza el magát?  
 

65  A Lélek Szava melléklete (1991/3)
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Nem kell kenyerét féltenie az önállóan gondolkozó munkásnak, 
tisztviselőnek, közéleti embernek? Nem jelenik meg nyilatkozata 
után azonnal a titkosrendőr, hogy kínvallatásra vigye, vagy talán 
soha sem való visszatérésre vezesse el?! ...
Friss szelek fodrozzák a kibontva lengő zászlót! Rajta ez a programunk 
áll:
Isten Atyánk uralmának visszaállítása.
Az ő uralmával az emberi természetjogok elismerése.
Az emberben a földi mellett az örök értékek védelme. 
Jogelviség, jogbiztonság, jogrend.
Az egyház és az állam együttműködésének biztosítása. A hitvallásos 
iskolák. Krisztusi demokrácia.
Az összes társadalmi osztály értékeinek érvényesülése.
A nő lelkületének a közéletre való hatása.
A női becsületnek, a katolikus házasságjognak és ezzel az anyaságnak, 
a jövendő nemzedéknek, a nemzet egészségének és erkölcsösségének 
védelme.
A kis nemzetek öncélú rendeltetésének elismertetése.
A rend békéje és a béke rendje.”

Az elkövetkező idők közéleti feladatait sorolta itt fel Margit 
testvér, kérve a társadalom segítségét.

1945 szeptemberében már nagyon elhatalmasodott az országban 
a szemet szemért, fogat fogért elv – ez a kis, nyolc oldalas röplap megpróbál 
küzdeni ellene elvi síkon is és szarkasztikusan is.

Lássunk egy példát az utóbbira:
„NAGYON SOK A DOLGUNK.
Külföldi:
Természetesen. Bizonyára mindenki megfeszülten azon 
dolgozik, hogy a házakat renoválja, hogy táblaüveg hiányában 
mozaik üvegtáblákat állítson össze, hogy fűtőanyagot szállítson, 
hogy gyümölcsöt, főzeléket konzerváljon, gyógynövényt 
gyűjtsön stb., és így várja a telet.
Hazai:
Ó, ilyenekre most nem érünk rá, mással vagyunk rettenetesen 
elfoglalva:
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A lakosság egy része igazoltatás alatt áll, másik része mint igazoló 
bizottság dolgozik, harmadik részét a tanúskodás köti le.
Még több dolgot ad utána kutatni annak, hogy ki mondott vagy 
tett olyat, ami által háborús bűnösnek mondható, vagy ki volt 
talán titokban barátja a nyilas irányzatnak, ki rokonszenvezett 
a németekkel. – Ezeket kutatja a polgárság negyedik csoportja. 
Az ötödik csoportot a felkutatottak képezik, akik letartóztatásba 
kerülnek, a hatodikba tartoznak a népügyészek és népbírák, a 
hetedik csoport őrzi a letartóztatottakat, a nyolcadikba tartoznak a 
letartóztatottak és elítéltek hozzátartozói, végül a kilencediket azok 
képezik, akik ily módon elvesztették fenntartóikat és a nyomorba 
jutás ellen folytatnak küzdelmet.
Így olyan harmadrendű dolgokkal foglalkozni, mint amilyen a télre 
való készület, romeltakarítás és még néhány más – nem érünk rá.”

Mint ismeretes, 1945 októberében voltak a budapesti 
törvényhatósági választások, mintegy próbaszavazás az egy hónap 
múlva bekövetkezett országgyűlési választások előtt. Az 1945-ös Itt 
a Lélek Szava! című négy oldalas röplap66 a választások és a részvétel 
fontosságát hangsúlyozza:

„VÁLASZTÁSOK!
Nem érdekel... – mondja a csupán a jelen pillanatnak élő,
Majd szavazok arra, aki épp eszembe jut... – halljuk a felelőtlen 
polgárt.
Az én szavazatomon úgysem múlik... – a szűk látókörű ellenvetése,
MINDEN MINDEGY, úgyis hiába... – az elfásult okoskodása.
És vannak... – akiknek lelkében e szó hallatára egész világok 
elevenednek meg: bűnök, betegségek, szenvedések, lelki gyötrelmek, 
mint istenellenes törvények és törvényhozók működésének 
eredményei.
Viszont Istent és embert szerető vezetők munkája nyomán béke, jólét, 
szeretet, egyetértés!
S még egy képsorozat: a homokszemcsékből álló sivatagi hegyek – 
egyes kövekből felépült dóm – szemcsékből összeállított mozaikkép 

66  Itt a Lélek Szava! címmel 1945. október 7-i dátummal jelent meg a Keresztény Női Tábor 
községi és országos választási röpirata, amelynek a kiadásáért Slachta Margit felelt.
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– cseppekből álló tenger...
A választás kérdése többé nem unalmas, nem érdektelen!
Saját érdekem, családomé, nemzetemé, hogy kire szavazok!”

Mind a törvényhatósági, mind az országgyűlési választások 
döntően fejezték ki a nemzet akaratát – a Kisgazdapárt, amely akkor 
a nemzeti és valláserkölcsi alapokon álló erőket foglalta össze, 57%-os 
abszolút többséget kapott. A baloldali erők közül a szociáldemokraták 
17%-ot és a kommunisták is 17%-ot értek el. Ennek ellenére – nyilván 
a megszálló hatóságok kívánságára – a Kisgazdapárt csak a miniszteri 
tárcák felét tartotta meg magának, a legfontosabbat, a belügyminiszterit 
és még hármat átengedett a Kommunista Pártnak, négy miniszteri 
széket a Szociáldemokrata Párt kapott, egyet a Parasztpárt. Vagyis a 
kormány összetétele nem fejezte ki a nemzet akaratát. Ennek szomorú 
következményei hamarosan érzékelhetőkké váltak.

Az új kormány, amely novemberben alakult meg, egyik 
legfontosabb teendőjének tartotta az államforma megváltoztatását. 
Magyarország addig még királyság volt. A parlament megkezdte a 
köztársasági törvény tárgyalását. Margit testvér ezzel kapcsolatos 
gondolatairól szerette volna tájékoztatni a közvéleményt. 
Megszerkesztette az Én vagyok A Lélek Szava című röplapot, amit egy 
esztergomi nyomdában állítottak elő. Az elkészült első 500 darabot 
1946. január 24-én felhozták Budapestre, és a testvérek visszatértek a 
többiért. Másnap az orosz parancsnokság tolmácsa jött a testvérekért, 
és bekísérte őket a parancsnokságra, ahol a kis röplapokról faggatták 
őket: mi a röpirat célja, ki ellen irányul, ki a felelős szerkesztő, kik írták 
a cikkeket stb.

Majd átadták a két testvért a politikai rendőrségnek, ahol ismét 
kihallgatták őket, jegyzőkönyvet vettek fel és őrizetbe vették őket. Az 
éjszakát széken töltötték. Másnap várták a további fejleményeket, de 
mivel ez az oroszoktól függött, maradt a türelem és az imádság. Sőt, 
mivel ez a nap szombat volt, azt hitték, hogy hétfőig már nem is fog 
történni semmi sem az ügyükben. Délután azonban begördült egy autó, 
és a belügyminisztérium illetékese ismételten kihallgatta őket. Ezután az 
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urak az orosz parancsnokságra mentek, és végül is este fél 9-kor szabadon 
bocsátották őket. Mint utólag megtudták, a belügyminisztériumban 
volt valaki, aki azt mondta, hogy a szociális testvéreket szabadon kell 
engedni, hiszen a testvérek Margit testvérrel olyan nagy kockázatot 
vállaltak mások megmentéséért a német megszállás alatt.

De mi is volt ebben a füzetkében, ami így felkeltette az orosz 
parancsnokság érdeklődését? Az érdeklődés mértékét az is mutatja, hogy 
csak a testvéreket engedték szabadon, a röplapok viszont ott maradtak 
elkobozva.

Margit testvér a következőket írja ebben a kis, 15x30 cm-nyi 
nagyságú, maradék papírból készült, nyolc lapos füzetkében:

„Egy törvényjavaslat fekszik a képviselőház asztalán, mely 
nem részletintézkedéseket kíván tenni, hanem hazánk ezeréves 
alkotmányát alapjaiban akarja megváltoztatni [...]
Egy nemzet alapokmányában – s kétszeresen, ha az tíz évszázadot fog 
át – rengeteg erkölcsi tartalom, történelmi érték, lelki sajátosságokhoz 
való simulás és az állampolgárokra ható nevelő erő épült bele. Ezeket 
mind át kell tekinteni annak, aki ezt a történelmi épületet le akarja 
bontani, hogy helyette egy divatos újat emeljen.
Vonuljunk el tehát a közélet sodrából... Szent István-i szellemben 
kérjünk Odafentről világosságot. Ennek fényében szabadítsuk föl 
magunkat saját szenvedélyeinktől, az önérdekek befolyásolásától, 
a demagógia hazugságaitól, és a tiszta, szabad, felelősségteljes 
hazaszeretet mérlegén mérlegeljük a következő kérdéseket:
1. Tisztáztuk-e azt, hogy most nem a királykérdésről, hanem a 
királysági alkotmányformáról van szó? Nem a Szent István-i ország 
régi földrajzi területéről, hanem első szent királyunktól átvett nagy 
szellemi örökségről.
2. Tisztáztuk-e azt, hogy a királyság és a demokrácia nem ellentétesek, 
éppen úgy, mint ahogy a köztársasági államforma nem akadályozta 
sem a múltban, sem a jelenben az arisztokratikus vagy akár a 
parancsuralmi elgondolás érvényesülését?  [...]
5. A tervezett köztársasági alkotmány mennyivel biztosít több értéket 
az országnak, mint a királyság? [...]
7. Megvan-e a hatalom jelenlegi hordozóiban az őszinte szándék, 
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hogy érvényesülni hagyják a közakaratot? Van-e módjuk a királysági 
alkotmány híveinek szólás- és gondolatszabadságra? Nincsenek-e 
megfélemlítve?”

A továbbiakban kifejti azt, hogy már a szavazáskor közzé kellett 
volna tenni azt a tényt, hogy a képviselők meg fogják változtatni az 
ország alkotmányát, és hogy jobb volna ezt a kérdést most elnapolni, 
inkább a béketárgyalásokra kell készülni, ennek eldöntése maradhat a 
békekötés utánra. Befejezésül Margit testvér a választók lelkiismeretéhez 
intézi a következőket:

„Kötelességünk, „hogy tájékozatlanságtól, belső függéstől, 
gyávaságtól, téves fogalmaktól mentesen [...] foglaljunk ezekben állást 
[...] s mindez [...] a választók tömegeire is vonatkozik, ők is felelősség 
mellett kapták meg a hatalomban való részesedést az Úristentől, 
őket is kérdőre fogja vonni a minden hatalom Adója67, hogy jól vagy 
rosszul használták-e föl befolyásukat és hogy cselekedtek-e.”
1946. február elseje óta minden évben olvashattuk az 

újságokban, hogy csak egy hang szólalt fel a köztársaság ellen, Slachta 
Margit hangja. Margit testvér emigrációs levelezéséből Kray Istvánnal68 
új adatok kerültek elő ezzel kapcsolatban. A levelezésből kiderül, hogy a 
parlamenti megbeszélés idején a kisgazdapárti Hajdú-Németh Lajos órák 
alatt 160 aláírást gyűjtött a képviselők között a királysági államforma 
érdekében. „A végső konzekvenciáktól azért léptek vissza, mert a párton 
belül az Ortutay-csoport megfúrta kezdeményezésüket [...], s ilyen 
körülmények között helyesebbnek látták, ha későbbi akciólehetőségek 
miatt benn maradnak a pártban, és nem adják ki a kisgazdák kezéből 
a többség előnyét a Népfronttal szemben.”69 Sajnos a megalkuvók 

67 Vö. Slachta Margit:  Vö. Slachta Margit: Világnézeti Credo, in Slachta Margit lelki öröksége, II. kötet, Salkaházi 
Sára Alapítvány, Budapest, 2012, 128.
68 Slachta Margit megemlíti Kray Istvánnak 1950. február 6-án írt levelében, hogy a Kisgaz- Slachta Margit megemlíti Kray Istvánnak 1950. február 6-án írt levelében, hogy a Kisgaz-
dapárt képviselőinek egy jelentős része ellene volt az államforma-változtatásnak. Tudomása sze-
rint nagyszámú aláírást gyűjtöttek a királyság mellett és a köztársasági forma ellen, és ezért ért-
hetetlennek tartja, miért hallgattak a parlamenti vita során. Vö. Mona Ilona: Slachta Margit, 
Corvinus, Budapest, 1997, 170.
69 Kray István válaszlevele Margit testvérnek 1950. március 13-án, Szociális Testvérek Történe- Kray István válaszlevele Margit testvérnek 1950. március 13-án, Szociális Testvérek Történe-
ti Irattára, Budapest, 1204/11c számú irat.
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rosszul számítottak. 1947 márciusában már teljes volt a Kisgazdapárt 
szétzúzása, és nem sokáig váratott magára az első köztársasági elnök, 
Tildy Zoltán, sorsának beteljesedése sem.70

Margit testvér az eddig ismertetett elvekért harcolt a 
parlamentben, míg 1948 júniusában ki nem zárták onnan. A közvélemény 
akkor is és azóta is csak torzképet kapott közéleti működéséről. Ezt a 
képet próbáltuk pár vonással valóság hűbbé tenni. Befejezésül olvassuk 
el az 1945. szeptember 10-i kis röplapból ezt a világnézeti eligazítást:

„EMBEREK!
Hajoljatok le tisztelettel saját magatok lelkéhez és halljátok meg azon 
keresztül az én halk hangomat!
Én nem kiáltok a tömegek torkával, nem beszélem a szenvedélyek 
nyelvét.
Nincsenek szavaim a gyűlölet szótárából.
Nem sebzek, nem rombolok, nem ölök.
Az én szavam az igazság szava és a szeretet hangja.
Én gyógyítok és javítok, építek és nyugtatok.
Felemelek és éltetek.
Én nem ismerek egyoldalú pártszenvedélyeket.
Pártokon felül állok.
Minden pártállásúnak az én nyelvemen kell szólnia.
Hangomban örök igazságok csengenek.
Én a jóakaratú, igaz ember hangja vagyok. Ha lecsendesedve befelé 
figyeltek, meg fogjátok érteni, mert én vagyok a Ti sokszor elfojtott, 
elnyomott, elhallgattatott jobbik énetek örök hangja:
Én vagyok a Lélek Szava!”

70 Tildy Zoltán 1945-től a Független Kisgazdapárt elnöke volt, 1945 novemberétől minisz- Tildy Zoltán 1945-től a Független Kisgazdapárt elnöke volt, 1945 novemberétől minisz-
terelnök, majd 1946. február 1-jétől ő volt az ország köztársasági elnöke. 1948. július 30-án 
azonban – vejének, Csornoky Viktornak a koholt vádakon alapuló kémkedési ügyét felhasznál-
va – lemondatták államfői tisztségéről. Vö. Vida István: Tildy Zoltán (1889-1961), in Rácz Ár-
pád (szerk.): Nagy Képes Milleniumi Arcképcsarnok, Budapest, Rubicon–Aquila Könyvek, 1999, 
330–333. 
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1946-1948

Az államforma megváltoztatásáról71

Az 1945. november hó 29-ére összehívott nemzetgyűlés 1946 
januárjában tárgyalta az államforma megváltoztatásáról szóló 

javaslatot.
Előadója Sulyok Dezső kisgazdapárti képviselő volt. Slachta 

Margit felszólalására 1946. január 31-én került sor. Előző cikkünkben 
Margit testvér közvéleményt tájékoztató törekvéseit ismertettük, most 
nagy vonásokban azt tekintjük át, amit a nemzetgyűlés 12. ülésén72 a 
parlamentben elmondott.

Azzal kezdte beszédét, hogy az államforma önmagában nem 
jelent ellentétet a demokráciával, mindegyik lehet jó is, rossz is. De: 
„az alkotmányforma csak akkor jó, ha transzcendentális alapon áll, 
vagyis ha a nép is és a főhatalom hordozói is tudják és vallják, hogy 
felelősséggel viselik a hatalmat, és hogy ezzel a felelősséggel az Úristennek 
tartoznak. [...] Azonban a mi esetünkben nem egyszerűen arról 
van szó, hogy válasszunk a királyság és a köztársaság között, hanem 
arról van szó, hogy egy ezeréves királyságtól megválunk és átmegyünk 
egy másik alkotmányformába”, vagyis távolabb kerülünk a vallásos 
világnézettől. 

Ezután ismertette Szent István intelmeit Szent Imre herceghez, 
hangsúlyozva a Szent István-i alkotmány vallásos alapjait. Majd így 
folytatta: 
71  A Lélek Szava melléklete (1991/4)
72  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9. - Ülés-
napok - 1945-12. 297. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_1.pdf&pg=154&zoom=f&l=s 
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„Ha tehát most nézem a köztársasági alkotmányformára vonatkozó 
törvényjavaslatot, akkor éppen ettől a szellemtől való eltérést kell 
megállapítanom [...] az eddigi magyar mentalitás nem fejeződik ki 
benne. Pedig akár ilyen az államforma, akár olyan, a magyar nép lelkéből 
kell fakadnia és magába kell vennie a magyar nép lelkét, szellemét, és 
történelmi fejlődésén kell nyugodnia...” (Állandó közbekiáltásokkal 
zavarják.)
„[...] az alkotmányozásnál az organikus fejlődés rendkívül fontos, 
mert ha törés következik be az előző alkotmánnyal szemben, akkor 
az mindig megrázkódtatással jár. Rendkívül nagy történelmi és 
fejlődésismeretet tételez fel, és rendkívül nagy felelősséggel jár egy 
ilyen átvágás eszközlése, különösen olyan kimondhatatlanul nehéz 
időkben, mint amilyenek a mai idők.” 

Ezután folytonos és csúfondáros közbekiáltásoktól zavarva 
rátért a Szent Koronára73. 

„A Szent Korona nem a király jelképe csupán, hanem a magyar 
nemzeté. Az egész világon csak a magyar koronának van meg az 
a jellegzetessége, hogy az a királyt és a nemzetet összefogja [...] A 
magyar Szent Korona nem a király jelvénye, hanem az ország jelvénye 
[...] a királytól függetlenül is [...] amilyen alapvető alkotmányforma 
érvényes az országban, azzal a nemzet önmagát fejezi ki [...] A 
Magyarország címerében lévő korona [...] az élő koronát jelenti. 
Amikor tehát a Szent Koronát eltemetjük, nagy hiány, hogy az 
alapokmány a magyar címerről74 nem rendelkezik...” 

A szónok ezután kitért arra, hogy az ország a háborús pusztítás 
következtében teljesen tönkrement,

„gazdasági újjáépítésünk csak belső erőkre támaszkodva lehetetlen. 
Minél nagyobb az erkölcsi tőkénk, annál inkább támaszkodhatunk 
a külföld tőkéjére, amelynek azonban erkölcsi garanciákra van 
szüksége. De kérdem, mélyen tisztelt Nemzetgyűlés, vajon egy 

73 A Szent Korona akkor még az amerikai hadsereg kezében volt, és csak 1978-ban kaptuk visz- A Szent Korona akkor még az amerikai hadsereg kezében volt, és csak 1978-ban kaptuk visz-
sza. (Mona Ilona)
74 Az ország címerének viszontagságait 1945-től kezdve jól ismerjük, sőt azt is, hogy a 40 éves  Az ország címerének viszontagságait 1945-től kezdve jól ismerjük, sőt azt is, hogy a 40 éves 
terroruralom kihatásaképpen milyen szomorú viták folytak 1990 júniusában a magyar parla-
mentben arról, hogy a címeren rajta legyen-e a korona vagy sem. (Mona Ilona)
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egységes, ezeréves vagy egy évezredből kinövő organikus fejlődés 
ad-e nagyobb garanciát a külföldnek arra, hogy az itt befektetett 
tőkéjét visszakapja, vagy pedig az egynéhány hetes köztársaság? [...]
Aki visszalapoz a történelemben, az láthatja, hogy vesztett háborúk 
után mindig be szokott következni a tragédia utolsó fejezeteként az, 
hogy ami addig volt, azt felborítják. Logika ugyan nincs benne [...] 
Tény azonban, hogy a vesztett háborúk után a nyomor és a gond 
összezavarja a lelkeket, ahogy a magánéletben is, ha egy családban 
nagy küzdelmek vannak, akkor ahelyett, hogy összefognának 
a család tagjai, egymásnak mennek [...] Ez a történelmi sodor a 
legkisebb részletekig jelentkezik nálunk is. Azt akarjuk, hogy most 
minden más legyen, mint volt: a Sas utca nevének megváltoztatásától 
[...] az alkotmány felforgatásáig. Ez történik a körülöttünk lévő többi 
országban is, ami az utánzási ösztönt is felkelti [...] külön nagy érték 
van abban, ha egy meginduló hömpölygő folyamatban nem úszunk 
az árral, csak azért, hogy vele ússzunk, hanem megállunk, magunkat 
függetlenítjük, a legkomolyabb vizsgálat alá vesszük motívumainkat 
és megkérdezzük lelkiismeretünket: van-e állásfoglalásunkban logika? 
[...] De így nem értem meg másként, mint azon az alapon, hogy a 
vesztett háborúk ilyen pszichotikus hatással vannak a tömegekre. 
Csakhogy mi nem vagyunk tömegek, mi a népnek felelős képviselői 
vagyunk, mi a tömegek vezetésére vagyunk hivatva, nekünk meg 
kell állítanunk az esztelen rohanást, mely a történelmi szükségszerűség 
következménye [...] 

Ezután kitért – állandó, többségében idétlen, zavaró 
közbeszólások közepette – arra a kérdésre, hogy a köztársasági elnök 
hátránya az, hogy rövid ideig áll az ügyek élén, és a pártok embere, 
nem a népé. A közbekiáltások olyan zavaróak voltak, hogy az elnök 
kénytelen volt azt mondani: „Kérem, tessék a szónokot beszélni 
engedni!” Pászthory István kisgazdapárti képviselő pedig így szólt: 
„Egy nő és sok erős férfi!” 

A szónok kétségbe vonta az államforma-változtatás idő-
szerűségét is: 

„Sokkal időszerűbb lenne erről a nagy kérdésről a békekötés után, 
nyugodtabb lelkiállapotban dönteni, azért is, mert visszavárunk 
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magyar területeket, amelyek lakosságának, ebben az esetben, ha 
most döntünk, lehetetlenné tesszük, hogy ők is hozzászóljanak, 
márpedig a demokratikus elv megkívánja, hogy mindenkinek 
legyen erre lehetősége. Azonkívül azt is tekintetbe kell vennünk, 
hogy sokan nincsenek itthon: deportáltak, hadifoglyok, internáltak 
és keletre elvittek. Evvel kapcsolatban ezt az indítványt terjesztem a 
Ház elé: (Olvassa) »Halassza el a nemzetgyűlés az alkotmányforma 
megváltoztatására vonatkozó törvényjavaslat tárgyalását a békekötés 
utánig, amikor módjában lesz a kormánynak új választásokat kiírni 
– s megejteni.« 
Minél közelebb jut a nemzetgyűlés az alkotmányváltoztatási 
törvényjavaslat vitájának befejezéséhez, annál több oldalról 
nyilatkozik meg a tömegek sürgető kívánsága – amely, ha nem is jut 
szóhoz, de megvan –, hogy ma az elsőrendű és halasztást nem tűrő 
problémák megoldására koncentráljunk minden erőt és időt, és 
azután foglalkozzunk ilyen fontos közjogi alapvető változtatással. 
Nem ajánlatos az életküzdelemtől amúgy is feszültségben tartott 
tömegeket ennek a kérdésnek most való eldöntésével izgalomba 
hozni.
Következnék még egy kérdés, amelyet érdemes megfontolás tárgyává 
tenni, mégpedig a jogosultság bizonytalansága.” 

Itt megemlítette azt, hogy „a Szent István-i királysághoz 
ragaszkodóknak” nem volt alkalmuk pártot alapítani, mert a pártok 
indulását engedélyező Nemzeti Bizottság elutasította őket, sőt még 
ajánlásokat sem gyűjthettek maguknak, 

„ami alig hiszem, hogy a demokrácia nevében történt. A szabad 
pártalakításnak is benne kell lennie az új alkotmányban. (Kommunista 
képviselő közbeszól: Szóval a reakció szabadon szervezkedjék?)
Másodszor: a választási programokban nem volt benne az 
alkotmánynak ez az alapvető módosítása. Harmadszor: a cenzúra a 
leggondosabban elfojtott minden megnyilatkozást a sajtóban vagy 
egyéb módon.75” 
„Végül pedig [...] a reverzálisra76 épített pártfegyelemnél a jogászok 

75 Vö. az előző fejezetben ismertetett  Vö. az előző fejezetben ismertetett Én vagyok A Lélek Szava című röplap sorsa.
76 Reverzális: itt azt jelenti, hogy a képviselő vállalja, adott esetben nem egyéni meggyőződése  Reverzális: itt azt jelenti, hogy a képviselő vállalja, adott esetben nem egyéni meggyőződése 
szerint, hanem pártja utasítása szerint fog szavazni (Mona Ilona).
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megkérdőjelezhetik a képviselői szabadságot, amely a feltétele annak, 
hogy a szavazást jogosnak lehessen elismerni.77” 

Slachta Margit beszéde ezen pontján indítványt terjesztett 
elő: „Szólítsa fel a nemzetgyűlés a pártvezetőségeket, hogy ebben a 
fontos kérdésben adjanak teljes szabadságot a képviselőknek.” (Itt a 
tragikus sorsú Tildy Zoltán szólt bele: Adunk!) A szónok folytatta: 
„A párthatározati alapon történő szavazás kétségessé teszi a hozandó 
törvény érvényességét [...] A szavazásnak ez a módja a demokratikus 
alapelvekkel lényegében ellentétben áll.” 

Beszédét most egy második indítvánnyal egészítette ki:
„Amennyiben az alkotmányt megváltoztató törvényjavaslat 
mégis szavazásra kerül, akkor feltételezve, hogy a párthatározatot 
megszüntetik a pártvezetőségek − legyen a szavazás titkos. Mivel 
a házszabály nem ad erre lehetőséget, a tárgy fontosságára való 
tekintettel a Ház módosítsa a házszabálynak erre vonatkozó pontját.”
Beszédideje lejárt, hosszabbítást kért. Befejezésül ezeket mondta: 
„Ebben a roppant komoly órában kérdezzük meg és hívjuk 
tanácsadóul a közvetlenül előttünk való és most folyó történelmet, az 
utolsó pillanatban fontoljuk meg, hogyan cselekszünk, mert felelősek 
vagyunk a nemzet előtt, amely romokon ül és rongyokban jár, vajon 
az ő ezeréves történelmi és erkölcsi tőkéjét felváltjuk-e egy egészen újonnan 
összegyűjtendő tőkével, amelyről még nem tudjuk, hogy meglesz-e? [...] 
Mélyen t[isztelt] Nemzetgyűlés! A nemzetgyűlés most határozni fog, 
a történelem pedig ugyanúgy fog ítélni a mi elhatározásunk felett, 
mint ahogyan mi ítéltünk az előző politika felett. De ennél sokkal 
fontosabb, hogyan fog ítélni Az, akinek minden hatalom mikéntvaló 
felhasználásáért számot tartozunk adni: a minden hatalom Forrása, 
akire utalt a mi szent királyunk, Szent István [...] Ehhez talán 
még hozzátehetem: hogyan fog ítélni egész eljárásunk felett a saját 
magunk lelkiismerete, és mindent egybevetve: hogyan gondoltuk át, 
mik a motívumai ennek, mi a helyzetünk, mint mond a történelem, 
a múlt tanulsága, mit mond a jelen történelme, mit mond Európa 
helyzete, mit diktál a saját önérzetünk nekünk, népképviselőknek, 

77 Ismét utalunk az előző fejezetben ismertetett kisgazdapárti akciókra. A  Ismét utalunk az előző fejezetben ismertetett kisgazdapárti akciókra. A Nemzetgyűlési nap-
ló meg is jegyzi, hogy a szónok a Kisgazdapárt felé fordulva és mutatva mondja ezeket a szava-
kat (Mona Ilona).
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hogy szabadon szavazhassunk és mehessünk szavazóink elé: hogy ne 
azt mondhassuk nekik, amit a párthatározat diktál, hanem amiről mi 
meg vagyunk győződve. (Zaj és ellentmondások a szociáldemokrata 
és a kommunista párton.)
T. Képviselőtársaim! Egy ezeréves megszentelt múlttól szakítjuk el 
az országot. A jövő felelőssé fog tenni minket elhatározásunkért! 
 A törvényjavaslatot a magam részéről nem fogadom el.”

A Világ című lap így számol be az ezután történtekről:78 „Nagy 
Ferenc elnök ezután a vitát bezárta. A részletes tárgyalás megkezdése 
előtt Slachta Margit halasztó természetű határozati javaslatait a 
nemzetgyűlés elvetette, a titkos szavazásra vonatkozó javaslatot, mint 
házszabályellenest, maga a nemzetgyűlés elnöke utasította vissza.” 

Itt idézzük Nagy Ferenc jellemzését a Félbemaradt reformkor79 
című könyvből: „Tildyhez hasonlóan Nagy Ferencből is hiányoztak 
egy sokérdekű és sokrétű kormánypárt vezetéséhez, valamint egy 
heterogén célkitűzésű koalíciós kormány irányításához szükséges 
képességek, ismeretek, tapasztalatok...” Sorsát ismerjük, már 1947 
júniusában külföldre kellett menekülnie. Külföldi előadó-körútjain 
informálta hallgatóit „a kommunista hatalomátvétel taktikájáról és 
stratégiájáról...”80 – Sajnos későn.

Margit testvér egész beszéde szinte részletes magyarázata a 
Világnézeti Credo első részének, amikor azt hangsúlyozza, hogy „a 
hatalom gyakorlása akkor jó, ha a nép is és a főhatalom hordozói is 
tudják és vallják, hogy felelősséggel viselik a hatalmat, és hogy ezzel a 
felelősséggel az Úristennek tartoznak.” – „Hiszek teremtő Atyánkban: 
aki az embert társul veszi a teremtésben [...] aki neki részt enged a 
hatalomban, aki őt felemeli a jognak hordozására, aki őt képesíti 
törvényhozásra [...] – De mindenben kötelezi számadásra.”81 

Figyelemre méltó, hogy beszédében Margit testvér kitért az 
ország címerének a kérdésére is. 1946. február 1-étől az ún. Kossuth-
78 1946. február 1. 1946. február 1.
79 Varga József, Békés Gellért:  Varga József, Békés Gellért: Félbemaradt reformkor, Róma, 1990.
80 Uo. 278. Uo. 278.
81 Slachta Margit:  Slachta Margit: Világnézeti Credo, in Slachta Margit lelki öröksége, II. kötet, Salkaházi Sára 
Alapítvány, Budapest, 2012, 129.
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címer szimbolizálta az államot, a korona nélküli kis címer. Nem 
sokáig. 1949 augusztusában már magyar előzmények nélküli címer lesz 
hazánk rabságának szimbóluma, az a címer, amitől 1956-ban minden 
eszközzel szabadulni akart a magyarság. A címer-kérdés számunkra 
megnyugtatóan csak napjainkban rendeződött el.

Nem kis bátorságról tett tanúságot Margit testvér, amikor 
megemlítette, hogy az alkotmány megváltoztatásához a széles 
néptömegek hozzájárulása szükséges, és ezek között hangsúlyozta a 
távollévők (deportáltak, hadifoglyok stb.) jogait, valamint meg merte 
említeni a keletre elvittek tömegét. Erről negyven évig nem beszélt 
senki. Margit testvér felelőssége tudatában erről is mert beszélni, a 
legilletékesebb helyen: az Országházban. Sajnos csak egy hang volt. 
Meg kell említeni azt is, hogy ezt a hosszú beszédet szabadon mondta 
el, csak a határozati javaslatait olvasta, ezt a Nemzetgyűlési napló ki is 
emeli.

Megkérdezhetjük azt is, hogy volt-e értelme Slachta Margit 
ellenállásának, hiszen az ország örömmel üdvözölte a köztársasági 
államformát. Kérdésünkre a történelem válaszol: már 1946 márciusában 
megalakul az ellenzéki Magyar Szabadság Párt, 1947-ben pedig a Magyar 
Függetlenségi Párt. Mindennek a megerősödő ellenzéki fejlődésnek az 
1948-as „fordulat éve” vetett véget.

Vagyis az események igazolták Margit testvér ellenállását, mert 
a köztársasági törvénnyel nem a demokráciának, hanem a terrornak 
nyitottak utat, természetesen azért, mert a megszálló hatalom állt a 
terrorral dolgozók mögött. Ezen túl, beszédében maga Margit testvér 
mondja ki, hogy mi is az értelme felszólalásának: az „hogy hangot adjon 
azok meggyőződésének is, akiknek nem adatott mód arra, hogy itt 
megmondják, hogy hívek akarnak maradni a Szent István-i tradíciókhoz.”

Nekünk most megadatott az, hogy élhetünk a Szent István-i 
tradíciók szerint. Mi is felelősek vagyunk a történelem előtt azért, 
hogyan élünk ezzel a szabadságunkkal.
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A demokratikus államrend 
és a köztársaság büntetőjogi védelméről82

Margit testvér következő felszólalása 1946. március 12-én 
történt, mikor a nemzetgyűlés A demokratikus államrend és a 

köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslatot vitatta meg.83 
A törvényjavaslat 1946. VII. törvénycikk néven került a törvénytárba, 
és a „fordulat éve” után ennek alapján történtek a törvénysértő perek 
(Mindszenty, Rajk stb.) A törvényjavaslat változtatás nélkül vált 
törvénnyé, itt ezért a törvény megfelelő szakaszát adjuk, hozzátéve 
Margit testvér megjegyzéseit. 

A parlamenti rend szerint a jegyző felolvassa szakaszonként a 
javaslatot, és a képviselők hozzászólásra jelentkezhetnek. Meglepő, hogy 
az akkori ellenzékből Margit testvéren kívül csak Bálint Sándornak volt 
néhány kifogása, mások hallgattak, és nem azért, mert az általános 
vitában már szóltak. 

Tehát a jegyző felolvasta az első szakaszt: „Bűntett miatt 
büntetendő, aki az 1946. I. tc.-ben84 megalkotott demokratikus 
államrend vagy demokratikus köztársaság megdöntésére irányuló 
cselekményt követ el, mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez, 
vezet, vagy azt lényeges anyagi támogatásban részesíti.”

Slachta Margit azt sérelmezi, hogy ha a köztársasági törvényt 
állítólag olyan nagy egyhangúság mellett hozták, akkor miért kell – az 
előadót idézi – „szigorúnak” lennie ennek a törvénynek, hiszen törvény 
mindig akkor jön létre, ha valamilyen szükség indokolja. 

„[...] indítványozom, hogy ha már ilyen szigorú törvényt alkotunk, 
[...] maradjunk meg a törvényjavaslat első fogalmazása mellett, 

82 A Lélek Szava melléklete (1992/1)
83 Nemzetgyűlési napló [online],  1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9. - 
Ülésnapok - 1945-24, 702. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%
2F%2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_1.pdf&pg=356&zoom=f&l=s 
84 1946. I. tc. emelte törvénnyé a köztársasági államformát. 1946. I. tc. emelte törvénnyé a köztársasági államformát.
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hogy [...] az legyen benn a szövegben, hogy jogellenes módon nem  
szabad az eddigi alkotmány megváltoztatására törekedni [...] Csak 
a jogellenes módon való megváltoztatás eshetik a bűntett fogalma 
alá [...] ha alkotmányos módon sem lehet a jelenleg érvényben lévő 
alkotmányhoz nyúlni, akkor a törvényhozó testület [...] önmagát 
kötötte meg.” 

A javaslat előadója kapott ezután szót, aki kifejtette: Slachta 
képviselőtársunk felszólalásában „kibújt a szög a zsákból”, mert ő 
voltaképpen azt akarja ezzel a felszólalással, hogy „a legitimista, 
monarchista mozgalom számára szervezkedési [...] szabadságot 
biztosítson”. Az elnök ezután felszólította a parlamentet, elfogadja-e az 
eredeti előterjesztésében az első szakaszt – a válasz igen volt. 

Következett a 2. szakasz: „Bűntettet követ el:
a) aki az 1. § (1) bekezdésében meghatározott államrend vagy 

köztársaság megváltoztatására lázít,
b) a demokratikus államrend vagy annak alapintézményei ellen 

gyűlöletre izgat,
c) egyes személyek vagy csoportok ellen, azok demokratikus 

vagy köztársasági meggyőződése miatt gyűlöletre izgat,
d) az állampolgári szabadság vagy jogegyenlőség érvényesülése 

ellen vagy nemzetiségi, faji vagy felekezeti gyűlölködésre izgat, illetőleg 
annak felkeltésére alkalmas más cselekményt követ el.”

