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El ıszó  
 
 
A Szociális Testvérek Társaságának ismertetését kapja e mővecskében 

az olvasó. Korszükséglet szülte a Társaságot és a jó Isten mőveinek 
hasonlatosságára szinte semmibıl létesült. 

Jelen alkatában fiatal; eszményét tekintve már 20 éves. Nem a magam 
ötletébıl és kívánsága szerint, hanem az irgalmas Isten akaratából kerültem 
1909-ben a Szociális Missziótársulat bölcsıjéhez: egy eszmény feküdt benne 
csecsemı formában amelyet az Úristen gondviselı szeretetével egyezınek 
találtam és amelyért éppen emiatt szeretetbıl szívesen áldoztam annyi munkát, 
amennyi hivatalból való kötelességeim teljesítése mellett tellett. 

Magának az eszménynek életrekeltésében semmi részem sem volt: 
Növelésében és kifejlesztésében is fölötte kevés. Csak tudomásul vettem, hogy 
olyan nık 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 Üdvözítı példáját; 
akirıl az Írás mondja: „Körüljárt jót cselekedve” (ApCsel. 10, 58.). Nekem inkább 
az volt a feladatom, hogy a tagok lelki életét irányítsam. És ehhez is megkaptam 
az Istenben megdicsıült Prohászka püspöktıl és a fınökasszonytól, Farkas 
Edithtıl a legfıbb irányelvet. Erısen kialakított lelki életre van szükség, úgy 
mondották, minıt 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 részérıl is adtam valamit. Bár a lelkek vezetésében 
sohasem engedtem meg magamnak azt, hogy ıket is kaptafára, talán a magam 
képére és hasonlatosságára, vagy a lelki élet egy kieszelt elmélete szerint for-
máljam; mégis a dolog természetében rejlı, hogy mint Szent Benedek fia éppen 
az egyediséget annyira tisztelı Szent Benedek szabályzatából vettem 
gondolatokat a tagok lelki életének irányításában. Így jóllehet, sohasem 
erıltettem és most sem erıltetem, lassankint kicsírázott és megerısödött a 
tagokban Szent Benedek szelleme, az a szellem, amely az alázatosság 
fokozataiban nyilatkozik, amely az istentiszteletnek semmit sem tesz eléje; 
amely családias jelleget alakít ki és amely az imádsághoz a munkát kapcsolja. 
Tetszésre talált az a gondolat is, hogy Szent Benedek Regulája is lelki életet 
akar kialakítani, amellyel a tagok a korok szükségletei szerint különbözı 
munkatéren vállalhatnak munkát és vállalták legközelebb a népvándorlással 
szintérre lépett népek alaktalan tömegének szociális szervezését. Tetszett a 
gondolat, mert a Társaság tagjai is erısen kialakított lelki élettel akartak egy 
erkölcsileg sok tekintetben bomlott társadalomnak segítségére sietni ott, ahol 
éppen szükség volt reá. Érthetı tehát, hogy Prohászka püspök és a fınöknı 
szívesen fogadták azt a boldogult Fischer Colbrie kassai püspöktıl is elfogadott 
Directorium Spirituale-t, amelyet Szent Benedek Regulája alapján a Társulat 
tagjainak lelki irányítására készítettem. És érthetı, hogy „Szent Benedek 
tanítása az alázatosságról” szóló munkámat is nekik szántam. 

Ezen legfıbb vonásokban rajzolt irányzattól a Társulat életének második 
évtizedében eltérés következett be. Bizonyára jóhiszemőleg és bölcs férfiak 
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hatására legközelebb Szent Benedek szellemétıl történt elhajlás. Majd magán az 
eredeti eszmén történt nem lényegtelen változás, amelyet röviden így 
jellemezhetni: hogy akik eredet szerint inkább világi nık egyesülete akartak 
lenni, most inkább szerzetesnık lettek volna. Azokat a tagokat, akik e válságos 
pillanatban az eredeti irányzathoz ragaszkodtak, a Társulat elküldte. Ezek, hogy 
hivatásuk útján megmaradhassanak, megalakították a Szociális Testvérek 
Társaságát. Nem ítélek meg senkit, csak leszegezem, hogy lelkiismeretemet 
követve, magam is az eredeti irányzathoz maradtam hő, bár egyébként nagyon 
sajnálatosnak tartom a szétválást. 

