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ELŐSZÓ

JÉZUSOM! IRGALOM!

Slachta Margit fogadalmi mottója

Az illegalitásban úgy hatvanan csatlakoztak, a börtön árnyékában 
is, a szociális, szentlelkes karizmához, hogy az ősi szerzetesi szellemet az 
élet viharai között éljék.

Miért élő, vonzó nekünk, szociális testvéreknek Margit testvér, a 
Margit testvérben lobogó karizma?

Közhely, hogy a történelem ismétli önmagát – hiszen az ember 
nem igen változik, s minden egyes embernek személyesen el és be kell 
fogadnia a Megtestesült Igét, a Világ Világosságát, aki ellen a sötétség 
erői szövetkeznek, de az egészen új és prófétai látás, hogy az emberi kö-
zösségnek mint közösségnek is megváltásra van szüksége.

Az emberi közösség Isten-hiánya a krízisek oka. Benedek pápa a 
világ mostani gazdasági krízisének okát egyértelműen az erkölcsi krízis-
ben, a hit krízisében látja. Margit testvér pedig ezt mondta a két világ-
háború közötti nagy gazdasági krízis idején, 1933-ban: Mi szociális téren 
társadalmi reformokért és egy jobb világért küzdünk. A szociális bajok oka 
a léleknélküliség. Dolgozni akarunk azon, hogy jöjjön el a Szentlélek. A 
szociális reformokat csak akkor tudjuk igazán végrehajtani, ha a társada-
lom lélekkel telik el, ha a nyomor oka, a léleknélküliség megszűnik.

XVI. Benedek pápa enciklikáiban a torz, ember-alkotta, fenyege-
tő istenképekkel szemben kimondja újra: Deus Caritas est – Isten Sze-
retet –, s ez a Spae Salvi – az üdvösségünk reménye, s csak a Caritas in 
Veritate teszi szabaddá az emberi közösséget.

Margit testvér pedig ezt mondta 192�-ben: Legyen bennünk tény, 
átélés, hogy az Isten szeret bennünket. Várjuk a Szentlelket! Ő a Szeretet-
Isten. Egész különlegesen az égő jegyesi szeretetet kérjük tőle! A kis dolgok-
hoz nagyobb szeretet kell sokszor, mint a nagy dolgokhoz.
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A tökéletes szeretet kizárja a félelmet! Szeressünk, és ne féljünk! Az 
Úr Jézus nem porkoláb, az ő szeretetével az emberek szeretete mindig össze-
egyeztethető. Nekünk mindenkit szeretnünk kell. Nem elszegényítően, ha-
nem gazdagítóan. Amit Krisztus kér, azt odaadjuk, amit meghagy, annak 
örülünk. A Szentlélek világosságában megértjük, hogy miért van minden: a 
magunk és mások kiüresedése, a személyes és társadalmi megpróbáltatások, 
hanyatlás és fejlődés.

II. János Pál pápa a harmadik évezredet az irgalmasság misztéri-
umának fényébe helyezte. Margit testvér fogadalmi mottója, Isten- és 
emberszeretetének titka: Jézusom! Irgalom! – és arra tanít bennünket, 
hogy nőiségünk-anyaiságunk ajándéka Isten irgalmas szeretetével öleli 
körül az ember fenyegetett egyéni és közösségi életét. S az Isten irgal-
ma a forrása a kinyilatkoztatásnak, hogy van Igazság, és van megváltó, 
megszentelő Szeretet.

A történelmi és életrajzi adatok csak hitelesítő, kontextusba he-
lyező eszközök, melyek nem tudják feltárni Slachta Margit titkát, ha 
nem próbáljuk megérteni lelkiségét, talán szabad azt mondani, hogy a 
misztikáját, úgy, ahogyan azt ő maga megosztotta hivatásban testvérei-
vel. Ezért nőhetett és élhet ma is Margit testvér karizmájából közösség. 
Ez volt a forrása minden közéleti tevékenységének. Ennek feltárására 
született meg ez a kiadvány.

      Sztrilich Ágnes SSS

Előszó
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BEVEZETÉS

A SZÖVEGVÁLOGATÁS SZEMPONTJAI

A szociális testvéri karizma  
Margit testvér írásaiban

Margit testvér tanításainak első válogatását tartjuk a kezünkben, 
amelyet reményeink szerint majd több hasonló követ. Mit olvashatunk 
ebben az első kötetben? Milyen szempontok alapján készült ez az első 
összeállítás?

Nem volt egyszerű eldönteni, mely tanításainak közzétételével 
kezdjük ezt a sorozatot. Olyan gazdag az a lelki örökség, amelyet ránk 
hagyott! Kezdhettük volna tematikus összeállítással karizmánk legfon-
tosabb összetevőiről: a szentlelkes életről, a szociális küldetésről, a bene-
deki gyökerekről. Mindezt kiegészíthettük volna a természetfelettiség 
útjáról és az éves mottókról szóló tanításokkal, valamint számos lelki 
napos elmélkedésével. Folytathattuk volna a sorozatot a nagy program-
adó beszédekkel, káptalani beszámolókkal egészen a közéleti és parla-
menti beszédekig. És hol vannak még A Lélek Szavában vagy a Magyar 
Nőben megjelent cikkek és kiterjedt levelezése?

Amikor a kötet összeállításán fáradozva újból átolvastam Margit 
testvér tanításait A Testvér hasábjain, akkor világossá vált számomra a 
megfelelő rendezési szempont: a Szociális Testvérek Társaságának meg-
alakulása lesz a kiindulópont az Alakulási jegyzőkönyvvel, hiszen ez az 
alap, és ezt fogják követni időrendi sorrendben Margit testvér évenkénti 
fontos tanításai a Társaság céljáról, jellegéről, lelkiségéről, életéről, 
növekedéséről. Az első kötet az 1923–1939 közötti időszakot fogja át. 

A válogatásnak e szempontjai azzal a lehetőséggel ajándékozzák 
meg az olvasót, hogy szinte kézzel foghatóan bontakozik előtte a Társa-
ság élete, lelkisége, tevékenysége Margit testvér szavai által. A szociális 
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testvéri karizma minden lényeges szempontja – szentlelkes élet, szociális 
küldetés, benedeki gyökerek, természetfelettiség – megjelenik a kötet 
írásaiban, de fejlődési folyamatában. 

Most nézzük meg röviden, hogyan kapcsolódnak a kötet tanításai 
a szociális testvéri karizma jellegzetességeihez!

Margit testvér minden jelentős beszédében kiemeli a szentlel-
kes élet lényegi voltát a szociális testvér életében és küldetésében. Ez-
zel találkozhatunk a legelső pünkösdi lelkigyakorlat tanításaiban – A 
mostani pünkösd alapító pünkösd, Szentlélek Úristen, mi Téged várunk… 
– ugyanúgy, mint a kötet egyik utolsó írásában, az 1939. évi mottóról 
szóló tanításban: Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum. Ez a gondo-
lat jelenik meg a szociális testvér képét felvázoló első írásában1  és az 
olyan programadó beszédekben, mint a Zászlószentelésünk� című, vagy 
a nagyszabású Szentlélek-templom építéséről szóló tanításokban.3  

A szociális testvér képét és küldetését megrajzolva Margit testvér 
hangsúlyozza a szociális és a szentlelkes összetevő elválaszthatatlansá-
gát: „[…] nagy ellentmondás volna, ha mintegy fiókokba volna rakva ben-
nünk külön-külön a szociális program és a Szentlélek-kultusz. Az én egész 
lényemnek, minden cselekvésemnek Lélektől áthatottnak kell lennie”.� 

A szociális küldetés a sokféle apostoli munka lendületes bonta-
kozásában jelenik meg, amelyet megismerhetünk a kerületi5 és kápta-
lani beszámolókból, majd pedig a szociális iskola megalapításából, ami 
úttörő kezdeményezés volt ezen a területen Magyarországon.6 

Margit testvér évente jelmondatot adott a közösségnek, amely-
hez magyarázatot is fűzött. Ezeket tartalmazzák a kötet Tanítás a mot-
tóról című írásai. A mottómagyarázatokat olvasva rácsodálkozhatunk 
arra, hogy Margit testvér hogyan erősítette a testvérekben a benedeki 
lelkiség jellemzőit: a békét,7  a Krisztus-központúságot8  és a „minden-
1  Mennyit valósítottál meg? 29. o.
2 127. o. 
3 A Szentlélek-templom I. és II. című írások, 111. és 11�. o.
� U.o.
5 Az anyakerület 193�-33. évi vázlatos munkaeredményei, 130. o.
6 Vö. A szociális iskola című tanítás, 179. o.
7 Vö. 192�. évi mottó: Békesség a földön a jóakaratú embereknek! 23. o.
8 Vö. 1935. évi mottó: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat 

Bevezetés
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ben dicsőíttessék az Isten” lelkületét.9 Felfedezzük, hogy a kezdetektől  
hangsúlyozta az ora et labora benedeki elvét a Társaság egészének vo-
natkozásában. Ezért szólt arról a vágyáról az egyik mottómagyarázat-
ban10 és az Első adorációnk című tanításban, hogy szüntelen örökimádás 
legyen a Társaság központjában. A mottótanítások által arra is rálátunk, 
hogy szentlelkes lelkiségünk mennyire eucharisztikus!11 

A mottók által kapcsolatba kerülünk közösségünk kegyelmi tör-
ténéseivel. Az 1929. évi jelmondat – Légy hű mindhalálig! – felidézi Sal-
kaházi Sára testvér példáját, aki ebben az évben kezdte meg noviciátu-
sát. Sára testvér társulati életének első mottóját valóban életté váltotta, 
hűséges volt mindhalálig az Úristenhez, a hivatáshoz és a testvérekhez, 
és így lett a Társaság első vértanúja. 

Az 1933. évi jelmondatot – Csak addig éljen Társaságunk, míg a 
szeretetnek hordozója! – úgy tekinthetjük, mint Margit testvér szellemi 
végakaratát, amelyet a közösség egy megpróbáltatásokkal terhes idősza-
kában hagyott ránk. Ebben az időben született meg a szeretet fogadal-
ma,12 amely hatékony lelki eszköznek bizonyult a közösségi szellem és 
testvéri szeretet megerősítésében. Rónai Paula alapító testvér szerint e 
fogadalom bevezetése által Margit testvér újraalapította a Társaságot a 
hűséges szeretet szellemében. 

A válogatásban hangsúlyos szerepet kapnak azok a tanítások, 
amelyek által Margit testvér bemutatja a Társaságnak mint élő szer-
vezetnek a fejlődését. Az alakulás tizedik évfordulója ad okot a hálával 
telt visszatekintésre.13 Ezekben az években több tanítás foglalkozik a 
Társaság szervezeti kiépülésével és lendületes növekedésével.1�

A szociális testvéri lelkiség bontakozásának fontos állomása az 
1936. év, amelyben egy egész tanítássorozatot tartott Margit testvér a 

találtok lelketeknek. 1�5. o.
9 Vö. 1928.évi mottó: Mindenben dicsőíttessék az Isten! 51. o.
10 Vö. 1936. évi mottótanítás: Márta, Márta, egy a szükséges! 163. o.
11 Vö. 1939. évi mottótanítás: Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum 193. o.
12 Vö. A szeretet fogadalma és a Szereted-e jegyesemet? című írások 76. és 1�8. o.
13 Vö. 1933. május 1�. 12�. o.
1� Vö. az Előre és a Látom? című írásokat 98 és 152. o.

A szövegek válogatásának szempontjai



10

természetfelettiségről, amely feltételezhetően mély istentapasztalatá-
ban, misztikájában gyökerezik, és ami egészen eredeti lelkiségre utal  
az Egyházban.15 E sorozat megalapozó beszéde16 felvázolja előttünk 
azt a lelki utat, amely a szociális testvért elvezeti az istengyermekség, 
a krisztusjegyesség és a Lélekkel teltség tapasztalatán át a Szenthárom-
sággal szeretetben egyesült életre, az életszentségre. Erre mutat példát 
Boldog Salkaházi Sára vértanú testvérünk élete és halála.

1936-ban jelent meg egy másik fontos tanítása Margit testvérnek 
A legfontosabbról címmel, amelyben a testvérek lelkére köti: „…mennyi-
re kell, hogy lelkesítsen bennünket a legnagyobb, a legszentebb, amit célul 
tűzhetünk, amelyért egyesegyedül érdemes élni: a szeretet megvalósítása. 
… Az Úristen akarja, hogy a Társaság legyen, és hogy a szeretet 
tűzhelye legyen.” 17 Ez a tanítás kifejezi azt, hogy a szociális testvér 
hivatásában a leglényegesebb az, hogy a megszentelő Szeretet külde-
tésében járjon, hogy árassza magából a szeretet szellemét, és tükrözze az 
emberek között Isten irgalmas, gyógyító, felemelő szeretetét. Nemcsak 
az egyes szociális testvér küldetése az, hogy a megszentelő Szeretetről 
tanúskodjék, hanem az egész Társaság arra hivatott, hogy a Szentlélek 
befogadása által a szeretet tűzhelye legyen!

A válogatás egyik utolsó írása18 arra mutat rá, hogy a Szociális 
Testvérek Társasága az 1938. évi budapesti Eucharisztikus Világkong-
resszus idején már nemzetközi közösséggé vált, amely hálára és bizako-
dásra indította Margit testvért. Abban bízott, hogy a jövőben a Társaság 
még tovább fog erősödni nemzetközi közösségként. Ennek reményében 
gondolkodott újabb missziós letelepedésről.

A válogatásban szereplő szövegekről fontos még megjegyeznünk, 
hogy többnyire élőszóban hangoztak el a testvéri közösségben, és egy-
egy testvér lejegyezte gyorsírással a hallottakat. Így lehetőség volt később 
a sokszorosításra, majd pedig 1929-től A Testvér című belső közösségi 

15 Ezt hangsúlyozta Tilmann Beller schönstatti atya 2011 februárjában Budapesten annak a 
műhelynek a keretében, amelynek témája Slachta Margit lelkisége volt.
16 Vö. Amire mindnyájan vágyódunk 170. o.
17 Vö. A legfontosabbról 166. o.
18 Vö. Nemzetközi testvér-összejövetel 189. o.

Bevezetés
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lapban való megjelentetésre. 
A válogatás összeállításában forrásként elsősorban A Testvér című 

belső társulati folyóiratot használtuk, tehát a nyomtatásban is megje-
lent tanításokból indultunk ki. Ezeket egészítettük ki olyan kéziratban 
meglévő tanításokkal, amelyek Mona Ilona Anícia testvér munkássá-
gának köszönhetően a Szociális Testvérek Történeti Irattárában meg- 
találhatók.

Köszönöm Sztrilich Ágnes testvérnek, a magyar kerület elöljáró-
jának, hogy megbízott a Slachta Margit testvér örökségét közkinccsé 
tevő kötet összeállításával, amely megtisztelő és lelkesítő feladatat volt 
a számomra.

Köszönöm mindazoknak a testvéreknek a munkáját, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy ez a kötet elkészüljön. Külön köszönet illeti Tóth 
Anna testvért, aki kitartóan segített a szövegek számítógépre vitelében; 
Exner Gabriella és Farmati Anna testvéreket, akik a szövegek korrek-
túráját végezték el, valamint Kelemen Eszter testvért, aki a borítót ké-
szítette el, és a nyomdai munkálatokat segítette elő. Köszönöm Sándor  
Erzsébet testvérnek, hogy a szöveggondozás munkáját megosztotta  
velem. Végül megköszönöm a Slachta Margit Kör tagjainak, hogy a 
szövegek számítógépre vitelében és gondozásában olyan lelkesen segí-
tettek. 

Testvérek, nélkületek nem készült volna el ez a kötet, amit most, 
2011 őszén, nagy örömmel adunk át a testvéri közösségnek, a Szociális 
Testvérek Társasága barátainak, ismerőseinek és Slachta Margit tiszte-
lőinek.

Berkecz Franciska SSS

A szövegek válogatásának szempontjai
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A szöveggondozás szempontjai

Slachta Margit írásai egy sajátos karizma és egy közösség alapító 
okmányainak tekinthetők, ereklyeként kezelendők, ezért írásainak ki-
adásakor körültekintő szerkesztői és szöveggondozói munkára volt és 
van szükség. A szöveggongozás a 20. századi szövegek gondozásának 
általános filológiai szempontjainak figyelembe vételével és az akadémiai 
helyesírás szabályai szerint történt. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatásban 
is megjelent és saját kéziratban lévő szövegek esetében csak helyesírá-
si hibákat javítottunk, a szóbeli szöveg lejegyzése nyomán keletkezett 
kéziratokat is csak a legszükségesebb esetben stilizáltuk. Amennyiben 
az első esethez tartozó szövegben is fölmerült valamilyen megértési ne-
hézség vagy nagyobb nyelvi hiba, melynek javítása a mondat átfogal-
mazását is magával vonta, erre jegyzetben utaltunk. Az értelemszerűen 
kikövetkezett kiegészítést [ ] jelöli. Helyesírási kérdésekben az érvény-
ben lévő szabályzatot követtük, illetve figyelembe vettük az Útmutató 
az egyházi kifejezések helyesírásához című kiadványt is (Szent István Tár-
sulat, 2006). Kivételes esetekben azonban ezektől eltérő megoldásokat 
is alkalmaztunk, amennyiben a szerző és/vagy a szöveg szempontjából 
ennek jelentésértéke eltért a szabályosétól.

Farmati Anna SSS

Bevezetés
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Alakulási jegyzőkönyv

1923

Jegyzőkönyv,
 

f elvétetett a Szociális Testvérek Társaságának Slachta Margit 
testvér elnöklete alatt 1923. május 12-én reggel 7 óra 35 perc-

kor a Szociális Missziótársulat Mária Mercedes Otthonának kápolnájá-
ban (Erzsébet királyné útja 17.) tartott alakuló ülésén.

Jelen vannak: Bokor Erzsébet, Brósz Klára, Meleg Klotild, Mé-
száros Friderika és Slachta Margit testvérek. 

Elnök megnyitja az ülést. A jegyzőkönyv vezetésével Klotild test-
vért bízza meg, a hitelesítésre Friderika és Klára testvéreket kéri fel.
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Klotild testvér indítványozza, hogy a jegyzőkönyvet mindenki írja 
alá, sőt a betegét ápoló Zsuzsanna testvér is.

Elfogadják. 

Elnök: Indítványozza, hogy boruljunk le lélekben az Oltáriszent-
ségben jelen lévő isteni Fölség előtt, mert egész életünkre kiható pilla-
natot élünk, mely ugyan elrepül. De örökítsük meg emlékét nemcsak a 
napnak, hanem a percnek is, melyben elhatározásunkat véglegesítjük, és 
az évfordulón éljük át minden reggel 7 óra 35 perckor ennek a valósággá 
vált elhatározásnak emlékét.

Kérem, hogy előzetes megállapodásunk alapján mondjuk ki, hogy 
közös életet akarunk élni, a Szociális Missziótársulattól különválva, a 
Szociális Testvérek Társaságában, melyet most megalakítunk.

Kimondják.

Elnök: Mondjuk ki, hogy lényegében azon az alapon akarunk áll-
ni, melyre főnöknő anyánk és püspök atyánk a Missziótársulatot erede-
tileg állították, mint az az első szabályzatokból és különféle nyomtatvá-
nyokból kitűnik, mégis azzal a hozzátevéssel, hogy ha az egyházjogászok 
megállapítása szerint azok kitűzött feladataink szolgálatával nem egyez-
tethetők össze, akkor azokat megfelelően módosítjuk.

Hozzájárulnak.

Elnök: Kimondjuk tehát, hogy egyházjogi szempontból societas 
mulierum sine votis, vagyis a megyéspüspök által alapított, az ő jogha-
tósága alatt álló, nyilvános fogadalom nélküli, de a közös élet szabályait 
követő női vallásos társaság lebeg a szemünk előtt, illetőleg ennek a 
kánonjogi formák között történő alapítását kérjük a magunk számára.

Kimondják.

Elnök: A célkitűzést illetőleg maradjunk meg annál, amit sza-
bályzat-tervezetünkbe – amelyet a hercegprímás őeminenciájához az ő 
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rendelete értelmében mint az új szabályzathoz való hozzászólásunkat 
benyújtottunk január 3-i kelettel – [foglaltunk], s melyet akkor a közös 
megállapodással így körvonalaztunk:1

„A Társulat feladata, hogy hivatásos és képzett munkaerőket ál-
lítson be a modern élet által teremtett minden téren, ahol ezen munká-
ra gyermek-, nő- és családvédelmi vonatkozásokban karitatív, szociális 
valláserkölcsi, gazdasági, népegészségügyi, kulturális és állampolgári 
szempontból szükség van.”

Mégis azzal a hozzávetéssel, hogy amennyiben a Szociális  
Missziótársulat inkább karitatív munkát végez, nálunk inkább a  
szociális és nőmozgalmi munka fog kidomborodni.

Elfogadják.

Elnök: Ami a fogadalmakat illeti, abban állapodtunk meg, hogy 
magánfogadalmat akarunk tenni. Megmaradunk e mellett?

Megmaradnak.

Elnök: Mondjuk ki továbbá, hogy anyagi főforrásunk saját mun-
kánk lesz, tehát ipari, kereskedelmi, gazdasági vállalatok, stb. jövedel-
mei, és csak másodsorban fogunk igénybe venni adományokat.

Abban azonban kifejezetten állapodjunk meg, hogy miután lel-
ki függetlenségünket minden irányban a végletekig meg akarjuk óvni, 
sem az államtól, sem a várostól nem kérünk és nem fogadunk el semmit, 
ami ellenszolgáltatás nélkül, mint adomány jutna osztályrészünkül, és 
így lekötelezne. Ez különben még más alkalommal részletes megbeszé-
lést igényel.

1 Az alakulási jegyzőkönyv eredeti szövege: „A célkitűzést illetőleg maradjunk meg annál, 
amit szabályzattervezetünkbe, melyet a Hercegprímás Őeminenciájához az ő rendelete ér-
telmében, mint az új szabályzathoz való hozzászólásukat benyújtottunk január 3-i kelettel s 
melyet akkor a közös megállapodással így körvonalaztunk:”

Alakulási jegyzőkönyv
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Ez távolról sem akar egy elvi ellenzékiségre való beállítottságot 
jelenteni, hanem tisztán csak lelki függetlenségünk megőrzésére való 
törekvést.

Hozzájárulnak.

Erzsébet testvér: Gazdasági szervezetünk a Testvérszövetség lesz, 
melynek feladatát az fogja képezni, hogy úgy a nővérek fenntartására, 
mint a mozgalmak anyagi aláalapozására a szükséges összegeket meg-
szerezze.

Ezért indítványozom, hogy a hozzánk közel álló vezető mun-
katársakat olyan egyházias szervezetbe vonjuk be, amelyet a Kódex  
Confraternitas néven ismer.

Elfogadják.

Elnök: Amint közismert, úgy határoztunk, hogy szeparáció ese-
tén alapítónknak mindenkor Farkas Edith főnöknőt fogjuk tisztelni. Ő 
a szeparációt nem fogadta el, és május �-én megkaptuk püspök atyánk 
felmentését és a Társulatból való „elbocsátást”.

Ezzel a jogviszony közöttünk megszakadt. Minket „kilépettek-
nek” minősítettek, és mi most újra alakultunk. Ez eredeti tervünket 
keresztülhúzta.

De ha így főnöknő anyánkat nem is tekinthetjük alapítónknak, 
indítványozom, hogy örökítsük meg, hogy az ő gondolatait vettük át, ő 
adott eddig életlehetőséget, miért is mindig hálával és szeretettel fogunk 
róla megemlékezni, és napi közös imánkban érte kifejezetten imád- 
kozni.

Örömmel hozzájárulnak.

Elnök: A tényleg ittlévőkön kívül Petra és Paula nővér hivatalosan 
bejelentették, hogy állásfoglalásukat a miénkével előre is azonosítják, 
tehát ők is beléptek.   
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Az alapítók nevei e szerint a következőképpen 
jegyzőkönyveztettek: Bokor Erzsébet, Brósz  
Klára, Meleg Klotild, Mészáros Friderika, Rónai 
Paula, Rónai Petra, Rónai Zsuzsanna, Slachta 
Margit.

Elnök: Habár Szikszó a Társulatnál csak május 15-én fog nyilat-
kozni, nálunk csatlakozásukat már bejelentették. Kérem az illetőket név 
szerint jegyzőkönyvezni.

Horváth Jolán, Horváth Ida, Kuhajda Dominika, 
Lampert Júlia, Molnár Klementin, Pisszenberger 
Sarolta, Resner Johanna, Schwartz Teréz, Szűcs 
Irén.

Klára testvér: Mária nővér, kit elhatározásában azzal zavartak 
meg, hogy mivel a Társulat még nem volt végleg kialakulva, mikor a 
fogadalmat letette, az őt minden változás dacára köti, egy hónap múlva 
fog végleg dönteni, mikor lelki egyensúlyozottságát visszanyerte. Indít-
ványozom, hogy amennyiben egy hónap múlva a belépés mellett dönt, 
vegyük fel őt is az alapítók sorába.

Schwartz Mária nővért feltételesen beiktatják.

Friderika testvér: Amerikába való elutazásuk előtt Gertrúd és 
Hedvig nővérek is úgy nyilatkoztak, hogy ügyeink rendezése esetén ők 
is hozzánk csatlakoznak. A távolság folytán még nem nyilatkozhattak, 
kérem tehát, hogy amennyiben állásfoglalásuk mellett megmaradnak, 
sorozzuk őket is az alapítók közé.

Horváth Gertrúd és Vozáry Hedvig nővéreket  
feltételesen az alapítók közé veszik fel.

Elnök: A Missziótársulatból az új szabályzat miatt eltávozott hét 
jelölt és négy újonc bejelentette csatlakozását. Kérem az ő felvételüket 
is.

Alakulási jegyzőkönyv
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A következő jelentkezők az alapítók sorába vétet-
nek fel: 

Volt újoncok: Dezsényi Marietta, Kun Mechtild, 
Puky Adrienne, Turán Eleonóra.

Volt jelöltek: Bódogh Berta, dr. Boros Vilma, Ka-
bos Irén, Kun Erzsébet, Künnle Theodóra, Hor-
nyák Anna, Sprenger Mária.

Erzsébet testvér: Indítványozom, hogy Mázy főigazgató urat, ki 
a Társulat első lelkiigazgatója volt, aki lélekben soha sem szűnt meg az 
lenni, és aki változatlanul az eredeti irányt képviselte, kérjük fel, adja 
beleegyezését ahhoz, hogy az illetékes egyházi hatóságtól az ő lelkiigaz-
gatói minőségben való kinevezését kérjük.

Jelenlevők hálás és lelkes örömmel járulnak hozzá. 

Erzsébet testvér: A temesvári nővérek a román törvények miatt 
nem csatlakozhatnak úgy, hogy velünk szervezeti egységben legyenek, 
azonban hivatalosan értesítettek minket, hogy szellemben, irányzatban 
és szeretetben egyek velünk, miért is indítványozom, hogy jelen alka-
lomból, szívünk egész melegével üdvözöljük őket.

Testvéri szeretettel küldenek üdvözletet a temesváriaknak. 

Klotild testvér: Mondjunk jegyzőkönyvi köszönetet lelkiatyáink-
nak, kik kivétel nélkül odaadó gondossággal nyújtottak nekünk lelki 
támaszt az elmúlt nehéz időkben, úgyszintén hivatalos egyházi hatósá-
gainknak, kiknek tárgyilagos jóindulatát mindig hathatósan éreztük.

Egyhangúlag csatlakoznak az indítványhoz.

Elnök: Erzsébet és Klára nővéreket bízzuk meg gazdasági ügyeink 
ideiglenes intézésével. Mivel a rend és ügymenet fenntartása szükséges-
sé teszi, hogy befelé is legyen egy intézkedő fórum, tekintsük Erzsébet 
testvért továbbra is házfőnöknek, akinek nem a fogadalom erejénél fog-
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va, de erényből és gyakorlati szükségességből engedelmeskedni fogunk 
az átmeneti időben.

Elhatározzák, és hálás köszönetet mondanak  
Erzsébet testvérnek, ki gondosságával és mun-
kájával a Mercedesben lakók számára eddig is  
nélkülözéstől ment otthont teremtett.

Erzsébet testvér: Indítványozom, hogy Margit testvért hatalmaz-
zuk fel ideiglenesen, hogy Társaságunkat kifelé képviselje.

 Hozzájárulnak.

Elnök: Klotild testvérre pedig ruházzuk rá a Testvérszövetség azon 
ügyeinek intézését, melyekre a Szövetség elnöksége felkéri.

Reáruházzák.

Elnök: Ülésünknek több tárgya nincs.

Kérem a testvéreket, imádkozzuk el fogadalmi imánkat – nem 
olyan értelemben, hogy az formális fogadalom legyen, mert arra most 
nincs meg a kellő alapunk – , hanem csak azon tény kifejezéseképpen, 
hogy a nem kért feloldozás csak külső forma volt, mely lelkünk meg-
kötöttségét nem érintette, és tudatunk bizonyságot tesz nekünk arról, 
hogy változatlanul fogadalmasok vagyunk.

 Friderika testvér: Kérem, hogy habár a Társulatban csak ideigle-
nes fogadalmas voltam, de minthogy én lélekben örökre lekötöttem ma-
gam, a fenti értelemben én is az örökfogadalmi formát mondhassam.

Hozzájárulnak. 

Az oltáron meggyújtják a gyertyákat, behozzák az irgalmas Szűz-
anya mercedesi képét, és elimádkozzák a fogadalmi imát.

 
Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést bezárja. 

Alakulási jegyzőkönyv
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Kelt, mint fent.
  

  Elnök:          Jegyző: 
Slachta Margit testvér s. k.       Meleg Klotild testvér s. k.
 

Hitelesítők: 

Brósz Klára testvér s. k.,             Horváth Friderika testvér s. k., 

Bokor Erzsébet testvér s. k.,            özv. Toponarszky Urosné   
                                                    Rónai Zsuzsanna testvér s. k.

P. H.

(A Testvér, III. évfolyam 6. szám, 193�. február)

19�3
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Békesség a földön  
a jóakaratú embereknek!

192�

A mostani pünkösd alapító pünkösd2 

A mai esti elmélkedés csak bevezető az egész lelkigyakorlat-
hoz, és tárgya: elszakadni – ki amennyire képes – a külső, 

világi foglalkozástól. Helyezzük bele lelkünket a magányba, a csendbe!
Gondoljuk át, hogy az általános újjászületést akarjuk kieszkö- 

zölni! Sajátos gyöngeségeinkkel szemben sajátos erőt, kegyelmeket  
kérünk. Helyezkedjünk olyan lelkiállapotba, amely örömet, lendületet 
ad nekünk! Mottónkra gondoljunk, és pihenjünk meg egészen a csend-
ben! Kezdjük meg még ma este ennek a lelkiállapotnak a felindítását, 
hogy a Szentlélek érezhetően eljöjjön hozzánk!

2  A következő két elmélkedés az 192�. évi pünkösdi lelkigyakorlatból való, amely a testvérek 
első közös lelkigyakorlata volt az alakulás óta. Az első elmélkedés a lelkigyakorlat bevezető 
elmélkedése volt, amelynek külön nem volt címe. A fenti cím a tanítás szavaiból született.



22

Gondoljunk azokra a kis bíztatásokra, amelyek eddigi működé-
sünket kísérték az első időktől kezdve! Kegyeskedjék most is kis jelét 
adni, hogy nekünk a missziónk megvan!

A célkitűzést megtettük: újjáépülni Istenben.
Haszna: ki mennyire dolgozza fel ezt a gondolatot saját lelkében.
Szükségessége: égetően érezzük valamennyien.
Erőért könyörögjünk, különösen az új fogadalmasok számára! 

Egy társulat mindig az ő tagjaiban újul meg. A Benjáminoknak anyai 
ajándékul adjuk az imát! Azután gondoljunk a szétszórt tagokra: az er-
délyiekre, az amerikaiakra, a franciaországiakra is! Legyen a mi előké-
születünk különösen elmélyült! A mi társaságunk olyan veszélyes hely-
zetben van, hogy vagy élni fogunk, vagy meghalni. Kérjük az Úristent, 
adjon kegyelmeket, sokat, nagyon sokat, hogy minden testvérünknek 
jusson! Bátrak legyünk a kérésben! Aki keveset kér, keveset kap, aki so-
kat kér, sokat kap; aki mindent kér, mindent kap, aki semmit sem kér, 
semmit sem kap.

Mária testvér legutóbbi levelében írta, hogy állást keres New 
Yorkban, de ő nem fél, nem aggódik. Az alapítás vérverejtékéhez tar-
tozik mindez.

Ez a gondolat éljen a tagokban: a mostani pünkösd alapí-
tó pünkösd, döntőbb lesz, mint az első volt! Azóta sokat értünk, a jó 
Isten megpróbált bennünket. Ez a különbség az elmúlt pünkösd és a  
mostani között. Ha nem kapjuk meg, amit kérünk, megfogyatkozunk 
a Szin-pusztában.

A szentek utódaihoz méltó hősi és nagyra feszülő lelkületet, ami 
belőlünk csak kitelik, azt mind hozzuk elő!

Margit testvér

(Pünkösdi lelkigyakorlat, 19�4. május 30. – június 8.  
bevezető elmélkedés,

Szociális Testvérek Történeti Irattára, gépelt kézirat)

19�4
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Békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Szentlélek Úristen, mi Téged várunk…3 

Még három napunk van pünkösdig, ezt jól gondoljuk meg! 
Mindennap újítsuk meg lelkünk akaratát a Szentlélek ke-

gyelmeinek az elnyerése után! A hangulat még az érzéki világból való, 
csak az akarat való az Isten lényéből. Ezt a fölséges akaratot indítsuk 
fel!

Kérdéseim: Dolgozom-e lélekben, vagy csak az időt töltöm? Bele-
foglalom-e lelkigyakorlatunkba az összes jelöltjeinket és távollévő test-
véreinket?

Eddig elmélkedtünk az elmélyedésről, a csendről, a fogadalom 
három tárgyáról. Az ezt követő napokban pedig a Szentlélek Úristenről 
fogunk elmélkedni. Már csak három napunk van, de legalább ezek le-
gyenek az Istennek teljesen átadott napok!

Amit az ember elmélkedik, kigondol, az nagyon csekély. Mi a 
Szentlélek csodás adományait, az ő ajándékait kérjük. Mi őszintén aka-
runk felkent apostolok lenni. Az ember önmagában semmi. Amit a hi-
vatásunkból eddig megláttunk, az is még csak egy nagyon halványan 
pislogó mécses. Amit az ember természetes eszével felfog, az úgy arány-
lik a Szentlélek kegyelmeihez, mint egy lepréselt virág a júniusi hajnalon 
kinyílt harmatos tearózsához.

A Szentlélek Úristen elsősorban igazságos. Ő a Szeretet Lelke, de 
az igazság jár előtte. Amely szeretetben nincs igazság, azok a szeretetek 
ölnek. Akire gondolnak, az nem ad életet, hanem halált. A Szentlélek 
nem tud eljönni, csak igazságban. Mi tudjuk, hogy van Szentlélek. De 
tudom-e, hogy ki a Szentlélek? Az ember kegyelem nélkül halott. A 
Szentlélek nélkül az ember Ezekiel csontmezeje. A földi élet nem más, 
mint menetelés a halál felé.

3  A gépelt kéziratban ennek a lelkigyakorlatos tanításnak sem volt külön címe. Margit testvér 
gondolatai a Szentlélek várásáról és érkezésének jelentőségéről szólnak. A cím, amely a tanítás 
szavaiból született, ezt fejezi ki.
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De mi az a belső élet? Az első, amit kérünk a Szentlélektől, az élet. 
Ki a Szentlélek? Mi az élet? Mi a tűzkeresztség? Mi a magunk semmi-
sége? Aki mindezekhez nem kapott kegyelmet, annak a szó csak leve-
gőverdesés. A Szentlélek kegyelmeivel való közreműködésre vonatkozik: 
Érzi-e a Szentlélek, hogy hívom, akar-e hozzám jönni?

Ó, csak tudna bennünk kegyelemből élő, eleven valósággá lenni 
a semmiségünk tudata! Mi az, amikor az ember földi értelemmel meg-
ismeri a semmiségét? Nem ismeri meg, vagy ha megismeri, összetörik 
alatta. Mi a megismerés másik következménye? Arra haragszik, azt gyű-
löli, aki megismertette vele semmiségét. Mind a kettő – a megismerés 
általi összetörés is, a harag is – halál. Aki így ismeri meg a semmiségét, 
abbahagyja a munkát, elerőtlenedik, összetörik. A kegyelmi életből való 
megismerés új életre kelti az embert. Mit tesznek az apostolok a Szent-
lélek eljövetele előtt? Gyávák, árulók, félnek, bizalmatlanok, csüggedők, 
elrejtőzők. És a Szentlélek vétele után? Lángol a hitük, a reményük, a 
szeretetük, Krisztusért mindenre készek. Cortonai Szent Margit bűnbá-
nata… Assisi Szent Ferenc alázatossága… Adja meg nekünk az Úristen 
az önmegsemmisülés kegyelmét, a megsemmisítő világosságot! Úgy le 
tudjon engem rombolni, hogy eltűnjön belőlem minden emberi, min-
den, ami mulandó, eltűnjön lelkemből a halál!

Ahhoz, hogy az Úristen mivelünk valamit kezdhessen, természe-
tes alázatosság nem elég. Nekünk az igazság általi alázatosság kell. Az 
alázatosság szerzett erény, erkölcsi erény. Tíz-húsz éve gyakoroljuk az 
alázatosságot, és mégis, az önismeretünk oly kevés. Mit tegyünk? Mi 
nem úgy kérjük a Szentlelket, ahogyan ő a megigazulásban mindenkié, 
hanem kérjük őt összes ajándékaival. [Kérjük] mindazt, ami erő, mind-
azt, ami fény, mindazt, ami boldogság, mindazt, ami elevenítő élet!

Uram, mi mindent odaadtunk, de mindent kérünk. Mi Téged 
várunk, aki elvitted a prófétát hajánál fogva. Mi Téged várunk, aki az 
Úr Jézust a pusztába hívtad. Mi Téged várunk, és kérünk, semmisíts 
meg minket! Ahhoz a nagyhoz, amit mi kérünk, emberi módon való 
megsemmisülés nem elég.

Napi lelkiismeretvizsgálat: Mi indít bennünket arra, hogy aláza-
tosak legyünk? Az emberi gyarlóság feneketlen örvénye oly nagy, hogy 
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tud alázatos lenni kevélységből, és tudja az Isten kegyelmeit tetszelgésre 
felhasználni.

Eljön-e hozzánk a Szentlélek, aki Isten eszközévé akar minket 
tenni? Eljön-e hozzánk igazságban? Mi a szándékunk? Önmagunkban 
nem létezvén, szeretetben vágyunk utána, és általa és benne szeretjük az 
embereket. Ó, ha ez így volna, akkor pünkösdkor lángokban állna az 
egész kápolnánk!

Még természetes eszünkkel is látjuk, ez a megsemmisülés men-
nyire a Szentlélek Úristen kegyelmeinek az alapja. Hát csatlakozzunk 
minden hibánkkal a Krisztust tagadó, a remegő, a reszkető, a hitetlen 
apostolokhoz! Semmisüljünk meg saját magunkban! Nem tőlünk eredő, 
de a Szentlélektől kikönyörgött megsemmisülési vágy éljen bennünk!

Margit testvér

(Pünkösdi lelkigyakorlat, 19�4. május 30. – június 8.  
11. elmélkedés,

Szociális Testvérek Történeti Irattára, gépelt kézirat)

Békesség a földön a jóakaratú embereknek!
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A Társaság elvárja  
minden tagjától, 

hogy teljesítse kötelességét.

1925

Mennyit valósítottál meg?

Margit testvér idestova már fél éve van az amerikai féltekén. Tá-
vollétében vágyunk növekedni, és erősödni mindabban, amit 

kialakulásunkkal kapcsolatban nekünk annyi év óta tanít és hirdet.
Hogy megkönnyítsük ezt mindannyiunk számára, közöljük egy 

tíz évvel ezelőtt Amerikából érkezett körlevelét.4 Mi, öregek, ezen  
mérhetjük meg, hogy megközelítettük-e már a célt, a fiatalok pedig itt  

�  Margit testvér 192�. november �-től 1926. december 12-ig az Egyesült Államokban és 
Kanadában volt azzal a céllal, hogy végiglátogassa a testvérek ottani letelepedéseit, és azért, 
hogy az újonnan megalakult Társaság működéséhez anyagiakat gyűjtsön. Ebben az időszak-
ban készítette el a Társaság szabályzatát, amelyet Kanadából adott postára Csernoch János 
hercegprímásnak 1925 szeptemberében. Ehhez kapcsolódóan fogalmazta meg ezt a körlevelet 
a testvéreknek, amelyben először rajzolta meg a szociális testvér képét. 
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éppúgy élvezhetik a szociális testvér plasztikus képét, mint a szabályzatban 
és A puszták rejtekéből az élet centrumába című könyvben.

A történeti fejlődés azóta elkezdte megrajzolni bennünk a hűséges 
szeretetnek és az alázatosságnak a vonásait is.

A minta kész, a lelkünket mély meggyőződéssel és szelíd erőszakkal 
formáljuk eszerint. A Szentlélek Úristen pedig fejezze be mindegyikünkben 
életünk e legnagyobb opus-át!

A képet a szabályzat meghatározása alapján rajzolom le. A szoci-
ális testvér olyan társaság tagja, amely lelki életét Szent Benedek szel-
lemében alakítja ki; istentiszteletének központjában a Szentlélek Isten 
kultusza áll; s megszentelt lelkeket akar beállítani minden olyan helyre, 
ahol képzett szociális munkásra van szükség a modern élet sokféle vál-
tozatában. Egyesítve Márta és Mária feladata, amit az a programpont 
juttat kifejezésre, hogy anyaházunkban örökimádást vezetünk be, és e 
könyörgő központból indul majd ki a sokféle és nagyarányúnak terve-
zett szociális és nőmozgalmi munka.

A részletezést a lelki vonásokon kezdem.
1. A hivatás tudatossága. A legtöbb ember e tudat nélkül éli le 

életét. A mi életünkben ezzel szemben e kérdést illetően nagy biztosság-
nak és nyugalomnak kell lennie. Mindenki azt érezze rajtunk: ez révbe 
jutott. Ó, milyen biztonságot ad a munkához, a feladatokhoz a tudat: 
engem az Úristen küldött!

A hivatottságnak és a küldetésünknek állandóan tudatunk előte-
rében kell lennie.

Gondoljak arra, hogyan állt Mózes a fáraó előtt, mert tudta, hogy 
a Fölséges küldetésében jár! Szent Ferenc magát a „nagy Király követé-
nek” mondta és érezte, amikor még egy társa sem volt, és egyedül vágott 
neki a nagy Király számára meghódítani a világot.

A lelkek érzékenyek abban, hogy leolvassák rólam, bírom-e ezt a 
biztonságot. Ha igen, derűs az arcom, nyugodt a lelkem, a kezemben jól 
áll a munka, rátermettem, illik hozzám.

E küldetés tudatában bátor, bizalommal teli vagyok, és nemcsak 
kérni tudok, hanem Isten nevében kívánni, követelni is.

19�5
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�. Lelki kialakítottság. Ennek különböző fokai vannak, de egy 
bizonyos, az általános kialakítottságon felüli fokhoz okvetlenül szük-
ségünk van a mi hivatásunkban. Kialakítottságunkat jellemezni fogja, 
hogy a teljes aktivitást össze fogjuk tudni kapcsolni az Úristenhez kap-
csoltsággal. Nekünk tevékenynek kell lenni szétszórtság nélkül, és Istenben 
elmerültnek az aktivitás kára nélkül.

Az Úr a mi mesterünk ebben is. Beszédes képet rajzol róla az 
evangélium e tulajdonságát illetően annál a jelenetnél, amelyben csend-
re inti a háborgó tengert. Mennyi tevékeny hatóerő árad ki az Úrból, és 
mellette mennyi öröm, béke!

Milyen erőt adna a világnak az a szociális testvér, aki viharban is 
nyugodt és tevékeny tudna lenni!

3. Lelki életünk irányzata. Mi az életigenlést tűztük ki jelszóul, 
nem a zord lemondást. A lelki melegséget, a családias levegőt, a termé-
szetes szeretetet össze akarjuk egyeztetni a kemény, alkutlan elvhűséggel 
és áldozatossággal. Kell, hogy erő nyilvánuljon meg nálunk a lényegben, 
és lágyság – de nem puhaság – a módszerben, az alkalmazásban.

Mi merünk élni a földi javakkal, nem kötözzük meg magunkat, 
de szabadnak kell maradnunk tőlük lélekben. A legtöbb rend, kongregá-
ció azt ambicionálja, hogy a lemondással juttassa kifejezésre az Úr iránt 
való szeretetét. A mi típusunk megszentelve és megszentelődve akarja 
használni mindazt, amit az Úr adott. Lakjatok a földön, éljetek gyümöl-
cseivel! Minden a tietek, csak ti vagytok Krisztuséi.

Merjünk örülni mindennek, amit az Isten adott: egy szép útnak, 
művészi előadásnak, jó ételnek…, de ha halljuk az Úr hangját: Hagyd 
ott, hagyd abba! – abban a pillanatban tettel is tudjam mutatni, hogy 
szabad vagyok tőle: Ha el akarod venni tőlem, Uram, adom, adom, kész-
séggel adom.

Úgy érzem, hogy teljes lemondásban szolgálni az Urat a keresz-
ténység kevésbé teljes kifejezése. Isten gazdasága arra indít minket, hogy 
szentül éljünk azzal, amit adott. Nekünk szociális testvéreknek speciális 
hivatásunk, hogy erre tanítsuk meg a ránk támaszkodókat. A nagy töme-
geknek sohasem volt hivatásuk a teljes lemondásra, de mindig kötelezve 
voltak a lelki szegénységre. Erre vezessük a lelkeket!

A Társaság elvárja minden tagjától, hogy teljesítse kötelességét.
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A mi derűnk, kedves, vonzó, barátságos otthonunk szerettesse meg 
velük a mi irányzatunkat! 

4. Jellemezzen bennünket a nyíltság, egyenesség, puritánság, tisztes-
ség, becsületesség! Arra vágyom, hogy a tisztesség, a megbízhatóság fogal-
ma egy legyen velünk; hogy a köztudatba átmenjen, hogy egy szociális 
testvér kijelentése, állásfoglalása után mindenki nyugodtan mehet be-
hunyt szemmel; ígéretünket, kezességünket mindenki elfogadja. Hogy 
a legnagyobbat mondjam: a pénzintézetek a mi jótállásunkra kölcsönt 
adjanak. Akit mi visszafogadunk vagy befogadunk az élet hajótöröttjei 
közül, azokat a társadalom is befogadja –, hogy így mintegy modern 
formában felelevenedjék a régi kolostorok menedékjoga.

5. Jellemezzen minket továbbá öntudatos hazaszeretet! Hivatásunk 
a katolikus restaurációt szolgálni mindenütt.

6. Átélt és átérzett lelkiség. Lélek áradjon ki belőlünk otthon, egy 
betegágynál, népgyűlésen, cikkírásban, előadásban egyaránt. E lélek 
galamb is, tűz is, zúgó vihar is,… Mindig az, amire a lelkek világának 
szüksége van.

7. Magas fokú intelligenciára van szükségünk, ismeretekben való 
jártasságra, szaktudásra, a szociális kérdés, a társadalmi problémák 
megértésére. Ha egész életünkön keresztül házi munkánk volna, vagy 
kis részletmunka a szociális tevékenység körében – a megértésünkkel 
és szeretetünkkel akkor is át kell fognunk egész társulati feladatunkat. 
Egészen addig a fokig, hogy megértsük, hogy működésünkkel szolgálni 
akarjuk azt a megváltási folyamatot, melyet az Úr Jézus az ő kegyelmi 
erejével társadalmi téren is beindított. A mindjobban megértett keresz-
tény igazságok hatása alatt a társadalom először eltörli a rabszolgaságot, 
aztán arra törekszik, hogy mindenkinek meglegyen az a minimuma, 
amely az élet megfelelő fenntartásához szükséges.

Mi nemcsak a lelkek szolgái vagyunk, szolgáljuk az Úr nagy gon-
dolatait is, amelyeket a mi emberi, földi életünk fejlődésére vonatkozóan 
örökségül ránk hagyott.

Szellemileg vezető szerepre vagyunk hivatva. Szaktudással ren-
delkező testvéreinktől könyveknek, cikkeknek kell majd megjelenniük, 

19�5



31

mozgalmak, egyesületek vezetésében kell megállni a helyünket. Szoci-
ális feladatokon dolgozó hatósági szerveknél, a parlamentben, a nem-
zetközi szövetségekben értékes munkaerőknek kell bizonyulnunk. A 
modern technika vívmányait mind fel kell használnunk, hogy gyorsan, 
jól és olcsón dolgozhassunk.

Moderneknek kell lennünk abban is, hogy a holnap problémáit is 
meg tudjuk látni, és dolgozni tudjunk a megelőzésen.

Magunkra nézve látjuk azt a kiáltó ellentétet, ami a megrajzolt 
kép és a valóság közt van. De irányzatunknak nem az felel meg, hogy a 
múlton és jelenen keseregjünk, hanem ha eddig nem sikerült, higgyük, 
hogy ezentúl fog. S kezdjünk hozzá rögtön, nagy lendülettel minden-
napi kis feladataink pontos, lelkiismeretes és hiánytalan teljesítéséhez!

A Szentlélek Úristen vigye végbe, amit elkezdett bennünk!