Margit testvér hozzászólásában örömmel nyugtázta, hogy a 
törvény tiltja a felekezeti békétlenségre való izgatást, 

„ennek értelmében egy e) pontot javaslok ugyanide és pedig ezzel a 
szöveggel: aki a polgárokat valláserkölcsi ismereteik megszerzésében 
akadályozza, aki őket vallásuk gyakorlásában korlátozza, 
vallásosságuk miatt nekik hátrányokat okoz és papjaik ellen izgat.” 
(Felkiáltás a kommunista párt oldalán: Megint Mindszenty!) 
A képviselőnő folytatta: „[...] Amikor tehát mi őszintén demokráciára 
törekszünk, szemben állunk azzal a nehézséggel, melyet a 
demokráciáról tudomást nem vevő nyers természet jelent, amelyet 
valamennyien magunkban hordozunk [...] természet szerint [...] 
szeretjük saját szabadságunkat, de ugyanolyan könnyedséggel 
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vagyunk hajlandók átgázolni a mások szabadságán. [...] tehát ahhoz, 
hogy legyőzzük a mindnyájunkban lévő nyers természetet, nagy lelki 
kultúra szükséges [...] csak [...] szívből vallásos és kiművelődött ember 
képes arra, hogy gyakorlatban megvalósítsa azt, ami az emberiségnek jó 
[...] tehát ha valaki akadályozza a vallás gyakorlását, az vétséget követ el 
a demokrácia ellen. Az emberek valláserkölcsi élet nélkül nem képesek 
az igazi demokrácia hordozására [...] ez érvényes a hatalom gyakorlóira 
is, akik így beleeshetnek a demokrácia két fenyegető örvényébe: az 
anarchiába vagy a diktatúrába. Az anarchiában mindenki mindent 
akar magának, a diktatúrában egy osztály vagy egyes egyén rákényszeríti 
akaratát a többiekre.85 Indoklásom tehát röviden a következő: az 
emberi természet vallásos kiművelés nélkül antidemokratikus, aki 
tehát a vallásosság ellen dolgozik, az a demokráciának ellensége.” 
(Mozgás és zaj a szociáldemokrata párton.) 
„Egy másik indítványom is van a 2. §- hoz, amely következőképpen 
szól: Módosítsuk a 2. § d) pontját olyan módon, hogy beleszövegezzük 
azt, hogy: »a törvényekben előre megállapítottan alkalmas 
más cselekményt követ el«, mert máskülönben bizonytalanság 
keletkezik... ilyen fontos bűncselekmény meghatározására nem lehet 
alanyi érzéseket tekintetbe venni. Például izgathat valakit az is, hogy 
valamely vallás saját alapelvei szerint hirdeti meggyőződését.”

Az előadó a következő indoklással kérte a nemzetgyűlést, hogy 
ne vegye tekintetbe a képviselőnő javaslatát: „Olyan veszély [...] amelyre 
Slachta képviselőtársnőnk hivatkozik [...] nincsen. [...] Senki sem 
kívánja a magyar demokráciában a polgárokat valláserkölcsi ismereteik 
megszerzésében akadályozni, vagy őket vallásuk gyakorlatában 
korlátozni.” 

A 2. § d) pontjához javasolt kiegészítést is elvetette, mert „nem 
lehet előre törvényben megállapítani, hogy milyen cselekmények alkalmasak 
izgatásra és milyenek nem.” (Ezért lehettek a törvénysértő perek!)

A 3. §-t, ami a háborús és népellenes bűncselekményről szól, 
megjegyzés nélkül fogadta el a nemzetgyűlés. 

Következett a 4. §: „Vétséget követ el, aki két vagy több személy 
jelenlétében olyan valótlan tényt vagy valódi tényt olyan módon állít 

85 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy az 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott államrend vagy köztársaság iránt megvetést keltsen, 
vagy nemzetközi megbecsülését csorbítsa.”

Slachta Margit itt ismét hozzászólt. Azzal kezdte, eredetileg 
azt akarta javasolni, hogy csak hitelt érdemlő egyének bejelentését 
fogadják el, de „ha ez benne lenne a szövegben, akkor a szabadság 
levegője helyett valóban fojtó légkörbe kerülnénk, ahol mindenkinek 
feljelentőktől, denunciálóktól és spionoktól kellene tartani. Ennélfogva 
[...] azt indítványozom, hogy a 4. § maradjon ki a törvényből.”

Az előadó ismét elvetni javasolja az előbbieket, mert: „az egész 
szakasz megtartását [...] feltétlenül helyesnek tartom, azért, mert éppen 
[...] egyik legveszedelmesebb propagandafajta ellen próbál védelmet 
nyújtani, éspedig a suttogó propaganda ellen [...] amelyet szájról szájra 
továbbadva, egy vagy két személy jelenlétében szoktak alkalmazni”. 
A nemzetgyűlés megszavazta ezt a szakaszt is, aminek alapján egy jó 
viccért pl. éves börtönbüntetést lehetett kapni.

A törvényjavaslat 5-6. §-a következett, ami az előzők részletezése 
− hozzászólás nélkül elfogadták. 

Következett a 7. §: 

„1. Bűntettet követ el, aki a köztársasági elnököt tettleg 
bántalmazza.

2. A köztársasági elnök ellen tisztségének tartama alatt vagy 
tisztségének gyakorlására vonatkozóan tisztségének megszűnése 
után elkövetett rágalmazás vagy becsületsértés esetében a valóság 
bizonyításának nincs helye, a bűnvádi eljárást hivatalból kell 
megindítani.”

Margit testvér hozzászólt a törvény 2. pontjához. Javasolja, hogy 
a következőképpen változtassák meg ezt a pontot: „Aki a köztársasági 
elnök ellen tisztségének gyakorlására vonatkozóan vádat emel, az ellen 
rágalmazás vagy becsületsértés címén hivatalból indítandó bűnvádi 
eljárás. A valóság bizonyításának minden esetben helye van.” Itt hivatkozik 
az 1946. I. tc. 16. §-ára, amely szerint az államfő bizonyos esetekben 
felelősségre vonható. Ez a szakasz ellentmondásban van az 1946. I. tc. 16. 
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§-val, „a köztársasági elnöknek ugyanis mindenkorra sérthetetlenséget 
biztosít és kibúvót ad a felelősségre vonás alól. A köztársasági elnöknek 
példát kell adnia arra, hogy tetteiért vállalja bármikor a felelősséget.”

Az előadó természetesen nem ismeri el az ellentmondást a két 
idézett hely között és kéri a javaslat elvetését. El is vetették.

A 11. §-hoz szólt hozzá legközelebb Slachta Margit:
„A jelen törvényben meghatározott bűncselekmények elbírálása 
a [...] népbíróságok kebelében [...] 5 tagból alakított külön tanács 
hatáskörébe tartozik. A külön tanács elnökét az igazságügy-miniszter 
jelöli ki, egy-egy tagját pedig a Független Kisgazda Párt, a Magyar 
Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt 
helyi szervezetei küldik ki. A jelen törvényben meghatározott 
bűncselekményekre a népbíráskodás körében irányadó [...] büntetőjogi 
szabályokat a jelen törvényből folyó eltérésekkel kell alkalmazni.”

Margit testvér hozzászólásában idézi Szent-Iványi képviselőt, 
aki azt mondta, hogy „a magyar törvényhozás nem egynapi törvényt, 
hanem hosszú időre kontemplált törvényt akar hozni”, ezért nem 
szövegezhetők be a törvénybe a jelenlegi politikai pártok, hiszen nem 
tudjuk, hogy a jövőben milyen pártok lesznek. Ezért a törvényjavaslat 
11. §-a helyett a következőt javasolja:

„A jelen törvényben meghatározott bűncselekmények elbírálása 
a rendes bíróságok hatáskörébe tartozik. A jelen törvényben 
meghatározott bűncselekményekre a büntető perrendtartásnak 
megfelelő büntetőjogi eljárási szabályokat kell alkalmazni. 
(Felkiáltások a Kommunista és a Szociáldemokrata Párt oldalán: 
nem fogadjuk el!) Ez esetben a következő szöveget tartanám sokkal 
alkalmasabbnak: »[...] öt tagból álló bíróságot – és nem tanács – [...] 
amelynek elnökét az igazságügy-miniszter nevezi ki; melynek tagjait 
a mindenkori politikai pártok helyi szervezete a nemzetgyűlési 
képviselők létszámának megfelelő arányban küldi ki...« Röviden 
indokolva: az ország akarata a pártok arányában fejeződik ki.”

Más hozzászóló nem volt. Az előadó természetesen ismét az 
eredeti szövegezést ajánlotta, hiszen: „a demokrácia védelmét a mai 
viszonyok között a szakbíróságokra bízni annyit jelentene (Felkiáltások a 
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kommunista és szociáldemokrata pártok soraiban: Öngyilkosságot!), 
mint kecskére bízni a káposztát.”

Ezek után az elnök a javaslatot elfogadottnak jelentette ki. A 
figyelmes olvasó jól megjegyezte az előadó utolsó szavait. A szakbíróságok 
ítéletét mondta ki, rövidesen − mint mindenütt − a bírói függetlenség és 
pártatlanság is a múlté lett.

Margit testvér ezután kapott engedélyt arra, hogy „személyes 
megtámadtatás” címén válaszoljon a számtalan „botbüntetést” 
felemlegető közbeszólásra.86 

Mint említettük, ennek a törvénynek az alapján zajlott le 
többek között a Rajk-per és a Mindszenty-per. A hercegprímás úr 
emlékirataiban érdekes megjegyzéseket találunk erről a törvényről: 

„A köztársaság védelméről szóló törvényt a nép elkeseredésében 
hóhértörvénynek keresztelte el. Szövegét a kommunisták diktálták 
[előadója kommunista párttag volt] s már eredetileg kirakatperek 
rendezésére szánták. 1946. március 12-én szavazta meg az 
országgyűlés orosz nyomásra. A Kisgazdapárt támogatását, amelytől a 
törvényjavaslat sorsa függött, a párt tapasztalatokkal nem rendelkező 
elnöke, Nagy Ferenc vitte keresztül [...] A hóhértörvényt az én perem 
előtt két nagyobb politikai perben alkalmazták már: először az 1947 
telén rendezett kirakatperben, amelynek 14 ártatlan áldozata volt és a 
Kisgazdapárt felmorzsolását eredményezte. Ez az »összeesküvési« per 
juttatta fogságba a Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát, ez idézte 
elő Nagy Ferenc miniszterelnök bukását...”87 

Ezeket ismerve, még nagyobb tisztelettel adózhatunk Slachta 
Margit erkölcsi bátorságának, hiszen nemcsak a kormánypárt ellenében 
– hanem a kormánypártot támogató ellenzékkel szemben is – egymaga 
állt ki az igazság mellett. 

86 Bővebben lásd Bővebben lásd Egy visszatérő rágalom – a botbüntetés ügye című fejezet
87 Mindszenty József:  Mindszenty József: Emlékirataim, Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Budapest, 1989, 
296.
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Egy visszatérő rágalom - a botbüntetés ügye88

Mielőtt folytatnánk Margit testvér működésének ismertetését 
1946-48 között, visszatérünk első parlamenti megbízatásának 

idejére (1920-22), hogy megismerjük a sokat emlegetett „botbüntetés” 
mibenlétét, amellyel kapcsolatban az 1946. március 12-ei nemzetgyűlési 
napon felszólalásában beszélt. Évtizedeken keresztül vádolták Margit 
testvért a botbüntetéssel. Most felidézzük, hogy a botbüntetés kérdése 
egyáltalán milyen kapcsolatba hozható Margit testvérrel.

A Tanácsköztársaság bukása után 1920 januárjában írták ki 
az országgyűlési választásokat, amelyen a keresztény szocialista pártok 
döntő győzelmet arattak. Ezen a választáson Haller István, a Keresztény 
Szociális Gazdasági Párt elnöke három mandátumot is nyert, melyek 
közül a budapesti I. kerületiről lemondott. Ide új választást írtak ki, 
amit Slachta Margit nyert meg, és 1920. március 26-án, mint az első 
magyar nőképviselő, bevonult a Parlamentbe.

Az ország a szerencsétlen első világháború utáni kétségbeesett, 
tönkrement állapotban volt. Bár a trianoni békét csak 1920. június 4-én 
cikkelyezte be az országgyűlés, az elcsatolt területek gyakorlatilag már 
két év óta idegen uralom alatt voltak. Az ország tele volt menekültekkel. 
A Tanácsköztársaság után jött a román megszállás, az ország élelmiszer 
és nyersanyag tartalékaiból kifosztva, a lét és nemlét határán állt. 
Természetes, hogy ezt a helyzetet kihasználták azok, akik mások 
nyomorúságából hasznot szeretnek húzni. Hihetetlen mértékben nőtt 
az országban az élelmiszerhamisítás és élelmiszerdrágítás. Ez utóbbit 
akkor „láncolás”-nak hívták, és abban állt, hogy hatósági áron adták 
ugyan például a kenyeret, de csak azzal a feltétellel, ha ugyanakkor a 
vevő valami más, drága árut is megvett.

A nemzetgyűlés első gondjai közé tartozott, hogy valamilyen 
formában megoldja ezt a mindenkit, de főképp a legszegényebb 
néposztályokat és gyermekes családokat, sújtó áldatlan állapotot.

Természetesen a sajtó már jóval előbb foglalkozott ezzel 
a kérdéssel: „botot, derest, bitófát” követelnek a vétkeseknek.  
88  A Lélek Szava melléklete (1991/5)
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Még a szociáldemokrata Nőmunkás is ezt írja: „Ám ha nem megy 
másképpen, legyen bot, legyen deres, legyen bitófa az árdrágítók 
büntetése, de ne legyen kivétel [...] tessék végrehajtani mindenkin”.89 
Fontos, hogy megjegyezzük ezeket a kitételeket, mert hasonló 
kifejezésekért indították meg Slachta Margit ellen a rágalomhadjáratot.

A nemzetgyűlésnek 1920. április 20-án nyújtotta be az 
igazságügy-miniszter az árdrágító visszaélésekről szóló törvényjavaslatot 
– az országgyűlés akkori rendje szerint, a tárgyalás előtt két hónappal, 
hogy a képviselőknek legyen idejük áttanulmányozni és felkészülni a 
hozzászólásra. Így a javaslat tárgyalására csak az év június 15-én került 
sor.

Az ülés elején az igazságügy-miniszter bejelentette, hogy 
benyújtja a következő törvényjavaslatot – amit a Ház majd jó két hónap 
múlva fog tárgyalni – a vagyon, az erkölcsiség és személyiség hatályosabb 
büntetőjogi védelméről. Ez a hosszú című törvényjavaslat teljes egészében 
a kommunisták ellen irányult. Ezután kezdődött az áprilisban benyújtott 
és eddig tanulmányozott javaslat vitája. Az elsők között szólalt föl 
Homonnay Tivadar, tüzesen ostorozva az árdrágítókat, és kijelentette, 
hogy kevésnek találja a rájuk kiróni tervezett fogházbüntetést, ezért 
javasolja, hogy főbüntetésként kapjanak botbüntetést is. Az igazságügy-
miniszter tiltakozott: az imént benyújtott és később tárgyalandó 
törvényjavaslatban szerepel ez a büntetésforma, most ebbe ne vegyék 
bele. Azonban a később felszólaló képviselők egyre-másra visszatértek 
az árdrágítók botbüntetésére. 

Június 18-án kapott szót Slachta Margit, aki a következőket 
mondta a botbüntetéssel kapcsolatban: „Áttérve a botbüntetésre, félnünk 
kell attól, hogy [...] éppen a legrafináltabb lánckereskedők fognak alóla 
minden módon kibújni tudni, az esetben, ha [...] orvosi bizonyítvány 
kell [...] hogy alkalmazható legyen. Kerülnünk kell mindenféle ilyen 
egérútra a lehetőséget, és kell, hogy az orvosi vélemény a botbüntetést 
legfeljebb csak elodázhassa.” Rámutat még a javaslatnak egy másik 
hiányára, arra, hogy csak férfiakra vonatkozik. Ha megmaradunk 
emellett, akkor „arra a meglepő eredményre fogunk jutni, hogy a összes 
89 Nőmunkás, 1920. április l5.
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láncolásokat és árdrágításokat nem a férfi, hanem a nő csinálja”90, ezért 
szükségesnek tartja, hogy annak hatályát a nőkre is terjesszék ki.

Ez minden, amit a botbüntetésről, az árdrágítók, láncolók, 
élelmiszerhamisítók büntetéséről mondott. Álláspontját saját táborának 
a Magyar Nő hasábjain fejti ki91: „szükségesnek tartom, hogy eszmecserét 
folytassunk [...] Az első kérdés az, emberhez méltó-e botbüntetés? A 
felelet egyszerű rá: nem. A második kérdés ez: emberi színvonalon áll-e 
az az árdrágító, aki nem átallja másnak kényszerhelyzetét kihasználni, 
hogy gazdagodjon, aki nem retten vissza attól, hogy szegény embertársai 
vére árán hizlalja erszényét? A felelet erre is egyszerű: nem. Tudja-e az 
árdrágító, hogy rosszat tesz? Tudja. De alacsony szenvedélye erősebb, 
mint az erkölcsi törvény szeretete. Mivel tehát lelkivilága emberi 
színvonal alá süllyed, emberi színvonalon álló eszközökkel nem 
tudunk reá hatni [...] De ha cselekedetének rossz következményeit 
szenvedés alakjában éreztetem, megjegyzi azt.” Ezután kitér arra, hogy 
a baloldali sajtó a kereszténység nevében tiltakozik a botbüntetés ellen 
− mi hozzátehetjük: ez már a tárgyalandó törvényjavaslatnak szól – és 
így folytatja: „van bennünk annyi erő, hogy beismervén erkölcsi nívónk 
megdöbbentő süllyedését, merünk annak megjavítására akár botot is 
ragadni.”

A nemzetgyűlés végül is megszavazta az árdrágítók elleni 
törvényt, de a nőkre vonatkozó cikkely nélkül. Ez az 1920. IV. tc. 
június 16-án jelent meg az Országos Törvénytárban. Június 23-án a 
Népszava így ír róla: „Az elszánt láncolók persze tovább fognak láncolni 
[...] lesz eszük és furfangjuk hozzá, hogy ezután kötendő ügyleteiket 
feleségeik, leányaik, barátnőik, vagy külön erre a célra alkalmazott csöndes 
üzlettársnőik neve alatt bonyolítsák le.” Ezt mondta Margit testvér is.

Az igazi „bot-törvény” - A vagyon, az erkölcsiség és személyiség 
hatályosabb védelméről szóló törvényjavaslat - 1920 augusztusában került 
a nemzetgyűlés elé. Margit testvér viszont a Parlamenti napló tanúsága 
szerint augusztus 11-én hatheti szabadságot kért, amit a Ház meg is adott 
neki.
90 ti. az árdrágító női hozzátartozója (Mona Ilona) ti. az árdrágító női hozzátartozója (Mona Ilona)
91  Magyar Nő, 1920. július 10.
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Csodával határos módon megmaradt Margit testvér egy naplója 
éppen ebből az időszakból. Mindenekelőtt lelkigyakorlatot végzett 
Pannonhalmán, innen továbbutazott Ausztriába, onnan pedig Svájcba 
szándékozott továbbmenni. A célja az volt, hogy szponzorokat szerezzen 
– ahogyan ma mondanánk. Megválasztása előtti beszédeiben ő is ígért 
választóinak, mint minden képviselő. Ígéretei a következők voltak: 

„Két napja gondolkoztam rajta, kimondjam-e azt, amit most 
ünnepélyesen, mint szívemből és lelkemből való programot akarok 
előadni, de már elhatároztam, hogy megteszem [...] azon a napon, 
amelyen az I. kerület [...] a mandátumot a kezembe adja, ugyanazon 
a napon életviszonyaik rövid leírásával [...] az összes, de különösen 
az 1912 előtt nyugdíjba került nyugdíjasok leveleit a mandátumhoz 
ráadásul átveszek [...] Azon a napon [...] anyjává akarok lenni az I. 
kerület minden olyan gyermekének, akiről szülői maguk önállóan 
gondoskodni nem tudnak. Ettől a naptól kezdve osztozni akarok 
azokban a nehéz gondokban, amelyek őket terhelik.” 

Arról is szólt, hogyan képzeli ígéretei megvalósítását: „A női 
szívek [...] nemcsak az ország határain belül találkoznak”, tehát ígéri, 
hogy a nemzetközi keresztény nőszövetségekkel veszi fel a kapcsolatot, 
és azok segítségével fogja ezeket az ígéreteket megvalósítani.92 

Ezt az ígéretét beváltani ment tehát 1920 augusztusában 
külföldre. MICHRIST − a Memoriale Internationale Christianum 
szavak összevonásából − a neve annak a nemzetközi szervezetnek, 
amely segít megvalósítani a képviselőnő programjában vállalt 
ígéreteket. Természetesen számítanak a hazai erőkre is93. A Magyar Nő 
nyolcadik számában részletezi Margit testvér, hogy mit kér a hazaiaktól: 
„Biztosítsátok a kerület minden gyermekének jövő boldogulását.” 
Kifejti, hogy az I. kerület óriási reformlépést tett, amikor nőképviselőt 
választott. Szebb emléket nem állíthat ennek a reformlépésnek, 
minthogy úgy segít a rászoruló gyermekeken, hogy „a szülőknek 
távolból testvére, a gyermeknek második anyja lesz. Segíti anyagilag 

92 Slachta Margit képviselőjelölt beszéde a Budai Vigadóban 1920. március 2-án. Szociális  Slachta Margit képviselőjelölt beszéde a Budai Vigadóban 1920. március 2-án. Szociális 
Testvérek Történeti Irattára, Budapest, kézirat.
93  Magyar Nő (1920/7) 
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is a gyermek neveltetését, de ezen túl „szívetekből, [...] családotok 
szellemi örökségéből, tradícióitok nemességéből” kérek. „Sem a vesztett 
háború, sem a gazdasági tönkrejutás, sem az elrabolt határok nem 
akkora nemzeti csapás, mint az, hogy olyan kevés a nagy emberünk. 
Embert, nagy embert adni az országnak, új lüktető életáramokat indítani 
a szétmarcangolt nemzettestbe az ország dobogó szívéből, ez a legnagyobb 
női program. Ebben a műben fog a Női Tábor emléket állítani az első 
választókerületnek.” Az 1920-as karácsonyi számban egyrészt azt kéri, 
hogy karácsony este gondoljanak a „Michrist” gyermekekre, és ezen 
túl karácsonyi ajándékul lássák el a gyermekeket magyaros motívumú 
formaruhával. Ruha, kabát, sapka képe látható a lapban, Payer Gizi 
iparművésznő tervei alapján.

Azonban a hazai erőforrásokon túl szükség van a külföld 
segítségére is, ezért töltötte Margit testvér 1920. augusztus-szeptember 
havát Ausztriában. A naplóban elmondja, hogy Bécsen kívül sokfelé 
járt Ausztriában, mindenütt először az ottani magyarokat kereste, de 
ismertette a helyi szervezetekkel is a Michrist mozgalmat, és gyűjtötte a 
pártfogókat a gyermekeknek, váltakozó sikerrel.

Október 4-e után jött haza. Itthon ezalatt új törvényeket tárgyalt 
és szavazott meg a parlament, többek között az 1920: XXVI. tc.-t, az igazi 
botbüntetést. Mint már jeleztük, A vagyon, az erkölcsiség és a személyiség 
védelmére hozott törvény kifejezetten a kommunisták ellen irányul, 
de Slachta Margitnak sem ehhez, sem a numerus clausus-törvényhez94 
semmi köze sincs, mert sem tárgyalásukkor, sem megszavazásukkor 
nem volt jelen. 

A szociáldemokrata Nőmunkás viszont 1920. július 1-jén, és 
azután számtalan esetben, eltorzítottan ontotta rágalmait Slachta 
94 1920. szeptember 26-án szavazta meg a magyar nemzetgyűlés a  1920. szeptember 26-án szavazta meg a magyar nemzetgyűlés a numerus clausus néven is-
mertté vált 1920/XXV. törvénycikket, mely a felsőoktatásban a hallgatók számát a nemzetisé-
gi arányoknak megfelelően szabta meg. Miután a jogszabály a zsidóságot is „népfajként” defi-
niálta, és ez a közösség addig felülreprezentálta magát az egyetemeken, kimondhatjuk, hogy a 
törvény alapvetően antiszemita célzattal készült; így, bár a numerus clausus nem zsidótörvény 
volt, mégis precedenst szolgáltatott az 1938-tól meghozott diszkriminatív jogszabályok számá-
ra.
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_szeptember_26_a_numerus_clausus_torveny_
megszavazasa/
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Margit ellen, különösen az 1920: XXVI. tc. évfordulójától: „Margit 
nővér beszél [...] már a botbüntetés, a numerus clausus megszavazásánál 
is egész tehetségével, kiváló szónoki képességével közreműködött.”95 

Volt-e Margit testvérnek tudomása ezekről a rágalmakról? 
Valamelyest igen, mert 1943. február 1-jén A Lélek Szavában ír ezekről 
a rágalmakról: 

„1928-ban Amerikában jártam. Az ottani magyar baloldali lapok 
egyikében gyakran gyönyörködtem a keresztény irányzat képviselői 
ellen írt cikkekben, és így magamról is olvashattam épületes 
tudnivalókat, pl. hogy a Margit körúti fogházban végigkínoztam 
az ottani politikai foglyokat. Akkor először arra gondoltam, hogy 
sajtópert indítok ellenük, de mert akkor alapoztuk a Társaságot, és 
az idő olyan nagyon drága volt, lemondtam erről az időmilliomosok 
számára való vállalkozásról.”

Ezért emlegették állandóan az elmúlt 40 évben a parlamentben, 
a sajtóban a botbüntetést Slachta Margit kísérőjeként. Margit testvér 
hősiesen állta ezeket a gyalázásokat. Az 1946. március 12-i ülésen 
személyes megtámadtatás címen röviden ismertette az 1920-22 közötti 
működését, és így fejezte be: „Ezeket felelem azoknak, akik csak egyet 
tudnak mondani, a botot [...] valóban kifogástalanul működhettem, 
ha ellenem csak ez az egy kritika hangzik el, s még ennek sincs meg 
a valóságalapja. Ezekben voltam bátor válaszolni a közbeszólásokra; a 
jövőben ezekre a megjegyzésekre nem fogok reflektálni.”96

95 Nőmunkás, 1921. szeptember 15.
96 Nemzetgyűlési napló [online], 1945. I. kötet • 1945. november 29. - 1946. május 9. - Ülés-
napok - 1945-24, 743. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_1.pdf&pg=356&zoom=f&l=s 
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A békekonferencia 1946. július 24-én kezdődött Párizsban. A 
nemzetgyűlés 1946. július 25-i ülésén Nagy Ferenc miniszterelnök 

beszámolt a békekötés érdekében tett külföldi útjairól. Így összegezte útja 
eredményét: „A magyar politikai kérdéseket illetőleg azt a benyomást 
szereztük, hogy a nyugati hatalmak kormányai Délkelet-Európában 
elismerik a Szovjetunió kezdeményezési jogát...”98 Kisebb eredményekről 
is beszámolt, pl. hogy a nyugati megszállási övezetben maradt Magyar 
Nemzeti Bank aranykészletét visszakapjuk, sőt az ott lévő magyar 
javakat is. De nem tudott eredményeket elérni a Csehszlovákiában lévő 
magyar kisebbség érdekében.

Margit testvér a nemzetgyűlés 1946. július 30-ai ülésén szólt 
hozzá a miniszterelnök beszámolójához.99 Mindenekelőtt emlékeztetett 
a megindult béketárgyalásokra, és arra, hogy mennyire készületlenül 
ment oda a magyar küldöttség. 

„Ezzel kapcsolatban rá akarok mutatni arra, hogy a nemzetre milyen 
következményekkel jár, ha felelős reprezentánsai a kinyilatkoztatott 
örök normák helyett egyéni erkölcsi ötletekre […] bízzák magukat, 
melyek nyugtalan tengerre viszik őket, s ezen egyéni felfogásnak 
dióhéjában hánykolódnak nemcsak ők maguk, hanem hánykolódik 
az egész nemzet is.”

Ezután kitért arra, hogy az alanyi elgondolások jobbra és 
balra ragadják az embert: egyszer úgy jelenik meg az elgondolás, 
mint a faj önimádata, ennek reakciójaként más oldalról pedig úgy 
jelenik meg, mint a nemzetköziség szószólója, és ezzel elfeledkezik 

97    A Lélek Szava melléklete (1992/2)
98 Nemzetgyűlési napló [online], 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9. - Ülés-
napok - 1945-42. 459. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_2.pdf&pg=234&zoom=f&l=s
99 Nemzetgyűlési napló [online], 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9. - Ülés-
napok - 1945-44. 558. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_2.pdf&pg=282&zoom=f&l=s



167

arról, hogy mivel tartozik hazájának. „Pedig mind a kettő igazság, és 
éppen a kinyilatkoztatásban kapcsolódik össze ez a kettő harmonikus, 
változatlan, nagyszerű egésszé, amely minden körülmények között 
eligazít minket.” Azért kell az örök törvényekhez ragaszkodnunk, mert 
nem tehetjük országunk sorsát alanyi elgondolásaink függvényévé. 

Szomorúan állapítja meg, hogy a béketárgyalások 
előkészületeiről nemcsak az egyes ember, de maga a nemzetgyűlés sem 
kapott tájékoztatást. Feltételezi, hogy azért, mert nem is voltak, tehát 
aggodalommal tekint a békekonferencia eredményei elé. Úgy tudja, 
hogy a külügyminisztériumban megmaradtak azok a dokumentumok, 
amelyek bizonyítják, hogy Magyarország háborús felelőssége sokkal 
kisebb, mint amit róla általában állítanak. Ezeket az okmányokat le 
kellene fordíttatni, és bár már késő, mégis az illetékesek kezébe adni. 
Mivel a nemzetgyűlés nem tett semmit, az országban a társadalmi 
egyesületek próbálkoztak, hogy előkészítsék a magyar békét. Így a 
Keresztény Női Tábor nem hivatalos úton ugyan, de a külügyminiszter 
úrnak bejelentve, elküldte memorandumát az Egyesült Nemzetek 
békeértekezletének. A memorandum a magyar érdekek védelmében a San 
Franciscó-i Chartában kifejezett elvekre, azaz az ENSZ alapokmányára100 
és a Trianonban működött magyar delegáció vezetőjének, Apponyi 
Albert grófnak érveire hivatkozik.

Margit testvér kiemeli, hogy bár Trianonban a magyar érdekeket 
nem vették tekintetbe, de Apponyi szívós munkája nyomán pl. Lloyd 
George, aki egyik létrehozója volt a gyászos békének, már 1936. július 
27-én az angol alsóházban mondott beszédében a következőket mondta: 

„A versailles-i szerződés igazságtalan. Én vagyok a legutolsó, aki ezt 
a szerződést bármely részében is védem. E szerződés kompromisszum 
volt a szemben álló felek között […] A világtörténelem legpusztítóbb 
hadjárata után közvetlenül ültünk le tárgyalni, amikor a lelkek tele 
voltak ellenszenvvel és gyűlölettel. Nem volt meg a kellő békehangulat 

100 Az Egyesült Nemzetek Alapokmányát az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szer- Az Egyesült Nemzetek Alapokmányát az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szer-
vezet létesítésére összehívott Értekezlete fogadta el 1945. június 26-án San Franciscóban. 
Az Alapokmány 1945. október 24-én lépett hatályba. A Nemzetközi Bíróság Alapszabá-
lyai az Alapokmánynak szerves része. http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemze-
tek_szervezeterol/az_egyesult_nemzetek_alapokmanya
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[…] Sietnünk kellett. Két nap és két éjszaka üléseztek a nagyhatalmak 
megbízottjai, szombaton és vasárnap is […] Természetesen 
elfogultak és részrehajlók voltunk ama nemzetek iránt, amelyek 
oldalunkon küzdöttek, és inkább voltunk hajlamosak elfogadni az 
ő adataikat, mint azokét, akik ellenünk harcoltak. Sajnálattal kell 
bevallanom, hogy eme elhatározásunk sok igazságtalanságnak lett 
okozója. Magyarország egyes részeit odaítéltük Csehszlovákiának e 
»megdönthetetlennek« vélt statisztikák alapján. Ez is bizonyítja, hogy 
milyen veszedelmes dolog az a statisztika. Azóta azonban megjött az 
ellenbizonyíték: az, hogy ezek a területek csupa magyar képviselőt 
küldenek a cseh parlamentbe.”

Eddig idézte Margit testvér az angol miniszterelnököt, azután 
így folytatta: 

„Memorandumunkban101 hivatkozunk a San Franciscó-i Chartában 
kifejezett elvekre, és azt kérjük, hogy az Egyesült Nemzetek 
alkalmazzák azokat az alapelveket, amelyeket ebben a chartában 
kimondtak – amelyek kifejezik, hogy az emberi jogok, sőt azokon 
túlmenően az emberi méltóság tiszteletének alapján állnak, és 
elfogadják egyformán a nagy és kis nemzetek természetjogát is. 
Memorandumunk sürgeti ezeknek az elveknek az érvényesülését, 
hivatkozva arra, hogy már a Népszövetség102 is érezte Trianon 
igazságtalanságát, és ugyancsak Apponyi Albert befolyására 
becikkelyezte tételei közé azt a lehetőséget, hogy a Népszövetség az 
igazságtalan nemzetközi szerződéseket, beleértve a békeszerződéseket 
is, felülvizsgálhassa.
Ebben fogalmazódott meg számunkra a lehetőség, hogy felvehessük 
erre vonatkozólag a tárgyalások fonalát […] A Népszövetség 
létrehozta a Hágai Állandó Nemzetközi Bíróságot […] Ez előtt a 
Bíróság előtt már egyszer megnyertünk egy magyar ügyet, mégpedig 
a Pázmány Péter Tudományegyetem mintegy 40 000 holdat kitevő 
birtokára vonatkozó tárgyalás alkalmával, amikor a bíróság azt 
Csehszlovákiával szemben Magyarországnak ítélte oda.

101 A Keresztény Női Tábor memoranduma, amelyet az Egyesült Nemzetek békeértekezlet- A Keresztény Női Tábor memoranduma, amelyet az Egyesült Nemzetek békeértekezlet-
ének küldött el.
102 A Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) elődje.  A Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) elődje. 
Létrehozását a párizsi békekonferencia írta elő 1919-ben.
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Mi tehát beadványunkban hivatkozunk arra, hogy az igazság vágya 
már Trianon után jelentkezett […] ezért sürgetően várjuk és kérjük az 
Egyesült Nemzetektől, hogy az ősi magyar területekről se a politikai 
erőviszonyok szerint döntsenek, hanem vegyék tekintetbe saját 
jogelveiket. Ezeknek a jogelveknek deklarációja a letört Európára úgy 
hatott, mint sötét éjszaka után a felkelő nap hajnala. Ha a békekötések 
arról győznének meg bennünket, hogy a Charta is csak szólamokkal 
dolgozik, és a benne kifejezett elveknek nem igyekeznek érvényt 
szerezni, akkor az eltörné bennünk a még pislákoló életenergiákat 
és a bizalmat. Hiszen legnagyobb bajunk […] az, hogy […] megdőlt 
bennünk a bizalom minden emberi szó és biztatás iránt, mert hivatott 
helyekről annyi időn keresztül éltek vissza a szóval és vették cinikusan 
semmibe a milliók jogait […] (Taps a szabadságpárt oldalán. - 
Némethy Jenő: Egyetlen »férfi« a parlamentben!).”

Ezek után hivatkozott arra, hogy 1946. július 25-én az angol 
alsóházban Bevin is felszólalt, és Tirol esetében elismerték az osztrákok 
600 éves jogait, ti. Tirol azóta része az osztrák birodalomnak. „Tirol 
esetében 600 év alapozza meg a történelmi jogot, a mi esetünkben ezer 
esztendő! Nem politikai egyezkedésektől kell elsősorban függővé tenni 
a területi kérdések eldöntését, hanem elvektől, megingathatatlan, örök 
érvényű elvektől […] Láthatjuk, hogy az angol alsóház azon tagjai, 
akik a dél-tiroli vita felvetését helyeslik, a történelmi és néprajzi elvek 
érvényesítése mellett szálltak síkra. Miféle lehetőség ez Magyarország 
szempontjából!” 

Sajnos a nagyhatalmak 1946-ban létrehozták az új Trianont, 
mert Délkelet-Európában elismerték a Szovjetunió kezdeményezési 
jogát.103 Ez már napjaink problémája, 1946-ban csak néhányan sejtették, 
hogy ennek nem lesz jó vége.

Slachta Margit most olvasott beszédének jelentős része a 
Keresztény Női Tábor beadványáról szólt, amelyet az Egyesült Nemzetek 
békeértekezletének küldött el. 

Mi ez a Keresztény Női Tábor? A Tábor, amely 1918-ban jött 
létre, olyan nők tömörülése volt – osztály- és valláskülönbség nélkül –, 
103 Lásd a fejezet elején Nagy Ferenc miniszterelnök beszámolója a párizsi békekonferencia  Lásd a fejezet elején Nagy Ferenc miniszterelnök beszámolója a párizsi békekonferencia 
eredményeiről. 
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akik azon dolgoztak, hogy a politikai élet valóban kereszténnyé legyen, 
és a szociálpolitikai követelmények minél gyorsabban megvalósuljanak. 
Az alapító Slachta Margit volt. Ez a Tábor juttatta mandátumhoz 
Margit testvért 1920-ban, aki így az első magyar nőképviselő lett. A 
Tábor együtt maradt és élte szervezeti életét akkor is, mikor Margit 
testvér visszavonult az aktív politizálástól. 1933-tól kezdve a Tábor fő 
programja a közvélemény tájékoztatása volt a nemzetiszocialista métely 
ellen. Évente január 6-án volt a Tábor seregszemléje, ilyenkor adta meg 
Margit testvér az évi programot. Emlékezetes az 1942. évi találkozó. 
Ekkor tartott beszéde miatt a németek a külügyminisztérium útján vádat 
emeltek Slachta Margit ellen, és a törvényszéki tárgyalás után a Királyi 
Tábla elé került az ügy. Mit mondott akkor Margit testvér, amiért a 
közönség, a Női Tábor tagjai percekig ünnepelték Slachta Margitot? A 
Tábor feladatáról beszélt, amely abban áll, hogy a tömegeket rávezesse 
a keresztény igazságokra; hogy az ország minden polgárának krisztusi 
alapon biztosítva legyenek a természetjogai, az életfenntartáshoz, a 
családhoz, a gyermekhez és a megélhetéshez való jog.104  Szembe kell 
állnunk minden szélsőséges barna vagy vörös nyomással105. Részt kell 
vállalnunk Európa rekrisztianizálásában. A Női Tábor a krisztusi 
igazságok útján jár, csak Őneki hisz, és csak azoknak, akik az igazságot 
a krisztusi igazságokból merítik.

