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„A szentség nem a teológián múlik,
hanem az akaraton.”
(Futó Károly

atya)

Kármel

Beköszöntő
Harminc évvel ezelőtt egy hosszú negyvenéves téli időszakot túlélve indulhatott
virágzásnak a magyar egyház. A rendszerváltás magával hozta a szerzetesrendek
legális működésének lehetőségét is. A szerzetesek visszatérhettek kolostoraikba, és
újrakezdhették annak az élethivatásnak a megélését, amelyre a szétszóratás előtt
elindultak. Hazánkban sok rend át tudta vészelni ezt a hosszú sivatagos időszakot,
és nagy örömmel fogott neki az újraindulásnak. A Kármel újság jelen számában
emlékezünk erre a három évtizede történt változásra, legalábbis annak a magyar
Kármellel kapcsolatos eseményeire. Emlékezésekkel próbálunk visszamenni a
múltba, és nem felejtjük el azt sem, hogy folyóiratunk is ekkor indulhatott útnak.
A Magyar Kármelita Rendtartomány 1950-es feloszlatása előtt a Szent Terézke Rózsakertje című rendi folyóiratot készítette. Ennek lett, mondhatjuk, jogutóda a
Kármel újság.
Még a történelmi eseményeknél maradva, nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy száz évvel ezelőtt a Tanácsköztársaság néhány hónapos fennállását követően,
ha csak rövid megpróbáltatás elszenvedése után is, szerzeteseink új esélyt kaptak
a működésre, építkezésre. Erről a régebbi eseményről is megemlékezünk egyik
írásunkban.
Írásaink tartalma azonban nem korlátozódik csupán régi események felelevenítésére, hanem amellett, hogy megpróbáljuk a történések máig tartó utóhatásait
is vizsgálni, tudatosítjuk, hogy az újraindulás nemcsak egy külső jelenség vagy
lehetőség, hanem lelki életünknek is egy fontos mozzanata. Már az első szerzetesek
hangsúlyozták, hogy a lelki életben mindig újra kell kezdeni: ha minden napot
tudatos odafigyeléssel indítunk, akkor sokkal jobban megnyílunk Isten ajándékai
előtt, mint ha ezt mellőzzük, és kizárjuk életünkből a felfrissülés lehetőségét. Kívánom mindenkinek, hogy az itt olvasható emlékezések és gondolatok – melyek
reményeim szerint az adventi időszakra vagy Jézus születésének ünnepéhez közel
elérhetővé válnak – indíttatást adjanak a lelki újrakezdésre, megújulásra.
P. Péceli Bence Imre OCD
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„A Máriának való
odaadottságot
minden nap gyakorlom”
Az

interjút készítette

P. Péceli Bence Imre OCD

Gyulay Endre (Szeged-Csanádi nyugalmazott megyéspüspök) a Kármelben

egy lelki erőtért talált, és ennek hatására be is lépett a harmadik rendbe, egy
olyan korban, amikor ezt a hivatást csak titokban lehetett gyakorolni. A püspök
atyával a hivatásáról, a szerzetesekkel való kapcsolatáról és a magyar szerzetes
közösségek újraindulásáról beszélgettünk.

Hogyan bontakozott ki a püspök atya hivatása? Ebben szerepet játszottak szerzetesek is?
Középiskolai tanulmányaimat Pesten, a
Tisztviselőtelepen kezdtem a Széchenyi
Gimnáziumban. Egy úrnapi körmeneten,
amikor megjelent előttem az Úr Jézus kérdése, hogy mi lenne, ha te vinnél engem,
az volt a hivatásom kezdete. Aztán jó apám
agyvérzést kapott. Hódmezővásárhelyre
kerültem a református gimnáziumba. Ez
volt a legolcsóbb akkor. Onnan bekerültem Szegedre a kisszemináriumba. Jezsuita
vezetés volt a nagyban és a kicsiben is. Itt
találkoztam először P. Hunya Dániel jezsuitával, aki a nagyszemináriumnak volt a
vezetője. Időnként megjelent a kisszemináriumban is előadást tartani vagy beszélget-

ni. Közben, 1944-45-ben édesapámmal
az oroszok elől elmenekültünk a Dunántúlra. 1945-ben visszakerültem, bejöttem
a szemináriumba. Tíz hét alatt letettem az
ötödik gimnáziumot, volt egy ilyen délutáni tagozat. Akkor egy kellemetlen élményben volt részem. Egy levelet kellett volna
elvinnem Battonyára a plébánosomnak.
Az irodaigazgató úr kérte, hogy mielőtt
hazaindulok, menjek be a levélért. Kerestem őt, de nem volt ott az irodában. Indulnom kellett, hiszen a vonatok úgyis nagyon
furcsán közlekedtek 45-ben. Hazamentem
Battonyára levél nélkül, és ebből nagy botrány lett, számomra negatív következmén�-
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ilyen nagyon imádságos, nagyon elmélyedt,
inkább a Kármel felé hajló lelkülete volt.
nyel. Szeptemberben, mikor bejöttem,
közölték, hogy köztem és a szeminárium
között minden jogi kapcsolat megszűnt,
vagyis elbocsátottak onnan. Akkor kerültem a püspöki tanoncotthonba, fizető
vendégnek. A szeminárium ingyenes volt.
Jó apám két évig nehéz körülmények között agyvérzésben feküdt. Ott volt igazgató
Magyar Károly, aki később spirituális is lett
a szegedi szemináriumban. Ő kármelita
harmadrendi volt. Nyolcadikba visszavettek, aztán bekerültem a nagyszemináriumba. P. Hunyának nagyon jó kapcsolata volt
a pécsi Kármellel. Sokszor tartott lelkigyakorlatot, talán még meg is van az Erzsébet
anyával való levelezése. Nem tudom, hogy
kiadták-e nyomtatva, de nekem megvan
gépelt formában. Ezen a módon közkézen
forgott akkor a Kármelen belül, nagyon
mély lelki dolgok voltak benne. Az volt a
szokása, hogy a szemináriumba belépők
névsorát elküldte a pécsi Kármelbe. És ott
mindenki pártfogásába vett közülük egyet
vagy kettőt, attól függően, hogy mekkora volt a jelentkezés, és a nővérek naponta
imádkoztak értünk. Ez volt a pécsi Kármel
és a szegedi szeminárium közti kapcsolat.
Egyikük sem tudta, hogy ki a másik. Amikor a rend felosztása volt, találkoztam avval
a kisteleki nővérrel, aki engem istápolt lelkileg. Ez volt az első benyomásom a Kármellel. P. Hunyának a jezsuitasága mellett egy

És akkor nem gondolt arra, hogy jezsuita legyen? Vagy talán nem is lehetett akkor már
azt megélni?
Akkor még lehetett volna, de nem, nekem kezdettől fogva, ha szabad így mondanom, világi papi hivatásom volt. Az
emberek között lelkipásztori szolgálatot
akartam teljesíteni. A másik az, hogy
nem volt annyi értelmem, mint ami a
jezsuitákhoz kellett. A kármelitáktól
meg messze voltunk lelkületben is, meg
távolságban is. Battonyán voltam ministráns, ott Rokonai Béla és egy másik
Szegeden végzett kármelita harmadrendi
volt. Rokonai Béla testvére kármelita nővér volt. Velük együtt többször jártam
Kunszentmártonban. A papnevelési munkája a Szent Ignáci lelkigyakorlatot húzta
ki öt évre, és annak a menetébe kapcsolódtunk be, havonta volt lelki beszámoló, nagyjából hetenként gyóntunk. Akkor
35-40 volt a létszám, később a kis jezsuitáktól, mikor szétszórták a szerzeteseket,
odakerült a Manrézából a fele, így 80-ra
duzzadt a létszámunk. Amikor elmentek a
jezsuiták, jöttek a kalocsai teológiai tanárok. A Várkonyitól kezdve mindenki más.
Nagyon érdekes légkör volt. Új szellem
kezdődött. De a spirituális vonal maradt,
mert bár P. Hunya már nem bírta egészségileg, az ő első tanítványa, Magyar Károly
atya lett a spirituális, és vette át Hunyának
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az irányát, így a következő kéthárom év ugyanabban a szellemben ment tovább. Elérkeztünk a szentelés előtti időig,
és akkor kezdtem én kétségbe
esni, hogy miként tudom én ezt
kibírni, lelkiségben és munkában. És ekkor jutott eszembe,
hogy kellene nekem egy olyan
kegyelmi hátvéd, amelyiknek a
gyümölcsét élvezem, bár nem
én dolgozom meg érte. Vagyis,
amíg én a lelkipásztori munkát
folytatom, mások imádkoznak
értem. És akkor kértem Magyar Károly atyát, akinek volt
hatalma és megbízatása – hiszen a szétszóratás már megtörtént –, hogy tagokat vegyen
fel a Kármel harmadrendjébe,
és ő engem is beöltöztetett.
A szentelés előtt léptem be a
Kármel világi rendjébe. Ekkor
volt a Jézus szíve és a Máriának
való felajánlásom, amit magam fogalmaztam meg, és ettől
kezdve próbáltam a Kármelnek
a szellemét és lelkületét élni.
Nagyon szerettem, és szeretem ma is Keresztes Szent János írásait. A költeményei
is rettentően elgondolkoztatók, amilyen
érdekes lelkületet, szellemiséget tud belevinni. Kis Szent Terézzel is nagyon jóban
vagyok. A kis utat nagyon szeretem. Nagyon jó volt Marcell atyának a Kolostori
iskola című műve. Ezt például nagyonnagyon szerettem, nagyon belém ivódott.