Margit testvér

(A Testvér, VII. évfolyam �–3. szám,  
1935. október–november)

A Társaság elvárja minden tagjától, hogy teljesítse kötelességét.
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Úton Buffalo felé

A vonat egy kis város mellett fut el. Már leszállt az este. A vá-
roska főterén szép nagy karácsonyfa áll, színes villanykörték 

égnek rajta.
Szívből köszöntöttem a „mindenki karácsonyfáját”, az  

„Everybody’s Christmas Tree”-t. Ilyet akartam annak idején az I. kerü-
letben felállítani, hogy ne csak az otthonok ünnepeljenek, legyen kará-
csonyuk az otthontalanoknak is. De eltérítettek tervemtől, mivel „szo-
katlan”. Én pedig nem mertem elég erősen akarni, mert nem tudtam, 
hogy ez a gondolat már megvalósult valahol.

Most hát viszek magamnak is ajándékot a mindenki karácsonyfá-
járól:* azt a tanulságot, hogy ha valaki valamit meg akar valósítani, soha 
se kérdezze, szokatlan-e, volt-e már, hanem csak azt, jó-e.

1925. december

Margit testvér

(Slachta Margit: Elkapott sugarak, részlet,  
Testvérszövetség, Budapest,19�8.)
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Szem nem látta, fül nem hallotta,  
amit Isten azoknak készített,  

akik őt igazán szeretik.

1926

Teljesítsd be rajtam akaratodat!� 

Nekünk a jó Isten ebben az évben nagyon sok mindenfélét 
adott. Először is megengedte, hogy erősebben építhessünk 

otthonunkon. Egy szerzetescsaládnak a tagjai, hacsak nem rombolnak, 
hacsak nem se hidegek, se melegek, akiket az Úr Jézus kivet a szájá-
ból, mindig építenek; csakhogy az építés néha nem olyan szembeötlő. A 
szervezet mindig fenntartja magát, mindig dolgozik, de amikor a gyer-
mek kicsiny, néhány hónapos, néhány éves, amíg eléri az emberkort, 
addig szemmel láthatóan nő. Az Úristen nekünk azt a nagy irgalmat, 
azt a nagy kegyelmet adta, hogy mi a Szociális Testvérek Társaságát az 
ölünkben ringathatjuk, a karunkon hordozhatjuk. A lelki anyaságnak  
 
5  A gépelt kéziratban ennek az elmélkedésnek nem volt külön címe. A jelenlegi cím a taní-
tás szavaiból született.
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ezt a nagy örömét adta nekünk az Úr. Nem csak azt az örömöt, hogy 
majd jelölteket vezethetünk hozzá, képezhetünk ki, de adta a lelki anya-
ságot abban az értelemben, amely minden társulat életében csak egyszer 
fordul elő, hogy mi a Társulatot ringathatjuk a térdünkön. Egészen ér-
zékelhetően látjuk a növését egyik napról a másikra, amikor az egyik 
mozzanat után a másik következik, amikor az ideiglenes otthont el lehe-
tett hagyni, vagy messzebbről, amikor kezdtek hazaérkezni a testvérek, 
vagy még messzebbről, mikor idegenbe mentek. Láthatjuk, érezhetjük, 
fáradhatunk, verejtékezhetünk – és ez nagy boldogság.

Azon, hogy most ebben a házban6 vagyunk, ti már túl vagytok, 
de mi, akik hazajöttünk, ezt a mozzanatot csak most éljük át.7 Ez az év 
még sok ilyen újabb mozzanatot fog hozni. Az egyik az, hogy a Társa-
ság belső életét most intenzívebben megkezdhetjük. Három évig zárva 
volt Társaságunk kapuja külsők számára, de nem is lehetett másképp. A 
nagy szétszórtság lehetetlenné tette, hogy jelöltnevelésbe fogjunk. Az az 
egypár fecske, akit az Isten Lelke mégis idehozott, bizonyára megkapta 
a kegyelmet is ilyen rendszertelen kezdéshez. Karácsony után azonban 
következik munkánknak további folytatása. Csupa szemmel látható 
kezdet! Társulati életünknek a tavasza, a gyermekkora!

Még egy nagy dolgot ad nekünk az Úristen. Szemmel láthatóan 
mutatja nekünk, hogy az emberek tőlünk mit várnak. Ti, akik körüljár-
tatok az országban, láthattátok, és a tegnapi este megint nagyon sokat 
mondott [nekünk].8 ... Ez a várakozás a jövőnek szól. A bontakozó hit, 
amelyet a kegyelem a magyar földbe ültetett, mit fog hozni? Mikor ki-
fejlődünk, akkor fogjuk csak megtudni, hogy beváltottuk-e a hozzánk 
fűzött reményeket. Ez a nagy várakozás felráz minket, és [tudatosítja 
bennünk], hogy nekünk nem lehet sorunk [egyszerű] emberek mód-
 6  Az anyaházról van szó, amelyet a testvérek Margit testvér amerikai tartózkodása alatt 
szereztek meg.
7  Margit testvér a majdnem kétéves amerikai tartózkodás után 1926. december 22-én 
érkezett meg Budapestre. Ezt az elmélkedését hazaérkezése után egy nappal tartotta a testvé-
reknek.
8  Margit testvért óriási tömeg fogadta a Keleti pályaudvaron. Valaki így fogalmazott: Ma-

gyarországon még ennyi szeretettel és bizalommal nem vártak senkit haza. Margit testvért 
megrendítette ez a fogadtatás, amely azt is kifejezte számára, hogy tőle és a Társaságtól na-
gyon sokat várnak az emberek.
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jára végigmenni az országon, mert mi nem csak téglahordásra, hanem  
határkő-letevésre kaptunk hivatást. Sok mindent le kell zárni, és az  
emberek számára új utakat mutatni, új utakat nyitni. Mi azt nagyon jól 
tudjuk, hogy bennünk mennyi az elégtelenség és mennyi a gyöngeség, 
mennyi az el nem készítettség, mennyi a kiégetendő és mennyi a felava-
tandó. Minden, ami körülöttünk van, arra hív minket, hogy [hozzuk] 
ki magunkból a jobbik ént. Szedjünk ki magunkból minden jót, ami 
csak bennünk van, és keltsünk fel minden képességet a kegyelmi, az 
ima-, az áldozatos, az önfeledt életre, a munkára, a tevékenységre, az 
emberszolgálatra – szóval missziónknak betöltésére. Hány ember ma-
rad odakint hétköznapi csak azért, mert nem tudja, hogy többre van 
hivatva!

Kedves Testvérek! Mi nem tudnánk ezt, ha az emberek nem 
mondanák meg annyira nekünk. A sok áldozatban, amelyet a Szentlélek 
művéért hoznak, az Isten üzenetét kell fogadnunk, és ránk nézve mind-
ez egy szent evangélium, egy szent üzenet, egy hívás, egy figyelmeztetés: 
tőletek ezt várja az Isten.

Létezhet-e nagyobb bűn, vagy lehet-e valaki missziójára méltatla-
nabb, mint ha egy ilyen hitben megcsalódtatja az embereket? Ha valaki 
vétkektől roskadozva, semmivel sem törődve úgy élne, mintha Magyar-
ország paradicsom volna, az mind semmi ahhoz képest, mintha ben-
nünk csalódnának az emberek. Ha mi hétköznapi törpék maradunk, 
és az emberek nem fognak tudni ugyan rosszat mondani rólunk – mert 
remélem, hogy Társaságunk semmi törvénybe ütközőt tenni nem fog 
–, de mi csak törpe kis semmik leszünk, akkor nekünk ez nagyon nagy 
bűnünk lesz. Egy embernek is bűne, ha a hozzá fűzött reményeket nem 
váltja be. A mi bűnünk azonban benne volna a Szentlélek elleni nagy 
vétkek között, ha az emberek szomorúan, hallgatagon, csüggedten vol-
nának kénytelenek erre a gyermekre nézni, akinek mi vagyunk az anyái, 
és kénytelenek volnának csendes lemondással azt gondolni: Mi ebben 
a gyermekben bíztunk, hogy egy szebb [jövőt fog] majd teremteni, és 
csalódtunk.

Kedves Testvéreim! Ha meggondoljuk az emberek hozzánk fű-
zött várakozását, és megfogjuk ezt az egyik kezünkben, és a másikban a  

Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik őt igazán szeretik. 
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magunk énjét, akkor rémület fog el bennünket, és szeretnénk kiszaladni 
az utcára azt kiáltani: Tévedtek, mi azt nem tudjuk, mi azt nem bírjuk, 
mi már hat, nyolc, tíz, tizenhat éve próbálunk jobbak, nagyobbak lenni, 
de nem megy. Ne bízzatok, ne várjatok! Hadd essetek hamarabb keresz-
tül a csalódáson, [ezért] megmondom nektek én magam. – Ez volna 
a másik bűnünk, ha mi ennek a kísértésnek engednénk, mert amit az 
emberek mondanak, az az Istennek az üzenete, Istennek az akarata. Mi 
egy feladat előtt állunk, amit nem kerestünk…

Isten üzenete harsog a fülünkbe, és mi itt állunk üresen, tehe-
tetlenül és megrémülve. Mit tegyünk? Szent Terézia azt mondja: „Aki 
erős, azon beteljesíti akaratát az Úr.” A nép szava Isten szava. S nekünk 
igazán a nép szava beszél. Semmi kormányterror nem parancsolt rájuk, 
hogy így beszéljenek, senki közülük ezért nem kap semmit. Tehát az Is-
ten szava, Isten akarata – ez előttünk világos. Mi megtenni nem tudjuk, 
de egyet tudunk: amennyire tőlünk telik, erősnek lenni. Aki erős, azon 
beteljesíti akaratát az Úr.

Isten akaratának rajtunk való teljesedéséhez erő kell. Ez sincs 
bennünk. De ismerjük ezt az imát: Parancsold, amit akarsz, és add meg 
nekem, amit parancsolsz! Itt állok az én feladatomhoz képest tehetetle-
nül, tudatlanul, gyengén, de … jön nekem a nép lelkén át az üzenet. 
Nekem kétségem nincs, kegyelmi bizonyosság ez. Ha nem leszek erős, 
nem tudod rajtam beteljesíteni akaratodat. Parancsolj, Uram, s add meg 
nekem, amit parancsolsz! Ha nekem ilyen missziót adtál, amely rémít, 
segíts! Mert nekem semmim sincs, csak az imám, amely azt kéri, hogy 
teljesítsd be rajtam akaratodat!

Kedves Testvéreim! Ez az első elmélkedés legyen ezé a gondolaté. 
Ha talán azt fogjátok érezni, hogy keményebb lettem és vagyok, akkor 
tudjátok meg, hogy azért, mert tudom, hogy aki nem erős, azon nem 
tudja teljesíteni akaratát az Úr. Én se vagyok az, de majd együtt fogunk 
igyekezni, egymást támogatni. Örüljetek a keménységnek, mert bár 
az nekem nehéz, nem természetem, de így jobban fogjuk gyakorolni a 
szegénységet, alázatot, engedelmességet, hogy erősebbek legyünk, hogy 
operálhasson velünk az Úristen. Eddig gyöngék voltunk, de mind tud-
játok, az elmúlt két év rajtunk mit erősített. Most keményebb fából va-
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gyunk mind. Kisebb-nagyobb szenvedésben mennyit égtünk! – Tehát 
akár emberek, akár elöljárók által döfögeti belénk Isten a kést, csókoljá-
tok meg azt, mert az az Úristennek az irgalma, kegyelme.

Karácsony küszöbén állunk; készüljünk arra úgy, mint Krisztus, 
sziklabarlangban, hidegben, jászolban, városon kívül, szóval keményen, 
nem puhán.

Kedves Testvérek, hogy lehet-e a Szentléleknek a lelkéről azt 
mondani, az a keménység lelke, azt nem tudom; de hogy a puhaság 
lelke, azt nem lehet; de talán azt lehet, hogy az acélosság lelke. Tehát a 
Szentlélek lelkének az acélosságában köszöntelek [Titeket] itt a Társulat 
új reggelén, az élő Szentlélek jelenlétében. Imádkozzunk egymásért, és 
kérjük azt a keménységet, amely kell ahhoz, hogy beteljesítse rajtunk 
akaratát az Úr! Amen.

Margit testvér

(Elmélkedés a testvéreknek, 19�6. december �3.
Szociális Testvérek Történeti Irattára,  

1157/77. számú gépelt kézirat)

Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik őt igazán szeretik. 
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Amikor megszentellek titeket, 
akkor össze foglak gyűjteni a messze távolból

Szeretve tisztelt Lelkiigazgató Urunk!
Drága jó Testvérek!

Kicsit sírva kezdem…                                                        
Ti emlékeztek arra, hogy amikor kint voltam (Franciaor-

szágban), éppen akkor olvastuk először a Missaléból ezt a részt: Ami-
kor megszentellek titeket, akkor össze foglak gyűjteni a messze távolból. Ez 
nekünk olyan erősen a szívünkhöz szólt, és mélyen éreztük azt, hogy 
miért kell távol lenni. Amikor a múlt évi karácsonyt Stockholmban 
töltöttem, ennek kifejezést is adtunk, és meg is írtuk a munkatársak-
nak, hogy ezért odázza hazajövetelünket az Úristen. Most, amikor úgy 
érezzük, hogy összegyűjtettünk – mert a távoliak már állandó missziót 
folytatnak, de a törzsünk együtt van –, az a kérdésünk: meg vagyunk-e 
szentelődve? Velem együtt azt felelitek az Úr szavával: Amikor már tet-
tetek egypár lépést a megszentelődés felé, összegyűjtelek titeket. Az Úristen 
segítségével, aki minket égetett, dorgált, talán tettünk egy-két lépést 
feléje. Milyen jó az Isten, hisz halálunkig sem lehetnénk együtt, de ő 
összegyűjt, amikor még csak egy-két lépést tettünk!

Kedves Testvérek! Mi most az összes harangjainkkal – a Los An-
geles-i Szent Gábriel harangokkal – harangoztunk, s ugyanezek a han-
gok mentek el Stockholmba, Temesvárra s a többi testvérünkhöz is. 
Mindnyájunkat mélyen megilletett az első misszióknak a hatása Kana-
dában, Kaliforniában, amerre missziós atyák jártak. Átéreztük, milyen 
nagy dolog az, amikor ezek a lánglelkű apostolok kimennek, és egész 
országokat megszentelnek.

Körülmentünk a házban és harangoztunk: öt-hat haranggal hív-
tunk titeket, a hetedik majd a toronyban lesz. Ezek a kis harangok hűsé-
ges képmásai azoknak a harangoknak, amelyekkel Los Angeles-ben az 
indiánoknak hirdették az Úr Jézust. Szóljanak a harangocskák szívünk-
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höz ma: munkakezdésünknek első karácsonyán.
Elmondom nektek a Szent Gábriel arkangyalról nevezett harang 

történetét: Egy előkelő ember vétett az egyházi törvények ellen, és az 
egyházi törvényszék elé állították, amely azt a penitenciát adta, hogy 
a bűnösnek legalább egy 50 fontos harangot kell adnia a missziónak, 
mivel annak csak kölcsönharangja volt. – Habár maguk a missziók el-
pusztultak, de az emberek már keresztények, és a bűnbánati harang em-
lékképpen megmaradt. Ki fedd meg engem közületek a bűnről? – mondja 
az Úr. És nekünk azt kell mondanunk: Melyikünk az, kit nem kell ön-
magának megfeddenie a bűnről?

Karácsonyi emlékül vigyük magunkkal, hogy a kis Jézus a tö-
kéletesedés felé vezető első lépésnél már elénk tárja karjait: Ó, jöjjetek, 
a hithirdetők erős lelkével hívlak titeket! De ez nem csak az apostoli tü-
zes lelkeknek, de a bűnbánatnak is harangja. Most azt kérem, kedves 
Testvérek, hogy erre sokat gondoljatok, és ezt rögzítsétek az első ka-
rácsonyon. Ne feledjétek, hogy ezek a harangocskák szólnak a többi 
házunkban is, és hogy nekünk lélekben együtt kell lennünk! És most 
pedig meggyújtjuk a távol levő testvérek gyertyácskáit….

Lelkünk [gyulladjon] hálára az isteni jóság iránt, és a kis Jézustól 
kérjük ma ezeket: hálatelt lelket, hogy ilyen keveset is elfogad; kérjünk 
tüzet a missziónkhoz és bánatot a bűneink fölött! És a negyedik az, 
hogy egy harang szóljon mindnyájunknak. Bárhol legyen egy szociális 
testvér, egy harangnak a hívó szava után menjen, a Szentlélek lelkének 
csilingelése után.

Áldjuk az Istent, hogy ilyen boldogok lehetünk! Amen.

Margit testvér

(Karácsonyi elmélkedés, 19�6. december �4.
Szociális Testvérek Történeti Irattára, 1157/77. számú gépelt kézirat)

Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik őt igazán szeretik. 
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Non volentis, neque currentis 
sed miserentis est Dei…� 

1927

A Lélekbe kell kapcsolódnunk!10  

Tudnotok kell, hogy mi nem a hűtlenség jegyében futottunk 
el a zászlótól, hanem így fogván fel a hűséget, magunkkal 

vittük, amire fogadalmat tettünk (a gyűrűt, a fogadalmi keresztet). Azt 
éreztük, hogy a „régi városból” csak egy kincsünk van, a régi házi iste-
nünk, és ezt megragadva vettük kezünkbe a vándorbotot, és kerestük, 
hogy ennek az eredeti gondolatnak hol építsünk új hajlékot.
9  „Nem azon múlik, aki akar vagy aki törekszik, hanem a könyörülő Istenen…” (Róm 
9,16)
10  A gépelt kéziratban ennek a tanításnak nincs külön címe. Ez a cím idézet Margit testvér-
nek ebből a tanításából.



�2

S ebben a legdrágább a Szentlélek Úristen egészen különös tisz-
telete volt.

Ezért ti teljes tudatossággal és lelki biztonsággal állhattok be ebbe 
a templomépítésbe. Ennek nem állhatatlanság és hűtlenség az alapja, 
hanem a régi gondolathoz való hűség.

S talán szabad a jó Isten tanúságtételére hivatkoznunk, mert az 
Úristen szinte csodaszerűen megadta a lehetőséget ennek a templomnak 
az építésére. A legnagyobb nehézségek között adott gyors fejlődést, ami 
még akkor is gyors volna, ha nem ilyen nehéz külső és belső körülmé-
nyek között kezdtünk volna. A Missziótársulatban az utolsó években 
átéltünk nehézségeket, és sok betegséggel terheltettünk, ami nemcsak 
kifogta a testvéreket a munkából, hanem az ő terhük viselését is rátette 
a dolgozók hátára.

 Boldog Montforti Grignard-ról mondja az életrajza, hogy kórhá-
zi lelkész volt, és amikor megalapította az Isteni Bölcsességről nevezett 
apácák rendjét, azt az indítást kapta az Úristentől, hogy szedje ki a kór-
házból a betegeket, bénákat, és azokkal kezdje. Ma is áll ez a közösség. 
Mi egy kicsit ehhez hasonlítunk. Egy részünk nem is Magyarországon 
kapcsolódott, hanem Amerikában, ahová évekkel korábban kikerült. 
A másik rész, a temesvári, csak azután határozta el, hogy a budapesti 
maghoz kapcsolódik, miután a széthullás megtörtént. Így szerkesztette 
meg a Szentlélek Úristen a Társaságot. De ami mindenkit megtöltött, 
az a Szentlélek-kultuszhoz való ragaszkodás volt.

Nekünk, akik mindig járatlan utakon járunk, a Lélekbe kell kap-
csolódnunk, ha azt akarjuk, hogy vezessen! Mi társadalmi reformokért 
fogunk küzdeni, meg akarjuk élni a modern élet minden fejleményét, 
s ki kell találnunk, hogy az adott körülmények között mit cseleked-
jünk. Nekünk úttörőknek kell lennünk, ezért nagyon kell tanulnunk, 
megéreznünk, megértenünk az értelmet, a bölcsességet, a megértést, a 
tudást, a tanácsot, az istenfélelmet és a jámborságot.

Kedves jelölt testvéreim! Mi, régiek, a föld alá kerülő alap va-
gyunk, belőletek fognak a falak emelkedni. Ti vagytok azok a kövek, 
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melyek már látszani is fognak.
A mai lelki napon tehát mélyedjünk el egészen abban a gondolat-

ban, hogy mit jelent az élő templom élő kövének lenni!

Margit testvér

(Noviciátusi tanítás, 19�7. szeptember 1�. 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, gépelt kézirat)

Kapaszkodjunk meg a szeretetben!11 

Ha nem jönnék többet vissza, mit kérnék a Társulattól, és mi 
volna az utolsó, amit kérnék? Ez: vezessük be, gyakorol-

juk be lelkünkben az egymás elviselését természetfölötti alapon, hogy 
kapaszkodjunk meg a szeretetben! Éljünk úgy, mint akiket Krisztus, 
akiket a Szentlélek a hivatás egységében összekötött! Éljünk úgy, mint 
akiket egymás [terhének], egymás keresztjének a viselésére összehozott 
[a Szentlélek]!

Uram, minek a híjával vagyunk még? Az egyik az engedelmes-
ség, a másik még döntőbb, hogy az egy szív, egy lelket megszerezzük. 
Nem mintha nem szeretnénk egymást jóakarattal, de kegyelmileg nincs 
kidolgozva bennünk a szeretet. Nem az a szeretet, mely figyelmessé-
gekben, szóval külső dolgokban nyilvánul meg, hanem az, ami a lélek-
ben már annyira sátrat ütött, kidolgozott, tudatos, hogy egy szív, egy 
lélek leszek a testvéremmel. Nem látok tulajdonképpen más veszélyt, 

11  A gépelt kéziratban ennek a tanításnak nincs külön címe. Ez a cím idézet Margit testvér-
nek ebből a tanításából.

Non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei...
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[mint azt, hogy] ezt a szellemet nem tudjuk magunkban kidolgozni.  
Annyi próbát, vihart kiállt már a Társaság, de nekem úgy tűnik, hogy 
még ebben fog minket kipróbálni a sátán: tudjuk-e egymást szeretni.

Abból kell kiindulnunk, hogy aki belép hivatása miatt egy társa-
ságba, az Krisztusba kapcsolódik, és közösségi életének lényege éppen 
ez: Krisztus és ő. Nincs ember, akinek a  másiktól szenvednie ne kellene. 
Még azok is, akik minden körülmény folytán tökéletesek, azok is tud-
nak egymás keserűségére lenni, mert a másik az más, más önmagában 
tőlem függetlenül, más pályán kering, más a belső világa, önálló világ, 
és ezért, ha egymást érintjük, súrlódunk. Azt gondolom, nekünk ab-
ból kell kiindulnunk, hogy a hivatás által én Krisztusba kapcsolódom: 
Krisztus és én. Körülöttem azonban vannak emberek, akik bár nem 
akarnak a terhemre lenni, mégis a terhemre vannak. Ez sokszor odáig 
fokozódhat, hogy aki nem így ragadja meg a dolog lényegét a hivatás-
ban – hogy egyedül Krisztus és az ő kapcsolata a fontos –, az összeomlik 
egyik vagy másik testvértől, és elveszít mindent, elveszíti Krisztust.

Ráirányítottam-e lelkemet erre: egyedül Krisztus és én? Lényeg-
telen a hivatás szempontjából, hogy milyenek a többiek. Ezzel nem az 
egymás iránti közömbösségre akarlak oktatni, hanem csak azt mon-
dom, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy hivatásunknak lényege 
az, hogy Krisztus azt mondta: Jöjj, ide! De nem azt mondta, hogy jöjj, 
mert itt olyan emberek vannak, akiknek nem kell egymástól szenved-
niük. Ha a hivatásomat úgy veszem, ahogy kaptam, akkor [a legfon-
tosabb] Krisztus és én! Ez önmagában megáld engem, mert Krisztus 
visszaöleli azt, aki őt megöleli, és megáld engem ezzel a lelki beállított-
sággal. Aki hivatásában Krisztusba kapcsolódik, azt annyira lefoglalja 
Krisztus, hogyha ténylegesen döf és szúr is a másik, nem érzi, mert a 
körülötte levők gyengeségei nem foglalkoztatják. Aki folyton andalogva 
jár-kel itt, hivatásának helyén, és nincsen hivatásának tényleges benső 
állapotában – a „Krisztus és én”-ben –, az szétesik, széthullik, és talán 
megfutamodik.

Krisztus pedig megadja annak, aki egyedül őrá figyel, rá koncent-
rál a hivatás útján, hogy nem érzi azt, amitől szenved...
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Szalézi Szent Ferenc mondja: Lelkemnek szeretete által, élettevé-
kenységem folytán el vagyok ragadtatva Krisztusba. Természetes érzé-
keim nem reagálnak a tövisekre, hanem Krisztusban élek, és a szemem 
rajta pihen. Erre eljutni hivatásbeli kötelességünk. Ezt mint égő fáklyát 
állítsuk szemünk elé, szüntelenül fontolgassuk, hogy igazzá váljon ben-
nünk! Állandóan tartsunk szemlét a lelkünkben, hogyha ténylegesen 
szenvedtem is a másiktól, vajon azért szenvedtem-e, mert mindenfélére 
volt figyelmem, de nem Krisztusra koncentrálva; nem voltam őbenne, 
és ezért szenvedtem ennyire a másiktól.

Margit testvér

(Tanítás testvéreknek, 19�7. szeptember 13. műtét előtt, 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, gépelt kézirat)

Non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei...
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Krisztus királyságának ünnepe

Minél jobban előrehaladunk az időben, a századokban, annál 
jobban kitetszik, hogy az Úr Jézus Lelke uralkodik a föl-

dön. Egyre nagyobb tért hódít, egyre többen hisznek benne. Mindin-
kább az ő gondolatai, igazsága válnak irányadóvá a törvényhozásban és 
az emberi fejlődésben. Amikor az Úr Jézus Pilátus előtt állt, és Pilátus 
feltette a kérdést: „Tehát király vagy te?!” – akkor a helyzetéből senki 
nem olvasta volna ki, hogy ő király. Elhagyatottsága, elfogatottsága, 
megalázottsága mindent inkább bizonyított, csak azt nem, hogy király. 
Az Úr Jézus mégis isteni öntudatával, nyugalmával feleli Pilátusnak: „Az 
vagyok, király vagyok, de az én Országom nem innen való”, vagyis nem 
földi határokkal határolt, nem fizikai ország, nem hadsereg védelmezi, 
másféle. Király vagyok, de nagyszerűbb és fenségesebb királyságban.

Mindenki megrendülten láthatta, hogy mennyire király az Úr Jé-
zus, aki ott volt az Eucharisztikus Világkongresszuson.12 S aki filmen 
megnézi, az is megsejt belőle valamit. Az egész föld képviseletében [lát-
hatja] a bíborosokat és főpapok, papok százait, láthatja a nagy térhód-
tást, amit Jézus elért húsz évszázad alatt a világon. 

Miről is elmélkedjünk ezzel kapcsolatban?
Először arról, hogy vajon az Úr Jézus nekem királyom-e. A király 

az alattvalónak ura. Rendelkezik velük, parancsot ad, s az alattvalók 
boldogok, ha a király jelenlétében lehetnek, ha rájuk tekint, ha megbí-
zatást ad nekik, ha szereti őket. Uralkodik-e énfelettem Krisztus, ren-
delkezhet-e velem feltétel nélkül, minden körülmények között? Boldog 
vagyok-e, ha szólít, ha terhet tesz a vállamra, hogy vigyem? Érvényesí-
tem-e lelkemen az ő törvényeit, engedelmeskedem-e királyom paran-
csainak? Mert ha mindez nincs, akkor hogyan nyilvánul az meg, hogy 
ő az én királyom? Nem csak külsőleg tartozom-e Országának alattvalói 
közé? Feltétlenül rendelkezhet-e velem kicsinyben, nagyban, könnyű-
ben, nehézben?

12  Ez az Eucharisztikus Világkongresszus Chicagóban volt.
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Elmélkedésem másik pontja legyen az, hogy nekem terjesztenem 
is kell az ő királyságát, az ő Országának határait. Nincs olyan ország, 
mely ne törekedne erre. Láttuk a háborúban, hogy minden ország ho-
gyan akarta határait kiterjeszteni, és amelyik területet vesztett, annak 
hogyan fáj.

Nem fizikailag, nem evilág, hanem a lelki ország számára hódí-
tani nem lehet, csak az igazság erejével, meggyőződés által. Gyönyö-
rű feladat! Az igazságtalan hódítási szenvedély ennek evilági elrontott 
torzképe. Dolgozom-e, hogy az Úr Jézus királyságának határait kiter-
jeszthessem, hogy neki hódítsak? Hogyan lehet hódítani az ő számára? 
Nem annyira szavakkal, mint élettel. Olyan-e az életem, hogy aki lát, 
azt mondja, én is ennek az Országnak alattvalói közé akarok tartozni? 
Chicagóban mennyi protestáns mondta, amikor látta az eucharisztikus 
kongresszus nagyszerűségét: én is közétek akarok tartozni!

Ha az életem nem azt mondja, amit a szavaim, akkor lerontom 
szavaim hatását. Az élet: hódító hitvallás.

A szentleckében olvastuk: „Tetszett az Úristennek, hogy megbé-
kéltessen önmagával mindenkit, békességet szerezvén az ő keresztjének 
vére által mindeneknek a földön és a mennyben.” Ez a Krisztus király 
Országának hódító titka. Azzal hódított, hogy őt nem lehetett a szere-
tetben, az alázatban, a béketűrésben legyőzni. Minél hangosabbak vol-
tak körülötte, annál békességesebb. Meghalt, és megőrizte a békét és a 
szeretetet. Hogyan fogok én hódítani az ő számára? 

Aki türelmetlenségre türelmetlenséggel, kevélységre kevélységgel 
válaszol, nem önmagából indul ki, hanem tükrözi a másikat. Nem ön-
magából indul ki, hanem azt teszi, amit vele tesznek: ha parancsolgat-
nak neki, visszaparancsolgat, ha rosszak hozzá, ő is rossz. Ő nem ő, ha-
nem az a másik. Aki tehát mindig „a másik” és nem saját maga, abban 
nincsen hódító erő, mert ő hódolt be másnak. Hódítani csak az erősebb 
tud. Ha a másik változtat meg engem a saját kedve szerint, én vagyok a 
gyengébb, s hogyan tudnám az erősebbet meghódítani? Sehogy.

Az Úr Jézus számára való hódítás titka: önmagamból, azaz Krisz-
tusból kiindulni, hogy mindenki érezze, lássa, hogy nem pusztán a  
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körülöttem lévő dolgok visszatükrözése vagyok, hanem Valakiből su-
gárzom, és hogy amit sugárzok, az szép, az jó, az boldogító, fenséges, az 
valami isteni. Ez különösen fontos azoknál, akik a világban járnak, ahol 
annyi alkalom van re-akciósnak lenni. A re-akcióst a világ hódította el 
Krisztustól. 

Ezért az Úr Jézus Krisztus királyságának ünnepén erősítsük meg 
a szívünket, elhatározásunkat, hogy mi az ő Lelke által neki akarunk 
hódítani. Az ő Lelke által, mely megtiporva is annyira az ő saját Lelke 
maradt, hogy húsz évszázad múltán is folytatja a hódítást. 

Ajánljuk fel neki a mi lelkünket, hogy hódítsa meg egészen, és 
adja meg a kegyelmet, hogy a mi létünk, cselekedeteink az ő Lelkét su-
gározzák, és így meghódíthassuk az ő számára a világot! Hiszen a világ 
pusztán a mi szavainkból nem tudja megérteni, kicsoda Krisztus, de az 
életünkből, cselekedeteinkből meg fogja ismerni. Amen.

Margit testvér

(Noviciátusi tanítás, 19�7. október 30., 
Szociális Testvérek Történeti Irattára, gépelt kézirat)
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Mindenben dicsőíttessék az Isten!

1928

A puszták rejtekéből az élet centrumába13

K önyvünket a magyar Szent Benedek-rendnek ajánljuk  
hálával és hűséggel,

Szent Benedek atyánk 1400 éves tradícióinak 
legifjabb örökösei:
a szociális testvérek.

13 Ezzel a címmel jelent meg 1928-ban a Testvérszövetség kiadásában a Szociális Testvérek 
Társaságát ismertető könyv, amelyből itt részleteket közlünk.
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Előszó 

A Szociális Testvérek Társaságának ismertetését kapja e mű-
vecskében az olvasó. Korszükséglet szülte a Társaságot, és a 

jó Isten műveinek hasonlatosságára szinte semmiből létesült.
Jelen alkatában fiatal; eszményét tekintve már húsz éves. Nem a 

magam ötletéből és kívánsága szerint, hanem az irgalmas Isten akaratá-
ból kerültem 1909-ben a Szociális Missziótársulat bölcsőjéhez. Egy esz-
mény feküdt benne csecsemő formában, amelyet az Úristen gondviselő 
szeretetével egyezőnek találtam, és amelyért éppen emiatt szeretetből 
szívesen áldoztam annyi munkát, amennyi hivatalból való kötelessége-
im teljesítése mellett tellett.

Magának az eszménynek életre keltésében semmi részem sem 
volt, növelésében és kifejlesztésében is fölötte kevés. Csak tudomásul 
vettem, hogy olyan nők társulatáról van szó, akik nem akarnak és nem 
tudnak a világtól annyira elvonulni, mint amennyire a szerzetesek szoktak, 
hanem a világban akarnak a világ javára szerzetesek módjára élni, követve 
az Üdvözítő példáját, akiről az Írás mondja: Körüljárt jót cselekedve (Ap-
Csel 10,58). Nekem inkább az volt a feladatom, hogy a tagok lelki életét 
irányítsam. És ehhez is megkaptam az Istenben megdicsőült Prohászka 
püspöktől és a főnökasszonytól, Farkas Edithtől a legfőbb irányelvet. 
Erősen kialakított lelki életre van szükség, úgy mondták, amilyet csak 
az Úr Jézus lelke, a kegyelmes Szentlélek, az Igazság és Szeretet Lelke, az 
embereket a maga templomává avató Lélek tud kialakítani.

Ehhez a magam részéről is adtam valamit. Bár a lelkek veze-
tésében sohasem engedtem meg magamnak azt, hogy őket is kapta-
fára, talán a magam képére és hasonlatosságára vagy a lelki élet egy 
kieszelt elmélete szerint formáljam; mégis a dolog természetében rej-
lő, hogy mint Szent Benedek fia éppen az egyediséget annyira tisztelő 
Szent Benedek szabályzatából vettem gondolatokat a tagok lelki életé-
nek irányításában. Így jóllehet, sohasem erőltettem, és most sem erőlte-
tem, lassanként kicsírázott és megerősödött a tagokban Szent Benedek 
szelleme, az a szellem, amely az alázatosság fokozataiban nyilatkozik, 
amely az istentiszteletnek semmit sem tesz eléje; amely családias jelleget  
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alakít ki, és amely az imádsághoz a munkát kapcsolja. Tetszésre talált az 
a gondolat is, hogy Szent Benedek Regulája is lelki életet akar kialakíta-
ni, amellyel a tagok a korok szükségletei szerint különböző munkatéren 
vállalhatnak munkát, és vállalták legközelebb a népvándorlással szin-
térre lépett népek alaktalan tömegének szociális szervezését. Tetszett a 
gondolat, mert a Társaság tagjai is erősen kialakított lelki élettel akartak 
egy erkölcsileg sok tekintetben bomlott társadalomnak segítségére sietni 
ott, ahol éppen szükség volt reá. Érthető tehát, hogy Prohászka püspök 
és a főnöknő szívesen fogadták azt a boldogult Fischer Colbrie kassai 
püspöktől is elfogadott Directorium Spiritualét, amelyet Szent Benedek 
Regulája alapján a Társulat tagjainak lelki irányítására készítettem. És 
érthető, hogy Szent Benedek tanítása az alázatosságról szóló munkámat 
is nekik szántam.

Ezen legfőbb vonásokban rajzolt irányzattól a Társulat életének 
második évtizedében eltérés következett be. Bizonyára jóhiszeműen és 
bölcs férfiak hatására legközelebb Szent Benedek szellemétől történt el-
hajlás. Majd magán az eredeti eszmén történt nem lényegtelen változás, 
amelyet röviden így lehet jellemezni: hogy akik eredet szerint inkább 
világi nők egyesülete akartak lenni, most inkább szerzetesnők lettek 
volna. Azokat a tagokat, akik e válságos pillanatban az eredeti irány-
zathoz ragaszkodtak, a Társulat elküldte. Ezek, hogy hivatásuk útján 
megmaradhassanak, megalakították a Szociális Testvérek Társaságát. 
Nem ítélek meg senkit, csak leszögezem, hogy lelkiismeretemet követ-
ve, magam is az eredeti irányzathoz maradtam hű, bár egyébként na-
gyon sajnálatosnak tartom a szétválást.

Slachta Margit e könyvecskében a Szociális Testvérek Társasá-
gát ismerteti. Kifejti, illetőleg leírja benne azt az eszményt, amelyben a 
Társaság célja határozódik a maga teljes kialakultságában. Akik figye-
lemmel kísérték annak idején a Missziótársulat működését, könnyen 
megállapíthatják, hogy ez az eszmény abban a formában, amelyben a 
könyvecske elénk állítja, már a szétválás előtt élt a Társulatban. Hi-
szen a katolikus közérdekek, a család, a nő és gyermek ideiglenes és 
örök boldogságának érdekét éppen Slachta Margit még mint misszió-
társulati tag képviselte az úgynevezett Női Táborban, a városházán és a  
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nemzetgyűlésen kifejtett munkásságával. Az eszménynek ez a része te-
hát, amelyet a szerző oly nagy szeretettel és részletességgel rajzol, szintén 
régi és nem új. Régi és nem új az eszmény abban is, hogy a Társaság 
tagjai magánfogadalom formájában az evangéliumi tanácsokkal is fel-
vértezve, a világi nők szabad mozgásával teljes átadottságban akarják 
az Isten és felebarát szeretetét gyakorolni. Valamint abban is, hogy a 
Szentlélek Úristen megszentelő működésétől kérik és várják a maguk 
számára azt a lelkiséget, amely őket szociális munkára alkalmassá teszi, 
és hogy ezt a lelkiséget a környező társadalomban is fel akarják ébresz-
teni. Hűek maradtak végre Szent Benedek szelleméhez is. Ki kell még 
emelnem azt a szűziesen tiszta és mindenképpen meghódoló egyházi-
as szellemet is, amely teljes biztosítéka annak, hogy a Társaság tagjai 
mindenkor az illetékes egyházi hatóságok engedélyező vagy korlátozó 
irányításához fognak igazodni; valamint azt a hazafias lelkületet, amely 
még a haza határain túl is a magyarság érdekeit akarja szolgálni.

Minden alakulatot történeti fejlődését nyomon követve lehet leg-
jobban megérteni. Ezért világítottam meg a könyvecskét ajánló sora-
imban egy pár gondolattal tárgyilagosan sine ira et studio a Társaság 
kialakulását. Hálát adok a jó Istennek, hogy az alakulat szolgálatában 
immár húsz éven át dolgozhattam, és szeretettel ajánlom a Társaságot 
ismertető könyvecskét mindazoknak, akiknek a szerző szánta. 

     Dr. Mázy Engelbert
                                        ny. tank. kir. főigazgató, tihanyi apát
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A puszták rejtekéből az élet centrumába

Az a gondolat, hogy a lélek jegyesi szeretetben az Úristennek 
adhatja magát, egyidős az Egyházzal. Hogy az ily módon 

lekötött élet milyen külső keretek közt folyik, és milyen munkához 
kapcsolódik, másodrendű kérdés. Tényleg látjuk, hogy külső megnyi-
latkozásaiban a századokkal és azok szükségleteivel alakul, fejlődik, 
lényegében azonban megmarad annak, ami, és változatlan életerejével 
és fejlődési képességével az Egyház élő voltának kétezer év óta egyik 
hangos bizonysága.

Az első századokban a remeteség formájában jelentkezett. Ez ért-
hető. A kereszténység akkor még a katakombákban élt, külső intézmé-
nyei tehát még nem öltöttek végleges formát. A görög és római erkölcsi 
romlottság elől menekült, aki tisztább levegő után vágyott, de kellett is 
menekülnie annak, aki többé nem Jupitert imádta.

A remeteség vezető gondolata: Mentsd meg lelkedet! Mikor a ke-
reszténység kilép a katakombákból, a remeték is kilépnek a pusztaság-
ból, és kezdenek társas közösségeket alakítani. Ez a szerzetesség.

Az önmentés gondolata mellett ekkor már kifejezésre jut a fele-
barát szolgálatának vágya is. De a remeteségből megmarad az a tény, 
hogy a szerzetes fizikailag elhagyja a világot, eltávozik tőle. Különösen 
a női rendeknél látjuk ezt szó szerint megvalósítva. A legtöbben, akik 
egyszer beléptek a kolostor kapuján, onnan többé ki nem léphetnek, 
még haló poraik is a kolostor temploma alatti kriptában találnak örök 
nyugodalmat.

Valahányszor a világban valamilyen baj, szükség jelentkezik, 
előbb-utóbb megjelennek isteni küldetésükben hívő emberek, kik társa-
kat véve maguk mellé, egészen azon baj enyhítésének szentelik életüket. 
Így jelennek meg a különböző rendek, és lesznek döntő tényezők saját 
századukban.1� 

Így lép fel az V. században Szent Benedek rendje (a női ág Szent 

1�  Az eredeti kiadvány lábjegyzete: vö. Balanyi György: A szerzetesség története, Szent István 
Társulat, Budapest, [1923]
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Skolasztika vezetésével), hogy a még pogány Európát megkeresztelje, 
harcias népeit megszelídítse, őket földművelésre, iparra, betűvetésre ta-
nítsa, és általában civilizálja.

A bernát-hegyi kanonokok a XI. században az Alpok utasainak 
elszállásolására és gondozására menedékházakat rendeznek be az örök 
hó világában.

A XI. és XII. században a keresztes harcok színterén megjelennek 
a különböző alapon szervezkedett keresztes lovagok, akiknek feladata a 
szentföldi zarándokok védelme, a Szentföldért való küzdelem és a hitet-
lenek elleni harc.

A premontrei rend a XII. században a világi papság mellett a hí-
vek lelki gondozásának él, és főleg az Oltáriszentség tiszteletét és a Má-
ria-kultuszt terjeszti.

A betegápolás felé a XII. és XIII. században fordul a szerzetesség 
figyelme a Keresztes Urak Kongregációja és a Szentlélekről nevezett Is-
potályos Kanonokrend atyáinak személyében. De az eszme teljesen csak 
a XVI. században bontakozik ki az irgalmas rend programjában, mely 
az ingyenes betegápolást tekinti hivatásának.

A XIII. században a trinitáriusok és mercedáriusok azzal a szent 
céllal alakulnak meg, hogy a pogányok fogságába esett keresztény rabo-
kat védjék és kiváltsák.

A XIII. században lép sorompóba Szent Ferenc rendje, az első kol-
duló rend, mely elsősorban szegénységével és lángoló hitbuzgóságával 
téríti újra Krisztushoz az ellanyhult világiakat. Vele egyidejűleg feltűnik 
Szent Domonkos rendje, mely tudományosan képzett embereket állít az 
eretnekek elleni munkába.

A XVI. században alapítja meg Szent Ignác Jézus Társaságát, 
melynek az a feladata, hogy szellemi fegyverekkel küzdő csapatot adjon 
a Szentszék rendelkezésére, a veszélyeztetett katolikus érdekek megvé-
désére.

A népoktatás a XVI. századig a társadalomnak mostoha gyer-
meke. Ekkor azonban az eldurvult és gondozatlanságban felnövekedő 
embermilliók iskolázására megalakul a piarista rend.

Az ezen idő után fellépő szervezetek mindinkább a szociális nyo-

19�8



55

mor enyhítéséért dolgoznak. Ezek közt első helyen Szent Vince alapítá-
sa, az Irgalmas Nővérek Kongregációja áll. De számos kisebb jelentősé-
gű alakulat lép életbe, s a jelen kor szinte ontja a kötetlenebb formájú, 
szabadabb mozgású, főleg női társulatokat.

A programok sokfélesége döntő bizonyítéka annak, hogy a hivatá-
sos léleknek, ha lángra lobban benne a vallásos szeretet, életszükséglete, 
hogy segítsen felebarátján, nem kérdezve azt, hogy milyen természetű 
a baj, milyen körülmények közt jelentkezik az, hanem ellenállhatatlan 
vágya indításának engedve, szolgálni akar.

Ha a szolgálattétel tere felöleli a civilizálást, a kultúra terjesztését, 
a pogány népek megtérítését, a foglyok kiváltását, az utasok elszálláso-
lását, betegek ápolását, lovagi harci szolgálatokat, a lelkipásztorkodást, 
az Egyház védelmét, a népoktatást, a másokért való vezeklést stb., akkor 
mondhatjuk, hogy annak nincsenek határai, sem formák által emelt 
korlátai, csak egy lényege:

Szeretni a teremtő Istent szó szerint teljes szívből, teljes lélekből, 
minden erőből, teljes odaadottságban – a felebarátot pedig úgy, mint ön-
magát.

A szerzetek történetének könyveit lapozgatva még egy nagy jelen-
tőségű tünetet állapíthatunk meg, azt, hogy a közvélemény nem jut el 
teljesen a lényegig, hanem mindig azon formákhoz kapcsolja a gondo-
latot, melyben a szerzetességet megismerte, melyben az éppen akkor a 
köztudatban élt. Csak ezt tartja jónak, félti minden formai továbbha-
ladástól, melyet veszélyesnek tart, és retteg, hogy ettől kicsorbulnak az 
alapkövek.

Ezért legtöbbször ellenséges szemmel nézi az újítókat és így a 
küldetésükben hívőknek minden lépését, amelyet azért tesznek, hogy 
a szerzetesség lényegét továbbvigyék, és belekapcsolják a jelen társadal-
mi fejlődésnek sokszerűvé vált feltételeibe. Nehéz küzdelmekkel, nagy 
szenvedésekkel kell megtenniük, a haladásért nagy árat kell fizetniük. 
Ezt súlyosbítja az a körülmény, hogy maga az Egyház is bizonyítéko-
kat akar látni a jónak állított újítás mellett, tűzpróbára teszi embereit, 
mielőtt meggyőzetve új paragrafussal egészítené ki a szerzetesrendekre 
vonatkozó és azoknak formáit leszögező Kódexet.

Mindenben dicsőíttessék az Isten!
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Hányszor állt inkvizíció előtt Szent Terézia, és milyen üldöztetés 
volt Keresztes Szent János sorsa a szigorított karmelita rend ügyéért!

Milyen merész gondolat volt a XVII. században Szalézi Szent Fe-
renc azon törekvése, hogy az általa alapított új vizitációs zárdát ne zárja 
el a világtól klauzúrával! Törekvése nem is nyert approbációt, és a vizi-
tációs nővérek mögött is bezárult a klauzúra ajtaja.

Milyen hallatlannak minősítették a XVII. században Ward Má-
ria célkitűzését, aki a nőnevelésért alapította az angolkisasszonyokat, 
ugyancsak klauzúra nélkül. Magasabb fokú leányiskolák, nő-nevelés... 
Ki hallott ilyet?… S Ward Mária eretnekség címén egyházi fogságba 
kerül, pedig éppen az angol protestantizmussal szemben akarta a leá-
nyokat hitükben tudatosakká tenni, és képzésüket ezért tartotta szük-
ségesnek. Rendjét is romba döntötte a feloszlató bulla, és csak röviddel 
halála előtt kezdett újabb engedély alapján a romokon újra építeni.

Mit érezhetett a kedves és szelíd Kalazanci Szent József, a pia-
risták alapítója, a szegény, rongyos utcagyermekek atyja, az ingyenes 
népiskolák megteremtője, mikor az inkvizíció felfüggesztette generálisi 
hivatalából, és mint 92 éves aggastyán azzal a tudattal szállott sírjába, 
hogy életműve a pápai feloszlató bulla következtében őt a halálban meg-
előzte.

S mit szenvedett a Jézus Társasága, mely pedig egyenesen a római 
pápának nevel minden küzdő munkára kész, áldozatos és önmagának 
meghalt sereget? Börtön, vagyonvesztés, rágalmak, kivégeztetés – mind 
soron vannak. A portugáliai ágat magának a közismert Saldana bíboros 
segítségével törik le az életerős fáról, Franciaországban a parlament tépi 
ki gyökerestől. A spanyolországi 6000 jezsuita elfogatását királyi jóvá-
hagyással eszközlik. Végül XIV. Kelemen pápa a XVIII. században az 
egész rendet feloszlatja, amely csak VII. Pius pápának 181�-ben kelt új 
engedélye alapján kél életre a szkizmatikus Oroszországban megmaradt 
töredékből, hol a feloszlatást annak idején nem hajtották végre.

Csak a mindenható Isten a megmondhatója annak, hogy miért 
kell minden rendnek előbb saját vérében megkeresztelkednie, mielőtt 
hivatásának oltáránál a szolgálatot megkezdhetné.

De akadályok, nehézségek nem tartóztathatják fel a szerzetesség 
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gondolatát haladásában. Az Egyház és a lelkek ügyéért égő emberek 
továbbhaladnak a megtört úton. A kezdéskor annyit szenvedett rendek 
újra kelnek, és az épület mindig magasabbra emelkedik. Ami az egyik-
nek nem sikerül, azt diadalra juttatja a másik. Genf szent püspökének 
is volt alkalma örvendeznie annak, hogy amit ő a vizitáció [nővéreinek] 
nem tudott kieszközölni, azt Szent Vince elérte az irgalmas nővérek 
számára.

Szent Vince újításának csendes érvényesülése annyit jelentett az 
evangéliumi tanácsokra épített élet továbbfejlődésében, mint amennyit 
a forradalmak szoktak jelenteni a maguk törésével és zúzásával a világ 
haladásában.