Érthető, ha ezek az elvek sértették a nemzetiszocialista 
Németország képviselőit. 1943-ban megjelent Londonban egy 
könyv arról, hogy az európai országokban mi módon állnak ellen a 
nácizmusnak. Magyarországról elismeréssel emlegetik a püspöki kart, 
a katolikus napi sajtót és a Keresztény Női Tábort.106

1942-től a Tábor előadásokon és a sajtóban hirdeti a krisztusi 
igazságoknak a társadalomra és az államéletre kiható erejét. 1943-
ban felemelik szavukat a munkaszolgálatosokért. 1944. január 6-án 
a magyar társadalom minden rétegének képviselőivel – Gulácsy Irén, 
Zilahy Lajosné stb. – előadják XII. Pius pápa 1942. évi karácsonyi 
104 Ez az ún. zsidótörvények ellen szólt. Ez az ún. zsidótörvények ellen szólt.
105 Mint ismeretes, a  Mint ismeretes, a barna a nemzetiszocialistákat jelentette, mert barna színű volt az egyen-
ruhájukhoz viselt ing, a vöröset nem kell magyarázni. (Mona Ilona)
106  Új Ember, 1946. április 24.
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szózatát, ami a béke feltételeiről szól. Öt ilyen elvet hangsúlyozott a 
pápa: az emberi személy méltósága és jogai, a társadalom jogai, a 
munka méltósága és jogai, a jogrend helyreállítása, az államéletet meg 
kell keresztelni. Az 1944-es időkben a Női Tábor tagjai aktívan részt 
vettek az üldözöttek mentésében. Sajtóorgánumukat, A Lélek Szavát a 
nyilasok 1944-ben betiltották.

1945 februárjában Margit testvér már kérte a Nemzeti 
Bizottságtól, hogy a Női Tábor mint párt indulhasson a választásokon, 
de megtagadták. 1945-ben a Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt 
listáján indult, így két KNT107 képviselő került be a parlamentbe. 1947-
ben végre megkapta a Keresztény Női Tábor a pártjogot. A választáson 
már saját nevével indult, igaz, hogy csak néhány kerületben. Mégis négy 
képviselőt küldhetett az országgyűlésbe: Dr. Gróh Józsefet, Slachta 
Margitot, Varga Endrét, Veres Annát. Működésüket az emberi méltóság 
és a természetjogok védelme jellemezte. Voltaképpen öt mandátumot 
kaptak, de ez volt a hírhedt „kékcédulás” szavazás,108 az ötödik képviselő 
helyét elmanipulálták. Dr. Gróh Józsefet – aki ügyvéd volt – kívánta 
védőjének Mindszenty hercegprímás, erre őt is elfogták, és a börtönben 
halt meg, valószínűleg 1951-ben. Slachta Margitot 1947 októberében 
két hónapra kizárták a parlamentből, mert tiltakozott az ellen, hogy az 
embert is anyagi javként kezeljék. Majd az iskolák államosítása elleni 
beszédéért hat hónapra zárták ki. Azután amiatt, hogy a terrorral 
létrehozott törvény megszavazása elleni tiltakozásul a győzelemittas 
baloldal Himnusz-éneklésére nem állt fel, újabb hat hónapra zárták 
ki a parlamentből. Megfosztva mentelmi jogától, 1949-ben külföldre 
távozott. A Keresztény Női Tábor sorsa egy volt a többi ellenzéki párt 
sorsával: felmorzsolódott, kihalt. De „nem hal meg az, ki milliókra 
költi dús élete kincsét” – mondja Arany János. A Keresztény Női Tábor 
szelleme él, és ha a szellem töretlen, az teremt magának kereteket is.

107 Keresztény Női Tábor Keresztény Női Tábor
108 „Kékcédulás” választás:aki a választás napján nem tartózkodott a lakóhelyén, az a válasz- „Kékcédulás” választás:aki a választás napján nem tartózkodott a lakóhelyén, az a válasz-
tási bizottságtól elkért kék színű névjegyzék-kivonat segítségével bárhol szavazhatott az ország-
ban. Az MKP vezetése, nagyszámú hamis cédulát nyomtatott ki, majd ezeket kiképzett akti-
visták segítségével – egy ember általában 10-20 szavazatot adott le – fel is használta a választá-
sok napján.
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A háború utáni visszaélésekről109

A nemzetgyűlés 54. ülésén, 1946. augusztus 23-án A magyar 
köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott 

felhatalmazásról szóló törvényjavaslatot tárgyalták.110 Ezzel kapcsolatban 
a Slachta Margit több, az akkori közvéleményt élénken foglalkoztató 
témáról beszélt.

Elsőnek a törvényjavaslathoz szólt, és előre kijelentette, hogy 
nem szavazhatja meg. Álláspontját megtörtént esetekkel támasztotta 
alá: az eddigi ilyen rendeletek gyakorlatilag visszaélések voltak. 
Példának hozta fel a 4230. számú rendeletet a Magyar-Szovjet Hajózási 
Részvénytársaságról. Ebben többek között kimondják azt, hogy az 
igazgatóság fele orosz, fele magyar, „azonban a magyar igazgatósági 
tagok csak azok lehetnek, akiket az orosz igazgatósági tagok ajánlanak. 
Ezzel [...] saját magunkat zártuk ki ebből a részvénytársaságból”. De 
eléje vág ez a rendelet a békekonferencia döntésének is, mondta Margit 
testvér, mert még nem tudjuk, hogy a nagyhatalmak miként kívánják 
majd a dunai hajózási forgalmat megállapítani. Ezután hosszasan 
kitért a B-listázó rendeletre, vagyis arra, hogy csökkentik az állami 
tisztviselők létszámát. A vonatkozó rendelet hatálya azonban kiterjed az 
önkormányzati testületek intézményeire, az állami, vármegyei, városi 
tisztviselőkre, sőt bizonyos értelemben még a magántisztviselőkre is. 
Súlyosan elítélte azt a rendeletet, amely az özvegyi nyugdíj folyósítását 
az elhalt férj múltban való magatartásának megítélésétől teszi függővé, 
valamint az egyesülési szabadság súlyos megsértését. Különösen 
sérelmezte azt a rendeletet, amely rövidített tanulmányi idő alapján 
még orvosi oklevelet is adhatónak tart, vagyis a szakszerűség rovására 
a dilettantizmusnak ad helyet. Megemlítette, hogy ugyanez a helyzet 
külpolitikai vonalon, mert ott is szükség volna hozzáértő, külföldi 
109 A Lélek Szava melléklete (1992/3)
110  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. III. kötet • 1946. augusztus 13. - 1946. októ-
ber 4. - Ülésnapok - 1945-54. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=h
ttp%3A%2F%2Farchivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_3.
pdf&pg=108&zoom=f&l=s
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nyelveket beszélő, a történelmet és a diplomáciai múltat ismerő 
tisztviselőkre.

Ennél a pontnál kitért háborús bűnösségünk kérdésére. Az 
igazságnak és az azóta történt történelmi vizsgálódások eredményeinek 
megfelelően úgy látta, hogy háborús bűnösségünk sokkal kisebb, mint 
a környező államoké. Magyarország megtagadta pl., hogy a német 
csapatok rajtunk keresztül vonulhassanak Lengyelország ellen111, 
ugyanakkor Szlovákia megengedte ezt. Magyarország megnyitotta a 
lengyel menekültek előtt határait, sőt átengedte azokat a lengyeleket, 
akik Párizs felé törekedtek, hogy ott csatlakozzanak a partizánokhoz. 
Magyarországon, Balatonbogláron volt akkor a világ egyetlen lengyel 
középiskolája, beleértve Lengyelországot is. Románia is engedett 
Hitlernek, első nyomásra milliós hadsereget bocsátott rendelkezésére. 
Hangsúlyozta, hogy Magyarország, amikor már nem térhetett ki, 
a legalacsonyabb számú sereget küldte ki a szovjet frontra, sőt, a 
hadüzenetet a magyar parlament tudta nélkül mondta ki Bárdossy, az 
akkori miniszterelnök.

Külön fejezetet érdemel a magyar-francia kapcsolat. Ebben a 
háborúban nem volt magyar-francia hadüzenet. Ma már óriási irodalma 
van annak, amit akkor a képviselőnő elmondott, hogy a Magyarországra 
került francia hadifoglyok itt szabadon élhettek és nem is késlekedtek a 
háború után hálájukat kifejezni.

Különös hangsúllyal tért ki a magyar-szlovák viszonyra. „Az 
összes ellenünk támasztott követelések között a csehszlovák követelések 
azok, amelyek megdöbbentik az igazságszerető embert”. Ezután felsorolja 
a tényeket: Hitler mind Ausztria megszállása után, mind azután, hogy 
Szlovákia önként német protekturátust kért, e két országban megkezdte 
végrehajtani kegyetlen emberirtási tervét. Az érintettek közül, aki 
tudott, magyar területre menekült. Ezeket nálunk felkarolták, és külön 
kiemeli Weiss Edit bárónőt, aki teljes vagyonával segítette ezeket az 
üldözötteket, akiknek száma az idők folyamán „százezrekre menő volt”.

Ezek után kitért – a tőle megszokott szerénységgel – saját 
embermentő munkájára. A bárónő egyik munkatársának nevezte magát, 
111 1939-45 között ideiglenesen volt közös magyar-lengyel határ 1939-45 között ideiglenesen volt közös magyar-lengyel határ
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aki 1942-ben Pozsonyba utazott, ahol saját szemével látta, hogyan 
deportáltak 60 000 szlovák állampolgárt.112 Abban az időben szlovák 
vízumot kapni szinte lehetetlen volt. Slachta Margit úgy rendelkezett, 
hogy a visszacsatolások idején113 azok a szociális testvérek, akik a vissza 
nem csatolt területen dolgoznak, kötelesek ott maradni, nem jöhetnek 
át a Magyarországhoz csatolandó területre. Így Pozsonypüspökiben ott 
maradt néhány testvér, akik elérték, hogy Margit testvér kaphasson 
szlovák vízumot, így utazhatott el Szlovákiába. Visszatérte után 
mindenütt – egyházi és világi hatóságoknál – hangot adott a látott 
borzalmaknak, de segíteni senki sem tudott, mivel „más állam 
belügyébe” nem avatkozhattunk bele. Egy év múlva, 1943 márciusában 
sikerült eljutnia Margit testvérnek Rómába Zilahy Lajos segítségével, 
aki kulturális célú útlevelet szerzett neki. Ebben az évben Spellman 
New York-i érsek meglátogathatta XII. Pius pápát. Az érsek ismerte a 
testvéreket, Rómában fogadta Margit testvért és pápai audienciát szerzett 
neki. XII. Pius „tüneményes gyorsasággal” elrendelte, hogy a szlovák 
püspöki kar tiltakozzon az államfőnél, állítsák le a deportálásokat, 
hogy az akkorra már csak 20000-re apadt szlovákiai zsidóság életben 
maradjon. Ez volt az egyetlen egyházi tiltakozás, aminek volt eredménye, 
mert sajnos az akkori szlovákiai elnök katolikus pap volt, Jozef Tiso, aki 
nem vehette hallatlanra a pápa szavát.

A képviselőnő ezután fájdalmasan emlékezett meg Szlovákia 
háború utáni magatartásáról: a pozsonyi hídfővel újabb területet vett 
el Magyarországtól, feloszlatta a magyar egyesületeket, kikövetelte a 
népcsere törvényt még a békekötés előtt, és azt akarja, hogy a külföldön 
lévő magyar korona „az Egyesült Nemzetek Múzeumában helyeztessék 
el”, hogy az soha a magyar nemzet birtokába vissza ne kerüljön.

Ezt a pontot használta fel a képviselőnő, hogy felpanaszolja, 
mennyire elhanyagolt a külpolitikai tájékoztatásunk, ezért a külföld 
nem becsül bennünket érdemünk szerint. Az idelátogató külföldiek 
meglepődve kérdezik, hogy a küszöbön álló országcsonkításhoz nincs 

112 Más helyen azt is elmondja Slachta Margit, hogy Szlovákia fi zetett Németországnak ezért  Más helyen azt is elmondja Slachta Margit, hogy Szlovákia fizetett Németországnak ezért 
az akcióért (Mona Ilona).
113 Visszacsatolások időpontja: Felvidék: 1938, Erdély: 1940 (Mona Ilona) Visszacsatolások időpontja: Felvidék: 1938, Erdély: 1940 (Mona Ilona)
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az országnak egy szava? Nem tiltakozunk? Csak a pillanatnyi haszon, 
a pillanatnyi önvédelem áll előttünk, és megfeledkezünk arról, hogy 
„a meggyőződésnek éltető ereje van, hogy az országok nemcsak kenyérből 
élnek, hanem igazságokból és szellemi erőkből is”.114 

„A külföld soktól megfosztott minket és még többtől fog 
megfosztani, de hogy szellemünkben kárt szenvedtünk, hogy lelki 
kincseinktől megfosztattunk, az itt bent történt”, azt saját magunknak 
kell szemünkre vetnünk. Majd így folytatta:

„Egy ilyen szerencsétlen, elvesztett háború után senki sem róhatja fel 
a kormánynak, ha igazságos, hogy nem tud neki nagyobb kenyeret 
adni, hogy az állatait nem tudja ide visszateremteni, hogy lebombázott, 
feldúlt otthonát nem tudja újból felépíteni, hogy a legrövidebb időn 
belül nem varázsolhat neki újra ide földi paradicsomot, de azt felrója, 
hogyha elveszti tőle azt, ami neki még megmaradt: a szellemieket és 
a lelkieket. […]
A köztársasági alaptörvényben egyetlenegy alkalommal sem 
találjuk az Úristen szent nevét, miért is nem csodálkozom 
jogbizonytalanságunkon, hiszen tisztán emberi tekintélyre alapítva 
kaptunk biztosítékot arra, hogy az állampolgárok természetes és 
elidegeníthetetlen jogait tiszteletben fogja a kormányzat tartani, hogy 
biztosítja a személyes szabadságot, a jogot az elnyomatás-, félelem- 
és nélkülözésmentes emberi élethez, a jogot a gondolat és vélemény 
szabad nyilvánításához, a vallás szabad gyakorlásához, az egyesülési 
és gyülekezeti szabadsághoz, a tulajdonhoz, a személyi biztonsághoz, 
a munkához, a méltó emberig megélhetéshez, a szabad művelődéshez 
és a részvételhez az állam és az önkormányzat életének irányításában. 
Én nem csodálkozom, ha ez a tisztán emberi biztosítás a gyakorlatban 
úgy nyer megvalósítást, mint ahogyan ez a valóságban történik.”

Beszéde folytatásában kitért az 1946. évi Szent István napi 
körmenet elemzésére, hogy oda nem csábította senki a tömegeket, azok 
nem kényszerből mentek oda – és szinte jövőbe látó próféciának hangzik 
a folytatás: „Ott ma még visszatartott, meglévő nagy erők fejeződtek 
ki, amely erőket esetleg a határon túlról mutatkozó sötét politikai 
felhőzetből előtörő villámok kirobbanthatnak. De kirobbanthatják őket 
114 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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belső csalódások is.115 Ezzel kapcsolatban nem mondok többet, csak annyit, 
hogy számoljunk ezzel és az igazi keresztény demokrácia nevében ne 
keserítsük annyit szenvedett polgártársainkat.” − 1956 igazolja Slachta 
Margit szavainak igazát.

Beszéde befejező részében Margit testvér rátért arra, hogy állítsuk 
helyre a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal116. Ezt azzal indokolta, 
hogy Vatikán volt az egyetlen tényező, amely mindig atyailag érzett a 
magyarok iránt. A legutóbbi Szent István napi körmeneten viszont nagy 
számban képviseltették magukat a külföldiek, de hiányzott a pápai 
nuncius, akinek hősi küzdelme a Sztójai kormány és Szálasi uralma 
idején felejthetetlen. Margit testvér elmondta, hogy Angelo Rotta 
nemcsak az üldözötteken segített, vatikáni védleveleket osztott és ún. 
vatikáni védett házakban helyezte el védettjeit. Ő tájékoztatta a pápát, 
XII. Piust az ország német megszállása után117 a deportálásokról, mire 
a pápa mintegy 600 szavas sürgönyt intézett Horthyhoz, amelyben 
közölte, hogy „nem fog módjában állani a békekötéskor a magyar 
nemzeti ügyet képviselni”, ha az ország ilyen tettekre ragadtatja magát. 
Ekkor állították le a további deportálásokat. A nyilas hatalomátvétel 
után118 rövidesen ostromgyűrűbe került Budapest119, és ekkor a pápai 
nuncius, „ez az öreg ember az ostrom napjaiban repülő aknák és sivító 
lövedékek közt a királyi vár udvarán keresztül” lement a Várkerület belső 
biztosító pincéjébe a német hadvezetéshez, követelve és könyörögve, 
hogy hagyják abba a főváros megtartásáért folyó szörnyű és hiábavaló 
küzdelmet. Margit testvér hangsúlyozta:

„Mi ennek a földnek árva nemzete vagyunk, nem számíthatunk arra, 
hogy cseh, román vagy egyéb uraságok felkarolják ügyünket, de itt 
van a Szentszék, amely [...] a török hódoltság korában vagyonokat 
költött arra, hogy fegyveres erőket küldjön védelmünkre. A Szentszék 
mellettünk állt a háború utolsó percéig, segített népkonyhákkal, 
karitatív akciókkal és diplomáciai lépésekkel. Ezért kövessünk el 

115 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
116 A pápai nunciust, Angelo Rottat, 1945-ben kiutasították az országból. A pápai nunciust, Angelo Rottat, 1945-ben kiutasították az országból.
117 1944. március 19. 1944. március 19.
118 1944. október 15. 1944. október 15.
119 1944. december 24. 1944. december 24.
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mindent, hogy a diplomáciai kapcsolat a Vatikánnal helyreálljon.
Ezeket akartam a T. Nemzetgyűlés és az egész nemzet színe előtt 
elmondani. Kérem, tegyünk meg mindent, amire még lehetőségünk 
van, és amikor az eddigi tapasztalatok alapján [...] megállapíthatjuk, 
hogy közszellemünk bizony nagyon lehanyatlott, forduljunk az isteni 
segítséghez, az égi erőkhöz. Mert az emberi erő minket meg nem 
menthet. Csak a magunk embersége nem védelem gyarló énünk 
önzésével és az alacsonyhoz való vonzódásával szemben. Minekünk 
minden okunk megvan arra, hogy a bennünk lévő életerőket, a lelki 
erőket isteni segítséggel tegyük hatékonnyá”.

A nőkérdésről120

1946. augusztus 29-én, 57. ülésén tárgyalta a nemzetgyűlés A nőknek 
az egyetemekre és a főiskolákra való felvételéről szóló törvényjavaslatot. 

Keresztury Dezső volt akkor az illetékes miniszter, akinek felszólalása 
végén Slachta Margit gratulált, mert „talán ez az egyetlen törvényjavaslat, 
amelynek tárgyalásánál úgy foglalhat itt helyet az illetékes miniszter, 
hogy azt kormánypárton lévők, függetlenek, ellenzékiek egyformán 
örömmel és lelkesedéssel szavazzák meg.”121

Felszólalását az egyház kulturális érdemeivel kezdi: „[...] 
amikor az államok még csak hadakoztak, vagy polgáraik még 
vándorpásztorkodással foglalkoztak, az egyház már akkor is tanított, 
és az államok tőle vették át a közoktatás nagy ügyét, de nemcsak 
ezt, hanem a viszonyok későbbi alakulása folytán előálló szegény 
tömegek gondozását, képzését is.” Megemlékezik a piarista rendről és 
az iskolatestvérek rendjéről, „akik kifejezetten a senki gyermekeivel 
akartak foglalkozni”. Megemlékezik a nőnevelés úttörőiről is.  
120  A Lélek Szava melléklete (1992/4)
121  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. III. kötet • 1946. augusztus 13. - 1946. október 4. - 
Ülésnapok - 1945-57.424. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2
F%2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_3.pdf&pg=210&zoom=f&l=s
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Külön kiemeli a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének úttörő 
munkáját, név szerint is megemlítve a nagyobbak közül néhányat: 
Sebestyénné Stettina Ilonát, Rosenberg Augusztát, Zirzen Jankát, Veres 
Pálnét. Hangsúlyozza, hogy az egyház nem ellensége a haladásnak, csak 
módszer tekintetében van különbség. Az egyház nem a revolúció, hanem 
az evolúció alapján áll, „és kivárja, amíg a szellem hódít, és éppen mivel 
a szellem meghódításáról van szó, nem helyesli, amikor karhatalom, 
zúzás, törés nyit utat egy eszme haladásának”.

A folytatásban kitér arra, hogy a szellemtörténetben sincs ugrás, 
éppen ezért károsnak tarja azt a gyakorlatot, ami most minden vonalon 
érvényesül, hogy „ugrással helyezzünk be nagy pozíciókba, nagy 
felelősségű állásokba olyanokat”, akiknek sem előképzettségük, sem 
szaktudásuk, sem gyakorlatuk nincs. „Én nem minősítem haladásnak 
azt, hogy oly sok vonalon eltörölték a szakképesítést, mint föltételt”.

Ezután visszatér a törvényjavaslathoz, és kéri, hogy a 
minisztérium – akkori kifejezéssel kultuszkormánynak mondja – 
már eleve „akadályozza meg azt, hogy ennek a nagyon örvendetes 
törvénynek árnyoldalai is érvényesüljenek”. Itt más képviselőnők már 
elhangzott beszédeire utalva, ő is megerősíti, hogy az egyenjogúsítás 
nagy veszélye az lenne, ha nem venné tekintetbe a nőnek a családban 
való nagy hivatását. A nők bármilyen megterhelésénél (munka, tanulás) 
tekintetbe kell venni, hogy ő a jövő nemzedék anyja, nevelője, ápolója 
és gondozója. A túlterhelés már évtizedek óta aktuális probléma mind 
az iskolában, mind az egyetemeken. Az egyetemi hallgatónőknek az 
egészségére különösen nagy gondot kell fordítani, mert őbennük a 
jövendő generáció anyáit kell védeni.

Ezért újra felveti – mint ahogyan 1920-ban, első parlamenti 
beszédében már kívánta −, hogy legyen családi bérrendszer. 

„Senki sem mondhatja énrám, hogy nem vagyok a nők haladásának 
már több mint két évtizede harcosa [...] a nők haladásáért küzdöttem 
és fogok is küzdeni, de sohasem a nők istenadta hivatásának rovására 
[...] Látszólag nincs a nő magasabb és egyetemi képzettségével 
összefüggésben a családi bér bevezetésének kérdése, de a valóságban 
a legszorosabb összefüggésben van, s amilyen örömmel üdvözlöm ezt 
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a törvényjavaslatot, annyira nagy bajnak tartom azt, ha a nők már 
most is elözönlik a mindenféle hivatalokat, ezután pedig a számukra 
megnyíló még több hivatalt is el fogják özönleni, ha ezt nem azért 
teszik, mert hivatást, kedvet éreznek rá, hanem kényszerűségből,122 mert 
amikor férjhez mennek és a családnak kellene élniük, a családfő nem 
keres annyit, hogy – ami természetszerű volna – sajátmagán kívül 
családját, feleségét és gyermekeit is eltartsa.”

Maholnap egészen rendszerré válik, hogy az asszony is állásba 
megy. Itt élénken ecsetelte a második és harmadik műszak terheit, de a 
legrosszabbnak azt tartja, hogy 

„amikor a férfi hazajön kenyérkeresetéből vagy pedig a mai közlétből, 
amelyből – állítom – a legtöbb ember lelkileg leszegényedve, 
megtépázva kerül haza, nincsen ott az ettől a szennyes világtól távol 
lévő és ledolgozottságtól megkímélt asszony, akinek szent hivatása, 
hogy férjének a lelkét is szolgálja és gondozza”.
„T. Nemzetgyűlés! Nem egy derékba tört nagyszerű karriernek a 
magyarázata az asszony és hány magasra törő, felfelé ívelő karriernek 
a magyarázata szintén az asszony.” 

  Amikor tehát a tehetségeseknek megnyitjuk a sorompót az 
egyetemek előtt, akkor nekünk a „jövő nemzedék és a munkatéren 
dolgozó férfiak szempontjából is ezen új törvénnyel párhuzamosan 
dolgoznunk kell a családi életért a gazdasági vonalon.” 

Ismételten hangsúlyozza, hogy nem helyes, ha a nők kényszerből 
mennek kenyeret keresni. Ezért meg kell valósítani az 1920-ban már 
javasolt családi bért, hiszen lehetetlen, hogy egy derék férfi önérzetét 
ne bántsa az, hogy a felesége két teher alatt görnyed. „És itt még egy 
szempontra utalok, és ez is a férfiak szempontja, mert én sohasem a 
jobboldalt vagy a baloldalt, a férfi vagy női érdekeket képviselem, hanem 
mindig az igazságot. Ha a nő kényszerítve van a kenyérkeresetre, akkor 
a férfiak saját maguknak állítanak versenytársat.”

Még a vallásosság szempontjára is fel akarja hívni a nemzetgyűlés 
figyelmét: vigyázni kell, hogy ha profán vonalon megadjuk a 
magasabb képzést, ugyanakkor meg kell azt adni vallásos vonalon is.  
122 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Arra különösen figyelni kell, hogy az egyetemi tanulmányok ne 
gyengítsék a nőkben a vallásosságot, a természetfölötti iránti érzéket, 
és arra is, hogy ne hamis tudást szerezzen az ifjúság, olyant, amelynek 
egyetlen célja, hogy elszakítsa az Úristentől és az abszolút normáktól. 
Ezért a legnagyobb gondot kell fordítani arra, hogy az egyetemi képzés 
minden fokán és szakán meg legyen a lehetőség arra, hogy vallási 
ismeretek tekintetében is egyetemi fokon képezhessék magukat tovább.

„Befejezésül Kidd Benjaminra akarok utalni, erre a protestáns 
szociológusra, aki az egész világon tanulmányokat végzett éppen 
abból a szempontból, hogy a vallásnak mi a szerepe az emberiség 
életében. Képletesen szólva megállapítja, hogy a vallásnak az a 
rendeltetése a társadalomban, mint a tüdőnek vagy szívnek az 
emberi testben: ha kikapcsolják, lerontják, akkor – lassabban vagy 
gyorsabban – el kell pusztulnia annak a társadalomnak, amely ezt 
az öncsonkítást végzi, mert annyira törvénye, organikus kitevője a 
társadalomnak a hit és a vallás, mint ahogy organikus része az emberi 
testnek a szív és a tüdő. Az ember csodálatos lény. Egész kiterjedését 
csak a természetfelettiben találja meg, és ha ezt nem éri el, akkor 
természeti nívója alá süllyed, amire most az utóbbi években annyi 
szomorú példánk van.”

Később – egy másik képviselő felszólalása után – „félreértett 
szavainak helyreigazítására” kér szót: 

„Nem a nők haladása ellen beszéltem, hanem azt mondtam, hogy 
kívánatos, hogy a férfiaknak olyan fizetése legyen, hogy eltarthassák 
a családot, és hogy az asszonynak módjában legyen választani: akar-e 
maradni családban vagy állást vállal.”

Margit testvér felszólalása elején azt mondta, hogy ő a „nők 
haladásának több mint két évtized óta harcosa”. Röviden tekintsük át 
ez irányú munkásságát:

Alighogy kézhez vette diplomáját német-francia szakos 
középiskolai tanárként, azonnal elkezdett dolgozni az Országos 
Katolikus Nővédő Egyesület Patronázs munkájában, ami azt jelentette, 
hogy vasárnap délutánjait a cseléd- és munkásleányoknak adta.  
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Ez a szervezet küldte ki külföldre tanulmányútra, és visszatérve az 1909-
es Katolikus Nagygyűlésen A munkásnők védelméről tartott előadást. 
Sötét színekkel festette akkor a munkásnők helyzetét: „[...] nekem 
úgy tetszik, mintha [...] vértől lenne piros mindaz, ami a gyári munka 
eredménye [...] Mi következik ebből? [...] az, hogy segíteni kell [...] 
gondoljam magam az ő helyükbe, és tegyem nekik azt, mi jól esnék,  
ha hasonló körülmények közt nekem tennének”. 

1918-ban már megfogalmazta a keresztény feminizmus 
alapelveit:123

- Kívánja a nők önrendelkezési jogát, de a jog mellett hangoztatja 
a kötelességeket is.

- Határozott befolyást kíván a nőknek a közügyek intézésére, de a 
nyilvános működés mellett nélkülözhetetlennek tartja a csöndes, 
rejtett gyökérmunkát. 

- Akarja a politikában a választójogot, a nemzetek világszövetségének 
megalakítását, de kitart a hazaszeretet mellett. 

- Az emberi jogok kiterjesztését úgy akarja, hogy a társadalmi 
élet rendje föl ne boruljon, és a nők sajátos érdekeit az emberiség 
összességének érdekeiben akarja szolgálni, mert az élet nemcsak 
öncél. 

- Sürgeti a megfelelő pályák megnyitását a nőknek, de nem 
feledkezik meg a nők speciális életfeladatairól, értékeinek, 
sajátságainak védelméről sem. 

- A gazdasági életben a kenyérkereső nőnek az egyenlő munkáért 
egyenlő bért akarja, de ezt nem engedi a vallási és erkölcsi élet 
aláásásával összekötni. 

- Akarja, hogy szűnjön meg a gyermekmunka. 
- Szemben a liberális feministák „közös konyha és közös 

gyermeknevelő helyével” védi a családi élet melegségét és 
zártságát, mint amely egyedül alkalmas az erkölcsiség, a szeretet 
és az egyéni gyermeknevelés biztosítására. 

- Akarja a nő speciális tulajdonságait, az anyai lelkületet, az 
altruizmust bevinni a közéletbe, de az igazi altruizmust: a 
krisztianizmust. 

123 Vö. Slachta Margit:  Vö. Slachta Margit: Lássunk világosan!, Magyar Nő, 1918. március

Parlamenti beszédek



182

- Az individualizmus túlhajtásainak leküzdésével a krisztusi 
világnézet diadalát akarja.

Első parlamenti ciklusa idején a következőket tette a nők 
érdekében:

Bemutatkozó beszédében, amelyet 1920. április 23-án tartott, 

a nő életerejének védelméről, az ipari munkásnők rettenetes helyzetéről 
beszélt, és azonnal javaslatokat tett az ipari munkásnők helyzetének 
javítására: családi munkabér, évi szabadság, veszélyes munkahelyen 
rövidebb munkaidő bevezetése. 

A földbirtok-javaslatnál elérte, hogy a hadiözvegyek is 
kaphassanak földet. Közjótékonysági adózást kívánt, a gyermektelen 
családok megadóztatását a többgyermekesek érdekében. Többször 
felszólalt az alkoholizmus ellen. Elérte, hogy nők is lehessenek az 
iskolaszék tagjai. Iskolanővéri intézményt sikerült létrehoznia, amely 
az iskolákban a hátrányos helyzetű gyermekeket vette pártfogásba. 
Interpellált a kislakás-építés érdekében. Sokat érvelt a női választójog 
érdekében − az erről szóló parlamenti beszéde különlenyomatként is 
megjelent.

Talán a legszebben akkor fogalmazta meg a női érdekekről való 
véleményét, mikor 1920. március 21-én kizárólag csak férfi választóinak 
beszélt: 

„Meggyőződésem, hogy nincs külön női és férfi érdek, mert a kettő 
a családban egy. Nem lehet elhanyagolni a nő érdekét anélkül, hogy 
a férfi érdeke ne szenvedjen. Nem lehet a férfi érdeke ellen véteni 
anélkül, hogy a nő és a gyermek azt meg ne szenvedné [...] tudatosan 
kell törekednünk, férfiaknak és nőknek [...] hogy visszaállítsuk 
egymás mellé azt a férfit és azt a nőt, akit az élethivatás, a foglalkozás 
nem választ el egymástól, hanem akik egyenlők lévén, meg tudják 
egymást érteni.”124

Megválasztása után pedig így beszélt a magyar nőkhöz: 

„A nő egyik fő politikai programpontja a jelen körülmények  
közt: [...] egy, a nemzetet talpra állító, lélekből, szívből és átértésből 

124 In Mona Ilona:  In Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus, Budapest, 1997. 75.
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fakadó nagy népgondozás. Ez a nő munkarésze [...] nem is képes 
ennek megvalósítására más, csak a nő [...] Jelszónk [...]: a nő 
magasabb értelemben vett anyai, életadó erejét bekapcsolni az 
államéletbe. Joga van minden megszentelt erőnek érvényesülést 
kívánni! Kötelessége minden kéznek szolgálatot követelni!”125

 Ma már nem kérdés sem a női egyenjogúság – csak a keresztény 
értelmű egyenjogúság –, sem a nők egyetemi tanulmányainak 
lehetősége, de még mindig hiányzik „a nemzetet talpra állító [...] nagy 
népgondozás”, és hogy a „nő magasabb értelemben vett anyai, életadó 
erejét” bekapcsoljuk az államéletbe. Ránk várnak ezek a feladatok. 
Lássunk hozzá!

125  Keresztény Nő (1920/4)
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A házasságon kívül született gyermek 
jogállásáról126

1946. december 3-4-én a parlament A házasságon kívül született 
gyermek jogállásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta127. Slachta Margit 
felszólalásában először is a család méltóságát védte, mert szerinte 
a törvényjavaslat a családi jogállás tekintetében akar egyenlőséget 
teremteni, márpedig „a család teljesen zárt egység jogi, gazdasági, 
erkölcsi, szellemi, társadalmi és lelki szempontból”. Sajnos a házasságban 
és a házasságon kívül született gyermekek teljes jogegyenlősége igen 
nagy zavarokat okoz és nehézségekre vezet a családon belül. „Az 
egyenjogúsítás lehetősége illúzió.” Voltaképpen a legfontosabb volna 
„a törvényes családok megtámogatása [...] nem anyagi szempontból, 
hanem morálisan. A családi élet bomlási folyamatot mutat.”  
Erre utal a válások gyakorisága, a gyermektelen párok óriási létszáma, 
a több százezer házasságon kívül született gyermek. Sajnos a család 
hivatását illetően elhomályosultak a fogalmak. 

„A házastársak szent kötelessége [...] polgárokkal benépesíteni a 
földi hazát, azután pedig az örökkévalósági hazát [...] feladatuk 
egymásnak támogatása az élet rögös útjain, gyengeségeikben egymás 
segítése, hiányaiknál, bűnösségüknél, az emberi gyarlóságuknál 
egymás elviselése, jóra vezetése. Ilyen [...] a család a keresztény 
világszemléletben és ezek a családok képezik az állam legbiztosabb 
alapját, ezek a családok, amelyek nem csupán gazdasági egységet 
képeznek [...] Az állam támaszai nem azok, akik úgy társulnak, mint 
az öncélú, a természetes erkölcsöt megtagadó, szabad viszonylatokban 
élő emberek. Nem ezek képezik az államnak az erejét, hanem azok 
a családok, ahol megvan a lelki egység, a morális alap, az önzetlen 
áldozatosság, a házasság keresztény felfogása.”128

126  A Lélek Szava melléklete (1992/5)
127  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. IV. kötet • 1946. október 22. - 1947. január 24. - Ülés-
napok - 1945-73. 314. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2
Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_4.pdf&pg=162&zoom=f&l=s
128 D Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Továbbá javasolja, hogy a törvényjavaslat első paragrafusába 
építse bele a parlament a család érinthetetlenségének szempontját. 
A jelenlegi 1.§ zárómondata ez: „[...] a jelen törvény erejénél fogva a 
törvényes és törvénytelen származás megkülönböztetése megszűnik.” 
Ehelyett a következő szöveget tartaná megfelelőnek: „A jelen törvény 
célja az, hogy a házasságon kívül született gyermek méltányos jogállását 
– a családnak, mint az államot alkotó alapegységnek tiszteletbetartásával 
biztosítsa.” 

A törvényjavaslat 19. §-a arról intézkedik, hogy a házasságon 
kívül született gyermek szüleinek családjai között hivatalosan 
rokonság jön létre. Még azt is kimondja, hogy nemcsak jogok illetik 
a gyermeket, hanem kötelezettségek is terhelik, mert a gyermeket 
illető jogok és kötelességek átmennek a rokonná tett család tagjaira 
is. Miért nem helyes ez? Mert a családok között a törvénytelen 
gyermek születése ellenséges viszonyt eredményez. De ez a szakasz 
nemcsak jogokat biztosít a gyermeknek, hanem kötelességeket is ró 
rá: a gyermeket és rokonait is élők között és halál esetére úgy illetik e 
jogok, és úgy terhelik e kötelezettségek, mintha a gyermek házasságból 
született volna, s ezzel kötelezettségeket rak a gyermek családjára.129 
„Ez pszichológiailag, gyakorlatilag és jogilag is teljesen lehetetlen  
helyzetet teremt, és kiszámíthatatlan következményekkel jár.” Ezért 
e helyett a szakasz helyett helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy 
„a házasságon kívül született gyermek nemcsak anyjának, hanem 
atyjának is elsőfokú rokona”, a többi hozzátartozó rokoni elismerése 
szabad elhatározás tárgya legyen. Mert a gyermeket valóban terhelik 
kötelességek, még akkor is, ha a szülők bűnösök. de ez csak a gyermekekre 
áll, a rokonokra nem.