Slachta Margit e könyvecskében a Szociális Testvérek Társaságát 
ismerteti. Kifejti, illetıleg leírja benne azt az eszményt, amelyben a Társaság 
célja határozódik a maga teljes kialakultságában. Akik figyelemmel kísérték 
annak idején a Missziótársulat mőködését, könnyen megállapíthatják, hogy ez 
az eszmény abban a formában, amelyben a könyvecske elénk állítja, már a 
szétválás elıtt élt a Társulatban. Hiszen a katolikus közérdekek, a család, a nı 
és gyermek ideiglenes és örök boldogságának érdekét éppen Slachta Margit még 
mint missziótársulati tag képviselte az úgynevezett Nıi Táborban, a városházán 
és a nemzetgyőlésen kifejtett munkásságával. Az eszménynek ez a része tehát, 
amelyet a szerzı 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 felvértezve, a világi 
nık szabad mozgásával teljes átadottságban akarják az Isten és felebarát 
szeretetét gyakorolni. Valamint abban is, hogy a Szentlélek Úristen megszentelı 
mőködésétıl kérik és várják a maguk számára azt a lelkiséget, amely ıket 
szociális munkára alkalmassá teszi és hogy ezt a lelkiséget a környezı társada-
lomban is fel akarják ébreszteni. Hőek maradtak végre Szent Benedek 
szelleméhez is. Ki kell még emelnem azt a szőziesen tiszta és mindenképen 
meghódoló egyházias szellemet is, amely teljes biztosítéka annak, hogy a Tár-
saság tagjai mindenkor az illetékes egyházi hatóságok engedélyezı vagy 
korlátozó irányításához fognak igazodni; valamint azt a hazafias lelkületet, 
amely még a haza határain túl is a magyarság érdekeit akarja szolgálni. 

Mindén alakulatot, történeti fejlıdését nyomon követve, lehet legjobban 
megérteni. Ezért világítottam meg a könyvecskét ajánló soraimban egy pár 
gondolattal tárgyilagosan sine ira et studio a Társaság kialakulását. Hálát adok 
a jó Istennek, hogy az alakulat szolgálatában immár 20 éven át dolgozhattam és 
szeretettel ajánlom a Társaságot ismertetı könyvecskét mindazoknak, akiknek a 
szerzı szánta.  

 

Dr. Mázy Engelbert 
                                                ny. tank. kir. fıigazgató, tihanyi apát 
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A puszták rejtekéb ıl az 
élet centrumába. 

 
Az a gondolat, hogy a lélek jegyesi szeretetben az Úristennek adhatja 

magát, egyidıs az Egyházzal. Hogy az ily módon lekötött élet milyen külsı 
keretek közt folyik és milyen munkához kapcsolódik, másodrendő kérdés. 
Tényleg látjuk, hogy külsı megnyilatkozásaiban a századokkal és azok 
szükségleteivel alakul, fejlıdik, lényegében azonban megmarad annak, ami és 
változatlan életerejével és fejlıdési képességével az Egyház élı voltának kétezer 
év óta egyik hangos bizonysága. 

Az elsı századokban a remeteség formájában jelentkezett. Ez érthetı. A 
kereszténység akkor még a katakombákban élt, külsı intézményei tehát még 
nem öltöttek végleges formát. A görög és római erkölcsi romlottság elıl 
menekült, aki tisztább levegı után vágyott, de kellett is menekülnie annak, aki 

többé nem Jupitert imádta. 
A remeteség vezetı gondolata: 

Mentsd meg lelkedet! Mikor a 
kereszténység kilép a katakombákból, a 
remeték is kilépnek a pusztaságból és 
kezdenek társas közösségeket alakítani. 
Ez a szerzetesség. 

Az önmentés gondolata. mellett 
ekkor már kifejezésre jut a felebarát 
szolgálatának vágya is. De a remeteségbıl 
megmarad az a tény, hogy a szerzetes 
fizikailag elhagyja a világot, eltávozik 
tıle. Különösen a nıi rendeknél látjuk ezt 
szó szerint megvalósítva. A legtöbben, aki 
egyszer belépett a kolostor kapuján, 
onnan többé ki nem léphet, még haló porai 
is a kolostor temploma alatti kriptában 
találnak örök nyugodalmat. 

Valahányszor a világban valamilyen baj, szükség jelentkezik, elıbb-
utóbb megjelennek isteni küldetésükben hívı emberek, kik társakat véve maguk 
mellé, egészen azon baj enyhítésének szentelik életüket. Így jelennek meg a 
különbözı rendek és lesznek döntı tényezık saját századukban.1 

Így lép fel az V. században Szert Benedek rendje, (a nıi ág Szent 
Skolasztika vezetésével), hogy a még pogány Európát megkeresztelje, harcias 
népeit megszelídítse, ıket földmívelésre, iparra, betővetésre tanítsa és általában 
civilizálja. 

A bernáthegyi kanonokok a XI. században az Alpesek utasainak 
elszállásolására és gondozására menedékházakat rendeznek be az örök hó 
világában. 

                                                           
1 Lásd: Balanyi György: A szerzetesség története. A Szent István Társulat 
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A XI. és XII. században a keresztes harcok színterén megjelennek a 
különbözı alapon szervezkedett Keresztes Lovagok, kiknek feladata a szentföldi 
zarándokok védelme, a Szentföldért való küzdelem és a hitetlenek elleni harc. 