Ő teljesen elválasztja a lényeget az azt borító formáktól. Klauzúra 
nélküli, kijáró nővérei az egyházjog szerint már nem tulajdonképpeni 
szerzetesek. Maga az alapító szent így ír nekik az eddigi formák elha-
gyásáról:

„Kedves Leányaim! Önök nem szerzetesnők, és ha akadna közöt-
tük valamely zavargó szellem, aki azt mondaná: szerzetesnőknek kell 
lennünk, mert az sokkal szebb életmód, ó, kedves Nővérek, Társulatunk 
akkor a sír szélére jutna! Vigyázzanak, Leányaim! És amíg élnek, ilyen 
változást meg ne engedjenek! Sírjanak, zokogjanak, emeljenek panaszt 
elöljáróiknál, de minden körülmények közt tagadják meg beleegyezésü-
ket! Ugyanis aki a szerzeteséletet hangoztatja, az a kolostort is követeli. 
Ez esetben pedig a keresztény szeretet leányai világgá mehetnek. Ha azt 
találja kérdezni (a püspök), hogy kicsodák, vajon szerzetesnők-e, vála-
szolják azt, hogy nem. Semmi esetre sem. Adják tudtára, hogy Önök 
nagyra becsülik a szerzetesnőket, de ha azok akarnának lenni, szükség-
képpen el kellene zárkózniuk a világtól, ami egyértelmű volna ezzel a ki-
jelentéssel: Isten hozzád, szegények szolgálata! Ha pedig tovább kérdezi, 
hogy tesznek-e szerzetesi fogadalmat, mondják neki: Nem, méltóságos 
urunk, mi csak annyira kötelezzük magunkat Istennel kapcsolatban, 
hogy egy évig szegénységben, tisztaságban és engedelmességben élünk. 
A keresztény szeretet leányainak a betegek háza lesz kolostoruk. Cellájuk 
valamely bérszoba, kápolnájuk a plébániatemplom, kolostorfolyosójuk a 
város utcái vagy a kórházak termei, klauzúrájuk a szent engedelmesség, 
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rostélyuk az istenfélelem, és fátyoluk a szent szerénység.”
Minél jobban belehatolnak a szerzetesek módjára élő társulatok 

a külső világi élet irányításába, annál jobban kell a formákon és kö-
töttségen tágítaniuk. A szociális programmal dolgozó alakulatok már 
nemcsak klauzúra nélküliek, hanem sokszor magánfogadalmasok, vagy 
egyáltalán nincs fogadalmuk. Gyakran mellőzik a világiaktól való el-
különülést, sőt vannak, akik közös életet sem élnek, és teljesen formák 
nélkül követik az evangéliumi tanácsokat.

Főleg a mi korunk gazdag ilyen szabadabb egyházi szervezetek-
ben, melyek sorában – hisszük, hogy a jó Isten akaratából – a Szociális 
Testvérek Társasága is helyet foglal.

Mit akar a Szociális Testvérek Társasága?

A Társaságot a legújabb idők hívták létre. Benne az ősi szerze-
tesi gondolat a legmodernebb fejlődés élén való haladáshoz 

kapcsolódik. A Társaság teljesen átéli és kifejezi a hivatásos élet lénye-
gét: a léleknek isteni szeretetben való jegyesi átadottságát, de munkában 
eddig nem ismert mozgásszabadságot ad tagjainak.

Munkakörét tekintve nem tart fenn intézményeket, hanem csu-
pán a meglevő katolikus intézetek és intézmények számára, továbbá ál-
talános szociális munkatérre képez munkaerőket olyanformán, mint az 
irgalmas nővérek teszik a tanítás és betegápolás terén, akik a mások által 
fenntartott iskolákban oktatnak, állami klinikákon ápolnak, stb.

A Szociális Testvérek Társasága a felebaráti szeretet összes leg-
egyszerűbb, leggyakoribb szolgálati lehetőségeinek körében (családgon-
dozás, öregek, árvák intézetei, foglalkoztatók, menhelyek stb.) képezi 
ki tagjait, de kizárólag úgy, mint más intézmények és intézetek leendő 
alkalmazottjait. Erre égető szükség van. Sok áldásosan működő intéz-
ményünk gyors virágzásnak indulna, ha fenntartóik olyan munkaerő-
ket állíthatnának be, akik egészen az ügynek élnek.

Ez a Társaságnak annyira féltett programja, hogy szabály-
zata egyenesen kizárja saját intézmények létesítését, nehogy ettől a  
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programjától az egyesületi önzés különböző címek köpenyege alatt va-
laha is elcsábítsa, vagy erejét, mellyel mások rendelkezésére kellene áll-
nia, önérdekek kiszívják.

Második programja a külföldre szakadt magyarság szolgálata. Ez 
eredetileg nem volt így kifejezetten munkatervében. De nem tervezett 
megalakulása 1923-ra esik, amikor a megélhetés a rendkívüli gazdasági 
viszonyok folytán oly nehéz volt, hogy régi, jól megalapozott intézmé-
nyek is meginogtak belé. Az ifjú Társaság ezenfelül megalakulásának 
speciális körülményeinél fogva is nélkülözte a létfenntartás feltételeit, és 
így tagjai csaknem teljes létszámukban külföldre (Amerika, Franciaor-
szág, Olaszország) mentek kenyeret keresni. Az ideiglenes kivándorlást 
részben azért választották, mert idehaza az általános nyomorúsághoz 
nagy munkanélküliség is járult, másrészt a jövő számára akartak tapasz-
talatokat szerezni. Ezen ideiglenes kényszerkivándorlás bepillantást  
engedett a testvéreknek a sors mostohasága folytán szétszórt magyarság 
helyzetébe. Ez a meglátás szinte a reveláció erejével ható válasz volt arra 
a kérdésükre: miért kellett a hazai földből és hivatásbeli munkakörből 
kitépve távol idegenbe menni kenyeret keresni?

Így került bele a programba a külföldi magyar misszió.
De legsajátosabb és úttörő feladatának a Társaság azt tekinti, 

hogy a közélet porondjára állítson olyan szellemi munkásokat, akiknek 
hivatásbeli feladata, hogy katolikus közérdekeket, a család, nő és gyermek 
ideiglenes és örök boldogulásának érdekét képviselje, és azokért ugyan-
olyan modern eszközökkel és azon centrumokban szálljon síkra, amilyen 
modern eszközökkel és amely centrumokban a világi hatalom birtokosai 
fejtik ki működésüket, döntően hatva milliónyi embertömegekre és jövő  
századokra.

A szerzetesintézmények eddig az élet azon vonatkozásait, ame-
lyeket az ember mint állampolgár tölt be, kikapcsolták tevékenységi 
körükből. Foglalkoznak az emberrel az élet tavaszán az iskolában. Az 
élet kálváriás útjain, a kórházakban, az élet zátonyain, a javítóintéze-
tekben, szegényházakban, fogházakban. A működés körét tekintve, a 
Jézus társasági atyák mennek el legmesszebbre. Őket ott látjuk a köz-
életi és kultúrmozgalmak irányításánál, de az államéleti tevékenység  
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határvonalánál ők is megállnak.
Főleg azonban női vonatkozásokban nélkülözünk olyan, az evan-

géliumi tanácsok alapján álló szervezetet, amely az élet erejében álló, az 
alkotó, a haladó, a földi boldogulásáért küzdő és mégis Istent kereső női 
honpolgár számára olyan sarkpontokat alkosson, amelyek felé közéleti 
tevékenységének iránytűjét beállíthatja, abban a biztos tudatban, hogy 
akkor problémák úttalan utain, evolúciók földalatti tekervényei közt, 
küzdelmek viharzó tengerén is örök állócsillagok felé halad.

A szerzetek továbbá foglalkoznak az egyeddel, ha mindjárt tö-
megben is. De csak azon lehetőségek közt, melyeket a világi hatalom 
birtokosai számukra mint olyanokat kijelölnek. Így a tanító szerzetek 
minisztériumi tantervek alapján tanítanak, de új iskolatörvényeken dol-
gozni nem hivatásuk. A karitatív rendek vagy kongregációk vezetnek 
árvaházakat, de a gyámi intézmény reformjáért, az árvajog fejlesztéséért 
nem küzdenek. Ápolnak kórházakban, de a közegészségügy javítása, a 
népbetegségek okainak kutatása, a körorvosi intézmény kiépítése ha-
táskörükön kívül esik. Önfeláldozó munkát végeznek a javító-nevelők-
ben, menhelyeken, de a gyermekbűnözést okozó gazdasági [problémák]  
vagy lakásviszonyok problémái, az aggkori biztosítás kérdései tőlük  
távol esnek.

Távol áll tőlünk a szándéknak még árnyéka is, hogy a szerzetes-
intézmények érdemeit akár csak egy porszemecskével is csorbítsuk. Hi-
szen amit az egyháziak az emberiségért tettek és tesznek, azt fóliánsok 
betűmilliárdjai sem foglalhatják össze. Azt csak a mindentudó Isten 
képes örök könyveibe feljegyezni. Ezek a sorok csupán csak azt akar-
ják kifejezésre juttatni, hogy vannak az emberi életnek széles mezői,  
ahová az evangéliumi tanácsok alapján álló krisztuskatonák még  
nem jutottak el.

Érthető, hogy az irgalmas szeretet először odafordul, ahonnan a 
szenvedők jajkiáltásai hallatszanak. Az is érthető, hogy az apostolkodás 
szelleme meg akarja nemesíteni az emberpalántákat, és behatol az isko-
lákba. De még inkább érthető, hogy a szeretet nem pihenve, megkeresi 
a bajok forrásait, a segítésnek köbgyökön ható eszközeit, és így eljut a 
közélet terére, a városi és államélet centrumaiba.
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Itt meglátja, hogy következményeiben mit jelent az, ha istenhívők 
visszahúzódnak a nyilvánosságtól, minthogy az elvezethet tőle; a gazda-
sági élet eszközeitől, minthogy azok veszélyeket rejtenek magukban; és 
a hatalomtól, minthogy az könnyen mérgez. Meglátja, hogy mit jelent 
az, ha az istenhívők a láthatatlan valóságot tagadóknak átadják a teret, 
ahonnan épp úgy forrásozhat áldás, mint átok, élet, mint halál. Amit 
innen, a társadalmi élet lüktető centrumából technikailag, gazdasági-
lag és hatalmilag felfegyverkezve rombolhatnak, azt a karitász minden 
áldozatosságával sem építheti újra, mert nem rendelkezik azzal a jog-
hatósággal és földi eszközökkel, melyekkel az államhatalom gépezete 
dolgozik.

Tudtunk-e például annyi gyermekotthont felállítani, mint amen-
nyire szükség lett volna, hogy a polgári házasságot behozott egyetlen 
törvény folytán széthullt családi fészkekből az utca sarába kiesett ember-
fiókákat új fészekbe helyezhessük? Képesek voltunk-e társadalmi úton 
csak megközelítőleg is elegendő menhelyet építeni elaggott munkások 
számára, kiknek problémáját a Vass-féle társadalmi biztosítási törvény 
századokra menően előre menve megoldotta?

Ezt tudva akar a Szociális Testvérek Társasága olyan krisztuskato-
nákat nevelni, akik a szó erejével, a szervezkedés gépezeteivel, polgárjo-
gaik gyakorlásával, tehát szellemi fegyverekkel, megelőző tevékenység-
ben, törvényhozói működésben, tömegeket felölelve, jövő generációkra 
kihatóan állnak őrt hivatásból az Egyház érdekei, a család, a nő és a 
gyermek javai mellett, vagy harcolnak értük, ha kell.

Sokan aggódva nézik ezt a törekvést. De ha megáldja az Örök 
Szeretet azt, aki könnyet töröl, sebet gyógyít, lelki halottakat életre 
kelt, vajon elveti-e azt, aki nem enged könnyet fakasztani, sebet ejteni, 
életet kioltani? Ha megjutalmazza azt, aki lemondott érte a világról, 
javakról, jogokról, hatalomról, kevésbé fogja-e magához ölelni azt, aki 
érte belement a világba, megszerezte a javakat, jogokat, hatalmat, hogy 
megkeresztelje azokat, és romboló erejüket áldó erőkké nemesítse? Az, 
aki kegyelmet tudott adni embereknek, hogy egy életet a remeteségben 
éljenek le, az nem adhat-e kegyelmet másoknak arra, hogy az élet forga-
tagának centrumában helytálljanak, és el ne sodortassanak?
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A Szociális Testvérek Társasága úgy ismerte fel, hogy erre is ka-
pott hivatást. A maga gyengeségét és semmitmondó szürkeségét látva, 
visszarettenne ugyan a feladat nagyságától, de bizalomra ébred, ha arra 
tekint, kitől minden hivatás jön, és ki mindenkit megerősíthet.

Az Úristen kertjében sokféle növény terem. Azért ne féltse a pál-
ma a borókafenyőt. A pálma gyökere vízre, koronája tűzre termett.  
A borókafenyő a sziklák gránitján és északi viharok szélvészében  
van otthon.

A másik feladat

A lelki élet terén a Társaságnak sajátos feladata a Szentlélek 
kultuszának fokozottabb terjesztése.

A Szentlélek-kultusz belső összefüggésben van munkabeli hiva-
tásával, mivel tagjait exponált helyekre állítja, töretlen utakra küldi, a 
ma, sőt a holnap problémáinak oldozgatásával bízza meg, és az Egyház 
szellemi ellenségeivel állítja szembe. Állandóan választaniuk, dönteni-
ük, védeniük, támadniuk, különböztetniük, helytállniuk, ellenállniuk, 
kitartaniuk, kezdeményezniük kell. Munkaterületeiken nincsenek pa-
ragrafusok, ismétlődések, kaptafák, fedezékek. Itt sokat kell gondolkoz-
ni, még többet megérteni, és a legtöbbet megérezni. Itt meglátja min-
denki saját elégtelenségét, és naponta átéli, hogy nincs élete a bölcsesség, 
értelem, tudomány, a tanács, jámborság, az erő és istenfélelem Lelke 
nélkül.

Átéli a lét szépségét, gazdagságát és boldogságát, ha az lélekkel te-
lített, és ezen átélés a teremtő Atya, a meghívó Fiú mellett odakapcsolja 
az elevenítő s megszentelő Szentlélekhez.

A Társaság egész belső életét átlengi a Lélek keresése és tisztelete. 
Ez kifejezést nyer imáiban, kápolnái Szentlélek-kápolnák, főünnepe a 
pünkösd, jelvénye a galamb.

Élve a lélekkelteltség boldogságát, és minden emberi boldogta-
lanság okát a lélektelenségben látva, a testvérek különlegesen szeretett 
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hivatásuknak tekintik a Szentlélek-kultusz terjesztését a több lélek után 
szomjazó világban.15

Szent Benedek öröksége 

A szerzetesek nagy pátriárkájának ezernégyszáz éves gazdag 
hagyatékából sokat vett át a Társaság. Először is azt, hogy 

nekünk együtt kell élnünk az Egyházzal, hogy az Úristen szolgálata  
mindent megelőz, és hogy annak lehetőleg fényesnek kell lennie.  
Ebből kifolyólag erősen kidolgozza a tagok lelkében azt a tudatot, hogy 
a hivatásban az elsősorban lényeges a léleknek jegyesi szeretetben való 
átadottsága.

A szabályzat ennek szellemében az Úr Jézushoz való kap-
csoltságot azzal akarja biztosítani és előre tenni, hogy egy külön  
csoportot állít be: az imádkozók csoportját, akiknek feladata  
elsősorban a kontemplatív élet, az istenszolgálat méltó ellátá-
sa és a kint dolgozóknak imával való támogatása. Imaéletük  
állandó emlékeztetés a dolgozó tagok számára, hogy mit használ az em-
bernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének azonban kárát vallja, és 
ellensúly a munkának kifelé és szétszóró kísértéseivel szemben.

Az anyaházban (jelenleg a testvérképzőben), állandó szentségimá-
dás van, amelyet a lehetőséghez képest – esetleg csak órákra korlátozva 
– a fiókházak is bevezethetnek.

Az istentiszteletnél a liturgia előírásának érvényesítésére nagy 
gondot fordít. Így például a szentmise bemutatásánál a jelenlevők  
(ma még csak a testvérképzőben) karban ministrálnak, nagyobb  

15  Az eredeti kiadvány lábjegyzete: A Társaságnak ebben a körben konkrét programja Buda-
pesten egy olyan felséges Szentlélek-templom építése, amilyen felségesen nagyszerű és boldo-
gító a Szentlélek az ő misztikus működésében.
Ebből a programból ma még csak egy kis házi kápolna valósult meg. Azonban a Testvér-
szövetség az évi gabonagyűjtést, a Társaság pedig a halottak napi adományokat nemcsak az 
anyaház, hanem annak tehermentesítése után főleg a templom építéséhez szükséges összeg 
biztosítására fordítja. Aki indítást érez arra, hogy e terv előbbre vitelét adományokkal vagy 
munkával támogassa, vagy éppen ebbe egy életet fektessen, jelentkezzék a Társaság központi 
házában (Budapest, VII., Thököly út 69.).
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ünnepeken a szentmise változó részeit is éneklik, és tehetségükhöz  
képest művelik a gregorián éneket. De természetesen az, ami ebben a  
tekintetben eddig megvalósult, még csak csírája annak, ami gondolat-
ban és vágyban a tagok lelkében él, főleg, ha az Úr több kontemplatív 
életre hivatott jelentkezőt fog küldeni, és ha a Szentlélek temploma már 
állni fog.

Szent Benedek Regulájának szellemében az általános kötelezett-
ségnél jobban hangsúlyozza a morum conversiót.

A bencés irányzat továbbá kifejezést nyer pozitív irányzatában.
A Társaság tagjainak figyelmét sokkal jobban ráirányítja a meg-

valósítandó jóért való dolgozásra, mint a rosszal negatív értelemben való 
foglalkozásra. Sokkal inkább sürgeti a jóságért való lelkesedést, mint 
a rossztól való félelmet, jobban az erények gyakorlását, mint a bűntől 
való rettegést, vagyis azt vallja, hogy életünknek naponkénti jobbítása 
az erényekben való folytonos haladás.

Az élet sokkal inkább a jónak állítása, mint a rossznak tagadása.
Ezzel az irányzattal belső összefüggésben van a testvérek kifelé 

való működésének stílusa: soha sem visszavonulni valamitől azzal az 
indokolással, hogy ez nem jó, vagy nem szép, vagy veszélyeket rejt, ha-
nem mindenbe behatolni, meghódítani a jónak és szépnek, és legyőzni 
a veszélyeket.

Ebből következik az öröm tudatos ápolása úgy az egyéni életben, 
mint a külső tömegmunkában.16

A Társaság arra neveli tagjait, hogy minden körülmények közt, 
minden nehézségben és küzdelemben keressék ki az abban rejlő  

16  Az eredeti kiadvány lábjegyzete: A Társaság ezen etikai törekvéséből kifolyólag vett 
részt 1927-ben 15 tagjával az iskolanővérek intézményének kebelében alakult bizottságban a 
mindenki karácsonyfájának gyújtásában. Ez az akció, amelynek célja volt, hogy karácsonyi 
örömet vigyen az utca listára nem vett rongyosainak, megmutatta, hogy az emberi lélek 
mélységeiből milyen megszentelt visszhang felel a megszentelt öröm hangjaira. Amitől a 
hatóságok féltek, az utca nem profanizálta a karácsonyt, hanem a mindenki karácsonyfái 
árasztották ki áldó szellemüket az utcára.
1928-ban ugyanezen céllal rendezték meg halottak napján az Emlékező estéket. Ezeken utat 
akar nyitni a tömeglélekhez gyászának szomorúságában, be akarja oda vinni az Egyháznak 
a feltámadásba és a viszontlátásba vetett hitét, amellyel még a halál szomorúságát is legyőzi a 
végső győzelem diadalmas örömével.
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jót és szépet, mert az Úristen mindent a jóért, a szépért, a boldogságért 
ad vagy enged meg. Győzzék le a tagadást, amely az esetleg található 
nehézségekben és szenvedésekben zátonyra viheti a lelket, s azok miatt 
nemcsak a meglevő örömét veszti el, de elsorvasztja magában az építő 
erőket, amelyeket csak pozitívumok táplálhatnak.

Szent Benedek atyánktól örökölte a családias szellemet is.  
Házaiban nem annyira az aszkézis fegyelme, mint inkább az  
otthon melege érvényesül. Keménységet úgyis eleget hoz a testvé-
rek életébe a külső munka, az otthon pihentetni és felüdíteni akar.  
A tagokat nem szakítja el családjaiktól, hanem a családokat akarja ma-
gához közel hozni, hogy a Társasággal együtt egy nagyobb családot  
képezzenek, amelyet lassan ugyanazon megszentelt szellem leng át.

Ez a törekvése nyer kifejezést az évente egyszer tartott  
családi est rendezésében,17 amelyre a testvérek minden rokona hiva- 
talos, hogy kedélyes együttlétben feledjék az életutak vonalainak  
eltérő voltát, amelyre a hivatások különfélesége ragadja az egymást  
szerető embereket.

További típusvonások

Minden szerzetescsalád az egész tökéletességre törekszik. 
Mégis mindegyik különlegesen ápolja azon erényeket, me-

lyek speciális hivatásából folynak, és azt támogatják. Az egyik a sze-
génységet, a másik a külső aszkézist, a harmadik az alázatosságot gya-
korolja különös szeretettel.

Annak az ideálnak, amely a szociális testvérek előtt lebeg, szintén 
megvannak a sajátos típusvonásai.

17  Az eredeti kiadvány lábjegyzete: E törekvéseinek megfelelően reméli a Társaság, hogy 
egyszer sikerül olyan családi társasházat létesítene, amelyben otthont találnak belépő test-
vérek egyedülálló s elöregedő szülei vagy testvérei. Bár engedné meg a jó Isten, a szeretet 
Istene, hogy e sorok olyanok kezébe jussanak, akik átélték a magárahagyatottság és egyedüllét 
keserűségét, és készek a Társaságot e tervének – a hozzátartozók otthonának létesítésében 
– segíteni!

Mindenben dicsőíttessék az Isten!
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A jellemszilárdság, amely nélkül elképzelhetetlen a külső világ 
forgatagában való munka, hol mesterséges bástyák nem védik a harcost, 
egyedüli támasza a belső meggyőződés és a jellem követelményei iránt 
való érzékeny tisztelet.

A tudatosság, melynek világítása mellett a testvér biztos abban, 
hogy mit miért akar vagy nem akar, mi felel meg az előtte lebegő esz-
ménynek, mi egyezik a Társaság irányzatával, milyen eljárásokat kell 
kerülnie, nehogy megtagadja a zászlót, amelyet magasra kell tartania.

A szabadlelkűség, amely függetlenít emberi tekintetektől, 
nem vezetteti magát félelemtől, nem tér le útjáról jó kilátások miatt, 
amely szolgál és szolgálatra kész szolgaiasság nélkül, független sza-
badosság nélkül, meggyőződést követ makacsság nélkül, tud útján  
szaladni gyeplőzés nélkül. Ezért imádkozzák a testvérek naponta: Add, 
Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra!

Az önzetlenség: A Társaság azáltal, hogy elveszi magától az ön-
célok lehetőségét, tagjait önérdekektől mentesen kapcsolja ahhoz az 
ügyhöz, amelybe beállítja. A testvérnek a rá bízott „idegen” ügyet kell 
minden erejével szolgálnia. Nem lehetnek mellékérdekei, be nem val-
lott céljai, eszközként kihasznált rábízott munkakörei. Kerülnie kell a 
Társaság érdekeinek oly módon való szolgálatát, melyet a „célszolgálat” 
fogalma fed, mert a Társaságnak az Úristen és a társadalom ügye a leg-
főbb érdek és nem önmaga.

Az igénytelenség: Minthogy a testvérek közszolgák, magukat 
minden körülmény közt – akkor is, ha vezetőmunka alakjában szol-
gálnak – annak megfelelően kell beállítaniuk; úgy az egyéni, mint a 
társulati érvényesülést, mint különféle látszatokba öltöztethető, de va-
lójában elvetendő önszeretetet, kerülniük kell. Sem lenéző bánásmód, 
sem színvonalon aluli életkörülmények nem lehetnek ok arra, hogy 
kötelességük teljesítésétől visszavonuljanak, vagy szolgálatra készségük 
csorbát szenvedjen.

Becsületes nyíltság: A Társaság minden tagjának közös vonása 
kell hogy legyen, de különösen ápolniuk kell ezt magukban azoknak, 
akik közéleti működésre hivatottak.

19�8
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A törvény- és tekintélytisztelet az építő erőkkel dolgozók két 
alapvető tétele. Jelszavuk: törvényszerűség az egész vonalon, szabadon, 
átértve, áldozatok árán is.

Az életrevalóság, amely képesíti az embert, hogy adott új és 
újabb körülmények közt, esetleg új eszközökkel, ismeretlen tényezőkkel 
építeni tudjon; építeni a föld számára is, megteremtse létfeltételeit, ki-
vívja az életlehetőséget a rábízott ügy és a maga számára; mindig talpra 
essék, és mint a Katolikus Lányok Országos Szövetségének klubindulója 
mondja: habár lelke helyet itt a földön nem talál, és a földön túlra néz, 
lábának keményen földön kell állnia. 

Ez a fejezet nem mondja azt, hogy a szociális testvérek személyében 
ez a típus máris él, csak vázolta azt az ideált, amelynek vonásait lelkükre 
rá akarják vetíteni. A közhit azt tartja, hogy ha az ember sokat néz egy 
arcra, amely előtte nagyon kedves, idővel hasonlóvá lesz hozzá.

Lábunk keményen földön áll,
De lelkünk helyt itt nem talál,
S a földön túlra néz.

(A puszták rejtekéből az élet centrumába, részletek
Testvérszövetség, Budapest, 19�8)

Mindenben dicsőíttessék az Isten!
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Légy hű mindhalálig!

1929

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Ki szereti úgy a testvérét, mint magát? Az Úr törvénye azt 
mondja, hogy amilyen fokban jót akarok magamnak, ugyan-

olyan fokban akarjak jót a másiknak is. A magad üdvösségéért nagy 
gondban vagy, ugyanígy légy gondban mások üdvösségéért is! Szereted, 
ha boldog az életed, akard tehát boldoggá tenni a másokét is!

A mi szeretetünk nem a természetes szeretet, hanem a kegyelem-
ből táplálkozó, jóakaró szeretet, jóakarat. A mi szeretetünknek egészen 
kegyelminek, lelkinek, nagyobbnak kell lennie, mert tudjuk, mi az, 
fogadalommal a kereszthez kötve lenni. Szeretetünk nemcsak testvéri, 
mély, átértő, de egészen az irgalmasságig átértő kell hogy legyen. Ha a 
testvéri szeretet ilyen kegyelmileg valósul meg egy közösségben, az le-
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hozza ebbe a közösségbe a mennyországot. Ez a szeretet az, ami hivatá-
sokat hoz ebbe a lelki családba, és ennek a szeretetnek a hiánya az, ami 
próbáló lelkeket kivisz. Ez az a szeretet, amelyet keresnek a lelkek tuda-
tosan vagy öntudatlanul. Ha ez a szeretet megvan, akkor nem veszi észre 
az ember a zsúfoltságot, a hiányokat, a nehézségeket, ezért ez a szeretet 
egészen az égbe való és eget teremt. Kezdjük és kérdezzük a legkisebb 
fokon: Hogyan szeretem testvéreimet? Azt kérem és azt sürgetem, hogy 
semmiben sem legyünk olyan reálisak és konkrétan dolgozók, mint ép-
pen ebben a kérdésben. Menjünk bele a részletekbe! Keressem meg, aki 
ellenszenves, és legyek különösen kedves hozzá. Különben hiába van 
felkenve homlokunk a hivatásra, lelkünk nem fogja teljesíteni.

Ez a szó, hogy testvér, számunkra program. A szociális testvérnek 
tényleg testvérnek kell lennie, testvérnek otthon, testvérnek kinn a vi-
lágban. Nehogy megtörténjék az, hogy csak a nevem testvér! A testvér a 
sorban van, nem ül rá a többire, nem kerekedik felül, egy a többi közül. 
Egy vagyok a többiek közt, de valaki olyan kell, hogy legyek, akihez a 
világi emberek, ha valami bajuk van, teljes bizalommal jönnek, mert 
tudják, hogy rám számíthatnak.

A morum conversio megfeszült, folytonos igyekvést jelent a jó felé. 
Ha [erre] fogadalommal nem is merjük lekötni magunkat, nem szabad, 
hogy ez ne legyen benne a szellemünkben. Mi egymásnak a hibáit jól 
ismerjük, de ne rögzítsük a kezdő képet egyik testvérünkkel szemben 
sem! Mind kötelezve vagyunk haladni, és tegyük fel a másikról is, hogy 
halad.

A jellegünkben benne kell hogy legyen a folytonos haladás, az a 
képesség, hogy az öregedés, a letelepedés, a helyben ülés ellen magamat 
védjem. Külön munka a megöregedés ellen küzdeni. A Társaság szel-
lemében benne kell hogy legyen az örök ifjúság elaszticitása. Ez csak 
úgy lehetséges, ha a szabadlelkűséget teljesen kifejlesztjük magunkban. 
Mint szabad szellemű Társaság tudjuk, hogy a szellem, a lélek meg nem 
ölhető. Nehogy aztán, ha a formákon változtatni kellene, azon megbot-
ránkozzunk!

Mi a lélekkelteltség? Azt is szoktuk mondani, hogy valaki lelki. 
Mi a különbség a lelki és a lélekkel telt között? Lelki az az ember, aki 
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mindent természetfeletti módon fog fel, aki felszabadult a testnek és 
törvényeinek zsarnoksága alól. A lélekkelteltség az több. A lélekkeltelt-
ség már nem az erények fokozása, hanem hozzátevés egy olyan körből, 
mely a lelkiséget nem fokozza, hanem művészetté emeli, kivirágoztatja. 
Friderikáék a kitört ablakú kocsiban állva elkezdtek énekelni a vonat 
folyosóján. Ez több, mint lelkiség, ez lélekkelteltség. Mondhatták volna: 
Viseljük el szelíden, ajánljuk fel bűneinkért! Ez teljesen helytálló, ez a 
lelkiség. De a lélekkelteltség, a lelkiségnek művészettel való kifejezése 
már túlmegy az erényen, és virágba borul.

Annál nagyobb művészet a lélekkelteltség, minél inkább bele tu-
dom vinni a legközönségesebb dolgokba. Ha lélekkel telt vagyok, ak-
kor szokatlan körülmények között is eltalálom, hogy másokat hogyan 
örvendeztethetek meg. Mindig adok, mindig öröm forrásozik belőlem, 
átváltoztatom a halált életre. A kereszténység eredménye nem az, hogy 
nincs szenvedés a földön, hanem az, hogy a szenvedésnek nincs hatalma 
a boldogságon. Ha tehát lélekkel telt vagyok, eredményezni tudom azt 
a csodát, hogy a rossz is több életnek a forrásává lesz.

Margit testvér

(19�9. évi pünkösdi lelkigyakorlat, részlet
Szociális Testvérek Történeti Irattára, gépelt kézirat)

Légy hű mindhalálig!
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Készítsétek az Úr útját!

1930

Tanítás a mottóról

Az Úr útját nem tehetségek, képességek, eredmények készítik, 
hanem odaadás, szeretet és alázat.

Anélkül, hogy elfelejtenénk idei mottónkat – „Légy hű mindha-
lálig!” –, irányítsuk figyelmünket erre az új vezetőgondolatra! Dolgoz-
zunk újult erővel, meggyőződéssel és lelkesedéssel régi programunkon, 
azon, hogy eljöhessen hozzánk az Úr, és épülhessen bennünk az ő Or-
szága, hogy azután azt másokban is építhessük!
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Legnagyobb érték a kegyelem, ismerjük is fel annak értékét!

A szeretet egységében

Budapest, 1929. karácsony

Margit testvér

 (A Testvér, 1930. január 1.)

A szeretet fogadalma

Hét év verejtékes munkája után hálatelt szívvel elmondhatjuk, 
hogy Társaságunk lényeges alapja: a szabályzat, az anyaház 

(ha ideiglenesen is) és a testvérképző megvannak.
Hogy a fentiek létalapot képeznek, abban senki sem kételkedhe-

tik, hiszen szükségességük annyira kézzelfogható, hogy mikor még nem 
volt meg közülük egyik vagy másik, minden órában éreztette hiányuk 
velünk azt, hogy nélkülük nem tudunk lenni, és létünk csak töredék 
lét.

Abban sem kételkedett senki közülünk, hogy a kegyelmek és eré-
nyek is ugyanolyan szükségesek, de hogy milyen mértékben képeznek 
létalapot, azt szellemi voltuknál fogva kezdetben nem éltük át olyan 
kézzelfoghatóan. Főleg az nem volt átélt tudatunk, hogy miképpen, mi-
lyen módon, milyen formában oszloptartói az egyes erények az épület-
nek, és hogy milyen módon fejeződik ki a gyakorlati életben hiányuk.

Azonban főleg azt nem gondoltuk volna, hogy egyes erényeket 
– mint a szeretetet – nekünk, a mi helyeztünkben, egymással szemben 
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meg kell szereznünk; hogy azért küzdenünk kell; hogy áldozatok árán 
lehet csak megőriznünk; hogy birtokban tartása munka árán lehetséges 
csak. S ugyanígy voltunk a hűséggel is.

Csodálatos! Embereknek, akik annyit köszönnek egymásnak, 
akik annyit könnyítenek egymás létén, akik annyi kegyelmet kapnak 
egymás útján, akik földi értelemben is annyival többek, mert a többiek 
léteznek, gyakorolniuk kell magukat ilyen viszonylatokban, a szeretet-
ben. És még csodálatosabb, hogy embereknek, akik előtt oly világos, 
hogy anyjuknak, a Társulatnak sajátságos szelleme, a szabadság, öröm 
és életigenlés által milyen boldog és gazdag lett életük, hogy annyi min-
dent köszönhetnek ennek az anyának, anyjukhoz való hűségük nem 
kész kincs, nem magától értetődő; hogy ezért is dolgozniuk, talán fá-
radniuk, talán áldozniuk kell.

Csodálatos, de így van.
Az ember lelki életének gyermek- és ifjúkorában ezt nem gon-

dolja, szinte meggyőződése, hogyha valami, akkor a szeretet és hűség 
veleszületett kincsek. Az élet azonban mélyebb bepillantást enged saját 
magunk valójába, és láncolatos események által mások lelki világába.

Ahogy ezt mindjobban átéltem, világossá lett előttem, hogy Tár-
saságunk mindaddig nincs megalapozva – bármennyire is megvan min-
den földi alapvető tényezője –, míg mindnyájan nem gondolunk egész 
különös gonddal ennek a két testvérerénynek fejlesztésére, tudatosításá-
ra. Míg nem irtogatjuk magunkban programszerűen a velük ellenkező 
hajlamok gyökereit; amíg nem lelkesedünk azért épp oly hivatásos meg-
győződéssel, hogy jellegünk a szeretet és hűség legyen, mint amilyen 
hivatásos lelkesedéssel akarunk szociális munkások lenni, amíg nem 
kötjük magunkat döntő és kérlelhetetlen következetességgel, amíg nem 
esküszünk fel erre a kettős csillagú zászlóra.

Sokat megteremthet a lelkesedés. Nagyokat hozhat létre az alko-
tóerő. De ha a folytatásban nincs meg a hűséges szeretet, minden, ami 
létre jött, csak azért született, hogy legyen minek romba dőlnie, és mi-
nél nagyobbra épült, annál nagyobb robajjal omoljon össze.

Ezért indítványoztam legutóbbi közgyűlésünk alkalmával negye-
dik fogadalmunkat.

Készítsétek az Úr útját!
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Ez az indítvány úgy kelt a lelkemből a vezetéstől való visszavo-
nulásom előtt, mint ahogy valaki utolsó kívánságát mondja el, örök- 
hagyását, végrendeletét írja le. Olyan volt nekem, mint egy kezdeménye-
zés befejezése, mint egy mondat után odatett befejező pont. Nem is pont,  
hanem felkiáltó jel!

Ha a közgyűlés éppen csak elfogadta volna, nem töltött volna 
el olyan megnyugvás és béke, mint amilyen eltölt most arra a tudatra, 
hogy a testvérek lelkesen, meggyőződésesen, örömmel, boldogan fogad-
ták el, 85 szavazat közül 79-cel. Egyesek nem is tudták a szavazólapra 
egyszerűen csak az igent odaírni, lelkük ünneplő érzései boldog meg-
jegyzésekben kerestek kifejezést.

Mindnyájan úgy éreztük, hogy több ember vagyunk, mióta ezt 
az édes és könnyű igát nyakunkba vettük, mióta ez a kötelezettségünk 
fennáll.

Mi képezi ennek tárgyát, anyagát, és mi képezi szellemét?
A fogadalom anyagát nagyon kevés, a szeretet szélső határát védő 

negatívum képezi: az, hogy sem egymást, sem Társaságunkat nem fog-
juk sem egymás közt, sem kifelé megszólni vagy megítélni.

A hűséges szeretet fogadalma ellen tehát csak az vét, aki megszól 
vagy megítél (rágalmazásról ne is beszéljünk).

Ha ennek a fogadalomnak csak az lenne a célja, hogy minket 
ezektől visszatartson, szinte szégyellném magamat, hogy ennek szük-
ségét éreztük. Annyira kevés, annyira magától értetődő, amitől vissza 
akar tartani.

De fogadalmunknak nemcsak negatív jelentősége van. A fogada-
lomnak szellemét, lelkét maga a hűséges szeretet képezi, és letevésének 
célja, nagyobbik célja az, hogy rávezessen minket arra, hogy a szeretet 
követelményeinek kérdésével sokat foglalkozzunk.

Amint a tisztasági, szegénységi, engedelmességi fogadalom felhív 
engem arra, hogy szellemével, igenlő tartalmával a fogadalom körén 
messze túl is foglalkozzam, ugyanazt célozza a hűséges szeretet fogadal-
ma is. Nagyobb figyelemmel, tudatossággal, következetességgel, foko-
zottabb igénnyel kell magammal szemben fellépnem e két erényt illető-
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en. Dolgoznom kell rajta, hogy típusvonássá mélyüljön lelkem arcán a 
szeretet és a hűség! 

Minden keresztény megkapta ezt a parancsot az édes Jézustól. 
Milyen ellentmondás lenne, ha bennünket – akik a Szentlélek képét 
hordjuk jelvényünkön, és az ő tiszteletét akarjuk terjeszteni – a világ 
nem arról ismerne meg egészen különleges jelentőséggel, hogy nagyon 
szeretjük egymást!

Egész évünket ennek kialakítására akarjuk fordítani. Ennek 
jegyében kell tartanunk havi lelki napjainkat. Nem szabad egyetlen 
szombati lelki olvasásnál sem az erre való koncentrálódást elmulaszta-
nunk. Még messze a cél, melyet elérni akarunk. Aki közülünk érett, az 
tudja, hogy sok végezni valója van e tekintetben.

Idei mottónk: Készítsétek az Úr útját! Miben állt idáig az útké-
szítésünk? Társulati értelemben kérdezem, nem egyénileg. A szabályzat-
ban? Az anyaházban? A testvérképzőben?...

Tehát készítsük az Úr útját, hogy betérvén hajlékunkba, kegyes-
kedjék nekünk áldást adni, amely fenntart minket a boldog örökkéva-
lóságig!

Margit testvér

(A Testvér, II. évfolyam 1. szám, 1930. szeptember)

Készítsétek az Úr útját!
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Örüljetek az Úrban mindig, 
ismét mondom, örüljetek!

1931

Készüljünk a káptalanra!

Ahol nagyobb tömeg azon célból jön össze, hogy úgy döntsön, 
ahogy a többség szavaz, ott a természeti erők kiszaladnak, 

kiszabadulnak mindenkinek a lelkéből. Ezt a legnagyobb mértékben 
látjuk az országos vagy községi képviselő-választásoknál: elveszti félig 
önmagát mindenki, nincsenek normális állapotban. De még kisebb ke-
retekben is, egyesületekben, ahol komoly közgyűlés van, ahol súlyos 
dolgokról döntenek, izgalom fog el mindenkit. Ilyen alkalmakkor az 
ember nagyon érzi a természetnek a hatalmát, a természetnek a szavát 
és szenvedélyét. Ilyenkor a kegyelem vívni kezd a természettel, és a ter-
mészet a lélek ellen fordul. Ilyenkor kiszabadul az emberből az önaka-
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rat, amely talán addig vissza volt tartva, meg volt szabályozva, és minél 
inkább kordába volt fogva, esetleg annál nagyobb lángot vet.

Egy bizonyos fokig mi is átéljük ezt évente, amikor a választá-
sokhoz közeledünk. Az embert izgalom fogja el, amely nem a kegye-
lem köréből való. Ilyen időkben indokolt foglalkozni azzal, hogy ezen 
bekövetkezendő nagy társasági események között az én lelkem milyen 
állapotban van.

Különféléképpen hibázhatunk, a legellentétesebb értelemben is. 
Káptalanunkon a mi közösségünk képviselete össze fog jönni, és dön-
tések lesznek, sőt már előbb választások lesznek, mert a káptalani ta-
gok kiküldése választás alapján történik. Tehát hibázhatok azzal, hogy 
mindenáron akarom a magam akaratát, hogy a természet uralkodik 
bennem, és elkap a láz. Vagy pedig azzal, hogy olyan nyugalomban 
maradok, amelyből részvétlenség keletkezik. A szabályzat mindenkinek 
módot ad a hároméves fogadalmasoktól kezdve arra, hogy akarjon érvé-
nyesíteni olyan dolgokat, amelyeket a Társaság érdekében valónak tart. 
(Tavaly történt ez a módosítás, amelynek értelmében csak a hároméves 
fogadalomtól kezdődően vesznek részt, vagy választanak kiküldötteket 
a tagok, és pedig azért, hogy mindenkinek legyen ideje jobban belenőni 
e nehéz feladathoz a kegyelmi szférában.)

Amikor a szabályzat nekünk erre módot ad, akkor nekünk akar-
nunk kell élni is ezzel a Társaság javára. Tehát senki se gondolja azt, 
hogy ő tökéletes, mert olyan nyugalomban van, hogy nem is érdeklik a 
dolgok. Ez közömbösség vagy kényelmesség, vagy elmagyarázása a lelki 
életnek.

A kegyelemben élő embernek nem kell egyoldalúvá lennie. A ke-
gyelem nem kívánja tőlem azt, hogy ne gondolkozzam, hogy ne legyen 
bennem tűz, hogy ne küzdjek bármiért, ami jó, hogy ne akarjak [ha-
tással lenni], hogy a lelkemet ne tegyem bele egészen a küzdelembe. 
Működéshez juthat az egész emberi természet, de maradjon minden kö-
rülmények között a kegyelem alapján. Vegyem elő minden tudásomat 
és egész lelkiségemet!

Vajon én nem teljes közömbösséggel nézek a káptalan elé? Akkor 
ki kell igazítanom ezt a lelkemben, mert a közömbösség nem kifejezője 
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a tökéletességnek.
Ha pedig nagy érdeklődéssel részt veszek; ha vannak gondola-

taim, céljaim, melyekkel kapcsolatban szeretném, ha ott megvalósul-
nának, elfogadtatnának; ha benne élek a társulati életben, a társulati 
főmozzanatokban: milyen viszonyban vagyok akkor a történhető dol-
gokkal? Vajon a Lélek mozgat-e engem? Vajon amellett, amit akarok, 
szeretek, tervezek és féltek, a lelkem békéje, nyugalma, becsületessége, 
egyenessége megmarad-e? Vajon azért, mert én akarok dolgozni azok 
érvényesítésén, amit jónak látok, nem szenved-e bennem csorbát a kegyel-
mes szeretet? Őrzöm a lelkemet, nehogy prédájává legyen a természet 
ösztönének? Amint az igyekvés a természetnek érvényesülési vágya, azon 
pillanatban lelkemnek a békessége, egyensúlya, csendje, derűje csorbát 
szenved.

Hogy készülök én a káptalanra? Vajon az én lelkemben nincse-
nek-e felborzoltságok, főképpen a szeretet ellen? Ez az egyik kísérő tü-
nete a természet támadásának: felborzolódik minden akadályra, amely 
ellenébe gördül. Haragszom arra, aki mást vall, mint én; mérges vagyok 
arra, aki más álláspontot képvisel; meghűl a szeretetem azzal szemben, 
aki a többséggel kivisz velem szemben valamit, amit én nem akarok.

Kedves Testvérek! A jó Istennek nagyon meg kell köszönnünk az 
ilyen alkalmakat, mert a természet ilyenkor erősen működik, és élesen 
támad, tehát észreveszi az ember, és tud ellene küzdeni. Itt az alkalom 
önismeretre!

Annyiszor beszéltünk arról, hogy akaratunkat odaadtuk a Társa-
ságnak az engedelmességi fogadalommal. Odaadtunk akarási körünk-
ből annyit, amennyit a szabályzat megjelöl. Tehát amikor a szabályzat 
azt mondja, hogy minden hat évben erre az aktusra felszabadítom az 
akaratodat, akkor vajon nem akarunk-e többet annál, mint amennyit 
enged? Nem hangolom-e előre testvéreimet? Nem rendezek-e megbe-
széléseket? Bárki ellen nem izgatom, irányítom, ingerlem-e a testvérei-
met? Szóval nem teszek-e úgy, mint ahogyan a kortesek szoktak tenni 
kint a világban?

Mi, akik annyira a Szentlélek vezetésére akarunk hagyatkozni, 
ennél a gyönyörű aktusnál megrabolnánk egymás lelkét, szegényíte-

Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek!
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nénk, a jó Istentől elválasztanánk csak azért, hogy a mi akaratunk ér-
vényesüljön?

Szerethetem a Társaságot, aggódhatom érte, félthetem, de legyek 
meggyőződve arról, hogy ingerléssel, mérgelődéssel, versengéssel nem 
viszem előbbre az ügyét. Mindezek valóban nem tudnák létrehozni a 
jó Isten áldását arra, amit én a Társaság érdekében jónak tartok. Míg 
ha kegyelmes szeretetben működünk együtt, akkor közöttünk a jóságos 
Isten irgalmas gondolatai fognak érvényesülni.

Mi összejövünk tehát dolgozni, szavazni, talán küzdeni egymással 
szemben. De jöjjünk össze az engedelmesség szellemében, a jó Istenre 
támaszkodva, természetfeletti vezetését kérve, gondviselésében bízva, és 
megemlékezve arról, hogy a földön minden misztérium, mert semmiről 
sem tudjuk, hogy abból mi lesz. Csak egy van hatalmunkban, hogy 
akarjuk szeretettel a jó Isten akaratát. Így kell összejönni, hogy az Úr 
Jézus közöttünk lehessen, és ő legyen az, aki mindent elintéz.

De erre készülni kell, mert ha a természet, a szenvedélyek útján 
kezdünk elindulni, akkor megállni már nagyon nehéz. Ilyen alkalmak-
kor idejében kell megfogni az embernek a lelkét a kegyelem számára. 
Nekünk még egy egész hónapunk van. Még szépen elő tudjuk készíteni 
a lelkünket, és oda tudjuk helyezni a kegyelem szárnyai alá. Még ma 
határozzuk el: én olyan lélekkel akarok menni, amely édesen hívogatja 
le a kegyelmet.

A kegyelmet kérni kell. Kezdjünk azért már most imádkozni, és 
kérjük a jó Istent, hogy a kiküldöttek választása olyan legyen, ahogyan 
az legjobb Társaságunkra nézve, s hogy a jó Isten engedjen olyan dön-
téseket, amelyek áldást hoznak mindnyájunkra! Kérjünk sokat, hogy 
kapjunk kegyelmet! Másképpen lehet hívni és lehívni a kegyelmet, ha 
az hosszabb időn keresztül történik.

Különösen nyomatékosan gondoljanak erre azok, akik sem a vá-
lasztásban, sem a káptalanon nem fognak részt venni! Ne hibázzanak 
azzal, hogy mert fizikailag nincsenek ott, hát egyáltalán nem is foglal-
koznak vele lélekben! Szívükkel, lelkükkel és imáikkal segítsenek! Ha 
megaláztatás ér, ha erényt gyakorlok, mostantól fogva mindig elmon-
dom: ezt felajánlom a káptalanért. A jó Istenben egyre tüzesedjünk, 
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hogy azokon az égi telegráf-drótokon át mindinkább jelentkezzenek 
azok a villamos szikrák, amelyek lehívogatják a kegyelmet!

Úgy készüljön mindenki, úgy imádkozzék mindenki, hogy 
tényleg érezzük a kegyelmek leáradását, és éljük át, milyen az, mikor 
a Szentlélek közöttünk van! Akik ott voltunk a tavalyi közgyűlésen, 
tudjuk, a lelkünk hogy megérezte, hogy közöttünk volt az édes Szent-
lélek. Könyörögjünk, hogy újra érezhessük ezt, és hogy ne csak emberi 
szavazások és emberi állásfoglalások ideje legyen a káptalan, de a Társaság 
számára az isteni kegyelem kiömlésének a napja, új korszak kezdete, hatal-
mas fellendülésnek, megújulásnak, kialakulásnak áldott ideje!

Margit testvér

(A Testvér, II. évfolyam 9. szám, 1931. május) 

Káptalani díszgyűlés

Június 6-án és 7-én folyt le első káptalanunk, amelynek keretében 
a tavalyi közgyűlés határozatának megfelelően díszközgyűlést tar-

tottunk jótevőink iránti hálából. Közöljük Margit testvérnek ez alkalom-
mal mondott beszédét.

Mélyen tisztelt Lelkiigazgató Urunk! Mélyen tisztelt Jótevőink! 
Kedves Testvérek! Elérkezett az a pillanat, melyre olyan sokan egész 
éven át készültünk. Vannak dolgok az életben, melyeknek valósulása 
elé akadályok gördülnek az utolsó pillanatig. Ilyen volt ez a várva várt 
díszközgyűlés. De végre elérkezett, a jó Isten kegyelméből együtt va-
gyunk.

Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek!
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Mivel ez szerves része a ma lefolyt káptalannak, és egy nagy ak-
tus, mellyel emlékkövet, határkövet akarunk letenni arra a mezsgyére, 
mely az eddig elmúlt nyolc évet az ezután következő és már szabálysze-
rű kormányzat alatt álló évektől elválasztja, zárjunk ki most mindent a 
lelkünkből erre az egy órára! Gondok, nehézségek, fáradtság ne zavarja 
most a mi örömünket! Ki tudja, leszünk-e még így együtt valaha, és 
lesznek-e életünknek olyan órái, percei, mint a mostaniak? Tehát csak 
az az egy nagy elgondolás és nagy meglátás létezzék számunkra, mely 
az Úristen nyolc évi műve!

Legyen ez az egy óránk áhítatgyakorlat, istentisztelet.
Hallottuk a gyűlés folyamán a Társaságnak külső történetét, de 

van annak a nyolc évnek belső története is. Ebből a körből gondolatunk 
és szeretetünk elsősorban lelkiigazgató urunk felé fordul, aki mindig 
útmutatónk, vezetőnk volt 22 év óta.

Jelen vannak még Póli anya és Pista bácsi.18 A jelentésekben mind-
untalan az ő nevükre tértek a testvérek, mert ahogy nincs egy szoba 
ebben a házban, ahol az ő szeretetük nyomára ne akadnánk, éppen úgy 
a Társaság legtöbb más házában is megtaláljuk az ő kezük munkáját. 
Köszönjük a léleknapokat, a gabonabegyűjtési lehetőséget és sok-sok 
mindent. De nemcsak ezt köszönjük, hanem köszönjük főképpen azt, 
hogy világító példák ők nekünk, testvéreknek az odaadásban, az önként 
vállalt kötelességteljesítésben annyira, hogy mi ezt a példát talán nem is 
tudjuk utolérni.

Ezt a beszámolót főleg azért tartjuk, hogy azoknak, akik az éle-
tükből most már egy évtizedet annyi fáradsággal, odaadással nap nap 
után nekünk adtak, megmutassuk, hogy a jó Isten kegyelméből és az ő 
segítségükkel mit tudtunk elérni, hogy ne érezzék és kérdőjelezzék meg 
azt, hogy nagy fáradságuk, odaadásuk nem volt-e hiábavaló.

Jótevőink közül nincsen itt a drága Grüner vezérigazgató és Nusi-
ka19, akiket a jó Isten akarata távol tart, és akik a kezdet nehézségeiben 
támogattak minket. Nincsenek itt továbbá az örökkévalóságba költö-
zött Walder Gyula, Ackermann Katica és Fischer Colbrie püspök.
18   Steffanits István és felesége, a Társaság jótevői
19  Grüner Tivadar és felesége, a Társaság jótevői
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Nincs itt Réthy Imre, aki ugyan a földön van, de nem pap többé. 
Ez figyelmeztet bennünket, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.

A mi belső történetünkből meg kell említenem azt, hogy mind-
azok az alapítások és munkák, melyekről szó volt, csaknem kizárólag 
azokhoz a testvérekhez fűződnek, akik azokat felolvasták.

Ugyancsak nem volt szó arról az általános küzdésről, áldozatos 
odaadásról, verejtékezésről és minden nehézségről, amit elképzelhetünk, 
amikor egy embercsoport bizonytalan nincstelenségből indul, annyifelé 
szétszórva, s tulajdonképpeni pozitívumokat nem látva. Ezeknek a nem 
látható áldozatoknak a történetéről csak a jó Isten tudna beszámolót adni. 
Talán egyszer a boldog örökkévalóságban egy egészen más tartalmú 
díszközgyűlést fogunk tartani, ahol történetünk egészen másként fog 
bemutatkozni, úgy, ahogyan azokban a láthatatlan könyvekben vannak 
a dolgok elkönyvelve.

Beszámolónkba fel kell vennünk a nyolc év történetéből azokat 
a nagy meglátásokat is, melyeket a jó Isten adott nekünk. Ezek közül 
meg akarnám említeni azt a nagy látványt és átélést, mely részünkül 
jutott, hogy az isteni gondviselés alaktalanságunk, gyarlóságaink, hibáink, 
bűneink dacára is kegyeskedett bennünket eltűrni és velünk dolgozni. Az 
irgalomnak e látása nagyon mély jelentőségű benyomás, amelyet el kell 
mélyítenünk magunkban.

Átéltük az evangélium sok isteni mondását, mint pl.: Angyalai-
nak parancsolt felőled, s ők kezeiken hordoznak téged, nehogy kőbe üssed 
lábadat. – Mi minden történhetett volna, és nem történt! Hogyan igazí-
tott el az Úristen ügyeket és dolgokat, hogyan oldott meg problémákat! 
Hányszor tett harmonikussá közöttünk önmagukkal küszködő, vergő-
dő lelkeket! – Aztán: Keressétek az Isten országát, és a többi mind hozzá 
adatik nektek. – Ezt mi mind átélésből, és nemcsak az evangéliumból 
tudjuk.

És most a legutolsó évben egy egész nagy élményünk volt. Most 
fizettük ki az utolsó részletet fogadalmunkból kifolyólag a herminame-
zői egyházközségnek. Nem értjük, hogyan van, de tudjuk, hogy a jó  
Isten számadásaiban vannak olyan összeadások, szorzások és  
kivonások, hogy a semmiből sok jön ki, és még több marad, mint  

Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek!
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amiből azt a sokat elvettük.
Ezt a csodát Pista bácsi keze által egészen különös szépségben állí-

totta elénk a jó Isten. Most, mikor mi, koldusok, az utolsó herminame-
zői részletet odaadtuk, akkor a jó Isten keze arra a házra, mely semmiből 
lett, Pista bácsi keze által rátette a második emeletet. A jó Isten csodákat 
tesz, emberek által teszi, jó barátok által küldi.

Örömmel közlöm most a testvérekkel azt, hogy fényképet kér-
tünk Póli anyáéktól és Nusi néniéktől is az anyaház és a testvérképző 
számára. Ugyanezt kérem a mi kedves, mélyen tisztelt lelkiatyánktól. 
Ezek a képek itt lesznek a falon. A képek hátsó részén egy kihúzható lap 
lesz, melyen a jótevőnek a Társasággal való közreműködése és munkái 
lesznek, hogy a jövő generációk a régi tradíciókon nevelkedjenek, és értsék 
és lássák, hogy mennyi verejtékből és sok-sok összemunkálásból lett a puha 
fészek, az anyaház, és épült ki a Társaság. Mi vágyunk arra és dolgo-
zunk azon, hogy fiataljaink tradíciókat tisztelő, nemes lelkek legyenek. 
Először talán csak úgy fogják olvasni, mint egy történetet, amely szép, 
de amikor 20-30-�0 év múlva fogják olvasni, akkor már fogják tudni, 
hogy abban mi minden fejeződik ki. Fogják érteni, mit jelent az, Istennek 
a művét a jövő számára megalapozni. Amit gyermeklélekkel, gyermek-
szemmel csak mint érdekességet, mint tudnivalót néztek, majd talán 
őszülő fejjel a maga egész tartalmában meg fogják érteni; s meg fogják 
érteni, hogy az élet, annak eredményei és boldogsága áldozatokon épül, és 
hogy minden eredményben mennyi munka, talán könny, verejték, talán vér 
van; hogy minden talpalatnyi előrehaladást milyen mély tisztelettel kell 
tekintenie a jövő generációnak, visszatekintvén az úttaposókra. – Ezt 
akarjuk elérni azzal, hogy a falakat benépesítjük a jó Istentől küldött 
jótevőink képeivel és életrajzaival.

Most pedig nézzük, hogy ez a sok fáradtság, munka tulajdonkép-
pen mit készít elő!

Kedves Testvérek! Amiért mi dolgozunk, az a nagy hivatás, an-
nak az elgondolása, hogy mi egy olyan, Istent szolgáló modern munkásnak 
a típusát akarjuk beállítani, aki az élet centrumában és az élet centru-
mából szolgálja az Isten és a lelkek ügyét. S ezt nem úgy értve, hogy a 
forgalmas nagyvárosokban végez szegénygondozást és hasonló karitatív 
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munkákat, hanem úgy, hogy lelkünk hite szerint küldetésünk oda szól, 
ahonnan népek és országok sorsát irányítják. Mi ki akarunk alakítani egy 
olyan típust, amely a maga létében tanúságot tesz a Szentlélekről, és ez-
zel a lelket, szeretetet és igazságot árasztó típussal akarunk belemenni oda, 
ahonnan most annyi hazugsággal és istentagadással irányítják népeknek és 
nemzeteknek a sorsát.

Ez a célkitűzés nagy, és mi még csak a kezdetén vagyunk. Ennél 
a határkőnél azt kell mondanunk, és azt a nagy elhatározást kell ten-
nünk, hogy nem fogjuk hiábavalóvá tenni a jó Istennek kegyelmét, sem 
lelki-testi jótevőink munkáját azzal, hogy hivatásunkat eljátsszuk. Mert 
hivatásunkat el lehet játszani, kegyelmeket el lehet pazarolni. Tehát ez 
után a kezdő, verejtékes munka után jön a nehezebbik, nemcsak a hiva-
tás megtartása, de teljes kibontakozása és kifejtése.

Végtelen távlatok nyíltak meg csodálkozó szemünk előtt. Átél-
tünk isteni kapcsolatokat: átéltük, hogy a földön a kegyelmi élet, az 
Isten – a minden. A mi számunkra minden földi érték átértékelődött, 
mássá lett, összezsugorodott, zsarnoki vonzerejéből veszített, másodsorba 
került. A mi életünkben mások a viszonylatok, a mértékek és mérlegelések, 
és mi tudjuk, hogy kimondhatatlanul boldogok vagyunk ezeknek birtoká-
ban. Mi tudjuk, hogy az élet misztérium, melynek takaró fátyla mögött 
az Isten angyalai és jelei imbolyognak (Prohászka püspök), csak egy van 
birtokunkban: az Istent szolgáló jóakarat és szeretet, és a többit a jó Istenre 
kell bíznunk.

Az Úristen előttünk végtelen távlatokat nyitott, s megmutatta azt, 
hogy nem lehet őt nagylelkűségben felülmúlni, s hogy a kegyelmi kincsek 
kimondhatatlanul boldogítók és nagyok. Kedves jótevőinknek nem tu-
dok nagyobbat kívánni, mint hogy ezeket adja meg nekik is a jó Isten, és 
adja olyan mértékben, mint ahogy nekünk adta, hogy egészen forrjunk 
és olvadjunk bele, és mi, akik együtt kezdtük, a szeretetnek, hűségnek, 
nagyrabecsülésnek és istenszolgálatnak egységében haladjunk feléje.

A mi lelkünknek végtelenek az igényei. Mi kezdtük a hivatás tuda-
tával, és be is akarjuk fejezni azzal. Megkezdtük az életet a ti segítsé-
getekkel a földön, és a végtelen időkig, az el nem múló időkig akarjuk 
folytatni azt a végtelenségben. Az Úr kegyelme legyen velünk!

Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek!
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* * *
A díszközgyűlésből bensőségesen üdvözölték a káptalani tagok az 

összes házakat és testvéreket, kérve rájuk folytatólag az Úr áldását.

(A Testvér, II. évfolyam 10. szám, 1931. június)

ELŐRE!

A Testvérben mindenki olvasta azt a kis jövőbe tekintést, melyre 
az alapító jótevőink tiszteletére tartott díszközgyűlési össze-

foglalás kitér.
Ez a jövőbe tekintés sokkal fontosabb, semhogy behatóbban ne 

kellene vele foglalkoznunk.
Egy olyan szervezetnek létrejötte, mint a miénk, olyan nagy do-

log, hogy az ember könnyen belevész az alapozó és segédmunkákba, 
mintha azok lennének a cél. A kezdés és fenntartás az egyéneknek sok 
munkaerejét köti le, és nagyon könnyen abba a csalódásba ringathatja, 
mintha ezek által már programján dolgoznék. Főleg a női szellemnél 
közeli ez a veszély, melyet a pillanatnyi jelen oly mágnesesen magához 
vonz. Számára külön lelki munka, hogy egy kitűzött, távoli feladatot 
élőn és erőteljesen megtartson tudatának előterében anélkül, hogy attól 
részletmozzanatok eltérítenék20. 

Mi végre alakult a Szociális Testvérek Társasága? Én tehát azon cél 
szolgálatáért jöttem.

A szabályzat megmondja, hogy mi a cél: „Lélekben megerősödött, 
hivatásos és képzett munkaerőket adni a társadalomnak minden téren, 
ahol erre karitatív, szociális, valláserkölcsi, nemzetgazdasági, népegész-

20 Az eredeti kiadvány lábjegyzete: Olvassák el a házak Gárdonyi Messze van odáig című 
novellás kötetéből a Két vándort! Érdemes párhuzamot vonni a két gyermek közt és köztünk, 
hogyan téríti le őket útjukról ezer apróság.
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ségügyi, kulturális, nőmozgalmi és állampolgári szempontból szükség 
van.” Az alakulási jegyzőkönyv azonban ezt a célkitűzést ezzel szorítja 
meg: „…mégis azzal a hozzáadással, hogy amennyiben a Missziótársu-
lat inkább karitatív munkát végez, nálunk inkább a szociális és nőmoz-
galmi munka fog kidomborodni.”

A mi fő célkitűzésünk tehát a mozgalmak, az államélet terén van, 
az élet centrumában! Az összes többi munka ezt mint segítő eszköz szol-
gálja. Megjegyezték-e ezt jól a testvérképzőben a fiatalok? A karitatív 
és szociális munka tere gyakorlótér, melyen az embert, az életet, annak 
nehézségeit, küzdelmeit, reális valóságait, az emberi lélek örvényeit is-
merjük meg. Itt látjuk a társadalmi berendezkedések egyoldalúságának 
árnyoldalait és a törvények hiányának kihatását. Hasznos, értékes, ál-
dásos munka, sok testvér számára végleges munkakör lesz, de az egész 
Társaság programjának szempontjából csak előkészítő tevékenység, 
melyben nem lehet végcélt látnunk.

A természetnek törvénye, hogy oly sok előkészítés, oly sok tényező 
[alkotja] a lényeget, de a lényegről ezeknek sokasága miatt nem szabad 
elfelejtkeznünk.

Aki gyümölcsfát ültet, gyümölcséért ülteti azt. Évek telnek, míg 
a magocskából csemete lesz, ezt be kell oltani, ismét évek telnek, míg 
a gazda gyümölcsöt szedhet róla. A fa közben hasznos mellékmunkát 
végez, forgatja a földet, mikor gyökerei annak tápértékét a mélyből fel-
hozzák, és ősszel a fölszínre hullatva humuszréteget hoz létre, lombo-
zata oxigént lehel, törzse fát termel. Ez mind érték, de mégsem ezért 
ültették, hanem gyümölcséért.

A mi Társaságunk is, legalább reméljük, hogy működésének min-
den mozzanatában hasznos a társadalomra nézve, a lelki élet mélyéről 
tápláló erőket hoz fel, megnemesített felfogásával tisztább légkört te-
remt, karitatív munkájával szenvedéseket enyhít, sebeket gyógyít. Ez 
mind értékes, de [a Társaság] nem ezekért alakult. A szociális testvér 
hivatásában a jellegzetes, a speciális, a lényeges, hogy a társadalomnak 
szellemi téren legyen munkása, napszámosa.

Társulatunk fejlődésében nagy haladást mutat az a körülmény, 
hogy a belső alapok megvannak, a főnöknő már egészen a belső  

Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek!
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ügyeknek élhet, és a káptalan már adhatott embert a külső munkák 
vezetésére. Az eddiginél jobban alakot ölthet a külső munka fejlesztése, 
mint feladat, mint végső cél. Mindinkább kidolgozott, rendszeres prog-
rammá lesz ez.

Ezt a fejlődési fokot minden tagnak, főleg minden kerület, körzet 
vagy csoport élén álló testvérnek tudatosítania kell, az átértését közölnie kell 
megbeszélések keretében a reá bízottakkal, és az összeseknek kooperálniuk 
kell a megvalósításban a központi vezetővel.

Örüljünk annak, hogy már itt tartunk, nekünk messze volt idáig. 
De még hol vagyunk a céltól?

Tudatosítsuk azért, hogy a kezdet kezdetén vagyunk! Akarjunk 
célunkhoz közelebb jutni, lelkesedjünk a haladásért, és mondjuk az év 
folyamán sokszor, lendülettel, örömmel: az eszköz nem cél, előre!

Hogyan kezdjünk hozzá e munka kialakításához?
1. Minden vezető küldje meg nekem, hogy eddigi munkájukban 

mennyire jutottak, mit tapasztaltak, mit tanultak, milyen kapcsolatokra 
tettek szert, mik voltak a sikerek vagy sikertelenségek okai, mennyiben 
voltak vagy nem voltak a munkaadók a testvérek munkájával megelé-
gedve! Szóval egy összefoglaló belső kimutatást kérek.

2. Állapítsa meg, hogy ott helyben, az eddigi talajfogó munkán 
kívül, milyen szellemi munkába vagy mozgalomba kapcsolódhatnának, 
vagy mit indíthatnának be!

3. A könyvet, melyet a tanulmányi vezető kijelöl, dolgozza fel jól 
a testvérekkel! Legeredményesebben teheti, ha közösen veszik át, és ki is 
kérdezi a megbeszélés anyagát.

�. Mint új munkát, a munkásnőmozgalom előkészítését kezd-
jük meg lehetőleg mindenütt! A központban Paula testvér ezt már  
beindította. (Hollandia21 is megkezdte, az ő leányvédelmi mozgalmuk 

21 Hollandiának nevezték a testvérek az erdélyi letelepedést már az alapítástól kezdve. Ezek-
ben az években létezett egy olyan törvény Romániában, amely szerint nem működhetett az 
országban olyan szervezet, amelynek a központja az országon kívül volt. Ezért a testvérek nem 
nevezhették az erdélyi testvérközösséget a Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületének, 
mert ezzel felfedték volna, hogy törvénybe ütköző módon cselekszenek. Hasonló okokból a 
szlovákiai letelepedést Nursiának nevezték el.
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már figyelemre méltó.) Mivel a felnőtt munkásnők a szociáldemokrata 
szervezkedés folytán nagyobb tömegekben már úgysem alkalmasak ka-
tolikus szervezkedésre, a tanoncleányokat igyekszik kézbe venni, úgy, 
hogy bekértük magunkat előadásokra a leánytanonc-iskolákba. Továb-
bá, hogy vasárnaponként kirándulásokra viszik őket testvéreink, és a 
főváros nyaraltatásába belekapcsolt 120 tanoncleány nyaraltatása a mi 
felügyeletünk alatt történt. Mindez azért [történik], hogy hozzánk kap-
csolódjanak.

Megkönnyíti ezt a munkát Pesten, hogy a város a kirándulások-
hoz ad oda-vissza villamost és kint ebédet. Talán más városi vezetőséget 
is meg tudnának a testvérek ennek nyerni. Rendezhetnek munkásnők-
nek varró vagy más tanfolyamokat is, stb., végül összejöveteleket, erről 
legközelebb részletesen szólunk. Ezek még nem jelentenek munkásnő-
mozgalmat, de előkészítik a szervezkedést, mely a jövőben a mozgalom 
hordozója lesz.

5. A másik tér, melyen megkezdtük a munkát, a politika. Erre 
vidéken egyelőre kevés alkalom van, és egyáltalán nem lenne tanácsos 
a központ előzetes megkérdezése nélkül valami ilyet kezdeni. Azonban 
veszély nélkül vehetünk fel szociálpolitikai programokat, sőt kívánatos 
is, hogy ilyen irányban dolgozzunk.

A szociálpolitika körébe azok a feladatok tartoznak, melyek a tár-
sadalom javának, a közjólétnek előmozdítására vannak, de már városi 
vagy állami feladatok, és azért hatósági tényezők nélkül alig oldhatók 
meg. Ilyen pl. az újhutai vízügy, melynek megoldására a Nőszövetség 
egy időre Ágota testvér küldte ki. Az ilyen munkáknál – főleg, ha ma-
gányosoktól indul ki, mert a hatóságok nem rendelkeznek fedezettel 
– erősen igénybe kell venni a társadalom közreműködését. Ezek átme-
netet képeznek a szociális munkától a politikaihoz, és azért kitűnő elő-
gyakorlatok. – Milyen munka lenne ott, ahol éppen vagyunk?

Várom tehát az eddigi külső munkára vonatkozó jelentéseket, és 
kérem az idénre megállapított programot. Kérem, hogy a vezető testvé-
rek mindenki figyelmét jól ráirányítsák a Társaság munkaprogramjára.

Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek!
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Dolgozzunk ez évben öntudatosan egyenként és közösen a közös 
célért!

Margit testvér

(A Testvér, III. évfolyam 1. szám, 1931. szeptember)
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Az igazság útját választottam.

1932

Te Deumot

énekeltünk a házszentelésen, és azóta is ezzel van tele a lelkünk.   
Itt vagyunk a szép, egészséges, kényelmes, nagy anyaházban, 

van helye az Úrnak, a munkának, összejövetelnek, betegnek, vendég-
nek. Külön öröm az, hogy végre otthont tudunk adni a vidékről, tá-
volból jövő testvérnek, hiszen tudjuk, milyen fontos az, hogy időnként 
együtt legyünk, különösen ilyen nagy mozzanatnál, mint a házszentelés 
is volt. Az egy lelket, egy szívet tudatosan kell ápolnunk magunkban. 
Tudom, hogy lélekben is kapcsolódhatunk, jelét adhatjuk a távolból is 
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az együttérzésnek, együtt imádkozásnak, de szükségünk van arra is, 
hogy egyszer-másszor ott legyünk, ahol a Társaság szíve dobog, ahová 
minden társulati szál összefut, s ahonnan minden erecske friss, lüktető 
vért vár.

Ha idejövök, szívjam, keressem a Társaság szellemét, levegőjét, 
érdekeljen minden! Örüljek a közös elmélkedésnek, lelki olvasásnak, 
a megbeszéléseknek, irányításnak; készítsek jegyzeteket, vigyem haza, 
amit kaptam, a többieknek! Tudatosítsam ilyenkor újra és újra azt, 
hogy az én minőségem nem az, hogy egyed vagyok. Én része vagyok 
az egésznek, egy atomja, amely csak akkor boldog, ha együtt él, egyfor-
mán lüktet az egésszel. Átélték-e már a távollevők, hogy amikor vissza- 
visszajöttek, és a közös haladásnak, a közös határkő letételnek a részesei 
voltak, ilyenkor épült bennük valami? Amikor együtt ver a szívem a 
központi szívdobogással, akkor több vagyok, mint az egyed. Viszont ha 
a távolban lelki távolságba is kerül a testvér, akkor kevesbedik, lelkileg 
vérszegényedik, és fogy a boldogsága, öröme, ereje.

Így van ez, mert egy társaság olyan, mint egy lélekkel bíró óramű. 
Akkor van rendben, ha benne minden összedolgozik, egy rugóra jár, 
lélek szerint is. Ezt a közös lelket keresem a központban.

S ha idejövök, s itt a túlhalmozott munka folytán talán még ma 
sem tudnak nekem elég időt adni, vagy nincs külön program, nincs, 
aki foglalkozzék velem, azt fogom gondolni: most nekem kell anyainak 
lennem. Az anya túlterhelt, fáradt, nem baj, én tudok itt kapni azért: 
láthatom az anyaház falát, a testvéreket, a mindnyájunkért való gondot, 
munkát, a nagyvárosi, a központi méreteket. Térdelhetek az anyaházi 
kápolnában, ahol annyit imádkoznak a távollevőkért. Talán segíthetek 
is, míg itt vagyok. Nem akarok csak gyermek lenni, aki vinni akar, ha-
nem érett, megértő lelket hozok. Akkor bekövetkezik az, hogy amit a 
központnak ezzel adtam, azzal – mire hazaérek – én leszek gazdagabb. 
Otthonom az anyaház – bárhová is küld az isteni akarat –, s azért va-
gyok boldog, ha ott megpihenhetek.

Az Otthon, mindnyájunk otthona, Pista bácsi jóságából felépült. 
Kapui tárva-nyitva vannak a munkából és a távolról érkező testvérek 
számára egyaránt. Amikor belépünk a kapuján, ne felejtsük el azt, amit 
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az irgalmas nővérek párizsi kápolnájában márványba vésve hagytunk: 
„Jövevény voltam, és befogadtatok engem.”

Ezért lépjük át mindig Te Deummal az anyaház küszöbét!

Margit testvér

(A Testvér, III. évfolyam 6. szám, 193�. február)

Szentlelkes pünkösd, jöjj!

Minden hivatás nagy. A hivatáshoz kapcsolódó kegyelmek 
is nagyok. Fokozatok, hasonlítások köztük nem is lehetsé-

gesek. Bizonyára mindenki saját hivatásának saját kegyelmeit éli, érti, 
szereti legjobban.

Ilyen értelemben fog el a csodálat, öröm és hála, ha elgondolom, 
hogy minket nemcsak keresztény voltunk fűz a Szentlélekhez, hanem 
hivatásunk [következtében] is kapcsolódunk mindennap, minden moz-
zanatnál újra és újra a bőségében kiömlő, boldogításában áradó, tüzes 
életnek titokzatos eszközlőjéhez!

A szociális testvérnek boldogító kötelessége, hogy átélje a Szent-
lélek közelségét, figyeljen ihletéseire, válaszoljon sugallataira, engedje 
magát tőle átlelkesíteni, és kiüldözze magából az élettel ellenkező halált 
annak minden formájában.

Milyen nagy jó, hogy számunkra a véteknek mintegy kettős tö-
vise van. Az egyik, hogy elszakít az Úr Jézustól, a másik – amelynek 
külön gyötrelme van –, hogy kívüle elválaszt a lélek Lelkétől, a Szentlé-
lektől, az édes Vigasztalótól, az erő áradásától, az élet örömétől.

Milyen nagy jó átélni azt, hogy a jóakarat a szeretet, és a szeretet 
a létnek értelme és lényege, hogy a szeretet a lélek talaja és légköre! Aki 

Az igazság útját választottam.
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ezt átéli, annak kezében van a kegyelmek tárházának a kulcsa!
Aki megőrizte magában a jóakaratot, az nem siklik le a haladás 

útjáról. Aki nem engedte kioltani lángját, az a belső harmónia birtoko-
sa. Bármit vettek el tőle, nem vesztett semmit az, aki nem hessegette el 
magától, hanem megpihentette hajlékában a puha, szelíd, fehér, pihegő 
Galambot.

Minden problémának megoldása, minden válságnak megszűné-
se, minden télnek kitavaszodása, minden siker biztosítása ebben az egy 
titokban nyer megoldást!

Ó, hát várjuk, hívjuk, hívogassuk, vonjuk le magunkra az igaz, 
élő, kegyelmes ünnepet, mely mindezt meghozza nekünk!

Szentlelkes pünkösdünk, jöjj!

Margit testvér

(A Testvér III. évfolyam 9. szám, 193�. május)

ELŐRE

A rendkívüli káptalan és lelkigyakorlat után elérkezett ismét 
a szeptemberi munkabeindítás ideje. Ebben az évben a bel-

ső továbbépítés a legfontosabb feladatunk. Megvan eddig: a szabályzat, 
az anyaház, a jelöltképző és egy bizonyos mértékben a biztosított jöve-
delmünk. Ezek a legfontosabb tényezői egy társaság megalapozásának. 
Ezután következik a belső kiépítés.

Ez tulajdonképpen nagyon kedves fázisa a társulati életnek; azért 
olyan kedves, mert ebben tényleg sokaknak kell együttdolgozniuk. A 
Társaság minden tagja épít, és azért, hogy ez így történhessék, nagyon 
kell vigyázni arra, hogy mindenki megtegye a maga helyén a magáét. Más-
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képpen, kedves Testvérek, szervesen összefogott, széles vonalú munka 
lehetetlen. Ez csak akkor lehetséges, ha jön a központból az irányítás, 
és az egész szervezet együttműködik. Ha a katonaságtól veszem a ha-
sonlatot: jön a vezényszó, és az egész hadsereg együtt manőverez. Ismét-
lem, ez csak akkor lehetséges, ha minden egyes tényező egészen adja 
magát. Úgyhogy a jelszó mellé, melyet Gertrúd testvér nekünk az év 
elején adott, felelevenítjük a pár évvel ezelőtti jelszavunkat: „A Szociális 
Testvérek Társasága minden tagjától elvárja, hogy teljesítse a kötelességét.” 
Sík tanár úr halálos komolysággal figyelmeztetett minket a lelkigya-
korlaton a kötelességteljesítés fontosságára. Mi ebben olyan gyengék 
vagyunk. Ha minden egyes tag készséges, megteszi a kötelességét, akkor 
megsokszorozza a vezetők erejét. Beszéljünk tehát a belső továbbépítésről! 
Hogyan épül fel a mi Társaságunk? Kerületekből alakul ki. A magyar 
kerület most bontakozik ki. Amit itt megvalósítunk, megküldjük ebben 
az évben a többi kerületnek is.

A magyar kerület
Érdekes történetfejlődés volt nálunk. Amikor mi a jó Isten segít-

ségével megalakultunk, a magyar kerület volt a Társaság, és annak veze-
tősége társulati központtá lett, de úgy, hogy az a körülmény, hogy a ma-
gyar kerületben van a Társaság központja, elnyomta a magyar kerületet. 
Nemcsak nem alakult ki szerveivel a külön magyar kerület eddig, de ez 
adta a központi vezetőket, az amerikai kezdőket, a kerületi kikezdések 
úttörőit, ez adott alkotmányt, szellemet az egész Társaságnak, és köz-
ben kerületi mivoltában elmaradt munkában, anyagiakban autonómiá-
jának kiépítésében. Szóval a kerületgyökerek a különböző országokban 
sokkal rendszeresebben fejlődhettek ki, és valósíthatták meg a kerületi 
életet. Anyagyökér volt a kialakulatlan magyar kerület. Még mindig nem 
mondhatjuk, hogy be tudunk állítani egy külön magyar kerületi veze-
tőséget, mert nem vagyunk annyian, hogy a fejlődésben itt tartanánk 
már. Lépésről lépésre fogunk haladni.

Körzet és ház
A legkisebb kormányzati egység a körzet és a ház. A Társaságban 

Az igazság útját választottam.



98

hivatásánál fogva több lesz a körzetsejt, mint a házsejt, mert intézmé-
nyeink nincsenek, és nem is lesznek, tehát a testvérek ki lesznek adva 
munkaterületekre, és őket nem házak, hanem körzetek fogják összefog-
lalni.

Legfontosabb kormányzati egységünk a magyar kerületben az 
anyaház, azután kialakult egy körzet Szegvár körül, mely Szegvárból, 
Szentesből, Szegedből, Kórógyszentgyörgyből áll. Egybe vehetjük az-
után Gyöngyöst és Miskolcot, és kialakulóban van nyugaton Rábahídvég 
– Sopron. Van tehát a magyar kerületben három kialakult teljes kör-
zetünk, és vannak szertelevő testvéreink, akik részben a kerület köz-
pontjához, részben a hozzájuk legközelebb eső házhoz vagy körzethez 
tartoznak.

Miért fontos az, hogy a Társaság ilyen decentralizált legyen? 
Azért, mert minél több önálló kis egysége van, amely tudja, hogy a 
Társaságnak egy sejtje, annál több felelősségérzet fejlődik ki, annál több 
vezető nevelődik, aki abban a kis körben gyakorolja magát a nagyobbra. 
Fontos, hogy sok ilyen gyakorlótér legyen. Nem azért, mintha nem vol-
na boldogabb feladat sortestvérnek lenni, de nekünk a Társulat érdekét 
kell néznünk. Minél több ember fejleszti ki képességeit, annál nagyobb a 
fajsúlya a Társaságnak. Kívánatos, hogy a mi Társaságunknak sok egyé-
nisége legyen, de azok össze legyenek fogva. Az a sok testvér nem tud 
olyan öntudatos társulati életet élni, mintha eleve meg van adva neki 
az ő kis köre, amely jobban egymáshoz forraszt. Az a kívánatos, hogy 
mi egy összekovácsolt, szétszakíthatatlan, meglazíthatatlan szervezet le-
gyünk. Tartsuk tehát értéknek a decentralizálást.

Mi az a decentralizáció? A központi vezető a maga hatáskörét, 
felelősségét, intézkedési lehetőségét átadja, amennyire lehet, másoknak. 
Kívánatos, hogy Társaságunknak minél több olyan tagja legyen, aki 
ilyen kormányzó, vezető képességeket fejlesztett ki magában.

Az anyaház
Külön kell tehát választanunk az anyaházat a társulati központtól. 

Hogy ezt megkönnyítsük, a központi tanács külön asztalnál fog ülni az 
étkezéseknél, és a ház anyja, a házfőnök a többi testvérrel külön, hogy 
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ne legyen zavarva az ő köre. Az anyaháznak meg kell választania minél 
hamarabb házi tanácsát. A többi házaknak, a körzeteknek ugyanezt kell 
cselekedniük.

Mi tartozik a házfőnökhöz?
Ő a ház anyja. Minden az ő gondja, a lelkiek, a testvérek táplálá-

sa, ruházása, nevelése, szórakoztatása, a betegek, vendégek gondozása. 
A házfőnöknek kell gondoskodnia arról, hogy legyen rekreáció ebéd 
után, és hogy azok, akik rászorulnak, abban az időben pihenhessenek. 
Ugyancsak az ő felelőssége, hogy hetenként egy egész vagy két fél na-
pot, s havonta még egy napot biztosítson a testvéreknek pihenésre.

Szentségimádás. Benne van a szabályzatban az állandó szentség-
imádás. Ezt nem kell okvetlenül testvéreknek végezniük, segíthetnek 
ebben a munkatársak. Csak az anyaházban kötelező az imádás, de jó, 
ha más házakban legalább bizonyos órákra be van vezetve.

Istentisztelet. A bencés szellem olyan nagy súlyt helyez az istentisz-
telet szépségére. Sajnos ezen a téren sok a pótolni valónk, azért feltétlenül 
legyenek énekórák, mert ha némák vagyunk, nem ismerni meg, hogy ez 
egy benedeki szellemtől áthatott ház. A házfőnöki teendők körébe tar-
tozik a közös havi lelkimagányról való gondoskodás, az elmélkedések, 
a lelki olvasások, s amennyiben valaki a közös lelki napról lemaradt, 
számontartása annak, hogy megtartotta-e magában azt.

Fegyelem. Hozzá tartozik a munkába kihelyezett testvérek – nem 
munkai, mert munkai szempontból a munkavezetőhöz tartoznak – fe-
gyelmi szempontból való ellenőrzése. A mi stílusunkban inkább így 
mondhatnánk: támogatása. Rendesen kezdett reggel, étkezések, délutá-
ni pihenő, a lelki dolgok elvégzésének ellenőrzése, este a napnak pontos 
befejezése.

A házfőnök további gondja a ház pénznaplójának pontos vezetése 
és a havi kigyűjtések; végül a nyári pihentetések: ő készíti a tervet, be-
mutatja a kerületi és az egészségügyi vezetőnek.

Minél nagyobb a ház, annál nagyobbak lesznek a gondok, de 
minél kisebb, annál inkább a házfőnök kezében van minden. Minél 
nagyobb, annál inkább decentralizálni kell ott is, ahogyan a központi 
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vezetőség decentralizálja munkakörét.
Egy ház összetevője egyrészt a lelki dolgok, másrészt mindaz, ami 

az anyagiak körül forog.

A gazda
Ha a ház olyan nagy, hogy a házfőnök nem tudja ellátni az egész 

házat, akkor legelső segítsége a gazda. Ketten együtt beszélik meg a 
dolgokat, és összedolgoznak mindenben. Anyagi helyzetünk is kívánja, 
de különben is kívánatos, hogy legyen ezen kívül egy testvér, aki csak 
azzal lesz megbízva, hogy állandóan figyelemmel kísérje a piaci árakat, 
és nagyban végezze a beszerzést, a központban esetleg az egész Társaság 
számára.

A körzeti főnöknő
A körzet csak hasonlít a házhoz, de nem azonos vele. Mert ahol 

szétszórtan létező emberek vannak, ott sok minden van, és sok min-
den nincs abból, ami a házban van. Nincs háztartás, csak véletlen, ahol 
egy telep beleesik a körzetbe, tehát a körzetvezetőnek csak nagyon ke-
vés, esetleg semmi háztartási gondja sem lesz. Feladata, hogy a közösség 
szellemét a szétszórtan élőkben ápolja. Ez sokkal nagyobb dolog, mint 
egy házban ápolni a közösség szellemét, mert itt sokkal kevesebb jut 
a közösségi lehetőségekből. Megpróbáljuk a körzetet úgy élni, hogy 
a szabályzat szerint legalább havonta egy lelki napra a körzet tagjai  
összejöjjenek. Erre nekünk áldoznunk kell. Azért szoktak elfelejtődni 
az egyesek, mert nincs alkalmuk együtt élni a közösséggel. Nem létezik 
olyan élőlény, mely ugyanaz ma, mint volt tegnap. Így van a társulati 
közösség is: nem ugyanaz ma, mint volt tegnap. Mi, szociális testvérek, 
közszellemben ma nem azok vagyunk, mint akik voltunk egy év előtt. 
De az elszakadt egyedek nem tudnak ugyanazon módon fejlődni, mert nem 
érintkeznek a tömeggel. A körzetvezetőnek ezt kell ellensúlyoznia azzal 
is, hogy a lelkimagány előtt vagy után az összesekkel beszél. Ha van egy 
helyi elöljáró, akkor elsősorban azzal tárgyal.
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Meg kell választani a körzeti tanácsot is. Annak keretében a test-
vérek lelki, testi, egészségi állapotát megbeszélni. Azután a vezetőnek 
át kell vennie a központnak beküldendő havi pénzmaradványokat. A 
kihelyezett testvéreknél a körzeti pénztáros feladata, hogy ellenőrizze 
azt, hogy mindenki takarékoskodjék.

Be kell küldeni a havi jegyzőkönyveket a központnak.
Ahol csonka és még csak leendő körzet van, ott is igyekezzenek 

együtt tartani a lelkimagányt.

A kerületi főnöknő
A házfőnök és körzeti főnök felettese a kerületi főnöknő, aki ren-

desen nem foglalkozik az egyesekkel, hanem a házfőnökökkel. Ügyel-
jünk, hogy ne avatkozzunk be másnak a munkakörébe! A kerületi 
főnöknő feladata: új letelepedések, a házak látogatása, a kerület jelölt-
képzése, lelki, anyagi ügyei, a közös önképzés, a külső munka irányítása 
a szakvezetővel stb., szóval összefogó munkák.

A Testvér
Megállapítottuk a központban, hogy A Testvért, mely a közszel-

lem ápolására annyira alkalmas, nem aknázzuk ki. Lelki olvasás anya-
gául vegyük fel! Ebből nekünk élnünk kell, és a vezetőknek a tagokat 
annak anyagával táplálnunk. Itt össze van gyűjtve mindaz, ami nekünk 
kell, ettől leszünk egyszínűek és egy irányban fejlődők.

A napi elmélkedés
Ahol lehetséges, a lelki olvasást és a reggeli elmélkedéseket két cso-

portban tartjuk. Az anyaházban ezt feltétlenül így rendezzük el! Egészen 
más hasznos a kezdőknek, kevesebbet tanult embereknek, fiatalabbak-
nak, és egészen más hasznos és szükséges az idősebbeknek a lelki élet-
ben. A konkrét kidolgozott tervet erre vonatkozóan majd szét fogjuk 
küldeni. Ugyanígy [történjen] a lelki olvasásnál is! A helyi elöljáró is 
lehetőleg így rendezze el!
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További program
A további programot szintén a szabályzat adja meg.  

Vagyis megvalósítunk fokról fokra mindent, ami még nincs meg.  
Mik ezek? 1. Imádkozó testvérek 2. Kültestvérek 3. Kültagok csoportja 
�. Szociális iskola. Nincs a szabályzatban, de mint nagy program él a 
lelkünkben a Szentlélek-templom és a férfiág.

Imádkozó testvérek
Kezdjük az imádkozó testvéreken! Ez hozzátartozik a szentség-

imádás köréhez. Kérjünk az Úrtól imádkozó testvéreket! A succrescentia1 
általában fontos, aktuális problémánk. Ennek a kérdése szintén olyan, 
amely mindenkinek a kezében van, és mindenkitől függ. Annak idején 
a kis vidéki letelepedések beindításánál nemcsak arra gondoltunk, hogy 
ott szociális szükség jelentkezik, amelynek betöltésére testvért keresnek, 
hanem hogy az a terület humus, földréteg, amelybe a Társaság gyökerét 
ereszti, és onnan hivatásokat szív. Úgyhogy a vidéki letelepedéseknek 
előnyös a helyzetük, mert az ő kis körüket nagyon intenzíven fel tudják 
dolgozni.

Kültagok, külső testvérek
Ezeket illetően egészen rendszeres propagandát kell majd kezde-

nünk. Az anyagot, melyet e kérdéssel kapcsolatban ki fogunk dolgozni, 
írásban elküldjük a kerületeknek is.

Nemcsak a kültestvérek intézményét kell propagálnunk, de a kül-
tagokét is. Ilyen irányban a nyáron Fülén próbáltunk egy kurzust ren-
dezni, amely a kültagok, a kültestvérek hivatását tárgyalta. Kültagokat 
késői vagy elkésett hivatások gondolatával is toborozhatunk. Lehet, hogy 
valaki fiatal korában elrontotta a hivatását, vagy nem lehetett azt követ-
nie; körülményei változtak, talán az idő elmúlt fölötte, nem veszik fel 
ma egy rendbe sem. Hiszen mi is a kültestvérségre a �0 éves korhatárt 
állapítottuk meg.

1  növekedés, új nemzedék (latin szó) 
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Elkésett hivatások
Azt gondolom tehát, hogy kültagokul ilyen elkésett vagy elmu-

lasztott hivatás tudatában nyugtalanul élő lelkeket is szervezhetnénk 
be a magunk segítőtársaiul, úgyhogy azok nem tesznek fogadalmat, és 
annak dacára – mivel bennük egy elsorvadt hivatás van – kifejezetten 
be tudnak állni segítő munkára.

Gondolok itt pl. a remetekertvárosi kis házra, amely egy kis pen-
zió keretében venné fel az ilyen kültagokat. Mi a különbség egy kö-
zönséges penzió és az ilyen között? A penzióban mindenki szerteszét 
szalad, és az összetartó dolog az, ami az egyesek testi életéhez kell. A 
kültagokból létesült penzió lakóit pedig egy közös cél köti össze. Itt persze 
csak anyagilag függetlenekről lehet szó, nyugdíjas tisztviselőnő vagy ta-
nítónő, hivatalnok özvegyéről stb. Ha megengedi a jó Isten, hogy hat-
nyolc ilyen elkésett hivatást, nyugdíjast találjunk, akik kibérlik ezt a kis 
házat – és céljuk, hogy Társaságunknak segítsenek, és a saját kis anyagi 
áldozatukkal is hozzájárulnak jólétéhez –, fenn lehetne tartani a kápol-
nát. Ugyanígy lehetne esetleg Szegváron vagy Kórógyszentgyörgyön, 
vagy másutt is ezt megszervezni.

Lelkigyakorlat
A másik dolog, amit lelki kiépítésünk szempontjából nagyon fon-

tosnak tartok, az az, hogy már mostantól kezdve készüljünk a következő 
évi lelkigyakorlatra, amelyet a lehetőség szerint és a lehetőség határán túl 
nekünk pünkösdkor kell megtartanunk, úgyhogy az elmaradottak száma 
egészen kicsi lehet, akiknek számára egy pótlelkigyakorlatot lehet beál-
lítani. Azt gondolom, hogy ezen már előre kell dolgoznunk, hogy lehet-
ségessé váljon. Hacsak nem száz százalékban lehetetlen, én a pünkösdi 
lelkigyakorlatra gravitálok. Itt igen jól számításba vehetjük kültagjain-
kat is. Ha felteszem magamban, hogy én pünkösdre szabaddá akarom 
magam tenni, akkor én már most nézzek körül, hogy ki volna az az 
önkéntes munkatárs, akit mostantól kezdve beállítok a munkába segít-
ségül. Nagy dolog magamat nélkülözhetővé tenni. Emlékszem, mikor a 
főnökasszony mondta Florence Nightingale-lel kapcsolatban, hogy ami-
kor az ember nem forrt még ki, azt gondolja, az a legfontosabb, hogy 
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nélkülözhetetlen legyen a helyén. Később éli át azt, hogy az a művészet, 
ha úgy dolgozom, hogy nélkülözhető vagyok, mert neveltem pótlást.

Miért említem a belső kiépítésnél mindezt? Ez nem egy materiális 
kiépítés, ez belső, lelki, stílusbeli építés. Lelki életünk középpontjában a 
Szentlélek Úristen van. Azt gondolom, nem mondhatom azt, hogy ad-
ventben vagy karácsonykor éppen úgy kaphatok kegyelmet, mint pün-
kösdkor, tehát tarthatom ebből a szempontból akár karácsonykor is a 
lelkigyakorlatot. Igen, az Úr Jézus ad kegyelmet adventben is meg kará-
csonykor is, de úgy rendezte el, hogy húsvétkor a húsvéti, és pünkösdkor 
a pünkösdi kegyelmeket adja. Földi kategóriába állította bele az embert, 
és különböző időkben különböző kegyelmeket ad, talán azért, mert az 
egész emberi létet a mi emberi nívónk szerény magaslatára állította be.

Tehát ha szabályzatunkban lelki életünk középpontjában a 
Szentlélek van, az én lelki stílus-igényem kell, hogy legyen, hogy évi 
ünnepköröm a pünkösd körül gerincesedjék ki. Egész lelki törekvésem 
a pünkösdhöz kell, hogy irányuljon, mint a legfontosabb ünnephez. Stí-
lusosan kell építeni az egész lelki életünket. Még egyet: az ember más 
lendületet, más társulati tudatot gyűjt azon a helyen, ahol a mi gyerme-
keink – értem új fogadalmas testvéreinket – ünnepélyes keretek között 
adják magukat az Úrnak, ahol az ifjúság lendületétől elkapva együtt 
lehetünk. – Tehát egyszer egy évben lehetőleg mindnyájan összegyű-
lünk az egyes kerületekben, és ugyanakkor megtartjuk évzárónkat és 
évnyitónkat is, vagyis a kerületi gyűlésünket.

Ez tehát kültagmunka: a segítéssel egybekötött pünkösdi lelki-
gyakorlat gondolata.

A férfiág
A férfiágról legfeljebb annyit mondhatok, mint távoli közös elő-

készítést, ha látunk olyan papot, akiben nagyon rokon a lélek, annak 
beszéljünk erről a vágyunkról.

A külső munkaprogramból
A magyar kerület munkaprogramjából kiemelem a Nagyasszonyok 

arcképcsarnoka címmel tervezett rendezéseket. Lelkesítő példák akarnak 
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ezek lenni az ifjúság számára, főként azzal a célzattal, hogy hozzászok-
tassuk őket nehéz, szokatlan, a női természetnek nem kedvező hiva-
tásokhoz. Vagyis lassankint belevinni a köztudatba, hogy a Szociális 
Testvérek Társasága közszolgálatra hivatott, és nem karitatív munkate-
rületre. Tervezzük Szent Erzsébet, Szent Gertrúd, Sziénai Szent Katalin 
stb. élete bemutatását. A legegyszerűbb hivatásoktól kezdve ezekig. A 
program a következő volna: a korrajz, melyben a szent élt, a szent is-
mertetése. Az egész körülvéve olyan zenével, amely abból a korból való, 
vagy a szentre vonatkozik. Költemények, amelyek a szenttel foglalkoz-
nak. Végül egy kép a szentről legjellegzetesebb mivoltában.

Nyolc vagy tíz ilyen előadás volna. Ezek nívós, kultúrigényeket 
kielégítő rendezések lesznek, legalább annyi belépti díjjal, hogy a költ-
ség megtérüljön. Az előadók csak testvérek volnának. Az anyagát ennek 
is szétküldjük majd.

Zászló
Van még erre az évre egy kedves programpont. Társaságunk jö-

vőre lesz 10 éves a jó Isten segítségével. Mi elhatároztuk, hogy 10 éves 
jubileumot nem tartunk, azonban mivel 10 év már tényleg valami, 
megállunk majd egy pillanatra mellette. Póli anya többek közt egy zász-
lóalapot is gyűjtött nekünk, s ebből a zászlót jövő év május 12-ére ké-
szíttetné el. Meg fog jelenni egy szép szentlelkes zászló, és abba olyanok 
vernek szeget, akiknek az énje a program, tehát nem az, aki adakozik. 
Örüljünk ennek!

Visszatérve arra, amit az elején mondtam: vigyázzunk, hogy mi-
után nagyon sok elvégezni való van, mindenki a maga helyén tegye meg 
a kötelességét!

A központi vezetőség
Elmondom, hogy a decentralizálás után mi marad a közpon-

ti vezetőségnek. Sok marad, mert sok kell ahhoz, hogy virágzó létben 
legyen egy ilyen szervezet. Először is az egész életmenet figyelése. A 
közös – nem egy házat, nem egy körzetet, nem egy kerületet, hanem az 
egész Társaságot érintő – dolgok valósítása marad a központi vezetőségnek.  

Az igazság útját választottam.
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Új szervek beállítása. Imádkozó testvérek, kültestvérek, kültagok beál-
lítása. Fokozatos kiépítés a szabályzat értelmében. Ezt a központ indítja 
és vezeti minden kerület számára és támogatására. A központ minden 
ilyen munkában segít a kerületeknek, pl. a havi lelkimagány-anyagra 
szétmegy Sík Sándor lelki kincse, a lelkigyakorlat.

Az egész Társaság minden házának szét kell küldeni a közös lelki 
anyagot. Anyagiak szerzése ott, ahol megakad a dolog, ahol nem tudjuk 
keresztülvinni azt az elvünket, hogy mindenkinek meg kell keresnie a 
maga kenyerét. Minden kiadást, amely közös célokra megy, amely nem 
illeszthető be egy háznak az életébe, sőt nem is egy kerületébe, hanem 
egy egész Társulatéba, a központnak kell viselnie.