Egy nagyon jó áttekintés volt, és alakított
a lelkiségemben. Ezek, ha nem is napi, de
most is havi olvasmányaim. A Kármelben
három napot hústalanul töltenek: a szerdát, pénteket és szombatot. Ezt azóta is
tartom, kivéve, ha valami fogadáson kellett részt vennem. A kármelita imádságot
is végzem, amit a skapuláré mellett szoktak
mondani. A Jézusnak való konszekrálást
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A beöltözéskor új nevet kapott.

és Máriának való odaadottságot is mindennap gyakorlom.
Magyar Károly atya valamiféle személyes
kapcsolatban volt a kármelita atyákkal is,
hogy hatalmában állt, hogy beléptessen embereket? Mindent titokban kellett tenni akkor, ugye?
Maga a belépés teljesen titokban ment.
Gondolom, Magyar Károly közvetített az
atyák felé, hiszen éltek akkor is kármeliták.
Csak jóval később, 1987-ben a püspökké
szentelésem alkalmával volt, hogy meghívtak, akkor még az idősebb kármeliták
közül jó páran éltek. Az első ünnepi püspöki szentmisémet a Huba utcai kármelita
templomban mondtam, és a körmenetet
vezettem. Ez volt az első ilyen nyilvános
kapcsolatom a Kármellel. Tudtak róla,
hogy én létezem, és benne vagyok, a magam módján, de fizikai közösség hiányában.
A kunszentmártoni Kármelben is jó
párszor vezettem búcsút, körmenetet, vagy
csak elmentem gyóntatni anélkül, hogy
szertartást vezettem volna. Jó kapcsolatom
volt Juvenál atyával. Őt még battonyai koromból ismertem. Ilyen értelemben a lelkület és az egésznek a szellemisége is bennem volt.

Igen, Magyar Károly adta a Jézus Szívéről nevezett Gellért nevet. Ha a kármelita
nővéreknek írok, akkor azzal is aláírom a
nevemet. Ez egy kicsit az egyházmegyéhez is kapcsolódik. Szent Gellért indította
el az egyházmegyét. Tehát afféle „maszek
harmadrendi” voltam. Mert közösségbe
nem sokszor sikerült bejutni, csak időként
vetődtem el valahova. Többször meglátogattam még Pécsett a nővéreket, még
amikor szétszóratásban voltak. Imádságos
kapcsolatot kértem tőlük. Egy miseruhát
készítettek nekem.
Volt tudomása más harmadrendiekről is abban az időben, amikor Magyar Károly atya
szervezte ezeket a közösségeket?
Nem volt már akkor. Ez ’53-ban történt,
akkor már jócskán benne voltunk mindenben. Viszont én nagyon sokaknak feladtam
a skapulárét. Próbáltam mindig a kármelita
ünnepeket is megtartani, ott ahol éppen
szolgáltam.
Juvenál atyával tehát személyes kapcsolatban
volt?
Juvenál a végén hozzám tartozott, mert
az egyházmegye határának módosításától
Kunszentmárton is átkerült a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe. Én odajártam, mint
főpásztor. De vele a személyes kapcsola-
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tom is nagyon jó volt. Nagyon sajnáltam,
amikor betegsége miatt el kellett onnan
mennie. Ő tartotta ott a Kármel lelkiségét,
szellemiségét, búcsúkon abba a kis kápolnába alig fértek be, és a lépcsőkön keresztül
minden tele volt emberekkel. Majdnem
minden évben ott voltam, még akkor is,
amikor nem én vezettem a búcsút. Vele egy
személyes, baráti és lelkiségi kapcsolatom
volt.
Akkor a kunszentmártoni életet korábban is
ismerte, de akkor még nem gondolta, hogy a
rendhez szorosabban is fog tartozni?
Igen, ismertem, de akkor még erről nem
volt szó. A skapuláré természetes volt, és
maga a kármeli Szűzanyával való találkozás. Amikor egy-két alkalommal sikerült
kimenni a Szentföldre, akkor a Kármel hegyére is elmentem. Az élő kapcsolat Máriával személyesen mindig megvolt bennem,
és annak a tudatosítása is, hogy ez a Kármel
lelkiségén keresztül még szorosabb legyen.
A battonyai harmadrendi kármelita közösség is volt már régebben, éppen Rokonai
káplánsága idején, de akkor én még nem
kerültem be hozzájuk.
A rendszerváltás idején a szerzetesrendek is
visszajöhettek. A püspök atya hogyan követte
nyomon ezeket az eseményeket?
1987-ben szenteltek püspökké, ezért a
rendek visszaállítása idején már kétéves

püspök voltam. 1988-ban írtam meg azt a
bizonyos cikket, amelyet az Új Ember nem
mert lehozni, aztán a Magyar Hírlap hozta le. A főszerkesztőből egy hónap múlva
szerkesztő lett. Szent Sebestyénről írtam,
de ők a Megértően és türelmesen címet adták a cikknek. Arról írtam, hogy Szent Sebestyént nyilazták, úgy látszik meghalt. De
életben maradt, és ment jelentkezni. Minket negyven évig nyilaztak, itt vagyunk
munkára. A magyar erkölcsök eléggé furcsák, szívesen segítünk, de kérjük vissza
az iskolákat, szerzetesrendeket, stb., stb.
A földekről nem volt szó. Ezért a cikkért
nagy dicséretet nem kaptam.
Amikor a szerzetesrendek visszaállítása elindult, én már előtte püspök lettem.
Szegeden megüresedett az alsóvárosi plébánia, és egy ferences papot és egy ferences testvért behoztam Szeged-Alsóvárosra.
Ilyen értelemben visszavettem Alsóvárost
a ferenceseknek. De természetesen egyházmegyei kereteken belül. Később aztán
sikerült azt rendesen is átvenniük. Segítettem a piaristáknak is, hogy elindíthassák az
iskolájukat. Én később építettem oda egy
templomot. Lassan jött a nővérek behozása
is az iskolába. A főigazgatóval jóban voltam. Folyamatosan ment az iskola átadása,
nyolcosztályossá alakult, majd óvoda is lett.
Ilyen értelemben az egyházmegyében megvolt minden. Illetőleg az épületek irányában, mint a püspöki kar megbízottja nagyon sok dolgom akadt. Nagyon sok szer-
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zettel volt kapcsolatom. A kármelitáknak is
a Huba utcát sikerült visszaszerezni. Mint
püspökkari megbízottnak két-három havonta három napot kellett gyűléseken ott
lennem, a behívott polgármesterrel vagy a
plébánossal vagy a szerzet valamely tagjával. Az ország minden részéről találkoztam
emberekkel. A bencéseknek nagyon sok
épületét kellett visszakérni. Jogi és személyes kapcsolatom volt így a szerzetesekkel.
Szegeden a kármelita harmadrend is elindult. Velük volt valamilyen kapcsolata?
Miután újraindultak, többször meglátogattam őket, ismerkedtem velük és amennyire
lehetőségem volt rá, a lelki beszélgetésekkel, vagy más módon próbáltam segíteni
őket.
Idős korából mit szeretne kiemelni a püspök
atya, ami a kármelita lelkiséghez köti?
Tényleg alapvető a Kármel lelkisége és kegyelmi bősége, amiből én mindenképpen
szerettem volna részesülni, nem csak magam miatt. Egy érdekes dolgot, ha szabad
még mondanom. Nagyon érdekes Máriának válasza az életemre. Itt a szobámban,
ha körülnézünk, Mindszenty bíboroson
kívül nem látunk más képet, csak Szűz
Máriát ábrázolót, amiből elég sok van. Én
egyiket sem vásároltam, mind ajándékba
kaptam. Most, hogy a 89. életévet is betöltöttem, és eljutottam 60 éves papi jubileu-