A törvényjavaslat 22. §-a azt tartalmazza, hogy ha „a gyermek 
harmadik évéig nem volt megállapítható az apa, akkor a gyámhatóság 
hivatalából bejegyzi egy képzelt apa nevét, mégpedig „...az anya egyik 
férfi elődjének családi nevét”. A képviselőnő nagyon súlyosnak találja, 
hogy hivatalból hamis adatokat vezessenek be, mégpedig azért is, hogy 
korunkban a szó elveszítette hitelességét. „bárki bármit állít, tagad,  

129 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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ígér a leghivatalosabb helyeken és egyáltalán nem csinál lelkiismereti 
kérdést abból, hogy betartja-e azt a szót, vagy az állítása igaz-e?” – 
Ekkor kitört a vihar, és a baloldal kiabálni kezdte: Rendre! – Az elnök 
figyelmeztette a képviselőnőt, hogy a tárgynál maradjon. Margit testvér 
folytatta: 

„Ahogy a törvényjavaslat hamis adatok bevezetését írja elő, úgy van ma 
a közéletben [...] napirenden vannak az újságok teljesen lelkiismeret 
nélkül légből kapott állításai, amelyek belegázolnak mások erkölcsi 
tőkéjébe. Így például éppen a házasságon kívül született gyermekről 
szóló javaslat vitájával kapcsolatban a Népszava nagybetűkkel hozza 
azt az állítást, hogy én a gyilkosság feldicsérésére vállalkoztam, a 
nemzetgyűlést megátkoztam és a gyermektelen házaspároknak 
halálbüntetést kívántam. Vagy itt van a MADISZ130, amely a 
címlapon a cím után nagy betűkkel hozza, hogy én pofonokkal 
beszélem le a lányokat a MADISZ-ról.” 

Ekkor az elnök szólt közbe. „Mivel képviselőtársunk nem maradt 
a tárgynál, megvonom a szót. (Taps és felkiáltások a szociáldemokrata 
és kommunista pártok soraiban: Éljen az elnök!)” Ezután a szakasz 
„meg nem támadtatván” elfogadtatott.

Slachta Margit a 44. §-nál szólt újra. Ez a szakasz megtiltja az 
adatoknak indiszkrét módon való kiszolgáltatását. 

„Ha azonban a 22. § a jelenlegi szövegezésben bekerül a törvénybe, 
vagyis hivatalból valótlan adatokat iktatunk be az okiratokba, 
akkor ez a szakasz ellentétbe jut a jelenleg érvényben lévő 
Büntetőtörvénykönyv 400. §-ával, amely az intellektuális közokirat-
hamisításra vonatkozik.” 

Javasolja, hogy jogilag oldják meg ezt a kérdést.
Ezután felemlíti Ries miniszter úr131 előző napi szavait: „Tegnap 

azt az állítást tulajdonította nekem, hogy csak szenvedjen minél többet 
a gyermek.” Hangsúlyozza, hogy ez csak félreértés lehet, talán ő nem 
fejezte ki magát elég világosan, mert ő a következőket mondta: 

130 Magyar Demokratikus Ifj úsági Szövetség Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
131 Akkor igazságügy-miniszter volt. Akkor igazságügy-miniszter volt.
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„Miután maradék nélkül nem lehet megoldani a házasságon kívül 
született gyermek helyzetét és rendezni életét, feltétlenül kapcsolódik 
hozzá szenvedés, ezt pedig meggyőződésem szerint megkönnyíthetjük 
a gyermek számára, és áldássá változtathatjuk a kereszténységnek 
mindent konvertáló kegyelmei által [...] Ries miniszter úr, azt 
gondolom, sokunk csodálkozására azt a kijelentést tette, hogy bűnös 
szerelem nem létezik. Nem tudom, akkor hová könyveljük el ilyen 
esetben a férfi hűtlenségét, aki esküvője alkalmával megesküdött 
élettársának, hogy hű lesz hozzá [...] Nem tudom, minek minősítsük 
a férfinak azt a magatartását, amellyel megrövidíti, sőt sokszor 
nyomorba taszítja a törvényes családot egy idegen nő miatt, akivel 
törvényellenesen összekapcsolta a maga életét, és teljesen elvesztette 
lelki egyensúlyát, ítélőképességét, méltányosságát és igazságérzetét. 
Akik szociális vonalon mozognak, azok nagyon jól tudják, hogy ezek 
a szabad viszonyok a törvényes családdal szemben milyen bűnösök, 
és azoknak milyen keserű következményei vannak. […] végtelenül 
sajnálom, hogy a miniszter úr ezt a »bűntelenséget« azzal indokolta, 
hogy a szerelem olyan hatalmas kényszer, amelynek ellenállni nem 
lehet. Ez ellen tiltakoztam már a múltkor, és fogok is tiltakozni 
mindig. Ne degradálják le az embert hivatalos helyről a nem szabadon 
cselekvő lények sorába. Idézem dr. Liertz orvosprofesszort, aki [...] 
egyenesen azt mondja, hogy lelki élettel még a kényszerképzetekkel 
vesződő, patologikusan terhelt emberek is meg tudják fogni 
ösztöneiket és uralkodni tudnak felettük.
Végtelenül sajnálom, hogy a házasságok felbomlására az igazságügy-
miniszter úr elégnek tart olyan kis okokat, mint amilyen pl. 
a víz locsogtatása, a csámcsogva evés vagy a horkolva alvás. 
Ezek alkalmasak szerinte arra, hogy a házastársakat egymástól 
elidegenítsék. Végtelenül sajnálom, hogy amikor a házastársaknak 
[...] az volna a nagy hivatásuk, hogy egymás gyengeségét elviseljék, 
egymást a legnagyobb áldozatossággal morálisan és lelkileg emeljék 
egészen a megváltás fokáig, hogy ő akkor egy házasság felbontására 
elegendőnek minősíti és példának hoz fel ilyen számba sem vehető 
kicsiny dolgokat.
Az igazságügy-miniszter úr nagyon őszintén és nagy igazságérzékkel 
ecsetelte az emberek gyengeségét. Azoknak az erkölcsi nívója ez, akik 
a lelkiségről lecsúsztak, és a materializmus hatása alatt testük és az 
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ösztönök rabjává lettek. Ez oda vezet, hogy a házastársak között ilyen 
semmi dolgok a házasság felbomlását okozhatják.
Az ilyenekből rekrutálódnak azután azoknak az embereknek 
tömegei, akik értéktelen polgárok, akik szenvedélyeiknek más 
irányban sem tudnak ellenállni, akik megbízhatatlanok, akik 
nem csinálnak problémát maguknak abból, ha más becsületébe 
gázolnak stb. Nem szabad belefáradnunk a tiltakozásba az ellen, 
hogy amikor mindent elvesztett az ország, mikor itt áll a maga nagy 
nyomorában, kifosztottságában, megcsonkítottságában, hogy akkor 
még lelkiségétől is megfosszák, és szinte szuggerálják az embereknek, 
hogy mentsék fel magukat a lelkiismeret furdalások alól, mert hiszen 
nincsenek bűneik, mivel akaratuk nem szabad.
T[isztelt] Nemzetgyűlés! Akik családjuk mellett mellék-kapcsolatokat 
tartanak fenn, azok a családnak is ellenségei, és bűnösek abban, 
hogy az állam alapsejtjeit teszik tönkre és demoralizálják, de 
bűnösek az állammal szemben is, amelynek tiszta életű és ezért 
életerős munkakifejtésre, becsületességre képes, megbízható, tiszta 
gondolkozású és becsületes polgárokra van szüksége.” 

Ezután még egy indítványt olvasott fel: 
„A jelen törvénybe iktassanak be egy új szakaszt: »A szabad viszony 
és a házasságon kívüli nemi érintkezés a család és az állam elleni 
bűncselekmény, ugyanígy azon cselekedet is, mely fondorlatból, 
megtévesztésül, nyereségvágyból a jelen törvény kijátszását célozza, 
vagy pedig arra módot ad.«”

Ezek után az elnök kijelentette: „A szakaszt meg nem 
támadtatván, elfogadottnak jelentem ki.”

Margit testvér a parlamentben történtekről a testvérközösségnek 
is be szokott számolni, így 1946. december 6-án is ezt tette. Elmondván 
mindezt, amit itt olvastunk, hozzátette:

„Nemzetünk romlottságának nem az a fő jele, hogy 500.000 
törvénytelen gyerek van. Vannak kategóriák, ahol a házaspárok 
60-70%-a gyermektelen. Az egész házassági állapotot szeretkezésre 
használják fel, meghiúsítva az Úristennek az ember életadó képességére 
való gondolatát. A szabad viszony legtöbbjéhez csatlakozik, hogy 
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nincs gyermek, s ezt ma már a házasságok többségénél is érvényesítik. 
– Ha elpusztulunk, csak azért lesz, mert teljesen megértünk rá.”132

Ha ismerné Margit testvér a jelenlegi magyarországi helyzetet 
ezen a vonalon, mit mondana? Mit mondana arra, hogy szinte 
lehetetlenül, némán tűrjük mindazt, amit a korszellem a legszebb 
emberi értékkel, a tiszta szerelemmel, a hűséggel, a becsülettel tesz? 
Hogy magunk is kételkedni kezdünk, hogy vajon van-e értelme a 
helytállásnak?

A kérdésre nem adhatunk választ. Sem Margit testvér, sem a 
magunk nevében. De idézhetjük – akárcsak ő – Sík Sándor Megyeri 
hitvallás c. versének néhány részletét:

Hiszek!
…
A tiszta vízben, hogy sodorni tud
És ragyogóbb a szennyvíz áradásnál.
…
Mert hiszek az Igében,
Mely elhangzott a teremtés felett,
És testté lett az idők telijében.
…
A Lélekben hiszek,
Amely megzúdul ott, ahol akar.
Hiszem, hogy zúdul, akar és teremt,
Zúdul s teremt miáltalunk.
…
Mert akit egyszer meglehelt a Lélek,
Annak mindegy-lom élet vagy halál:
Az él és áll és énekel és alkot ...

132 Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest, kézirat Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest, kézirat
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Az 1947. év eseményei133

1946 decemberében hirdette meg a Magyar Kommunista Párt a 
hároméves tervet. 1947 fordulat évének ígérkezett a nemzetközi 

politikában, mivel az Egyesült Államok az ún. Marshall-terv alapján 
akarta gazdaságilag talpra állítani Európát, amiben a Szovjetunió ellene 
irányuló szövetkezést látott. A szovjet blokk országai elutasították 
ezt a segélyt, helyette Magyarországon az egyik államosítás követte 
a másikat,134 és ekkor húztuk le a „vasfüggönyt” nyugat felé. Az 
egyesületeket már korábban feloszlatták. Rajk László belügyminiszter 
a 2333/1946 BM sz. rendelettel feloszlatta a katolikus és társadalmi 
szervezeteket, vagyonukat államosíttatta, mégpedig azért – amint 
Margit testvér egyik tanításában a közösség tagjainak elmondta135 –, 
mert a békeszerződésben óriási kárpótlás fizetésére leszünk kötelezve, 
viszont a nemzetközi szerződések érvényének egy pontja az, hogy 
„erkölcsi testületek és vallási intézmények javaiból nem lehet semmiféle 
kárpótlást eszközölni”. Tehát a belügyminiszter gondoskodott arról, 
hogy mire a békeszerződés érvénybe lép, ne legyenek már ilyen 
egyesületek. A belpolitikában is 1947 készítette elő a fordulat évét, 1948-
at. Az osztályharc erősödésének éve volt ez. A feladat az volt, hogy ki kell 
szorítani a „burzsoá elemeket” a koalícióból, ezért mindjárt az év elején 
„felfedezték, hogy államellenes összeesküvést” szerveztek a kisgazda 
politikusok. Természetes, hogy az 57%-os többségű Kisgazdapártot 
kellett a kormányzásból kiiktatni. Ez volt az ún. „szalámi-politika”, 
amivel lépésről lépésre megtörték a Kisgazdapárt gerincét, úgy, hogy 
az 1947-es augusztusi országgyűlési választásokon már csak a szavazók 
15%-a voksolt rájuk. A népi demokratikus átalakulás felgyorsulásával 
megkezdődött a proletárdiktatúrába való átmenet, az államosítások 
után a TSZCS136-sítés és a polgári demokrácia felszámolása.
133  A Lélek Szava melléklete (1993/1)
134 1946-ban történt a bányák és a nehézipari üzemek, 1947-ben pedig a nagybankok álla- 1946-ban történt a bányák és a nehézipari üzemek, 1947-ben pedig a nagybankok álla-
mosítása (Mona Ilona)
135 1946. június 20. 1946. június 20.
136 Termelőszövetkezeti csoportok létesítése Termelőszövetkezeti csoportok létesítése
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A magyar békeszerződést már 1946-ban elkezdték tárgyalni. 
Tudnivaló – amint Balogh Sándor írja A népi demokratikus Magyarország 
külpolitikája című könyvében137 –, hogy a szövetséges nagyhatalmakat 
komoly nézeteltérések választották el egymástól. Molotovnak mégis 
sikerült kivívnia, hogy kétharmados többséggel döntsenek, mert az 
egyszerű többség a Szovjetunió elszigetelését eredményezte volna.

A magyar békeszerződés feltételei súlyosak voltak. Nemcsak 
az újabb területveszteség – a pozsonyi hídfő –, öt színmagyar falu 
elcsatolása, az elképesztően magas jóvátételi összeg: Magyarország 
minden lakosára, beleértve a csecsemőket is, 5 500 dollár jóvátételi 
teher nehezedett.

A békeszerződés „negatív” előkészítéséről Slachta Margit már 
1946 júliusában szólt.138 Most, hogy be kellett terjeszteni a nemzetgyűlés 
elé 1947. február 5-én A Magyar Köztársaság Elnökének a béke megkötésére 
való felhatalmazásáról szóló törvényjavaslatot, ő az egyetlen, aki hozzászól 
a törvényjavaslathoz.139 Azzal kezdi: nagyon megérti, hogy a pártok nem 
jelöltek ki szónokokat, mert mit is mondhatnának, „hiszen annyi időnk 
volt a béke előkészítésére, és ez irányban idejében nem történt semmi”. 
Illetve történt a béke előkészítésének „negatív módja, amennyiben a 
kormány érdektelenséget nyilvánított a határkérdésben, sőt a t. baloldal 
részéről zúgó vihar adta tudtára a nemzetgyűlésnek, hogy hazaárulás 
még a magyarlakta területekre is jogot formálni”.

De miről beszélhetnénk most? 
„[...] beszélhetnénk talán ebben a komor órában arról, hogy most 
fájón megértettük, hogy a világon a legnehezebb pályához, a 
legnehezebb munkához, a törvényhozáshoz és az államvezetéshez 
előkészületre, hozzáértésre és szaktudásra van szükség. Ha egy kicsi 
gazdaság vezetése nem nélkülözheti azt, ha egy ipari munka feltétele 
a hozzáértés, hogyan gondolhattuk, hogy ez egy egész állam ügyeinek 
intézéséhez nem szükséges?

137 Budapest, Kossuth, 1982. Budapest, Kossuth, 1982.
138 Lásd a  Lásd a Béketárgyalások, 1946 című fejezet.
139  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. V. kötet • 1947. február 4. - 1947. február 26. - Ülés-
napok - 1945-90. 7. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2F
archivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_5.pdf&pg=8&zoom=f&l=s
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Azt gondolom, hogy ha most egy kissé áttekintjük a történteket és 
a következményt, akkor talán magunkban csendben megvalljuk, 
hogy a népnek hízelgő szavakkal adtunk helyt, amikor elhittük, 
hogy a földön mindenhez kell hozzáértés, csak a legnehezebbhez, 
a legfelelősségteljesebb intézkedésekhez nem, amelyek milliók 
sorsát és generációk jövőjét döntik el, mert hiszen hogyan fog egy 
tizenhat megyére összezsugorodott kicsiny ország 2000 millió dollárt 
letörleszteni? Fiaink és unokáink is roskadozva e terhek alatt meg 
fogják emlegetni apáik és nagyatyáik nevét.”

Ezután arról szólt a képviselőnő, hogy ha az állam alaptörvényéből 
hiányzik az Úristen neve és az ő törvényeinek tisztelete, akkor jobban 
érvényesül az emberi gyengeség, hiszen akkor az ember 

„a közügyek kárára saját magára szavaz, ha neki abból valami előnye 
származik. Úgy tetszik nekem, hogy olyanformán voltak sokan, mint 
a gyermek, aki ott ül a volánnál és örül, hogy a kocsi fut, ámbár nem 
érti a szerkezetét. Igen, hazánk kocsija is futott most, de belefordult a 
hozzá nem értés folytán a legmélyebb szakadékba.”

Folytatta azzal, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában 
lefektetett elvek – a természetjog, a nemzeteknek az élethez való 
joga – nem érvényesülnek a békefeltételekben. Sajnos ennek szinte 
magunk vagyunk az okai, hiszen amikor hivatalosan érdektelenséget 
nyilvánítottunk a határkérdésben, 

„akkor kívülről jöttek olyan hangok, hogy ugyan miért is küzdjenek 
ők a mi érdekeinkért és jogainkért, ha mi nem tartjuk indokoltnak, 
hogy értük harcoljunk, sőt azt állítjuk, hogy ez irányban nincsenek 
is igényeink”.

Mindezek akkor hangzottak el, amikor Csehszlovákia minden 
magyar nemzetiségű állampolgárát háborús bűnösnek nyilvánította, 
megfosztotta alapvető emberi jogaitól, erőszakkal szlovakizálta és 
kitelepítette őket. […]

Igen érdekes a képviselőnő további fejtegetése: 

„Beszélhetnénk arról, amiről minden legyőzött nemzet tárgyalt – 
hogy egyáltalában aláírjuk-e a békediktátumot vagy sem. Hozzáértők 
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azt állítják, hogy ha aláírjuk, ha nem, ez a gyakorlatban mindegy. 
Lehetséges, én nem vagyok jogász. Azt azonban tudom, hogy morális 
értelemben nagy különbséget jelent az, ha egy nemzet ellenállás 
nélkül adja fel jogait és életlehetőségeit, vagy ha küzd értük […] Az 
elvhűség, a hősiesség, a hazaszeretet régi értelmezése, a gerincesség, 
az áldozatosság és mindannak a vállalása, ami ilyen nagyszerű 
állásfoglalás folytán ránk szakadnak, hősiességet tételez fel. De vajon 
a hősiesség jegyében folyt-e le eddigi közéletünk? […] vajon nem a 
pártkérdés volt-e mindig a vörös vezető fonal?”
„T. Nemzetgyűlés! Én már másodszor élek át ilyen ülést, amelyen 
ez a szomorú tárgy kerül megbeszélésre. Amikor az első trianoni 
béke aláírására a nemzetgyűlés, illetve a kormány a meghatalmazást 
megadta, a kormány vezető tagjai közül senki sem vállalta az aláírást. 
Akkor kikeresték a kormánynak egy szinte – hogy úgy mondjam – 
névtelen tagját, akire ezt a feladatot ráhárították, és aki csendben 
[…] másodmagával kiutazott Párizsba, hogy ezt a szomorú aktust 
elvégezze. A mostani meghatalmazott vagy meghatalmazottak 
azonban nem ilyen hangtalanságban fognak kiutazni. Hatszázezer 
csehszlovák területre szakadt magyar kéztördelő jajveszékelése kíséri 
őket. A pozsonyi hídfő, amelyet áttettek a Duna jobb partjára, komor 
tekintettel fogja őket kísérni, mert ez a tekintet egészen a Balatonig 
néz, várva a legközelebbi alkalmat, amikor alkalom lesz a további 
terjeszkedésre. A méltatlan csehszlovák követelés a belügyeinkbe való 
beleszólásra […] bele fog csikorogni ebbe az utazásba. Hangtalanul 
fogja kísérni a meghatalmazottakat az erdős Kárpátok néma sorsa, 
amely elintéztetett és hangtalan csendben magyartalaníttatott, 
amiről nem is tárgyaltunk. A kiutazókat sírva fogják nyomon 
követni Erdély partiumi része, a színmagyar Nagyvárad, Szatmár, 
a székelység sóhajai, Dél-Magyarország utánuk néző tekintete és 
Burgenland, tehát az egész határ, amely mögött annyi fájdalom kíséri 
ezt az utat.”

A képviselőnő ebben a beszédében is kitért Apponyi Albert 
tevékenységére, aki a trianoni békedelegáció tagja volt, és aki azután 
is, Genfben, a Nemzetek Szövetségében képviselte a magyar érdekeket. 
Ahogy Slachta Margit kifejezte, Apponyi „pillanatnyi eredményei a 
trianoni fronton nem vontak sok babérlombot a feje köré, de ő egy babér 
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és olajfaerdő magvait hintette el a történelem humuszában”. Részletesen 
kifejtette továbbá Apponyi erkölcsi tőkéjének hihetetlen hatását: egyik 
genfi delegátus ezt mondta róla: „Amely nemzetnek ilyen fiai vannak, 
azt még akkor is életben kell tartani, ha bűnösnek mondják ki!” 
Emlékeztetett arra, hogy Lloyd George 1936-ban az angol alsóházban a 
többi között a következőket mondta:140

„A versailles-i szerződés igazságtalan. Én vagyok a legutolsó, aki ezt 
a szerződést bármely részében is védem. E szerződés kompromisszum 
volt a szemben álló felek között. A vitában, amelyet el kellett 
döntenünk, Anglia középen állt Wilson és Clemenceau közt.141 
Két nagy nehézség volt. Az egyik: a világtörténelem legpusztítóbb 
hadjárata után közvetlenül ültünk le tárgyalni, amikor a lelkek tele 
voltak ellenszenvvel és gyűlölettel. Nem volt még békehangulat.
A másik: Franciaországban millió és millió férfi volt fegyverben. 
Nagyon költséges és veszedelmes volt ezt a roppant fegyveres erőt 
tartani, amelynek semmi dolga nem volt. Sietnünk kellett. Két nap 
és éjszaka üléseztek a nagyhatalmak megbízottjai, szombaton és 
vasárnap is. Minden miniszter jelen volt. Az önrendelkezés elvéről 
volt szó. Ennek köszönhetjük Danzigot, ennek a korridort142, és 

140 Vö. Béketárgyalások, 1946 című fejezet
141 Az USA akkori elnöke és a francia miniszterelnök. Az USA akkori elnöke és a francia miniszterelnök.
142 1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött a  1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött a 
második világháború. Az előzmények az első világháborúig nyúlnak vissza, amikor a győztes ha-
talmak megalázó békefeltételeket kényszerítettek Németországra, elszakítva egyes tartománya-
it. Az 1772-1795. között három részre felosztott Lengyelország az első világháború után szü-
letett újjá. A lengyelek kijáratot kaptak a Balti-tengerre, ezzel németek százezrei kerültek len-
gyel fennhatóság alá, és Kelet-Poroszországnak nem maradt szárazföldi összeköttetése Német-
országgal. A német agressziós külpolitika célja már jóval az invázió megkezdése előtt az elvesz-
tett – de Lengyelországhoz tartozó – volt német területek visszaszerzése volt. A casus belli, a má-
sodik világháború oka a danzigi kérdés lett: az 1919-es versailles-i békeszerződés a német la-
kosságú Danzigot (ma Gdańsk) a Nemzetek Szövetségének védnöksége alá tartozó „szabad vá-
rossá” nyilvánította, amelyet Lengyelországgal Németországot kettészakító korridor kötött ösz-
sze. Hitler Danzig átadását követelte, amiről a lengyel kormány hallani sem akart. Az augusz-
tus 29-i ultimátumra válaszul Lengyelországban általános mozgósítást rendeltek el. Augusz-
tus 31-én lengyel egyenruhába öltöztetett német köztörvényes rabok támadták meg a gleiwitzi 
(Gliwice) rádióadót, propaganda-ürügyet szolgáltatva a háború kirobbantásához. Szeptember 
1-jén hajnali háromnegyed ötkor a néhány nappal korábban „udvariassági látogatásra” érke-
zett német Schleswig-Holstein csatahajó lőni kezdte a danzigi lengyel támaszpontot, nem sok-
kal később megindult a német hadigépezet, amely néhány nap alatt eltaposta Lengyelországot. 
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ennek a Magyarországgal szemben elkövetett néhány tévedést is.143 
Olyan statisztikák alapján kellett döntenünk, amelyet elénk adtak. 
Természetesen elfogultak és részrehajlók voltunk ama nemzetek 
iránt, amelyek a mi oldalunkon küzdöttek, és inkább voltunk 
hajlamosak elfogadni az ő adataikat, mint azokét, akik ellenünk 
harcoltak. Sajnálattal kell bevallanom, hogy elhatározásunk 
sok igazságtalanságnak lett okozója. Magyarország egyes részeit 
odaítéltük Csehszlovákiának megdönthetetlennek vélt statisztikák 
alapján. Ez is bizonyítja, hogy milyen veszedelmes dolog a statisztika. 
Azóta megjött az ellenbizonyíték, az, hogy ezek a területek csupa 
magyar képviselőt küldtek a cseh parlamentbe.” 

Mennyire indokolt lett volna erre hivatkozni a béketárgyaláson 
az angol delegátusoknak, akik között volt olyan, aki hallotta Lloyd 
George fent idézett beszédét!

Hivatkozott a képviselőnő Apponyi amerikai útjára is, 
amikor a kongresszus, az Egyesült Államok szövetségi parlamentje 
hivatalosan meghívta, hogy az elnöki székből szóljon a képviselőkhöz 
és a kongresszus tagjaihoz. Erre is hivatkozhattunk volna a most folyó 
béketárgyaláson az amerikaiakkal szemben. Mindez nem történt meg, 
és „mi itt maradtunk egy szomorú, az első, a trianoni békekötésnél 
sokkalta szigorúbb békediktátum következményeivel.”

A képviselőnő meleg szavakkal méltatta Apponyi tevékenységét 
és emlékét. Jelként értelmezte, hogy 1933. február 10-én indult el 
Genfből az Apponyi holttestét hozó vonat, azon a napon, amelyen 14 
évvel később aláírják a „sokkalta szigorúbb” második trianoni békét.

Miután befejezte, a nemzetgyűlés elnöke hivatalosan 
megkérdezte, hogy kíván-e még valaki szólni. A baloldal megragadta 
az alkalmat: „Buchinger Manó szociáldemokrata képviselő gúnyosan: 
Ezek után?! – Derültség a szociáldemokrata és kommunista párton. – 
Mozgás a kisgazdapárton és a pártonkívülieknél. Elnök a vitát bezárja.” 
Ezzel záródik a február 5-ei Nemzetgyűlési napló.
Vö. Hetven éve kezdődött a második világháború, http://www.mult-kor.hu/20090901_hetven_
eve_kezdodott_
a_masodik_vilaghaboru?pIdx=1)
143  Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától  Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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„Gyöngyösi János vezetésével144 népes küldöttség utazott 
Párizsba, ahol 1947. február 10-én a külügyminiszter is kézjegyével 
látta el a Magyarországnak szóló békeszerződést. Ezt az eseményt 
azonban a magyar közvélemény tudatában eléggé háttérbe szorították, 
elhomályosították az országban akkor éppen zajló rendkívül éles 
belpolitikai küzdelmek.”145 Az „éles belpolitikai küzdelmek” a 
Kisgazdapárt felszámolására és a „fordulat éve” előkészítésére 
vonatkoztak.

A költségvetés, a magántulajdon és a gazdasági 
felemelkedés146

1947. február 12-én a költségvetést tárgyalták a képviselők147. Az 
elnök kérdésére: „Szólásra következik...?”, a jegyző felelt: „Slachta 

Margit”. A Nemzetgyűlési napló megjegyzi: „Mozgás a kommunista párt 
oldalán.” Folytatólag olvasható a Naplóban: az egyik kisgazda képviselő 
megjegyezte: „Nem bírják” (ti. a kommunisták a képviselőnőt), másik 
ugyancsak kisgazda képviselő ráfelelte: „Mindnyájan sem érnek annyit 
a túloldalon!” 

A képviselőnő beszédében három témakört érintett: a 
költségvetést, a magántulajdont és a gazdasági felemelkedés fő tényezőjét. 
A költségvetésről aránylag a legkevesebbet mondta. Rámutatott, a célja 
az, hogy képet adjon az országnak arról, hogy előreláthatólag mi vár rá 
gazdasági, pénzügyi szempontból, milyen nehézségekre kell felkészülni, 
milyen teherviselésre lesz szükség. Maga részéről nem találja meg benne 
azt az alapot, aminek alapján elfogadhatná. 
144 akkori külügyminiszter akkori külügyminiszter
145 Balogh Sándor:  Balogh Sándor: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945-1947, Kossuth, 
1982, 256.
146  A Lélek Szava melléklete (1993/2)
147  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. V. kötet • 1947. február 4. - 1947. február 26. - Ülés-
napok - 1945-94. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2Farc
hivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_5.pdf&pg=176&zoom=h&l=s
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„A költségvetés önmagában olyan pénzügyi szaktudást tételez 
fel, hogy általában véve a képviselők 90%-ánál a bizalom kérdése 
vetődik fel, és mintegy csak a bizalom alapján lehet egy költségvetést 
megszavazni, márpedig, ha az ember nem lát nyíltságot, hogyan 
érezzen a titkolódzó iránt lelkében bizalmat? […] Egy költségvetést 
az ember megszavazhat akkor is, ha tudja, hogy megoldhatatlan 
pénzügyi feladatok előtt áll az ország […] ha megvan a bizalom; 
a bizalom pedig megvan akkor, ha a kormány részéről megvan 
a nyíltság, ha megtiszteli a polgárokat avval, hogy felfedi a való 
helyzetet.”

Ezután rátér a magántulajdon kérdésére. Gyötrelmesnek állítja 
azt a helyzetet, amiben most van a polgárság: a hatalom képviselői 
rejtegetik előtte, hogy mit terveznek „a kis magánvagyonával”. 
Kitér arra, hogy a mai életküzdelmekben nagy segítség, ha egyesek 
külföldi rokonaiktól kaphatnak dollártámogatást. Azonban a dollárt 
különbözőképpen váltják be. Hivatkozik Vásáry István képviselő 
felszólalására a dollár különböző beváltási arányáról. „Jugoszlávia felé 
a beváltási arány 31, az orosz állam felé 23, Szlovákia felé 22 forint... 
belföldi magyar viszonylatban az arány [...] 11.59.” Azaz az állam 
kétharmad vagy még több részt is elvesz abból, amit a polgár nem az 
államtól, hanem munkája révén, illetve összeköttetései révén külföldről 
kapott. Ebben az a legfájóbb, hogy az állam a gyengékkel szemben nem 
áll etikai alapon, hanem lehetőségeket használ ki. Itt kitért a nyugdíjasok 
és az állami tisztviselők helyzetére, valamint arra, hogy más oldalról 
pedig pártérdemeket (kommunista) jutalmaznak nyugdíjalapból.

Ezután tér rá felszólalása fő tárgyára: arra, hogy a „gazdasági 
rekonstrukciónak a matéria, a pénz csak egyik kitevője, a másik kitevője 
az ember148. [...] milyen a mai ember, akinek a kezében van a vagyonunk, 
a jövedelmünk, az, amivel rendelkezünk, akinek a kezében van a 
felettünk lévő hatalom, aki ezt a költségvetést készíti [...] végrehajtja 
[...] az országnak pénzügyeit és gazdasági ügyeit kezében tartja.”  
Ez az ember politikus típusú, „ígér és meg nem tart!” Ígérték  
a magántulajdon tiszteletben tartását, gyakorlatilag megszűnt.  

148 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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A nem kommunista egyesületeket feloszlatják, vagyonukat elveszik, de 
ugyanúgy hozzányúl az állam a magánlakásokhoz, az emberi jogokhoz 
is. A vallásszabadság is az ígéretek közé tartozott. „Tényleg járhatunk 
szabadon templomba, nem akadályoznak minket az istentiszteletben. 
De mivel vallásunknak erkölcstana és jogrendszere is van, a komolyan 
vett vallásosság mást is jelent, nemcsak templomba járást.” Viszont 
mindenki tudja, hogy a B-listázásoknál az első szempont az, hogy az 
illető tagja-e az egyik baloldali pártnak, illetve hajlandó-e oda belépni? 
Hogy a szabadság tekintetében milyen megszorítások érvényesek, azt 
Erdei Ferenc Demokrácia című könyvéből bizonyítja: 

„Ha a szervezkedési, szólási és sajtószabadságot olyan szélesen és 
korlátlanul értelmeznénk, mint ezt száz évvel ezelőtt149 tették, akkor 
lehetőséget adnánk a nép ellenségei számára is, ami a demokrácia 
igen közeli felborulását eredményezné. Ugyanilyen következmények 
származhatnának abból is, ha az általános emberiesség követelményeit, 
a személyes szabadságot, a szerzett jogoknak és a tulajdonnak azt a teljes 
érintetlenségét és sérthetetlenségét erőltetnénk.” 

Az idézet után így folytatja a képviselőnő: „Ez tehát a mi 
szabadságunkra vonatkozó valóság: ígérve a szabadság, a gyakorlatban 
ez a valósítás.” Itt érinti egészen finoman az 1947 elején felfedezett 
„kisgazda-összeesküvés” kérdését: mindenkinek van meggyőződése, 
ha annak nem enged utat a hatalom, akkor földalatti szervezkedések 
kezdődnek. Régi tapasztalat, hogy minél nagyobb az elnyomás, annál 
inkább előfordulnak ilyen tünetek. Ezzel kapcsolatban önálló indítványt 
terjeszt a nemzetgyűlés elé:

„Az 1946. VII. tc.150 több paragrafust foglal magában, melyek a 
türelmetlenségnek és az elnyomatásnak, a félelemkeltésnek jellegét 
viselik magukon. Kérem a Nemzetgyűlést, hogy – a kezdet túlzásain 
túljutva – tegye mérlegelés tárgyává, nem lenne-e indokolt ezt a 
törvényt az igazi demokrácia és szabadság szellemében átdolgozni. 
Indoklás: Az elnyomatás és félelemkeltés alkalmas tényező arra, 
hogy ellenállást, ellenkezést keltsenek a polgárokban és őket titkos 

149 a királyság idején (Mona Ilona) a királyság idején (Mona Ilona)
150 Lásd  Lásd Egy visszatérő rágalom - a botbüntetés ügye című fejezet.
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szervezkedésekre izgassák. Ez a hatás a legkevésbé sem kívánatos. A 
nyíltság és bizalom mellett sokat el lehet érni nyugodt érveléssel és 
felvilágosítással, míg a titkos törekvések hozzáférhetetlenek. Ezért 
kívánatos, hogy az ígért demokratikus szabadságot feleslegesen 
korlátozó és zavaró rendelkezések módosíttassanak.” 

Még hozzátette a képviselőnő: „amióta történelem van, azóta 
mindig csak azt látjuk, hogy egy ideig lehetséges az elnyomatás, de 
sohasem eredményezte még azt, hogy a hatalmon lévőknek hatalmát 
megerősítette volna.” 

Folytatólag említi a hazaszeretet megváltozott fogalmát 
is: a jelen helyzetben sokan úgy látják, hogy a gyászból előnyt lehet 
szerezni és a temetés utáni halotti torból részesülni. Sajátos módon 
értelmezik a felelősséget is. Aki nem felel tetteiért az Úristennek, az 
könnyen megkerüli a néppel szemben való felelősséget is. A jogtalanság 
alkalmazkodással eltakarható, az elvek helyét pedig az erőszak foglalja 
el. Ehhez kapcsolva kijelenti: csodálkozik azon, hogy a Kommunista 
Párt azt hirdeti magáról nagy plakátokon, hogy „a demokráciának az 
ökle a Magyar Kommunista Párt.” 

„Nem csodálkoznék, ha az, akiben ambíció van, a magyar 
demokráciának esze akarna lenni, vagy inkább a lelke, vagy még 
inkább a karja [...] kifejezve, hogy építeni akar [...] Aki azonban 
gondolkodik, az tudja, hogy minden ökölcsapást drágán kell 
megfizetni és szilárd boldogulást csak jogelvekre lehet építeni. [...] 
Éppen ezért a következő második önálló indítványt terjesztem a t. 
Nemzetgyűlés elé:
Tegye a nemzetgyűlés az 1946. I. tc.151 bevezető részének 3. bekezdését 
újabb megfontolás tárgyává, amennyiben megvizsgálja, hogy a 3. 
bekezdés nem biztosítaná-e jobban a célt, ha ezt módosítanák.
A bekezdés most így szól: 
A köztársaság polgárai részére biztosítja az ember természetes 
és elidegeníthetetlen jogait, a magyar nép számára a rendezett 
együttélést s a más népekkel való békés együttműködést stb.
Ehelyett jobb lenne ezt így szövegezni: 

151 Lásd  Lásd A demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről című  fejezet.
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A köztársaság elismeri polgárainak istenadta, elidegeníthetetlen 
természetjogait és arra törekszik, hogy számukra a rendezett 
együttélést s a más népekkel való békés együttműködést biztosítsa.
Indoklás: A köztársasági alaptörvény szelleme elszakadást jelent 
a Szent István-i szellemtől. De az elmúlt két év azt mutatja, hogy 
a materialista világnézet nem ad elég indítékot és erőt az emberek 
legnemesebb erői kifejlesztésére és a közérdeknek önmagától 
elvonatkoztatott önzetlen és tárgyilagos szolgálatára. Közéletünket 
tehát vissza kell építenünk a tiszta krisztusi világszemléletre és 
ezzel megadnunk magunknak az erkölcs abszolút normáit és 
transzcendentális világszemlélet eligazítását.” 