Látjuk ebből, hogy a tevékenységek különbözők. Vannak, ame-
lyek direkt közvetlenül adatnak az elöljárók által, és vannak, amelyek 
indirekt jutnak el a tagokhoz, amelyek a központi műhelyben készül-
nek. Amennyire kell szeretni azokat, akik nektek közvetlenül a részlete-
ket adják, ugyanúgy kell azokat, akik a központi dolgokban fáradnak. 
Az Elkapott sugarakban a Great Northern Railwaynek hoztam egy kiad-
ványát. Van egy másik is, amelynek a címe Unseen Service, láthatatlan 
szolgálat.

A központi vezetőség tulajdonképpen a nem látható szolgálatot 
van hivatva teljesíteni a Társaságban. Gyermekmentalitás volna, ha csak 
ahhoz kapcsolódnánk, aki nekünk közvetlenül ad lelki-testi jót. Vonat-
kozik ez a jótevőkre is.

Stílusunk, hogy értelmes életet várunk a tagjainktól. Naiv élet, 
amely csak a közvetlent értékeli, és tovább nem megy. Úgy véltem látni 
némelyeknél, mintha az emberi természetnek megfelelően csak a köz-
vetlenbe kapcsolódnának, és a közvetettről elfelejtkeznének.

A központi vezetőségnek az a hálátlan a hivatásában, hogy neki 
legnagyobbrészt láthatatlan szolgálatot kell teljesítenie. De nektek erről 
tudomást kell venni. Ezért nincsenek a világban szervezetek a közügyekre, 
mert a közügyeknek és azok munkásainak ez a sorsuk. Ez az emberi 
természet. Ami látható és megfogható közelségben van hozzám, azt sze-
retem, és nem nézek tovább a dolgok mélyére.

Ezért az embernek küzdenie kell, hogy akarja azt a munkát is  
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végezni, amely ilyen elszigetelt. Küzdenie kell, hogy akarja, mert az a 
központi tényező is vágyik a közvetlen kapcsolódásra. Neki az lemon-
dás, hogy el van szigetelve. Olyan a központi munkás, mint a hajó 
gyomrában a gépész, vagy a hajó orrában a kormányos. Elsüllyedne a 
hajó, ha ők nem végeznék jól a munkájukat.

Szüksége van mindenkinek emberi támogatásra. Az lelkesíti és 
támogatja a központi munkásokat is, ha látják, hogy a testvérek érté-
kelik a munkájukat. Tehát minél jobban szeretni azt, aki közvetlenül 
gondoskodik rólunk, de el nem felejteni a láthatatlan szolgálattevőket 
sem! Szalézi Szent Ferenc mondja, hogy a hálaima hasonlít a vízpárá-
hoz, amely fölemelkedik a földről, és eső alakjában visszahull oda. Ha 
hálásak lesztek, olyan formában hull az vissza rátok, hogy több ereje lesz 
a központiaknak az értetek, a Társaságért való munkára.

Még egy szót a káptalanról. Tudjátok, hogy Gertrúd testvér azért 
mondott le a káptalanon, mert még kialakulatlan formában lévén a Tár-
sulat, ő lelkiismeretileg úgy érezte, hogy helyesebb lesz, ha így tesz. Azt 
hiszem, teljesen felesleges nektek mondani, hogy én ővele nagy szere-
tetszövetségben indulok neki a következő évnek, és ahogy Etelka test-
vérről mondtam, hogy nem számított neki soha, hogy milyen posztra 
került, Gertrúd testvérnél ugyanúgy van. Azt hiszem, hogy mindnyájan 
a Társulat tragédiájának tekintenénk, ha egyszer eljönne az idő, amikor 
különbséget tennénk abban, hogy melyik helyen szolgáljuk a Urat, és nem 
az volna a fő, hogy szolgáljuk.

A szeretet
Amit még utolsó gondolatnak szeretnék: Kedves Testvérek, nagy 

dolog egy Társaságnak létrejövése. Jövőre tíz éve lesz, hogy létezünk, és 
fiókánk – értem a Társaságot – még mindig csupasz, hosszú nyakkal, ki 
nem bontakozott tokkal, mint egy kis szörnyeteg néz a világba, pedig 
már mit dolgoztunk rajta! Mennyi munka kell, amíg egy ilyen borzas 
kis szörnyből sas lesz! Ezt megvalósítani csak akkor lehet, ha a szerető 
hűség kapcsol össze minket. Azt szeretném, hogy saját magunk legyünk 
az őrzőangyala mindegyikünk gyengeségével szemben a Társaságnak. 
Ahogy az anya jelenlétében senki nem tudná megszólni a gyermeket, 
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olyan szép volna, ha az a sok szép elhatározás, amit az év elején tettünk, 
mindenkiben olyan hűségesen szerető őrzőt találna, hogy akármelyik 
testvérre nézünk, mindig azt érezzük: nem szólhatok, mert itt áll a Tár-
saság anyja, ez úgy szereti, hogy ez előtt nem lehet valami olyat szólni, 
ami talán a hűség ellen van. Ha mi mind így fogunk össze, megtart 
minket a szeretet. 

A közelmúltban Japán három hősét ünnepelte. Nem tudták át-
törni az egyik helyen a kínai drótsövényeket a japán katonák, akárhogy 
törekedtek, és akkor jelentkezett három japán hős, önmagukra szerelték 
rá a bombákat, így vetették bele magukat a drótsövényekbe. Ezek po-
gányok voltak, és amikor szívüket nagy cél, nagy gondolat töltötte el, 
akkor elfelejtkeztek önmagukról, és nem létezett a számukra más, csak 
az a nagy eszme, és attól nagy lett a pogány szív, úgyhogy egy ország 
hajolt meg előtte.

Ezek a gondolatok, ilyen gondolatok éltessenek minket, amelyek 
nekünk ilyen erőket tudnak adni. Ne húzzon le dekadens, kicsinyes 
élet, amely mindig visszatér önmagába! Ha az a pogány a hazájáért meg 
tudta ezt tenni, mi tölthette el, milyen égbekiáltó, felfelé ragadó gondo-
lat, hogy ment az a három bajtárs a drótsövények elé!

Azok ellen a drótsövények ellen, amelyek ellen nekünk kell in-
dulnunk, csak a legmagasabbrendű gondolatokkal indulhatunk. Ezek 
vezessenek minket! A tekintetünk csak azokra a célokra irányulhat, ame-
lyeket az örök Isten elénk tűzött, csak ezek felejtetik el velünk önmagun-
kat, csak ezek tesznek hősiessé!

Így bontakozik ki majd borzas kis fiókánk sasszárnya, amíg egy-
szer a levegőt verheti. Addig pedig ne csak szeptemberben, de szün-
telenül mondogassuk: Veni, veni, veni Sancte Spiritus, veni Creator  
Spiritus!

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 1–�. szám, 193�. szeptember–október)
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A Szentlélek-templom
I. 

Programpontjaink közül egyike a legszebbeknek, de megva-
lósulásában mindenesetre egyike a legkézzelfoghatóbbaknak. 

Nem elszigetelt, nem öncélú terv, része a Szentlélek-kultuszra vonatko-
zó elgondolásnak, eszköze a kultusz terjesztésének; szinte feltétele annak. 
Templom nélkül, mely a gyönyörűséges és kegyelmes Szentlélek-kul-
tusznak a középpontja, szemléltetője, legalábbis nagyon nehéz és elmo-
sódott munka lenne az, mert az ember mindent helyhez szeret kötni, 
látni, hallani, megtalálni. Maga a kultusz tisztán szellemi, éppen azért 
igényel materiális testet, mely látható, rögzített, konkrét alakban jelenik 
meg, és az embernek Szentlelket kereső vágyait az ott végzett közös ájta-
tosságokkal erősíti, támogatja, lendíti, áldozatainak konkrét tárgyat ad, 
és munkájának eredményét is konkrét formában állítja szeme elé. 

Amint mindnyájan tudjuk, a léleknapi gyűjtések2, melyeket 
192�-től megszakítás nélkül évente megtartottunk, a templomra és az 
anyaház javára folytak. Nem azért vettük az anyaházat elsőnek, mint-
ha a magunk hajlékát fontosabbnak tartanánk az Úristen házánál, ha-
nem azért, mert szegény, matériához kötött emberek lévén, kénytelenek 
voltunk először saját otthonunkról gondoskodni. De ez különben sem 
késleltette a templomépítés kezdését, mert a templomhoz csak nagyobb 
tőkével kezdhetünk. Az eddig befolyt léleknapi gyűjtések a templomépí-
tés szempontjából még számba is alig jönnek, bár önmagukban tekint-
ve tekintélyes eredménynek mondhatók. A kilenc év eredménye eddig 
ugyanis kerek számban 78500 pengő. Pontos összeget azért nem írha-
tok, mert az utolsó év gyűjtéseinek eredményei még nem mind folytak 
be. Ebből készpénzben 7500 pengő, befektetve 1500 pengő, az anya-
házra ment 36000 pengő, mint fogadalmi húsz százalék a Hermina úti 
plébániának adatott 1�0003 pengő.

2 Halottak napján tartott gyűjtések templomokban és temetők bejáratánál.
3 Az eredeti szöveg lábjegyzete:  Az összes említett összegek, amint látjátok, kikerekített, és 
nem utolsó pengőig és fillérig kiszámított összegek.

Az igazság útját választottam
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Ezt a közleményt nem abból az alkalomból írom, mintha most 
már hozzákezdhetnénk az építéshez, hanem azért, mert jó látnunk, 
különösen a távollevőknek, hogy hogyan él a program a maga előkészü-
letében, mintegy gyökerében, a láthatóságot eltakaró gyűjtőmunkában. 
Jó tudnunk, hogy lankadás, megszakítás nélkül hogyan haladhatunk a 
kitűzött nagy cél felé, aminek záloga Paula testvér hűséges kitartása. Vá-
laszt is kell tudnunk adni az embereknek, mikor kérdezik, hogy mi van 
a templommal, ámbár minden évben látták a plakátokon: „templom-
anyaház”, és látták megvalósulni az anyaházat. A nagyközönség nem 
számol; ha valami létesült, nem mérlegeli, hogy az eredmény arányban 
van-e az akcióval. A jelen esetben pl. az az összeg, melybe az anyaház 
mint egyemeletes épület került, háromszorosa annak, mely abban a lé-
leknapi gyűjtésekből van, kétemeletes alakban ötszöröse annak. Ha más 
forrásokból nem jött volna a túlnyomó rész, hány évig lennénk még a 
léleknapi gyűjtésekre utalva, és hány évig építenék a léleknapi gyűjtések 
a plakáton levő céljelzés szerint az „anyaház-templom”-nak még csak 
egyik felét: az anyaházat.

Ez az, amibe a nagyközönség nem mélyed bele. De nekünk tisz-
tában kell vele lennünk, hogy az igazán érdeklődőknek megadhassuk a 
precíz felvilágosítást, melyet igényelnek is, azok különösen, akik kedves 
munkatársaink közül most már kilencedik éve fáznak velünk és éret-
tünk november elsején a templom és a temetők bejáratánál.

A közönség azt kérdezi: hol épül a templom, nekünk tehát meg 
kell tudnunk adni a választ. Tájékoztatnunk kell az érdeklődőket, hogy 
a nagy vállalkozásból eddig mi van meg, és hogy mennyire nem is lehetne 
több. Azonban a templom is létezik már gyökerében: az anyaházi Szent-
lélek-kápolna alakjában, melyre kb. 20000 pengő esik. …

Nagyon ideje már, hogy megalakítsuk a Szentlélek-szövetséget 
vagy bizottságot, mely nemcsak mienknek, hanem a magáénak is érezze 
ezt a mozgalmat, és azt nagyra fejlessze. Ha ez az alakulás megtörténik, 
ez új lendületet és publicitást fog az egésznek adni, és remélem, érezhe-
tően előre fogja lendíteni az ügyet. Mert hiába, mindenki azon dolgozik 
nagyobb odaadással, amit elsősorban a maga ügyének érez. Ezért kell 
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tehát jobban, első személyben belekapcsolni a Szentlélek-kultuszért lel-
kesedő munkatársainkat.

Nekünk azonban ebből az alkalomból az élet és bontakozásainak 
megértésében egy lépéssel előbbre kell jutnunk. Nekünk nem szabad 
türelmetleneknek lennünk, ha még nem látjuk emelkedni a falakat és 
tornyokat.

A templomépítés olyan kontúrokkal, amilyenekről jelen esetben 
szó van, igen nagy vállalkozás, főleg [azt szem előtt tartva], hogy a szük-
séges tőkét csak össze kell gyűjteni. Műalkotású templomokhoz még a 
régi, boldog, gazdag világban is évtizedekre volt az embereknek szüksé-
gük. Sok templom alapkőletétele és tornyán az utolsó kőrózsa feltétele 
közt évszázadokat számlált az idő. De azok a templomok mégis meglet-
tek, és az utókor hálás kegyelettel imádkozik százados boltívei alatt, és 
gondol az ősökre, kik kitartva a program mellett, nem vesztve szem elől 
a célt, ilyen alkotásokat hagytak hátra a késő unokáknak.

Nagy vállalkozásoknak ezt a nagy méretből eredő bontakozási lassú-
ságát jól meg kell értenünk, és nem szabad azt a magunk emberi és fejlődési 
élet-araszához mérni. Ez igen nagy naivitás volna, és sajnálatos naivitás, 
mert letörné a bizalmat és a kitartó munkához való kedvet.…

Kedves Testvéreim, sok fáradt testvérünk fog már az anyaföldben 
pihenni, mikor a nagyszerű Szentlélek-templom falai még csak kiemel-
kedőben lesznek a földből, és még többen léptük már át a mulandóság 
és örökkévalóság mezsgyéjét akkor, amikor a Társaság a maga hatá-
rozott és nagyméretű típusvonalában kibontakozva itt fog küzdeni a 
közélet terén.

Egy kis ember kialakulásához 2� év kell, aki háromszor 2� év 
alatt már a földön sincs, és ugyanez az ember türelmetlen és hitében 
lelankadt, hogy egy századokra szóló organizáció vagy ugyancsak egy 
századokra szóló alkotás öt vagy kilenc év alatt még nem érte el fejlődé-
sének számba vehető fokát.

Gondolkozzunk, hogy érjünk, és érjünk, hogy az éretlenséggel 
magunkat és mást le ne törjünk!. Vakondtúrások egy éjjel alatt kelet-
keznek, és egy zápor hatása alatt összeomlanak. Akiket pedig az isteni  
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Gondviselés és akarat magasba nyúló hegyek tövébe állított, azok öltsék  
magukra hivatásuk méreteit, és értsék meg a magasba nyúló hegyek törvé-
nyeit!

Ilyen magasba nyúló hegy a Szentlélek-templom is!

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 3. szám, 193�. november)

A Szentlélek-templom
II.

A Testvér novemberi száma tájékoztatást hozott arról, hogy 
mi eddig a léleknapi� gyűjtések eredménye. Foglalkozzunk a  

mai számban magával a Szentlélek-templommal!
A templom, mint azt első közleményemben említettem, nem cél, 

hanem eszköz. Leghathatósabb eszköze a Szentlélek-kultusz terjesztésé-
nek. A Szentlélek-kultusz terjesztésére kapott missziónk pedig ugyan-
olyan nagy kegyelme a jó Istennek, mint a szociális munkakörből a 
közéleti hivatás. Mind a kettő égető lelki és társadalmi szükségletre 
akar feleletet és megoldást adni. Ez a misszió tartalmilag gazdag és bol-
dogító, szellemileg átértést és koncepciót tételez fel.

Annak idején úgy gondoltuk, hogy mi egy magyar szervezet 
leszünk, és az Úristen a határon túl terjesztette munkakörünket. En-
nek megfelelően most már a Szentlélek-kultuszra sem gondolhatunk 
úgy, mint amelyik az ország határain belül fog munkaterületet talál-
ni, méretét nemzetközi értelemben kell kontemplálnunk. De még ha 
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csak országos vonatkozásban gondolnánk is el, akkor is döntő magára a 
templomra [úgy tekinteni], hogy az eszköz és nem cél. Ha ti. egy Szent-
lélek-templom építése volna a cél, akkor helyben, méretben, kivitelben 
egészen más arányokkal és megvalósításokkal elégedhetnénk meg. Így 
azonban úgy kell elgondolnunk a templomot, hogy annak a megjelené-
se, megvalósulása felkeltse az országban élő és a határontúli katolikusok 
figyelmét, és odairányítsa a Szentlélek-kultusz felé.

A tervbe vett Szentlélek-templomnak ugyanúgy a köztudatban 
kell lennie, hogy misszióját teljesítse, mint ahogy, ha Jézus Szíve kul-
tuszról beszélünk, és Párizst említjük, minden katolikus a Montmartre-
on emelkedő és nemzeti fogadalomból épült Sacré Coeurre is gondol. 
Ahogyan egy Párizsban megforduló katolikus felkeresi a Sacré Coeurt 
is, éppen úgy kell majd ennek a Szentlélek-templomnak is mindenkit 
magához vonzania. Száz és száz más templom van, amelyről senki sem 
tud, és csak annak a kis körnek áhítatát szolgálja, amely környékén te-
lepedett le. Ellenben akár a rheimsi székesegyház, akár a Sacré Coeur, 
akár a Laterán fogalmak, és ahogy a Sacré Coeur látogatóiban ez az oda 
való zarándoklat erősíti és emeli a Szent Szív iránti tiszteletet, ugyanezt 
a hivatást kell majd betöltenie az általunk kontemplált Szentlélek-temp-
lomnak is. Ezekből tehát világosan kitűnik, hogy miért nem tervezünk 
mi egy Szentlélek-templomot, hanem miért tervezzük a Szentlélek-temp-
lomot.

A kivitelt is sokkal könnyebbé teszi ez a nagyméretűség. Ez lát-
szólagos ellentmondás, de úgy van, hogy vannak dolgok, amelyeknek 
kiviteli lehetőségét méretük és nívójuk megkönnyíti. Számtalan ember 
figyelmét nem ragadja meg az, ha valahol egy templomot építenek, vagy 
talán fillérekkel járul hozzá annak felépítéséhez. Ellenben ha eléje tárnak 
egy olyan művet, amely arra van hivatva, hogy a nemzet kincse legyen, 
talán egész életét, vagyonát kész annak szentelni. Hogy csak egy példát 
mondjak: Feszty Mária, Feszty Árpád leánya, aki jelenleg Szegváron 
tartózkodik, és igazi művésztehetség, elolvasva a társulati ismertetőből a 
Szentlélek-templomra vonatkozó részt, kijelentette, hogy egész életének 
művészetét ennek a templomnak akarja szentelni. Bizonyára X temp-
lom építéséről hallott már, és az nem indította hasonló gondolatra.
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De még egyet: nekünk nemcsak vallási szempontból kell mérle-
gelnünk a dolgokat, hanem nemzeti, sőt nemzetgazdasági szempontból 
is. A kormány és a város mindent elkövet, hogy Budapest idegenfor-
galmát növelje. Van is sok szép dolog, ami lekötheti az itt megforduló 
idegenek figyelmét, de Budapest – más világvárosokkal párhuzamba 
állítva – inkább páratlan fekvése, természeti szépsége útján bűvöli el 
az idegeneket, kulturális unikumjai nincsenek. Ha azt akarjuk, hogy 
idegenforgalma ne csak egy mesterségesen felkeltett, ideiglenes jelenség 
legyen, vállvetve kell dolgoznunk azon, hogy valóban kapjanak itt olyan 
látnivalókat, amelyeket páratlannak kénytelenek minősíteni, és amely-
nek emléke egész életükön át kíséri [őket], főleg ha ezt lelki értelemben 
is elmondhatják. Budapestnek nincsen temploma, amely a külföldi al-
kotások mellett különösebb figyelemre méltó. Mi a legszebb, amit em-
líthetünk? Talán a Központi Papnövelde temploma, vagy mondjuk a 
Koronázó templom – ezek mindenesetre szépek, de a középkor alko-
tásai mellett szerény helyet foglalnak el. A Szentlélek-templomnak egy 
ragyogóan kimagasló alkotásnak kell lennie, amelyre ne azért figyeljen 
fel az egész kultúrvilág, hogy büszke öntudattal rámutathassunk mint 
ilyenre, hanem azért, hogy ennek kapcsán eszméljen arra a teremtő, meg-
szentelő Lélekre, aki egyedül képes a mai erkölcsileg és egyébként is romba 
dőlt világot újraépíteni.

Ez az utóbbi, ti. az idegenforgalmi és nemzetgazdasági szempont, 
egyúttal a legnagyobb igazolása annak is, hogy a mai idők nyomorúsága 
nem szól ellene ennek az építkezésnek, sőt a legégetőbben sürgeti, mert 
nemcsak addig ad majd munkát, amíg épül, hanem a jövőben is sokak 
egzisztenciáját fogja biztosítani.

Mindezek után tehát hogy szól a konkrét terv?
A templom a Citadella helyén, a Gellérthegyen épülne. Minthogy 

sziklákon áll, a jó Istenhez tért Szőcsné Szilágyi Piroska5 gondolata sze-
rint jegec-stílusban6 kell felépíteni, mintha a hegynek jegecei feltörtek 
volna a mélyből, hogy megkoronázzák a sziklákat. Ezt a gondolatot csak 

5  Művész, ő festette az anyaház kápolnájában a Szentlélek hét ajándékának allegorikus alak-
jait.
6 Jegec: kristály 
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alátámasztja az a terv, hogy legfelső része csiszolt üvegtömbből épüljön, 
és így a templom alsó részén kőben, középső részén márványban kikép-
ződött jegecalakulatok a felső részében már kristálykivitelben csillogná-
nak, és bontanák a szivárvány ezer színeire a rajtuk átszűrődő napfényt, 
és sejtetnék meg a Szentlélek Úristen lényegét, amelyet talán úgy lehet 
kifejezni, hogy még a lelkiségnek is a lelke.

A templom három részből állna úgy, mint például a lourdes-i. A 
legalsó rész egészen a túlvilágra költözött lelkeknek volna szentelve. Itt 
csak gyászmiséket szolgáltatnának, és itt gyújtanának a hívek állandóan 
mécseseket és gyertyákat elköltözötteikért. A középső lenne a hét oltár-
nak a helye – mindegyik oltár a Szentlélek egy-egy ajándékát szimbo-
lizálná. Ezen középső részen történnék a szentségek kiszolgáltatása is. 
Ez a rész már márványból volna, és a márvány-jegecek itt kezdenének 
átmenni kristályba. Innen két lépcső vezetne fel a felső részbe, amely 
inkább csak egy kristálykupola volna, és itt állna magának a Szentlélek-
nek az oltára. Ez a felső rész egész éven át zárva volna, kivéve a pünkösdi 
ünnepkör idejét.

A középső és felső rész úgy lenne konstruálva, hogy a fenti éne-
kek, istentisztelet hangja lent teljesen hallható volna, és fordítva: a lent 
mondott prédikáció felhallatszanék.

A kristálykupola felett a fehér galamb a Szentlelket ábrázolná 
olyan méretben, hogy a hidakról és a városból éppen galamb-nagyság-
ban látszanék, és este reflektorok világítanák meg.

Ehhez a templomhoz kapcsolódnék a katolikus Pantheon, ahol az 
ország katolikus nagyjai találnák meg pihenőhelyüket, és ahonnan szel-
lemük tovább világítana a késői utódoknak.

Magát a tervezetet is úgy gondoltam, hogy nemzetközi pályázat 
útján dőlne el, hogy valóban az egész világon található építőművészek 
gondolata testesülne meg benne.

Ezen templom közelében állna a végleges anyaház, amelyről azért 
beszéltem mindig és beszéltek halottak napi plakátjaink a templommal 
kapcsolatban, mert a kettőnek egymáshoz minél közelebb kell épülnie.

A templommal kapcsolatban lenne az a kegytárgyüzlet is, amely-
ben a Szentlélekre vonatkozó minden kép, plakett, szobor stb. beszerez-

Az igazság útját választottam.
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hető volna; továbbá könyvkereskedés, amely minden nyelven kapható 
és a Szentlélekre vonatkozó irodalmat terjesztené.

Nagy vonásokban ez tehát a terv, az elgondolás. Mindenki, aki-
nek közülünk egy kis gyakorlata van a megvalósításokban, tudja, hogy 
ez csak megszervezett, nagyarányú és állandó propaganda mellett való-
sítható meg, amelyet legrövidebb időn belül [el kell kezdenünk].

Az összesség ezen terv megvalósításában egyelőre azáltal vehet 
részt – és kérem is, hogy erre vonatkozólag semmilyen alkalmat el ne 
mulasszon –, hogy jegyzékbe vegye a Szentlélek-kultuszért különösen 
égő lelkeket; hogy saját körében a Szentlélek után való ezen vágyat éb-
resztgesse; és főképpen hogy ezen hivatásunkból új indítást vegyen a 
jóságra, az Úristennek minél tökéletesebb szeretetére, nehogy méltatla-
noknak bizonyulván ezt a nekünk készített missziót elvegye tőlünk az 
Úristen. 

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 4. szám, 193�. december)
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Csak addig éljen Társaságunk, 
míg a szeretetnek hordozója!

1933

Tanítás a mottóról

A legutóbbi karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban gondolkozva 
az Isten Fiának földre jövetelén, beszédesen és élesen, mond-

hatnám lángolón lépett lelki szemeim elé a következő körülmény:
Az Isten Fia mindentől megfosztotta magát, ami rá irányuló figyel-

münket mellékesekre terelhetné, és ami a földi embereknél sokszor olyan 
döntő tényező, hogy a lényegesnek helyét foglalja el.

Ilyenek a fény, a hatalom, a gazdagság, a tehetség, a művészet, a 
szónoki erő. Ő mindezt távol tartja magától.

Lemond a fényről: nem volt uralkodó, 
lemond a hatalomról: nem volt hadvezér, 
lemond a pénzről: nem volt nábob, de még csak nem is gazdag,
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lemond a tehetség ragyogásáról: nem volt feltaláló, nemzetgazdász, 
tudós, matematikus,

lemond a művészi nimbuszról: nem volt festő, szobrász, író vagy köl-
tő, 

sőt lemond a szónoki erő varázsáról: egyetlenegy szónoklatot sem 
mondott,

de még tanításainak nagyszerűségét, isteni logikáját, megközelít-
hetetlen befejezettségét sem hagyta ránk a maguk teljességében, amikor 
megengedte, hogy azok tanulatlan embereknek csorba visszaadásában, 
évekig megőrzött emlékek legyöngítésében maradjanak csak meg.

Mit akar ezzel az Üdvözítő?
Nekem úgy tetszik, hogy figyelmünket ezzel a lényegre akarta 

irányítani. Emberi gyengeségünket a legfőbbre akarta koncentrálni. 
Ha nem uralkodott, hadat nem vezetett, műemlékeket nem hagyott, 
vagyont nem gyűjtött, nem szervezett, alkotásai nem voltak, akkor ön-
kéntelenül felkiált az ember, hogy tehát miért jött a földre? És minek 
alapján él és uralkodik a földön már második ezer éve?!

Erre a kérdésre meg kell hallani a feleletet: Tüzet jöttem bocsátani a 
földre, és mi egyebet akarok, ha nem azt, hogy felgyulladjon!

Tehát az egyetlen, amiért a földre jött: a tűz, a szeretet, a 
megváltó szeretet!

Ez teszi az embert! Bár lett volna az a legnagyobb karácsonyi 
ajándékunk, hogy ezt egészen megértettük volna!

Ennek alapján kérdezzük végig: s én, ha elgondolom, hogy te-
hetségeim megszűnnek, munkaerőm elmúlik, eredményeim elvesznek, 
maradok-e még valami? Ha megfosztom magam minden mellékestől, 
vagyok-e még valami? Vagy azt kell mondanom, hogy minden, amiben 
értékemet gondoltam, csak e mellékesben fejeződött ki, s ha most min-
dettől megfosztva képzelem magamat, meg kell vallanom, hogy akkor 
semmi sem vagyok.

Igen, erre akart és akar megtanítani az égből alászállt kis Jé-
zus. Emberi elgondolások, hiedelmek ködeibe és homokhegyeibe éle-
sen belevág, szent merészséggel és biztonsággal tör utat, és mindentől 
megfosztva magát, kiáltja bele életünk tarka-barka, csillogó és csorgó  
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értéktelenségeibe: az mind semmi, zengő érc és pengő cimbalom, egy érték 
van csak, a kegyelmi tűz, a szeretet.

Az ő úttörő nyomaiban járva vonatkoztassuk ezt Társaságunkra 
is, és legyen Jézuskánk példája nyomán az idei bátor jelszó a vezérgon-
dolat:

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek  
hordozója!

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 5. szám, 1933. január)

Az első anyakerületi évi gyűlés
1933. május 26-27.

A kerületi gyűlés
XXXV. szakasz

98. § A kerületi gyűlés évente pünkösd hetében tartandó.
99. §. A kerületi gyűlés tagjai a kerületbe tartozó mindazon testvérek, akik legalább 
7 év óta fogadalmas tagjai a Társaságnak. A gyűlés tagjainak tanácskozási, indítvá-
nyozási és szavazati joguk van. Indítványok a gyűlés tartása előtt legalább két héttel 
a kerületi főnöknőhöz adandók be.
(Kivonat a szabályzatból)
A kerületi gyűlésnek nyilvános részére minden fogadalmas testvér hivatalos.

Amennyire igaz, hogy a Társaság az egyesekben él, annyira igaz, 
hogy az egyeseknek a Társaságban kell élniük. Vagyis nem elég, hogy 
a testvér jó katolikus és szociális munkás legyen, neki át kell éreznie 
azt, hogy része egy nagy egésznek. Neki azt az egészet ismernie kell, 

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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az ő kis szívének az egésznek nagy szívével össze kell dobbannia. Neki 
az összességgel tudatosan együtt kell mozogni, építeni, terhet hordani, 
szenvedni, neki tudatosan kell a nagy egészet éltetni akarni.

Erre ráneveli magát az egyes testvér a társulati lapunkkal való együtt 
dolgozás, a körzeti életben való intenzív részvétel és a kerületi gyűlésekbe 
való bekapcsolódás által. A teljes áttekintést természetesen a káptalanon 
való részvétel adja, de arra, minthogy a Társaság most már a rendes 
menetben van, csak hatévenként van alkalom, s azon különben is csak 
képviselet által vesz részt a tagok zöme.

A súlypont így a kerületi gyűlésre esik. Magának a gyűlésnek csak a 
Társaság teljes jogú, vagyis a hét éves fogadalmasok a tagjai, de beszá-
moló, tájékoztató, összefoglaló képet adó és irányító része az összesek-
nek szól. A következő évi munkaprogramot is mindenkinek magával 
kell onnan vinnie, hogy egész éven át annak értelmében működhessék. 
Így képezi magát a fiatal generáció fokról fokra kormányzati képesség-
re, hogy mire teljes jogú lesz, az számára társulatkormányzati részvétel 
szempontjából csak annyit jelentsen, mint az érettségi, mely bizonyít-
vány arról, hogy már megszerezte a szükséges ismereteket. Már birtoká-
ban van a kellő előkészültségnek, és nem lép ismeretlen területre, ame-
lyen tájékozatlanul a kedélyhatások nyugtalanul ingó iránytűjét követné 
majd, képtelen lévén mérlegelésre és a Társaság komplikált struktúrájú 
szervezeti életének megértésére és helyes irányítására.

De ennél sokkal közelebbi cél, hogy megkapván az évi útrava-
lót és gőzt, gyümölcsöztesse azt egész éven át a Társaság és a maga ér-
dekében.

Éppen azért jöjjünk előkészülten! Az előkészület egyik feltétele, 
hogy mindenki olvassa át A Testvér október 1-jei számában a munkaprog-
ramot, mellyel tavaly ősszel indultunk neki a munkaévnek. A kerületi 
gyűlésen ezzel az anyaggal dolgozzunk tovább! Aztán mindenki tekint-
se át a saját évét azzal a kérdéssel, hogy mennyiben váltotta valósággá a 
maga részéről az abban foglalt programot! Ez külön megbeszélés tárgyát 
fogja képezni. A Társaság csak úgy juthat el a számára lehetséges virág-
zás fokára, ha a testvérek mind éltetik, éspedig – mint megboldogult 
lelkiigazgató urunk mondaná – nem egyéni kívánságok és ötletek által, 
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hanem a kiadott program alapján. Zártan haladó hadsereg képes csak 
hódításokra, eredményekre. De ezt a zárt sorokban való haladást meg 
kell tanulnunk.

Hozza el azonkívül mindenki évi tapasztalatait, és ha van érté-
kesnek látszó jó gondolata, adja be azt mielőbb indítvány alakjában!

S most kérdezem csak, amivel tulajdonképpen kezdenem kel-
lett volna, hogy gondoskodott-e mindenki arról, hogy erre a fontos két 
hétre – beleértve az évi lelkigyakorlatot, mely a fölséges pünkösdben 
[teljesedik] ki – meglegyen a helyettese?!! Arra kértelek, hogy már év 
elejétől kezdve gyakoroljatok be helyettest, hogy zökkenő nélkül állhas-
son helyt helyettetek, és gyakorlatba vegyétek Florence Nightingale-nek 
azt a nagy jelentőségű megállapítását, hogy nem az a művészet, hogy 
nélkülözhetetlenekké, hanem az, hogy nélkülözhetőkké tudjuk magun-
kat tenni. S dolgoztatok-e, kedves vezető testvérek, év elejétől egyéb 
akadályok elhárításán, pl. a magatok és a rátok bízottak útiköltségének 
összegyűjtésén, ahol ez a helyi rendes forrásokból nem telik? Még most 
sem késő.

Jöjjetek tehát ily előkészület után kedvesen, lelkesen, szomjasan, 
lendületesen és készségesen, és akkor gazdagodva és boldogabban, is-
meretben és boldogságban megnövekedve fogtok hazatérni, és másokat 
gazdagítva és boldogítva fogjátok az évet a következő pünkösdig végig 
dolgozni.

(A Testvér, IV. évfolyam 8. szám, 1933. április)

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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1933. május 12.

Tizedszer ünnepeljük meg lélekben és a jó Isten előtt mély há-
lával, s gyarlóságaink és hűtlenségeink miatt megszégyenült 

öntudattal Társaságunk alakulásának évfordulóját.
A mai lecke azzal biztatja a jó Istenhez ragaszkodókat, hogy nagy 

erőt fognak kapni, és képesek lesznek ellenállni minden nehézség-
nek, kísértésnek és nyomorgatásnak, tehát győzni fognak, és a szentek 
között lesz az osztályrészük.

Nekünk nemcsak a magunk személyében kell gondolkoznunk, 
hanem különösen ezen az évfordulón a Társaság személyében is. Kér-
dezzük tehát azt, hogy mennyiben áll és jár Társaságunk az életnek azon 
az útján, melyen nagy állhatatossággal, nagy biztonsággal áll ellent minden 
kísértésnek, és leginkább az élet kísértésének, az elmúlás gondolatának.

Sokszor beszéltünk arról, mi minden tartozik ahhoz, hogy egy 
Társaság megalakuljon. S elmondtuk, hogy ehhez kell program, cél, 
kellenek hivatásos emberek, anyagiak, kell szabályzat, és kell szeretet, 
erényesség. Ahhoz, hogy egy Társaság fennmaradjon, ugyanezek kelle-
nek, s ezeket mind egymás mellett kell elgondolnunk, tehát egy sorban 
és nem egymás után. Egymás után könnyebb a dolgokat létrehozni, mert 
csak egynek a feladata van az ember vállán, de a fennmaradásban min-
dennek egymás mellett, ugyanabban az időben kell meglennie.

Első kérdésem tehát: Mi van az én hivatásommal? Vajon él-e az a 
folytatásban, tehát létrejön-e bennem állandóan a Társulat?

Az anyagiakhoz számítottuk, hogy legyen anyaház, noviciátus, 
jövedelem az élet, a munka folytatására. Odaadással végzem-e az anya-
giakra irányuló munkát? Létrejön-e tehát a Társaság anyagi alapja foly-
tatólagosan az én munkám által? Nem fogynak-e általam a Társaság 
anyagi feltételei?

Következik a szabályzat. Élem-e, vagy akarom-e élni? Foglalko-
zom-e vele, ragaszkodom-e hozzá? Átgondolom-e, mit akar, s valósí-
tom-e? Drága-e nekem, érték-e nekem, alapkő-e nekem, vagy talán soha 
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eszembe sem jut? Létrejön-e tehát bennem folytatólagosan a Társulat 
szabályzatilag? Vagyok-e élő szabályzat, akiről azt le lehet olvasni?

A munkaprogram, a munka szeretete, valósítása. A munkakörnek 
az a darabja, mely reám van bízva, mennyire él általam és bennem? 
Hozzá vagyok-e forrva, ha lélekben szabad vagyok is tőle? Gondosko-
dom-e róla, átadom-e? Gondomat képezi-e akkor is, ha át kell adnom 
másnak? Megbízható vagyok-e, lehet-e reám bízni ügyeket? Él-e tehát 
bennem a Társaság célja és munkaprogramja?

Fontosak az erények, főként az egymás iránti szeretet. Töröm-e, zú-
zom-e magam ezért? Gondolok-e rá? A hűség, a szeretet fokozódik-e 
bennem? Lelkesedem-e érte? Látom-e, hogy ez a döntő, ez a legfonto-
sabb? Ez a tűzhely parazsa, melege a háznak, az otthonnak. Ápolom-e, 
őrizem-e, táplálom-e, gazdagítom-e? Nem sajnálok-e érte áldozatokat 
hozni? Nem sajnálok-e érte magamra sarkantyúkat tenni, ha kell?

Mindezeket gondoljam el, mint egymás mellett futó öt sínpárt! 
Bármelyik hiányoznék, megvolna a veszély, hogy nem jön létre foly-
tatólagosan a Társulat, mert az csak emberi látszat, hogy ami egy-
szer létrejött, az van. Ha létrejött is valami, annak újra és újra, 
minden pillanatban létre kell jönnie. Az én testem sem ugyanaz, 
mint ami az elmúlt órában volt. Folytatásban csak az tud élni, ami min-
den pillanatban újra létrejön. Az a jó Isten gondolata, hogy ne legyen 
elpihenés, ellaposodás, elposványosodás. Az erényeket illetően ezt úgy 
mondjuk, hogy megállni nem, csak haladni lehet. A Társaság életében ez 
fejlődést, bontakozást, erősödést [jelent]. Ez csak úgy lehetséges, ha benne 
van az összes tagok erőfeszítése. S mivel ez olyan nagyon nehéz az em-
beri természetnek, azért minősíti az Anyaszentegyház egy társaságnak, egy 
szerzetnek fennmaradását csodának. Olyan nagyon nehéz ez, hogyha a 
jó Isten nem adja különös segítségét, a közösségek nem tudnak fenn-
maradni.

Tehát az évforduló napján a Társaság szempontjából elmélkedjem 
át, amit a szentlecke mond! Azt nézzem, hogy milyen állhatatosan áll 
a Társaság az őt nyomorgatókkal szemben, akik munkáját el akarják 
temetni, takarni, elvenni. Ez az ellenség az idő, ez a legnagyobb ellenség.

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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Az emberek nemcsak ellenségek, de barátok is. Az idő azonban 
halkan, csendesen, láthatatlanul, hangtalanul, álomba ringatón, észre-
vétlenül és ravaszul elveszi az ellenálló erőket, a kitartást, a munkát, a 
munka gyümölcseit. Elveszi a kegyelmet, a hűséget, elvesz mindent, ha 
nem kapcsolódunk bele nagyon erősen az Úristenbe, és nem állunk ezzel 
a legnagyobb ellenséggel, az idővel szemben a legnagyobb állhatatosság-
gal azért, hogy egyszer célba fusson a Társaság, amelyet a jó Isten – lehet 
mondani – kézzelfogható csodákkal hozott létre és tartott fenn a kezdet 
nehézségeiben.

Egy alkalommal azt mondta az Úr Jézus: „Ha csak jeleket és cso-
dákat nem láttok, nem hisztek.” Mi elmondhatjuk, hogy a jó Isten ne-
künk sok-sok jelet adott, hogy higgyünk.

Kedves Testvérek, a tizedik évfordulón a távolból átölellek mind-
egyikőtöket. Köszönöm Nektek a közös célokért hozott áldozatokat, 
odaadást, munkát, önlegyőzést, kitartást, azt, hogy ellenálltatok a lecke 
szavai szerint annyi nehézségnek. Kívánok Nektek az évfordu1ón sok 
kegyelmet!

Nem tudjuk, hányan fogunk találkozni a második évtized ünne-
pén, de tartson meg mindnyájatokat állhatatosságban az örök találko-
zóra az irgalmas Úristen, akinek a világ négy tájára szétszóródva, egy 
szívvel-lélekkel adjunk ma hálát! Amen. 

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 8. szám, 1933. április) 
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Zászlószentelésünk

Mi a zászló? 
Minek a zászló? 
A zászló jel, szimbólum, amely egy nemzetet, organizációt vagy 

programot jelez. Nekünk világosan kell tudnunk, hogy az emberi szel-
lem, amely testbe van öltöztetve, nem tud közölni semmit jel nélkül.  
Ott áll akadályként a test. Csak egyedül Istennek van módjában jelek 
nélkül érintkezni a lélekkel. Ember emberrel csak jelek által tud közle-
kedni, éspedig fizikai jelek által. Sőt az emberi természet annyira a fizi-
kumhoz, az anyaghoz van kötve, hogy olyan jeleket szeret a legjobban, 
amelyeket több érzékszervével tud felfogni, s ha nem többel, legalább 
a szemével akarja felfogni azt, és így keletkeznek azok a jelek, amelyek 
láthatók. Ezek közül a legősibb, olyan ősi, mint az emberiség, a zászló. 

Annyira összeforrt az ember mivoltával, hogy a mindent felfor-
gató s a múltat teljes egészében megsemmisítő bolsevista mozgalom 
nem akarta kiküszöbölni a zászlót, és a vörös lobogó mindenütt ott leng 
Oroszországban. 

Ha ránéz az ember a zászlóra, mindjárt felismeri annak a mozga-
lomnak egész gondolatvilágát. Egy csoport, amely akarja, hogy tudják 
az emberek, hogy mit képvisel, nem mondhatja el mindenkinek külön-
külön, hogy mi az, amit akar. De ha felvonulunk egy zászlóval, annak 
a színe, felirata, a rajta levő kép mindent elmond némán is hangos szó-
val... Azonkívül a program és annak hordozói elválaszthatatlanul össze-
forrnak a szemlélő lelkében. 

Tehát a zászló roppant egyszerű és gyors eszköze a program, a gon-
dolat propagálásának. Ha elgondoljuk, hogy Szent István napján vagy 
katolikus nagygyűléseken vagy pünkösdkor zászlóval fogunk vonul-
ni, hány ember látja meg azt – akikhez nem szólhatnánk külön-kü-
lön –, hogy a Szentlélek-kultusz és a Szociális Testvérek Társasága  
összetartozó, hogy a Társaság ezt a kultuszt programjának tekinti.  
De nemcsak mások, idegenek szempontjából, hanem azokra nézve is 

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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nagy jelentőségű a zászló, akiké az. Amikor a háborút még a személyes 
bátorság döntötte el, mennyit jelentett a zászló az ő zászlóaljának! Kü-
lön fontos volt, hogy ki a zászlós, mert a zászló lehanyatlása a hadsereg 
életének legszomorúbb pillanata. Hogy milyen nagyon sokat jelent a 
zászló, arra nagyobb példát nem lehet említeni, mint Dugovicsot, aki 
életét adta oda a zászlóért, amikor Nándorfehérvárra már majdnem  
rákerült a török félholdas lobogó. 

Mennyire értjük azt, hogy a követség Apponyi koporsójára Svájc-
ban ráterítette a címeres magyar zászlót? Kifejezte ez, hogy annak a 
nagy halottnak, akire ráborították, az a zászló drága volt. A király koro-
názásakor jöttek a megyék bandériumai, kiküldöttei sok százéves tépett 
zászlóikkal, látszott azokon, hogy milyen viharokat állottak ki – egy 
egész zászlóerdő jött. Az egész koronázásból csak Mária Terézia dísz-
hintója és ez a zászlóerdő van emlékezetemben. Az egész magyar múlt 
benne volt. Akik Párizsban voltak, emlékeznek arra, hogy fekszik ott 
Napóleon az invalidusok templomában az összes napóleonos zászlók 
alatt. 

Terezita testvér meghatva emlegeti, hogy a szabadságharcban 
zászlótartó nagyatyját beásta a földbe az ágyúgolyó, de magasan tartot-
ta a reábízott zászlót. Ilyen sokat ér a zászló azoknak, akik esküsznek 
a programra, amelyet jelez. Ne felejtsük el, hogy a feltámadt Üdvözítő 
győzelmi zászlót tart a kezében! 

A mi zászlónk! Olyan sokszor mondom, hogy a mi drága irány-
zatunk annyira nem akar mást, mint amit a jó Isten akar, és mivel ő 
ilyen természetűnek gondolt el minket, nem gondolhatjuk azt, hogy 
modernek lévén, térjünk el tőle. Ő így teremtette a szívünket, hogy an-
nak kellenek ősibb jelek. Amikor tehát fel fog emelkedni a szentlelkes 
zászló, a mi szívünknek azzal össze kell dobognia. Mert ez azt jelenti, 
hogy most kibontjuk a világ előtt a mi programunk jelét. 

Vajon ezzel azt akarjuk-e mondani, hogy mi csak egy vallásos 
társaság vagyunk? Ha emlékeztek azokra a tanításokra, amelyekben 
átvettük, hogy hogyan kapcsolódik a szociális program és a Szentlé-
lek-kultusz, emlékeztek arra, hogy így definiáltuk: mi szociális téren  
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társadalmi reformokért és egy jobb világért küzdünk. A szociális bajok 
oka a léleknélküliség. Dolgozni akarunk azon, jöjjön el a Szentlélek. A 
szociális reformokat csak akkor tudjuk igazában végrehajtani, ha lélekkel 
telik el a társadalom, vagyis ha a szociális nyomor oka, a léleknélküliség 
megszűnik. Így kapcsolódik a kettő. 

Tudjuk azt is, hogy nagy ellentmondás volna, ha mintegy fiókok-
ba volna rakva bennünk külön-külön a szociális program és a Szentlé-
lek-kultusz. Az én egész lényemnek, minden cselekvésemnek lélektől 
áthatottnak kell lennie. Az embereknek érezniük kell azt, hogy bennem 
lélek van. Ezt pedig nemcsak a vallási gyakorlatokon kell éreztetni. Lé-
lekkel lehet ajtót becsukni, és lélekkel lehet asztalt teríteni, lélek nélkül 
lehet mosogatni. Tehát a Szentlélek-kultusznak a mosogatásig, az ajtó-
becsukásig kell megmutatkoznia, át kell hatnia az életemet. Mennyire 
inkább a szociális munkában! 

Mikor mi a Szentlélek-zászlót kibontjuk, nem azt mondjuk, hogy 
mi egy vallásos társaság vagyunk, hanem hogy mi szociális és szentlelkes 
Társaság vagyunk, amely azért dolgozik, hogy a lélek, amely eltávolo-
dott a világból, kegyeskedjék újra visszajönni. 

Ha az emberek többször fognak minket látni a szentlelkes zász-
lóval, akkor össze fognak minket azzal kapcsolni. Ezzel a lépéssel egy 
újabb nagy felelősség hárul reánk. Mert ha méltatlanok leszünk a szür-
ke ruhánkhoz, egyúttal a Szentlélekhez is méltatlanok leszünk, akinek 
kultusza a programunk. Tehát ilyen kötelező reánk nézve, hogy a Lel-
ket, a lelkiséget meg ne hazudtoljuk az életünkkel. 

Ez egy nagy kegyelme a jó Istennek, amit nagyon meg kell kö-
szönnünk. Majd meglátjuk, hogyha ez alatt a zászló alatt egypár év-
tizedet szolgáltunk, mit fog ez a zászló mindegyikünknek mondani, és 
egyúttal hogy fog minket segíteni épp azért, mert ilyen komoly köteles-
ségünkké teszi, hogy a zászló becsületében ne tegyünk kárt, és a zászló 
dicsőségére legyünk. 

Ez a zászló bennünket összetartó erő lesz. Tudom, nem egy test-
vér fogja azt kérni, hogy az ő koporsójára is terítsük rá a szentlelkes 
zászlót, azt a zászlót, amelynek egész életét odaadta. 

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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Tehát igen nagy szeretettel és bensőséges lelkesedéssel kell ne-
künk együtt ünnepelnünk közelben és távolban, és dolgoznunk azon, 
hogy zászló-ünnepünk szép legyen! 

Boldogan várunk Titeket, zászlószentelésre érkező Testvérek! 

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 6. szám, 1933. április)

Az anyakerület 1932-33. évi vázlatos  
munkaeredményei

Amint tudjuk, a fáknak törzséből megállapítható életkoruk, mert 
minden év új gyűrűvel erősíti a fának a törzsét, amelynek vonala nem 
vész bele az előzőnek anyagába, hanem külön vonallal jelzi az újabb 
évszámot. Ezek a gyűrűk a fának törzsébe írt történelme.

