
Utolsó munkatársi óránk.

1955. julius 17.

Emberileg feltétlenül határkőhöz érkeztünk. Szétválnak utaink, négyen 
négy felé kerülünk: Pécs, Kőbánya, Fanosai, Deák tér.
Ezen az estén nagyobb távlatokban, átfogóbban kell látnunk,mint álta
lában a munkatársi órákon azt megszoktuk. A munkatársi órák során mik
roszkóppal vettünk szemügyre mindent . Kinagyitottunk apró részleteket, 
hogy jobban vizsgálhassuk. Most inkább távcsőre volna szükségünk, hogy 
egyszerre belássuk a nagy távot, hogy ne vesszünk el apró részletekben, 
Nem szeretném, ha bogarászás lenne mai esténk eredménye. Ma tehát glo
bálisan értékelünk ki mindent.
Előbb hátra tekintünk, majd valamit a jövőről is mondunk:
Amik hátunk megett vannak:
1. Amikor emlékezünk nem szabad elfeledkeznünk Istentr ől. N em hivatal
ból gondolunk rá, hanem természetesen. A feledékenység itt hálátlanságot 
jelentene egyrészt, másrészt helyes értékelésünk elveszitését. Tulságo
son nagyra nőnénk a magunk szemében és ez megrészegithetne bennünket.
Isten volt az, aki idehozott minket, ezt hihetjük. Nem láttunk ugyan 
mást, csak a hivatálos püspöki irást, amivel idehelyeztek, mégis hihet
jük, hogy többről volt itt szó. Amennyire ismerem négyünk életét, azt 
mondhatom, mind a négyünket meglepetésszerüen ért az idehelyezés. Nem 
törekedtünk ide, nem is könyököltünk azért, hogy ide kerülhessünk. Hát
rafelé tekintve megláthatjuk isten végzését. Ő volt az, aki idehozott 
minket.
Isten volt az, aki megtartott. A hivatal gyakran hasonlit tengeralatt- 
járóhoz. Többen. vannak egy helyen, szük térre bezsufolva, n em mehetnek 
el, huzamosabb ideig kell együttmaradniuk. Tulságosan közel vannak egy
máshoz. Az egymás közelében való forgolódás surlódásokat, kisüléseket e- 
redményezhet. Ha néha a légkör feszült is volt, vihar mégsem tört ki. 
Visszatekintve megláthatjuk, hogy még négy egészen különböző természet 
is Isten kezében lehet egy egy irányba menő csapat.
Isten volt az, akinek a jelenléte miatt mondhatjuk el, hogy jó volt 
nekünk itt lennünk, ezen  a veszélyes, rendkivül exponált helyen, kira
katban. Az hogy Őt és magunkat, jobban,mondva hitünket, soha meg nem kel
lett tagadnunk, nyilván az Ő csodája. Ő volt, aki megtartott. H ála le
gyen Néki!
2. Amikor emlékezünk nem szabad elfeledkeznünk egymásról sem. Kést szok
tak ugy fenni, hogy egy másik késsel élesiti k. Isten gyakran igy feni, 
csiszolja, élesiti eszközeit, szolgáit, jelen esetben velünk is ezt tet
te. Ha egymásra emlékezünk, igy summázhatjuk az elmult esztendőt:
a/ megtanultunk együtt dolgozni. Jellemző erre a szeretetvendégségeinkre 
végzett br gádmunka .
b/ megtanultunk együtt örülni és sirni,
c/ megtanultuk egymás véleményét elfogadni, méltányolni, s ha kellett 
a magunkénál, jobbnak tartani.
d/ közösségi öntudatot nyertünk. Jelentett valamit az, bárhol is szol
gáltunk, hogy Deáktériek vagyunk.
e/ szivesen jöttünk haza bárhonnan, mert itthon szerettük és megértet- 
 tük egymást.
f/ megtanultuk használni a fejünket az eseményeket illetően a hitünk 
mellett. Nem ragadtak el hangulatok, indulatok, tudtunk józanul mér- 
 legelni.
g/ nagy emberismeretre tettünk szert. Vezető emberek közelében és fur
csa figurák között éltünk egy esztendeig.
II. A jövő:

1. A megtett ut kötelez. Ha valahol voltunk, ugy azt már le nem moshat- 
juk magunkról. Egy évig a Deák téren voltunk - ez a közös mult kötelez.
2. Harcolnunk kell a feledékenység ellen. Nem vagyok optimista arra 
vonatkozólag, hogy 10 év után is ugyan ilyen frissen emlékezünk egymás
ra, hiszen rossz tapasztalataim vannak /érettségi bankett, konferenciák 

 teológia, káplán évek/, de látom azt, hogy ahol tudatosan ápolják ott
megmarad a a barátság /példák/. 3. Nem szabad, hogy hangulatok kom ányo zzana 
egyházi élet mai legveszélyesebb kisértése: a hangulatok uralma. Józanság