mom után a 65 éveshez is egy évvel ezelőtt,
az ünnepi szentmisén a három édesanyáról
beszéltem. Egy édesanya volt, aki felnevelt,
de 9 éves koromban elment; aztán a nevelő
anyám, akit érdekes módon én magam választottam ki, mert jó apám mondta, hogy
két hölgy közül válasszam ki, melyiket
vagyok hajlandó elfogadni. A harmadik
pedig a Szűzanya, akinek felajánlottam az
életemet.
A vér szerinti édesanyám halála is segíthetett engem a máriás lelkület felé. Ő
hamar meghalt mellrákban, és megkapta a
betegek kenetét is a plébános távollétében
a káplántól, de édesanyám megvárta még,
hogy a plébános úr hazaérjen a szabadságáról, mert egy fontos dolgot akart mondani neki. Másnap édesanyám meghalt. A
plébános úr, vagyis Klivinyi Lajos prépost
nem volt ott a pappá szentelésemen, mert
egy évre börtönbe zárták. Később, amikor
szabadult, elmondta, hogy az édesanyám a
halálos ágyán azt kérte tőle, hogy mindent
tegyen meg azért, hogy én pap legyek. Ezt
meg is tette, de véletlenül sem említette ezt
az üzenetet, tudván, hogy a hivatás nem
így származik, de én úgy gondolom, hogy
édesanyám odaáti imádsága is segített,
hogy közelebb kerüljek a papsághoz.
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Szeretettel felhívjuk figyelmüket
a kármelita nővéreket segítő alapítvány
támogatására!

Alapítványunk célja a női kármelita kolostor működésének
és fejlesztésének támogatása.
Ugyancsak Alapítványunk célkitűzése a lelkiségi központunk
működésének segítése, valamint a kármelita lelkiség népszerűsítése.

Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal,
s amennyiben teheti, anyagi támogatásával
a következő számlaszámon:
Mindenszentek Kármelért Alapítvány
Bankszámla száma:
10918001-00000069-06290006
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:

A kedvezményezett adószáma: 18177662-142
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!

Nagylelkű támogatásukat,
segítségüket hálásan köszönjük,
támogatóinkért rendszeresen imádkozunk Kolostorunkban!
Isten jutalmazza meg gazdagon minden jótevőnket!

Imádságos szeretettel:
a kármelita nővérek és az alapítvány tagjai
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Új kezdet lehet
minden nap
1

Isten Bárányáról

nevezett

Márta

nővér

OCD

írása

A sivatagi atyák meg voltak győződve arról, hogy mindig van lehetőség
az újrakezdésre, Isten elfogadja a bűnbánatot, az Atyai ház kapuja nyitva áll minden tékozló fiú, vámos és megtérő lator előtt.
Ezek a pusztai remeték mesterien tudtak lelket önteni másokba,
hogy azok megerősödve újra keressék az üdvösség útját. Ők maguk,
szent vakságban részesülve s így, nem látván a jót saját magukban, minden nap a legigazibb istenfélelemmel kezdték újra az Isten szolgálatát.
Mások hibáira viszont – a Megfeszített példájára – mentséget kerestek
(Lk 23,34), és Isten nagy irgalmát közvetítve, bűnbocsánat felé vezették
a bűnbánókat.

Újrakezdeni
A mai ember mindennapi tapasztalatai: a krízishelyzetek, a kísértések és az
elbukások, nem voltak idegenek az atyák számára. Az emberi természet nem
változott, pszichénk ugyanolyan, mint az V. században, csak a körülmények
mások. Sem az ember, sem az Isten nem változik. Éppen ezért bátran tudunk
ma is támaszkodni az atyák tanácsaira. Egy testvér megkérdezte Sziszoész
abbát: „Mit tegyek, abba, mert elbuktam?” Azt mondta neki az öreg: „Kelj fel
újra!” Azt mondta a testvér: „Felkeltem, de újból elbuktam!” Erre azt mondta
1

659. Poimén 85. „Poimén abba mondta Piór abbáról, hogy minden napra úgy
tekintett, mint új kezdetre.” A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 262. o.
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neki az öreg: „Kelj fel újra meg újra!” Így szólt hát a testvér: „Meddig?” Az
idős atya azt mondta: „Amíg véglegesen meg nem maradsz vagy a jóban vagy
a bukott állapotban: mert amiben találtatik az ember, arra ítéltetik.”2
Halálunkig van lehetőségünk a felkelésre. Jó vezető irányítása alatt újabb és
újabb bukásaink lelki előrehaladásunk részévé, a tapasztalatszerzés, a tanulás lehetőségévé válhatnak. Ez azt fogja eredményezni, hogy bukásaink után egyre kevesebb ideig maradunk a földön, egyre gyorsabban fogunk felkelni, és egyre hos�szabban és erősebben fogunk ellenállni az ellenségnek, míg meg nem gyógyulunk
teljesen.
Jóra való törekvésünkben sok akadály áll elénk. Az első a csüggedtség.
Csüggedtség
Egy testvér megkérdezte Poimén abbát a csüggedtségről. Erre azt mondta neki az öreg:
„A csüggedtség áll mindennek a kezdetén, és nincs rosszabb szenvedély nála, de ha felismeri az ember, hogy róla van szó, nyugalmat lel.”3
A csüggedés gyökere a feledékenység. Elfelejtjük, hogy egyáltalán nem saját
magunkra kell hagyatkoznunk. Mi magunk vagyunk a gyengeség és erőtlenség, de
van, aki hordoz minket, a jelenben és a jövőben is, erről pedig megfeledkezünk. Vessük magunkat Isten karjaiba, várjuk Tőle
„Jóra való törekvésünkben
a segítséget, és engedjük, hogy Ő hordozzon, támogasson. Ne a hatalmas kihívást
sok akadály áll elénk. Az
nézzük, ami ott áll minden jó kezdetén,
első a csüggedtség.” hanem csak az előttünk levő egy lépést,
melyet Isten ereje megtétet velünk.
Egy másfajta csüggedés is létezik, ez
pedig túlbuzgóságot eredményez.
Egy kísértésekkel küzdő testvér jött Hérakleiosz abbához és beszámolt róluk. Az
atya, hogy megerősítse, ezt mondta neki: „Egy öregnek volt egy tanítványa, aki már
hosszú évek óta nagyon engedelmes volt neki. Egy nap, amikor kísértésekkel küzdött,
leborult az öreg elé és így szólt: »Tegyél szerzetessé!« Az öreg azt mondta neki: »Nézz ki
egy helyet, és készítsünk kunyhót a számodra!« Elment, s körülbelül egy mérföldnyire
2
3

841. Szíszoész 38. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 316. o.
723. Poimén 149. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 276. o.
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talált is. Erre odamentek, és elkészítették a kunyhót. Az öreg azt mondta a testvérnek:
»Amit mondok neked, azt tedd! Amikor kívánod, akkor egyél, igyál, aludjál, csak a
kunyhódból ne menj ki szombatig! Akkor aztán gyere el hozzám!«
A testvér két napig úgy is tett,
ahogy az öreg parancsolta, a harmadik
nap azonban csüggedés kezdett erőt
venni rajta, és így szólt: »Miért tette
„Az ellenség valami különös 
ezt velem az öreg?« Majd nekifogott,
vakságot bocsát ránk.
hogy igen sok zsoltárt elimádkozzék, és
napnyugta után evett. Aztán felkelt és
Teljesen elfelejteti velünk lelki
kiment lefeküdni a kis gyékényére. S
gyengeségeinket.”
azt látta, hogy egy etióp fekszik rajta,
s a fogát vicsorgatja felé. Annyira megijedt, hogy félelmében futva ment az
öreghez, s ajtaján kopogtatva azt mondta: »Abba, könyörülj rajtam és nyisd ki!« Az
öreg tudta, hogy nem tartotta be azt, amit mondott neki, és reggelig nem nyitott ajtót.
Amikor reggel kinyitotta az ajtót, kint találta a könyörgő testvért. Megszánta és beengedte. Ekkor így szólt a testvér: »Kérlek, atya: Egy fekete etiópot láttam a gyékényemen,
amikor kimentem aludni!« Az öreg így válaszolt: »Ez azért történt veled, mert nem
tartottad be, amit mondtam!« Aztán erejéhez mérten kialakította benne a szerzetesi
életmód követését, s így lassanként jó szerzetes lett belőle.”4
Az ellenség valami különös vakságot bocsát ránk. Teljesen elfelejteti velünk
lelki gyengeségeinket. Alig behegedt sebeinkre, melyeket csak vékony és érzékeny
bőrréteg fed be, nem emlékezünk. Megfeledkezünk róla, hogy egy rossz mozdulat
is elég, hogy a hegek felszakadjanak, és hibáink kiújuljanak. Ezzel a vaksággal az
ellenség értelmetlenné teszi előttünk a királyi utat és az engedelmességet a vezetőnknek, amely eddig is kimentett minket. Önfejűvé leszünk. Pedig a gyógyszer a
tanácsok megtartása. Ösztönösen irtózunk az engedelmességtől, ez minden ember
eredeti bűn okozta öröksége, de elcsigázott és fáradt testünknek, melyet a bűn
tönkretett, bizonytalan és gyenge akaratunk, amely keresi a jót, de képtelen rá,
igazi megpihenés lehet az engedelmesség, amely olyan, mint ösvény a jó felé.
Az ellenség azonban olyan vágyakat ébreszt bennünk, melyek ellenkeznek a jó
tanáccsal, az ész pedig, – mivel még képtelen a finom megkülönböztetésre – helyesli ezeket a vágyakat.
Ezt írja Avilai Szent Teréz A belső várkastélyban:
4