Ezután hangsúlyozza, hogy futóhomokra építünk akkor, 
amikor engedjük meggyengülni igazságérzetünket, hiszen ma alig van 
olyan ember, aki súlyt helyez arra, hogy állítása helytáll-e, vagy, hogy 
megtartsa adott szavát. 

„Az igazlelkűség nagy fokban meggyengült és a közfelfogás szem 
elől vesztette annak fontosságát. A szó hitele megrendült, ami 
közbizalmatlanságot okoz minden irányban, a hatóság, az állam 
irányában is. Ennek kihatása általában bomlasztó, de rendkívül 
érzékenyen hat ki gazdasági téren is. A hitelt nehézzé teszi és a 
reálértékeknek szilárdságát megingatja. Úgy az erkölcsi, mint a 
gazdasági újraépülésnek nélkülözhetetlen feltétele az igazlelkűség, 
melyet az állam úgy a belföldi, mint a nemzetközi vonalon az ország 
és az egyes polgárok érdekében védeni tartozik. Ezen szempontból 
tehát egészen különösen káros kihatása van annak, ha maga a törvény 
– amit eddig mint intellektuális csalást, büntető erejével sújtott – 
most törvényhozási úton is adott esetben megengedi ezeket.” 

Ezzel az 1946. XXIX. tc. 22. §-ára céloz, ami a házasságon kívül 
született gyermek esetében megengedi koholt név anyakönyvezését.152 
Befejezésül kéri: 

„ne restelljük bevallani, hogy eddigi törekvéseink ezen az alapon 
nem sikerültek. Egy, az eddiginél kiválóbb közéleti típus kialakítása 
materialista alapon nem sikerült. De a kevésbé jótól a jobbhoz 

152 Lásd  Lásd A házasságon kívül született gyermek jogállásáról című fejezet.
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fordulni: mindig csak dicséretes, és ez valóban kötelességünk is. 
Magunk fölé kell emelkednünk, ha szenvedő hazánkat romjaiból ki 
akarjuk emelni és a legjobb erővel szolgálni kívánjuk.”153 
Emlékeztetett Erlich professzor halálos ágyán mondott szavaira: 
„»Nem beszélhetünk diadalról a test betegségei felett, amíg le 
nem győzzük a lélek betegségeit [...] Ezek a kapzsiság, a gyűlölet 
és a tudatlanság. Harcoljatok ellenük.« [...] Egy ország gazdasági 
felépülése is lehetetlen, ha az a tényező, amely a gazdasági erőket 
kezében tartja, önmaga nem épül fel először saját lelkében, ha nem 
harcol saját gyengeségei ellen, ha nem valósítja, bontakoztatja ki 
legjobb énjét.”

Ezen az ülésnapon még egyszer szót kapott a képviselőnő, 
felolvasta interpellációját „az összkormányhoz és főleg az igazságügy-
miniszter úrhoz a szó hitelének helyreállítása tárgyában.” A képviselőnő 
ismételten hangsúlyozta az igazmondás és igazlelkűség fontosságát, 
célzott arra, hogy maga a kormány nem tartja meg a szavát (nem 
szűntek meg az internálások), de a legsúlyosabbnak azt tartja,  
hogy a sajtóorgánumok öntik el hazugsággal az egész közéletet. 
Különösen szenvednek ettől egyes kiszemelt – nem baloldali – 
képviselők. A sajtótörvény elvben biztosítja mindenkinek a jogát,  
hogy igazát megvédhesse, de „ki tud azonban igazságot szerezni 
magának, aki nem baloldali orientációjú?” A kérdést az össz- 
kormányhoz intézi: mit hajlandó tenni a hazugság szellemének 
megakadályozására? Különösen szükséges, hogy az emberek erkölcsi 
tőkéjét ne kevesbítsék. 

„Az erkölcsi tőke minden embernél nagy érték, de különösen a 
képviselőknél az [...] Különösen szükségesnek tartom azt, hogy a 
képviselőket az immunitás nemcsak olyan értelemben védje, hogy 
testileg ne lehessen őket bántani, ne lehessen őket internálni, hanem 
hogy erkölcsi tőkéjüket is védje meg, mert hiszen köztudomású dolog, 
igaz közmondás, hogy »Rágalmazz bátran, valami mindig ragad.« 
Hiába jön még a reparáció is – ha annak egyáltalán helyt adnak –, a 
reparációt elfelejtik, a rágalom emléke megmarad.
 

153 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Mivel tehát közérdek, hogy mindenki erkölcsi tőkéjét tiszteletben 
tartsák, de elsősorban a képviselőkét, azért kérdezem a t. kormányt, 
hogy mit szándékozik tenni általános értelemben az erkölcsi tőke és 
külön megnevezetten a képviselők erkölcsi tőkéjének védelmére?”

Az állami költségvetés igazságügyi tárcája154

1947. február 25-én a nemzetgyűlés az 1946-47. évi állami költségvetés 
igazságügyi tárcájának részletes tárgyalásával foglalkozott. Slachta 

Margit elvi jelentőségű gondolatokkal kezdte hozzászólását155: 
„Az Igazságügyi Minisztérium a láthatatlan igazságok védelmét 
végzi. Bár ezek láthatatlanok, mégis az állami élet nyugalma, 
haladása és boldogulása ezeknek az érvényesülésén nyugszik. 
Amilyen hangtalanok, éppen olyan alkutlanok és kérlelhetetlenek, 
de ha érvényesülnek, akkor áldásaikban fejedelmien bőkezűek.” 

Miután ez a tárca érvényesíti a jogelveket az állam egész vonalán, 
nem közömbös, hogy mi történik például a belügyminisztérium 
hatáskörében, az internálásoknál, a pénzügyminisztériumnál, hogy 
nem vetnek-e ki igazságtalan adókat, hogy nem vonnak-e meg vagy 
nem csorbítanak igazságosan járó nyugdíjakat. „Az igazság szolgálata 
rendkívül nehéz, mert mindenki a maga szempontjából és alanyilag 
kívánja az igazságszolgáltatást. A lelki kultúrának legmagasabb foka 
az igazság tárgyi szeretete.” Mivel ilyen nehéz és felelősségteljes az 
igazságügy-miniszter feladata, hiszen az államélet egész vonalán neki 
kell érvényesíteni az igazságot, „a miniszternek nem volna szabad 
pártba tartozónak lenni [...] A pártba tartozás azt jelenti, hogy nem a 
tárgyi igazság fog ott érvényesülni, hanem az illető pártok a nekik való 
kedvezést várják az illető minisztertől.” Az igazságügy-miniszternek 
154 A Lélek Szava melléklete (1993/4)
155  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. V. kötet • 1947. február 4. - 1947. február 26. - Ülés-
napok - 1945-100. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2Far
chivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_5.pdf&pg=448&zoom=h&l=s
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tehát „pártonkívülinek, illetve párton felülinek kellene lennie [...]” 
Éppen azért, mert jelenleg az igazságügy-miniszter, kinek az államélet 
legdöntőbb fenntartó tényezőjét, az igazságot és az igazságosságot 
kell képviselnie, egy párt tagja, a tárca költségvetését „meg nem 
szavazhatom.”

Mivel ezen az ülésen a törvényjavaslat részletes vitája folyt, a 
képviselőnő több alkalommal is felszólalt. A következő téma a bírói 
függetlenség volt, amiért szót emelt. Hangsúlyozta, hogy alkotmányunk 
értelmében a bírói működésbe nem szólhat bele senki, még a miniszter 
sem. Rámutat, hogy az 1868: IV. tc. 19. §-a felhatalmazza a bírót, hogy 
adott esetekben a kormányrendelet érvényességét megvizsgálhassa. 
Rendkívül fontos ez, mert jöhetnek forgalomba olyan rendeletek, 
melyek önmagukban jogtalanok, így a bíró, ha igazságos akar lenni, nem 
alkalmazhatja őket. Pedig ma is van a jogszabályokban ellentmondás, 
hiszen az 1946: I. tc. biztosítja a természetjogokat, viszont az aktuális 
rendeletek vagy törvények ezt nem veszik figyelembe, így jogfosztó, 
igazságtalan rendeletek léphettek életbe. „A miniszter úr nagy 
csodálkozásomra azt fejtette ki, hogy a bíró nem abszolút független [...] 
miután ezt kifejtette [...] olyan rendeleteket ad ki, amelyek [...] a bírót 
egyenesen függő helyzetbe hozzák”. Meglepőnek találta az igazságügy-
miniszter azon kijelentését, hogy „a bíró nem az igazságot mérlegelve 
ítél, hanem a gyakorlati következményeket mérlegeli, és azokhoz alakítja 
ítéletét.” Legnagyobb veszedelemnek ítéli, hogyha a „politikai hatalom a 
maga eszközévé alacsonyítja le a bírót.”

Ezen a ponton egy másik képviselő felszólalására utalva, 
kitért Töreky tanácselnök ügyére, akit – mivel a két háború között 
a kommunista ügyeket ő tárgyalta – a kommunista képviselők igen 
előnytelen színben tüntettek fel. Slachta Margit itt Töreky védelmében 
elmond egy olyan önéletrajzi esetet, amiről csak itt szereztünk 
tudomást. – A Keresztény Női Tábor156 1942-es seregszemléjén mondott 
egyértelmű náci-ellenes beszéde miatt („...az országon végigvonul egy 
szellemi áramlat, amelynek nyomán füstölgő romok, vérző csonkok, 
síró emberek és pusztulás mutatkozik...”) mi sem természetesebb,  
156 Vö. a  Vö. a Béketárgyalások, 1946 című fejezet a Keresztény Női Tábor tevékenységéről 
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hogy a német követség a külügyminisztérium útján vádat emelt Margit 
testvér ellen. Az akkori magyar igazságszolgáltatás háromszintű volt. 
Mind a Törvényszék, mind a Királyi Tábla elmarasztalta Slachta 
Margitot, tehát az ügy felment a Kúriához, ahol a Töreky-tanács 
tárgyalta, és felmentette Margit testvér. Ezután azt hangsúlyozta, hogyha 
a Töreky-tanács olyan körülmények között, amikor az országban már 
igen erős volt a német nyomás, felmentette, akkor az nem a rezsimet, 
hanem az igazságot szolgálta.

Folytatva a bírói pártatlanság és függetlenség nagy értékének 
hangsúlyozását, ezzel kapcsolatban egy másik hasonló eseményt 
mondott el. 1942-ben a parlament egy földreform-javaslatot tárgyalt, 
azonban ez is a náci gondolatot szolgálta, amennyiben faji alapon 
kívánta a földreformot végrehajtani. 

A Keresztény Női Tábor – természetesen Slachta Margit 
aláírással – 

„egy kiáltványt intézett a képviselőkhöz és a felsőház tagjaihoz, 
tiltakozván ez ellen a tervezett törvény ellen, kifejtvén, hogy 
földbirtokától faji alapon senki sem fosztható meg [...] földbirtokot 
csak attól lehet elvenni, aki azt rosszul kezeli. Akkoriban, háború 
lévén, a cenzúra még súlyosabban működött és még jobban 
megtisztelte figyelmével az én kezemből kikerülő nyomtatványokat 
és sokszorosításokat” 

Nemcsak a cenzúra, a jobboldali – akkor németbarát sajtó is. 
Az Új Magyarság című, akkor erősen náci érzelmű lap 1942. június 14-i 
számában egy hasábot szentel a kiáltványnak: 

„az igazságot, jogelvet, humanitást és Isten nevét emeli pajzsként 
maga elé Slachta Margit abban a sokszorosított röpiratban, amellyel 
kiáll bizonyos zsidóbirtokok védelmében, s nemes egyszerűséggel 
kapzsiságnak bélyegzi a törvényjavaslat indító okát. A katolikus 
nők pártja és a keresztény női tábor nevében apellál »keresztény és 
bátor, független és önzetlen« képviselőkhöz »a gyűlölet és az utca« 
akaratával szemben, s tőlük várja, [...] hogy gátat vessenek »egy 
ártalmas és igazságtalan törvény meghozatala elé«”. 
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Miután a körlevélből egyetlen példány sem ismeretes, jelenleg 
csak ebből a gyalázkodó cikkből ismerjük a tartalmát. – Az ügynek 
természetesen ismét az lett a következménye, hogy Slachta Margitot 
a törvényszék elé állították, amely el is marasztalta. Fellebbeztek 
a következő fórumhoz, a Táblához. „Az Ottrubay-tanács teljesen 
felmentett, holott, ha alakiságba fogódzik, méltán elmarasztalhatott 
volna” – hangsúlyozta a képviselőnő, aláhúzva azt, hogy a múlt bírósága 
nem volt „osztálybíróság”. Egyébként meggyőződése, hogy nincsen 
jobb- vagy baloldali igazság, nincs a nép szája íze szerint való igazság 
vagy feudális igazság, csak igazság van. 

„Miután most itt egymás után hallom, hogy demokratikus szellemben 
kell a bíráknak ítélniük, felteszem a kérdést, mit értünk mi azon, 
hogy demokratikusan kell ítélni és a bíró a demokráciának kell, hogy 
képviselője legyen?” 

Ezután kitért az „előzetes letartóztatás” akkor igen alkalmazott 
rendszerére, ami azt jelentette, hogy az illető, akit gyanúsnak találtak, 
hetekig, hónapokig, sőt évekig is előzetes letartóztatásban fogoly volt 
kihallgatás, tárgyalás és ítélet nélkül, „amit vagy túlél a vádlott, vagy 
pedig nem, és akkor végre megállapítván, hogy nincsen meg a vádalap, 
kibocsátják. Kérdezem az igazságügy-miniszter úrtól, mivel kárpótolják 
az illetőt, mivel állítják helyre becsületét, mivel állítják helyre azalatt 
tönkrement üzletét, iparát, hogyan adják vissza [...] egészségét?” 
Kifogásolja még, hogy a fellebbviteli jogot elvették azoknál az eseteknél, 
amelyeknél a büntetés öt év alatt van. „Öt év igen nagy idő egy ember 
életében.”

Mindezek, és még sok más, azért romboló, mert az emberek 
„valóságérzetének a kipusztulását, eltompítását, megölését, az igazlelkűség 
kihalását” jelenti. Ez akkor csak a jövő előrevetítése volt, napjainkban 
és az elmúlt évtizedekben realitás. Mindenkinek kötelessége az emberek 
valóságérzetének és az igazlelkűségnek felélesztése, hogyha fel akarjuk 
építeni szegény hazánkat.

A képviselőnő több példát hozott fel a közéleti igazságosság 
hiányára. Itt van a B-listázások kérdése. Egyre-másra bocsátanak el 
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embereket állásukból, és ha köztisztviselő volt az illető, akkor a sajtó 
egyes orgánumai lelkiismeret-furdalás nélkül nekiesnek a kipécézett 
ember erkölcsi tőkéjének157. A másik közéleti igazságtalanság az akkor 
folyó nyugdíjazások kérdése, hiszen akkor igen sokakat tettek nyugdíjba 
büntetésből, létminimum alatti nyugdíjjal, amit később el is vehettek 
tőlük. Nem látja hitelesnek a költségvetés tételeit sem, mert vannak 
tételek, amelyek három vagy négy helyen vannak szétszórva. Megemlíti, 
hogy „hallottuk egy felszólalásban, egy ilyen négy helyen elbújtatott 
költségvetési összegnél, hogy a legkisebbet felemlítve dicsérte az illető 
felszólaló, hogy íme, »mennyire alkalmazkodik ez a tétel a tönkrement 
Magyarországhoz«.”

A katolikus nők békegyűlést akartak tartani 1947. február 2-án 
a Sportcsarnokban. Megbeszélték az ügyet és le is foglalták a helyiséget. 
Két nappal a gyűlés előtt azonban visszaadták a foglalót, azzal, hogy 
nem adhatják a Sportcsarnokot, mert ott és akkor ökölvívótornát 
fognak rendezni.

„Egyszóval az Igazságügyi Minisztérium ellenére itt vagyunk a szó 
hitelének romjain, (Úgy van! Úgy van! – a szabadságpárt oldalán.) 
és ezzel megakad az újjáépítés, megakad a munkakedv, megakad 
egymásnak a megbecsülése, mert mindenki gyanús, minden rendelet 
gyanús, minden ígéret semmis, minden szó hazugság.”

A kincstári jogügyi igazgatóságra vonatkozó fejezetnél a következőket 
mondta: 

„A kincstári jogügyi igazgatóság kötelessége, hogy az állam javait 
védje, mégpedig nemcsak materiális, hanem erkölcsi javait is. Az 
erkölcsi javak elvesztése maga után vonja a materiális javak elvesztését 
is.” 

Megemlítve súlyos jóvátételi terheinket, kitér arra, hogy 
a demokrácia hangoztatásával egy töredék kisebbség (akkor a 
kommunista párt csak 17%-os volt) állandóan hátráltatja az újjáépítést.  

157 Ennek köszönhető, hogy napjainkban téves és torz kép él az emberek lelkében a két világ- Ennek köszönhető, hogy napjainkban téves és torz kép él az emberek lelkében a két világ-
háború közti magyar történelemről, és a Rákosi- és a Kádár-rendszer idejéről sincs reális ké-
pünk. (Mona Ilona)
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Sőt olyan manőverbe kezdenek, hogy „miképpen lehetne egy töredék 
kisebbség diktatúráját alkotmányos formában állandósítani.” Ennek 
egyik formája a választási névjegyzék, amelynek alapján 400 000 
választásra jogosult elesik jogának gyakorlásától158. Sőt – folytatja a 
szónok – a közvélemény tudni véli, hogy a baloldali pártok tagjainak 
nem is kell szavazni, hiszen a párttagság – mindegy, hogy esetleg csak 
belekényszerítették – már eleve eldönti, hogy kire szavaz.159 Ezután 
a képviselőnő hihetetlen bátorsággal kimondta: „Itt van a cél, az 
osztálydiktatúra, azon a címen, hogy ez az ország érdeke.”

Befejezésül a képviselőnő az igazságügy-miniszterhez fordult160 
és kérte, hogy vizsgálja felül azokat a törvényeket, amelyek az igazság 
megcsorbításával kerültek be a törvénykönyvbe. Így a házassági törvényt, 
amely megkönnyíti a válást – és ezzel kapcsolatban kéri, hogy vonja vissza 
azt a kijelentését, „hogy az ember nem parancsolhat ösztöneinek”. Ha 
az igazságügy-miniszter ezen az állásponton van, akkor nem követelheti 
meg az emberektől sem, hogy ne domináljon bennük szabadon az 
uralkodási és kapzsisági ösztön, aminek annyi szomorú eredménye 
és következménye van. „Tehát az ország érdeke ellen van az, ha mi 
(a parlament!161) szabadjára engedjük az emberi gyengeségeket azzal a 
megnyugtató tudattal, hogy őnekik úgy sincs hatalmuk cselekedeteik 
felett.” Ezzel kapcsolatban ismét kéri, hogy a miniszter vonja vissza 
azt a rendeletet, amely valótlan adatok becikkelyezését rendeli el adott 
esetekben162. 

Még egyszer szólalt fel a képviselőnő „rosszul magyarázott” 
szavai helyreigazítása címén. Ugyanis eddigi felszólalásaiban, miután 
annyira kárhoztatja a dilettantizmust, minden alkalommal hozzáértő 
158 Ez előkészület volt az 1947-es  Ez előkészület volt az 1947-es kékcédulás választásra. Jelen sorok íróját azon a címen hagy-
ták ki a névjegyzékből, hogy „nyugatos” volt, azaz 1944 őszén nyugatra menekült, holott hitelt 
érdemlően igazolta, hogy 1945. január 14-én Budán megsebesült. (Mona Ilona)
159 Ez ugyancsak az 1949-es választásokon érvényesült kissé változó formában, amikor az volt  Ez ugyancsak az 1949-es választásokon érvényesült kissé változó formában, amikor az volt 
a jelszó, hogy aki a Népfront jelöltjeire szavaz, be se menjen a fülkébe, csak tegye a bizottság 
előtt a szavazócédulát a borítékba. Sőt egyes buzgó házmegbízottak egész házakat vezettek így 
a szavazóbizottság elé. (Mona Ilona)
160 Ries István volt az igazságügy-miniszter Ries István volt az igazságügy-miniszter
161 Mona Ilona megjegyzése Mona Ilona megjegyzése
162 A házasságon kívül születetteknél. A házasságon kívül születetteknél.
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szakemberhez fordult eligazításért és az igazságnak megfelelően meg 
is mondta, hogy kinek a tanácsa szerint beszélt. Mivel ezzel a Ház 
felzúdulását vonta magára, elhatározta, hogy mivel nem pártember, 
hanem a meggyőződéséért küzdő ember, aki elveiért harcol, és aki az 
igazságnak esküdött fel, nem fogja említeni azokat, akik szaktanácsaikkal 
segítik, nehogy ezzel ártson nekik. Befejezésül még sajnálatát fejezte ki 
azért, hogy a törvényjavaslat előadója felszólalásaira adott válaszában 
„ilyen mélyen leszállt színvonalban”.

A fordulat évének előkészítése – 1947163

Korábban már szóltunk arról, hogy az 1947-es év volt hivatva 
előkészíteni az 1948-as „fordulat évét”. Kezdődött az 

államosításokkal, majd az egyesületek feloszlatásával, a Független 
Kisgazda párt elleni „szalámipolitikával” folytatódott. A költségvetés, 
a magántulajdon és a gazdasági felemelkedés című fejezetben pedig 
olvashattuk, hogy az új igazságügyi törvénnyel megszűnt a bírói 
pártatlanság, sőt az új választójogi törvénytervezet 400 000 
választópolgártól volta meg a választójogot. 1947 februárjában a 
folytatólagosan tárgyalt állami költségvetés vitájában újabb és újabb 
elemek kerültek napvilágra a „fordulat éve” előkészítéséről. Az 1947. 
március 13-i ülésen164 a nemzetgyűlés a vallás- és közoktatási tárca 
1946/47. évi költségvetését tárgyalta. Ezen az ülésen Slachta Margit a 
fakultatív vallásoktatás és a tankönyv-monopólium ellen beszélt. 

A képviselőnő elsőnek azt rögzíti, hogy az, amiről most a 
nemzetgyűlés tárgyal, az ország újjáépítése szempontjából döntő 
jelentőségű. Kiemeli, hogy most a kultuszminisztérium költségvetését 

163  A Lélek Szava melléklete (1993/5)
164  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VI. kötet • 1947. február 27. - 1947. március 19. - 
Ülésnapok - 1945-110. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2
Fonap%2F&file=KN-1945_6.pdf&pg=356&zoom=f&l=s
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tárgyaljuk, amelynek a hivatása, hogy az ország szellemiségét, 
erkölcsiségét, lelkiségét szolgálja, és az elhangzott felszólalásokban erős 
kritika érte eddigi működését.165 Majd így folytatja: 

„A kérdés itt az, hogy miért támadják ilyen erősen? Világos: két 
világnézet ütközik, a transzcendentális és a materiális. És amikor ez 
a támadás a vallásosság ellen megindul, lehetetlen nem gondolnunk 
Moór Gyulának a demokráciáról szóló tanulmányára, amelyben 
azt mondja, hogy a demokráciának két örvénye van: az anarchia, 
melyben mindenki érvényesíteni akarja azt, amit elgondolt, és a 
diktatúra melynek esetében egyes személyek vagy egyes osztályok 
jogelvek megtagadásával […] érvényesíteni akarják a maguk akaratát. 
Az osztálydiktatúra is a zsarnokságnak egy formája. […]
Minden zsarnokság tulajdonsága, jellemző vonása többek között a 
féltékenység. Nemcsak a látható, földön járó hatalmakkal szemben, 
[…] hanem […] az Úristennel szemben is [...] Éppen ezért dekadens 
korokban megindul az Úristen ellen a támadás. Ezt mondván [...] 
minden istenhívő embernek a szempontjából beszélek. Felhívom a t. 
baloldal figyelmét arra, hogy amikor a vallást támadják, a folyamatos 
emberi történelmi drámában a legelcsépeltebb szerep eljátszására 
vállalkoznak.”166 

Több történelmi példa után a hitlerizmusról is szólt, amely 
„kitermelte azt a vad gondolatot, hogy van vallástól független erkölcs, 
[...] megengedte, hogy a hívők imádkozzanak […] vasárnap, de jaj 
volt nekik, ha az állampolgári élet bármely területén érvényesíteni 
akarták volna azt az erkölcsöt, amelyet a vallás tanít.”

 A képviselőnő ettől óvja a tisztelt baloldalt. Hangsúlyozza, hogy 
a demokráciát nem úgy kell megvalósítani, hogy harcot indítanak az 
egyházak ellen. Most, a második világháború után, amikor romokban 
van az ország, miért kezdünk bele egy egymás elleni harcba? Az a 
véleménye, a kultuszminisztérium körül folyó harcnak az az indoka, 
hogy „a diktatúrára törekvő tényezők lelkiismereti gátlások nélküli 
165 1947-ig Keresztury Dezső volt a miniszter, de eltávolították. A parlamenti vita idején nem  1947-ig Keresztury Dezső volt a miniszter, de eltávolították. A parlamenti vita idején nem 
volt felelős vezetője a tárcának, de már elhangzott Ortutay Gyula neve mint lehetséges utód. 
(Mona Ilona)
166 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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tömegeket akarnak”, ezért kell az embereket vallástalanná tenni. Utal 
arra, hogy egyik előbb felszólaló kommunista képviselő 

„tiszteletreméltó őszinteséggel jelentette be, hogy a vallásoktatás 
fakultatívvá tétele a kommunisták részéről egy szerény és csak kezdő 
lépés, a folytatása majd következik. Ez kétségtelenül az lenne, hogy 
az egész oktatást kiveszik az egyházak kezéből és az állam 
hatáskörébe helyezik át.”

Megállapítja, hogy „minden irányzat hódítani akar és nevelni 
akarja” a következő generációt a saját nézetei szerint. „Az a generáció, 
amely vallásos alapon nevel, éppen úgy egy meghatározott embertípus, 
egy ideál felé néz, mint ahogyan a materialista világnézet hívei is.”

Ezután felvázolta a vallásos nevelés elvi alapjait: transzcendentális 
elvek alapján hangsúlyozza az elvhűséget, a jellemet, megvilágítja az 
abszolút értékeket, neveltjei tekintetét az örök távlatokra irányítja, 
amelyekhez a viszonylagos dolgok mérendők. Ebben a nevelési 
programban a nagylelkűség, az önzetlenség, az igazmondás szerepel, 
megkívánja neveltjeitől, hogy tanuljanak meg önmaguknak parancsolni, 
tiszteljék mások jogát, a tartalmi igazság és nem az erőviszonyok alapján 
döntsék el, hogy kinek van igaza. Megtanít különbséget tenni jó és 
rossz között. „A materialista nevelés elvonatkoztatja az embert az egész 
láthatatlan világtól, a transzcendentálistól. Elszakítja az örökkévalótól, 
az abszolúttól.” Pusztán természeti embert nevel, akit természete és 
indulatai irányítanak, tehát a gyakorlatban az erőszak elvét érvényesíti a 
jogelvek helyett. Itt természetesen nem az egyes emberekről, hanem az 
irányzatról van szó. Majd így összegzi ezt a gondolatmenetet:

„a két irányzatot összehasonlítva látjuk, hogy a valláserkölcsi nevelés 
mind az iskolában, mind a polgári életben sokkal nagyobb igényekkel 
lép fel neveltjeivel szemben. […] Az államnak tehát nem érdeke, hogy 
az általános iskola olyan embertípust neveljen ki, amely önmagától 
annyival kevesebbet kíván, amely nem rendelkezik azokkal az 
erőkkel, amelyeket neki a valláserkölcsi oktatás nyújt.”

Éppen ezért az állam szempontjából nem közömbös, hogy 
polgárai melyik világnézet alapján élik az életüket.
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Hozzászólásának további részében a képviselőnő a vallásoktatás 
fakultatívvá tételének végzetességét (!) és a tervbe vett tankönyv-
monopóliumot taglalta. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy a fakultatív hitoktatás esetén a szülő határoz majd arról, hogy 
gyermeke tanul-e hittant vagy sem, de sok esetben nem biztos, hogy 
helyesen ítéli meg, hogy mi a gyermekének az érdeke.167 Azt sem tartotta 
elfogadhatónak a képviselőnő, amit akkor annyit hangsúlyoztak: majd 
a gyermek dönt arról, akar-e hittant tanulni. Ezt ezzel indokolta: ahogy 
nem lehet egy fát kifejlett korában beoltani, ugyanúgy nem lehet egy 
már felnőtt embert olyan igazságok elfogadására rábírni, amelyet addigi 
életében nem gyakorolt. Nem szabad a zsenge gyermeket, amikor kezd 
benne bontakozni, alakulni az ember, minden támasz és eligazítás 
nélkül hagyni. 

„Mire odakerülne, hogy határozzon arról, hogy akar-e vallást tanulni, 
már annyi rombolás megy végbe a lelkében, hogy többé már semmi 
fogékonyság, semmi vágy nincs benne a vallás iránt. Ellenkezőleg, 
örül, hogy nem érzi annak korlátait [...] A zsenge korban van szüksége 
a gyermeknek arra, hogy erkölcsi fogalmakat oltsanak bele [...] Sajnos 
a mi korunknak elég alkalma van azzal az embertípussal találkozni, 
amely sem a jót, sem a rosszat kiskorában nem hallotta, amely azon 
gondolaton nevelődött fel, hogy nemcsak Isten nincsen, hanem még 
jó és rossz sincsen [...] így nem létezik az, hogy valami szabad vagy 
nem szabad, hanem csak az, hogy lehet vagy nem lehet.”168 

Majd hangsúlyozza azt, hogy az elmúlt évek üldözései alatt az 
egyháziak keltek az üldözöttek védelmére. „Ha gyengítik a polgárokban 
azt a hitet, amelynek erejével a [...] hitlerizmussal szembe szállva, lelkük 
legmélyebb meggyőződésével embertársaik életének megmentésére 
keltek, akkor saját maguk alatt vágják a fát.” Ne ringassuk magunkat 
abban a hitben, hogy a hitleri ragályt már kiforrta magából a nemzet! 
167 A képviselőnő akkor attól tartott, hogy a szülők a vallásoktatás ellen döntenek majd. Már  A képviselőnő akkor attól tartott, hogy a szülők a vallásoktatás ellen döntenek majd. Már 
nem élte meg azt az időt, amikor maga az iskola is akadályozta, hogy a szülők kérhessék a gyer-
mek vallásoktatását, mikor csak évente két félnapon lehetett beíratni a gyerekeket hittanra, és 
az egész tantestület, az igazgatóval az élen, beszélte le a szülőt beíratási szándékáról – feljelenté-
si fenyegetésekkel. (Mona Ilona)
168 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Sajnos még sokakban élnek a hitleri ragály bacilusai. Ezt csak a vallásos 
nevelés ellensúlyozhatja, amely a felebaráti szeretetre kötelezi az embert. 
Egyedül a vallásból vett motívumok indították az embereket, hogy 
Gestapóval, belső nácikkal, külső nácikkal169 szembe szálljanak. Ezt a 
témát a következő prófétai szavakkal fejezte be: 

„ha […] nem marad meg az erkölcsi erő és tőke, amely vallásos 
nevelés mellett az embert lélekben benne van, akkor az Isten óvjon 
meg minket mindattól, ami ebben a sokszor megrendült és tönkretett 
országban be fog következni!”
A tankönyv-monopóliumról – ami azt jelentette, hogy 

minden típusú iskolában állami tankönyvből kell és szabad tanítani 
– a következőket mondta: Sajnálja, hogy ez a kérdés bekerült a 
köztudatba, hiszen még el sincsenek rendezve ennek anyagi feltételei. 
Amikor a legszükségesebb dolgokra sincs pénz, miért ne lehetne a 
régi tankönyveket használni, javított formában? Különben is, ha az 
derülne ki, hogy a tankönyv-monopólium a közérdeket, a nevelésügyet 
szolgálja, még elfogadható lenne, de az egésznek mozgató szempontja 
a pártszempont: azért kellenek ezek a tankönyvek, hogy az ifjúságot 
materialista szempontból neveljék, sőt már a legzsengébb kortól kezdve 
a pártpolitikának neveljék őket. Felmutatott és leírt egy tanrendet, 
amelyen Rákosi Mátyás képe díszeleg, és a felirata ez: „A ti jövőtöket 
építi a Magyar Kommunista Párt.” Kommunista iskolában ez a tanrend 
elfogadható, de nem fogadható el, hogy ez legyen az egységes, minden 
iskolára nézve kötelező. – Ennél a pontnál fejezi ki, hogy mennyire 
sajnálja Keresztury Dezső lemondatását, aki 

„szakember volt és a köznevelésnek élt [...] ha a minisztériumoknál az 
lenne az első szempont, hogy valaki mennyire hozzáértő, mennyire 
szakember, akkor Keresztury Dezsőt vissza kellene hoznunk a 
kultuszminisztériumba, ez az ország érdeke!”

A költségvetési vita során a gyógyítva nevelő, a nehezen 
kezelhető gyermekek, a vak és egyéb hátrányos helyzetű, sérült 
gyermekek iskoláival kapcsolatban a következőket mondta: Ezekhez 

169 Belső nácik: a nyilas párt tagjai, külső nácik a német nemzetiszocialisták.
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tartoznak a javító-nevelő intézetekre szorultak, akik gyenge akaratúak, 
kiegyensúlyozatlanok, akik később rendszerint a börtönök lakói lesznek. 
Végtelenül fontos, hogy hogyan határoz a nemzetgyűlés a vallásoktatás 
kérdésében, mert „generációk és generációk kialakulását dönti el az, 
hogy vajon mi embereket nevelünk-e belőlük, vagy egyszerű természeti 
lényeket, akik oly irányban járnak az élet útján, amerre a szél éppen 
sodorja őket.” Ezek a gyermekek rendszerint vallástalan családokból 
származnak, és 

„könnyelmű dorbézoló esték és szomorú reggelek örökségét 
hordják magukban. Az ilyen gyermekek nevelése kétszeresébe, sőt 
háromszorosába kerül az államnak, mint a rendezett családból 
való gyermek, ennek ellenére ezek, ha elvégezték iskoláikat, nem 
egyenértékű állampolgárok a többiekkel. Ezeknek a szegény 
gyermekeknek a személyében is nagy és szomorú bizonyítékot látok 
arra, hogy nem mellőzhető az intenzív vallásoktatás és azt nem is 
szabad gyengíteni. Förster170 azt mondja: Azok, akik a valláserkölcsi 
életet nem veszik egész komolyan és nem tulajdonítanak annak 
fontosságot, kérdezzék meg a börtönben lévőktől, vajon az esztétikai 
szépnek vagy a gyakorlati hasznosságnak kérdése képes volt-e őket 
csak egy bűnös cselekedettől is visszatartani? Azt fogják felelni, hogy 
nem, mert az ember igenis rá van utalva arra, hogy lelkileg neveltessék 
és lelkileg erősíttessék önmagával szemben.
A vallásoktatás fakultatívvá tételével csak szaporítjuk ezeknek az 
iskoláknak szükségességét, és szaporítjuk a nem százszázalékos 
állampolgárok számát.” 

Igen sajnálja, hogy érvelését pártérdekből vagy alanyi 
indítékokból nem akarják elfogadni. Ennek a magatartásnak az ország 
és azok a gyermekek isszák meg a levét, akiknek a sorsáról most döntünk.

Utal arra, hogy folyton hangoztatjuk a demokráciát. A 
képviselőnő szerint: „A demokrácia alapelve az, hogy mindenkinek 

170 Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1956) morálpedagógus, a keresztény szellemű pedagó- Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1956) morálpedagógus, a keresztény szellemű pedagó-
gia egyik legnagyobb XX. századi alakja. Meg volt győződve arról, hogy az ember belső életének 
felébresztése, szellemi erőinek felszabadítása, erkölcsi jellemének kibontakoztatása, a kulturális 
újjászületés a keresztény nevelés útján lehetséges. Vö. Pukánszky Béla-Németh András: Nevelés-
történet, X. fejezet, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1996.
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becsületes meggyőződése érvényesülhessen.” Ezért érvényesülnie kellene 
azon szülők kívánságának is, akik javaik elvesztését elviselik, de 
gyermekeik szellemiségét, lelkiségét meg akarják őrizni. 

„Ma már semmit sem tudunk adni polgártársainknak, [...] akkor 
legalább ezt a vigaszt, ezt az erőforrást hagyják meg nekik. Ha 
ők megelégednek azzal, hogy legyen lelki békéjük, Istennel való 
kapcsolatuk, és ha igenis hiszik és remélik azt, hogy a küzdelmeknek, 
a szenvedéseknek és a könnyeknek ezen világa után egyszer elérnek 
egy boldogabb hazába, akkor ne sajnálják tőlük ezt.”

Befejezésül újból hangsúlyozta: 
„minden egyes embernek természetes joga, hogy tudniillik 
követhesse saját meggyőződését és gyermekei számára biztosíttassék 
a vallásnevelés. Nem szabad a demokrácia nevében ezt elvenni tőlük.”