Társaságunk fájának idei évgyűrűjét is lezárta már a közgyűlés. 
Rovátkáiba a következő adatokat rögzítette bele az idő krónikás véső-
szerszáma:

a körzetek és házak szervezett beállítása (körzeti élet, házi ta-
nács);

a válságos anyagi körülmények ellenére az anyaházban a napi 
szentmise a Társaság szándékára és az állandó szentségimádásra külső 
munkatársak beszervezése folyamatban;

a külső testvéri és késői hivatásúak szervezésének programszerű és 
intenzívebb megindítása (kézikönyvük munkában);

a tízéves forduló alkalmából a gyönyörű szentlelkes lobogó ki-
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bontása az anyaház és a négy kerület számára;
a novemberi gyűjtés már kizárólag a Szentlélek-templom javára;
a Szentlélek-szövetség alapszabályának jóváhagyása és a szövetség 

megalakulása Anna főhercegnő védnöksége alatt;
Bozsik Pál gyöngyösi prépost úrnak munkánkba és szervezetünk-

be való bekapcsolódása, aki a remetekertvárosi végleges kápolna elő-
készítését és a jelenlegi kápolna önfenntartóvá tételét intenzíven kézbe 
vette;

a fülei Szentlélek Otthon Székesfehérvár és Veszprém mellett; 
üdülőotthon és lelkigyakorlatos ház; 

a Testvérszövetség, melynek társulati jelentősége a megnevezett 
célokon kívül az, hogy tiszta jövedelme a Szentlélek-templomot szol-
gálja;

a Rottenbiller utcai legényegylet nagy háza (150-es létszám) veze-
tésének átvétele (Róza Katalin testvér), 

az anyagi egyensúly helyreállítása, mely az anyaházi építkezés 
folytán átmenetileg, a világkrízisből kifolyólag tartósan megbillent. A 
világkrízis folytán a Testvérszövetségnek eddigi jövedelmező üzemei 
stagnálnak, és az amerikai kollekta elmaradt. Ezek helyett átmeneti-
leg, míg a világhelyzet a gazdasági mélypontról ki nem emelkedik, más 
gazdasági hordozó erőket kell szociális munkánk számára keresni. Ezt 
jelenleg olyan állásokban találjuk, melyekkel járó fizetések nagyobb  
összeget jelentenek, mint amennyi az illető testvér eltartására szükséges, 
és melyek az illetőnek egyúttal lehetőséget adnak, hogy részben a fize-
tett munkakör által, részben amellett embertársaink lelki érdekében is 
szociális téren dolgozhassék.

Ez az áthidaló anyagi pótalapozás indult meg ez évben, és ered-
ményezett részben már befejezetten, részben folyamatban lévő két óvó-
női, négy tanítónői, két egészségügyi és egy postai állást.

Tizenhárom új fogadalmas testvérnek a nevét is olvassuk az idei 
évgyűrűben, akik közül hat az anyakerületben, négy Hollandiában, 
kettő Kaliforniában, egy Kanadában lett a Társaságnak tagja.

Szomorú tényeket is olvasunk abban a haladás és bontakozás 
mellett.

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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Gyász is van a sok haladást és bontakozást jelző, és így örömet 
magába záró rovátka mellett: drága lelkiatyánk eltávozása, akinek jó-
ságos lelke 2� évi áldozatos munkája után itt van közöttünk, de földi 
értelemben visszahozhatatlanul elvesztettük.

Társaságunk anyatörzse a hat új hajtással szemben kettőt elvesz-
tett: Éva testvér kilépett, Mercédes testvérre vonatkozóan pedig a tanács 
mondta ki, hogy csak abban az esetben maradhat meg a testvéri köte-
lékben, ha évek óta láncolatos hibáit beismeri, értük bocsánatot kér, és 
jóváteszi azokat. Ő inkább a kilépést választotta, és így a tagok sorából 
töröltetett. Imádkozzunk érte! Évának emberileg szólva nem volt hiva-
tása, Mercédes testvérnek azonban igen, és így fájó és aggódó szívvel kö-
vetjük hivatásvesztésének útján. Döbbenettel vonjuk le magunkra nézve 
az intő tanulságot, hogy alázatosság, engedelmesség és szeretet nélkül 
nincs hűség a hivatásban. Imádkozzunk érte, és munkáljuk félelemmel 
a magunk üdvösségét!

Margit testvér

(A Testvér, IV. évfolyam 10. szám, 1933. június)
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Karácsonyi ajándékul

e 
lküldeném Nektek a szívemet.

Kis Teréznek mondta a betegágyon egy végrendelkező mater: 
„Neked, leányom, a szívemet adom.”

Emberi erőink korlátoltak. Ez is és sok minden egyéb csak rész-
ben, tökéletlenül, emberileg sikerül itt a földön.

Amiben azonban mi elégtelenek, végesek vagyunk, abban nagy-
nak, tökéletesnek, egésznek, csodálatosnak, mindenhatónak mutatko-
zik az Isten ereje.

Ha ő, a gyermekké lett Mindenhatóság megszületik újra minden 
egyesünk lelkében, ha mindegyiknek a saját Szívét adja ajándékba, ha 
mindegyikünkkel szívet cserél, akkor elérjük azt, amit ajándékommal 
el szerettem volna érni:

a szívünk egyforma lesz, hasonló lesz, egészen testvéri lesz.
Melyikünk ne vágynék erre?
Melyikünk ne könyörögne ezért?
Erre kérjük őt adventi előkészületünkben!
Ezt adja meg nekünk 1933 karácsonyán!

Margit testvér

(A Testvér, V. évfolyam 4. szám, 1933. december)

Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretetnek hordozója! 
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Mi végre jöttél?

193�

Tanítás a mottóról

Minden évben felveszünk egy vezérgondolatot, amellyel az év 
folyamán sokat akarunk foglalkozni. Az idei év vezérgon-

dolatát már tudatosítottuk, mert ismételten szóba került, sőt a másfél év 
előtt kezdett munkánknak ez mintegy csokorba kötése. Amikor meg-
kezdtük e munkát, programba vettük, hogy most a részleteket kezdjük 
kidolgozni. Mind beljebb haladtunk a Társulat szervezésében, és most 
jutottunk el a legkisebb egységig, az egyénig. A helytartó úr is utalt 
az új év e programjára, amikor arról beszélt, hogy a Társaságnak el-
sősorban lelki, hivatásos emberekre van szüksége. Ez tulajdonképpen 
ugyanaz, ami ez évben mottónk lesz, és ugyanaz, hogy a szervezésben 
elérkeztünk a legkisebb részletig – magamig. Szent Bernátnak e kérdés 
életmottója volt, és nekünk is életmottónknak kell lennie: Bernát, mi 
végre jöttél?
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Különböző módokon kaptuk hivatásunkat. Van közöttünk olyan 
is, aki azt mondja, nem is tudja, hogy kapta, csak egyszerre lelkében 
volt. Az egyik szeretet után vágyott, a másik családi kör után, a harma-
dik munkatér után, a negyediket a szociális munka, az ötödiket maga a 
Szentlélek-kultusz vonzotta. A lélek követte e vonzást, nem sokat mér-
legelt, lépés lépést követett, és egyszerre ott voltunk, ahova az Úristen 
minket szánt. Félig öntudatlanul került a lélek oda. Akik több évig bent 
vannak, azok tudják, hogy a hivatás, mint minden a világon, fejlődő 
valami. Egy égi érintés, illetés az, amely csak csírázó öntudatban van 
meg akkor, amikor az ember átlépi Krisztus házát. Lassan bontakozik, 
erősödik, és lesz tudatossá benne. Hogyha valaki itt van egy, két vagy 
tíz évig, még mindig aktuális a kérdés: Mi végre jöttél?

Az embernek erre magát sokszor kell az életben figyelmeztetnie. 
Annyi kicsi dolog elvon minket a céltól, amiért jöttünk! Olyan ez, mint 
amikor az ember az úton vándorol, és meglát az útszélen egy szép virá-
got, és odaszalad. A másik oldalon egy patak csobog, odamegy, felüdíti 
magát. Sokszor megtörténik a vándorral, hogy leszáll az alkony, mielőtt 
célhoz ért volna, mert attól sokszor eltért.

Nagy dolgokért?
Nagyon sokszor kis dolgokért.
Megtörténik velünk is, hogy a lelkünk belehorgad egészen mel-

lékjelenségekbe. Látjuk is sokszor egymáson, hogy ideig-óráig, talán 
tartósabban is, valaki belesiklott valamilyen gondolatba, irányba, mun-
kába, mintha az volna a fő hivatása.

Miután mi olyan aktív természetűek vagyunk, reánk nézve leg-
gyakoribb kísértés a munka irányában van.

Egy másik gyakori kísértés, amely minket letérít az útról, külső 
jelenségekben van.

Ezek között a kísértések között szerepel legtöbbször az a kérdés, 
hogy mit csinál a másik, vagy mit csinál a Társaság? Ezen sokfelé elve-
zető csalogatással szemben, amely minket az úttól, a céltól eltéríthet, 
különösen ki akarom emelni azt, hogy azzal szemben, mit csinál a test-
vérem vagy elöljáróm vagy Társaságom – és hogy én azt akarom, hogy 
azt csinálja vagy úgy csinálja, ahogy én akarom –, mondjam magamban 
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sokszor azt, hogy „nem tartozik rám”. Evégre jöttél?
Avégre jöttél, hogy a Társaságot irányítsd, reformáld vagy kor-

mányozd? Avégre jöttél, hogy bírája légy a kicsinek vagy a melletted 
levőnek vagy az alattvalónak vagy az elöljárónak?

A legnagyobb kísértés számomra egy ilyen szerzetescsaládban, 
hogy mit csinál a többi, mert azt akarom, hogy azt csinálják, amit én 
akarok, amit én jónak gondolok.

Ezzel szemben, amit tehetek: elvágni a céltól eltéríteni akaró gon-
dolat fonalát, és azt mondani: avégre jöttem, hogy én szeressem Krisz-
tust, hogy én szolgáljam az isteni Jegyest, hogy én adjam oda magamat 
neki. Addig kell ezt mondani, amíg annyira világossá és természetessé 
lesz előttünk, hogy úgy fogunk benne lakni, mint egy védőfedél alatt.

Krisztus, a mi Jegyesünk, erre adta nekünk a legnagyobb példát. 
Ő semmivel sem törődött, hanem csak azzal, hogy az Isten akaratát 
teljesítse. Gondoljuk el, már csak három év volt hátra életéből! Ha mi 
ezt tudtuk volna, siettünk volna figyelmeztetni: Uram, nem csinálsz 
semmit? Nem szervezed meg az embereket, nem gondoskodsz anya-
gi alapokról, nem irányítasz minket, nem szervezel hadsereget magad 
köré, nem hatolsz be a római impériumba, hogy olyan törvényeket hoz-
zanak, amilyeneket Te akarsz, hogy írásba foglaltassék mindaz, amit 
mondasz? Krisztus mindezzel nem látszott törődni, csak azzal, hogy a 
tökéletes istenszeretetet beállítsa a földre önmagában. Miért jöttem a 
világra? Avégre, hogy tüzet gyújtsak – mondja. Ebből az isteni tűzből 
megszerveződött az ő halála után az egész világ. Ez olyan erő!

Tehát amikor mi Társaságunkat akarjuk szilárdítani, legyünk 
tisztában azzal, hogy a Társaság attól szerveződik, szilárdul és izmoso-
dik meg a legjobban, ha ki-ki első személyben szereti az Istent.

A másik gondolat: Mi végre jöttem a Társaság hivatását  
tekintve?

Ha pusztai remeték volnánk, és egymástól függetlenül élnénk, 
akkor be lehetne fejezni e megbeszélést ezzel az egy gondolattal: avég-
re jöttem, hogy a jó Istent tiszta szívből minél jobban szeressem. Mi 
azonban egy szervezett társaságba, egy családba jöttünk, tehát akkor 
igenis van az én családomhoz is egy egészen elsőrendű küldetésem és  
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hivatásom, amelynél szintén feltehetem a kérdést, hogy mi végre jöt-
tem.

Én azt gondolom, hogy a legjobb feleletet mi már megtaláltuk a 
Lippert-levélben.

Mi végre jöttem? Arra, hogy kapjak, vagy arra, hogy adjak? Arra 
jöttem, hogy csak mint egy gyermek elfogadjak, vagy hogy mint egy 
anya, adakozó is legyek, hogy mint a felnőtt gyermek, teherhordozó is 
legyek?

Új, évi mottónkat a Társaságunkkal való vonatkozásban így fog-
juk tehát alkalmazni: kerestem, hogy hol van az a társaság, amely en-
gem boldogít, de most megtaláltam azt a társaságot, amelyet nekem 
kell boldogítanom. Nem reformmal, felforgatással, javítással és hasonló 
dolgokkal, hanem boldogítanom kell szeretetemmel, odaadásommal, 
áldozatosságommal.

Hegedűs Lóránt egy emlékkönyvben egyszer három dolgot aján-
lott. Kettő ezek közül: az igazságot keresni és mások felett uralkodni. 
Később Rákosi Jenőhöz került a könyv, aki akkor már érett ember volt, 
odaírta az alá, hogy az igazságot keresni: az igazságot megtalálni, az alá, 
hogy mások felett uralkodni: magunk felett uralkodni.

Milyen nagy dolgokra gondol egy gyermek, aki bár lelki utakon 
jár, de még gyermekes módon érez és szól? Először is gondol arra, hogy: 
kerestem azt a társaságot, amely engem boldoggá tehet. Másodszor: vá-
gyom, törekszem arra, hogy körülöttem megvalósítsák az én gondolata-
imat. Harmadszor: milyen nagy dolog elöljárónak lenni!

Ha ezzel szemben a meglett embert, a kiforrott lelket nézem, úgy 
vélem, ezekre gondol: keresem és megtalálom azt a társaságot, amelyet 
én teszek boldoggá; vágyom arra, hogy meg tudjam valósítani saját ma-
gamban a jó Istennek reám vonatkozó gondolatait, és harmadszor: hogy 
tudjak engedelmeskedni.

A felnőtt ember már tudja, hogy nagyobb dolog engedelmesked-
ni, mint parancsolni.

Ha tovább szövöm e gondolatot, látom, hogy Társaságomnak is 
van gyermekkora, és van felnőtt kora. Amikor a Társaság még gyer-
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mek, arra vágyik, hogy sikerüljön anyagilag jól megalapozódnia, hogy 
kapjon sok tehetséges és egészséges tagot vagy nagy munkateret, hogy 
minél hamarabb kapjon jóváhagyást. Ezek azok a nagy dolgok, ame-
lyekre gyermekkorban vágyik. Amikor egy társaság mindjobban meg-
érlelődik, akkor a legnagyobb, amit csak elgondolhat, egyre zsugorodik 
össze: hogy kapjon Istent szerető lelkeket.

Ezt adja nekünk a jó Isten! Ezért úgy tudunk a legtöbbet tenni, 
ha minél többet imádkozunk.

Uram, önts belém minél több szeretetet, kegyelmes szeretetet, 
hogy azt a legnagyobbat, ami után a Társaság vágyódhat, az én kicsi, 
szerény, talán tehetségtelen, talán gyenge énemben megkapja újévi nagy 
ajándékul!

Ezért jöttetek – a Társaságot tekintvén –, hogy hozzátok a Tár-
saságnak az Isten legnagyobb ajándékát: a kegyelemben áldott gyerme-
ket.

Margit testvér

(A Testvér, V. évfolyam 5. szám, 1934. január)

Mi végre jöttél?
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Év végén

A pünkösd ismét fordított egyet az évkeréken. Társulati éle-
tünk tizenegyedik éve lezáródott, és mi beléptünk a tizen-

kettedikbe.
Minden határkőnél visszafelé vet az ember egy pillantást a legkö-

zelebbiig, és ehhez akaratlanul egy egész sor kapcsolódik.
Így, ha a legutóbbi tapasztalatokra gondolok, azok lelkem elé idé-

zik az előzőket, és ezek nyomán még messzebb megyek a múltba.
Két nagy tapasztalatot ragadok ki ezek közül, amelyek határkö-

vekként állnak emlékezetemben.
Az egyik annak átélése, hogy szeretet nélkül nincs élete, növe-

kedése és boldogulása egy közösségnek, s hogy a szeretetet kidolgoz-
ni és megőrizni nagyon nehéz.

Visszaemlékszem az 1930. évi közgyűlésre, amelyen indítványoz-
tam, hogy vegyük fel a szeretet fogadalmát, és ezzel a szeretet erényének 
egész különleges gyakorlatát tegyük a Társaság típusvonásává. Visszaem-
lékszem, hogy milyen általános lelkesedéssel fogadta ezt a közösség. 
A próbaév eltelte után következett a szabályzatba való becikkelyezés. 
Akkor már éreztette hatását az a tapasztalat, hogy a szeretetet erény-
gyakorlatként felvenni egy egész életre nem kis vállalkozás. Két teljesen 
különböző dolog megérteni, hogy [a szeretet] nélkülözhetetlen, szép és 
boldogító, és más magamból, az önszeretetemből a gyakorlatban kiva-
salni a tényleges testvéri hűséget és szeretetet.

A következő években bőséges alkalmam volt látni a szeretet eré-
nyére való törekvést és gyakorlást, és azt is, hogy egyeseknél mennyire 
nem sikerült ez. Sokat törtem a fejemet ennek okán, és gondolkoztam 
máson és magamon, a mások eredménytelenségein és a magam sikerte-
lenségein. Ez vezetett engem a másik nagy tapasztalathoz, ahhoz, hogy 
ha az alázatosságot nem dolgozzuk ki olyan mélyen, olyan részletesen, 
mint ahogy azt Szent Benedek atyánk Regulája kívánja, a szeretet drága 
kincsét megőrizni és megtartani sohasem fog sikerülni.
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Az ember önzése olyan nagy, az önszeretet olyan izzó, önmaga 
felől táplált véleménye olyan hízelgő. Mások megítélése olyan bizonyta-
lan és olyan ferde, tőlünk eltérő tulajdonságaik elviselése olyan nehéz. 
Az emberi természet tulajdonságai kölcsönösen olyan kiábrándítók, sa-
játosságaink egymásra nézve olyan terhek. Olyan sokszor annyira ke-
véssé vagyunk szeretetre érdemesek, hogy az alázatosság által hozott 
kegyelmek nélkül, az igazság meglátása nélkül, az igazság világossága 
nélkül el kell vesztenünk a szeretetet, bármennyire látjuk szépségét, és 
bármennyire vágyunk utána. Alázatosság nélkül egészen biztosan izmossá 
növelt téves gondolataink és torzzá alakult ötleteink maradnak győztesen a 
csatatéren a szeretettel szemben.

Ezen töprengéseim között vettem kezembe boldogult lelkiigaz-
gató urunk könyvét, amelynek címe Szent Benedek tanítása az aláza-
tosságról. Minden egyes fejezete olyan válasz volt töprengéseimre, mint 
amilyen fénnyel hasítja át a cikázó villám az éjszakát.

Világosan láttam, hogyan támasztják meg ezen könyv igazságai 
lelkünknek gyenge pontjait, amelyekről az ellenséget eddig olyan sok-
szor nem tudtuk visszaverni.

A tavalyi év folyamán a bencés Wöhrmüller könyvét – címe A 
királyi parancsolat – készítettem idei lelkimagányaink anyagául. Kár-
páthy Júlia kedves munkatársunk volt szíves e célból az egész könyvet 
lefordítani. Azonban az év tapasztalatai és az említett könyv arra az 
elhatározásra juttatott, hogy inkább az alázatosságot elmélkedjük és éljük 
át idei lelkimagány napjainkon, mert nélküle hiába gyönyörködünk a 
szeretetben, az csak esztétikai élvezet marad, de erőnkké sohasem lesz.

Azért tehát, amikor az évkerék egyet fordul, és a múltról a jövőbe 
vetjük tekintetünket, csak ezt tudom mondani: az a szomjas vágy tölt el, 
hogy az a gazdagság, amely birtokommá lett lelkiigazgatónk könyve nyo-
mán, jusson osztályrészül mindannyiunknak.

A könyv nem könnyű. Drága lelkiatyánk az ő nehezebben érthető 
tudományos stílusában írta meg. El fogjuk készíteni könnyebb kiadás-
ban kisebb képzettséggel bíró testvéreink számára is. Sőt, feldolgozzuk 
kettőben: az egyik egész röviden a kezdőknek, a másik a haladóknak, 
és a könyv a maga teljes tartalmával a gyakorlottaknak. Minden körzet, 
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illetve ház meg fogja kapni – amennyiben a könyv még megszerezhető, 
mert nyomdában már nem kapható – azzal, hogy az egyes lelki napo-
kon a vezető dolgozza fel a rábízottakkal együtt az alázatosság egy-egy 
pontját.

Határkövekről vettem a kezdésnél a hasonlatot, ezzel is fejezem 
be soraimat.

Ha Társaságunk minden tagja feldolgozza magában ezt a köny-
vet, ez határkövet fog jelölni közösségi életünkben. A testvérek sok jó és 
szép tulajdonságaihoz, törekvéseihez, igaz lelkesedéséhez és áldozatos-
ságához hozzá fogja adni azt az alapot, amelyre lelki életünk épületét 
emelnünk kell ahhoz, hogy az ne épüljön futóhomokra, és erőpróbák 
esetén ne essék zivataroknak, árvíznek, földrengésnek áldozatává.

Ha idén ezt a mélyre ásó alázatot nagyon lelkiismeretesen igyek-
szünk feldolgozni, jövőre sorra vehetjük azután Wöhrmüller könyvét a 
szeretetről, mert akkor az már nem lesz csak fata morgana,7 amely után 
futunk, hanem édes valóság, amelyért szenvedni, áldozatot hozni is ké-
pesek vagyunk, és ezért cserébe igazán boldogító birtokunkká lesz. 

Margit testvér

(A Testvér, V. évfolyam 10. szám, 1934. június)

7  délibáb
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Megengedte a jó Isten,

és a kezéből elfogadjuk a keresztet.
Áldott legyen az Isten! 

 Áldott legyen az Ő szent neve.
Értek már minket régebben is megpróbáltatások.
 Nem ismerte fel rajtunk az anyajegyet az az első otthon, amely 

olyan drága volt nekünk – és elvágta a szívünk fonalát, amely 
szorosan csak hozzá volt nőve –, és mi a kapuján keresztül 
útnak indultunk...

Elvesztettük a biztosnak hitt új otthont – elvesztettük azoknak a 
mesterkedése nyomán, akiknek hivatásuk lett volna a védel-
münk, a támogatásunk –, és nem csüggedtünk.

Elszéledtünk a földön, és a kezünk munkájával kerestük a kenyerün-
ket – építettük az otthonunk falát –, és boldogok voltunk.

Éveken át nélkülöztük a szociális munkát – szolgáltunk, anyagiakat 
kerestünk, a bizalom útját egyengettük, hogy újra polgárjogot 
nyerjünk –, és bízva bíztunk.

S amikor az irgalmas jó Isten felépítette a házunkat, berendezte 
azt, sátrat vert köztünk, bevezetett minket újra a szociális 
munka ígéret földjére, megsokasított minket és megkönnyí-
tette a gondjainkat, akkor belülről, mélyről, titkos romboló 
erők kezdték ki legdrágább kincseinket, és sokan közülünk 
nem ismerték fel, hogy ez is csak próba, egy újabb próba 
– a legnehezebb, talán az utolsó próba –, és áldozatul estek.  
Megalázott minket a hatalmas Isten – „igen, meggörbíttet-
tünk az Ő keze alatt”. 

De mi tudjuk, Uram, hogy a jó és a rossz, a tévedések és a csa-
lódások, a sikertelenség és a megaláztatások, minden, 
minden benne van a Te isteni világtervedben. A Te ke-
gyelmeden és rajtunk fordul, hogy mindebből – igen,  
ebből is –, megtisztulva, megerősödve, hivatásában megújulva 
keljen fel a mi Társaságunk.

Mi végre jöttél?
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Uram, mi hisszük ezt, add, hogy erősebben higgyük!  
Uram, mi reméljük ezt, add, hogy erősebben reméljük!

Társaságunkért kérünk, esdve kérünk a zsoltárossal:
„Építs meg újra minket, megváltó Istenünk!”

Margit testvér

(A Testvér, VI. évfolyam �-3. szám, 1934. október-november)
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Tanuljatok tőlem, mert szelíd  
vagyok és alázatos szívű, és  

nyugalmat találtok lelketeknek.

1935

Tanítás a mottóról

Az Úr Jézus szavait vesszük fel erre az évre: Tanuljatok tő-
lem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat 

találtok lelketeknek.
Az év elején nagyon kértem, hogy az alázatosság komoly tanul-

mányunkat képezze. Az Úr Jézus a békét, a nyugalmat említi, mint ami 
az alázatosság nyomában jár. Milyen kincs a nyugalom, a béke: ami a 
napkeletnek a hajnalpirkadás, az az isteni jelenlétnek a nyugalom és 
béke.

Nyugalom és béke járnak az Úristen előtt, nyugalom és béke jel-
zik az Úristen közeledtét, nyugalom és béke zárják be az ő bevonulását. 
Ha az ember rossz lelkiállapotban volt, helytelen magatartást tanúsított, 
s azután belátja, jóváteszi, erős fogadást tesz, abban a pillanatban rábo-
rulnak lelkére a nyugalom szárnyai, mert a jó Isten vonult be lelkébe,  
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és a jó Isten kísérője a nyugalom és béke.
Az Úristen nyugtalan levegőben, nyugtalan környezetben nem 

tud létezni, az nem a lényének való atmoszféra, nem neki való légkör. 
Olyan nagy jó a nyugalom, hogy az előttünk eltávozott kedveseinknek 
is ezt kívánjuk: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! Ez már majdnem 
egyértelmű az üdvösséggel.

Ezt biztosítjuk mi is magunknak, ha alázatosak vagyunk.
Sokszor vissza kell gondolnunk elmúlt életünk cselekvéseire. Mi 

mindent tettem nyugalom, vagyis más szóval alázat nélkül!? Mi minden 
történt volna, ha én nagyobb békében, nagyobb nyugalomban, tehát 
nagyobb harmóniában őrzöm a lelkemet! Mennyivel több égi hangot 
hallottam volna meg! Maga a rádió is akkor tudja jobban felvenni a 
hangokat, mikor kevesebb zűrzavar van a levegőben, s éppen ezért az 
éjjeli felvételek sokkal tisztábbak, mint a nappaliak. A nyugalomban 
halljuk meg, amit a jó Isten mond, a nyugalomban érezzük meg gyen-
géd illetéseit, melyekkel ide vagy oda irányít bennünket.

Visszafelé is lehet következtetni és lelkiismeretet vizsgálni. Nem-
csak úgy, hogy kevély vagy alázatos voltam-e, hanem, hogy nyugodt 
vagy nyugtalan voltam-e? Aki szelíd és alázatos szívű, az nyugalmat 
talál lelkének. A kevély ember nem tudja saját lelkének nyugalmában 
feloldani a körülötte lévő bajokat és nyugtalanságokat.

Minden mellékes, ami körülöttünk van, a fő az, hogy a körülöt-
tünk lévő dolgokból mit csinálunk.

Ismerjük fel, hogy ember, esemény, jó idő, rossz idő, fagy vagy 
hőhullám, egészség vagy betegség, kellemes vagy kellemetlen munka-
társ, szigorú vagy engedékeny elöljáró, mind közömbös anyag! Éppen 
úgy ki lehet kötni a viharban, mint ahogy meg lehet érkezni napsugár-
ban. Éppen úgy meg lehet szentelődnünk nehéz körülmények között, 
mint elkárhozni a boldogságban. Ha kedvezőek a körülmények, erőim 
kevésbé dolgoznak, tehát így válhatnak káromra. Ha nehezek a körül-
mények, esetleg abbahagyom az erőfeszítést, és ezáltal veszhetek el. De 
megszentelődhetem sanyargatás által, és megszentelődhetem boldogság 
által is – habár csodálatos, hogy a boldogság által kevés ember szente-
lődik meg.
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Ez annál inkább kell, hogy figyelmeztessen bennünket az alázat-
ból származó nyugalom fontosságára, mert a nyugalommal nem rendel-
kező ember csak szemre, csak külsőleg boldogul, belsőleg nem. Viszont 
a nehézségek között élő ember gazdag lehet belső értékekben, el nem 
múló örök eredményekben, ha megvan a belső nyugalma, békessége.

Mikor tehát évi mottóul vesszük fel az Úr Jézusnak ezt a tanítá-
sát: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat 
találtok lelketeknek, akkor a konklúzión legyen a hangsúly: a nyugal-
mon, a békén. Az egész éven át mindig kérdezzük önmagunkat az alá-
zatosságról szóló elmélkedéseink mellett: Mi van az én békémmel? Mi 
van az én nyugalmammal? Határozzuk el, hogy minden döntésünk, 
állásfoglalásunk előtt lehozzuk magunknak az égből Krisztus béké-
jét! Ugyanerről a nyugalomról beszél az Úr Jézus, mikor azt mondja:  
Ne féljetek! Én vagyok! Béke veletek!

Ezzel kezdjük az új évet: keresni a békét, és követni azt, őrizni a 
békét, árasztani a békét és szolgálni azt.

Amennyiben a békénk nem teljes, amennyiben a békénk bizony-
talan, vagy teljesen hiányzik, keressünk mindig vissza, keressük meg a 
békerabló kevélységet, és űzzük ki a lelkünkből! Gyakorlatban is, kö-
vetkezményeiben is, okozataiban is, távolítsuk el mindazt, ami a béké-
nek az ellensége! Szívjuk be igazán a lelkünkbe, a lelki tüdőnkbe az Úr 
Jézusnak ezt a tanítását, ezt a nagy ajándékát, ezt a nagy kincsét, ezt a 
nagy tájékoztatási világosságát, amit nekünk ad, amikor megmagya-
rázza a mi szegény tévelygő lelkünknek, hogy testvérem, gyermekem, 
ha nincs meg a békéd, hol keresd a béke hiányának az okát! Ne keresd 
a gyarló másik emberben, ne keresd a keresztben, ne keresd a mellőz-
tetésben, a megvettetésben, ne keresd a lenézésben, ne keresd a másik 
szeretetlenségében, ne keresd a sikertelenségben, és ne keresd az idegeid-
ben sem, hanem keresd a saját lelkedben! Óriási válasz, óriási megoldás, 
óriási eligazítás ez.

Kedves Testvérek! Ha valamelyikünk kárát látja lelki békéjének, 
és nem tudja azt újra megtalálni, húzódjék be a szobájába vagy a kápol-
nába, és kezdje el keresni. Hol, hol? Önmagában! Ha a béke, a nyuga-
lom hiánya esetén mindannyian önmagunkban keresnénk annak okát, 
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milyen gyönyörű eredménye lenne, milyen eget levonzó eredménye len-
ne e munkának. Ha megszűnünk kívül keresni azt, aminek az oka belül 
van, milyen újévi ajándék és Ariadné fonala lesz az számunkra, mely 
egész éven át saját síneinken és életünk sötét alagútjain keresztül odave-
zet bennünket az édes Jézushoz, akiben mindnyájan tudunk találkozni, 
olyan gyarlón, ahogyan vagyunk. Csak egyet vessünk ki a lelkünkből: 
a kevélységet, melynek folytatása a békétlenség, a nyugtalanság, a lelki 
felborulás, a lelki zavar. Ha így keressük és biztosítjuk a magunk bé-
kéjét, akkor Krisztusban feltaláljuk egymást, és szeretni is fogjuk, és 
boldogok is leszünk.

Tehát lelki szárnyakkal, lelki reflektorokkal és lelki energiákkal 
Krisztus tanítása nyomán ragadjuk meg a békét és nyugalmat, és őriz-
zük azt! S a béke és nyugalom harmonikus, ragyogó, felhőtlen ege alatt 
kezdjünk azután nagyon alázatosan együtt dolgozni az Úristennel, az 
íme, az Úrnak szolgáló leánya mottója szerint! Ámen.

Margit testvér

(A Testvér, VI. évfolyam 5. szám, 1935. január)

Szereted-e jegyesemet?

„Aki nem szereti testvérét, akit lát,  
Istent, akit nem lát, hogyan szeretheti?”

(1Jn 4, �1.)

Most, hogy Társaságunk ügyei néhány hétre Angliába szólítot-
tak, s írásban is, élőszóval is akadályozva vagyok abban, hogy az egye-
sekkel érintkezhessem, kérem, hogy egyenként és összesen gyakoroljuk 
magunkat újra a szeretetben, az egymás alázatos elviselésében. El nem 
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mondhatom, hogyan segít engem a távollét alatt az a biztonság, hogy 
mindannyian törekszünk erre!

Szent János apostol úgy beszél nekünk a szeretetről, hogy erre 
aztán nem tudunk semmit visszafelelni. Egyszerűen mondja minden 
tudálékosság, minden tanultság, minden teória, minden filozófia nél-
kül, hogy arról lehet megtudni, van-e bennünk szeretet Isten iránt, 
hogy szeretjük-e egymást. Azt mondja: Istent soha senki sem látta, 
egymást pedig látjuk. Ha tehát valaki azt mondja, hogy szereti Istent, 
és felebarátját gyűlöli, hazug az. Az Istent egyikünk se látta, egymást 
pedig mindennap látjuk. De nemcsak látjuk egymást, hanem veszünk 
egymástól behatásokat, többé-kevésbé látjuk egymásnak a botlásait,  
nehézségeit, küzdelmeit. Egy hivatásban, egy házban, egy úton, egy cél-
ban, egy szívlüktetéssel, egy légkörben, egy égalj alatt közös sorsban 
élünk. Életközösségben, bűnközösségben, erényközösségben, büntetés-
közösségben, áldásközösségben, úgy, ahogy az Úr az élet törvénye által 
a földön mutatja. Akik egy hajón utaznak, azok egy napsütésben vagy 
egy viharban vannak. Akik együtt szelik az óceánt, azoknak egy a sor-
suk. Aki azt az egy hajót menti, az összest menti. Aki a hajót süllyeszti, 
az összes rajtalevőket süllyeszti magával együtt.

Nem képzelhető el bensőségesebb életközösség, mint amilyen a 
mienk. Ha csak a külsőt veszem: ha van, mindenkinek van, ha nincs, 
senkinek sincs; ha jó, mindenkinek jó, ha rossz, mindenkinek rossz; ha 
engem szeretnek, az mindenkinek jó, ha reám haragszanak, az minden-
kinek rossz; amit egy elront, azt mindenki szenvedi. Pedig ezek csak 
külső kapcsolatai életközösségünknek, sorsközösségünknek, de gondol-
jam el mindazt, amit a közös hivatás, a közös asztal – az Úr asztalát 
értem – , a közös fogadalmak, a közös jegyesség, a közös cél jelent.

Mit mondana az apostol, ha szerzetesekhez intézné szavát? Hű-
séget fogadtam Krisztusnak, a Jegyesnek! Elmondhatná-e rólam, hogy 
hűséges, áldozatos jóakarat van bennem azok iránt, akiknek lelkén 
ugyanannak a lekötöttségnek jegye van? Krisztussal legmélységesebb 
lelki kapcsolatban vagyok, amely elképzelhető Teremtő és teremtmény 
között! Ugyanilyen mélységes kapcsolatban kellene lennem jegyestár-
sammal is! Ha itt ellentétet kell megállapítanom, mit szólna ehhez az 
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apostol? Minek minősítené ezt a kiáltó, mondhatni égbekiáltó ellent-
mondást?

Ugyancsak Szent János mondja: Fiacskáim, ne szájjal szeressétek 
egymást, hanem cselekedettel! Milyenek tehát az én cselekedeteim? Bár-
milyenek is érzelmeim, ha nem vagyok oka azoknak, az nem irányadó. 
Ámbár megint itt van az a nagyon egyszerű tanács, hogy csak kezdjük 
gyakorolni a szeretet cselekedeteit, és akkor megjön az érzés is. S ha 
érzésben nincs meg, nem onnan ered-e, hogy cselekedeteinkben nem 
volt meg?

Ezen mélységes és gazdagító és boldogító feladattal szemben, 
hogy cselekedeteimmel szeressem Krisztus misztikus létébe belevont je-
gyestestvéreimet, hogy eltörpül minden más! Mindegy lesz nekem, ha 
komolyan beállok ebbe a munkába, hogy a másik mit cselekszik, mit 
akar!

Ha lelkem tekintete teljesen megértené ezt a gazdag és boldogító 
feladatot, mely nekem adatott, ezzel szemben hogy összezsugorodná-
nak és nem léteznének a kis szúnyogok, melyeknek az ember ágyúkkal 
szokott nekimenni. Hogy eltűnnének a kis szálkák, melyeket az ember 
a másiknak szeméből szedeget, és annyira lefoglalja, olyan szenvedélybe 
hozza, hogy ezt az Istentől reánk árasztott, reánk ömlesztett nagy jót 
nem is veszi észre.

Éljem át, hogy mikor az örökkévalóságba megyek, nem a testvé-
remért fogok számot adni! Van melléje rendelt elöljáró, aki felelős érte. 
Ott nem azt fogják kérdezni tőlem, hogy nekem megfelelő-e ennek 
vagy annak a személye! Semmit sem fog tőlem a végtelen isteni Szeretet 
kérdezni, csak azt, hogy hogyan szerettem én! Hogy a szeretetnek mi-
féle tömött és megrázott mértékét öntöttem én testvéreimnek az ölébe! 
Nem azt fogja kérdezni, hogy neked mit adott a másik, hanem hogy te 
mit adtál a másiknak. És nem is azt, hogy te mit beszéltél, hanem hogy 
mit cselekedtél a másiknak, hogy tisztelted-e benne a hivatást, hogy 
őrizted-e benne a Társulat kincsét?

Milyen érzülettel, milyen kegyelettel voltál Krisztus jegyesei 
iránt, akik a te testvéreid? Nem törülted-e le lelkükről a hamvasságot? 
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Ha sebet ejtettél rajtuk, öntöttél-e olajat rá?
Hogy féltetted, hogy ápoltad; hogy tisztelted, hogy imádkoztál 

érte, hogy hoztál érte áldozatokat te, te, azaz, hogy én!?
Ó, ha mi ebbe a misztériumba, hogy nekünk a Krisztus iránti 

jegyesi szeretetet a jegyestársakkal szemben kell gyakorolnunk, mind-
nyájan teljesen belefeledkeznénk, és volnánk az Úr Istennek égő csipke-
bokrai attól a buzgalomtól, hogy ezt magunkban kidolgozzuk! Miféle el 
nem múló pünkösd volna akkor a mi otthonunkban!

S hogy áradna az Isten kegyelme erre a tüzes otthonra, amely 
nem a szeretetlenségtől, de az Isten szeretetétől izzik! Miféle mágnes 
volna ez az Isten szeretete számára, melynek nem tudna ellenállni!

Ha mi a Szentlélek Úristen felvilágosító kegyelmének hatása alatt 
meglátnánk ennek a feladatnak gyönyörű és fölséges voltát, és belevet-
nénk magunkat, hogy felolvadna benne minden kicsinyes problémánk, 
mely alkalmas arra, hogy az életünket tönkretegye.

Sokszor van, hogy valaki annyit sem tud megmondani a közös-
ségben, hogy bocsánatot kér, és sajnálja, hogy megszomorította a többit. 
S ha nem tudja ezt tenni a közösség előtt, legalább tegye az elöljáró előtt! 
Ha a lélek egyszerűen, alázatosan és kedvesen meg tudja magát hajtani, 
akkor a jó Isten átvágja a múltnak őt kísérő átkát, szakítás keletkezik 
a múlt és jelen között, és egyszerre más lesz a jövő. Sok elhatározásunk 
azért hiábavaló, mert az alázatosságnak ezt a gátját nem tudjuk odaépí-
teni, tehát nincs, ami a rosszat feltartóztatná. Saját elrontott énünkkel 
akarunk új cselekedeteket, s ez nem megy.

Az elgondolás szerint minden szombaton délután revíziót kel-
lene tartanunk abban az irányban, hogy nincs-e valakivel szeretet te-
kintetében eligazítani valónk, s ha van, a lelki olvasással kapcsolatban 
hozzuk helyre. Mennyi dudva nem nőne fel, ha ezt megtennénk! Ez 
volna a gát, és ez nem engedné a múltból beömleni a rosszat a jövőnek 
jó elhatározásaiba!

Kedves Testvérek! Egyikünk se fáradjon el soha abban, hogy újra 
és újra meggyújtsa a szeretet lángját a lelkében! Sohase engedjünk a leg-
rosszabb kísértésnek, mely azt mondja, hogy úgyis hiába, úgysem fog  
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sikerülni! Az Isten, aki van, akiben nincs elmúlás, megadhatja a kegyel-
met, hogy örökké fiatal legyen a mi lelkünk is, és perzselő fagyok után 
is tudjon új tavaszt hozni, és újra virágba borulni. Kezdjünk mindig új 
lendülettel, és ha nem sikerül százszor, mondjuk százegyedszer is, hogy 
újra kezdünk!

Kezdjük tehát most újra szeretni az Istent és benne jegyestestvé-
reinket!

Margit testvér

(A Testvér, VI. évfolyam 6. szám, 1935. február)

Látom?

Intézményeket, szervezeteket nagyon sokszor hasonlítunk nö-
vényekhez, mert életmenetük és belső törvényeik nagyon sok 

párhuzamot mutatnak. A tavasz bontakozó pompájában nem is tudok 
szeretett Társulatunkra másként gondolni, mint még hajladozó törzsű, 
de dúsan rügyező és életteljes hajtásokkal gazdag fára.

A közelmúltnak társulati eseményei is ezekben a képekben jelen-
nek meg lelki szemeim előtt. Úgy látom a hercegprímás őeminenciáját 
és a helytartó urat, mint gondos kertészeket, amint a jóváhagyás köte-
lékével ezt a gazdag ígéreteket hordozó, de még gyenge csemetefácskát 
az Egyház erős, viharoknak ellenálló sziklaszilárd törzséhez kötik. Sze-
mélyükben az isteni Kertész keze dolgozik, ő rögzítette a gyengeséget 
az erőhöz, az emberit az istenihez, az időben megjelenőt az el nem mú-
lóhoz. Áldott legyen!

De nézem már meglevő, hat-, nyolc-, tízéves ágai mellett az 
új hajtásokat is. Három is pattantja, hasítja a kérget, nem is egymás 
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után, hanem egy időben: a római központ, a kontemplatív csoport és az  
angol ág.

Milyen nagy mozzanatok! Nemcsak szabályzatilag, de térben is 
az örök városhoz kapcsolódni; a kontempláló testvérek beállítása által a 
Szent Benedek-i ora et labora jelszavát valósítani, és az örök kontemp-
lációban elmélyedt és örök aktivitásban cselekvő mennyei Atya életét 
mintázni; gyakorlati téren a világ vezető országában, Angliában gyöke-
ret verni, és ezzel gyakorlati célkitűzésünknek megfelelően földi tereken 
internacionális horizont alá jutni.

Nagy dolgok! Vajon kihajtanak-e tényleg ezekből a fakadó rü-
gyekből az ígérkező ágak? A jó Istenen nem fordul, azt látjuk már. Ő 
[mindezt] szánta nekünk, most nekünk kell megtennünk a magunkét.

Hogyan? Mindenekelőtt látnunk kell ezeket a történéseket, aztán 
szeretnünk kell őket, aztán el kell a magunk kis személyét bennük feled-
nünk, és áldozatainkkal a kezdődő folyamatokat tovább éltetnünk.

Sík tanár úr dalolja el az ő költői lelkének tüzes, színes, szárnyas 
énekével a lelki életnek a titkait a Zengő ligetben. Amikor megénekel-
te a zengő liget tavaszi színpompáját, virágtengerét, szépségeit, és lelke 
szinte kiömlik a hálaadó áhítatban, akkor felkiált: „És ó csodák csodája, 
más itt semmit sem lát...”

Igen, a kegyelmi fák bimbófakadásának fagyasztó dere azokról 
a lelkekről hull alá, kiket az isteni kertész csodás kertjébe behelyezett, 
hogy ápolják, kapálják, tisztítsák, gondozzák fáit, és ők semmit sem 
látnak a kegyelmi tavaszból, csak magukat és semmit sem hallanak a 
kegyelmi tavaszi zsongásból, csak saját énjük panaszait.

Nagy, igen nagy élmény látni egy kegyelmi palánta életnöveke-
dését, de a legnagyobb dolgokat is el tudja fedni előlünk a legkisebb, ha 
túlságosan közel van. Minél törpébb méretűek vagyunk, annál közelebb 
van kis énünk önmagunkhoz, és annál többet takar el szemünk elől a körü-
löttünk levő történésekből.

Tudjuk ezt a gyakorlatból is, de még jobban átértik ennek  
valóságát, akik tanultak valamit a látszattanból. Milyen magasan és  
vakítóan ragyog a nap, de nem kell hozzá felhőkarcoló, mely szemünk  
elől eltakarja, elég a kép előterében akár egy omladozó viskó, és  
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már nem látjuk a napot!
Még mienk volt a Magas-Tátra, mikor egy amerikai vendég  

érkezett Tátrafüredre. A vonat szinte a hegy lábáig síkon fut, a villa-
mos vasút emelkedését is alig érezzük. Aznap éppen leereszkedett a köd. 
Köd… vízpára… fajsúlytalan… meg nem fogható… közelről tovább 
fújható… zajtalanul leereszkedett a Tátra fenséges, hallgató, égbeszökő 
gránithegyei elé. És az amerikai zenebonát rendezett, és magából kikel-
ve kiabálta, hogy becsapták, itt nincsenek is hegyek…

Igen, igen „nincsenek” hegyek, mert vannak „vízpárák”… Így bi-
zonyára nem is érzett arra indítást, hogy nekiinduljon és felkapaszkod-
jék a Ferenc József-csúcsra, mert hisz az nincs.

Visszatérve az isteni kegyelem ültette Társulatunk rügyező fájá-
hoz, azt szeretném a fentiekkel nyomatékosítani, hogy a fa itt áll, im-
már az Egyház törzséhez kötötten, gazdag virágfakadásban, de azt látni, 
szeretni, áldozatosan szeretni kell. Ez élteti. De nemcsak a fát, minket 
is. Ez a legcsodálatosabb. Aki nem látja (ó, ne legyen több olyan!...), az 
maga lassan lehullik, zörgő haraszttá lesz, elsodorja a szél.

Hát lássunk, lássunk! Van mit! Nyíljék tágra a szemünk, nyíljék 
tágra a lelkünk, és áradjon bele húsvéti örömmel a tavaszi hajnalhasadás 
kegyelmi verőfénye!

Margit testvér

(A Testvér, VI. évfolyam 8. szám, 1935. április)

Látok?

A közelmúltban ünnepeltük a Társaság alakulásának 12. évfor-
dulóját. Igényem, hogy beszéljünk arról a munkáról, amelyet 

a jó Isten a Társulatban végez azáltal, hogy megengedte, létrejöjjön és  
növekedjék, bontakozzék. Mi az Úristen ültetvényének hisszük a  
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Társaságot. Az alázatosságról szóló könyvben boldogult lelkiigazga-
tónk elmondja, hogy milyen pontok könnyítik meg nekünk a szerzetesi  
engedelmességet. S ezen pontok között van ez: „hiszem, hogy a Tár-
saság, melyben vagyok, az Úristen ültetvénye”. E hit elválaszthatatlan 
a hivatás lényegétől, mert ha nem hiszem, hogy én az istenkéz-ültette 
növényt ápolgatom, akkor azt sem hiszem, hogy nekem ide hivatásom 
van – mert ez a kettő egymásból folyik –, és akkor nem tudok termé-
szetfeletti beállítottságban, természetfeletti engedelmességben élni.

Hinnem kell tehát, hogy a Társaság, melyben vagyok, a kegyelem 
műve. Boldogult lelkiigazgatónk azt is szerette mondogatni, hogy ő az 
Isten akaratából van nálunk, és haláláig itt lesz közöttünk. Ezzel kap-
csolatban nemegyszer mondta, hogy a jó Isten műveihez hasonlóan jött 
létre a Társaság is, úgyszólván semmiből. Tehát mintegy teremtve van, 
ideteremtette a földi létbe a jó Isten.

A teremtést az ember általában a pillanat művének gondolja, mi-
kor pedig a Gondviselésre gondol, azt úgy fogja fel, hogy a már egyszer 
megteremtett dolgokra a jó Isten gondot visel. Nekünk ezt az elgon-
dolást egy kissé ki kell igazítanunk, amennyiben alig vannak a földön 
pillanatnyilag teremtett dolgok, mert az Úristen a legtöbb dolgot folya-
matosan teremti.

Itt van most az asztalon előttem egy gyönyörű virág, egy cserép 
glokszina, melyet a Táraság szimbólumának tekinthetünk. Itt vannak 
rajta a különböző generációk, néhány virága már elmenőben van, aztán 
itt vannak a testvérek, a fiatalabbak, s azok is, akik még csak készülnek 
bejönni a Társaságba.

Ez a virág teremtődik itt, a szemem előtt bontja ki e pillanatban 
egyik kelyhét. Ezek a virágok a semmiből lesznek, percek alatt tudnak 
kibontakozni, tehát itt is láthatjuk, hogy a teremtés tulajdonképpen fo-
lyamatos történés.

Én úgy érzem magam, mint aki meg van teremtve. Ez tévedés, 
mert az anyag, melyből állok, minden pillanatban továbbalakul. Or-
ganizmusunkon az anyag úgy fut keresztül, mint a Dunában a víz,  
melyben minden pillanatban más víz van. Hét év alatt az embernek 
egész anyaga kicserélődik.

Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek.
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Tökéletesítenünk kell tehát a Gondviselésről való elgondolásun-
kat, mely nem azt jelenti, hogy a már meglévőt őrzi, és arra folytono-
san vigyáz a jó Isten, hanem a Gondviselés folytonos teremtés. Ugyan-
így van ez a Társaságnál is, melynél a fenntartás folytonos teremtés is,  
éspedig egy bontakozó teremtés. Mindig több és több virág van rajta, 
kell többnek lennie! Mi tehát hisszük, hogy a gondviselő Isten, mikor 
fenntartja a Társaságot, egyúttal folytonosan teremti is azt.

Ha nézzük a testvérsarokban a Társaság első kápolnájának fény-
képét, az csak egy köves veranda volt, olyan kicsinyke, hogy egész dom-
ború lencsével kellett lefényképezni, hogy az egyetlen padsort befogja 
a lencse. S ma tizenhét kápolnája van a Társaságnak! Ugye látjuk azt, 
hogy ez a virág nem nő olyan gyorsan, mint amily gyorsan a Gondvise-
lés továbbteremti a Társaságot?