267. Hérakleiosz A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 123-124. o.
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„Már mondtam nektek másutt: néha nagy vágyat kelt bennünk a gonosz szellem,
hogy ne azt ragadjuk meg, ami a kezünk ügyében van, s így szolgáljuk a mi Urunkat
a lehetséges dolgokban, hanem hogy ne adjuk alább, mint hogy lehetetlen dolgokra
vágyódjunk.” (7BV 4,17)

Kármel

Téves vágyak
Klimakosz Szent János feltárja mind a közösségben élőknek, mind a magányosságban élőknek az ördög várható csapdáit:
„Az engedelmességben élőkben (a közösségben elöljáró alatt élőkben) az ördög
ébreszti a vágyat olyan erények után, melyeket nem tudnak elérni, mint ahogy a remetéknek azt tanácsolja, hogy arra törekedjenek, ami nem nekik való. Pillants bele a
tapasztalatlan engedelmeskedők lelkébe, és megtalálod a téves gondolatot: vágyat a magányos élet után, a legszigorúbb böjt után, az összeszedett ima után. Ott van a vágy a
hiúság tökéletes távoltartása után, a halálra való állandó emlékezés és állandó alázat
után, a tökéletes szelídség, mély hallgatás és természetfeletti tisztaság után. És mivel ezek
az erények Isten gondviseléséből nem adatottak nekik a harcuk kezdetén, ők oktalanul
átugorják a küzdelem szükséges lépcsőfokait, az ördögtől rászedve, aki arra bíztatja őket,
hogy keressék azokat idő előtt, és így ne keressék és ne is találják akkor, amikor alkalmas
lenne rá a pillanat. A remeték előtt ez a szemfényvesztő dicséri az engedelmeskedők vendégszeretetét, az ő szolgálatukat, testvérszeretetüket, közösségi életet és a betegek ápolását.
Őket is, mint az elsőket is, ez a csaló állhatatlanná akarja tenni.”5
Lelkünk erősödésére tehát legjobb a vezetés, az engedelmesség és az átgondolt
lelki haladás. A tervszerű haladásban van valami tudatos újrakezdés.
Tudatos kezdetek
Antal abba mondta: „Aki egy darab vasat kalapál, először gondolatban fontolóra veszi, mit is akar alkotni: sarlót, kardot vagy fejszét. Ugyanúgy kell nekünk is fontolóra
vennünk, melyik erényt gyakoroljuk, nehogy hiába fáradozzunk.”6
Nakhiasztiszi Dioszkorosz abbáról mesélték, hogy kenyere árpából és lencséből volt.
Évente más és más önmegtagadási gyakorlatba kezdett, mondva: „Idén nem látogatok
meg senkit sem, vagy nem beszélek, vagy nem eszem főtt ételt, vagy nem eszem gyümölcsöt vagy zöldséget.” És így minden küzdelmet megvívott: amikor az egyiket befejezte,
belekezdett a másikba. Így tett évenként.7
Mi talán megmosolyogjuk vagy értelmetlennek találjuk az ilyen erények gyakorlását. Az ördög nekünk is azt súgja, hogy az ilyen eljárás semmiség: „Te mindezeket bármikor meg tudnád tartani, akár egyszerre is. Sőt ezek rég elavult külsődleges
5
6
7

Klimakhosz Szent János, Létra, 57.o. Hilandar monostor, Áthosz, 2003.

35. Antal 35. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 38. o.
191. Dioszkorosz 1. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 99. o.
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módszerek. Te ne a böjtöt gyakorold, hanem inkább óvakodj a magamutogatástól!
Hiszen írva van: »Ők ugyanis elváltoztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel feltűnjenek az emberek előtt.«”(Mt 6,16) És mi azért, hogy elérjük a tökéletes hiúságmentességet, egyáltalán nem, vagy alig böjtölünk. Elfelejtjük, nem tartjuk szem előtt,
hogy az Úr is böjtölt, és vannak olyan dolgok, amelyeket csak böjttel és imádsággal
lehet kiesdekelni. Ugyanígy más, évszázadokon át gyakorolt önmegtagadások a
pszichológia vagy magasabb lelki öntudat nevében eltűnnek. Pedig a kis erények
gyakorlása vezet el a nagyokhoz. A külsődleges tettekben való állhatatosság megerősíti a lelket is. Aki hű a kicsiben, hű lesz majd a nagyban is. De igaz az is, hogy
bálványimádás és elbizakodottság az eszközökben bízni.
Antal abba mondta: „Vannak némelyek, akik aszkézisben összetörik testüket, de
mivel nem nyerték el a megkülönböztetést (diakriszisz), távol maradnak az Istentől.”8
Alkalmas időben alkalmas eszközök használatát a tapasztalt vezető atyától kell
kérni. Ne csüggedjünk el, mert:
Ismét Antal abba mondta: „Láttam, hogy szerte a földön felállítva les ránk a gonosz ellenség összes csapdája. Sóhajtva kérdeztem: Ki fogja kikerülni őket? És egy hangot hallottam, amely azt mondta nekem: az alázatosság.”9
A bűnbánat mint lelki életünk eszköze
Az atyáknál több apophthegma beszél az eltévelyedett szerzetesekről és prostituáltak bűnbánatáról, azt tanúsítva, hogy lehetséges a gyökeres megtérés. Az elhatalmasodott bűn, amely természetünket és minden cselekedetünket már átjárta, nem
nagyobb akadály Isten számára, mint alkalmi gyengeségeink.
Egyszer Szerapión abba egy egyiptomi falun keresztül haladt át. Meglátott egy
prostituáltat, amint kunyhójánál állt, s azt mondta neki az öreg: „Várj meg este, mert
el akarok jönni hozzád, s melletted akarom tölteni ezt az éjszakát!” Az meg így felelt:
„Jól van, abba!” Felkészült hát és megvetette az ágyat. Este eljött hozzá az öreg, bement
a kunyhójába, és azt mondta neki: „Előkészítetted az ágyat?” „Igen, abba” — mondta.
Szerapión atya bezárta az ajtót, s így szólt hozzá: „Várj egy kicsit, amíg el nem végzem,
amit törvényünk előír!” S az öreg belefogott zsolozsmájába. A zsoltároskönyvvel kezdte,
s minden egyes zsoltárnál imádkozott, könyörögve az Istenhez a prostituáltért, hogy
térjen meg és üdvözüljön. Az Isten meghallgatta. Az asszony remegve állt és imádkozott
8
9