Mit tett az Egyház az embertelenség 
időszakában 

1939-1944 között?171

1947. április 16-án mondta el Slachta Margit a nemzetgyűlésben azt 
a beszédét, amelyben válaszolt a baloldal állandóan hangoztatott 

kérdésére: hol volt és mit tett az egyház az embertelenség időszakában, 
1939-1944-ig.172 

Többszörösen is időszerű ezt a beszédet ismertetni, mert 
egyrészt hű tükrét adja Margit testvér akkori tevékenységének, amit 
szokott szerénységével csak burkoltan említ, másrészt ez év173 január 

171  A Lélek Szava melléklete (1994/2)
172  Nemzetgyűlési napló [online],1945. VII. kötet • 1947. március 20. - 1947. június 20. - Ülés-
napok - 1945-123. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2Far
chivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_7.pdf&pg=297&zoom=f&l=s
173 Mona Ilona írása keletkezésének idején, 1994-ben. Mona Ilona írása keletkezésének idején, 1994-ben.
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6-án volt húsz éve, hogy az örökkévalóságba költözött. Szebben nem 
is idézhetnénk emlékét, mint ezzel a tárgyilagos, tényeket idéző, 
krisztusi felebaráti szeretettől izzó beszámolóval, aminek a célja akkor 
tulajdonképpen az volt, hogy a vallásos nevelés értékére hívja fel a 
figyelmet, és ezzel útját állja a bevezetendő fakultatív hitoktatásnak. 
Célját akkor nem érte le, de ez őt nem csüggesztette el, mert minden 
cselekedetében az a gondolat vezette, amit 1947. március 12-én mondott 
elmélkedésében így fogalmazott meg: 

„nem csak azt a rosszat nem akarom, amit az Úristen nem akar, de 
nem akarom azt a jót sem, amit az Úristen nem akar. A jó Istenre kell 
ráhagynom, hogy azt a jót, amelyre én vágyom, akarja-e, akarja-e 
általam174 elérni, vagy egyáltalán mikor akarja elérni? […] Az én 
részem a munka, a jó Istené az áldás.” 

Harmadsorban most van 50 éve, hogy a magyar zsidóság 
holokausztja elkezdődött.175 A vészkorszak emlékei mellett nem 
érdektelen feleleveníteni azokat az elméleti és gyakorlati vonalon 
történt tényeket, amelyekkel a nácizmus elméletét cáfolták, illetve az 
üldözöttek sorsát próbálták enyhíteni. Az első világháború után indult 
meg Németországban a nemzetiszocialista szervezkedés, programjában 
a fajelmélettel. Mint általában Európában, nálunk Magyarországon is – 
ahogy Major Ottó írja a Valóság című folyóiratban176 – „egy legyintéssel 
intézték el az egész […] hitlerizmust […]”

A képviselőnő azzal kezdi beszédét, hogy a Katolikus Egyház 
kezdettől szemben állt az újpogány fajelmélettel. A Szentszék már 
1928. március 25-én megjelentette a hivatalos dekrétumot: „Róma 
legélesebben kárhoztatja az Isten egykor választott népe ellen való 
gyűlöletet, azt a gyűlöletet, amelyet manapság antiszemitizmusnak 
szokás nevezni.” A következőkben folytatja a Rómából kapott szellemi 
irányítás pontjait. 1937-ben megjelent a Mit brennender Sorge177 című 
enciklika, amely teljes egészében elítéli a hitlerizmust. 1938-ban pedig 

174 Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától
175 1944. március 19-én szállta meg a német hadsereg Magyarországot. 1944. március 19-én szállta meg a német hadsereg Magyarországot.
176 Major Ottó: Beszélgetés Keresztury Dezsővel,  Major Ottó: Beszélgetés Keresztury Dezsővel, Valóság, 1984/11, 48. 
177  Égő aggodalommal című enciklika
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a pápa utasítja a katolikus egyetemeket, hogy elméletileg cáfolják meg 
az akkor már virágjában lévő és mindenfelé terjesztett náci tanokat, 
közöttük azokat is, amelyekből az antiszemitizmus táplálkozik. 
Ezután a képviselőnő részletesen ismerteti a Szentszék tevékenységét, 
amellyel „a cselekvések egész hosszú sorával igyekezett megvédeni az 
üldözötteket”. Ennek bizonyítéka az is, hogy a második világháború 
után „a nemzetközi zsidóság képviselete megjelent XII. Pius pápánál, 
és köszönetet mondott azért a védelemért, amelyben őket részesítette”. 
Megemlékezik Horthy kormányzóról is, aki „ahányszor a zsidók ellen 
elkövetett atrocitások miatt [...] kihallgatást kértem, ő azt minden lehető 
és lehetetlen körülmények között haladéktalanul megadta”178. 

Ezután hosszasan részletezte a képviselőnő a német megszállás 
utáni magyarországi eseményeket, beszélt az apostoli nuncius, Angelo 
Rotta, Serédi prímás, a püspökök, a katolikus papság tevékenységéről 
és kiállásáról. 

Sajnos nincs helyünk az egész beszédet közreadni, mert itt és 
most Slachta Margit tevékenységéről szeretnénk képet adni, amely 
benne van ebben a nemzetgyűlési beszédben – mint mondottuk, 
burkoltan – ezért ezt a burkot szeretnénk lehántani.

Slachta Margit álláspontja a hitlerizmussal szemben 
egyértelmű volt: a katolikus vallás tanaival ellentéteset tanít, tehát el 
nem fogadható. A Lélek Szava című folyóirat hasábjain megjelent elvi 
állásfoglalásai és más megnyilatkozásai alapján közismert volt ez az 
egész országban. Az üldözöttek tudták, hogy kihez kell fordulni, és 
fordultak is hozzá. Ebben a nemzetgyűlési beszédben említést tesz arról, 
hogy: „1941 őszén történt az első deportálás Kőrösmezőn keresztül.” 
Ennek rövid összefoglalása:179 1938-tól Európában csak egy menedék 
178 Meglepően egyezik ezzel, amit Reviczky Ádám ír  Meglepően egyezik ezzel, amit Reviczky Ádám ír Vesztes háborúk, megnyert csaták című 
könyvében (Magvető, Budapest, 1985). Az író édesapjának, Reviczky Imre ezredesnek állít em-
léket, aki sok ezer munkaszolgálatos megmentője volt. A jelzett helyen (399. o. ) egy nyilas ér-
zelmű tiszt ezt mondja az írónak: „Sajnálom apádat! Zsidók parancsnokának lenni napjaink-
ban? Elveszett ember!” „Hogy érted ezt?” – kérdezte az író. A válasz: „Ha kemény kézzel fog bán-
ni a zsidókkal, akkor azért. Azoknak a keze Horthy-Horthynéig bőven elér, és kitörik a nyakát! 
De ha az ellenkezőjét teszi, mi fogjuk kitörni!” (Mona Ilona)
179 Erről a deportálásról részletes nagy tanulmányt írt Majsai Tamás  Erről a deportálásról részletes nagy tanulmányt írt Majsai Tamás A kőrösmezei zsidódepor-
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ország volt az üldözötteknek: Magyarország, hiszen a német hadsereg 
„villámháborúja” 1940-ig úgyszólván egész Európát elfoglalta, s ahová 
betették a lábukat, ott megkezdődött a zsidó lakosság deportálása.  
Az üldözöttek tehát ide menekültek. 1941-ben a Külföldieket  
Ellenőrző Hivatal elrendelte az országban tartózkodó idegenek 
tartózkodási engedélyének felülvizsgálatát. Mivel sok illegálisan itt 
tartózkodó idegent találtak, ezeket Kőrösmezőn gyűjtötték egybe. 
Az intézkedő fórumok nácizmussal fertőzött közegei nemcsak hogy 
embertelenül bántak a deportáltakkal, de magyar állampolgárságú 
zsidó családokat is áttettek az akkor hadműveleti területnek számító 
Lengyelországba és a Szovjetunióba. Slachta Margit, tudomást 
szerezve a dolgokról, többedmagával személyesen is meggyőződött 
a kőrösmezei helyzetről, és visszatérve minden követ megmozgatott 
a szerencsétlenek érdekében. Majsai Tamás harminc eredeti okiratot  
közöl tanulmányában, amelyek a szerencsétlenek sorsával foglal- 
koznak – ebből tizenkettő Slachta Margit nevéhez fűződik, tíz a  
Ráday Könyvtár levéltárában van, és nyolc a Magyar-Zsidó  
Levéltárból való.

Érdemes idézni Slachta Margit Horthynéhoz intézett egyik 
levelének egy részletét:180 

„Én az ügyet a jog, igazság és kereszténység szempontjából 
bátorkodtam Főméltóságod elé terjeszteni, de egy nem megvetendő 
gyakorlati gondolat is foglalkoztat... Mi lesz, ha nem a német  
győz. Akkor mindaz, amit most német befolyásra, vagy  
presszióra a magyar hivatalos tényezők elkövettek, statisztikailag 
és bebizonyítva meg fog jelenni. Akkor minden igazságtalanság 
és embertelenség ellenünk lesz, akik mindig kis ország leszünk,  
tehát igazságunkat is mindig szűken fogják mérni.”

Margit testvér e jóslata beteljesedett – de még 1941-ben 
vagyunk, akkor a deportálások megszűntek, és 1944. március 19-ig 
hasonló atrocitások nem fordultak elő. 

tálás 1941-ben címmel. Megjelent a Ráday Gyűjtemény Évkönyvében, IV-V, 1984-85, Buda-
pest, 1986. (Mona Ilona)
180 Uo. 205.  Uo. 205. 
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A képviselőnő beszéde is az 1944-és eseményekkel folytatódik. 
Mivel már előbb, a beszéd elején ismertette a hivatalos Egyház, a 
pápaság és a magyar egyháziak segítő tevékenységét, most rátér a 
„magánemberek” mentési akcióira. Erről akkor tilos volt beszélni, 
hiszen Rákosiék azt akarták elhitetni, hogy az egész ország „fasiszta” 
volt, csak a kommunisták álltak ellen a hitlerizmusnak. 

„Nem is sejtik a be nem avatottak, hány család rejtegetett 
üldözötteket. Akkor természetesen a legnagyobb óvatossággal kellett 
dolgozni, mert hiszen nemcsak a menekítőt, hanem a menekítetteket 
is halálveszélynek dobták volna oda.”

A világiak mentési akciójáról szólva részletesen ismertette a 
Keresztény Női Tábor tevékenységét. Egyrészt hivatkozik a szellemi 
ellenállásra, amit a Tábor lapja, A Lélek Szava 1933-tól 1944-es 
betiltásáig folyamatosan megtett, másrészt ismerteti a Tábor gyakorlati 
tevékenységét is. 1942-ben a zsidóságot meg akarták fosztani 
földbirtokaitól, ez ellen a Tábor gyűléssel és kiáltvánnyal tiltakozott. A 
kiáltvány szövegét csak az Új Magyarság című nyilas lap 1942. június 
14-i számából ismerjük. „Az igazságot, jogelvet, humanitást és Isten 
nevét emeli pajzsként maga elé Slachta Margit abban a sokszorosított 
röpiratban, amellyel kiáll bizonyos zsidóbirtokok védelmében, s nemes 
egyszerűséggel kapzsiságnak bélyegzi a törvényjavaslat indító okát [...]” 
A képviselőnő beszédében ennyit mondott az akcióról: „A Keresztény 
Női Tábor […] kiáltványt intézett a képviselőház és a felsőház tagjaihoz, 
hogy faji alapon senki meg nem fosztható birtokától [...]” A Tábor 
január 6-i évi seregszemléje volt a tagoknak és másoknak a világnézeti 
eligazító, amelyben az alaphang mindig az volt, hogy a kereszténység 
kötelezettség, és mindenkinek tudatosítania kell, hogy mire kötelezi őt 
Krisztus követése. A Tábor tagjai ennek a szellemében cselekedtek az 
üldözöttekért.

A szerzetesházak mentési tevékenységéről már nem szólt a 
képviselőnő, mivel beszédideje lejáróban volt. Ezzel kapcsolatban csak 
azt említette meg, hogy 
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„a nyilasok azt mondták, hogy meg kell rendszabályozni a szerzetesnők 
és szerzetesek házait, mert amíg azokban rendet nem csinálnak, nem 
tudják a zsidókérdést megoldani [...] a magam részéről azt gondolom, 
hogy sok mindenféle történt már eddig a Katolikus Egyház ellen 
azért, mert nem volt meg a kellő tájékozottság.” 

De nem szűnnek meg az egyházellenes törekvések, és újabb 
támadások keletkeznek. 

„Most [...] meg akarják akadályozni – és itt már nem csak a 
katolikusokról, hanem a kálvinistákról, az evangélikusokról, sőt a 
hívő zsidókról is beszélek – gyermekeinknek, a magyar ifjúságnak 
istenhívő neveltetését azzal, amit fakultatív hitoktatásnak mondanak, 
de amiről nagyon jól tudják, hogy csak arra vezető út, hogy egy idő 
múlva azokat, akik önkéntesen taníttatják gyermekeiket vallásra, 
terrorral visszatartsák ettől.” 

Ezek ismét prófétai szavak – még sokan emlékeznek arra, 
hogy mi módon próbálták egyrészt megakadályozni a hittanbeíratást, 
másrészt milyen eszközökkel próbálták a szülőket lebeszélni, ha 
bejutottak a beíratási terembe.

„A lelki javaknak [...] az a természetük, hogy minél többen szerezzük 
meg őket, annál több marad belőlük mindenkinek. Minél több 
az istenes ember, annál jobban van biztosítva mindenkinek a joga 
és a kerék – ne felejtsük el – a történelemben folyton forog. A 
jogelvűségre mindig igen nagy szükségünk van, mert hol az egyik 
oldal, hol a másik oldal kerül alul. Ezért én azzal a kéréssel fordulok a 
nemzetgyűlésnek zsidó eredetű [...] tagjaihoz, hogy amint a keserves 
1944-es esztendőben az Egyház, annak vezetői és hívei olyan nagy 
számmal [...] odaálltak, odaálltunk a zsidó testvérek védelmére, 
most ők legyenek azok, akik ideállnak az ország lelki tartalékának, 
lelki kincseinek védelmére [...] azért, hogy az Egyház gyermekeinek, 
híveinek, mindenkinek lelkiségét, istengyermekségét megvédhessük.”

 Ezután kifejezte reményét, hogy előzetes tárgyalásokon beszéli 
meg a nemzetgyűlés a fakultatív hitoktatás és az állami tankönyv-
monopólium kérdését, és e megbeszélések eredményeként nem lesz 
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egyik kérdésből sem törvényjavaslat, mert ez olyan fontos kérdés, 
„amely sokkal jobban dönti el a jövőt, mint a gazdasági kérdések.” Ez 
ismét Kasszandra-jóslat volt, amely sajnos süket fülekre talált.

A beszédet a következő szavakkal zárta: 
„Én tehát az egész nemzetgyűlésnek mondom, de különösen a 
nemzetgyűlés zsidó és zsidóságból származó tagjainak ajánlom 
szerető, igazságőrző védelmébe ezt a nagy ügyet, a kötelező hitoktatást 
és a tankönyvkiadás szabadságát.” 

„Taps a pártonkívüli képviselők és a szabadságpárt oldalán” 
– jegyzi meg a Nemzetgyűlési napló, és feljegyzi még Parragi György 
pártonkívüli képviselő felkiáltását: „Egyetlen férfi a nemzetgyűlésben!”

„Kisebb ügyek”181

1947-ben a nagy ügyeken kívül, több „kisebb” ügyben is felszólalt a 
képviselőnő. Ilyen „kis ügy” volt Románd község kitelepítési ügye. 

Mint ismeretes, Szlovákia 50 millió dollár kártérítést követelt tőlünk a 
második világháború után. Miután az ország ezt képtelen volt megfizetni, 
elhatározódott a „lakosságcsere”. Szlovákia magyar ajkú lakóit 
áttették a határon, az ő ottmaradt ingó és ingatlan vagyonuk szolgált 
kártérítésül, az áttelepítetteket pedig elhelyezték a tőlünk kitelepített 
német ajkúak itt hagyott javaiba. Azok kerültek kitelepítésre, akik az 
1941-es népszámláláskor németnek vallották magukat, de azokat is 
hozzávették 1945 után, akik német anyanyelvűnek vallották magukat. 
Nagy különbség volt a kettő között. Akik németnek vallották magukat 
1941-ben, azok magukévá tették a nemzeti szocializmus tanát, a német 
anyanyelvűek megmaradtak magyar állampolgárnak, csupán csak 
őrizték őseik nyelvét. Románd községről elmondta a képviselőnő, hogy 

181  A Lélek Szava melléklete (1994/3)
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semmiképpen sem tartozik a kitelepítendők közé, hiszen a községből 
senki sem lépett be a Volksbundba182 sem az SS-be. Az abban az időben 
megjelenő Volksbundkalender183 megjegyzi, hogy „Románddal semmire 
sem lehet menni”, azaz elutasítják a nácizmust. Sőt, a községnek akkor 
az ún. faji törvények szerint zsidó származású plébánosa volt, és nem 
sikerült senkinek sem éket verni a plébános és hívei közé. 1944-ben a 
községen keresztülvonult 

„ágrólszakadt, rongyos, lesoványodott és a borzalmas fáradtságtól 
magukat vonszolni is alig tudó sárgacsillagosok csoportja. A község 
lakói hatalmas kenyerekkel, az éppen elkészült levessel, meleg 
főzelékkel keresték fel a parancsnokot, és addig könyörögtek, míg a 
legnyomorultabbaknak, a betegeknek adhattak belőle.”184

A képviselőnő tehát hangsúlyozza, hogy „semmi sem hozható 
fel a község ellen, ami miatt a kitelepítési rendelkezés rá alkalmazható 
lenne.” A felszólalásból185 az is kiderült, hogy ez nem az első támadás 
Románd község ellen, hiszen Slachta Margit már több mint egy 
évvel ezelőtt eljárt a népgondozó központnál Románd érdekében, 
és akkor a nevezett hivatalban lévő feljegyzések csak a község föld-
mennyiségét tartalmazták. „A tárgyalások folyamán kiderült Románd 
teljes ártatlansága [...]” Most újra előhozták az ügyet, olyan valakik – 
„a neveket mellőzöm [...] én csak a község igazságos ügyét szeretném 
megvédeni” akik közül az egyik a Magyar Kommunista Párt tagja  
volt, de a párt kizárta soraiból, mert kiderült, hogy nemcsak hogy nyilas 
volt, de eltulajdonított zsidó vagyontárgyakat, és terrorcselekményeket  
is elkövetett, jelenleg letartóztatásban van. A másik, szintén kom- 
munista, akiről kiderült, hogy nyilas pártszolgálatos volt. Ezeknek 
a személyeknek az aknamunkája folytán Románd község most 
182 A  A Volksbund teljes neve magyarul: Magyarországi Németek Népi Szövetsége. Célja az volt, 
hogy a németül beszélő területek csatoltassanak a Német Birodalomhoz. (Mona Ilona)
183  Népszövetségi naptár
184 Szendrői Kriszta, szociális testvér jelölt, kéziratos naplójából Szendrői Kriszta, szociális testvér jelölt, kéziratos naplójából
185  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25. - Ülés-
napok - 1945-134. 111. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_8.pdf&pg=26&zoom=f&l=s
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rendőri körülzárás alatt van. Kéri a miniszterelnököt és a belügy- 
minisztert, hogy hatálytalanítsák a Románd község elleni eljárást,  
a hazához hű nemzetiségiek körében ne keltsenek elkeseredést, és 
főleg vegyék tekintetbe, hogy „a leszakított területeken a mi magyar 
testvéreink ugyanilyen veszélynek vannak kitéve, […] ha az ő érdekükben 
akarnánk szólni, akkor egyszerűen az lehetne az indokolt válasz, hogy 
ugyanez történik itt benn a kisebbségekkel.” Románd községet nem 
telepítették ki.

1947. június 27-én a békeszerződés becikkelyezésének ügyén 
szólalt fel ismét Slachta Margit,186 hangsúlyozva, hogy a pártok a 
választáskor a „demokráciának” nevezett programot azért erőltették, 
mert azt állították, hogy ezzel jobb békefeltételeket kapunk majd 

„a kormánytól és pártoktól kilátásba helyezett jobb eredményeknek 
a békeszerződés feltételei között még csak nyomuk sincs. A határok 
tekintetében legsúlyosabb a pozsonyi hídfő, amely áttörte a Dunát, 
mint védőhatárt [...] az érdekelt ország még csak szükségesnek sem 
tartotta leplezni ennek a hídfőnek veszélyes voltát. Hazánk történelmi 
jogait a békekötés még a néprajzi egységgel alátámasztva sem veszi 
tekintetbe. Így volt ez a trianoni békénél is, de a genfi Nemzetek 
Szövetsége kimondta a kisebbségi jogok védelmét, most azonban ez 
elmaradt. Milyen sorsra jutottak ennek folytán a lecsatolt területen 
élő magyar testvéreink?” 

Napirendre kell tűzni a felelősség kérdését: 
„méltatlan vállalkozás a felelősségtudat alól mások vádolásába 
menekülni, ahelyett, hogy mi magunk nézzünk avval szembe. […] 
Ezért kérem, tűzzük napirendre azt a kérdést, hogy a kormány és a 
pártok mennyire felelősek azért, hogy a magyar nemzetet eltérítették 
a történelmi tradícióktól és lecsúsztatták állami életét a Szent István-
iról a materialista alapokra, továbbá azt a kérdést, hogy miként 
lehetne most haladéktalanul ezt a kárt jóvátenni. A nemzetgyűlés 
evvel magát a legtávolabbról sem szállítaná le a nemzet és a történelem 

186  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25. - Ülés-
napok - 1945-136.210. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_8.pdf&pg=88&zoom=f&l=s
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előtt, Elnök: Tessék befejezni! Ne éljen vissza a képviselőnő a 
nemzetgyűlés türelmével.Slachta Margit: hanem lezárva nemzetünk 
harmadik nagy szerencsétlenségének fejezetét, (Viharcsengő)  
Elnök: Slachta képviselőtársunkat rendre utasítom.
Slachta Margit: tegye meg az egyetlen méltó lépést egy jobb világ 
kialakulása felé.” 

Az elnök még egyszer rendre utasította a képviselőnőt, és 
megvonta tőle a szót. Megszólalt a viharcsengő is. Meglepő, hogy ezután 
bizalmas testvérkörben a következőket mondta: „Nem tudom egészen 
megoldani magamban azt a jelenséget, ahogy azóta187 a kommunisták 
és szocialisták olyan kedvesen jönnek hozzám.” Egyik kommunista 
képviselő elhozta feleségét, hogy megismertesse Slachta Margittal. A 
kedves beszélgetés után a képviselő azzal búcsúzott el, hogy „ugye a 
kommunisták közt is van, aki nem rossz?” Románd község ügyében 
is jött a képviselő érdeklődni: hogy is volt, mert ő az igazságot akarja 
képviselni. 

Többször felszólalt még 1947. július 23-án, az akkor tárgyalás 
alatt lévő képviselőválasztási törvény vitájában188. A törvényről elég 
annyit mondani, hogy Moór Gyula képviselő szerint: „az 1945. VIII. 
tc.-hez képest egy csomó új megszorítást tesz a választójogon [...] ez 
a néhány megszorítás bő alkalmat ad a visszaélésekre.”  Természetes, 
hogy Slachta Margit ismét igyekezett rámutatni az igazságtalanságra, 
pontosabban arra, hogy „mennyire jogellenes, antidemokratikus és 
szeszélyes, [...] hiányos és nélkülözi az őszinteséget ez a törvényjavaslat.” 
Meghatározza felszólalása folyamán, mi a demokrácia. Ezt jó ma is 
tudnunk: 

„a demokrácia mindenki jogát elismeri. Ezt a demokráciát a földre 
azonban a kereszténység hozta, és csak a kereszténység tudja 
megtartani és megvalósítani [...] Amikor ugyanis én elismerem 
mások jogát, tulajdonjogát stb. akkor nem lehetek korlátlan és [...] 

187 Az itt ismertetett két beszéd óta. Az itt ismertetett két beszéd óta.
188  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25. - Ülés-
napok - 1945-146. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2Far
chivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_8.pdf&pg=262&zoom=h&l=s
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mást nem szoríthatok ki jogaiból. Vagyis a demokrácia mindenki 
számára korlátozást jelent.”189

A törvényjavaslat részletes tárgyalásánál elsősorban sietett 
kimondani: 

„A magyar alkotmány a törvényhozás két szervét ismeri: az egyik a 
kétkamarás országgyűlés, amely normális időkben működik, a másik 
a nemzetgyűlés, amely tevékenységét rendkívüli vagy forradalmi 
időkben szokta folytatni. Elvitathatatlan, hogy mi még nem 
jutottunk el a konszolidáció olyan fokára, amikor azt mondhatnánk, 
hogy minden a rendes mederben folyik. Nehezen képzelhető el, hogy 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság működése és ezzel összefüggően 
idegen hadsereg megszállása idején, ratifikálatlan békeszerződés mellett és 
magyar szuverenitás nemlétében190 országgyűlés, méghozzá nem is két-
, hanem egykamarás országgyűlés működjék. Ez befelé is, kifelé is azt 
a látszatot keltené, mintha jogi vonalon már teljesen helyreállt volna a 
magyar alkotmány. [...] Az országgyűlés szervezetéhez a konszolidáció 
fogalma fűződik [...] »Indítványozom, hogy a törvényjavaslat címében 
és az összes paragrafusokban ne ‘országgyűlés’, hanem ‘nemzetgyűlés’ 
kifejezést használjon a parlament«.” 

A törvényjavaslat 6.§-ához a következőket fűzte:191

„Tudjuk, hogy az szorul védelemre, aki vagy ami gyenge. Ez a 6.§ 
bástyázza körül az állítólagos hatalom birtokában lévőket azzal, 
hogy egy egész sor embert és kategóriát zár ki a választójogból [...] 
Ez a 6.§ ellene mond annak, hogy azok, akik a törvényt hozzák, 
hisznek abban, hogy az ország közvéleménye akarja ezt és akarja így. 
Máskülönben nem kellene annyi szavazót kizárni [...] mégsem jó az 
egész nagyvilág előtt kikiáltani saját gyöngeségünket, amely ennyi 
megtámogatásra szorul.”

 Az elnök felteszi a kérdést a határozathozatalra. Felkiáltásokkal 
elfogadják a paragrafust, bár az ellenzék ismételgeti: „Nem fogadtuk el.”
189 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
190 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
191  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25. - Ülés-
napok - 1945-146. 526. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_8.pdf&pg=254&zoom=f&l=s 
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Slachta Margit hozzászólt még a 20.§ 4. pontjához,192 amely az 
érvényesen leadott szavazatok megosztásáról szól. Így hangzik a vitatott 
szakasz:

„»Ha [...] a választási szövetségre lépett politikai pártok elnyerték 
az országosan leadott szavazatoknak legalább 60%-át, az országos 
lajstromok alapján felosztásra kerülő képviselői megbízatások 80 
százaléka, ha pedig az országosan leadott érvényes szavazatoknak 
legalább 75 százalékát nyerték el, az országos lajstromok alapján 
felosztásra kerülő valamennyi képviselői megbízatás megilleti őket.«” 

Ezután kifejti kritikáját a felolvasott szakaszról: 
„Miután minden ellenfelet, akitől tartottak, kizárták a választási 
jogból, ennek a szakasznak az értelmében erkölcstelen módon 
akarnak maguknak szavazatot szerezni. De gondolják meg, hogy 
nemcsak erkölcs van, de önérzet is van a világon. Ha egy párt 
önérzetes, és megvívott egy becsületes harcot, akkor nem adhat 
magának még egy ráadást [...] megelégszik azzal, amit magának 
becsületesen kiharcolt. Továbbá, ha őszintén demokratikus, akkor 
nemcsak hogy a lehetőséget nem tagadja meg a kisebbségtől, hogy 
érvényesíthesse a maga becsületes kisebbségi szándékát, hanem még 
gondoskodik is arról, hogy ez lehetséges legyen, mert kívánatosnak 
tartja éppen a demokrácia értelme és elvei szerint, hogy a kisebbség 
is érvényesülhessen. Itt pedig egy nyilvánvaló, szemmel látható 
erőszakos igazságtalanság történik azért, hogy amit magának már 
úgyis teljesen megadott, azt még megduplázza a kisebbség rovására”

Ezután az elnök a szakaszt „meg nem támadtatottnak”, 
ennélfogva elfogadottnak jelentette ki.

Ezen a választójogi törvényen alapult az 1947. augusztus 31-i 
választás, a „kékcédulás” választás. Ezen a választáson indult néhány 
kerületben a Keresztény Női Tábor először, mint önálló párt. A párt 
jelvénye a kereszt volt. Ezt az akkori Választási Bizottság nem engedte 
rátenni a szavazó cédulára, mert nyilván tartott attól, hogy mindenki 

192  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25. - Ülés-
napok - 1945-146. 529. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_8.pdf&pg=254&zoom=f&l=s
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a keresztes jel alá írja a keresztet, tehát a szavazócédulán csak ennek 
a pártnak hiányzott a jelvénye. De a választási plakátokon még ott 
volt. Ezért történhetett meg, hogy többen úgy jöttek szavazni, hogy 
keresik azt a pártot, amelyik a tízparancsolat pártja193. A párt ekkor 
négy parlamenti helyet szerzett, de gyakorlatilag alig működhetett. 
1948 júniusában Slachta Margitot kizárták egy évre a parlamentből, 
karácsony után börtönbe került az utolsó hercegprímás. 1949 májusában 
pedig újra szavazás volt: egy listára szavazhatott az ország, az jelölte meg 
két keresztbe húzott vonallal a lista alján lévő kört, aki ezt nem fogadta 
el. Tollat viszont már nem kapott a Szavazatszedő Bizottságtól. Aki 
elfogadta, annak csak borítékba kellett tenni a szavazólapot.

Megkérdezhetjük ezután, van-e valami köze a tízparancsolatnak 
a politikához. Slachta Margit válaszol rá: van, mert „a földi és az 
örökkévaló, az isteni és az emberi egymástól elválaszthatatlanok.”194 

 

A szexuális felvilágosításról195

Mielőtt a nemzetgyűlés 1947. július 24-i ülésén történtekről szólnánk, 
vissza kell tekintenünk a századforduló idejére. Magyarországon 

a szociáldemokrata szervezkedés a kiegyezés után, 1868-ban kezdődött, 
és rövidesen megindult a radikális szellemű nőmozgalmi munka is. 
A feministák – az „egyenlő munkáért egyenlő bért” jelszó mellett – a 
női egyenjogúságot a szerelem terén is hirdették. 1906-ban megjelent 
Gárdos Mariskának Az igazság – az élet című könyve, amit 11 esztendős 
húgának ajánl. Ebben többek között „felvilágosítja a kis csitrit,  
193 A Keresztény Női Tábor programja a tízparancsolat érvényesítése a politikában. A Keresztény Női Tábor programja a tízparancsolat érvényesítése a politikában.
194  Szenvedő Lelkek Naptára, 1948. 37. 
195  A Lélek Szava melléklete (1994/4)
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hogy [...] micsoda disznóság, hogy a szerelmet disznóságnak tekintik,  
s a gyerekekkel a gólyát akarják elhitetni [...]” A könyvet Ignotus196 
bírálja.197 Innen vettük az eddigi idézetet, és a következők is innen 
származnak. Ignotus felhívja az írónő figyelmét, hogy a gyermeket csak 
olyasmire lehet tanítani, 

„aminek a megértésének a magja már megvan őbenne [...] Ám a 
szerelem, a nemi élet, s minden ezekbe vágó dolgok és tünemények 
alján olyasmi van, amit a gyerek nem ismer, nem érez, tehát nem is 
ért meg [...] ezért minden magyarázatom a levegőben lóg. [a gyereket] 
annál több tisztelettől fogja megfosztani a felnőttek iránt, akiknek 
életében ilyen oktalanságok és furcsaságok a fő dolgok [...]” 

Továbbá, ezek a dolgok, az erről való felvilágosítás már nevelési 
kérdés is. 

„A nevelés ott kezdődik, ahol nemcsak ismereteket adhatok a 
gyermekeknek, hanem módomban is áll az életbe teendő első 
lépéseinél kalauzolnom, s az élet káraitól megóvnom addig, amíg 
ezek elviselésére gyenge.” 

Ha nincs meg a gyerekben a szerelmi érzéseknek magja, 
akkor nem érti a legvilágosabb fejtegetést sem, „ellenben felkelthetem 
kíváncsiságát, s e kíváncsiság révén eddig szerencsére szunnyatag 
érzéseit és érzékeit [...] az én felvilágosításaim egyenesen felizgatják, 
felzaklatják testét-lelkét”. Mindezek felvetik azt a kérdést, hogy „mit 
csináljunk a gyerekekkel, akik szeretnének szeretni, mielőtt még 
arra valók volnának, s hogy neveljük őket e dolgok felől igazságban 
és őszinteségben, mikor e felvilágosítások még nevelik [növelik] az 
aránytalanságot a gyerek hajlandóságai s a valóságos lehetőségek között?198 
Ezekre feleletet [...] nem találtam” könyvében, kedves Gárdos Mariska 
- fejezi be könyvismertetését Ignotus.

Azért kezdtem ezzel az 1906-ban megjelent ismertetéssel ezt 
a fejezetet, melyben Slachta Margit 1947. július hó 24-én elmondott  

196 Veigelsberg Hugó Veigelsberg Hugó
197 Ignotus:  Ignotus: Emma asszony levelei, Magvető, Budapest, 1985, 278-285. 
198 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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parlamenti beszédével199 foglalkozom, mert egészen hasonló esemény 
került a nemzetgyűlés elé. Már 1946-ban hírt adtak az újságok, hogy 
megjelent egy könyvnapi újdonság, dr. Ligeti Magda tollából, amelyet az 
orvosnő 8-14 éves gyermekeknek nemi felvilágosítás célzatával készített. 
Azonban az a mód, ahogy a szerző a „gólyamesével” szembeszáll, ahogy 
a gyermekkor eltévelyedéseit taglalja, ahogy a fiúk és leányok viszonyát – 
a szó mindkét értelmében – tárgyalja, az minden, csak nem pedagógia. 
Nem óvás ez a test és lélek gondozására, hanem maga a rontás. A füzet 
a Tájékoztatásügyi Minisztérium jóváhagyásával látott napvilágot, írja 
1946. július 21-én az Új Ember. Ugyancsak ez a lap egy év múlva arról 
ír, hogy ezt a könyvet jutalomkönyvként osztogatják az iskolákban, sőt 
már hitoktatók is kaptak, hogy ingyen osszák szét a gyermekek között.

Az 1945 őszén megválasztott nemzetgyűlés utolsó ülésén, 1947. 
július 24-én történt az egyetlen eset, amikor a parlament Slachta Margit 
javaslatát megszavazta.

Már a házasságon kívül született gyermekek jogállásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalásánál200 is sokszor hivatkozott a képviselőnő 
erkölcsi elvekre. A javaslat törvénnyé válása után a Keresztény Női 
Tábor kérvényt küldött a kultuszminiszterhez, hogy 

„a kultuszminiszter úr adasson ki egy könyvet, amely az ifjúságot 
felvilágosítja [...] abban a szellemben, hogy felvilágosítsa az ifjúságot 
az embernek magasabb rendű voltáról, a lelkiségéről, arról, hogy 
az ember test és lélek lévén, természetesen harc elé, küzdelem 
elé van állítva, hogy a becsületét, tisztaságát megőrizze, és ura 
legyen indulatainak, szenvedélyeinek. Egy ilyen könyvre pedig 
kimondhatatlanul nagy szükség van.” 

Ezzel kapcsolatban tér ki dr. Ligeti Magda könyvére, amelynek 
címe: Gyermekeknek felnőttekről.201 A könyv 8-14 éves gyermekek 
számára készült. Felemlíti, hogy a „Tájékoztatásügyi Minisztériumnak 
199  Nemzetgyűlési napló [online], 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25. - Ülés-
napok - 1945-147. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2Fa
rchivportal.arcanum.hu%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1945_8.pdf&pg=274&zoom=f&l=s
200 Lásd  Lásd A házasságon kívül született gyermek jogállásáról című fejezet
201 dr. Ligeti Magda:  dr. Ligeti Magda: Gyermekeknek felnőttekről, Budapest, 1946.
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támogatásával – ami tehát a Kisgazdapártnak felelősségére megy – 
továbbá a Szociáldemokrata Pártnak jelvényével, a pörölyös emberrel 
jelent meg, ami azt fejezi ki, hogy a Szociáldemokrata Párt a benne 
foglaltakat magáévá teszi.”

A könyv első része teljes fiziológiai felvilágosítással szolgál, „a 
második része kitanítja a szerencsétlen gyermekeket, hogy mi módon 
lehet visszaélni a teremtő Isten gyönyörű alkotásával, a testtel [...] 
amelyet Isten felruházott az életadásnak képességével és erejével. [...] 
A harmadik rész felvilágosítja a gyermekeket arról, hogy a fertőzésnek 
mik a szimptómái.” Hogy miért? Talán csak nem azért, hogy a 
gyermekolvasók kezdjék el gyakorolni az olvasottakat?

„Pornográfia mindig volt, de minden becsületes kormány üldözte ezt 
[...] Minden ember tudja, hogy az ilyen elferdülést mivel fizeti meg 
az egyén. Lelkileg teljesen tönkremegy, idegrendszere többé-kevésbé 
felmondja a szolgálatot, fizikuma elsatnyul – nem is beszélve a jövő 
generációról [...] amelyik akaratgyenge és egyáltalában életképtelen 
lesz. [...] Az a tény tehát, hogy szabadon lehet rontani az ifjúságot, 
sőt a kisdedeket, megint egy kiáltó példa arra, hogy mit jelent egy 
államélet istenfélelem és a tízparancsolat tiszteletben tartása nélkül.” 