A Premontrei Rend a XII. században a világi papság mellett a hívek lelki 
gondozásának él és fıleg az Oltáriszentség tiszteletét és a Mária kultuszt 
terjeszti. 

A betegápolás felé a XII. és XIII. században fordul a szerzetesség 
figyelme, a Keresztes Urak Kongregátiója és a Szentlélekrıl nevezett Ispotályos 
Kanonokrend Atyáinak személyében. De az eszme teljesen csak a XVI. szá-
zadban bontakozik ki, az Irgalmas Rend programjában, mely az ingyenes 
betegápolást tekinti hivatásának. 

A XIII. században a Trinitáriusok és Mercedáriusok avval a szent céllal 
alakulnak meg, hogy a pogányok fogságába esett keresztény rabokat védjék és 
kiváltsák. 

A XIII. században lép sorompóba Szent Ferenc rendje az elsı kolduló 
rend, mely elsısorban szegénységével és lángoló hitbuzgóságával téríti újra 
Krisztushoz az ellanyhult világiakat. Vele egyidejőleg feltőnik 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 küzdı csapatot adjon a Szentszék 
rendelkezésére, a veszélyeztetett katolikus érdekek megvédésére. 

A népoktatás á XVI. századig a társadalomnak mostoha gyermeke. 
Ekkor azonban az eldurvult és gondozatlanságban felnövekedı embermilliók 
iskolázására megalakul a Piarista Rend. 

Az ezen idı után fellépı szervezetek mindinkább a szociális nyomor 
enyhítéséért dolgoznak. Ezek közt elsı helyen Szent Vince alapítása, az 
Irgalmas Nıvérek Kongregációja áll. De számos kisebb jelentıségő alakulat lép 
életbe s a jelen kor szinte ontja a kötetlenebb formájú, szabadabb mozgású, fıleg 
nıi társulatokat. 

A programok sokfélesége döntı bizonyítéka annak, hogy a hivatásos 
léleknek, ha lángra lobban benne a vallásos szeretet, életszükséglete, hogy 
segítsen felebarátján, nem kérdezve azt, hogy milyen természető 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 elszállásolását, 
betegek ápolását, lovagi harci szolgálatokat, a lelkipásztorkodást, az Egyház 
védelmét, a népoktatást, a másokért való vezeklést stb., stb., akkor mondhatjuk, 
hogy annak nincsenek határai, sem formák által emelt korlátai, csak egy 
lényege: 

Szeretni a teremtı Istent szó szerint teljes szívbıl, teljes lélekbıl, minden 
erıbıl, teljes odaadottságban – a felebarátot pedig úgy, mint önmagát. 

A szerzetek történetének könyveit lapozgatva, még egy nagyjelentıségő 
tünetet állapíthatunk meg, azt t.i., hogy a közvélemény nem jut el teljesen a 
lényegig, hanem mindig azon formákhoz kapcsolja a gondolatot, melyben a 
szerzetességet megismerte, melyben az éppen akkor a köztudatban élt, csak ezt 
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tartja jónak, félti minden formai továbbhaladástól, melyet veszélyesnek tart és 
retteg, hogy ettıl kicsorbulnak az alapkövek. 

Ezért legtöbbször ellenséges szemmel nézi az újítókat és így a 
küldetésükben hivıknek minden lépést, melyet azért tesznek, hogy a szerzetes 
lényeget továbbvigyék és belekapcsolják a jelen társadalmi fejlıdésnek 
sokszerővé vált feltételeibe, nehéz küzdelmekkel, nagy szenvedésekkel kell 
megtenniök, a haladásért nagy árat kell fizetniök. Ezt súlyosbítja az a 
körülmény, hogy maga az Egyház is bizonyítékokat akar látni a jónak állított 
újítás mellett, tőzpróbára teszi embereit, mielıtt meggyızetve új paragrafussal 
egészítené ki a szerzetes rendekre vonatkozó és azoknak formáit leszögezı 
Kódexet. 

Hányszor állt inkvizíció elıtt Szent Terézia és milyen üldöztetés volt 
Keresztes Szent János sorsa a szigorított karmelita-rend ügyéért. 

Milyen merész gondolat volt a XVII.században Szalézi Szent Ferenc azon 
törekvése, hogy az általa alapított új Vizitációs zárdát ne zárja el a világtól 
klauzúrával. Törekvése nem is nyert 
approbációt és a Vizitációs nıvérek mögött is 
bezárult a klauzúra ajtaja. 