8. Antal 8. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 29. o.
7. Antal 7. Uo.
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az öreg mellett. Amikor az öreg befejezte az egész zsoltároskönyvet, a nő a földre bukott.
Az öreg pedig belefogott az apostolos könyvbe, és sokat elmondott belőle, és így fejezte
be a zsolozsmát. Megrendült tehát a nő, és megértette: nem vétkezni jött el hozzá
az öreg, hanem hogy megmentse a lelkét.
Ezért a lábához borult, és így szólt: „Légy
szíves, abba, vezess el oda, ahol az Istennek
„Alkalmas időben alkalmas 
tetszően élhetek!”
Akkor az öreg elvezette a szüzek moeszközök használatát
nostorába, átadta az apátnőnek, és azt
a tapasztalt vezető
mondta: „Vedd ezt a nővért, és ne rójál rá
olyan terhet vagy parancsot, mint a többi
atyától kell kérni.”
nővérre, hanem amit kér, azt add neki, s
ahogy akarja, engedd meg neki, hogy úgy
éljen!” Néhány nap elmúltával azt mondta a nő: „Bűnös vagyok, kétnaponként akarok enni.” Pár nap múlva így szólt: „Sok bűnöm van, négynaponként akarok enni.”
Néhány nap múlva így kérte az apátnőt: „Mivel nagyon megszomorítottam az Istent
törvénytelenségeimmel, légy szíves, vess engem egy kunyhóba, reteszeld be, s egy nyíláson keresztül adj be nekem egy kis kenyeret meg kétkezi munkát!” Így is tett vele az
apátnő. És az Istennek tetsző életet élt a hátralevő időben.10
A Kelliából való János abba a következő történetet mondta el:
Élt Egyiptomban egy gyönyörű és nagyon gazdag prostituált, akihez magas rangú
férfiak szoktak járni. Egyik nap épp a templom felé vitt az útja, s be akart menni. Az
ajtónálló alszerpap azonban nem engedte be, azt mondta: „Nem vagy rá méltó, hogy
belépj az Isten házába, mert tisztátalan vagy!” A nő azonban vitatkozni kezdett, a püspök meghallotta a zajt és kijött. Azt mondta ekkor neki a prostituált: „Nem enged be a
templomba!” Erre azt felelte neki a püspök: „Nem mehetsz be, mert tisztátalan vagy!”
A nő ekkor megrendült bensőjében, majd így szólt: „Többé nem paráználkodom.” Azt
mondta neki a püspök: „Ha idehozod vagyonodat, elhiszem, hogy nem paráználkodsz
többé!” Amikor elhozta, fogta és eltüzelte. A nő sírva ment be a templomba, és így szólt:
„Ha itt így jártam, mit kell majd ott szenvednem?” És bűnbánatot tartott, és választott
edény lett. (ApCsel 9,15)11
Volt egy testvér Paphnutiosz abbával együtt Szkétiszben. Megkísértette a paráznaság,
ő pedig azt mondta: „Ha tíz asszonyt vennék is, akkor sem elégíteném ki vágyamat!”

10
11

875. Szerapión 1. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 325. o.
407. Kelliából való János 1. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 168. o.
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Az öreg bíztatta: „Ne, testvér! Ez csak a démonok támadása.” De nem hallgatott rá,
hanem elment Egyiptomba, és megnősült.
Egy idő múlva történt, hogy az öreg felment Egyiptomba, s találkozott vele, amint
kagylókkal teli kosarat cipelt. Az öreg nem ismerte fel, ő azonban azt mondta neki:
„Én vagyok az a bizonyos tanítványod.” Amikor az öreg meglátta őt ebben a gyalázatban, elsírta magát és azt mondta: „Miért hagytad ott azt a tisztességet, s jöttél ebbe
a gyalázatba? Különben tíz feleséget vettél?” Az nyögve mondta: „Bizony csak egyet,
s azon fáradozom, hogyan lakassam jól kenyérrel!” Azt mondta neki az öreg: „Gyere
ismét velünk!” Az így szólt: „Van még mód bűnbánatra, atya?” Azt mondta: „Van.”
Erre mindent otthagyott, követte, s amikor megérkezett Szkétiszbe, a kísértésből tanulva kipróbált szerzetessé lett.12
Van még egy híres történet a megtért prostituáltról, melyet Lisieux-i Szent
Teréz is ismert és idézett: a Paészia példája.
Július 11-én Szent Teréz a következőket mondta Jézusról nevezett Ágnes anyának befejezetlenül maradt kézirata kiegészítésére: „Mondja meg, Anyám, hogy ha
minden lehetséges bűntényt elkövettem volna, akkor is ugyanilyen bizalmam lenne.
Érezném, hogy a bűnöknek ez a sokasága olyan volna, mint az izzó parázsra hintett
vízcsepp. Azután mesélje majd el annak a megtért bűnösnek a történetét, aki szeretettől
halt meg…”13
Itt Paészia történetére gondol, melyet az ebédlői felolvasásból ismert.
János abbáról mesélik, hogy egyszer egy ifjú leánynak meghaltak a szülei, és árván
maradt. Paészia volt a neve. Elhatározta, hogy házát vendégfogadóvá alakítja át a
szkétiszi atyák kedvéért. Hosszú ideig látta tehát vendégül és szolgálta az atyákat. Egy
idő után azonban szűkölködni kezdett, mivel elfogyott a vagyona. Mármost romlott
emberek csatlakoztak hozzá, akik eltántorították a jó céltól, s ettől kezdve rossz életmódot kezdett el folytatni, olyannyira, hogy még prostitúcióra is adta magát. Amikor
ezt meghallották az atyák, nagyon elszomorodtak. Magukhoz hívatták Törpe János
abbát, s azt mondták neki: „Azt hallottuk arról a nővérről, hogy rossz életmódot folytat. Márpedig szeretettel volt irántunk, amikor csak tudott. Most tehát mi is mutassuk
meg iránta szeretetünket, és segítsünk rajta! Fáradj el tehát hozzá, s az Istentől neked
adott bölcsesség szerint rendezd el a dolgait!”
12

789. Paphnutiosz 4. Abban az időben a szerzetesi fogadalom előbbre volt, és jobban kötelezte az embert a házasságkötésnél. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest,
2010. 294-295. o.
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91. A GYERMEK JÉZUSRÓL ÉS A SZENT ARCRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ: Utolsó
beszélgetései nővérével Jézusról nevezett Ágnes anyával, 1897. július 11. Kármelita Rendtartomány, Budapest, é.n.
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Elment tehát hozzá János abba, és így szólt az ajtónálló anyókának: „Jelents be
úrnődnek!” Az azonban elküldte: „Ti emésztettétek föl kezdettől fogva a vagyonát,
most tehát szegény maradt!” Erre azt mondta neki János abba: „Mondd meg neki;
mert nagy hasznára lehetek.” A szolgálólányok akkor szájuk sarkában bujkáló mosollyal azt mondták neki: „Mit adhatsz neki, hogy találkozni akarsz vele?” Erre így
válaszolt: „Ugyan, honnan tudjátok, hogy mit adok majd neki?” Az anyóka tehát
felment Paésziához, és beszámolt neki János atyáról. A fiatal leány azt mondta neki:
„Ezek a szerzetesek állandóan a Vörös-tenger
mentén járnak, és gyöngyöket találnak.” Felékesítette tehát magát, és így szólt: „Hozd fel
„Kis Szent Teréz nagyon
hozzám!” Amikor a szerzetes feljött, a fiatal
leány már az ágyon ült. János abba belépett,
érzékeny volt a bűnbánók
és mellé ült. Aztán Paészia arcára figyelve
iránt és azok iránt, akik
megszólalt: „Mi a panaszod Jézus ellen, hogy
ide jutottál?” Amint ezt meghallotta a leány,
kétségbeesve lehetetlennek
megdermedt. János abba lehajtotta a fejét, és
tartották már a
keserves sírásra fakadt. Paészia azt mondta
megtérésüket.”
neki: „Abba, miért sírsz?” János atya felemelte a fejét, majd ismét sírva lehajtotta, és így
szólt hozzá: „Látom, hogy a sátán nevet a tekintetedben, és ne sírjak?” Ezt meghallva azt mondta neki Paészia: „Van még módom
a bűnbánatra, abba?” „Igen” – szólt. „Akkor vigyél, ahová akarsz!” – mondta neki a
leány. „Menjünk!” – mondta János abba. A leány felkelt, hogy kövesse. Feltűnt János
abbának, hogy semmit sem rendelkezett vagy mondott a házáról, és elcsodálkozott.
Amikor a pusztaságba értek, beesteledett. János abba a homokból kis párnát készített
a számára, keresztet vetett rá, és azt mondta neki: „Aludj itt!” Magának is így tett egy
kissé távolabb, s imáinak végeztével lefeküdt. Éjféltájban felébredt, és megpillantott egy
fényes utat, amely a mennytől a leányig húzódott, s látta, hogy az Isten angyalai viszik
fel a lelkét. Felkelt, odament hozzá, és lábával megbökte. Amikor látta, hogy már
meghalt, arcra borulva könyörgött az Istenhez. És azt hallotta, hogy a leány bűnbánatának egyetlen óráját szívesebben fogadta az Isten, mint azokét, akik ugyan hosszú
időn keresztül tartanak bűnbánatot, de annak buzgósága nem bizonyul odaadónak,
mint a leányé.14
Kis Szent Teréz nagyon érzékeny volt a bűnbánók iránt és azok iránt, akik kétségbeesve lehetetlennek tartották már a megtérésüket. Vonzották őt az elveszettek.
14