Felemlegeti, hogy ha Isten nélkül intézik az ország ügyeit, 
akkor teljes jogbizonytalanság keletkezik. Rámutat a Szlovákiában a 
magyarokkal történő jogtalanságokra: 

Szlovákia a területeken kívül 50 millió dollár hadi kártalanítást 
követel, s mivel ezt a kis Magyarország képtelen megfizetni, az ott lakó 
magyarokat fosztják meg tulajdonaiktól, és átteszik őket a határon. 
[…] Magyarországon pedig a magántulajdon és a jog vonalán bábeli 
zűrzavar uralkodik.202” 

Kitér még a képviselőnő arra is, hogy ez a nemzetgyűlés befejezte 
munkáját, és most új választások következnek. 

„A választójogi törvény tárgyalása során [...] megdöbbentett Kondor 
képviselő úrnak az a nyilatkozata, hogy ez a nemzetgyűlés két 
feladattal jött össze: az egyik az államforma megváltoztatása, a másik 

202 Ekkor folytak a magyarországi németek kitelepítései, javaiktól való megfosztásuk. Ekkor folytak a magyarországi németek kitelepítései, javaiktól való megfosztásuk.

Parlamenti beszédek



230

pedig a békekötés. Az államformáról a választásoknál egy szó sem 
volt203 [...] A nemzetgyűlés két elmúlt éve nem volt más, mint a 
kisgazdapárt kisemmizése és a nép akaratának kicsúfolása.”

Különböző közbeszólások után visszatér dr. Ligeti Magda 
könyvére. Határozati javaslatot terjeszt a nemzetgyűlés elé: 

„Utasítsa a nemzetgyűlés a vallás és közoktatásügyi minisztert, hogy 
dr. Ligeti Magda könyvét: Gyermekeknek felnőttekről haladéktalanul 
vonassa ki a forgalomból, és intézkedjék, hogy a pornografikus 
könyvekre vonatkozó rendelet alkalmazása folyamatba tétessék. 
(Helyeslés a pártonkívüliek oldalán.)” 

Most a képviselőnő a Kisgazdapárt képviselői felé fordulva 
folytatja: 

„Ami a szavazást illeti, erről csak annyit mondok, hogy erre 
vonatkozólag semminemű koalíciós megállapodás nincs,204 de 
ha még volna is, akkor is kötelező volna keresztény lelkiismeretük 
alapján szavazni. Mikor a Ház szavazni fog, t. képviselő urak, akkor 
gyermekeik lelki tisztaságára és saját lelkiismeretükre hivatkozva 
kérem, szavazzák meg határozati javaslatomat, hogy Ligeti Magda 
könyve vonassék ki a forgalomból. (Helyeslés a pártonkívüliek 
oldalán.) Ha ezt is leszavazzák, akkor ne vegyenek bátorságot ahhoz, 
hogy a választóik elé álljanak, mert azok azt fogják látni, hogy az 
önök személyében olyan képviselőik vannak, akik minden érdeket 
feláldoztak a koalíció kedvéért, és még a családok legdrágább kincsét, 
a gyermek ártatlanságát és tisztaságát sem védik.”

Ezután az elnök feltette a kérdést: 

„méltóztatik-e a nemzetgyűlés elfogadni Slachta Margit 
határozati javaslatát, amelyben dr. Ligeti Magda könyvének a 
forgalomból való kivonását, illetőleg a közoktatásügyi miniszter ilyen 
értelmű megkeresését javasolja? Akik nem fogadják el, szíveskedjenek 
felállani. (Megtörténik) Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a szavazókat 
megszámlálni. Vörös Vince jegyző (megszámlálván a szavazókat): 
Negyvenhárom. Elnök: Most pedig kérem azokat, akik Slachta 

203 1945-ben 1945-ben
204 Akkor kisgazda, kommunista és szociáldemokrata koalíció volt. (Mona Ilona) Akkor kisgazda, kommunista és szociáldemokrata koalíció volt. (Mona Ilona)
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Margit határozati javaslatát elfogadják, szíveskedjenek felállani. 
(Megtörténik. – Felkiáltások a pártonkívüliek soraiban: »Éljen a 
Kisgazdapárt! «) [...] Kérem a jegyző urat, szíveskedjék a szavazókat 
megszámlálni. Vörös Vince jegyző: Hatvankettő. Elnök: Többség! 
Kimondom tehát a határozatot, hogy a nemzetgyűlés 62 szavazattal 
43 ellenében elfogadta Slachta Margit határozati javaslatát, amely 
utasítja a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy dr. Ligeti 
Magda könyvét haladéktalanul vonja ki a forgalomból, és intézkedjék 
aziránt, hogy a pornografikus könyvekre vonatkozó rendelet 
alkalmazása folyamatba tétessék.”

Az egyik baloldali képviselőnő alaki hiba miatt próbálta a 
határozatot megvétózni, az elnök azonban bebizonyította, hogy az 
említett alaki hiba nem áll fenn, tehát a döntés érvényes.

1968-ban dr. Ligeti Magdával beszélgetett a Magyar 
Nemzet riportere. A cikk Az ilyen könyv íróját fel kellene akasztani! 
címmel jelent meg, állítva, hogy Slachta Margit ezt mondta volna az 
íróról. A Nemzetgyűlési napló szövegének ismeretében ezt az állítást 
a leghatározottabban hazugságnak kell minősíteni. Amit ezzel 
kapcsolatban a cikk a képviselőnő ellen mond, az sajnos kimeríti a 
tudatos ferdítés kritériumát. Jellemző, hogy a cikk idézi egy orvosnő és 
egy neves leánygimnázium igazgatónőjének véleményét, és mindkettő 
Slachta Margit véleményét támasztja alá. Ligeti Magda maga idézi: 
„egy orvos-kolléganő így írt az Orvosok Lapjában: »Kártékony, 
erőszakos, triviális és felelőtlen írás. Nem fél-e írója attól, hogy az ő 
módszerével felvilágosított (felizgatott) gyerekek nem hallgatnak azokra 
a magyarázatokra, amelyekkel a szexuális élettől vissza akarják tartani 
őket, hanem követelni fogják, vagy megkísérlik gyakorolni azt, amit 
Ligeti Magda oly meztelenül megmutatott nekik«”. A leánygimnázium 
igazgatónőjének a véleménye pedig: „Feltétlenül elítélem ennek a kényes 
problémának az említett könyv által való megoldását, amely csak 
zűrzavart és rombolást idéz elő a gyermek lelkében.”205

Emlékezünk, hogy a képviselőnő egyáltalán nincs a felvilágosítás 
ellen, ellenkezőleg: éppen azt kérte, hogy a kultuszminiszter adasson 

205  Magyar Nemzet, 1968. december 31. 13. 
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ki egy könyvet, ami az ifjúságot felvilágosítja, de abban a szellemben,  
hogy tudomást szerezzen arról, az ember nemcsak nemi lény, hanem  
test és lélek, és tanulja meg, hogy ura legyen indulatainak és 
szenvedélyeinek.

Napjainkban, amikor a sajtó, a könyv, a rádió, a televízió 
töményen ontja a szexet, amikor polgárjogot adnak a különböző nemi 
eltévelyedéseknek, amikor Magyarország már gyermek pornósztárokkal 
dicsekedhet, korszerűtlennek tetszenek ezek a gondolatok. Ugyanakkor 
élen járunk a magzatgyilkosságban, a szenvedélybetegségekben, s 
megvalósulva látjuk Slachta Margit komor jövőképét: „az egyén 
lelkileg teljesen tönkremegy, idegrendszere többé-kevésbé felmondja 
a szolgálatot, fizikuma elsatnyul...” – és folytassuk: kiskorúak nemi 
eltévelyedései már rendőrségi üggyé válnak.

Ignotus véleménye – egy másik, hasonló könyv kapcsán – nem 
minősíthető sem „bigottnak”, sem „álszentnek”, ellenkezőleg: józanul 
mutat rá a könyv legnagyobb hibájára, hogy ez a fajta felvilágosítás csak 
felzaklatja a gyermek testét-lelkét. Pedig ő nem is hivatkozik vallási 
érvekre, mint a képviselőnő.

Az előbbiekben nem idéztük Slachta Margit beszédéből a 
következőket: 

„Mi, hívők, a testet Isten templomának mondjuk. Ezért a legkisebb 
kortól megtanítjuk gyermekeinket arra, hogy tisztán tartoznak 
megóvni ezt a testet, mert a lélek, ha magát tönkre nem tette, a 
kegyelemmel együtt a jó Istent hordozza magában, tehát a test 
valóban Isten temploma, és így a legnagyobb tisztelet illeti.”

Krisztusi közéletet csak testben-lélekben tiszta nemzedék 
teremthet. Ezért az istengyermeki tudaton, a kölcsönös tiszteleten 
és felelősségen alapuló, az ember testi és lelki igényeit is megvilágító 
felvilágosításra változatlanul igen nagy szükség van.
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A tervgazdálkodás lehetséges negatív 
következményeiről 206

Az 1945-ben választott nemzetgyűlés két évre kapott megbízatást, 
ezért 1947. augusztus 31-én volt az új választás, újabb két éves 

időtartamra. Ez volt a hírhedt „kékcédulás” választás.207 Ezen a 
választáson indulhatott először a Keresztény Női Tábor, mint önálló 
párt, és négy parlamenti helyet szerzett. Mi volt a Női Tábor programja? A 
leglényegesebb: a tízparancsolat érvényesítése a törvényhozásban. Ebből 
következik az erőszakkal szemben a jogelvek érvényesítése és a női jogok 
érvényre juttatása. Ezenkívül a nagyon is időszerű kis nemzetekért való 
munka. A kis nemzetek olyanok a nagyok között, mint a szegény ember 
a gazdagok között. Slachta Margit szerint „a szegény embernek sem 
lehet kevesebb joga az élethez, mint a gazdagnak, a kis nemzetnek sem 
a nagyobb nemzettel szemben.”

Az 1947-es választások előtt a Kommunista Párt 1947. 
augusztus 1-jén meghirdette a „Hároméves tervet”. A terv megvalósítása 
„megkövetelte a burzsoázia korlátozását és az újabb államosításokat 
[...] alapvető célkitűzése volt a történelmileg adott társadalmi 
ellentmondások felszámolása, a nemzeti jövedelem újraelosztásával a 
dolgozó osztályok létbizonytalanságának megszüntetése, a háború előtti 
termelési színvonal elérése.”208 Margit testvér 1947. szeptember 12-én ezt 
mondta a tervről a testvérközösségnek: 

„A hároméves terv keretén belül egy nagy veszedelem fenyegeti az 
embert, mégpedig az, hogy a materialista értékek sorában – amilyen a 
föld, a gabona, az érc, a lábasjószág – az ember is az anyaggazdálkodás 
tárgya lesz. Úgy fognak vele bánni, úgy fogják majd tenni-venni, 
mint a többi materiális értéket. Néhány év múlva már nemcsak a 
svábokat fogják kitelepíteni, hanem kor és nem szerint másokat is, 209209 

206  A Lélek Szava melléklete (1994/5)
207 lásd a  lásd a „Kisebb ügyek” című fejezet
208  A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1868-1976, Kossuth, 1977, 181. 
209 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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amint a múltban a zsidókkal történt. Ez az óriási különbség a 
keresztény világnézetű és a materialista irányzatú hatalom viszonya 
között az emberhez.”210 

1948-tól a belpolitikai események szóról szóra igazolták a 
képviselőnő előrelátását. Gondoljunk az erőszakos kollektivizálás 
miatt a városba tóduló paraszti tízezrekre, a kitelepítésekre, a kényszer-
munkatáborokra!

Az új parlamentben 1947. október 28-án szólalt fel Slachta 
Margit a kormány részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás 
újabb meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat vitájában, valamint 
az 1947. XX. tc., az államháztartás vitelére adott felhatalmazás 
meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalásakor.211 
Rendkívül érdekes és máig érvényes felszólalásából mi csak a hároméves 
tervről mondottakat közöljük.

Amennyiben a hároméves terv eléri a célját, akkor örömmel 
üdvözlöm – mondta.

„Az eredmény azonban, t. Országgyűlés, nagyon sok tényezőtől 
függ, a célt pedig nagyon magasra állította a kormány, amikor úgy 
kontemplálta a sikert, ahogyan azt elénk adta. Helyes a célt magasra 
emelni, és így az ambíciókat fokozni, de ha ilyen magasra irányítjuk 
tekintetünket, akkor viszont természetesnek kell tartanunk, hogy 
a sok tényező közül valamelyik nem játszik össze, és az eredmény 
részben vagy egészben elmarad. Ezért már eleve tiltakoznom kell 
az ellen, hogyha nem járna teljes sikerrel ez a terv, azt szabotázsnak 
tulajdonítsák.”212 

Jogos előrelátás volt, hiszen kevés idő múlva már hemzsegtek a 
bíróságokon a szabotázs-perek és ítéletek. 

210 Slachta Margit  Slachta Margit lelki tanítása a szociális testvéreknek, Szociális Testvérek Történeti Irattá-
ra, Budapest, kézirat
211  Országgyűlési napló [online], 1947. I. kötet • 1947. szeptember 16. - 1949. november 24. 
- Ülésnapok - 1947-12. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%
2Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1947_1.pdf&pg=274&zoom=h&l=s
212 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Ezután rátért a terv túlzásaira, hogy a terv a nemzeti jövedelem 
22%-át szánja beruházásokra. Ez már akkor sem volt megvalósítható, 
amikor még állt a történelmi Magyarország. „[...] attól félek, hogy a 
hároméves tervhez kapcsolódó politikai célok nemcsak követik a 
gazdaságiakat, hanem nagyon sokszor megelőzik őket, sőt talán 
dominálnak velük szemben.” A Szabad Nép csak a bankok államosításáról 
beszél, pedig ebben benne van a nagyipari üzemek államosítása is. 

„Ez olyan függőséget von maga után, az állampolgárok szabadságának 
oly fokú megnyirbálását, az iniciatíva213 visszahúzódását, a 
felelősségérzet csökkenését, a bürokráciának a célért és eredményért való 
olyan fokú felfokozását, hogy valóban csak aggodalommal lehet [...] a 
megvalósítására gondolni.” 214

Ismét egy Slachta Margit-féle Kasszandra-jóslat. Szóról szóra 
megvalósult.

Ezután elutasította a hároméves terv ipari és gazdasági 
elgondolásait, és rátért „annak erkölcsi tartalmára, erkölcsi kihatásaira, 
erkölcsi jelentőségére”.

Elöljáróban felolvasott a hároméves terv bevezetéséből, amely 
kimondja: „sikere nem gazdasági nehézségeken múlik; ezeket le tudjuk 
gyűrni”. A képviselőnő hozzátette: „Ez nagyon bátor megállapítás.” 
Majd folytatta a felolvasást: „A fő nehézségek politikai természetűek 
[...] a régi úri rendnek nem kell az újjáépülő boldog ország, ha az egyben 
demokratikus is.” Folytatólag sorolja a bevezetés képtelen állításait, hogy 
az intelligencia szabotálta az újjáépítést, gátolták a terménybeszolgáltatást, 
meg akarják fúrni az értékálló forintot stb. Ezért: „A hároméves terv 
legfontosabb előmunkálata az újra előmerészkedő reakció szétzúzása.” 

1947 szeptemberében tehát megfogalmazódott az 1956-os 
népfelkelésre vezető önkényuralmi elv, aminek alapján eluralkodott a 
gátlástalan terror.

A képviselőnő folytatta a felolvasást: „A hároméves terv 
alapgondolata, hogy [...] a termelés legfontosabb tényezője maga a 
dolgozó ember.” Tehát az ember egyszerűen eszköz a célhoz, vagyis 
213 kezdeményezés, vállalkozási kedv kezdeményezés, vállalkozási kedv
214 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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az állam célja nem az ember szolgálata. A kormány a tervgazdálkodás 
megvalósítására a munkaerő-gazdálkodást kívánja megszervezni, ez oda 
vezet, hogy „emberanyag-gazdálkodás következik be.”

Részletesen kitért ezután arra, hogy az iskolákban az új 
tankönyv Az ember élete, amely a darwinizmusra tanítja a gyermekeket. 
Természetesen nem a természettudomány eredményeit támadja a 
képviselőnő, csak előre tiltakozik az ellen, hogy az embert ne tekintsék 
többnek, mint az állatvilágból kifejlődött egyednek. Ha csak ennyi az 
ember, akkor valóban éppen úgy, mint az állatok vagy a gépek, az ember 
is csak egy tényezője a termelésnek. Ezért kívánja, vegye tudomásul a 
hatalom, hogy az ember ennél több, Isten képére és hasonlatosságára 
alkotott, önmagában értékes, az anyagvilág fölött álló lény. Úgy látja, 
hogy itt, az országban épül az Úristen nélküli falanszter, 

„ahol az államhatalom egy tervgazdálkodás [...] és az általános jólét 
érdekében az emberekben már csak izmokat, gyomrokat, agyakat 
lát, de már nem látja, hogy annak az embernek szíve és lelke is 
van. Tehát akkor egy csoport férfi ide, az a csoport nő oda, ez a 
gyermektranszport amoda [...] hogy ezek az emberek családtagok, 
arra már nem figyelünk [...] csak a több termelésre.”

Megemlítette azt, hogy a választások előtt mit ígért a Kommunista 
Párt, sőt, a csongrádi búcsú alkalmával a következő röpcédulát 
terjesztette: az egyik oldalán a Boldogasszony Anyánk című régi magyar 
ének, majd ez a szöveg: „A hároméves terv nélkül nincs magyar jólét. 
Adjunk hitet és nagyobb darab kenyeret minden magyarnak!” A másik 
oldalán pedig ez olvasható: „A Magyar Kommunista Párt szeretettel 
adja emlékül ezt az ősi vallásos magyar éneket az 1947. augusztus 15-16-
17-i csongrádi Mária-napok résztvevőinek.”

Ezután kitért még az ismert választási visszaélésekre, majd 
ismét a hároméves tervre, hogy hogyan lehetne jobb megvalósítója egy 
tervnek egy olyan ember, aki állati őstől származtatja magát, és nincs 
emberi méltósága, tudatossága, felelőssége és „istengyermeki öntudata”.

Majd hangsúlyozta, hogy ennek az elméletnek, a 
darwinizmusnak, van egy roppant veszélyes következménye: ha egy 
állati származás mutációi vagyunk csupán, akkor természetes, hogy 
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így is bánnak velünk. „Figyelmeztetem azonban az Országgyűlést, 
hogy ez a következtetés már roppant veszedelmesen közeledik a hitleri 
elmélethez és a hitleri praxishoz is.”

Részletesebben kifejtve mindazt, amit mi csak éppen érintünk, 
a képviselőnő kimondta az akkori társadalom lelkében élő rettegést is: 

„Azok a nagy terhek, amelyek minket jóvátételre köteleznek, sok 
mindent foglalnak magukban és sokféleképp magyarázhatók. 
Ha nekünk anyagiakkal kell jóvátételt fizetnünk, mert az anyagi 
egy materiális jó, akkor hol van megírva, tisztelt Országgyűlés, 
az, hogy vajon nem kell-e nekünk majd jóvátételt eszközölnünk 
emberanyaggal, mert az is egy materiális jó? (Úgy van! Úgy van! 
Taps az ellenzékben. – Nagy zaj a kommunista párt oldalán.) Elnök: 
Képviselőtársamat ebben a mondatában rejlő gyanúsításért rendre 
kell utasítanom.” 

A nagy zaj miatt az elnök szünetet rendelt el. A szünet után a 
képviselőnő egy mondattal befejezte: „A felhatalmazást nem szavazom 
meg.”

Másnap, október 29-én az Országgyűlés megnyitásakor az 
elnök bejelentette: Slachta Margitot a tegnapi ülésen használt kifejezése 
miatt rendre utasítja. 

„A beszédet kísérő zajban nem volt megállapítható a rendreutasításra 
okot szolgáltató mondat teljes jelentősége. [...] a gyorsírói jegyzetek 
alapján utólag megállapítottam, hogy Slachta Margit képviselőtársam 
a nemzet tekintélyét és külpolitikai érdekeit durván megsértette, 
javaslatot teszek a t. Országgyűlésnek arra, hogy Slachta Margit 
képviselőtársunkat utasítsuk a mentelmi bizottsághoz.”215 

A javaslatot a kormánypárti többség támogatta. Másnapra, 
október 30-ára tűzték ki a mentelmi bizottság tárgyalását.

Este Margit testvér a következőket mondta a közösségnek:216

„Azért akarok szólni még ma este hozzátok, mert tudom, hogy 
aggódtok miattam [...] Nem szabad [...] azt gondolni és mondani: 

215 Idézet az  Idézet az Országgyűlési naplóból, az elnök szavai.
216 Margit testvér beszéde a testvéreknek, Szociális Testvérek Társasága Irattára, Budapest,  Margit testvér beszéde a testvéreknek, Szociális Testvérek Társasága Irattára, Budapest, 
kézirat.
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jaj, milyen borzasztó volna a mentelmi bizottság elé állni. Aki a jó 
Istentől kijelölt helyén van, annak a megbízatásával járó kockázatok, 
szenvedések, próbák egészen másképp jelennek meg, mint ahogy 
megjelennének annak, akit nem az Úr állított oda [...] azzal a hittel 
kell leszerelnie a természetes izgalmat és arra gondolnia, hogy az 
adott pillanatokban mindig rendelkezésére áll annyi kegyelem, 
amennyi annak a feladatnak végzéséhez szükséges. Ebben a tudatban 
az embernek a nehéz is könnyűnek látszik [...] A kegyelem belülről 
kiegyenlít, megtámaszt, megolajoz és a lélekben állandó béke 
honol [...] Akármilyen lesz tehát a holnapi tárgyalás kimenetele, 
természetfeletti módon217 fogjuk azt felfogni, fogadni.”

Október 30-án, mikor az országgyűlésben a mentelmi bizottság 
előadója következett, hogy jelentsen a tárgyalásról, az ellenzéki pártok 
képviselői kivonultak a gyűlésteremből, csak három ellenzéki képviselő 
maradt a teremben. A mentelmi bizottság döntése az volt, hogy mivel 
Slachta Margit 

„a nemzet tekintélye és külpolitikai érdekei ellen durva sértést 
követett el [...] a mentelmi bizottság megállapította, hogy a magyar 
országgyűlésben első ízben hangzott el olyan kijelentés, amely 
alkalmas arra, hogy az ország külpolitikai érdekeit azon szomszéd 
államok – különösen a Szovjetunió és Jugoszlávia – felé, amely 
országokkal szemben elsősorban hálával tartozunk, durván megsértse. 
A bizottság súlyosbító körülménynek tekinti, hogy a sértő kijelentés 
olyan időpontban hangzott el, amikor az ország közvéleményében 
olyan rémhírek céltudatos terjesztése folyik, hogy Magyarországnak 
jóvátételre emberanyagot is kell szállítania” 

Ezért javasolják, hogy a képviselőnőt 60 napra zárják ki az 
országgyűlésből. Az elnök felszólította az országgyűlés jelenlévő tagjait, 
hogy ha egyetértenek, álljanak fel. Ennek megtörténte után az elnök a 
határozatot kimondta.

Természetes, hogy a lapok részletesen és hosszasan írtak az 
eseményről – pártállásuk szellemében. Itt csak a Magyar Nemzet 1947. 
október 30-i számának kommentárját idézzük: 

217 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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„Slachta Margit kijelentésével egyes lapok vezércikkben foglalkoznak, 
több politikus sajtónyilatkozatban kritizálja a kérdéses megjegyzését. 
A bírálók között akadt olyan, aki talán nem mérlegelte kellő ízléssel, 
hogy helyes-e a kérdéshez hozzászólnia, de ez hagyján. Nehéz 
azonban szó nélkül elhaladni amellett, hogy a Kisgazdapárt egyik 
vezető politikusa, aki a kifogásolt kijelentésről érthetően éles bírálatot 
mondott, névtelenségbe burkolódzik. A kérdés van olyan fontos, hogy 
az, aki kritikát mond, véleményét nevének rubrikálásával is fedezze.” 

A Magyar Nemzet cikkírója ugyanitt emlékeztetett Slachta 
Margit és a Szociális Testvérek Társasága 1944-es igaz, keresztény, bátor 
és emberséges magatartására.

A vállalatok állami tulajdonba vételéről218

1948 januárjában letelt Slachta Margit kéthavi kizárása az 
országgyűlésből. 

„Slachta Margit újra megjelent az országgyűlés ülésén – írja a Magyar 
Nemzet január 9-i száma – [...] egyénisége érdekes és színes folt a 
magyar parlamentben. Sokan támadják és nem egyszer eléggé olcsó 
eszközökkel gúnyolódnak rajta. De ki merné letagadni bátorságát és 
emberségét, ahogy tiszta krisztusi lelkesedéssel a legnehezebb időben 
kiállott az üldözöttek mellett, gyakorlati segítséget és menedéket 
nyújtott nekik, segítette a munkaszolgálatosokat és a szökött, 
rejtőzködő katonákat. Nemcsak imádkozott értük, de rejtegette 
őket minden eszközzel. Bátor egyéniségével és a katolikus egyházi 
szervezetekben elfoglalt tekintélyével, e szomorú korszakban gyenge 
nő mivoltában küzdelemre indult a germán faji őrület ellen. Ma 
már kevesen gondolnak vissza erre az időre [...] igen, Slachta Margit 
politikai magatartása sok támadás és kritika tárgya, de senki sem 

218  A Lélek Szava melléklete (1995/1)
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vonhatja kétségbe őszinteségét, meggyőződését, erkölcsi erejét.219 Valami 
különlegesen szelíd atmoszféra lebeg körülötte, szinte a Szent Ferenc-i 
alázat és naiv áhítat varázsa. Legkeményebb politikai ellenfelei is 
elismerik szelídségét és a lényéből sugárzó krisztusi szeretetet.”

Először 1948. április 29-én Az egyes ipari vállalatok állami 
tulajdonba vételéről szóló törvényjavaslathoz szólt hozzá.220 Mindenekelőtt 
leszögezte: „Világos, hogy ez az államosítási törvényjavaslat a 
materialista ideológia kivetülése.” Hangsúlyozta, hogy meggyőződése 
szerint lehet együtt dolgozni más-más meggyőződési alapon, de nagyon 
megnehezíti az együtt dolgozást, ha az egyik fél tiszta szándékában 
kételkedni kell, mert nem egyenes úton halad, és eszközei sem tiszták. 
Megemlíti, hogy február 26-án a kormányzat ünnepélyesen megígérte, 
hogy több államosítás nem lesz, ennek ellenére titkosan előkészítették 
600 üzem államosítását. Ezt a módot nem tartja az állam méltóságával 
összeegyeztethetőnek. Továbbá érthetetlennek tartja, hogy ezt a fontos 
törvényjavaslatot csak egy nyolc órás ülés tárgyalja.

A törvényjavaslat gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a 
kormány tetszés szerint vehet állami tulajdonba ipari vállalatokat. 
Így meghatározhatatlan létszámmal állunk szemben. Közérdek illetve 
állami érdek indokolja-e 10-12 fős létszámmal dolgozó üzemek, avagy 
a cukorkagyártó Stühmert vagy a Gerbeaud államosítását? Sőt, a 
javaslat 8. §-a azt mondja, hogy az „állam elveheti a szabadalmakat, 
védjegyeket, árumintákat, amelyek nem tartoznak az államosított 
vállalatokhoz, vagyis magántulajdonban vannak.” Továbbá a 15. §. 
lehetőséget ad arra, hogy az államosított nyomdai vállalatokat a kormány 
odaadhatja az egyes pártoknak vagy a Szakszervezeti Tanácsnak. 
Slachta Margit hozzáteszi: „Ez tehát mindennapi nyelvre lefordítva 
annyi, hogy elveszem a magánvállalatot közérdekből állami tulajdonba, 
hogy aztán odaadhassam tetszésem szerint politikai szempontból 

219 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
220  Országgyűlési napló [online], 1947. IV. kötet • 1948. március 15. - 1948. december 10. - 
Ülésnapok - 1947-65. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2
Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1947_4.pdf&pg=102&zoom=h&l=s
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magánhasználatra.” Mindez azt a benyomást kelti, hogy nem a közérdek 
volt a törvényjavaslat célja, hanem a „hirtelen pénzszerzés”.

Az is kitetszik a törvényjavaslatból, hogy a vállalatok éléről 
elmozdítottak helyébe saját párttagokat lehet behelyezni. Ez 600 
kulcspozíciót jelent az uralkodó pártoknak. Erősen szembetűnik az is, 
hogy a kormányzat olyanformán akar jogot alkotni, hogy az a polgárokra 
minden körülmények között és minden esetben alkalmazható legyen, 
vagyis tartalmazza azt is, hogy a törvényjavaslatban felsorolt vállalatokon 
„kívül, felül, belül, túl” azt államosíthassa, amit akar.

Az elnök itt megállította Slachta Margitot azzal, hogy beszédideje 
lejárt. Így a képviselőnő ezzel a mondattal fejezte be a javaslat címéhez 
történt felszólalását: „nem kívánok önöknek több ilyen pyrrhusi 
győzelmet.” Ez a pirruszi győzelem221 tette tönkre a magyar gazdaságot.

Ez az ülés részleteiben tárgyalta a törvényjavaslatot, ezért 
a képviselőknek lehetőségük volt többször felszólalni a különböző 
szakaszok tárgyalásánál. Slachta Margit ahhoz a szakaszhoz kért 
szót, amely azt mondja ki, hogy a magánosok követelései a vállalattal 
szemben megszűnnek, a szerződések hatályukat vesztik, viszont az állam 
visszakövetelheti azokat az összegeket, amelyeket a vállalat tulajdonosa 
különböző egyéneknek fizetésen felül kiutalt „Ha tehát azt látom – 
mondja a képviselőnő –, hogy a vállalat részéről minden kötelezettség, 
a magánosok részéről pedig minden jog, követelés megszűnik, akkor 
[...] ezt jogtalanságnak kell minősítenünk [...] ha tehát a jogtalanság az 
állam részéről történik, akkor az demoralizál.”

A demoralizáció mértékét napjainkban a bőrünkön tapasztaljuk. 
A Magyar Nemzet 1994. december. 24-i számában ismerteti a Szonda 
Ipsos új közvélemény-kutatásának eredményeit. 12 kérdést tettek fel, 
és mindegyiknél megkérdezték ezt is: „Mennyire fontos ez ön szerint?” 
Az eredményeket értékelve ma a magyarok elsöprő többsége (87%) a 
következőképpen gondolkodik: „Nem kell a műveltség, a tudás, nem 
kell a szabadság, a demokrácia. Lehet lopni, csalni, hazudni: nem 
221 Pirruszi győzelem: a győzelem olyan sokba kerül, hogy az valójában vereséget jelent A ki- Pirruszi győzelem: a győzelem olyan sokba kerül, hogy az valójában vereséget jelent A ki-
fejezés a pirruszi csatára utal, ahol annyian estek el, hogy győzelmi ünnepség helyett gyász és 
jajgatás kísérte a győztes csapat útját. 
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érdekes. Nem érdekes az sem, mit gondol rólunk a világ. Egy dolog 
érdekes: jól akarunk élni. Anyagi értelemben.”222

E kis kitérő után térjünk vissza a parlament üléstermébe, ahol 
a képviselőnő az állam erkölcsi jelentőségét hangsúlyozva Arisztotelészt 
idézte: 

„a legnemesebb teremtmény minden élőlény között az ember, éppúgy, 
ha a törvénytől és a jogtól eltér, a legalávalóbb valamennyi között 
[...] az ember [...] igazságosság híján a legelvetemültebb és legvadabb 
lény [...] az igazságosság az állami életben gyökerezik, mert a jog nem 
más, mint az állami közösség rendje: márpedig a jog az igazságosság 
mértéke.” 

Folytatva – a közbeszólásokra válaszolva – még azt mondta, 
hogy a közbeszólók szerint a munkások érdeke az államosítás, és hogy 
mindennek ellenére a karaván halad. „Nagyon félek, hogy az a karaván, 
amely az igazságosság ellenére halad, nagyon könnyen kátyúba jut.” – 
Nyolc év telt el, és 1956 igen nagy kátyúnak bizonyult.

Legközelebb a 15. §-hoz szólt hozzá, amely megengedi, hogy 
a kormány a kibocsátandó rendeletekben a hatályos jogszabályoktól 
eltérhet. A képviselőnő azt nehezményezi, hogy ez a szakasz egy 
eddig ismeretlen joggyakorlatot akar bevezetni a magyar államéletbe: 
„rendelettel lehessen jogalapot teremteni olyan intézkedések 
számára, amelyekre vonatkozólag a törvények egészen mást írnak 
elő. Ez az önmagának való teljes ellentmondás kiszámíthatatlan 
jogbizonytalanságot eredményez” – hogy bár a törvény értelmében 
jogos és érvényes az eljárás, egyetlen rendelet ellenkező intézkedést 
fog érvényesíteni vele szemben. (Emlékszünk még a törvényerejű 
rendeletekre?)

Megemlítette még azt is, hogy az államosítás a törvény szerint 
a 100 munkással/alkalmazottal dolgozó vállalatokat érinti: „sarkallja-e 
a kisvállalatok vezetőit és tulajdonosait az a gondolat, hogy ha elérik 
a százas létszámot, az állam elveszi a vállalatot?” Sőt azt javasolja, 
hogy szavaztassák meg az államosítandó üzemek munkásait, titkos 

222 Magyar Nemzet, 1994. december 24. 7.
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szavazással, pártatlan szavazatszedő bizottságok jelenlétében, akarják-e 
ezt az államosítást?

Ide tartozik, hogy a javaslat azt is tartalmazza: a kormány az 
államosított nyomdavállalatokat a Szakszervezeti Tanács használatára 
adhatja. Ez azt a látszatot kelti, mintha nem lenne lehetőségük arra, 
hogy gondolataikat terjeszthessék. Holott a valóság egészen más az ő 
esetükben, és egészen más a keresztény sajtó esetében. Ez utóbbi négy 
évvel a „felszabadulás” után nem kapott napilapot, bevezették az 
előlegezett cenzúrát, hónapokig tart, míg a cenzúrahivatal megadja – 
ha megadja – az engedélyt. Az is előfordul, hogy a betűszedők, esetleg 
a nyomdászok – kívülről jövő óhajra – nem hajlandók kiszedni a 
cenzúrahivataltól engedélyezett írást, és ha megjelenik egy sajtótermék, 
akkor esetleg már a gépnél elkobozzák, vagy hiába kapta meg a terjesztési 
engedélyt, betiltják, és így tovább.

„Az Új Emberről van szó [...] leszek bátor egy közleményt felolvasni, 
ami nem jelenhetett meg, és most az országgyűlés bírálata elé bocsátom: 
»Ha támadásban részesülünk, nincs módunkban magunkat védeni. 
Nem tudjuk igazolni, hogy mi az alapja annak, amiért támadtatunk, 
mert az nem jelenhetik meg nyomtatásban. Miért? Talán államellenes 
volt? Talán kártékony a közre? Nem, hanem azért, hogy ne lehessen 
egybevetni vele azt a kritikát, amely arra következett, mert hiszen 
akkor minden önálló gondolkozású ember azt mondaná: ez a vihar, 
ez a zúdulat, az a stílus, amellyel zúdultak, viharzottak, kritizáltak, 
ütöttek, nincs igazolva azzal, ami megjelent. De a bizonyításra nincs 
mód, a kifogásolt szöveg nem láthat napvilágot«. 
Otromba hangú írások jelennek meg a sajtóban a pápáról és a 
Vatikánról, de tulajdonképpen akkor is a római pápát értik.  [...] 
elhoztam ide mindazokat a cikkeket, reflexiókat, vádakat (fölmutat 
egy csomó sajtókivágást), amelyek, ha nem is mind a Vatikán ellen 
íródtak, bár ilyen is van köztük 23, a Magyar Katolikus Egyház 
feje223 ellen jelent meg anélkül, hogy mi ezekre megfelelő választ 
adhattunk volna [...] Ezek a támadások elhangzottak anélkül, hogy 
nekünk módunk lett volna megmutatni, hogy igazságos volt-e annak 
a támadásnak mértéke és hangja [...] akkor nem tőlünk kell elvenni 

223 Mindszenty József hercegprímás Mindszenty József hercegprímás
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egy nyomdát, hogy még jobban szaporítsuk a baloldali nyomdákat, 
hiszen önöknek módjukban van mindent megjelentetni, nekünk 
pedig evvel szemben nincs módunkban még a Magyar Kurír című 
kis kőnyomatosban megjelent sajtónyilatkozatokat sem közzétenni a 
napisajtóban.”

Beszédideje ekkor lejárt. Az elnök kérdésére az országgyűlés 
nem adta meg a hosszabbítást, és az elnök rendre utasította: mivel a 
képviselőnő azt mondta a fentiekben, hogy hónapokig tart, míg a 
cenzúrahivatal egy katolikus ill. keresztény szellemű könyvet vagy 
tankönyvet nyomtatásra engedélyez, „...ez a kijelentése a házszabályok 
ide vonatkozó paragrafusába ütközik, és alkalmas annak a látszatnak a 
keltésére, mintha Magyarországon vallás- vagy felekezeti üldözés volna. 
Képviselőtársamat az elhangzott kifejezésért rendre utasítom. (Taps a 
kommunista párt soraiban.)”