Milyen hallatlannak minısítették a 
XVII. században Ward Mária célkitőzését, 
aki a nınevelésért alapította az 
Angolkisasszonyokat, ugyancsak klauzúra 
nélkül. Magasabbfokú leányiskolák, nı-
nevelés... ki hallott ilyet… s Ward Mária 
eretnekség címén egyházi fogságba kerül, 
pedig éppen az angol protestantizmussal 
szemben akarta a leányokat hitükben 
tudatosakká tenni és képzésüket ezért 
tartotta szükségesnek. Rendjét is 
rombadöntötte a feloszlató Bulla és csak 
röviddel halála elıtt kezdett újabb engedély 
alapján a romokon újra építeni. 

Mit érezhetett a kedves és szelíd 
Kalazanci szent József, a Piaristák alapítója, 
a szegény, rongyos utcagyermekek atyja, az 
ingyenes népiskolák megteremtıje, mikor az 
inkvizíció felfüggesztette generálisi hiva-
talától és mint 92 éves aggastyán avval a 
tudattal szállott sírjába, hogy életmőve a pápai feloszlató Bulla következtében ıt 
a halálban megelızte. 

S mit szenvedett a Jézus Társasága, mely pedig egyenesen a római 
pápának nevel minden küzdı munkára kész áldozatos és önmagának meghalt 
sereget? Börtön, vagyonvesztés, rágalmak, kivégeztetés mind soron vannak. 

A portugáliai ágat magának a közismert Saldana bíborosnak 
segítségével törik le az életerıs fáról, Franciaországban a parlament tépi ki 
gyökerestıl. A spanyolországi 6000 jezsuita elfogatását királyi jóváhagyással 
eszközlik. Végre XIV. Kelemen pápa a XVIII. században az egész rendet 
feloszlatja, mely csak VII. Pius pápának 1814-ben kelt új engedélye alapján kél 
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életre a schizmatikus Oroszországban megmaradt töredékbıl, hol a feloszlatást 
annak idején nem hajtották végre. 

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

De akadályok, nehézségek nem tartóztathatják fel a szerzetes gondolatot 
haladásában. Az Egyház és a lelkek ügyéért égı emberek továbbhaladnak a 
megtört úton. A kezdéskor annyit szenvedett rendek újra kelnek és az épület 
mindig magasabbra emelkedik. Ami az egyiknek nem sikerül, azt diadalra 
juttatja a másik. Genf szent püspökének is volt alkalma örvendeznie annak, 
hogy amit ı a Vizitációnak nem tudott kieszközölni, azt Szent Vince elérte az 
Irgalmas Nıvérek számára. 

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

İ teljesen elválasztja a lényeget az azt borító formáktól. Klauzúra 
nélküli kijáró nıvérei az egyházjog szerint már nem tulajdonképpeni 
szerzetesek. Maga az alapító Szent így ír nekik az eddigi formák elhagyásáról: 

„Kedves Leányaim! Önök nem szerzetesnık és ha akadna közöttük 
valamely zavargó szellem, aki azt mondaná: szerzetesnıknek kell lennünk, mert 
az sokkal szebb életmód, ah, kedves Nıvérek, 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 beleegyezésüket. Ugyanis aki a szerzetes életet 
hangoztatja, az a kolostort is követeli. Ez esetben pedig a keresztény szeretet 
leányai világgá mehetnek.” 

„Ha azt találja kérdezni (a püspök), hogy kicsodák, vajon szerzetesnık-e? 
válaszolják azt, hogy nem. Semmi esetre sem. Adják tudtára, hogy Önök 
nagyrabecsülik a szerzetesnıket, de ha azok akarnának lenni, szükségképen el 
kellene zárkózniok a világtól, ami egyértelmő volna evvel a kijelentéssel: Isten 
hozzád szegények szolgálata! Ha pedig tovább kérdezi, hogy tesznek-e szerzetesi 
fogadalmat, mondják neki: nem méltóságos urunk, mi csak annyira kötelezzük 
magunkat Istennel szemben, 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, 
rostélyuk az istenfélelem és fátyoluk a szent szerénység.” 

Minél jobban belehatolnak a szerzetesek módjára élı társulatok a külsı 
világi élet irányításába, annál jobban kell a formákon és kötöttségen tágítaniok. 
A szociális programmal dolgozó alakulatok már nemcsak klauzúra nélküliek, 
hanem sokszor magánfogadalmasok, vagy egyáltalán nincs fogadalmuk. 
Gyakran mellızik a világiaktól való elkülönülést, sıt vannak, akik közös életet 
sem élnek és teljesen formák nélkül követik az evangéliumi tanácsokat. 

Fıleg a mi korunk gazdag ilyen szabadabb egyházi szervezetekben, 
melyek sorában, - hisszük, hogy a jó Isten akaratából, - a Szociális Testvérek 
Társasága is helyet foglal. 
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Mit akar a Szociális 
Testvérek Társasága 

 
 
A Társaságot a legújabb idık hívták létre. Benne az ısi szerzetes gondolat 

a legmodernebb fejlıdés élén való haladáshoz kapcsolódik. A Társaság teljesen 
átéli és kifejezi a hivatásos élet lényegét: a léleknek isteni szeretetben való 
jegyesi átadottságát, de munkában eddig nem ismert mozgásszabadságot ad 
tagjainak. 