A teremtés pillanata ünnepélyes. Valami nem volt, és most van! 
Ha valaki közülünk létrehoz egy művet, amely nem volt, és most van, 
az ünnepi érzéseket kelt az ember lelkében. Mikor az oltárképünk ott 
lesz a helyén, és pünkösd napján a leplet leveszik róla, abban a percben 
is ünnepi érzések fogják átjárni lelkünket.

A jó Isten folytonosan itt van közöttünk, jön-megy, gondolkozik, 
alkot, létrehoz, cselekszik (emberileg szólva), állandó aktivitásban van. 
Az Isten Szentlelke itt jár közöttünk, és folytonosan teremt. Teremti ezt 
a virágot is, festegeti a bimbókat, színezi a szirmokat, kinyitja a virág-
kelyheket.

Mi, véges emberek, a megalkotás pillanatait felemelőnek, ünnepé-
lyesnek érezzük, de azután múlik az idő, és az ünnepi érzéseket meghitt, 
kedves melegség váltja fel, de felváltja közöny is. Püspök atyánk beszél 
az inkákról. Nagyműveltségű indián törzs volt, gyönyörű épületeik ma-
radványait hozták felszínre, nagyszerű oszlopsorokkal. Palotáik valódi 
aranylemezekkel voltak fedve. Olyan gazdagság és kultúra volt náluk, 
amit ma alig lehet elképzelni. És a törpe unokák e paloták romjain kö-
zömbösen pipálnak, és semmit sem dolgoznak. Ez is bekövetkezhet.

Az Isten Szentlelke mindig egyformán ünnepélyesen, mindig 
egyforma szeretettel teremt tovább. De mi lesz, ha mi ezt nem látjuk, 
hanem közömbösen járkálunk a csodák között?
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Pedig kell látnunk! Örülnünk kell mindennek, ami létrejön, 
hozzá kell segítenünk a dolgok kialakításához! Milyen szomorú, ha va-
laki olyan szeretettel dolgozik egy munkán, hogy szinte a lelkét adja 
bele, és a többieknek csak arra van gondjuk, hogy az ő pipadohányuk  
meglegyen, mint az inkák törpe utódainak.

Az Úristen Szentlelke, ahogy jár és teremt és alkot tovább, igényli, 
hogy mi ezt meglássuk. Nagyon nagy dolgok történhetnek, nagyon fölsé-
ges folyamatokban állhatunk, és lehetséges, hogy mi azokat nem látjuk, 
ami igen nagy baj.

Londonban láttam egy művészi képet: Napóleont viszik Szent 
Ilona szigetére. Rendes pózában hátratett kezekkel áll, arcán megkemé-
nyedett fájdalom, tekintete a messzeségbe mélyed. A korzikai oroszlán, 
akinek olyan nagy gondolatai voltak, aki meg akarta alkotni az európai 
egyesült államokat... Ezt az oroszlánt most viszik rabságba, korai volt 
az ő törekvése. Akik ott vannak körülötte, mind átélik ezt a megrázó 
pillanatot, mely egy földrésznek a sorsát döntötte el, és hozta meg a 
nyugalmat Európa népeinek. Mind átélik Napóleon lelkének borzal-
mas szenvedését, aki egész nagy programját abban a pillanatban romba 
dőlni látja. A kép oly tökéletes, hogy az ember szinte hallja a szörnyű 
dübörgést, melyet az összeomlás okoz.

És ott van egy kis pincérfiú. Gondtalanul hozza a tálcát. Látszik 
rajta, hogy ha nem volna olyan nagy urak között, fütyörészve jönne-
menne. A kis pikkolónak semmi köze a pillanat nagyszerűségéhez, ő 
semmit sem sejt, semmit sem ért. Ha Napóleon észrevette volna, bizo-
nyára fájt volna neki a közömbössége.

A jó Isten azt kívánja, hogy mikor nagy, teremtő munkában van, 
értsék meg őt azok, akikért dolgozik, és akiket hív, hogy együtt dolgozzanak 
vele, akiknek megengedi, hogy részt vegyenek az ő munkájában.

Ha mi vágyunk arra, hogy az irgalmas, jó Isten továbbteremtse 
Társaságunkat, akkor ezt a lelkületet ápolni, őrizni kell! Ez a lelkület a 
jó Istent indítja, földi nyelven szólva kedvet, örömöt szerez neki.

Mikor tehát a Társaság tizenkettedik évfordulóját ünnepeljük, 
gondoljuk át, hogy nekünk meg kell látnunk azt, hogy a kicsi üvegezett 
előszoba-kápolnából hogyan nőtt ki a tizenhét kápolna! Ez kifejezi az 
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összes többi növekedést. Látnunk kell, hogy az Úristen mennyi mindent 
akar még nekünk adni, hogy mennyi minden van folyamatban, hogy a 
Társaság fáján hány olyan bimbócska van, amely pompás virágzást ígér! 
S meg kell látnunk azt is, hogy mely bimbók megfestésében és kibonta-
koztatásában akar nekünk részt adni a jó Isten.

A teremtés folyamata csak emberek előtt lehet megszokottá, az 
Úristen mindig egyformán frissen, soha ki nem fáradva és soha sem közöm-
bös lélekkel, hanem a legnagyobb szeretettel teremt tovább. Ezt a teremtő 
munkát tisztelő, megértő, a jó Isten munkájához kapcsolódó, azért há-
lás, azon elmélkedő, azon gondolkozó lélekkel kell néznem, és így bent 
állnom az egész teremtési, fejlődési és fenntartási folyamatban. Én nem 
lehetek közömbös, én nem lehetek unott, érzéketlen, vak.

Mi a Szentlélek Társaságának vagyunk méltatlan kis szolgálói. 
Nekünk Lélektől áthatottaknak kell lenni! De Lélektől áthatottak nem 
lehetünk, ha azt a legnagyobb dolgot, amit a Lélek köztünk művel – a 
Társaság folytonos fenntartását, bontakoztatását és teremtését – nem 
tudjuk tisztelő, finom, hálás lélekkel szemlélni. Ha ezt megtesszük, ak-
kor jól fogja magát érezni itt a teremtő Lélek, és akkor nem fogja mon-
dani: „Nem marad meg lelkem ebben az organizációban, mert test.”

Gondoljunk sokat arra, hogy mi él velünk kapcsolatban a jó Is-
ten Szentlelkében, amikor ő tovább épít, gazdagít és bontakoztat min-
ket. Nekünk ugyanezzel a lelkülettel kell felelnünk, mert különben ez 
a drága Vendég, ez a drága Gondviselő, amilyen halkan jött, oly halkan 
elhagy minket.

Hívogassuk, kérjük, marasztaljuk!
Veni Sancte Spiritus...

Margit testvér

(A Testvér, VI. évfolyam 9. szám, 1935. május)
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Káptalan után

Idei káptalanunk volt az első, amelynek jogalapját, a jó Is-
ten nagy ajándékaként, az egyházilag jóváhagyott szabályzat  

képezte.
Most jutottunk el arra a fokra is, melyen ezt a legfőbb társulati 

kormányzati ténykedést már a szabályzat szerint gyakoroltuk: tudniillik 
hat évre vonatkozó érvénnyel.

A káptalannak kettős célja van: egyrészt szemlét tart a múlt mun-
kája és mozzanatai felett, másrészt továbbépíti a jövőt. Olyan, mint a 
Nagy-Alföldön az ősrégi avar őrhalmok, melyeket azért hordtak magas-
ra, hogy azokról minden irányban széttekinthessenek a törzsek őrei.

A múltba való visszatekintést a kerületi beszámolók adják, me-
lyeknek statisztikáját a főtitkári jelentés összegzi.

Azok az eredmények, melyekről a kerületi jelentések beszámol-
tak, általános és nem várt meglepetést hoztak, mert habár a központ 
állandóan foglalkozik a kerületek munkaanyagával, azt csak mintegy 
részeiben látja; továbbá a jelen nehézségei, vergődése, fáradtsága mint-
egy elvonja tekintetét az eredményektől, és inkább a terhet érzi, mint a 
pozitívumokat látja. A Káptalanon pedig előttünk feküdtek a gazdag 
kévekötegek, melyeknek magvait a Szentírás szava szerint annak idején 
a munkások sírva vetették el, és most örömmel látták a gazdag aratást.

Az általánosan jellemző eredmény: lüktető élet, erőteljes bonta-
kozás, gyors ütemű haladás.

Így a kanadai kerületkikezdés átjutása a lét és nemlét kérdésétől 
a három első tanítónő testvér diplomájának megszerzéséig határjelző. 
Ugyanezen a határvonalon áll kicsi otthonuk bővítése a kápolnával és 
a lakószobákkal. A montreali munkaterület a kanadai fa hajtása, lom-
bosodása. A prérik magyarjaira való hatásukat mutatja a belépésre váró 
jelentkezők nagy száma, kiket – sajnos – anyagiak hiányában nem ké-
pesek felvenni.

A kaliforniai kerületkikezdés haladásának irama különösen 
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gyors, mert 1926-ban még egy kis faépületben laktak az első testvérek, 
most pedig a parkban álló gyönyörű Westchester Place-i lelkigyakorla-
tos házat mondhatják otthonuknak. Magyarországról Friderika testvér 
csak másodmagával van ott, és tizennyolc Los Angeles-i tag csatlako-
zott. Tehát a létszámnövekedés kilenc év alatt tízszeres, sőt a jó Isten 
segítségével most eljuthattak odáig, hogy megnyithatják egy gyönyörű 
narancsos közepén álló házban a kerületi jelöltképzőt.

A hollandi kerület haladását nemcsak nagy létszámuk mutatja 
(53), hanem a tavaly bekövetkezett váratlan anyagi konszolidáció és a 
két évvel ezelőtt megnyílt egyházközségi nővérképző is, mely a kerületi 
testvérképzővel kapcsolatban a testvérek képzésére nagyszerű alkalmat 
ad. Fejlődésüket mutatja az a körülmény is, hogy idén már a Társaság 
központi terheinek viselésében való osztozkodásra is fel tudtak ajánlkozni, 
mikor Auguszta testvér személyében vállalkoztak arra, hogy a római 
letelepedés (leendő központ) előmunkálatait megindítják.

Idekapcsolódik Nursia, amely egyébként már kerületkikezdés 
lenne, de annyira fiatal, hogy még az élén álló Anita testvér sem örök 
fogadalmas, tehát önállósításával még várni kell. Egyébként tagjainak 
létszámával (17) szintén erős fejlődést mutat, tekintvén, hogy az anya-
házi kerületből csak egy testvér van ott.

Az anyakerület amellett, hogy a kerületi életet megalapozta, fenn-
tartja és fejleszti, minden erejéből azon dolgozik, hogy a szabályzatban 
lefektetett programpontokat ne csak a maga, hanem az egész Társaság 
számára valósítsa. Így beállította a kültagszervezetet annak ügyrendjé-
vel, a Szentlélek-szövetséget, mely a Pro Domo Szövetséggel karöltve 
intenzíven dolgozik a Szentlélek-kultusz terjesztésén és a központi nagy 
Szentlélek-templom megvalósításán. Eljutott az imádkozó csoport be-
állításának közvetlen előkészítéséig, kidolgozta az egész Társulatra vo-
natkozó nyugdíjbiztosítási ügyrendet, és idén nem odázhatóan kiadja a 
külső testvérekre, kültagokra és késői hivatásokra vonatkozó kéziköny-
vet. A külső munkában kiemelkedő eredményt mutat fel a Dolgozó Le-
ányok Szövetsége, amely az utóbbi időben kinőtt az egyesületi keretből, 
és széleskörű mozgalommá fejlődött.

Ezen eredmények összegezésében egyúttal a jövőre vonatkozó sok 
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munkakezdés is van, amelyeknek megerősítése és kifejlesztése az előt-
tünk álló hat év programja.

A központtal lépést tartva minden kerületnek hozzá kell kezdenie 
ahhoz, hogy törzscsapatát a képzett kültagokkal megerősítse, hogy a  
jelentkező késői hivatásokra gondoljon; hogy a Szentlélek-szövetséget, 
annak alapszabályát átvéve, a maga területén megszervezze; hogy a  
leendő római központ számára lehetőleg támogatást adjon vagy szerez-
zen; és mostantól kezdve takarékoskodjék, hogy magát a jövő káptala-
non okvetlenül képviseltethesse.

Mélyen megilletődve tekintünk erre az eredményre, és lehetet-
len hálásan nem gondolnunk arra, hogy az Úristen milyen végtelenül  
türelmes és kész arra, hogy szerény, gyatra anyaggal és eszközökkel  
dolgozzék. Hisz mi tudjuk a legjobban, hogy tökéletlenségeink, hi-
báink és bűneink mennyit akadályozták már őt abban, hogy akaratát  
általunk még teljesebben érvényesítse. Mennyi nehézséget gördítünk mi 
a kegyelemnek az útjába, milyen megszégyenüléssel kell öntudatunk 
mélységeibe ereszkednünk, és megvallanunk, hogy ha a jó Isten nem 
lenne kész százszor megbocsátani, már százszor elvehette volna tőlünk 
küldetésünk megbízatását.

Az eredmények felett való öröm tehát távol van attól, hogy önelé-
gült kedvteléssel tekintsünk át rajta. Sokkal inkább sürget minket, hogy 
lelkünkben minden halmot lehordjunk és minden szakadékot kitölt-
sünk. Mindenekelőtt és mindenekfelett az legyen a fő gondunk, hogy a 
mi édes jó Istenünk ne csak tűrve, megbocsátva és elnézve dolgozhassék 
velünk, hanem egy kicsit örülhessen is Szentlelke, amikor az idők foly-
tatásában megismétli: „Íme, küldöm őket.”

Margit testvér

(A Testvér, VI. évfolyam 10. szám, 1935. június)
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Márta, Márta, egy a szükséges!
 

1936

Tanítás a mottóról

A keresztény élet – különleges hivatásoktól eltekintve – az Úr-
istennek teljes körű életét igyekszik mintázni, mely ugyan-

olyan mélyen kontemplatív és magában koncentrált, mint amilyen fá-
radhatatlanul aktív és a végtelenségbe kiható.

Ennek az életideálnak legrövidebb kifejezése a Szent Benedek-i 
ora et labora, mely jelszó az egész Egyházban annyira általános lett, 
hogy speciális bencés eredetére már nem is gondolunk.

Szent Benedek atyánk aláhúzottan hangsúlyozza: Nihil ope-
ri Dei praeponatur, vagyis: Isten szolgálatának semmi elébe nem tehető.  
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Ugyanolyan tény, hogy a bencés szerzetesek nemcsak szellemi értelem-
ben civilizálták Európát, hanem bőrkötényt kötöttek, és meghódították 
a töretlen földet, irtották a rengetegeket, és űzték a különféle mestersé-
geket.

Társaságunk is, mely egész mivoltában aktív, erősen hangsúlyozza 
az imádkozó élet nélkülözhetetlenségét. Alaprajzának megfelelően úttö-
rő és munkás csapatai központjában a Szentlélek szentélyének kell állnia 
soha ki nem alvó őrtüzekkel és imádkozókkal, kik onnan, a kegyelmi 
központból életet, erőt és áldást közvetítenek a kint verejtékezőknek.

De feladatuk nemcsak az, hogy kegyelmeket közvetítsenek, ha-
nem az is, hogy szünet nélkül az egy szükségesre tereljék az aktivitásban 
talán szerteszóródásra hajló munkások lelki iránytűjét.

A Társaság imádkozó csoportja tehát nem mellékhajtás, hanem 
lényeges vonás az alaptervezetben. Mikor tehát tavaly ennek beállítása 
kezdetét vette, akkor Társaságunk fája nem új ágat hajtott, hanem tör-
zse kezdett teljes körűvé lenni.

Éppen azért kell ezzel az épüléssel a Társaság minden gyerme-
kének együtt dolgoznia, mivel ez a vonatkozás nem mellékág szerepét 
viszi, hanem lényegbeli kialakulást jelent. Figyelmünknek állandóan 
erre a kiépülésre kell irányulnia. Egyszer majd mi kapunk imádkozó 
testvéreink révén kegyelmeket, ma még a mi imánknak kell ezt a mun-
kát támogatnia.

Ezért vesszük fel évi mottóul Krisztus Urunknak Mártához inté-
zett szavait: Márta, Márta, te sokban szorgoskodsz, pedig egy a szükséges.

Máris meg kell kezdenünk magunkban annak kivetítését, hogy 
Társaságunk nemcsak dolgozik, de imádkozik is, és hogy társulati köz-
pontunk nem elszigetelten éli imaéletét, vele imádkozik a mi szívünk is. 
Így mi nemcsak Mártához, de Máriához is igyekszünk hasonlítani.

Imaéletünknek mélyülnie kell, szétszórtságunknak el kell tűnnie, 
hogy helyet adjon a kegyelmi koncentrációnak. Hangunknak mindjob-
ban meg kell kapnia a természetfölötti csengést. Természeti énünk bú-
zaszemének meg kell halnia, hogy a kegyelmi termés kalászba boruljon. 
El kell kezdenünk együtt élni és alakulni a nemcsak dolgozó, hanem 
imádkozó anyaházzal.
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A Társaság részéről ez a beállítás sok előkészítést kíván.  
A Testvérnek már tavalyi számában olvastátok, hogy Erzsébet testvér 
egy időt Bertholdsteinben töltött, hogy lássa a kontempláló bencés apá-
cák életét. Hiszen mikor a központban a szemlélődő életet beállítjuk, 
az nem lehet már tiszta találgatás, mert mi ott a típust a jövő számára 
mintázzuk.

Aztán anyagi feltételei is vannak az imaéletnek, mert hisz ennek 
hordozói emberi kifejezéssel élve nem lesznek keresők, önfenntartók. Az 
az imaszolgálat, melynek beállításáról Erzsébet testvér lapunk múlt szá-
mában ír, fő célján kívül az imádkozóknak akarja biztosítani az annak 
révén befolyó anyagi ellenszolgáltatást. Más irányban is keresünk ilyen 
eret, talán sikerül ennek a szent célnak újabb anyagi forrást is feltárni.

Az imádkozók elhelyezésénél már szem előtt tartjuk a jövőben 
épülő fölséges Szentlélek-templomot is, mely örökimádásunk színhelye 
lesz. Imádkozó testvéreinknek lehetőleg már azon a helyen kellene – ha 
a legszerényebb keretek közt is – imaéletüket megkezdeni, hogy a hívek 
figyelmét helyhez kapcsolják, és vágyukat a Szentlélek kegyhelye iránt 
felkeltsék.

Tehát előzményei, feltételei vannak ezen társulati kialakulás va-
lósulásának.

Közben az imaélet is megkezdődött Szegváron, hol az elsőéves 
jelöltek vannak. Ezzel megvalósult, amit boldogult első lelkiigazga-
tó urunk óhajtott, az ugyanis, hogy a fiatalok mindjárt belépésükkor 
meglássák anyjuknak, a Társulatnak, imádkozó arcát, és vonásai így 
rajzolódjanak lelkükbe. Amint tudjuk, egy késői hivatással megáldott 
munkatársunk, hivatásban testvérünk, Vojnits Piroska néni az első 
imádkozó tagunk, aki napi öt órai szentségimádással teljesíti hivatását 
a szegvári kis kápolnában. A legutóbbi napokban egy jelentkezőnk is 
csatlakozott hozzá.

Ebbe a kezdésbe az egész Társaságnak bele kell kapcsolódnia, és 
annak minden mozzanatát érdeklődéssel, figyelemmel, szeretettel és 
imával kísérnie. Mi egy nagy misztikus egység vagyunk. Ha mind át-
érezzük az idei évnek ez irányú történését és annak alapvető fontosságát, 
ha imával, önmegtagadással, szándékaink felajánlásával kapcsolódunk 
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Erzsébet testvérhez és Piroska nénihez, akkor szárnyakat adhatunk a 
kezdeményezésnek.

Egyáltalán nem mindegy, hogy közömbös, álmos, kíváncsi, avagy 
kegyeletes, szerető, áldozatra kész, együttműködő testvéri szívek veszik-
e körül ennek a kegyelmi hajtásnak bontakozását. Ha a szívek együtt-
érzést, együttműködést, energiát és szeretetet sugároznak, akkor meg 
fogjuk kapni válaszul az égnek kegyelmi harmathullását.

Azért tehát lengje át egész évünket az ima szelleme, és ismétel-
jük el magunk számára gyakran az isteni intést: Márta, Márta, egy a 
szükséges!

Margit testvér

(A Testvér, VII. évfolyam 5. szám, 1936. január)

A legfontosabbról

Munkaévünk végén szeretet-fogadalmunknak szenteljük bú-
csúzó közös gondolatainkat.

A kereszténység alaptétele a szeretet parancsa. Szeretet-fogadal-
munkkal ezt az alaptételt mi egészen  tudatosan, egészen kidolgozva, 
egészen átélve akarjuk vállalni.

A kereszténység olyan nagy dolog, olyan kimondhatatlanul mély, 
az emberi természetet annyira meghaladó, hogy kétezer év óta, mióta az 
Úr Jézus kinyilatkoztatta annak leglényegét – hogy a szeretet a min-
den –, a világ csak tanulgatja, hogy mi a szeretet, de még mindig nem 
tudta megtanulni a keresztény társadalom sem. Bár mondhatatlanul 
messze vagyunk megvalósításától, mégis milyen óriási eredményeket ál-
lított be a szeretet a földre! A hűség, a testvériség, az áldozat olyan fokot 
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ért el, amilyenről fogalma sem volt azelőtt az emberiségnek. Pedig na-
gyon jól tudjuk magunkról és másokról, hogy a szeretet milyen kevéssé 
nyert megvalósítást. Ha az ilyen kevéssé magunkévá tett szeretetnek 
már ilyen édes gyümölcse van, akkor elgondolhatjuk – de csak a kép-
zeletnek szárnyain –, hogy milyen volna egy olyan társadalom, amely 
megérti, hogy minden semmi, [és csak] egy van, ami el nem múló érzés, 
és ami átmegy az örökkévalóságba, egy tényező, mely mindent eldönt: 
a szeretet. Ha a keresztény társadalom ezt megértené és gyakorolná, mi-
lyen mennyország volna a földön!

Istennek szentelt közösségekben valamivel közelebb jut az ember 
a szeretet megvalósításához, mert ilyen helyen vannak mégis azok az 
emberek, akik jobban feldolgozzák, jobban valósítják. De csak jobban, 
és még mindig kevéssé… Ha pedig van közösség, amelynek különös-
képpen rá kell tennie életét a szeretetre, akkor a mi közösségünknek 
annak kell lennie! Ha vannak valahol emberek, akik életüket a szeretet 
szolgálatába állítják, akkor azoknak nálunk kell lenniük, ebben a Tár-
saságban, ahol külön fogadalmat teszünk a szeretetre.

Képzeljük magunkat egy nagy hegy tövében, mely a szeretet 
törvénye. Ennek a hegynek a lábánál vagyunk. Életre-halálra el kell 
határoznunk, hogy feljutunk a hegyre olyan magasságba, amilyet a 
kegyelem nekünk enged. Ha elgondoljuk, hogy vannak emberek, 
akik életüket egy találmány megvalósításának, egy mű beállításának 
szentelik, és annak az egy dolognak a megoldásával is nagy jót tesz-
nek a világnak, mennyire kell, hogy lelkesítsen bennünket a legnagyobb,  
a legszentebb, amit célul tűzhetünk, amelyért egyesegyedül érdemes élni: a 
szeretet megvalósítása. 

Tiszteletreméltó az a tudós, aki egész életén át egy dolog megva-
lósításával foglalkozik. De mi ez a szeretethez képest, amely mindent 
átfog, mindenre kihat, amely annyira közel van az Úristenhez, hogy 
azonnal levonja őt abba a lélekbe, amelyben helyet foglal! A puszták 
atyái egész életükben el tudtak merülni az Úristen szemléletében. A 
remetéket egészen rabbá tette és lefoglalta az ő szeretete. Mi pedig, akik 
erre esküszünk, milyen példáit tudjuk felmutatni a szeretetben való 
odaadottságnak? Mennyire tagadjuk meg magunkat? Mennyire törjük 
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magunkat az akadályok legyőzésében? Mennyire mélyedünk bele az e 
téren még valósíthatók kifürkészésébe?

Nézzük azután pozitív oldalról, hogy milyen szép, milyen bol-
dogító a szeretet! Hogyan fog harmóniába olvadni egész életem, ha azt 
gyakorlom! Hogyan fogja levonni közénk a Szentléleknek nemcsak 
ajándékait, de magát az élő, éltető Szentlelket! Sokszor elmondom ma-
gamnak az élet folyamán, hogy milyen  érdemes szeretni!

Nincs nagyobb öröm, mint ha a szeretet fogadalmát va-
lósítjuk. Minek élni, ha nem szeretünk…

Ha nem tudjuk megvalósítani a szeretetet, hogy az éljen 
és boldog világot alkosson közöttünk és körülöttünk, akkor 
nem érdemes, hogy legyünk. Ha nem tudunk szeretni, inkább 
ne legyen a Társaság!

Az Úristen akarja, hogy a Társaság legyen, és hogy a 
szeretet tűzhelye legyen. De ha mi ezt nem tudjuk megtenni, 
akkor minek a Társaság?
Bár megértenénk a szeretet fogadalmát, bár megértenénk azt a 

lelki fönséget, mellyel Szent Pál  apostol mondja, hogy egy van, ami 
mindenek felett való: a szeretet.... A többi mind csak zengő érc és pen-
gő cimbalom, Társaságunkkal és önmagunkkal együtt, ha nem szere-
tünk.

Nekünk égnünk kell azért, hogy Társaságunkban éljen a szeretet, 
hogy Társaságunk a szeretettől éltetett legyen! És ha én nem vagyok 
egyik égő tűzcsóvája, egyik lobogó tűzhasábja ennek az itt követelte 
szeretet-tűzhelynek, akkor vétkezem a Társaságom, a hivatásom el-
len, mert nem növelem azt a lángot, amely társulati hivatásunk 
lényege, amelyet az emberek is keresnek tudva vagy öntudatlanul. Az 
emberek szemében is rácáfolok a Társaságra, gyengítem bennük a hitet, 
hogy az a jó Istentől adott hivatást hordoz. Ha nem szeretünk, akkor 
jobb, ha nincs a Társaság… Ha én nem tudom a szeretet életét élni, 
akkor jobb lenne, ha nem élnék a Társaság körében, mert így az utolsó 
ítéletkor bentlétem nem mentségemre, de vádul fog szolgálni. Ha vád-
lójuk lesz a világi embereknek az, ha nem szerettek („távozzatok tőlem, 
átkozottak, az örök tűzre”), mit fog akkor hallani az, aki felesküdött 
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a Szentlélekre, a Szeretet Lelkére? Aki azt mondta, hogy szeretni fogja 
jegyesi szeretettel az örök Szeretetet, és hogy szeretni fogja őbenne test-
vérét, és a szeretettől mégis üres maradt? Mit fog hallani, ha az egyetlen 
lényegtől üresen maradt?!

Ismételgessük ezt, s akkor meg fogjuk érteni, hogy a Társaságnak 
árasztania kell a szeretetet. Mondjuk csak újra és újra: ha nem tudunk 
szeretni, minek a Társaság?

Mondjuk meggyőződéssel, mondjuk szenvedélyesen, mert csak 
akkor fogjuk tudni levetni a kicsinyességeket, a romboló és szétbontó 
erőket, melyek a szeretet nélküli lélekben vannak!

Minden zengő érc és pengő cimbalom, 
csak a szeretet nem!

Margit testvér

(A Testvér, VII. évfolyam 10. szám, 1936. június)

Itt az őszi munkakezdés!

Egy-kettő belesiklottunk az új munkaévbe, úgy, hogy észre sem 
vettük! Mit hoz mindegyikünknek, nem tudjuk. De mit hozunk mi 
neki? Az tőlünk függ.

S ezzel kapcsolatban nézem végig lélekben A Testvér régi lapjain: 
a fagyűrűket, az újrakezdés kegyelmeit, az acélembert, és gondolom sze-
retettel, hogy folytatjuk az építést. A méhraj tovább építi a kast, hordja 
a mézet, végzi a neki juttatott munkát, terv szerint, lélekkel, szeretettel. 
Mindenki a maga helyén. Ettől függ minden.

Láttam egy aranyos tavaszi elgondolást képben. Minden apró 
lény készül a nyári életre: a pillangók felrakják szárnyaikra a színt  
és hímport, a virágok kimossák szemükből az álmot, a szentjános- 
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bogarak kitisztítják és meggyújtják lámpásaikat. Sőt, nem emlékszem,  
mely lények, létrát támasztanak a holdhoz, és kifényesítik képét.

Ó, milyen szép az el nem hervadt, el nem lankadt, üde élet!
De ez csak természetfölötti alapon lehetséges, csak a kegyelmi lét 

ismeri az örök ifjúság titkát. A természetet mennyi szárazság hervasztja, 
mennyi fagy és jégverés éri, mennyi vihar tépi meg, mennyi tűz perzseli 
le, mennyi önerő őrli meg! Ez a nagy veszedelmünk: a trónra ültetett 
természet és a királyi székéről letaszított lelkiség. Ez a mindenkori egyéni 
tragédiánk, ez a szerzetesközösségek egyetlen igazi ellensége.

Erre az évre az imádkozó csoport [létrehozásával] párhuzam-
ban úgyis az egy szükséges törvényét vettük fel vezérgondolatnak. Ezzel 
egybehangzóan lesz a Központban a heti körzeti lelki olvasás tárgya a  
természetfölöttiség.

A többi már mind magától jön: munka, lendület, hűség, helytál-
lás, siker, eredmény, öröm. Ez „mind hozzáadatik”. De a sarok, amin 
mindez fordul, amire a hivatásnál fogva képesítettünk és fogadalommal 
kötelezettséget vállaltunk, az a természetfölöttiség.

Gyújtsuk meg ennek lámpácskáját a munkaév elején, és a többi-
ről, ami „hozzáadatott”, majd beszámolhatunk a munkaév végén. 

Margit testvér

(A Testvér, VIII. évfolyam 1. szám, 1936. szeptember)

Amire mindnyájan vágyódunk

Mikor messze vagyok, különösen átérzem, hogy az egész Társa-
ságnak az eredményessége, az, hogy misszióját hogyan teljesíti, mennyi-
re az egyeseknek a helytállásától függ.

Az egész Társaságban csekély kivétellel mindenütt azt látom, akár 
itt, akár kint, hogy a legtöbb helyen elismerik a testvérek munkáját. 
De amit nekünk magunknak kell megítélnünk az az, hogy még olyan 
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nagyon sok van hátra abból, hogy hivatásunknak lelki vonatkozású részét 
teljesítsük. Éppen ezért írtam A Testvérben, hogy ebben az évben a kör-
zeti lelki olvasás anyagául a lelkiséget vesszük.

Bennünk az Úristen összekapcsolt testet és lelket. A lélek maga még 
nem nevezhető természetfölöttinek, mert az természetes, hogy a lélek 
létezik. A lélek csak szellemi, de már magában véve egészen más termé-
szetű lény, mint a testem. Ezt tudni kell, ezt átgondolni és átélni kell! 
Ezen alapul a természetfölötti, mert hiszen az Úristen e lelket emeli át 
a természetfölöttibe. (Sokszor már a testet is átemeli a szenteknél, de ez 
most nem tartozik ide.)

A természetfölöttiség azon kezdődik, hogy mi Istennek a gyermekei 
vagyunk. Ez sokkal több, mint amikor azt mondom, hogy én egy szel-
lemi lény és egy test is vagyok. Én embernek vagyok a gyermeke, de 
a katekizmus tanítja, és mi hisszük, hogy az ember-gyermekség mellett 
Istennek a gyermekei is lehetünk. [Ezt nekem tudnom kell.]1

Tegyük fel, hogy egy szegény kis cigánygyermeket az a nagy sze-
rencse ér, hogy egy milliomos örökbe fogadja. Ő, aki eddig erdőn-me-
zőn csatangolt, most egyszerre bekerül a pompába, és egészen mássá kell 
lennie. Neki ezt mindenekelőtt tudnia kell. Nekem is tudnom kell, hogy 
Isten gyermeke vagyok, nem képletesen, hanem valóságban. Azért va-
gyok istengyermek, mert rajtam van a kegyelem jegye. Azért, mert az Isten 
megteremtett, még csak embertől vagyok, de mert rányomta a lelkem-
re a kegyelem jegyét, azáltal istengyermek lettem. Velem van az Isten, 
lelkemben hordom őt, és minden szeretetből végzett cselekedetem átmegy 
az örökkévalóságba. Tehát ez egy valóságos átkapcsoltság a természet 
rendjéből az isteni rendbe. A kegyelem jegye lelkemen az örökbefogadás 
dokumentuma. Megszűnik az egyedülvalóság, mert lelkemben hordom az 
Istent, aki örökbe fogadott. Nekem ezt a tudatot állandósítanom kell. 
Ennek a tudatnak továbbá élőnek kell lennie. A legtöbbünk lelkében 
ez elmosódott valami.

A következő fokon ki kell alakítani magamban az istengyermek-
hez illő gondolkozásmódot, és meg kell szoknom az istengyermekhez illő 
magatartást. Amit tett a cigánygyermek előbb, azt már nem teheti a 

1 Az eredeti szöveg: „Nekem erről tudatomnak kell lennie.”
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dollárkirály hajlékában. Másképp kell gondolkodnia, és másképp kell 
cselekednie.

Nálunk sem fordulhat elő veszekedés, haragtartás, nem lehetünk 
lusták, önzők, kevélyek. Nem fordulhat elő reakció, egy kis „azért is”, 
egy kis okoskodás, egy kis megszólás, egy kis haszonlesés, egy kis ön-
keresés, nagy elbúsulás, ha nem történik az én akaratom stb… Ezeket 
el kell felejteni, és bele kell szokni az istengyermeki gondolkozásba, ma-
gatartásba. Föl kell vennem az istengyermek mentalitását, gondolko-
zásmódját, amelynek birtokában már csak az istengyermekhez méltó 
módon gondolkozom mindig. Már nem kell külön erőltetnem, hogy ne 
hazudjak, ne haragudjak, mert mintegy második természetemmé lett az 
istengyermekhez illő magatartás.

További fok: Isten és közöttem a tényleges viszony ápolása. Ott le-
hetek már a dollárkirály házában, de ő az emeleten lakik, és én esetleg 
a háznak egy másik sarkában. Már élvezem a sok jót, de nem biztos, 
hogy köztem és a király között van személyes kapcsolat. Tehát ezt a 
kapcsolatot, ezt a viszonyt ápolnom kell! Nekem egy olyan lénnyel kell 
érintkeznem és a kapcsolatot tartanom, aki egészen más, mint én.

Hivatásos életünkben a természetfelettiség követelménye egészen 
másképpen lép elénk, mint általában a keresztényeknél. Minden keresz-
ténynek a lelkén a keresztség szentsége után rajta van a kegyelem. Istent 
hordozza a lelkében, és cselekedeteit, ha szeretetből történnek azok, át-
viszi a jó Isten az örökkévalóságba.

De hogy folytatódik nálunk, mint követelmény az Úristen ré-
széről, hogy mi természetfölöttiek legyünk? Már a földön belehelyezett 
bennünket egy olyan állapotba, mely a természet felett van, azáltal, hogy 
eljegyzett minket az Úr Jézusnak. Mi magunkat fogadalommal lekötöt-
tük. 

Ez egy új mozzanat, hogy az én lelkem jegyesi szeretetben nem 
egy földi emberhez, de az isteni Jegyeshez van kötve. Tehát mindazt, 
amit egy földi jegyesnek adnék, ki kell fejlesztenem egészen lelki érte-
lemben. Egészen szomorú jelenség az a testvér, aki fogadalmas és jámbor 
is, de nem jegyes! Ezek azokból kerülnek ki, akik nem hivatásosak, vagy 
csak félhivatásosak: ha volna valami más lehetőség, nem itt lennének.  
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A jegyesi viszonyt nem fejlesztik ki a lelkükben, nem érezni rajtuk, hogy 
bennük Krisztus él mint Jegyes. A keresztény istengyermek, nekünk 
azonban istenjegyeseknek is kell lennünk.

Ebből következik, hogy nekem nem elég csak az istengyermek-
hez illő gondolkozásmódot és magatartást kialakítani magamban, de 
tovább kell mennem: az istenjegyességből folyó gondolkozásmódot és 
magatartást is mint valóságot kell kidolgoznom, az emberek elé állíta-
nom, és azt élnem.

Azt a személyes kapcsolatot, melynek lennie kell jegyes és jegyes kö-
zött, élővé kell tennem! Tehát nemcsak tudom, nemcsak vállaltam a foga-
dalommal, nemcsak magatartásomnak kell olyannak lennie, mely illik 
Krisztus jegyeséhez, de ki kell dolgoznom azt a személyes kapcsolatot, 
mely köztem és Krisztus között van.

Következik ebből, hogy nekem mint Krisztus jegyesének, azt a mun-
kát, amelyet Krisztus Urunk a földön kétezer évvel ezelőtt megkezdett és 
Egyházára hagyott, mint örökséget át kell vennem. E munka az emberiség 
megszentelése, Istenhez vezetése, az embereknek az Úr Jézushoz való 
közelhozatala, az embereknek a rossztól való megszabadítása, az em-
bereknek a természetesből a természetfölöttibe való átemelése. Elsősorban 
természetesen a papságtól, de azután tőlünk várja Krisztus Urunk, hogy 
megkezdett munkáját folytassuk.

Mikor már tudom, hogy nemcsak istengyermek, de istenjegyes 
is vagyok; hogy nemcsak úgy kell gondolkoznom, mint istengyermek-
nek, de úgy is, mint istenjegyesnek; mikor már megvan az élő kapcsolat  
köztem és Krisztus között mint jegyes és jegyes között; mikor már úgy 
gondolkozom és olyan magatartást tanúsítok, mint amilyenre a jegyes 
kötelezve van; mikor a megváltás munkájában már segítőtársa vagyok 
az isteni jegyesnek: még mindig nem fejeződött be természetfelettivé 
válásom. 

Ekkor következik az, hogy teljesen el kell felejtenem magamat, igazán 
hősiesen le kell küzdenem gyengeségeimet, igazán oda kell adnom ma-
gamat az Úristennek, mint ahogyan megígértem, hogy eszköze leszek. 
Szent Ignác felajánlási imájában benne van, hogy mindenről lemon-
dunk, csak a jó Istenhez való szeretetet kérjük. Ha igazán lemondtam 
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mindenről, ha kiemelkedtem az emberi létből, akkor már nincs akadálya 
annak, hogy az Úristen bennem az ő isteni módján működjék. Akkor már 
lehetséges, hogy az Úristen nyolc óra alatt nyolc évnek a munkáját vé-
gezze általam. Gondoljunk Szent Péterre, amikor egyszerre háromezer 
lelket hódított meg Krisztusnak!

Az a bajunk, hogy még mindnyájan mi élünk, nem Krisztus él 
bennünk és általunk. Hull a verejtékem, és elérek többet vagy keve-
sebbet, de ezt én csinálom. De a természetfelettivé való átalakulásnál 
már egészen meg kell szűnnöm, hogy a Szentlélek Úristen, hogy úgy 
mondjam, mintegy szeszélyesen játszhassék a lelkem húrjain (Mihalo-
vics kanonok). Ha ezt a fokot elérem, akkor már nem zárom az isteni 
működést az én emberi képességeim határai közé, akkor már szabadon 
működhet általam az Isten.

Az Úristen erőszakkal nem foglalja el a lelket, csak szelíden vonz-
za, hívja: amikor te letöröd az akadályokat, akkor én fogok dolgozni 
benned, nem helyetted, de benned. – És akkor nyilvánulni fognak a 
minden lehetőséget magukban foglaló isteni hatások.

Ezután következik az Istennel való teljes egység, ami már a befe-
jezett életszentség.

Ez lesz az évi lelki olvasás anyaga. 
Nekünk mindenáron ki kell magunkból kalapálnunk, hogy ez a 

folyamat bennünk és az egész Társaságban végbemenjen!
Erre az évre az imádkozó ág alapozása volt kitűzve. Ennek egé-

szen megfelel az, hogy ezzel a természetfelettivé válással, ezzel az átala-
kulással, ezzel a transzfigurációval foglalkozzunk. 

Az elején említettem, hogy általában mindenütt meg vannak elé-
gedve a testvérek munkájával. Ha azonban sikerül magunkban bizonyos 
fokig valósítani az elmondottakat, akkor lesznek csak igazán megelégedve 
velünk.

Akkor válik munkánk, imánk, életünk igazi áldásává azoknak, 
akikért dolgozunk.

Margit testvér
(A Testvér, VIII. évfolyam �. szám, 1936. október)

1936
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Egy a szükséges!

1937

Tanítás a mottóról

Mikor ennek az évnek a mottóját kerestem, arra gondoltam, mi-
ért ne kövessük Szalézi Szent Ferencnek azt a tanácsát, hogy ha az em-
ber egy lelkét éltető lelki olvasmányban kiaknázatlan anyagot talál, ne 
menjen tovább, hanem tegyen úgy, mint a méhecske, amely nem megy 
át a másik virágra, míg az előzőkből ki nem szívta az összes virágnedvet, 
melyet mézzé alakíthat át.

Mottóinkban mi nem újdonságot keresünk, mi azokból élni akarunk. 
Amire a tavalyi mottó utal, az olyan mély és olyan magas tartalmú, 
hogy kár elhagynunk csak azért, hogy egy másikat válasszunk, mikor 
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olyan nagyon sok van, amit abból ki kell aknáznunk, és életünkben 
meg kell valósítanunk. Mindezeket elgondolva, tartsuk meg az idei év 
mottójául: Egy a szükséges!

Az ehhez fűzött tavalyi tájékoztató azt fejti ki, hogy a cselekvő 
élet mellett adjunk minél nagyobb teret az imaéletnek, mert ima nél-
kül a katolikus élet és a jó Istenhez való kapcsolódás elképzelhetetlen. 
Azonban vigyáznunk kell, mert bármily szent cselekedet az ima, még 
mindig lehet csupán lelkünknek természetes jóakarattól éltetett gya-
korlata különösebb kegyelmi mélységek nélkül. Gondoljunk fiatalabb 
korunkra, mikor szerettünk imát imára halmozni, kilencedeket kilen-
cedekre, és boldogok voltunk, ha – képletesen szólva – csaknem mé-
terszámra imádkozhattunk. Sőt megtörténhetik az, hogy az imádság 
csak természeti alapon nyugvó jámborság kifejezése olyan embereknél, 
akikkel ez a hajlam velük született.

Aki látott repülőgépet, amely készül felemelkedni a levegőbe, a 
magasságok felé, az tudja, hogy a gép először a földön fut kerekeken, 
és csak aztán emelkedik fel a magasba. Ugyanígy vagyunk az imával, 
amely kezdetben legtöbbször – és aztán még sokáig és sokszor vissza-
térően is – a mi lelkünknek magasságok felé való indulása, de megléte 
nem jelenti még azt, hogy a kegyelem szárnyaira emelt. Az azonban 
kétségtelen, hogy az ima út a kegyelemhez.

A kegyelmet mi létrehozni nem tudjuk, azt csak kérni és kapni 
tudjuk. Annak elfogadására képessé tehetjük magunkat, de még ezt is 
csak Isten segítségével. Tehát az ima, mint eszköz, elengedhetetlen, de 
célja a kegyelemnek kikönyörgése és lefoglalása. Az ima lelkünk ajtó-
nyitogatása a kegyelem számára, de még nem maga a kegyelem. Nem 
maradhatunk meg az eszköznél, s nem maradhatunk meg az ajtónyito-
gatásnál. Az eszközzel célt kell érnünk, a nyitott ajtón át pedig be kell 
lépnie annak, akit várunk.

Idén tehát valahányszor azt mondjuk, hogy egy a szükséges, gon-
doljunk mindig arra, hogy ez az ima által kikönyörgött kegyelem.

Évek, talán egy élet kell ahhoz, míg a lélek előtt kézzelfogha-
tóvá lesz a kegyelem jelentősége és szerepe az emberi életben. Először 
is kibontakozik előtte a maga végessége, értelmének, akaratának és  
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lehelőségeinek korlátoltsága. Mindenekelőtt véges az értelmünk. A ta-
nulásnak, elmélkedésnek, gondolkozásnak eredménye az érett embernél 
az, hogy megérti: a létből 99,99 százalékot nem ért. Hiszen ha felisme-
résünk nagyobb mértékű volna, nem kerülne környezetünknek olyan 
küzdelmébe, hogy meglássuk kiáltó hibáinkat és rossz tulajdonságain-
kat, gyarlóságainkat. Azután meglátja, hogy amit valósítani szeretne 
jóban, erényben, istenszeretetben, abban százszor bukik, százszor ve-
szít, és nem tud előre vergődni. Felismeri, hogy a lehetőségek számára  
mennyire megszorított mértékben léteznek. Ha akaratunk abszolút 
volna, csak el kellene határozni a felismerés birtokában, hogy mások 
leszünk, és máról holnapra a haragos szelíddé, a lusta lánglelkűvé, a 
féltékeny lélek szabaddá lenne. Ha a lehetőségekben nem volna korlá-
tunk, megszereznénk magunknak azt, ami e vágyunk megvalósításához 
szükséges.

Az Úristen annyi lehetőséget nem adott meg, és olyan olthatatlan 
vágyat adott valósításukra, hogy e két ellentétes tényező életünk érett 
korában égő szomjúságban és az egeket átható könyörgésben tör ki. Ke-
resve a megoldást és kiegyenlítést a vágy és valósulás között, mint egyet-
len eszközt felismerjük a kegyelmet, az Úristennek természetfeletti 
módon nekünk kölcsönzött erejét, amely, ha nem is tesz abszolútak-
ká, ha nem is tör át minden korlátot, de egészen más lehetőségeket, 
méreteket, erőkifejtést, világosságot és célba érést biztosít.

A kegyelemnek már hajnalhasadása felismerni ezt: minél inkább 
vagyok önmagamra utalva, annál inkább vagyok korlátok közé szorított 
és a természet bilincseibe zárt. Minél több a kegyelmem, annál több 
bilincs hull le kezemről, lábamról, és annál nagyobbak a lehetőségeim.

Mi nemcsak a kontemplatív élet boldogító belső gyümölcsei után 
szomjazunk, a mi szomjúságunkban benne van az a vágy is, hogy lel-
ki életünk határainak és lehetőségeinek tágulása mellett munkánknak 
hatékonysága is fokozódjék, és tevékenységünk is elérhessen egy viszonylagos 
határnélküliséget.

Az Úristen az ő aktivitásában is mindent határ nélkül tehet. 
Mikor teremtett, milliónyi világokat teremtett emberi értelem által 
fel nem fogható számban és méretben. Ő nemcsak a rá vonatkozó éle-

Egy a szükséges!
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tünkben gyújthat a lelkünkben világosságot, nemcsak az őrá irányuló  
szeretetünknek adhat erőt és természetfelettiséget, kiterjesztheti ezt a 
mi földi munkálkodásunkra és annak eredményeire is.

Többször figyelmeztettem magunkat arra, hogy a munkaláz el ne 
kapjon, és hogy ne váljunk zakatoló munkagépekké. De félreértés volna 
ezt úgy érteni, mintha a munka ellen akarnék állást foglalni. Akiben 
nagy a szomjúság, hogy emberi erőket túlhaladó munkát fejthessen ki, és 
eredményeket érhessen el, akár ő, akár benne és testvéreiben a Társaság, fog-
lalja le erre a területre is az Úristennek a kegyelmét! Itt ismét felnyílnak a 
sorompók, és kitágulnak a határok olyan fokig, amíg az Úristen akarja. 
A lényeg tehát nem az, hogy kevesebb munkát sürgetek, hanem más 
munkát, a kegyelemmel nem ellenséges munkát. Miről ismerem meg 
azt, ha a munkavágyam nem ilyen természetű, és ez bennem kevesbíti 
a kegyelmet?

Felismerem ilyeneken például: engedetlenség árán dolgozom. 
Leplezem a munkám mennyiségét, minőségét, mértékét, hogy korlátla-
nul rendelkezésére állhassak a kinti munkaadónak, és ne lássák meg azt 
társulati elöljáróim, nehogy korlátozzanak benne. Felismerem az ilyen 
természetű munkát, ha azzal idegrendszeremet, testi erőimet tönkrete-
szem, s az eredmény az lesz, hogy habár én kedves, derűs, napsugaras 
lélek volnék, de összeroppant fizikummal harapóssá, lapossá, csípőssé, 
felhőssé leszek.

Természetes a munkalázam, ha – amennyiben ez rajtam áll –  
annyira túlozok, hogy mire eljön az ünnep, elrontottam azt magamnak 
és másoknak. A lelkem már nem tud befogadni, mert a fizikumom el-
alélt. Nem tudok ünnepelni, mert a fizikumomat kell felápolnom, hogy 
a kizsaroltságot pótolhassa.

Más az, ha tényleg hibámon kívül zúdul rám annyi munka, 
amennyit nem akarnék, amennyit tulajdonképpen nem bírok. Akkor 
nem tehetek mást, mint a rám szakadó munka közt még több kegye-
lemért imádkozom, még több segítségért esdeklek, és olyan intenzíven 
koncentrálódom a jó Istenben, hogy ezzel megkapom ennek a túl sok-
nak elviselési lehetőségét anélkül, hogy a túlterheltség következtében 
kifolynék ujjaim közül a kegyelem.
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A munka emberei számára tehát szintén csak a kegyelemben van 
a megoldás. Sőt felséges és az emberi lehetőségek keretein túlmenő meg-
oldás! Minél kegyelmibbek vagyunk, annál jobban megsokasodnak földi 
erőink és földi eredményeink, és kielégítik még az emberi méreteket túlha-
ladó munkavágyainkat is.

Visszatérve a beindított gondolatmenethez, mélyítsük tehát tava-
lyi mottónkat így: Egy a szükséges! – imaeszközökkel, imaélettel eljutni 
a kegyelemhez! Egy a szükséges: a kegyelmi élet! Egy a szükséges: a kegyelmi 
segítség! Ezen fordul a haladás, ezen fordul a siker, ezen fordul az élet, ezen 
fordul a boldogság, ezen fordul az örökkévalóság!