Utolsó felszólalásában – a törvényjavaslat záró szakaszához – 
ismételte, amit már említett, hogy 1948. február 26-án egy államtitkár, 
tehát abszolút felelős tisztviselő, azt nyilatkozta, hogy nem lesz több 
államosítás. Akkor államosítottak ugyanis 264 ipari és kereskedelmi 
vállalatot a bankok államosítása után. 

„Amit egy államtitkár mond, méghozzá ünnepélyesen, azt egész 
bizonyossággal a kormány tudtával és hozzájárulásával mondja. 
E nyilatkozattal ellentétben az államosítási törvényjavaslat most 
átmegy a törvényhozáson. Tisztelettel kérem a kormányt, keressen 
valami módot arra, hogy azt a visszahatást, amit ez az ellentmondás 
keltett, megszüntesse. Utóvégre az ember megérti, hogy pár héttel 
ezelőtt teljes jóhiszeműséggel biztosították nemcsak az országgyűlést, 
hanem kifejezetten az egész társadalmat [...] valamiről, és azután [...] 
közbejött körülmények folytán más intézkedések váltak szükségessé 
[...] Hiszen itt a Házban, a kormány képviselőinek az ajkáról elhangzott 
szó csak kell, hogy szent legyen, mert ha ez nem szent, akkor mire 
építsünk? (Felkiáltások: a pápa szavára! - Ne csúfolja a pápát! Már 
megint kezdik? Zaj és felkiáltások a Ház minden oldalán.)” 

Mikor a zaj elült, a képviselőnő így folytatta: 
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„Én tehát nagyon kérem, úgy ahogy már elhangzott más képviselő 
ajkáról is, adják vissza a bizottságnak ezt a törvényjavaslatot azért, 
hogy a magántulajdon, a méltányosság, az állam méltóságának és 
az igazságosságnak szempontjából revízió alá vegyék, megfelelően 
módosítsák.224 [...] Tévedni emberi dolog, és egy tévedésnek idejében 
való korrigálása, helyreigazítása nem rontja a tekintélyt. 
Elnök: [...] A vitát bezárom, következik a határozathozatal. Akik 
elfogadják a szakaszt, álljanak fel. Megállapítom a többséget. 
Kimondom tehát a határozatot, hogy [...] az országgyűlés a javaslatot 
részleteiben is elfogadta.”

A most megismert parlamenti munka jobb megértéséhez 
emlékeztetőül ideiktatunk néhány dátumot a fordulat évéből. A 
Kommunista Párt 1948 januárjában adta ki a jelszót: „Tied az 
ország, magadnak építed.” Februárban volt a bankok és 264 ipari és 
kereskedelmi vállalat államosítása. A Szovjetunió ugyancsak februárban 
barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést 
kötött Magyarországgal. Márciusban a két munkáspárt kimondta az 
egyesülést, júniusban megnyílt a Magyar Dolgozók Pártjának első 
kongresszusa. 1948. június 16-án megtörtént az iskolák államosítása, 
július 31-én pedig Tildy Zoltánt, a Független Kisgazdapárt elnökét 
és az első köztársasági elnököt lemondatták, 1956. május l-jéig házi 
őrizetben volt, 1956 októbere után 6 évre elítélték. 1948 nyarán népi 
demokratikus államunk tartalmában már proletárdiktatúra volt.

224  Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Az emigráltak megfosztása 
állampolgárságuktól 

és vagyonuk elkobzása225

1948. május 4-én tárgyalta a parlament A külföldön tartózkodó egyes 
személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztásáról és 

vagyonuk elkobzásáról szóló törvényjavaslatot.226 Az ország lakosságának 
egy része még az 1945-ös események során sodródott nyugatra, a hazulról 
jött itthoni terrorról szóló hírek nem segítették elő hazatérésüket. 
Ezenkívül egyre többen voltak olyanok, akik a különböző megtorlások, 
államosítások, a lelkiismereti szabadság megnyirbálása vagy személyi 
szabadságuk veszélyeztetése miatt léptek át a nyugati határon. Így tett 
például Bartha Albert is, aki 1948-ban hadügyminiszter volt. Miután 
megtudta, hogy a hercegprímást letartóztatták, és egy barátja értesítette, 
hogy őt is le fogják tartóztatni, nyugatra szökött. Éppen Sopronban 
tartózkodott, tehát feleségével együtt, mintha csak sétára mentek volna, 
átmentek Ausztriába.227 

A törvényjavaslat tárgyalásánál Slachta Margit azt kifogásolja 
elsőnek, hogy „a törvényjavaslat 1. §-a általánosít. Nem határozza 
meg, hogy ki ellen indíthatják meg az illetékes fórumok az eljárást 
az állampolgárságtól való megfosztás és esetleg a vagyonelkobzás 
irányában.” Kifogásolja azt is, hogy miért a kormány dönt ebben az 
ügyben, még akkor is, ha bűnügy nem forog fenn, és nincs biztosítva a 
távollévő érdekképviselete sem.

De a legjobban azt nehezményezi, hogy a vagyonelkobzás a 
családra és a kiskorúakra is vonatkozik, „ha részt vettek a távollévőnek 

225  A Lélek Szava melléklete 1995/2.
226  Országgyűlési napló [online], 1947. IV. kötet • 1948. március 15. - 1948. december 10. - 
Ülésnapok - 1947-66. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2
Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1947_4.pdf&pg=122&zoom=h&l=s
227 Lásd Bartha Albert levele Slachta Margitnak 1951. április 7-én, Szociális Testvérek Törté- Lásd Bartha Albert levele Slachta Margitnak 1951. április 7-én, Szociális Testvérek Törté-
neti Irattára, Budapest
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cselekedeteiben, vagy ha ugyanannak irányzatát, mentalitását követték.”228 
A képviselőnő kifejti, hogy két dolgot talál ebben a megfogalmazásban 
súlyosnak. Először is azt, hogy gondolkodásmódra, mentalitásra is 
vonatkozik a büntetés. Másodszor pedig azt, hogy a szankció kiskorú 
gyermekekre is vonatkozik. A nagykorú gyermek már tud magáról 
gondoskodni, de más a helyzet a kiskorúaknál. Sőt, a törvényjavaslat 
nem határozza meg az életkort, „tehát esetleg csecsemőkre is kiterjedhet 
ez a rendelkezés”, akiknek jog, igazság és emberiesség nevében is szüksége 
volna az apai vagyonra, nem is beszélve arról, hogy semmiképpen sem 
tehető felelőssé szülei esetleges cselekedeteiért. 

Kiemeli, hogy van még egy nagyon sérelmes rész az indoklásban, 
mégpedig az, hogy visszamenőleg érvényteleníteni lehet a távollévő 
és egy harmadik személy között kötött jogügyletet, még akkor is, ha 
kijátszási szándék nélkül történt. „Milyen alapon adjon a törvény jogot 
az államnak arra, hogy ettől a semmit sem sejtő harmadik személytől 
elvegyék azt, amit ez az illető őneki eladott?”

Nehezményezi továbbá, hogy a törvényjavaslat nem különböztet 
a távollévő személyek között, nem keresi, hogy akik kinn vannak, 
milyen okból vannak kinn. A háború vihara nagyon sokakat kisodort 
az országból akaratuk ellenére, kiskorúakat, szolgálati viszonyban 
állókat, közlegényeket stb. köteleztek, hogy nyugatra menjenek. 
Ezeknek más elbírálás alá kellene esniük. Ugyanígy azoknak is, akik 
a háború után mentek ki, amikor még lehetett kapni e célból útlevelet, 
hogy biztosítsák megélhetésüket. Most már nem adnak útlevelet erre a 
célra. – Hozzáteszi azonban azt is, hogy természetesen vannak olyanok, 
akik igazságos büntetésük elől menekülnek, a törvényjavaslatnak csak 
ezekre kellene vonatkoznia.

Véleménye szerint külön csoportot képeznek azok, akik 
lelkiismereti okokból távoztak külföldre. A természetjog alapján állva, 
az embernek elidegeníthetetlen joga, hogy önmagával rendelkezzék, 
és szabadon követhesse lelkiismerete szavát. „Nálunk, meggyőződéses 
keresztényeknél, a lelkiismereti szabadság nemcsak jog, hanem 
kötelesség is, olyan fokig, hogy Szent Pál azt mondja: minden, ami a 
228 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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lelkiismeret ellen történik, bűn.” Azok, akik komolyan veszik keresztény 
kötelességüket, igen nehéz helyzetbe juthatnak. Például olyan pártba 
kényszeríthetnek valakit belépni, amelynek az irányzata ellenkezik az ő 
meggyőződésével. Ez a lelkiismereti kényszer olyan súllyal nehezedhet 
rá, amit nem tud elviselni. Így folytatja: „Ezzel próbálom indokolni, 
hogy vannak olyanok, akiknek nincs semmi bűnük, de eléjük tették 
a választást: vagy csatlakozik egy olyan párthoz, amelynek világnézete 
meggyőződése ellen van, vagy ha nem, annak következményei lesznek.” 
A képviselőnő vétlennek mondja azt, aki ilyen helyzetben a távozást 
választja, „[...] jókedvből hagyja-e itt egy ember az ő otthonát, állását, 
vagyonát?” Aki vállalja a veszedelmeket, a bizonytalanságot, hogy 
ne tegyen meggyőződése ellen, az az emberek színe-javához tartozik. 
A képviselőnő itt egy megtörtént esetet akart elbeszélni, de az elnök 
másodszor is figyelmeztette, hogy maradjon a tárgynál, és ezért 
megvonta tőle a szót. (A képviselőnő azt is elmondhatta volna, hogy 
tudja: van, aki azért távozott külföldre [disszidált, az akkori szóhasználat 
szerint], mert éppen hogy Slachta Margitot kellett megfigyelnie, és róla 
jelentéseket adnia. Az illető nem bírván a lelkiismereti terhet, inkább 
kiszökött az országból.)

A törvényjavaslatnak ez volt az általános vitája. Ezután a 
kormány képviselője válaszolt az elhangzottakra, majd az elnök 
kimondta a határozatot, hogy a Ház a törvényjavaslatot általánosságban 
eredeti szövegezésben és a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. 

Ezután következett a részletes vita. Az első szakaszhoz a 
következőkkel egészítette ki előbbi hozzászólását Slachta Margit: 

„Nehezményeztem az 1. §-sal kapcsolatban, hogy a szövegezés 
általánosít. Nagy megnyugvással hallottam az összes felszólalóktól – 
beleértve az előadó urat is –, hogy csak olyan külföldön élőkre gondol 
a kormány, akik hazaárulók, akik méltatlan magatartást tanúsítanak, 
stb. Ezt önmagában nagy megnyugvással veszem tudomásul, csak azt 
kérdezem: miért van ez csak az indoklásban, miért nincs a javaslat 
szövegében? A jogalkotásnak egészen újszerű módja, hogy amit akar 
a kormány és amiről az összes felszólalók biztosítottak bennünket, az 
nincs benne a javaslat szövegében.”229

229 Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelés Mona Ilonától
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Hangsúlyozta a képviselőnő, hogy ezt a tényt a javaslat szövegébe 
kifejezetten tegyék bele, sőt: „mivel annyira alapvető állampolgári 
jogokat érint ez a törvényjavaslat, szükségesnek tartanám [...] belevenni, 
hogy kikre nem vonatkozik. Tehát például: nem vonatkozik olyanokra, 
akik [...] lelkiismereti konfliktus miatt határozták el magukat” arra, 
hogy elhagyják az országot. A törvényjavaslat 1. §-a tartalmazza a 
visszatérésre való felszólítást. 

„Szükségesnek tartom, hogy kifejezetten benne legyen a törvényben, 
hogy akit visszahív a kormány [...] azt biztosítsa arról, hogy az az ok, 
ami miatt elment, számára nem fog megismétlődni. Például, aki csak 
politikai nyomás alól akart kitérni, [...] azt nem fogják kényszeríteni 
meggyőződése elleni politikai állásfoglalásra.” 

Továbbá, aki esetleg azért ment el, mert „egyes tényezők 
olyan szolgálatot kívántak tőle [...] ami becsületébe vágott volna, azt 
biztosítsák arról, hogy ha visszajön, visszakapja azt a kikényszerített 
kötelezettség-vállalást, amelyben a szóban forgó szolgálat megtételét 
aláírással vállalta. (Zaj a kommunista pártban)” Még azt is hozzátette: 
nyugtassák meg aziránt is, hogy visszatérése esetén a mostani tényezők 
ilyen szolgálatot nem fognak tőle követelni.

A törvényjavaslat 6. §-a szól arról, hogy a vagyonelkobzás 
a gyermekekre is vonatkozik. A képviselőnő megismételte itt a már 
elhangzott véleményét, hogy ne büntessen a törvény ártatlanokat, 
hiszen valami egészen rendkívüli dolognak kell annak lenni, „mikor 
a család tagjai részt vesznek a családfőnek egy olyan cselekedetében, 
amelyért igazságos a vagyonelkobzás.” Milyen szándék érvényesül ebben 
a szakaszban, amely azt mondja, hogy az elkobzás kiskorú gyermekre 
is kiterjed? Megemlítette, hogy látta a most játszott A diktátor című 
filmet, amelyben a diktátor ellenpólusa ezt mondja: „ameddig ember 
él a földön, addig élni fog a szabadságvágy.” Majd így folytatta Margit 
testvér: ha ez igaz, az is igaz, hogy ameddig a földön ember lesz, élni 
fog a lelkiismereti szabadság követelésének a vágya. Ha demokratikusan 
gondolkozunk, akkor annak, aki mentalitásbeli okok miatt nem találja 
itt a helyét, adjunk lehetőséget, hogy békében eltávozhasson, anélkül, 
hogy itt maradó családját sújtanánk. 
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„De ha itt tartunk embereket ilyen paragrafusokkal, ha nem ad 
a kormány útlevelet azoknak, akik el akarnak menni [...] akkor 
tudomásul kell venni, hogy az az ember, akit nemcsak a határátlépés 
bizonytalansága [...] tart vissza, akit [...] visszatart még az a kényszer 
is, hogy családját nem akarja végpusztulásba dönteni [...] mit érez a 
lelkében? Ítéljék meg a mélyen t. koalíciós pártok230, hogy a kormány 
érdeke-e vagy a hároméves terv érdeke-e, hogy embereket ilyen 
lelkiállapotba döntsünk? Kérdem, mit tegyen az az ember, aki az 
adott körülmények között esetleg nem tud megélni, az eltávozásra 
pedig nem adnak neki alkalmat, viszont becsületesen akar dolgozni?” 

Sürgeti, hogy a vagyonelkobzásra vonatkozó intézkedés csak 
kétségtelen esetekre vonatkozzék, de a családtagokra ne vonatkozzon.

Ezt követően Szebenyi Endre államtitkár kapott szót, aki 
megmagyarázta, hogy a vagyonelkobzás helyes, mert azok, akik a 
magyar kormány felhívásának nem tettek eleget, és nem jöttek haza, 
kirekesztették magukat a magyar dolgozók közösségéből. Ezeket 
az országba vissza nem engedjük, tehát ilyen személy az országban 
vagyonnal nem rendelkezhet. Megmagyarázza azt is, hogy nagykorú 
gyermekekre nem terjed ki a vagyonelkobzás, mert azok már saját jogon 
szerezhettek maguknak ingó és ingatlan vagyont egyaránt, amit senki 
tőlük elvenni nem akar. De a kiskorú és a csecsemő esetében nincsen 
szó olyan javakról, amelyeket ő szerzett, ezért elkobozható tőle a szülői 
vagyon.

Az államtitkári „magyarázat” után Slachta Margit hangsúlyozta 
azt az előbbiekben kifejtett álláspontját, hogy aki mentalitásbeli okok miatt 
nem találja itt a helyét, annak adjunk lehetőséget a távozásra, anélkül, hogy a 
családját sújtanánk. „Ellentmondás azt kívánni, hogy ne legyen itt, aki útban 
van, de ugyanakkor nem adni meg neki a lehetőséget a távozásra.”

Ezután a javaslat előadója kapott szót, aki többek között ezt mondta: 

„Minthogy Slachta Margit képviselőtársunk felszólalására ugyanúgy, 
mint erre a módosító javaslatra Szebenyi Endre államtitkár úr már 
megadta a választ, és minthogy a Slachta Margit képviselőtársunk 
által feszegetett lelki konfliktus eldöntése ezzel a törvényjavaslattal 

230 Magyar Kommunista Párt és a Magyar Szociáldemokrata Párt Magyar Kommunista Párt és a Magyar Szociáldemokrata Párt
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nincs összefüggésben, tisztelettel kérem a javaslat eredeti szövegének 
elfogadását.” 

Az elnök ezek után megszavaztatta az országgyűlést, és 
ennek eredményeképpen kimondta, hogy a kérdéses szakaszt eredeti 
formájában fogadta el a képviselőház.

A törvényjavaslat 8. §-a mondja ki azt, hogy a vagyonelkobzás 
olyan harmadik személyre is vonatkozik, aki vagy akik az illető eltávozott 
egyéntől vagy távollévőtől értéktárgyakat vagy ingatlanokat átvettek. 
Ez olyan esetekre is vonatkozik, ahol a kijátszás ténye nem forog fenn. 

„A szöveg ezt csak értelem szerint mondja – idézi Slachta Margit 
–, azonban az indoklás szó szerint kifejezi, hogy ha egy harmadik 
személy olyan embertől szerzett valamit, akár ellenérték térítésével is, 
aki azután egy éven belül eltávozott, ha az nem is történt kijátszási 
szándékkal, attól a személytől is elveszik a szerzett vagyontárgyat.” 

Ezután megjegyezte azt, hogy amikor hozzákezdett a Ház a 
törvényjavaslat tárgyalásához, akkor az előadó úr arról biztosította a 
képviselőket, hogy ennek a javaslatnak nem célja elkobzások által az 
állami vagyont gyarapítani. „Ebben a tekintetben már a 6. §-nál is 
bizonytalan az ember [...] miután a kiskorú és ártatlan gyermekektől is 
elveszik a megélhetéshez szükséges vagyont és értéket”, de még sokkal 
inkább jogellenesnek találja, hogy a jogszerű szerződéssel, átruházással, 
ellenérték átadásával történt tulajdoncserét még kijátszási szándék 
nélkül is érvényteleníthetik. A jogbizonytalanság ténye nyilvánvaló 
ebben az esetben. 

Magyarázatot kér az előadó úrtól, aki erre válaszolt is, azzal, hogy 
az „illetékes népbíróságoknak [...] joga van, sőt kötelessége a visszteher 
szempontjait figyelembe véve megállapítani a tényleges helyzetet.” 

Ezek után az elnök felszólítására az országgyűlés a 
törvényjavaslatot részleteiben is elfogadta.

Ez a törvényjavaslat is – ami ellen hiába harcolt a Slachta Margit – 
beletartozott abba a folyamatba, amelyet maga a kommunista pártsajtó így 
jellemzett: „A demokratikus pártok elsorvasztása csak része volt azoknak 
a változásoknak, amelyek a párt egész politikájában bekövetkeztek [...] 
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csorbát szenvedett a szocialista demokrácia, megsértették a szocialista 
törvényességet, eltorzult a párt gazdaságpolitikája.”231 

Az ellenségnek kikiáltott ellenzéki képviselők, köztük a krisztusi 
szellemiséget reprezentáló Slachta Margit, a megsértett demokratikus 
elvekért és a törvényességért harcoltak az ezekre az elvekre süket fülű 
országgyűlésben.

Az iskolák államosításáról232

Slachta Margit utolsó parlamenti felszólalása az iskolák államosítását 
tervező törvényjavaslat tárgyalásakor volt.233 A hitvallásos iskolák 

ellen már előbb megindult a támadás. Keresztury Dezső nem volt 
hajlandó ebben a támadásban részt venni, ezért inkább megvált 
miniszteri székétől. Erős volt a társadalmi ellenállás, azon kívül 1947 
augusztusában jöttek a választások is, ezért csak 1948-ban került 
újra napirendre az iskolák államosításának kérdése, de most teljes 
erővel. Az ellenállás óriási volt országszerte. Az Új Magyar Központi 
Levéltár anyagában található egy jelentés 1948-ból „a két munkáspárt 
egyesüléséről és az iskolák államosítását ellenző hangulatról”. Ebben 
többek között ez olvasható: „Lenyűgözően imponáló volt a falunak 
ostromállapotba való helyezése.” 

E sorok írójának emléke: orvostanhallgató rokonom mesélte, 
hogy amikor az egyetemistákat kivonultatták megtisztítani az 
úttörővasút leendő helyét, az akkori kommunista ifjúsági csúcsszervezet 
kiküldte propagandistáját, hogy a lelkesen dolgozó ifjakat megdicsérje és 
231 Pintér István, Gergely Jenő:  Pintér István, Gergely Jenő: A magyar munkásmozgalom története 1868-1976, Kossuth, 
Budapest, 1979, 204.
232  A Lélek Szava melléklete (1995/3)
233  Országgyűlési napló [online], 1947. IV. kötet • 1948. március 15. - 1948. december 10. - 
Ülésnapok - 1947-73. http://www2.arcanum.hu/pdfview/pdfview.html?dir=http%3A%2F%2
Farchivportal.arcanum.hu
%2Fpdf%2Fonap%2F&file=KN-1947_4.pdf&pg=259&zoom=f&l=s
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ideológiai képzésben is részesítse. Mikor a szónok egyik hatásos fordulat 
után emelt hangon kijelentette: itt erről a helyről is hangoztatjuk az 
ifjúság egyetemleges akaratát, az iskolák államosítását – egyetlen taps 
sem hangzott el, a hallgatók némán és mozdulatlanul álltak. Ez akkor 
és ott felért egy hangos tüntetéssel az egyházi iskolák mellett.

A törvényjavaslatot, mint azt Slachta Margit felszólalásában 
nehezményezte, sürgősséggel tárgyalták, azaz: „erőltetett menetű 
nyolcórás ülésben tárgyaljuk ezt a következményeiben kimondhatatlanul 
fontos törvényjavaslatot”. Azt is aláhúzta, hogy a törvényjavaslat 
szövegét előző nap délután fél kettőkor osztották ki, tehát lehetetlen 
volt megfelelő alapossággal tanulmányozni. Igaz, mindenki tudta, 
hogy sorra fog kerülni az iskolák államosításának kérdése, így mire a 
törvényjavaslat tárgyalására került sor, már több tüntetés234 történt az 
országban, és már alkalmazták a megfélemlítés és terror eszközeit is.

Slachta Margit leveleket küldött szét a képviselőknek és 
a képviselők hozzátartozóinak, próbálta meggyőzni őket, hogy 
ne szavazzák meg a készülő törvényjavaslatot. A levélről a javaslat 
kisgazdapárti előadója is említést tett, idézni viszont a Kommunista Párt 
szónoka, Bóka László idézett belőle: „De ha meg is marad a hittanóra, 
mit használ az, ha órán kívül más a gyakorlat?” Hozzászólásában 
„szemforgató nevetséges leveleknek” minősíti „a grafomániás idős 
dáma” írását 1948-ban az a Bóka László, aki utolsó befejezett művében, 
az Őszi naplóban,235 keserűen vallja be, hogy nem mentheti fel magát, 
mert ő mindent elhitt Rákosinak.

De még 1948-ban vagyunk, az országgyűlésben. – Az elnök 
bejelenti: 7 párt jelezte, hogy hozzászól a törvényjavaslathoz, a hét 
pártból kettő – a Demokrata Néppárt (Barankovics) és a Keresztény 
Női Tábor (Slachta Margit) - utasította el a javaslatot. A Független 
Magyar Demokrata Párt (Balogh István) szónoka egy deklarációt 
olvasott föl, melynek lényege, hogy a párt képviselői lelkiismeretük 
szerint szavaznak. A többiek lelkesen üdvözölték a törvényjavaslatot.  
Mi most Slachta Margit beszédét ismertetjük.
234 Vö. pócspetri ügy,  http://lexikon.katolikus.hu/P/p%C3%B3cspetri%20%C3%BCgy. Vö. pócspetri ügy,  http://lexikon.katolikus.hu/P/p%C3%B3cspetri%20%C3%BCgy.
html
235 Bóka László:  Bóka László: Őszi napló, Magvető, Budapest, 1965, 109. 
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Elöljáróban tudnunk kell, hogy a beszédet csonkán tartalmazza 
az Országgyűlési napló, mert a képviselőház elnöke javasolta, hogy a 
képviselőnő határozati javaslatát, „amely nemzeti szuverenitásunkat 
súlyosan sérti [...] a gyorsírói jegyzetekből törölje és a naplóból hagyja 
ki”. Ez meg is történt, de a gyorsírók átadták a csonkítatlan szöveget 
a képviselőnőnek, és ez a géppel írt szöveg csodával határos módon 
megmaradt.236 Ebből közöljük dőlt betűvel szedve a Naplóból kihagyott 
részeket.

A képviselőnő azzal kezdte hozzászólását, hogy a miniszterelnök 
úrhoz és a kultuszminiszterhez tiltakozások ezrei érkeztek, ebből ő elhozta 
a Katolikus Szülők Szövetsége és az egyházközségek tiltakozását, 2449 
darab másolatot. – Az eredeti leveleket, amelyek különböző egyházi 
szervekhez érkeztek, összegyűjtötték és önkéntes munkatársakkal237 
legépeltették e kézzel írt, egész falvak aláírását tartalmazó leveleket. – 
Ortutay miniszter gúnyosan megjegyezte: „Stencilező gépen húzták le 
ezt a szöveget és úgy írták alá.” Erre egy hang a Demokrata Néppárt 
oldaláról így kiáltott: „Nem igaz! Hazugság! Hazudik!” Az elnök rendre 
utasította a közbeszólót, a képviselők pártállásuk szerint nem parlamenti 
modorban vitáztak egymással, a viharcsengő szólt. Végre csend lett, a 
képviselőnő letette a másolatokat a Ház asztalára és folytatta beszédét.

Emlékeztette képviselőtársait, hogy a törvény tárgyalását 
megelőző sajtókampány, a bekövetkezett események, a vallásos 
összejövetelek korlátozása vagy betiltása folytán a külföldi sajtóban 
és rádióban olyan feltevések vannak, hogy itt nincs szabadság, itt 
terror uralkodik. Ez a kormány erkölcsi tőkéjébe vág, ezért ezzel 
kapcsolatban szeretne egy határozati javaslatot benyújtani, amelynek 
elfogadása esetén a kormány teljesen elhárítja magától ezeket a 
feltevéseket. Hiszen a békeszerződés „második cikkelyének második 
fejezete a vallásszabadságot biztosítja és a demokrácia biztosítását is 
kötelességünkké teszi”, és fontos, hogy külföldön úgy tekintsenek ránk, 
mint a békeszerződés megtartóira. 

236 Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest
237 E sorok írója is köztük volt (Mona Ilona) E sorok írója is köztük volt (Mona Ilona)
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„Ha tehát a kormány tisztázni kívánja ezeket a feltevéseket, akkor 
mielőtt a törvényjavaslat törvénnyé válnék [...] illetve mielőtt 
megszavaznánk, utasítsa a külügyminisztert, keresse meg az Egyesült 
Államok Szervezetét (zaj és élénk derültség a kormánypárton, 
elnök csenget) az Egyesült Nemzetek Szervezetét (folyton nő a zaj, 
viharcsengő) küldjön ki ide egy delegációt (felkiáltások, elnök csenget) 
mely megállapítja, hogy megtartja-e Magyarország a békeszerződés 
rendelkezéseit? (Óriási zaj a kormánypárton: Közönséges hazaáruló! 
Rendreutasítani! Mentelmi elé! Viharcsengő) [...]Indítványozom, 
kérje meg a kormány a békeszerződés értelmében a nagyhatalmakat, 
vagyis Oroszországot, Angliát és Amerikát, amelyek aláírták a 
békeszerződést, és amelyeknek akkreditált képviselőik vannak itt 
Budapesten (közbeszólás: Ez szabályos denunciálás! Hitványság!), 
hogy vizsgálják meg ezeknek a vádaknak valódiságát.238 (Nagy zaj, 
viharcsengő.)”

A képviselőnő ezután rátért az átadott tiltakozásokra, 
azzal hogy azok néhány millió ember véleményét képviselik, mire 
ismét minősíthetetlen közbeszólások következtek: „Maga csinálta, 
hamisítvány! A parlament szégyene, hogy itt ül!” – A nagy zaj miatt 
nem tudván beszélni, az elnökhöz fordult: 

„Elnök úr, védelmet kérek. Kérem jogaim védelmét. Nekem jogom van 
ahhoz, mint képviselőnek, hogy meghallgatásra találjak. (Folytonos 
nagy zaj, viharcsengő.) Amennyiben határozati javaslatom nem 
találna elfogadásra, arra az esetre egy olyan kérésnek adok hangot, 
amelyre a közjog lehetőséget ad, és amelynek szövege a következő:
»Tisztelettel kérek meghallgatást a Nemzetek Szövetségétől, hiszen 
programjául az emberiség békéjének biztosítását tűzte ki, és ennek 
érdekében emelem fel szavamat. A világbéke ingatag alapokon 
nyugszik és csak látszat. Az egyes országok határain belül az 
elnyomók és elnyomottak egyenlőtlen küzdelme felzaklatta az egyes 
országok lelkét. (Zaj, elnök csenget, Halljuk, halljuk!) Teljesen 
tisztában vagyok azzal, hogy egy kicsire csonkított országnak 
szerény tehetségű képviselőjétől nagyon merész vállalkozás az, amire 
magam elhatároztam, hogy nemzetem és minden jogfosztott nép 

238 Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától
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és embertársak iránt érzett kötelességem [...] (Amerikai ügynök! 
Nagy zaj.) A Népszövetség szabályzatában volt egy szakasz, mely 
szerint kisebbségek jogosítottak volnának arra, hogy sérelmeiket a 
Népszövetség elé vihessék. Tekintve a Nemzetek Szövetségének célját 
és azt a szomorú tényt, hogy csaknem az egész emberiség – nem 
Magyarországról beszélek – az egész emberiség (Zaj) megbillent és 
jogérzéke aláásatott, elengedhetetlenül is szükségesnek mutatkozik 
azt valamilyen formában a Nemzetek Szövetségének alkotmányába 
beleépíteni. Bátor vagyok ennél többre gondolni. A Népszövetség ezen 
kötelességének [...] (Zaj), hogy minden ország polgárai megkapják 
azt a szabadságot, hogy az Atlantic Chartában biztosított jogaik 
sérelmét a Nemzetek Szövetsége elé terjeszthessék. Amennyiben 
a Nemzetek Szövetsége nem látja kivihetőnek azt, hogy ezt a 
szakaszt az alkotmányába becikkelyezze [...] annak bizonyára nem 
volna akadálya, hogy megbízza a Hágai Békebíróságot [...] minden 
elnyomott népnek a hozzá felterjesztett sérelmét megfelelő szervei 
útján késedelem nélkül orvosolja [...]
Kérem a Szentlélek Úristent, ihlessen meg egy képviselőt, aki nagyobb 
képességekkel rendelkezik, mint én, akinek nemzete nagyobb 
hatalom, mint Magyarország és tagja a Nemzetek Szövetségének, 
hogy ezt a kérésemet magáévá tegye és a Nemzetek Szövetsége elé 
terjessze. És ihlesse meg a Szentlélek Úristen a Nemzetek Szövetségét, 
hogy az ily módon előterjesztett javaslatot a szenvedő emberiség 
javára határozattá emelje.«”239

Ezután akarta felolvasni határozati javaslatát, el is kezdte: 
„Szakítsa meg az Országgyűlés a javaslat tárgyalását…” (Szónok szavai 
elvesznek a zajban: Üljön le! Elég volt a gyalázkodásból! Viharcsengő.)

A képviselőnő leült. Ezután jelentette ki az elnök, hogy az el 
nem hangzott határozati javaslat „sérti nemzeti szuverenitásunkat”, 
és javasolja, hogy a határozati javaslat elmondott szövegét a gyorsírói 
jegyzetekből töröljék, és az Országgyűlési naplóból hagyják ki. 

Az el nem hangzott határozati javaslat szövege a következő:
„Szakítsa meg az Országgyűlés az iskolák államosítására vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalását és utasítsa a külügyminisztert, hogy 

239 Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától
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forduljon az UNO-hoz240 delegáció kiküldése végett [...] hogy 
vizsgálják meg, vajon a valóságnak megfelel-e az a külföldön elterjedt 
hír, hogy Magyarországon rejtett vallásüldözés folyik, és a törvények 
demokráciaellenes terrorral jönnek létre. A vizsgálat vonatkozzék 
különösen a most tárgyalás alatt lévő s az iskolák államosítására 
vonatkozó törvényjavaslat előzményeire és a néptömegek valódi 
kívánságaira.”241 

Ezt az el nem hangzott határozati javaslatot a képviselőnő 
letette a Ház asztalára. Miután az általános vita befejeződött, ellenzéki 
javaslatra név szerinti szavazás következett. Mint ismeretes, 230 igen és 
63 nem szavazattal a javaslat törvénnyé lett. 

A határozat kimondásakor az akkori kormánypárti képviselők – 
a kommunisták – felálltak, és elkezdték énekelni a Himnuszt. A nemmel 
szavazó képviselők felálltak, de nem énekeltek. Slachta Margit pedig 
ülve maradt. Óriási felháborodás tört ki, és a képviselőnőt a Mentelmi 
Bizottság elé utalták. Magáról az ülésről nincs dokumentum az Új 
Magyar Központi Levéltárban. A mentelmi bizottság elnöke Marosán 
György volt, akinek kérdésére, hogy miért maradt ülve a Himnusz 
alatt, Slachta Margit ezt válaszolta Mélyen érintette, hogy azok kezdik 
énekelni, Isten áldd meg a magyart, akik most fosztották meg az ifjúságot 
Istentől. Elismeri, hogy hibázott, nem ülve kellett volna maradnia, 
hanem letérdelni és a 137. zsoltárt imádkozni: „az Úr énekét hogyan 
énekelhetnénk idegen földön?” 242

Az ország és a nem kommunista sajtó hangulatára jellemző, 
hogy a Magyar Nemzet 1948. június 17-i száma egyáltalán nem említi a 
„Himnusz meggyalázását”, csak azt, hogy 

„A viharcsengő csupán Slachta Margit beszéde közben kezdett el 
berregni [...] a kormány tagjai felváltva figyelték a tanácskozást [...] 
ami szintén arra vall, hogy végül is a mai kormánynak [...] szinte 
presztízskérdésévé lett az iskolák államosításának keresztülvitele.”

240 Egyesült Nemzetek Szövetsége Egyesült Nemzetek Szövetsége
241 Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától Dőlt betűs kiemelések Mona Ilonától
242 Testvérközösségben elhangzott, emlékezetből idézett szavak. (Mona Ilona) Testvérközösségben elhangzott, emlékezetből idézett szavak. (Mona Ilona)
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Az egyházi iskolák államosítása sikerült, és ez folytonosan 
megújuló nagy sebet okozott a társadalomnak. 

Slachta Margitot két vétségéért utalták a mentelmi bizottság elé: 
a határozati javaslatért és a Himnusz ellen elkövetett tiszteletlenségéért. 
Ezért kétszer hat hónapra, azaz egy teljes évre zárták ki az 
országgyűlésből. Elvesztvén mentelmi jogát, rejtőzködve, bujdokolva 
volt kénytelen élni.1949 nyarán illegálisan hagyta el Magyarországot a 
Szociális Testvérek Társaságának másik két tagjával.243 Szándéka az volt, 
hogy megtartja elöljárói vizitációját a Társaság tengerentúli házaiban, 
hiszen ezekre a hivatalos látogatásokra 1936 óta nem volt lehetősége. A 
testvéreknek hátrahagyott levelében távozásával kapcsolatban ezt írta: 

„Ti tudjátok, hogy soha nem akartam kimenni. Most sem úgy 
megyek, hogy disszidálni akarok. Azonban, miután a Népfront 
Országos Központja nem adta meg a választásokon való részvételt,244 
itt megszűnt a lehetőség, hogy mint keresztény ellenzék szolgáljam 
a hazát. Kint viszont éppen a közügyek miatt az ostrom óta 
háttérbe szorított társulati kötelességeimnek tehetek eleget. Amint 
munkámmal kint kész vagyok, sietve térek vissza […]
Sajnálom, hogy »feketén« megyek, de hiába kértem az összes 
fórumoktól kiutazási engedélyt, mikor tavaly a parlament egy évre 
kizárt. […]
Ti tudjátok a legjobban, hogy a Hazát itt hagyni nem akartam és 
nem akarom, de a kötelesség visz - és hoz vissza.”245

Margit testvér azt remélte, hogy a testvérközösségek 
meglátogatása után majd hazatérhet Magyarországra. Ez a vágya 
azonban nem valósulhatott meg. Életének utolsó évtizedeit emigrációban 
élte az Egyesült Államokban, ahol 1974. január 6-án adta vissza lelkét 
Teremtőjének.

243 Vö. Mona Ilona:  Vö. Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus, Budapest, 1977.
244 A Keresztény Női Tábor indulni akart a választáson, mégpedig keresztény és ellenzéki ala- A Keresztény Női Tábor indulni akart a választáson, mégpedig keresztény és ellenzéki ala-
pon, de természetesen elutasították Slachta Margit ezzel kapcsolatos kérelmét. (Mona Ilona)
245 Slachta Margit levele Rónai Paula testvérnek és a testvérközösségnek 1949. június 20-án,  Slachta Margit levele Rónai Paula testvérnek és a testvérközösségnek 1949. június 20-án, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, Budapest, 1186/4. számú kézirat.
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