Munkakörét tekintve, nem tart fenn 
intézményeket, hanem csupán a meglevı 
katolikus intézetek és intézmények számára, 
továbbá általános szociális munkatérre képez 
munkaerıket olyanformán, mint az Irgalmas 
Nıvérek 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 legegyszerőbb, 
leggyakoribb szolgálati lehetıségeinek körében 
(családgondozás, öregek, árvák intézetei, 
foglalkoztatók, menhelyek stb.) képezi ki tagjait, 
de kizárólag úgy, mint más intézmények és 
intézetek leendı alkalmazottjai. Erre égetı 
szükség van. Sok áldásosan mőködı 
intézményünk gyors virágzásnak indulna, ha 
fenntartóik olyan munkaerıket állíthatnának 
be, akik egészen az ügynek élnek. 

Ez a Társaságnak annyira féltett 
programja, hogy Szabályzata egyenesen kizárja 
saját intézmények létesítését, nehogy ettıl a 
programjától az egyesületi önzés különbözı 
címek köpenyege alatt valaha is elcsábítsa, vagy 
erejét, mellyel mások rendelkezésére kellene 
állnia, önérdekek kiszívják. 

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

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

közélet porondjára állítson olyan szellemi munkásokat, akiknek hivatásbeli 
feladata, hogy katolikus közérdekeket a család, nı és gyermek ideiglenes és örök 
boldogulásának érdekét képviselje, és azokért ugyanolyan modern eszközökkel 
és azon centrumokban szálljon síkra, amilyen modern eszközökkel és amely 
centrumokban a világi hatalom birtokosai fejtik ki mőködésüket, döntıleg hatva 
ki milliónyi embertömegekre és jövı századokra. 

A szerzetesintézmények eddig az élet azon vonatkozásait, melyeket az 
ember, mint állampolgár tölt be, kikapcsolják tevékenységi körükbıl. 
Foglalkoznak az emberrel az élet tavaszán az iskolában. Az élet kálváriás útjain, 
a kórházakban, az élet zátonyain, a javítóintézetekben, szegényházakban, 
fogházakban. A mőködés körét tekintve, a Jézustársasági atyák mennek el 
legmesszebbre. İket ott látjuk a közéleti és kultúrmozgalmak irányításánál, de 
az államéleti tevékenység határvonalánál ık is megállanak. 

Fıleg azonban nıi vonatkozásokban nélkülözünk olyan, az evangéliumi 
tanácsok alapján álló szervezetet, mely az élet erejében álló, az alkotó, a haladó, 
a földi boldogulásáért küzdı és mégis Istent keresı nıi honpolgár számára olyan 
sarkpontokat alkosson, melyek felé közéleti tevékenységének iránytőjét 
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 tömegben is. 
De csak azon lehetıségek közt, melyeket a világi hatalom birtokosai számukra 
mint olyanokat kijelölnek. Így a tanítószerzetek minisztériumi tantervek alapján 
tanítanak, de új iskolatörvényeken dolgozni 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 
hatáskörükön kívül esik. Önfeláldozó munkát végeznek a javítónevelıkben, 
menhelyeken, de a gyermekbőnözést okozó gazdasági vagy lakásviszonyok 
problémái, az aggkori biztosítás kérdései tılük távol esnek. 

Távol áll tılünk a szándéknak még árnyéka is, hogy a 
szerzetesintézmények érdemeit akár csak egy porszemecskével is csorbítsuk. 
Hiszen amit az egyháziak az emberiségért tettek és tesznek, azt foliánsok 
betőmilliárdjai sem foglalhatják össze. Azt csak a mindentudó Isten képes örök 
könyveibe feljegyezni. Ezek a sorok csupán csak azt akarják kifejezésre juttatni, 
hogy vannak az emberi életnek széles mezıi, ahová az evangéliumi tanácsok 
alapján álló Krisztus-katonák még nem jutottak el. 

Érthetı, hogy az irgalmas szeretet elıször odafordul, ahonnan a szenvedık 
jajkiáltásai hallatszanak. Az is érthetı, hogy az apostolkodás szelleme meg 
akarja nemesíteni az emberpalántákat és behatol az iskolákba. De még inkább 
érthetı, 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 Istenhívık 
visszahúzódnak a nyilvánosságtól, mint hogy az elvezethet Tıle; a gazdasági élet 
eszközeitıl, minthogy azok veszélyeket rejtenek magukban; és a hatalomtól, 
minthogy az könnyen mérgez. Meglátja, hogy mit jelent az, ha az Istenhívık a 
láthatatlan valóságot tagadóinak átadják a teret, ahonnan épp úgy forrásozhatik 
áldás mint átok, élet mint halál. Amit innen, a társadalmi élet lüktetı 
centrumából technikailag, gazdaságilag és hatalmilag felfegyverkezve 
rombolhatnak, azt a Karitász minden áldozatosságával sem építheti újra, mert 
nem rendelkezik azon joghatósággal és földi eszközökkel, melyekkel az 
államhatalom gépezete dolgozik. 