355. Törpe János 40. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 152-154. o.
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Az Úr szívének mélységes vágya a megtérők iránt vezette őt, hogy imádkozzon
Pranziniért is. Önéletrajzában így meséli el a történteket Teréz:
Ekkor még nem a papok, hanem a nagy bűnösök lelke vonzott, égtem a vágytól,
hogy kiszabadítsam őket az örök lángok közül…
Hogy buzgalmamat növelje a Jó Isten, megmutatta: vágyaim tetszenek neki. –
Hallottam, amint beszéltek egy nagy gonosztevőről, akit borzalmas bűnökért ítéltek
halálra, minden jel arra mutatott, hogy bűnbánat nélkül fog meghalni. Mindenáron
meg akartam akadályozni, hogy elkárhozzék s hogy ez sikerüljön, arra felhasználtam
minden elképzelhető eszközt; érezve, hogy én magam semmit sem tehetek, felajánlottam a Jó Istennek Urunk összes végtelen érdemét és az Anyaszentegyház kincseit, végül
pedig megkértem Céline-t, mondasson szentmisét a szándékomra, nem mertem magam
elintézni, félve, hogy akkor be kell vallanom: ez Pranziniért, a nagy gonosztevőért van.
(…) Szívem mélyén éreztem azt a bizonyosságot, hogy vágyaink teljesülni fognak, de
hogy a bűnösökért való további imádkozásra bátorítsam magam, azt mondtam a jó
Istennek: bizonyos vagyok benne, hogy meg fog bocsátani a szerencsétlen Pranzininak
s hiszem ezt még akkor is, ha nem fog meggyónni s ha a bánatnak semmiféle jelét nem
fogja mutatni, annyira bízom Jézus végtelen irgalmában, de mégis kérem tőle, egyszerűen csak vigaszomra, „egyetlen jelét” a bűnbánatnak… Imám betű szerint meghallgatásra talált! (…) Kivégzésének másnapján kezem ügyébe került a „Kereszt”(La
Croix) című napilap. Sietve fellapozom s mit látok?… Ó, a könnyeim elárulták a felindulásomat, el kellett bújnom… Pranzini nem gyónt, fellép a vérpadra s már-már a
gyászos nyílásba hajtja a fejét, mikor egyszerre csak hirtelen sugallat ragadja meg, vis�szafordul, megfogja a Feszületet, melyet a pap nyújtott feléje és háromszor megcsókolja
szent sebeit! (…) Az én „első gyermekem” ajkai odatapadtak a szent sebekhez!!!…15
Teréznek ezek az imái nem kivételes igaz voltából merítettek bátorságot, hanem mély alázatából és szeretetéből, melyben testvérének érezte a bűnöst.
Nem az első helyre törekszem, hanem az utolsóra, a helyett, hogy előre mennék a farizeussal, megismétlem, bizalommal telve, a vámos alázatos imáját; különösen azonban
Magdolnát követem, az ő csodálnivaló, vagy még inkább szerelmes vakmerőségét, amely
megejti Jézus Szívét és meghódítja az enyémet. Igen, érzem, hogy még akkor is, ha minden bűn, amit egyáltalán elkövetni lehet, az én lelkemet terhelné, mennék, bűnbánattól
megtört szívvel, hogy Jézus karjaiba vessem magam, mert tudom, hogyan szereti a tékozló
fiút, aki visszatér hozzá. Én nem azért emelkedem a jó Istenhez a bizalom és a szeretet
által, mert Ő előrelátó irgalmában megőrizte lelkemet a halálos bűntől.16
15

„A” 45v-47r - LISIEUX-I SZENT TERÉZ: Önéletrajz, Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2015., 142-143. o.
16
„C” 37r - LISIEUX-I SZENT TERÉZ: i.m., 333. o.
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Tudom: „akinek kevés bocsáttatik meg, kevéssé szeret”, de azt is tudom, hogy Jézus
nekem többet bocsátott meg, mint Szent Magdolnának, mert már előre megbocsátott,
megakadályozva abban, hogy elessem.17
Vonzani a bűnösöket
Teréz igazságszerető volt, ez vezette őt a novíciák nevelésében is, de ugyanakkor
tapintatos és végtelenül türelmes volt a bűnösök iránt. Mintha az atyák szavait hallanánk tőle is: „gyere hozzám mérlegelés nélkül!”18 A bűnösök bátor és reménykedő
szívvel fordultak Terézhez. Ezért Pranzini után, a mai időkben is sok gonosztevő
tőle kért közbenjárást, mint például Jacques Fesch19 és sokan mások.
Jacques Fesch, aki minden este beszélt Kis Szent Terézhez, így ír róla:

17

„A” 38v - LISIEUX-I SZENT TERÉZ: i.m., 126. o.

333. Törpe János 18. apoftegmájából A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest,
2010. 146–147. o.
18

19

Az utolsó elítélt volt Franciaországban, akit guillotine-nal végeztek ki. Betörés közben,
halálosan megsebesített egy rendőrt, ezért ítélték halálra.
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„Imával megmentette egy halálra ítélt lelkét, és ez rendkívül boldoggá tette. Az én
esetem nagyon hasonlatos ehhez, tehát biztosan foglalkozik vele. Én is csak egy porszem
vagyok, nekem is szükségem van a rózsaesőre, amelyet azoknak ígért, akik segítségül
hívják. Jobb kezemet Mária kezébe csúsztattam, bal kezemet pedig Kis Terézébe. Kettejükkel semmit nem veszíthetek.”
Majd így kiált fel:
„Micsoda gyönyörű kis szent, mennyire közel van hozzánk! A kis úton megyek, és
sikerül majd felemelkednem. Egészen kis dolgokat kell odaadni, amelyek jelentéktelenek, például a cigarettámat.”20
Jacques-ot 1957. október elsején (!) végezték ki.
Álljon itt végül még három olyan apophthegma, melyekből megláthatjuk, milyenek voltak azok az atyák, akik ma is vonzzák a bűnösöket, és akiknek bármikor
elhisszük, hogy van lehetőség az újrakezdésre.
Ammónasz abba egyszer elment valahová, hogy egyen. Volt ott egy rosszhírű szerzetes. S történt, hogy jött az asszony és belépett a rosszhírű testvér kunyhójába. Amikor
ezt megtudták az ott lakó szerzetesek, felbolydultak, és összegyűltek, hogy kiűzzék őt
kunyhójából. Mivel pedig tudták, hogy Ammónasz püspök épp ott volt, hozzá mentek
és kérték, hogy jöjjön velük. A testvér amint meghallotta ezt, fogta az asszonyt, és elbújtatta egy nagy hordóba. Amikor a sokaság megérkezett, Ammónasz abba, aki tudott a
történtekről, az Isten kedvéért elfedte a dolgot. Belépett, leült a hordóra, és megparancsolta, hogy kutassák át a kunyhót. Amikor mindent átkutattak, és nem találták meg
az asszonyt, ezt mondta Ammónasz abba: „Mire véljem ezt? Az Isten bocsásson meg
nektek!” És miután imádkozott, elbocsátott mindenkit. Aztán megfogta a testvér kezét,
és így szólt hozzá: „Vigyázz magadra, testvérem!” Ezekkel a szavakkal eltávozott.21
Poimén abba mondta Nisztheróosz abbáról, hogy olyan volt ez az öreg, mint a
rézkígyó, amelyet Mózes készített a nép meggyógyítására (vö. Szám 21,8-9): minden
erénynek birtokában volt, és szó nélkül gyógyított meg mindenkit.22
Iszidórosz abbáról, Szkétisz papjáról mondják, hogy ha valakinek makacs, gyenge,
flegma vagy gőgös testvére volt, és el akarta kergetni, azt mondta: „Hozd el hozzám!”
Aztán befogadta, és türelme által megmentette.23

20
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Gilbert Collard „Jacques Fesch a szent gyilkos” idézet a naplóból

122. Ammónasz 10. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 122. o.
561. Kolostori Nisztheróosz 1. A szent öregek könyve, Jel Kiadó, Budapest, 2010. 230. o.
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„Az emberi alapokon
való munkálkodás nem
hiányozhat az életünkből”
Az

interjút készítette

P. Péceli Bence Imre OCD

Bakos Rafael atyával idéztük fel hivatása történetét, a magyar Kármel 1989-ben
történt újraindulását, annak közvetlen előzményeit és utóhatását.