Margit testvér

(A Testvér, VIII. évfolyam 5. szám, 1937. január)

A szociális iskola

Annak, hogy akár egyén, akár szervezet tartós és fokozatos 
eredményeket tudjon felmutatni, sok kegyelmi és természe-

tes feltétele van. A természetes feltételek közt nem az utolsó a lankadat-
lan kitartás. Aki célt akar érni, annak szemét állandóan a célpontra kell 
függesztenie. Aki programot akar valósítani, annak tudata előterében 
kell őriznie azt. Úgy kell célkitűzésére figyelnie, mint a hajósnak az 
iránytűre, és kormánykerekét minden elhajláskor – mely tengeri ellen-
szelek és ellenáramlatok mellett elkerülhetetlen – azonnal vissza kell 
igazítania a cél felé mutató nyílegyenes irányba.

Egy a szükséges!
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Előttünk is áll egy nagyszerű program. Felénk is világít egy föl-
séges cél: Társaságunk hivatása. Ezt képletesen a piramissal fejezzük ki, 
mert szemléletes voltánál fogva annyira megkönnyíti, hogy célkitűzé-
sünket el ne felejtsük.

Képletesség nélkül így szól ez a hivatás: Társaságunk célja, hogy 
munkaerőket képezzen, akik karitatív, szociális, valláserkölcsi, nép-
egészségügyi, nemzetgazdasági, nőmozgalmi és államéleti (politikai) 
téren dolgozzanak a lelkek és az Egyház érdekében, főleg a nő, a gyer-
mek és család szent ügyeiért.

Nemcsak a vezetőknek kell ezt tudniuk. Minden testvérben élnie 
kell annak a célkitűzésnek, hogy Társaságunk nemcsak egyeseket akar 
szolgálni a krisztusi szeretet és irgalom jegyében (karitatív munka), ha-
nem a szervezett karitász útján szellemi téren, centrális kiindulásokban, 
tudományos előkészítést feltételező alapvető munkákban, mozgalmak-
ban, társadalmi reformokban, új mentalitás, közszellem megteremté-
sében, végül az államéleti téren való működés útján akar apostolkodni.

Ezek a különböző munkák a rétegeződések, melyekből hivatásunk 
piramisa felépül. Hála a jó Istennek, már túljutottunk az alapsoron. Az 
alapot nagyon kell szeretnünk, alap nélkül nincs első és felső emelet. 
Minden értékes, de tekintetünknek a piramis csúcsán kell csüggnie.

Oda mutat a Kaliforniában, Hollandiában, Nursiában, az anya-
kerületben szerkesztett hat lap, Kaliforniának törekvése, hogy a szociá-
lis ismeretekből doktorátust szerezzen minél több tagja, Hollandiának 
nőszövetségi munkája, hitközségi nővéreket képző kétéves tanfolyama, 
anyavédelmi szettlemenje, az anyakerületben a háztartási alkalmazot-
tak és dolgozó leányok mozgalma, és amihez most jutottunk el: szociális 
iskolája.

Az iskola feladata, hogy rendszeres tanítással képzett munkaerő-
ket biztosítson az egyházközségeknek és községi szegénygondozásnak, 
egyesületeknek, intézményeknek, és felső fokán már akadémiai nívón 
nyújtson elméleti betekintést a szociális ismeretekbe mint tudományba. 
A tárgyi képzéssel együtt megerősíti hallgatóiban a katolikus világszem-
léletet, és mikor kibocsájtja őket a munkába, akkor is szervezetten ös-
sze akarja őket tartani, hogy a folytonos haladást biztosítsa náluk, és  

1937



179

megőrizze bennük a katolicitást. Az örök igazságok erejével nevelt ve-
zetők által a szociális megsegítés útján még a konkrét megsegítésnél is 
értékesebb lelki kegyelmeket és eligazítást akar közvetíteni.

Az iskola a tervezet szerint háromtagozatú, minden tagozat két-
éves ciklust foglal magában, tehát a teljes kiképzést hat éven át fogja 
adni. Imát és szeretetet kérek számára mindenki részéről, hogy a kikép-
zettek által megsokszorozva önmagunkat, szolgálhassuk testvéreinkben 
a halhatatlan lelket, és közreműködhessünk Isten országának terjesz-
tésében. 

Margit testvér

(A Testvér, IX. évfolyam 1. szám, 1937. szeptember)

Egy a szükséges!



180



181

Eucharistia, vinculum caritatis

1938

Tanítás a mottóról

Valóban nem is választhattunk volna más mottót, mint ezt. 
Évünket a legméltóságosabb Oltáriszentségnek szenteljük. 

Nemcsak az egész katolikus magyar társadalom, a kormány, városi 
hatóságok, a külön triduumokat tartó osztályok: postások, vasutasok, 
rendőrök, munkások, hanem a külföld is errefelé néz. Egy ilyen eucha-
risztikus kongresszus a mi kis országunkra nézve minden tekintetben 
nagy kihatású. A kongresszus mottóját vettük tehát mi is évi mottóul: 
Eucharistia, vinculum caritatis.

Anyaházi karácsonyfánkon bizonyára mindenki észrevette a 
legméltóságosabb Oltáriszentség képét. Auguszta testvérnek, aki oda-
helyezte, hálásak voltunk. S míg az országban a különböző rétegek,  
különböző körök és tényezők a legkülönbözőbb motívumokkal néznek 
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az eucharisztikus év elé, kell, hogy lelki vággyal megértsük az egész 
központi rendezőbizottságnak azt a törekvését, amely más országokban 
is olyan erős kifejezést nyert az eucharisztikus kongresszus alkalmából, 
hogy az az ország, amely ezt a nagy kegyelmet kapja, elsősorban lelkiekben 
gazdagodjék.

A püspöki kar elrendelte, hogy minden szentmise után imád-
kozni kell az eucharisztikus kongresszus sikeréért vagy inkább áldásért, 
kegyelemért – de hiszen ez csak kifejezésbeli eltérés. A lényeg az, hogy 
az Úristentől várjuk az áldást a kongresszusra. Várjuk, hogy az emberek 
lelkében mélyüljön a kapcsolat az Oltáriszentséggel. A mostani történe-
lem-alakító hetekben még inkább vágyunk erre, mint eddig.

De ha ezt várjuk általában a híveket illetően, mennyivel inkább 
kell, hogy a mi lelkünkben mélyüljön a kapcsolat az Eucharisztiával.

Az Úr Jézus, a mi Jegyesünk, látható alakban leereszkedik a ma-
teriális világba azért, hogy mi, akik hozzá vagyunk kötve az anyaghoz, a 
matériához – akik látni, fogni, érezni akarunk –, láthassuk őt, és tudhas-
suk azt, hogy itt van közöttünk fizikailag.

Oly fokig kívánjuk ezt, hogy azzal sem elégszünk meg, hogy ott 
van az Úr Jézus az oltárszekrényben, de azt szeretnénk, hogy minél 
többször helyezzék ki. Egyszerű falusi emberek kérték egyszer arra a 
plébánosukat, hogy tegye ki az Oltáriszentséget, és adjon áldást vele. 
Ő azonban nem volt erre hajlandó, azt mondván, hogy az mindegy, 
hogy bent van az Úr Jézus az oltárszekrényben, vagy kint az oltáron. Az 
egyik jó falusi erre azt felelte a plébánosnak: „Nem mindegy, plébános 
úr, mert ha mi elmegyünk a plébánia mellett azzal a gondolattal, hogy 
plébános úr bent van az épület valamelyik szobájában, nem köszönünk, 
de ha kinéz az ablakon, akkor kalapot emelünk”. Egyszerű szavakban 
fejeződik ki itt az a törvény, amely a lelkünkben van, hogy látni vá-
gyunk.

Lehetett volna az Úr Jézus elgondolása az is, hogy a kegyelmet 
csak szellemi módon adja. A valóságos áldozásnak és a lelki áldozás-
nak ezt az összehasonlítását hallottam: a lelkiáldozásnál mintegy ezüst 
edényben kapjuk a kegyelmeket, a szentáldozásban pedig mintegy 
aranyedényben, vagyis a lelkiáldozás sokkal gazdagabb, mint ahogyan mi 
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azt tudatosítjuk, hiszen csak annyi a különbség, hogy az egyiket arany-
edényben, a másikat ezüst edényben kapjuk. A lelkiáldozás azonban 
teljesen szellemi, a valóságos áldozásnál pedig látom, tudom, érzem, 
hogy magamhoz veszem az Úr Jézust, aki itt természetem törvényéhez 
alkalmazkodik, mikor így adja magát nekem. Mert világos, hogy nem 
a testtel közli magát, hanem lelkünkkel, és ez a közlési mód csak a mi 
természeti énünk törvényéhez való leereszkedés.

Kedves Testvérek! Nekünk egészen bensőséges kapcsolatban kell 
lennünk az Úr Jézussal! Kell, hogy valóban ő legyen a mi életünk kö-
zéppontja! S ha áll az, hogy aki nem szereti felebarátját, és azt állítja, 
hogy az Úristent szereti, az hazudik, ugyanúgy áll, hogy aki nem szereti a 
kenyérszínben valóságban közöttünk tartózkodó Krisztust – akinek nincs 
ideje, nincs figyelme, nincs szeretete, nincs gondja a legméltóságosabb 
Oltáriszentség számára, melyet lát, és minden nap fizikailag is magához 
vesz –, az hazudik, mikor azt mondja, hogy szereti Krisztust, a szellemi 
Krisztust, a második isteni személyt, az Istenembert.

Az érzékelhető módon itt lévő Jézus, vagyis az Oltáriszentség, 
mely őt érzékelteti, könnyíti meg az én munkarészemet a jegyesi sze-
retet kidolgozásában, mert őáltala tudom kidolgozni a magam és a kö-
zötte levő szeretetkapcsolatot. Ezt a kapcsolatot kidolgoznunk pedig 
ránk nézve sokkal döntőbb, mint általában a világiak számára, habár 
az ő számukra is fontos. Mi nemcsak a keresztség folytán, hanem jegye-
si fogadalmunknál fogva is kötelezve vagyunk erre. Tehát amikor mi 
felvesszük e mottót, nekünk nemcsak általános, keresztény értelemben 
kell a legméltóságosabb Oltáriszentség által a megdicsőült Krisztushoz 
való kapcsolatunkat kidolgozni, de szerzetesi fogadalmas mivoltunk sze-
rint is.

Az elmúlt évben részleteztük, és párhuzamba állítottuk a föl-
di szeretetnek nyilvánítását Krisztushoz való szeretetünknek nyilvá-
nulásaival. Akik a földön nagyon szeretik egymást, mint például a  
menyasszony az ő vőlegényét, a vőlegény az ő menyasszonyát, azoknak 
szívük, lelkük egymáshoz van fűzve; ébredéskor az első, lefekvéskor az 
utolsó gondolatuk egymáshoz száll. Akiben lángol a szeretet, az még 
önmagát is oda tudja adni azért, akit szeret.
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Milyen sivár, szegény, kongó a lelke annak a szerzetesnek, aki 
vagy hivatás híján nélkülözi ezt a mély szeretetkapcsolatot az Úr Jé-
zussal, vagy ha meg is van a hivatása, de elhanyagolta azt kidolgozni és 
nagyon bensőségessé tenni. Amit az ember elhanyagol, az lassan elkopik, 
elvékonyodik, elsorvad, semmivé lesz. A Cidben mondja az anyja Rod-
rigueznek, a főhősnek: „Jegyezd meg, hogy a legmélyebb szeretet gyökerei 
is meghalnak, ha nem ápoljuk azokat”. Milyen sok léleknél nincs hiba 
az istenadta hivatásban, de hiba van a hivatással járó szeretetviszony 
ápolásában, e szeretetnek állandó ébrentartásában, nyilvánításában. 
A lélek ilyenkor érzi, hogy a szíve üres, szeretete alélt, elszáradt, vér-
szegény. Pedig milyen üdének, harmatosnak, erővel, élettel teljesnek, 
mennyire az egész életünkre kihatónak kellene lennie! Ha Krisztus áll 
az életem középpontjában, ő olyan nagy kincs, amely mellett minden 
eltörpül: emberi szeretetek, értékelések, kedvező körülmények s minden 
a világon. A nehézségeket érezzük akkor is, ha e legnagyobb kincsnek, 
tehát Krisztusnak a hordozói vagyunk, de nem fognak azok kivetni a 
nyeregből, nem veszítjük el az egyensúlyunkat. A kereszthordozás nem 
rabolja el a boldogságunkat, mert a lényeg: Krisztus jegyesi szeretete 
épen él lelkünkben.

A szív törvénye a szeretet. Kevés ember van, akinek szeretettől 
üres a szíve. A legtöbbünkben csak rendszertelenül van kidolgozva a 
szeretet: az egyikben túlteng, a másikban hiányos, de alig van ember, 
akinek a szívében ne lenne egy bizonyos szeretetmennyiség.

A szív annyira szeretetre van teremtve, annyira ez a törvénye, 
hogy amilyen mértékben kihűl a lélekben a jegyesi szeretet, olyan mér-
tékben tolakszanak bele ellenkező értékek – legyen az emberi szeretet, a 
munkának túlságos bálványozása, a javaknak az oltárra való helyezése, 
vagy bármi más –, mert a szív annyira szomjazza azt, hogy neki kincse 
legyen. Sokat mond a fizikai világban található sok szimbólum, me-
lyek párhuzamosak a lelki életre vonatkozó törvényszerűségekkel. Ilyen 
jelenség az, hogy üres tér nincs, mert ha valahol semmi sem volna, a 
levegő rögtön odanyomul. A tudósok kitapasztalták, hogy milyen rend-
kívül nehéz légüres teret teremteni, mert a legnagyobb erőfeszítéssel és 
gondossággal lehet csak ezt a természeti törvényt legyőzni.
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Ezt tapasztalva mondták ki a régi tudósok, hogy a természet 
iszonyodik az ürességtől. Ez elsősorban a szívre vonatkozik. De éppen 
úgy iszonyodik az ürességtől az emberi szellem is. Politikai foglyokkal 
szemben alkalmazzák azt a borzasztó büntetést, hogy minden szellemi 
foglalkozástól elzárják őket. Ez kín, mert a szellem éppen úgy akarja a 
maga kincseit, és akar foglalkozni velük, mint ahogy a szív vágyik az ő 
kincsei után, és ahogy a szellem kincse a gondolat, éppen úgy a szívnek 
a kincse a szeretet.

Kedves Testvérek, nagyon szomorú, hogy azon törvény folytán, 
mely szerint a természet irtózik az ürességtől, benyomulhat a szívünkbe 
a föld sok kincse, mert nem tölti azt be Krisztus szeretete. Azért kérem 
új mottónkkal kapcsolatban, hogy minden erőnkből mélyítsük jegyesi 
szeretetünket. Sokszor gondoljunk arra, hogy a látható Krisztus szeretete 
mértéke a láthatatlan Isten szeretetének! Ha úgy érezzük, hogy szívünk-
ben a szeretet vonatkozásában légüres tér van, mindenáron változtas-
sunk ezen! A meglevő szeretetet pedig ápoljuk, növeljük az Úr Jézusra 
való sok rágondolással, sok betéréssel a kápolnába, figyelemmel, gonddal, 
mellyel az ő házát körülvesszük, sok lelkiáldozással! Figyeljünk nagyon 
arra, hogy az iránta való szeretetünk megnyilvánuljon és erősödjék ezekben 
a gyakorlatokban!

S most gondoljunk az eucharisztikus kongresszusra! A jegyes sze-
retetével aggódjunk sikeréért! A jegyes szeretetével, aggodalmával kétsze-
resen imádkozzunk most, hogy a kongresszus áldásos legyen, és sok 
embernek hozzon kegyelmet! Ne legyen a kongresszus tőlünk távolálló, 
hanem érdekeljen minket nagyon közelről, mert hiszen a Jegyesünk lesz 
emberi módon exponálva! Tehát legyen a szívünk gondja az, hogy di-
csőségesen jelenik-e meg, méltóképpen-e, s hogy az idesereglő lelkekben 
megnyílnak-e a lehetőségek, hogy azokba ő beszállhasson! Így várjuk a 
kongresszust a jegyes szeretetével, s szokott imánkhoz vegyünk fel még 
valamit imában, jócselekedetekben, különösen szeretetgyakorlatokban! 
Szórjuk ezeket a virágokat az eljövendő Király elé! Egyengessük így az 
Úr Jézus útját! Ez legyen jegyesi lelkünk készülete!

Még egyet: a Szenvedő Lelkek Naptárában van egy fohász, amely 
egybefogva fejezi ki az Úr Jézus és a Szentlélek Úristen tiszteletét és 
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szeretetét: Jézusom, add nekem szentséges Szíved legdrágább kincsét, add 
nekem a Szentlelket! Ámen. Kérem, hogy imádkozzuk el sokszor ezt 
a fohászt. Nekem olyan kedvesnek és szépnek látszik, hogy mikor az 
Oltáriszentséghez fordulunk, ugyanakkor odafordulhatunk a szeretet 
ugyanazon intenzitásával a Szentlélek felé is. S ne feledjük soha, hogy 
ahol jelen van az Úr Jézus, ott jelen van a mennyei Atya és a Szentlélek 
Úristen is! Tehát amikor imádjuk a legméltóságosabb Oltáriszentséget, 
imádjuk ugyanakkor a kegyelmek lehozóját is: a Szentlelket, aki lel-
künket az Úr Jézussal összeköti. Amilyen fokban mélyül szeretetünk és 
imádatunk az Oltáriszentségben levő Úr Jézus iránt, ugyanúgy mélyül-
jön lelkünk szeretete és imádata a Szentlélek iránt! Ne felejtsük el, hogy 
a természetfölötti világ csak a Szentlélek Úristen kegyelmével léphet be 
lelkünkbe, s lelkünk csak a Szentlélek Úristen kegyelmével léphet be a 
természetfölötti világba!

A legnagyszerűbb, a legfölségesebb valóságok, mint az Oltári-
szentség is, csak külsőség, megszokottság, csak földi szépség lesz szá-
munkra, ha a Szentlélek Úristen kegyelme azt életté nem változtatja.

A vinculum caritatis, a szeretetnek köteléke fűzzön bennünket a 
szentévben sokkal szorosabban és elszakíthatatlanabbul Krisztushoz és 
egymáshoz!

Margit testvér

(A Testvér, IX. évfolyam 7-8. szám, 1938.)

1938



187

Nemzetközi testvér-összejövetel

Még most is sokszor visszatérünk gondolatban az Eucharisz-
tikus Világkongresszus élményeihez, melyek közt egyik 

legkedvesebb számunkra az a délelőtt volt, melyet a vendégek és ügyek 
szolgálatából kihasítva és a városban folyó programoktól eltekintve a 
magunk számára tartottunk meg az anyaházban.

A fogadó zsúfolásig tele volt. Együtt zsongott ott az itthoniakon 
kívül három kerület vendégtestvére, ezek közt a két kaliforniai testvér. 
Húszan voltak a külföldi testvérek.

Boldogan átéltük ez alkalommal, hogy a jó Isten számunkat 
mennyire megnövesztette, és átéltük azt is, hogy Társaságunk valóban 
nemzetközi. Ez külső vonatkozásban is kifejezést nyert, mert a dunai 
körmenetnél a legméltóságosabb Oltáriszentséget kísérő hajókon csak 
külföldiek lehettek. Az egyik hajó csak nővéreket vitt, ezek közt volt a 
mi húsz testvérünk.

Ebből az alkalomból szeretnék rámutatni arra, hogy az összefo-
gott erők minden irányban adakozó erők. Nemcsak az anyakerület ad 
a többi kerületnek, hanem a leánykerületek is adnak a központnak. Itt 
ezt kézzelfoghatóan láttuk. A Dunán úszó hajón a szürke csapat azt 
közölte a Fővárossal, hogy Társaságunk magyar törzsének határontúli 
ágai is vannak. Az összefogás áldása valóban nem egyoldalú, és senki 
sem tud annyi áldozatot hozni, hogy a rá visszahulló áldás ne haladja 
túl az áldozatot.

Sokan dolgoznak távol, talán egyedül, talán külföldi remeteség-
ben, talán évekig magukra utalva. Helyi munkájukat talán nem értékel-
hetjük innen úgy, ahogy megfelelne a belehullatott verejtéknek. Az ilyen 
testvéreket bizonyára megkísérti itt-ott a gondolat, hogy nem érdemes 
erőt feszíteni a messze idegenben, ahol nélkülözik az anyaföld éltető 
erejét, napjának tüzét. Talán úgy érzik, hogy nagyon is sokat adnak oda 
önmagukból, és felmerül bennük a kérdés, hogy nem hiába-e?
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Higgyétek el, testvérek, hogy aki kitart, és hűséges marad az  
adásban, a felajánlásban, az meg fogja érteni egyszer lelkiekben is, fi-
zikaiakban is, hogy mit jelent egy folyton növekvő egység szervesen 
bekapcsolt tagjának lenni. Ez éltet minket, és betegségben, öregségben 
csak itt van számunkra hely. Az Úristen, akit nagylelkűségben nem le-
het felülmúlni, az egyénnek hűséges áldozatait a közösség áldásaiban 
mérhetetlenül jutalmazza.

Ugyanígy adja vissza az anyakerületnek is, amit talán a távolle-
vőknek adott, amit azok pillanatnyilag nem tudtak sem mérlegelni, sem 
számba venni. Az Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával azt ad-
tátok az anyakerületnek, hogy ilyen fölséges keretek közt bemutattátok 
internacionális voltunkat.

Yu-Pin nankingi püspök látogatása ebből a körből való. A nem-
zetköziségnek továbbfejlődését ígéri a távolabbi jövőre. ...

Mást is szemléltetett velünk az a délelőtt. Habár készületre nem 
volt idő a reggel feltett kérdésre, hogy ki jelentkezik szólásra az összejöve-
telnél, kinek van átadni valója, huszonhatan válaszoltak. Nemcsak ma-
gasabb képzettségűek beszéltek, hanem házi testvérek is. Nem hiszem, 
hogy sok szervezetben történt volna hasonlóan. De ebben a készségben 
már határozott kifejezést nyert Társaságunknak az a jellege, hogy mi 
élhetünk a szónak erejével, testvéreink előadók, nemcsak magánbeszél-
getések formájában keressük a lelkeket, és igyekszünk őket meggyőzni, 
hanem a pódiumról is tömegek felé irányítva szavainkat.

Elénekeltük aznap: „Galileai férfiak .... Galileai férfiak, mért hogy 
tétlen álltok? Vár a Kelet és Nyugat. Vár, vár, Krisztus bízta Rátok!...” 
Az apostolok az Úr Jézus választottjai voltak. Ha kicsiben is, de ezt 
a kiválasztottságot élhettük át együtt. Nekünk is adatott szétvinni a 
gondolatot, mert adatott nekünk a szó. Társaságunknak speciális sa-
játossága, amelyet hálásan, örvendezve kell fogadnunk a jó Istentől, és 
alázatban hordoznunk.

A testvéreknek egyenként sok gyengeséggel kell megküzdeniük, 
ami azonban a Társaság tárgyi növekedését illeti, azelőtt mindig csak 
megsemmisülve tudunk megállni és szemlélni, hogy a jó Isten milyen 
gyors ütemben épít bennünket. De nem volnék igazságos, ha nem ten-
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ném hozzá azt is, hogy bár mindazt, ami lelkiekben kívántatik tőlünk, 
még nem értük el, de sok van akaratból, igyekezetből, szeretetből, sőt 
áldozatosságból is a testvérek lelkében. Mikor tehát látjuk a Társaság-
nak ezt a szinte szédületes bontakozását, s mikor ehhez hasonlítjuk a lel-
kek fejlődését, nem szabad álszerényen tudomásul nem venni a jót is, mert 
bennünk van, mert hála Istennek, sok van, amit gyengeségünk mellett 
érvényre tudunk juttatni. Mi örülünk ennek, de feszítsük meg egyúttal 
a munka mellett lelkünk minden erejét, hogy lelkiekben is elérjük a 
Társaságnak munkabeli és számbeli épülését, növekedését.

Nem tarthatunk azonban lépést – lelkünkben – a Társaság fejlő-
désével, ha az Úristen kegyelmét nem kapjuk meg.

Kegyelmeket meglátni, átélni, tudatosítani, a kegyelemmel dol-
gozni, építeni és a kegyelemből megépülni, mindez maga is nagy ke-
gyelem. Ez eredményezi, hogy bensőségesebben kapcsolódhatunk a 
Szentlélek Úristenhez, hogy a Társaság tagjai sokkal többet tudnak a 
kegyelemről, sokkal többet élnek át abból, és remélem, sokkal jobban 
vágynak utána, és több kegyelemben is részesülnek, mint általában az 
emberek. Mikor hálát adunk a hivatás kegyelméért, külön kell hálát 
adnunk azért, hogy nekünk több jut a természetfeletti világból.

De még mindig kevéssé tudjuk átélni e fohászt: „Jöjj el, Szent-
lélek Úristen, Nálad nélkül semmi az ember.” Pedig ez szó szerint így 
van! Társaságunk az Úristen kezében növekszik, ő adja nekünk azt a 
feladatot, hogy lelkünk növekedése is elérje ezt a külső növekedést. Ezt 
azonban csak kegyelemmel lehet véghezvinni.

Boldogult Prohászka püspök beszél az inkák gyönyörű építmé-
nyeiről, melyeket nagyrészt a Rockefeller-alap ásatott ki, s amely oly 
magas kultúrát állít a világ elé, amelyet nem tudunk elérni nemcsak 
művészetben, hanem gazdagságban sem. (Palotáik arany lemezzel vol-
tak borítva.) S ezek utódairól mondja a boldogult püspök, hogy ott ül-
nek őseik palotáinak romjai alatt, és egykedvűen, tudatlanul, elhanya-
goltan szívják pipájukat.

Körülöttünk nagy dolgok bontakoznak, de a nagy növekedésben 
hullámzások és ellenszelek is körülvesznek bennünket. A hajó azon-
ban halad a hullámzások és ellenkező szelek ellenére is, mert a jó Isten  
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viszi előre. Éljük át ezt a látható növekedést, de értsük meg mindenekfe-
lett azt, hogy a kegyelmi világ több, mint a látható világ, s hogy nekünk 
őrizkednünk kell attól, hogy méltatlan tagjai legyünk a Társaságnak 
– mint az inkautódok nagy őseiknek –, belecsúszván apró nehézségek 
útvesztőjébe, apró egyéni vágyakba, apró sértődöttségekbe, kicsinyes 
egyéni szempontokba. Őrizkedjünk, nehogy törpék maradjunk aran-
nyal borított falak és ég felé emelkedő felhőkarcolók tövénél állva!

Ha kis dolgok keserítenek, béklyóba szorítanak, ha nem enged-
nek előremenni, gondoljatok arra, kedves Testvérek, milyen nagy, mi-
lyen fölséges a kegyelmi világ, és milyen méltatlan hozzánk, akiket az 
Úristen nagyra hívott, hogy ilyen apró dolgok foglalkoztassanak. Ne 
legyünk törpék, mikor isteni csodák nagyszerű színjátékának vagyunk 
szemlélői és részesei!

Ha az alanyiság rabságában nyögnénk, kérjük a Szentlélek Úris-
tent, hogy emeljen ki bennünket ebből a törpeségből! Mondjuk, hogy 
mi nem látjuk a bennünket körülvevő nagy dolgokat, hogy minket a kis 
nehézségek foglalkoztatnak, de mi tudjuk, hogy körülöttünk isteni cso-
dák, növekedések, színjátékok zsonganak. Imádkozzunk így: Engedd, 
Uram, hogy elfelejtsük a magunk apró nehézségeit, hogy Tebeléd felejt-
kezzünk, és lássuk meg a Te isteni nagyságodat, amiért örökké áldott 
légy! S légy áldott azért is, hogy minket a Szociális Testvérek Társaságá-
ba meghívni kegyeskedtél! Amen.

Margit testvér

(A Testvér, X. évfolyam 1-�. szám, 1938.)
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Per Eucharistiam  
ad Spiritum Sanctum

1939

Tanítás a mottóról

Akik előtt még nem ismeretes, azok kedvéért elöljáróban meg-
említem, hogy a Társaságban minden évnek megvan a maga 

mottója, melyet a hitigazságok vagy hitélet köréből veszünk, és melynek 
feladata, hogy bennünk azt a gondolatot, igazságot elmélyítse. 

A mottó azon évnek mintegy domináló vezérgondolata, melyre 
gyakran visszatérünk, arról többször elmélkedünk, arra vonatkozó lel-
ki olvasmányokat választunk, azokat lelki életi gyakorlatainknál, sőt a 
mindennapi élet praxisában szem előtt tartjuk.

Tavalyi mottónkat természetszerűen az eucharisztikus kong- 
resszus adta. Nem is lehetett volna az évnek más vezérlő gondolata, mint 
az előkészítő központi bizottság által adott irányjelszó: Eucharistia, vin-
culum caritatis. Az Oltáriszentség a szeretet köteléke.
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Ugyanilyen természetszerű az idei vezérgondolatunk: per Eucha-
ristiam ad Spiritum Sanctum. 

Ezt a mottót ugyan templomépítési iránymenetünkkel kapcso-
latban vettük fel még tavaly, de a konkrétnak, mondjuk materiálisnak 
amúgy is csak akkor van értéke, ha átmegy spirituálisba. Más szóval, 
nincs élet abban a konkrétumban, melynek nincs gondolati tartalma, 
nincs élet abban a testben, melyet nem elevenít a lélek. 

Mit akar tehát nekünk ilyen lelki értelemben iránygondolatunk 
mondani? Azt, hogy az Eucharisztia kegyelmeivel jussunk közelebb a 
Szentlélekhez, jöjjünk vele élő kapcsolatba. Hogyan értsük ezt? Vajon az 
Eucharisztiába vetett hit már magában is nem a Szentlélektől van-e? 
S ha igen, akkor a mottó gondolata nem fordított sorrendben áll-e in-
kább? Így: törekedjünk a Szentlélek kegyelmével minél bensőségesebb 
kapcsolatba jutni a szentségi Úr Jézussal. 

A hit kétségtelenül a Szentlélek kegyelméből ébred fel bennünk, 
de az, hogy kegyelmét kapjuk, még nem jelenti azt, hogy róla tudjunk, 
hogy lelkünk hozzá tudatosan kapcsolódjék. A kisgyermek is anyja jó-
ságából él, de csecsemő korában még semmit sem, azután is még sokáig 
nagyon keveset tud róla.

A hit forrásaihoz is a Szentlélek vezérel el minket, de a nagy tö-
megeknek mégis alig van róla tudatuk. A legfölségesebb Oltáriszentség 
hitünknek az a titka, mely az anyag ruházatába öltözik, éppúgy, mint 
ahogy a láthatatlan második isteni személy látható emberséget vett ma-
gára. Az Oltáriszentség vétele is külsőleg fizikai mozzanat. Ez rendkívül 
megkönnyíti a materiális világhoz láncolt embernek e szentséghez való 
kapcsolódását. Ennek a kapcsolódásnak mikéntje végtelen skálát mutat 
bensőség tekintetében a külső mechanikus vételtől a természetfölötti 
átélés fokáig. Ezt a befejezettséget megelőzően nagyon sok természetes 
mozzanat szövődik bele, melyek örök értékek szempontjából nem jöhet-
nek tekintetbe. 

Mégis, ha ezen félig ösztönszerű, félig öntudatlan, félig termé-
szetes, félig kidolgozatlan, csak félig kegyelmi hitünkkel, de jóakarattal 
járulunk a szeretet szentségéhez, gyakorlatunk rendszerint meghozza 
a mélyebb átélést, kegyelmek nyerését, a léleknek a természetfölötti  
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számára való megnyílását –, így nemcsak az Oltáriszentséggel szemben 
való elmélyülést, hanem minden természetfelettihez való közelebb ju-
tást. 

Ezt a menetet még természeti erények gyakorlásánál is látjuk. Pél-
dául, aki lelke mélyéből keresi és követi mindig a felismert igazságot, 
az gyakran megtalálja azt természetfeletti értelemben is. Vagy gyakori 
eset, hogy aki irgalmas szívének törvényét követve következetesen segít 
a szenvedőn, utóbb megkapja a hit kegyelmét, ha előzőleg annak hiá-
nyával volt is. 

A Szentlélek teljesen szellemi. Milyen nehéz az emberi lét szerény 
horizontjáról hozzá felvezető fokokat találni! Alig van érzékeink alá eső 
támasztópont, melybe kapaszkodva feljebb juthatnánk, míg a tisztán 
szellemi képzetek és belső élmények vonalán a hozzá való kapcsolódás, 
mint a kegyelemnek műve, valósággá lett. 

Nem véletlen, nem magától értetődő, hogy amikor az Úristen az 
embert a maga szellemiségéhez fel akarta emelni, először a megtestesült 
Igét küldte hozzánk. Őt láttuk, hallottuk, vele beszélhettünk. Ő, az 
előttünk már ismert, szólt először nekünk a Szentlélekről. Sőt életében 
már láttuk megfoghatatlan szellemi valóságának felvillanásait közvetítő 
jelképek alakjában. Sejtéseink tehát már voltak róla, de Krisztus köze-
lebb akart vinni hozzá, hogy megérthessük a háromszemélyű egy Isten 
valóságát és működését, amit így fejezünk ki, hogy az Atya teremtett, 
a Fiú megváltott, a Szentlélek megszentel. A Fiú különállóan végezte 
el a megváltást, nem akarta, hogy a Szentlélek vele egyidejűleg öntse 
a megváltottakba a megszentelő kegyelmeket, hanem elhagyta látszó-
lag munkavégezetlen és eredmény nélkül a földet. Akkor küldte le a 
Szentlelket, mikor ő már eltávozott, hogy világossá legyen előttünk a 
megszentelésnek hatása és külön mozzanata. De megmondta, hogy a 
Szentlélek az övéből veszi, amit ad. 

Per Christum ad Spiritum Santum.
Vajon ez csak Krisztus földi életében volt egy történeti egymás-

után? Csak akkor érvényesült ez a sorrend? Az Üdvözítő működésének 
első pillanatától ott volt a Szentlélek, sőt az angyali üdvözletkor az ő 
ereje volt a fő tényező. De tudatkörünkbe csak [Krisztus] földről való 

Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum
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távozása után lépett, mikor viharban és tűzben leszállt az apostolokra. 
Ez leggyakrabban most is így következik be. Könnyebben találjuk meg 
az Élet Kenyerét, melyet látunk, veszünk, érinthetünk, mint a látha-
tatlan Szentlelket. Az emberi létünkbe belekapcsolódott szentséges Eu-
charisztia mily könnyen vonz magához! S aztán milyen könnyen, szinte 
észrevétlenül táplálja lelkünket nagykorúságra: a Szentlélek vételére, mi-
kor ez a vétel már nem csak kegyelmi valóság, hanem tudatos aktus és 
boldogító birtoklás.

Ez bekövetkezhet, és gyakran bekövetkezik anélkül, hogy ezt a 
kegyelmi menetet ismernénk. De mennyivel inkább leszünk ennek a 
boldogságnak birtokosaivá, ha vágyunk utána, imádkozunk érte! Ha 
lelkiségünket tudatosan védjük, a Szentlelket vágyódó szeretetünkkel 
hívogatjuk, és mindezzel a kegyelem munkáját mintegy „megkönnyít-
jük”.

Idei mottónk ezt akarja bennünk szorgalmazni, erre a célkitűzés-
re minket indítani. Világítson tehát lelki szemünk előtt a nagy célkitű-
zés: 

Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum.

Margit testvér

(A Lélek Szava, VI. évfolyam �. szám)
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Első adorációnk

Május 12-én megnövekedett létszámú anyaház ünnepelte a 
16. születésnapot. Az örök fogadalomra készülő testvérek, 

a hazatért kassaiak és a Los-Angeles-i testvéreink álltak az anyaházi-
ak mellett, az „elsők” mellett, miközben felolvastuk az alakuló jegyző-
könyvet.

Megható játéka a Gondviselésnek, hogy születésnapi ajándékul 
adta előző napra első adorációnkat. Engedélyt kaptunk az egyházi ha-
tóságtól, hogy három csütörtökön kitett Oltáriszentség előtt adorálhas-
sunk örökimádásunknak kezdeteképpen.

Ezen az első adorációs napon Margit testvér így tanított minket: 
„Azért igényeltem, hogy a ház együtt legyen, mert a jó Istennek 

kegyes irgalmából ma van az első szentségimádási napunk, amely jelzi 
leendő állandó szentségimádásunkat. Az emberi életet a jó Isten úgy 
rendezte be, hogy ha külön nem figyeljük a növekedést, nem vesszük 
észre. Említettük már többször, hogy a Pubi akkor is Pubi marad, mi-
kor már nagyapa, s a Médi akkor is az marad, amikor már gyermekei 
vannak. Sem a fűszálaknak, sem a fáknak a bontakozását nem halljuk. 
Egy ideig nézzük a rügyeket, hogyan bontakoznak, de azután egy szép 
napon látjuk, mennyire virágba, lombba, díszbe borult minden. Nem 
halljuk, mert zajtalan. Ha minden levélke puffanna, mikor nő, milyen 
harsogás volna! Szép koncerthang is lehetne, de észrevehetnénk, hogy 
a kórus mindig erősebb. Így azonban nem [vesszük észre]. Pedig a leg-
nagyobb dolog a növekedés, az élet! Nem tudnánk elviselni, ha folyton 
lehetne látni mindent: sok volna.

Így vagyunk a társulati növekedéssel is. Valaki egyszer felsóhaj-
tott, hogy nem bírunk előremenni, növekedni. „Az égre – mondtam 
én –, hiszen túlságosan gyors a növekedés!” Az Úristen sok művét bo-
rítja ismeretlenbe. Ő tudja, hogy miért, és mégis megkívánja, hogy ezt 
észrevegyük, hogy lássuk. A lehető teljes és igaz felismerés a fontos.  

Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum
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Ha nem látom, hogy a jó Isten körülöttem mit művel, akkor nem látok, 
és nem ismerek fel. A jó Isten azt kívánja, hogy amit velünk cselekszik, 
azt mi észrevegyük, hogy mi annak örüljünk és megköszönjük. A lelki 
olvasásokban volt egy kitétel: „Minden értékben bent van az a törvény, 
minden értéknek megvan az a joga, hogy arra megfelelő választ adjon 
az ember.” Gyönyörű elgondolás! Tehát amikor a jó Isten minket épít, 
az az ő nagy cselekedeteinek egyike ránk nézve. A nagy dolog nagy 
értéket képvisel. Annak a történésnek megvan az a joga, hogy értékel-
tessék. És ki által értékeltessék, ha nem általunk, akiknek javára törté-
nik? A kisgyermek nem tudja, ha apja vagy anyja meghal; nem tudja, 
ha apja királlyá lesz; nem tudja, ha anyja Nobel-díjat kap. Szegény az 
élete azonban annak a felnőttnek, aki nem veszi észre a körülötte levő 
értékeket, amelyek zápor módjára zuhognak le rá a jó Istentől. Imád-
kozzunk tehát, és kérjük a kegyelmet, hogy meglett emberek legyünk, 
akik lehetőleg teljes módon felismerik a dolgokat. Akkor abban az is 
benne foglaltatik, hogy az értékekre megfelelő választ tudunk adni. Fel-
ismerjük, hogy a Társaság fáján jönnek az új rügyek, virágok, levelek, 
ágak: lombosodik. Ne gyermekmódra surranjanak el mellettünk a jó Is-
ten nagy cselekedetei, s mi játszunk babaruhával és főzőcskével, hanem 
hálaének fakadjon a lelkünkből: „Uram, Te építesz minket, és részünk 
lehet ebben, alleluja!”

Ezekkel a gondolatokkal és érzelmekkel térdeljünk le először a ki-
tett Oltáriszentség előtt. Minden hónapban van szentségimádásunk, de 
a mai napnak más a jellege. A maival megkezdődik az állandó szentség-
imádás, annak egy kis rügye. Fokozatosan megyünk tovább. Ez a mai 
nap örökimádó águnknak rügyfakadása. Amikor ma a mi Jegyesünk 
egész nap kint lesz az oltáron, lelkünket lengessük elé, és imádkozzunk 
azért, hogy a nehezen épülő Szentlélek-templom útjába gördülő akadá-
lyokat kegyeskedjék legyőzni. 

Ehhez kapcsolódjék évi mottónk! A természetfeletti világnak 
olyan sok a kegyelme, a csodája és valósága, de mi csak kegyelmekkel 
láthatjuk ezt. Hogy az Úristenhez könnyebben tudjunk eljutni, ezt a 
szentséget anyagba öltöztette. 
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Az Úr Jézus azt mondta, hogy vegyétek a Szentlelket. De azt 
is mondta, hogy vegyetek engem. Világosabban tudom, ha vettem a 
szentséget, mintha vettem a Lelket. Ha járultam a szentáldozáshoz, 
azt tudom, hogy hova járultam. Az Úr Jézus istenségét adja abban. Az  
Oltáriszentség vétele út ahhoz, hogy az ő szellemiségével, az ő Lelkével 
találkozzunk, és vegyük. Egész évi mottónk ez. 

Amikor ma Társaságunk fáján ezt a rügyfakadást üdvözöljük, 
kérjük egész szívvel, vezessen közelebb a Szentlélekhez! Tartsunk nagy 
ünnepet, és feleljünk hozsannás, allelujás énekkel az Úrnak, aki nagy 
dolgokat cselekszik velünk! Áldott legyen! Ámen.”

Margit testvér

(A Testvér, X. évfolyam 9-10. szám, 1939.
A Lélek Szava melléklete)

Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum
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Slachta Margit 

1884. szeptember 18. – 1974. január 6.

Ki az a Slachta Margit? Igen, tudjuk, ő a keresztény feminizmus 
első hazai képviselője, katolikus nagygyűlések lelkesítő szónoka, aki ké-
pes volt a tömegeket közéleti felelősségre ébreszteni. Ő a Magyar Par-
lament első női képviselője, aki egyeseket közösséggé tudott formálni, 
Szentléleknek átadott életre hívni. Ő a Szociális Testvérek Társaságának 
alapítója. Margit testvér valóban karizmatikus egyéniség, prófétai jel, 
akivel szemben senki nem maradt közömbös: vagy követője, vagy el-
lensége lett.

Ki ez a Slachta Margit, mi a titka? Igen, az ő életéből nőtt ki 
a Szociális Testvérek Társasága, ez a nemzetközi, modern, szentlelkes 
apostoli élet társasága, amit ma már nem „csak” a pápai jogúság hitele-
sít, hanem Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatása is. 

Mit tudhat Margit testvérről a világ, és mit sejthetünk meg életé-
nek titkából mi, akik számára Margit testvér valóban a Szentlélek által 
gyújtott Istenhez vezető jel?

188�. szeptember 18-án Kassán született, a Kalocsai Miasszo-
nyunk Nővéreknél német-francia-történelem szakos tanárként végzett. 
Elsőként lépett be az 1908-ban újonnan alapított Szociális Missziótársu-
latba, melynek célja a „szentlelkes, szociális” XIII. Leó pápa útmutatása 
szerinti szociális-lélekmentő munka volt. S mivel igen hamar kiderült, 
ehhez egészen elkötelezett, hivatásos és képzett emberekre van szükség, 
Farkas Edith, a Szociális Missziótársulat alapítója Margit testvérre bízta 
egy modern, szerzetesi életet vállaló közösség kialakítását. Margit test-
vér és az első nővérek 1909 pünkösdjén szerzetesi jellegű magánfogada-
lommal kötelezték el magukat a szociális szeretet-misszióra.
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Slachta Margit az akkor divatos radikális feminizmussal ellen-
tétben az ún. „keresztény feminizmust” vallotta.1 Ennek szellemében 
szerkesztette a Keresztény Nő (1918-tól Magyar Nő) című katolikus fo-
lyóiratot, szervezett előadókörutakat, melyeknek keretében a munkás-
nők helyzetéről, a magyar katolikus női összefogásról beszélt. 1915-ben 
szociális iskolát nyitott. A társadalom legnagyobb feszítő erejének a szo-
ciális problémákat tartotta, érvelt a nők taníttatása mellett, társadal-
mi környezettanulmányokat írt, tüntetéseket szervezett, napilapokban 
publikált. 

1918-tól a Keresztényszociális Néppárt tagja, és ettől az évtől 
kezdve vezeti a Keresztény Női Tábort. 

1920. február 26-án a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja szí-
neiben az I. kerületben szerzett mandátumával ő lesz az első magyar 
női parlamenti képviselő. Igen aktív parlamenter. Két év alatt tartott 28 
parlamenti beszédével 67 nagyobb problémakört érintett: szociálpoliti-
ka, nőkérdés, hadifoglyok, földbirtokkérdés, italmérés, családi bérrend-
szer, költségvetés, iskolanővéri intézmény, általános választójog, anyavé-
delem, gyermekhalandóság, erkölcsrendészet revíziója, iskolareformok, 
dajkaság eltörlése (szoptatás miatt).

1923-ban megalapította a Szociális Testvérek Társaságát, 1933-
ban a Szentlélek-szövetséget, egy év múlva elindította A Lélek Szava 
című folyóiratot. (A lapot a nyilasuralom idején az elsők között tiltot-
ták be náciellenes írásai miatt.) 1937 novemberétől indult a Katolikus 
Női Szociális Képző, ahol szociális munkásokat oktattak. 1939-től a 
Magyar Szent Kereszt Egyesület társelnöke volt. 19�0 telén a Keresz-
tény Női Tábor nevében számos beadványt írt a munkaszolgálatosok 
védelmében. A következő évben tiltakozott a Kőrösmezőről történő de-
portálások ellen. 19�2-től világnézeti kurzusokat szervezett a szociális 
testvérekkel együtt a keresztény értékrendről. Miután 19�3 februárjá-
ban Szlovákia bejelentette a teljes zsidótalanítást, kiharcolt egy pápai 
kihallgatást. Ezután XII. Pius pápa utasította a szlovákiai püspököket, 
hogy tiltakozzanak – ekkor a deportálás elmaradt.
1 Ez a rövid életrajz a következő írás felhasználásával készült: Balogh Margit: A „keresztény” 
feminizmus. Slachta Margit (188�-197�) életútja, História, 2000/05-06
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A nyilasuralom idején majd ezer üldözöttnek nyújtott menedéket 
a Társaság házaiban. Ennek az embermentésnek lett tudatosan vállalt 
áldozata, vértanúja Boldog Salkaházi Sára.

19�5 elején Slachta Margit visszatért a politikai közéletbe.  
A Polgári Demokrata Párt listáján került ismét a parlamentbe. Az 19�7-
es választásokon a Keresztény Női Tábor programjával jutott mandá-
tumhoz. Az 19�5 és 19�8 közötti parlamenti felszólalásai többségében 
a jogelvűség, a jogbiztonság és jogrend kérdésével foglalkozik. A Parla-
mentben sürgette a diplomáciai kapcsolatok helyreállítását a Vatikán-
nal. Áprilisban a vallásos nevelés érdekében mondott beszédet, amely a 
hitoktatás szabadságáról is szólt. Határon túli magyarságról, kis nem-
zetek jogairól, családi életről, a nemzet erkölcsösségének védelméről is 
értekezett. 

Élesen támadta őt a kommunista Nonn György későbbi főügyész 
és Aczél György is. Cinikus hazaárulónak, horthystának, valamint nyi-
las-bérencnek is nevezték. 19�7. október 28-án mondott beszédében 
bírálta a Szovjetuniót. A kommunista irányítás alatt álló mentelmi bi-
zottság javaslatára 60 napra kizárták az Országgyűlésből. 19�8 júniu-
sában az egyházi iskolák államosítása ellen érvelt. Felszólalásait trágár 
bekiabálásokkal zavarták. Amikor a parlament megszavazta a törvényt, 
és ennek örömére elénekelték a Himnuszt, Slachta Margit tüntetőleg 
ülve és csendben maradt. Később azt mondta: „Nem jól tettem, hogy 
nem álltam fel, le kellett volna térdelnem”. Kétszer hat hónapra kizárták 
(ez volt a legsúlyosabb büntetés, amelyet ilyen esetben adni lehetett). 
19�9 januárjától letartóztatástól tartva a domonkos nővérek zárdájában 
bujdosott. Az 19�9-es választásokon elutasították indulási kérelmét. A 
választás napján az urnák elé járult, kockára téve szabadságát. 19�9 jú-
niusában Ausztriába, onnan szeptember 16-án Tóth Etelka néven az 
Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Nemes Margit néven levele-
zett Magyarországra, Nemes Borbálaként a Szabad Európa Rádióban 
mondott beszédeket. 1951-ben visszatért Bécsbe, majd 1953. május 5-
én végleg az Amerikai Egyesült Államokba költözött saját nevén. Az 
emigráció első éveiben még aktív próbált maradni, de erejéből csak eseti 
akciókra futotta. A politikától visszavonult, s hallgatásba merült. 
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Slachta Margit életének utolsó éveiben a húsvét-misztériumot élte. 
Fiatalkori zseniális képességeit felőrölték az elmeszesedett erek. 90 éves 
korában, 197�. január 6-án halt meg Buffalóban, a Szociális Testvérek 
Társaságának rendházában. 

1985-ben Izrael állam az Igaz Ember posztumusz kitüntetést  
adományozta részére, emlékére fát ültettek a Yad Vasem kertjében.  
1995. március 15-én Slachta Margit és a Szociális Testvérek Társasága 
emlékérmet kapott a magyar kormánytól, május 7-én a Magyar Köztár-
saság Bátorság érdemjelével tüntették ki Margit testvért. 

A Szociális Testvérek Társasága ma is működik. 1998 óta pápai 
jogú apostoli élet társasága. A nemzetközi központ visszakerült Buffa-
lóból Budapestre. Élnek testvérek az Amerikai Egyesült Államokban, 
Kubában, Romániában, Szlovákiában és Magyarországon. 

Sztrilich Ágnes SSS  
magyarországi elöljáró
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