Tudtunk-e pld. annyi gyermekotthont felállítani, mint amennyire szükség 
lett volna, hogy a polgári házasságot behozott egyetlen törvény folytán széthullt 
családi fészkekbıl az utca sarába kiesett emberfiókákat új fészekbe 
helyezhessük? Képesek voltunk-e társadalmi úton csak megközelítıleg is 
elegendı menhelyet építeni elaggott munkások számára, kiknek problémáját a 
Vass-féle társadalmi biztosítási törvény századokra menıleg elıre menve 
megoldotta? 

Ezt tudva akar a Szociális 
Testvérek Társasága olyan Krisztus-
katonákat nevelni, kik a szó erejével, a 
szervezkedés gépezeteivel, polgárjogaik 
gyakorlásával, tehát szellemi 
fegyverekkel, megelızı tevékenység-ben, 
törvényhozói mőködésben, tömegeket 
felölelve, jövı generációkra kihatóan 
állnak ırt hivatásból az Egyház érdekei, 
a család, nı és gyermek javai mellett, 
vagy harcolnak értük, ha kell. 

Sokan aggódva nézik ezt a 
törekvést. De ha meg áldja 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 erıkké 
nemesítse. Az, aki kegyelmet tudott adni embereknek, hogy egy életet a 
remeteségben éljenek le, az nem adhat-e kegyelmet másoknak arra, hogy az élet 
forgatagának centrumában helytálljanak, és el ne sodortassanak? 

A Szociális Testvérek Társasága úgy ismerte fel, hogy erre is kapott 
hivatást. A maga gyengeségét és semmitmondó szürkeségét látva, visszarettenne 
ugyan a feladat nagyságától, de bizalomra ébred, ha Arra tekint, Kitıl minden 
hivatás jı és Ki mindenkit megerısíthet. 

Az Úr Isten kertjében sokféle növény terem. Azért ne féltse a pálma a 
borókafenyıt. A pálma gyökere vízre, koronája tőzre termett. A borókafenyı a 
sziklák gránitján és északi viharok szélvészében van otthon. 
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A másik feladat 
 
A lelkiélet terén a Társaságnak sajátos feladata a Szentlélek kultuszának 

fokozottabb terjesztése. 
A Szentlélekkultusz belsı összefüggésben van munkabeli hivatásával. 

Mivel tagjait exponált helyekre állítja, töretlen utakra küldi, a ma, sıt a holnap 
problémáinak oldozgatásával bízza meg és az 
Egyház szellemi ellenségeivel állítja szembe, 
állandóan választaniok, dönteniök, védeniök, 
támadniok, különböztetniök, helytállniok, 
ellentállni-ok, kitartaniok, kezdeményezniök 
kell nekik. Munkaterületeiken nincsenek 
paragrafusok, ismétlıdések, kaptafák, 
fedezékek. Itt sokat kell gondolkozni; még 
többet megérteni és a legtöbbet megérezni. 
Itt meglátja mindenki saját elégtelenségét és 
naponta átéli, hogy nincs élete a bölcseség, 
értelem, tudomány, a tanács, jámborság, az 
erı és istenfélelem Lelke nélkül. 

Átéli a lét szépségét, gazdagságát és 
boldogságát, ha az lélekkel telített és ezen 
átélés a Teremtı Atya, a meghívó Fiú mellett 
odakapcsolja az elevenítı s megszentelı 
Szentlélekhez. 

A Társaság egész belsı életét átlengi a 
Lélek keresése és tisztelete. Ez kifejezést 
nyer imáiban, kápolnái Szentlélek-kápolnák, 
fıünnepe a pünkösd, jelvénye a Galamb. 