Amikor a papi hivatást választottad még nem
működtek Magyarországon szerzetesrendek,
vagy csak nagyon kevés. Tudtál róluk valamit? Hogyan kaptad meg a hivatásodat?
A Jóisten szeretete hozott a Kármelbe, amit
a Szűzanyán keresztül ismertem fel. Az egri
szemináriumban a lelki élettel kapcsolatos
könyvek nagyon érdekeltek, és volt is lehetőségem ezeket olvasni. Itt találkoztam a
kármelita írásokkal, mert ugye a kármelita
szentek a lelki életről vallanak. Így találkoztam Avilai Szent Teréznek A tökéletesség
útjával, Marcell atyának a Szépszeretetével,
Lisieux-i Szent Teréznek az Önéletrajzával.
Ezeket olvasva léptem be a szerzetesek világába, vagyis tudtam meg egyáltalán, hogy

vannak szerzetesek, akiket mifelénk Eger
környékén nem láthattam, mert a kommunista időben csak négy szerzetesrend
működhetett Magyarországon. Aztán ehhez társult még az is, hogy úgy emlékszem,
1987 karácsonya előtt egy kicsivel a Magyar Televízió levetítette a Napfivér, Holdnővér című filmet, ami óriási dolog volt abban az időben, hogy rendes műsoridőben
megjelenhetett. Tudjuk, hogy Assisi Szent
Ferenc személye milyen alapvető, és amiből szerzetesi hivatás is jön. Azt gondolom,
hogy egy film szintjén ez volt az első lökés
ahhoz, hogy feltegyem magamban, hogy a
Jóisten szerzetességre hív. Azért emlékszem,
hogy ez annyira megérintett, mert amikor
mentem a spirituális atyához beszélgetni
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– mert szokás szerint rendszeresen kellett
hozzá menni –, akkor előkerült bennem
ez a téma, hogy egyszer nekem szerzetesi
hivatásom lehet. Érdekes módon, eszembe
se jutott, hogy ferencesnek kéne lennem,
(akik egyébként akkor is léteztek már két
helyen Magyarországon) csak az, hogy
szerzetesnek, és ez Assisi Szent Ferencnek
a személyén keresztül jött. A könyvek által kifejezetten a kármelita lelkiség kötött
le, akkor azonban még nem gondolhattam
ennek a megvalósulására. Aztán az érsek úr
kiküldött néhány társammal egyhónapos
francia nyelvtanfolyamra, akkor még nem
Franciaországba, hanem Belgiumba. Ott
hallottam először, hogy vannak kármelita
nővérek, de sajnos nem jutottam el egy
kolostorukba sem. A jezsuita Muzslai atya,
aki nagyon sok jót tett a magyar egyházzal, aki nekem is ott kint sokat segített, azt
mondta, hogy csak akkor tudna nekem
összehozni egy találkozót a kármelitákkal,
hogyha még maradnék a nyelvkurzus után.
De ez akkor nem sikerült.
A rákövetkező évben újra kiküldött
az érsek úr néhány társammal együtt egy
nyelvtanfolyamra. Akkor már Párizsba, az
Institut Catholique-ba, aminek az egyik
épülete éppen az egyik ősi kármelita kolostor volt, úgyhogy én egy kármelita kolostorban laktam, nemcsak ott tanultam,
mert szállást is ott kaptunk. Kármelitával
azonban ott nem találkoztunk. De mivel
Lisieux-i Szent Teréz életrajzát már jól ismertem, ezért aztán a fejembe vettem,
hogy egy hétvégére Lisieux-be mindenképpen elmegyek. El is mentem, és ott ta-

lálkoztam az első kármelitával. A nővérek
kedvesen fogadtak. Elbeszélgetett velem az
egyik nővér, aki sokat imádkozott Magyarországért meg a kommunista uralom alatt
élő országokért már abban az időben meg
jóval előtte is, és a nővéreken keresztül tudtam meg a kármelita atyáknak a címét Párizsban meg Avonban. Amikor Avonba is
eljutottam az egyik hétvégén, akkor megdöbbenve láttam, hogy az avoni kolostorban is ott van egy magyarnak a sírja, Nyáry
Lőrinc magyar származású kármelita atyáé,
aki később bagdadi érsek lett. Ebből láttam, hogy a gondviselés, hogy így mondjam, az utat ilyen szépen egyengeti, máris
összehoz személyekkel itt is, ott is, amott
is A Kármel felé vezető úton ez volt az első
tapasztalatom, s megismertem egy olyan
lelkiséget, amelyben otthon találtam magam. Mélyen megérintett.
Volt olyan gondolatod is, hogy esetleg kimész
külföldre szerzetesnek?
Igen, mert a budapesti szemináriumi évem
alatt – amikor ugyanis fölkerültem a Központi Szemináriumba – már ezen élményektől megerősödve elkezdtem keresni,
hogy hátha engem a Jóisten a Kármelbe
hív. Hiszen nem én voltam az egyedüli
ilyen, hasonló cipőben voltak mások is ott
a Központi Szemináriumban. Jó néhányan
voltak mások is, akik más rendbe vágyód-
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vő részében a grazi kármelita kolostorban
folytattuk az újoncévünket.
tak, mélyen keresték, hogy a rend lelkiségét
megismerjék, és valamit ebből meg is éltek.
Tudtunk egymásról, imádkoztunk egymásért, hogy sikerüljön, így például eszembe
jutnak domonkosok vagy jezsuiták. Akkor
elkezdtem érdeklődni, hogy Magyarországon van-e valahol valaki, aki él még az idős
atyák közül, megtudtam, hogy a Huba
utcában élnek. Így kerültem el Csapó Gábor atyához, őhozzá kezdtem el járni a szemináriumi évem vége felé. Mesélt nekem
arról, hogy igen, lehet, hogy beléphetek a
Kármelbe, ha úgy érzem, hogy a Jóisten engem erre hív, de egyelőre Magyarországon
erre nincsen lehetőség. Fel kell készülni
arra, hogy külföldre kell menni, ami egyet
jelentett volna a disszidálással, amire volt
példa jó néhány esetben. Én erre is késznek
mutatkoztam volna, csakhogy az alatt az év
alatt a Jóisten olyan nagy változást hozott
létre, hogy még maguk az öreg kármelita
atyák sem vártak effélét, hogy gyakorlatilag
1989 nyarán már kész tények elé voltunk
állítva, mert a rendek beindulhattak, így
a kármelita rend is. Legalábbis lehetett jelentkezni a megbízott tartományfőnöknél,
Rumi Tamás atyánál. Ő mondta, ha minden jól megy, ősszel beindul a noviciátus.
És valóban be is indult Attyapusztán, ahol
azonban csak egy hónapig maradhattunk,
mert a római rendi elöljáróság alkalmatlannak találta a helyet, így az év hátralé-

Mondtad, hogy ismertél más rendbe készülőket is ebben az időben. Esetleg hallottál-e
arról, hogy úgymond illegális módon felvesznek más rendben embereket vagy akár a
kármeliták részéről is lett volna ilyen lehetőség?
Néhány hónapos időszak volt, amikor a
Kármelbe bejártam, ez alatt nem kaptam
semmi olyan lehetőséget vagy ajánlatot,
hogy titkos módon felvesznek a rendbe, és
így folytatom a szemináriumi tanulmányokat. Más rendeknél azonban igen, olyasmit
láttam, hogy ők már sokkal szervezettebb
kapcsolatot élhettek meg, és biztos volt
valami képzés is nekik, amiről persze nyíltan nem beszélhettek, még egy szemináriumban sem, mert mindenhol lehallgató
készülékek voltak. Nekem pedig az öreg
atyák csak annyit mondtak, hogy készüljek
arra, hogyha szeretnék belépni, akkor külföldre kell menni, és hogy lehetőleg erről
ne beszéljek nyíltan másoknak, nehogy véletlen a hatóságok visszatartsák az útlevelemet, és akkor végérvényesen itthon kellene
maradni, mert akkor nem tudnék kijutni
az országból. Tehát a Kármelen belül ilyen
szerveződésről én nem tudtam, és más
kármelitát sem ismertem egészen addig,
amíg a noviciátusba össze nem jöttünk.
A Huba utcai kármelitáknál mennyire láttad azt, hogy ez más, mint egy egyházmegyés
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templom? Bár illegálisan élték meg, de érződött-e róluk valamiféle szerzetesi lelkiség?

tőségét? A lelkesedés és a félelem is megvolt
bennük?