Élve a lélekkel teltség boldogságát, és minden emberi boldogtalanság okát 
a lélektelenségben látva, a testvérek különlegesen szeretett hivatásuknak 
tekintik a Szentlélek-kultusz terjesztését a több lélek után szomjazó világban.2 

 
 
 
  

 

                                                           
2 A Társaságnak ebben a körben konkrét programja Budapesten egy olyan felséges Szentlélektemplom 

építése, amilyen felségesen nagyszerő és boldogtó a Szentlélek az ı misztikus mőködésében. 
Ebbıl a programból ma még csak egy kis házikápolna valósult meg. Azonban a Testvérszövetség az évi 
gabonagyőjtést, a Társaság pedig a halottaknapi adományokat nemcsak az anyaház, hanem annak 
tehermentesítése után fıleg a templom építéséhez szükséges összeg biztosítására fordítja. Aki indítást érez arra, 
hogy ezen terv elıbbrevitelét adományokkal, vagy munkával támogassa, vagy éppen ebbe egy életet fektessen, 
jelentkezzék a Társaság központi házában Budapest, VII, Thököly-út 69. 
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Szent Benedek öröksége  
 
 
A szerzetesek nagy 

Patriárkájának ezernégyszáz 
éves gazdag hagyatékából sokat 
vett át a Társaság. Elıször is 
azt, hogy nekünk együtt kell 
élnünk az Egyházzal, hogy az 
Úr Isten szolgálata mindent 
megelız és hogy annak 
lehetıleg fényesnek kell lennie. 
Ebbıl kifolyólag erısen 
kidolgozza a tagok lelkében azt 
a tudatot, hogy a hivatásban az 
elsı sorban lényeges a léleknek 
jegyesi szeretetben való 
átadottsága. 

A Szabályzat ennek 
szellemében az Úr Jézushoz 
való kapcsoltságot avval akarja 
biztosítani és elıre tenni, hogy 
egy külön csoportot állít be: az imádkozók csoportját, kiknek feladata elsısorban 
a kontemplatív élet, az Istenszolgálat méltó ellátása, és a kint dolgozóknak 
imával való támogatása. Imaéletük állandó emlékeztetés a dolgozó tagok 
számára, „hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének 
azonban kárát vallja”, és ellensúly a munkának kifelé és szétszóró kísértéseivel 
szemben. 

Az anyaházban (jelenleg a testvérképzıben), állandó Szentségimádás van, 
melyet a lehetıséghez képest, esetleg csak órákra korlátozva a fiókházak is 
bevezethetnek. 

Az Istentiszteletnél a liturgia elıírásának érvényesítésére nagy gondot 
fordít. Így pl. a szentmise bemutatásánál a jelenlevık (ma még csak a 
testvérképzıben) karban ministrálnak, nagyobb ünnepeken a szentmise változó 
részeit is éneklik és tehetségükhöz képest mővelik a gregorián éneket. De 
természetesen, ami ebben a tekintetben eddig megvalósult, az még csak csírája 
annak, ami gondolatban és vágyban a tagok lelkében él, fıleg,  ha az Úr több 
kontemplatív életre hivatott jelentkezıt fog küldeni és ha a Szentlélek temploma 
már állni fog. 

Szent Benedek Regulájának szellemében az általános kötelezettségénél 
jobban hangsúlyozza a morum conversiót. 

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

megvalósítandó, 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 bőntıl való rettegést, 
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vagyis azt vallja, hogy életünknek naponkinti jobbítása, az erényekben való 
folytonos haladás. 

Az élet sokkal inkább a jónak állítása, mint a rossznak tagadása. 
Evvel az irányzattal belsı összefüggésben van a testvérek kifelé való 

mőködésének stílusa: soha sem visszavonulni valamitıl avval az indokolással, 
hogy ez nem jó, vagy nem szép, vagy veszélyeket rejt, hanem mindenbe 
behatolni, meghódítani a jónak és szépnek, és legyızni a veszélyeket. 

Ebbıl következik az öröm tudatos ápolása úgy az egyéni életben, mint a 
külsı tömegmunkában.3 

 A Társaság arra neveli tagjait, hogy minden körülmények közt, minden 
nehézségben és küzdelemben keressék ki az abban rejlı jót és szépet, mert az Úr 
Isten mindent a jóért, a szépért, a boldogságért ad, vagy enged meg, s gyızzék le 
a tagadást, mely az esetleg található nehézségekben és szenvedésekben zátonyra 
viheti a lelket, s azok miatt nemcsak a meglevı örömét veszti el, de elsorvasztja 
magában az építı erıket, melyeket csak pozitívumok táplálhatnak. 

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

Ez a törekvése nyer kifejezést az évente egyszer tartott „családi est” 
rendezésében,4 melyre a testvérek minden rokona hivatalos, hogy kedélyes 
együttlétben feledjék az életutak vonalainak eltérı voltát, melyre a hivatások 
különfélesége ragadja az egymást szeretı embereket. 

   
   

 

                                                           
3 A Társaság ezen etikai törekvésébıl kifolyólag vett részt 1927-ben 15 tagjával az iskolanıvérek 
Intézményének kebelében alakult bizottságban a „Mindenki karácsonyfájá”-nak gyújtásában. Ez az akció, 
melynek célja volt, hogy karácsonyi örömet vigyen az utca listára nem vett rongyosainak, megmutatta, hogy az 
emberi lélek mélységeibıl milyen megszentelt visszhang felel a megszentelt öröm hangjaira. Amitıl 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 „Emlékezı Esték”-et. Ezeken utat akar nyitni a 
tömeglélekhez gyászának szomorúságában, be akarja oda vinni az Egyháznak a feltámadásba és a viszontlátásba 
vetett hitét, mellyel még a halál szomorúságát is legyızi a végsı gyızelem diadalmas örömével. 
4 Ezen törekvéseinek megfelelıen reményli a Társaság, hogy egyszer sikerül olyan csa1ádi társházat létesítene, 
melyben otthont találnak belépı testvérek egyedülálló s elöregedı szülei vagy testvérei. Bár engedné meg a jó 
Isten, a szeretet Istene, hogy ezen sorok olyanok kezébe jussanak, akik át élték a magárahagyatottság és 
egyedüllét keserőségét és készek a Társaságot ezen tervének: - a hozzá tartozók otthonának létesítésében - 
segíteni. 
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További 
típusvonások 

  
Minden szerzetescsalád az egész tökéletességre törekszik. Mégis 

mindegyik különlegesen ápolja azon erényeket, melyek speciális hivatásából 
folynak és azt támogatják. Az egyik a szegénységet, a másik a külsı aszkézist, a 
harmadik az alázatosságot gyakorolja különös szeretettel. 

Annak az ideálnak, amely a Szociális Testvérek elıtt lebeg, szintén meg 
vannak a sajátos típusvonásai: 

A jellemszilárdság, mely 
nélkül elképzelhetetlen a külsı 
világ forgatagában való munka, 
hol mesterséges bástyák nem 
védik a harcost, egyedüli 
támasza a belsı meggyızıdés 
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 elıtte lebegı 
eszménynek, mi egyezik a 
Társaság irányzatával, milyen 
eljárásokat kell kerülnie, 
nehogy megtagadja a zászlót, 
melyet magasra kell tartania. 

A szabadlelkőség, mely 
függetlenít emberi 
tekintetektıl, nem vezetteti 
magát félelemtıl, nem tér le 
útjáról jó kilátások miatt, mely 

szolgál és szolgálatra kész szolgaiasság nélkül, független szabadosság nélkül, 
meggyızıdést követ makacsság nélkül, tud útján szaladni gyeplızés nélkül. 
Ezért imádkozzák a testvérek naponta: „Add Uram, hogy méltók lehessünk a 
szabadságra.” 

Az önzetlenség: A Társaság azáltal, hogy elveszi magától az öncélok 
lehetıségét, tagjait önérdekektıl menten kapcsolja azon ügyhöz, melybe 
beállítja. A testvérnek a reá bízott „idegen” ügyet kell minden erejével 
szolgálnia. Nem lehetnek mellékérdekei, be nem vallott céljai, eszközként 
kihasznált rábízott munkakörei. Kerülnie kell a Társaság érdekeinek oly módon 
való szolgálatát, melyet a „célszolgálat” fogalma fed, mert a Társaságnak az Úr 
Isten és a társadalom ügye a legfıbb érdek és nem önmaga. 
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Igénytelenség. Minthogy a testvérek közszolgák, magukat minden 
körülmények közt - akkor is, ha vezetımunka alakjában szolgálnak, - annak 
megfelelıen kell beállítaniok; úgy az egyéni, mint a társulati érvényesülést, mint 
különféle látszatokba öltöztethetı, de valójában elvetendı önszeretetet, 
kerülniök kell. Sem lenézı bánásmód, sem színvonalon aluli életkörülmények 
nem lehetnek ok arra, hogy kötelességük teljesítésétıl visszavonuljanak, vagy 
szolgálatrakészségük csorbát szenvedjen. 

Becsületes nyíltság. A Társaság minden tagjának közös vonása kell, hogy 
legyen, de különösen ápolniok kell ezt magukban azoknak, kik közéleti 
mőködésre hivatottak. 

A törvény és tekintélytisztelet az építı erıkkel dolgozók két alapvetı 
tétele. Jelszavuk: törvényszerőség az egész vonalon, szabadon, átértve, 
áldozatok árán is. 

Életrevalóság, mely képesíti az embert, hogy adott új és újabb 
körülmények közt esetleg új eszközökkel, ismeretlen tényezıkkel építeni tudjon, 
- építeni a föld számára is, megteremtse létföltételeit, kivívja az életlehetıséget 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 földöntúlra 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, melynek vonásait lelkükre rá akarják 
vetíteni. A közhit azt tartja, hogy ha az ember sokat néz egy arcra, mely elıtte 
nagyon kedves, idıvel hasonlóvá lesz hozzá. 

 
„Lábunk keményen földön áll, 
De lelkünk helyt itt nem talál 
S a földöntúlra néz." 
 