Nem, nagyon nem érződött ez. De láttam,
hogy az öreg atyák nagyon örülnek nekem,
mint fiatalnak. Hogyha esetleg ritkán olyan
előfordult, hogy ott kellett ennem, akkor
jól meglakattak. Szerettek jókat enni, és
tőlem sem sajnálták az ennivalót. Ami engem különösen vonzott a Huba utcában,
az Marcell atya volt, vagyis hogy a Szépszereteten keresztül kaptam meg közvetlenül
Istentől, annak olvasásán keresztül a meghívást, hogy menjek a Kármelbe. Olyan
formában, hogy ez a lelkiség nemcsak úgy
az enyém, hogy továbbra is olvasnom kell
ilyen lelkiségű könyveket, hanem hogy ez
az én helyem is. Aztán, amikor így mentem a Huba utcába, akkor természetesen
mindig az érdekelt a legjobban, hogy Marcell atya akkor ott hol élt, hol lehetett a
kolostorban meg efféle dolgok, tehát ami a
Huba utcához kötődött, az nem annyira a
földön élőknek volt a személye vagy közössége, hanem Marcell atya emléke. Ilyenformán volt kegyelem odajárnom, és persze
azért is, mert a templom a Kármelhegyi
Szűzanyának van szentelve, és hogy én is a
Kármelhegyi Szűzanyán keresztül kaptam
a meghívásomat. Marcell atyának a Szépszeretete pontosan ebben erősített meg,
hogy őt is a Szűzanyán keresztül hívta meg
a Jóisten a Kármel kertjébe.

Nagy lelkesedést láttam. 1989. február
11-én, ha jól emlékszem, akkor lehetett
lourdes-i Szűzanya emléknapján Jusztin
atyánknak a püspökké szentelése, más szerzetes püspökökkel együtt. Ez nagyon nagy
lelkesedést okozott az öreg szerzetes atyákban, a kármelitákban is, hogy már ilyen
nagy változás lehet. Akkor még nem volt
lehetőség arra, hogy a szerzetesrendek beindulásáról lehessen mindjárt beszélni, de
arról igen, hogy esetleg egyes kolostorokat
visszaadhatnak. Az első kolostorok között
volt a budapesti Kármel is, ami nem volt
olyan nagy, tehát annak a visszaadása nem
volt olyan eget rengetően nagy lemondás
az állami intézmények részéről. Az öreg
atyák, akik ott laktak, mondani sem kell,
mérhetetlen nagy lelkesedésben élték át
ezt, és eszükbe sem jutott semmilyen félelem, hogy mi lesz, hogy lesz. „Mi visszaveszünk mindent, és abban a pillanatban elindítjuk a rendet” – gondolták. Nemhogy
félelem nem volt, hanem így mondanám
mai eszemmel, hogy túlságosan nagy lelkesedés volt inkább. Minthogyha ez megoldott volna minden nehézséget. Inkább túlságos optimizmus volt, mert aztán később
kellett szembenézni olyan dolgokkal, hogy
igen ám, de negyven év közben eltelt, nemcsak a társadalomban, hanem az egyházban
is. Az atyák jó része nem is volt még pap

Az idős atyák hogyan, milyen érzésekkel fogadták a rendi élet visszaállításának lehe-
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sem, úgy értem, nem szűntek meg papok
lenni, de nem gyakorolhatták hivatalból a
papi tevékenységüket, hanem mellékesen
misézhettek megtűrve valahol, és amellett
egy civil mesterséget kellett űzniük, mint
például az akkori provinciálisnak, Rumi
Tamásnak, aki villanyszerelő volt, aztán
meg a Szolidaritás Szövetkezetben dolgozott jó néhány más szerzetessel együtt. Tehát én azt gondolom, hogy inkább túlzott
volt ez az optimizmus, és hát ez indokolta,
hogy tizenegyen voltunk belépők az első
noviciátusban. Mintha itten a paradicsomi
állapotok indulnának be, teljes az újraéledés, és minden ki lesz pótolva, ami esetleg
a negyven év során kiesett. Aztán a realitással később kellett meglehetősen keményen
találkozni, hogy attól, hogy létszámban is
sok érdeklődő van, meg idős atyák is még
élnek szép számban, attól még ugye a hiányosságok megvannak. Tehát a negyven év
kiesés, az idős atyáknak is a sok-sok testilelki baja, hogy kereten kívül voltak, ezek
mind az újraindulásnak a nehézségeit komolyan megnövelték. Ezzel igazán csak az
együttélés során lehetett szembesülni.
Ki lehet-e mondani, hogy az idős atyák elhamarkodva kezdték meg az újraszervezést,
illetve a noviciátus beindításával is lehetett
volna még várni, akár csak egy évet is?

Utólag könnyű megítélni ezeket a helyzeteket. Én azt gondolom, mindenki hősiesen próbált helytállni, öregek és fiatalok
egyaránt az akkori körülmények között.
Nem nagyon tudnék az öregekre vagy a fiatalokra nézve kritikus megnyilvánulásokat
tenni. Arról volt szó, hogy a rend egyáltalán fent tud-e maradni. És hogy a lehető
legrövidebb időn belül ezért tenni kellett,
míg meg nem halnak az idős atyák. Nem
lehetett várni. Gondoljuk meg, hogy egy
normál képzésben minimum öt-hat évre
van szükség, mire eljut az ember az örökfogadalomig. Az idős atyák részéről a gyors
cselekvés erény, és nem elhamarkodott lépés volt. A probléma, azt gondolom, és ezt
meg is mondtam a mostani generális atyának is, aki lassan a második mandátumát
fejezi be, hogy Rómától nem ártott volna
egy megfelelő segítség. Az öreg atyák nem
adhattak többet, mint amivel ők szegények
rendelkeztek a negyven évnyi szétszóratás
alatt. A rend központi vezetőségének fel
kellett volna ismernie, hogy nem bízhatnak rájuk tizenegy személyt, öt felszentelt
papot és hat kispapot. Mindnyájan így voltunk és így léptünk be, ezért bizonyos igényeink már lehettek. Bár Grazban a külső
körülmények tényleg ideálisak voltak, de
a belső körülmények egyáltalán nem. Az
öreg atyák szegények próbálták átadni azt,
amit ők tudtak, de nem volt alkalmas személy a képzésre. Mert Tamás atya tényleg
rendkívüli karizmákkal rendelkezett öreg
kora ellenére is, hogy összefogja ezt az egész
beinduló rendet. Fáradhatatlanul dolgozott, csak elismeréssel lehet róla beszélni,
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de nem tudott adni egy olyan képző embert, aki meg tudja érteni a papként meg
a kispapként belépőket, minden jóakarata
ellenére. Szerintem külföldről kellett volna
gondoskodni legalább egy atyáról, aki ha
másképp nem, legalább egy tolmács segítségével valahogy elirányítja ezt a közösséget. Nem biztos, hogy tud tartani tanításokat, bár tolmács segítségével meg lehetett
volna oldani azt is. A legfőbb célja az lehetett volna, hogy átlátja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és nem engedi az
idős atyáknak, hogy a régi Kármel alapelvei szerint próbálják a nevelést megoldani
1989-ben úgy, ahogy 1950 előtt, a zsinat
előtt volt. Szegény atyák kísérleteztek, aztán belátták, hogy nem megy, majd felad-

ták, és ennek az eredménye az lett, hogy
olyan se füle, se farka tapasztalatot hozott
magával. Barsi Balázs atya, aki tartotta a
noviciátus befejező lelkigyakorlatot, így
mondta nekünk teljes őszinteséggel és jóakarattal: „adjatok hálát a Jóistennek, hogy
meg nem bolondultatok itt egy rakáson!”
Ezzel azt hiszem, el lehet mondani, hogy
milyen jellegű tapasztalatról volt szó. Tehát
mindenkit megviselt ez a felkészületlenség.
Ezért mondtam el generális atyának még
annak idején, amikor először megválasztották, hogy itt azért Rómának komoly felelőssége volt. Nem volt elégséges az, hogy
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a generális eljött hozzánk, tartottunk egy
szép ünnepet, a generális meg biztatta az
öreg atyákat, hogy éljék lelkesen a szerzetesi életet, aztán elment. Egy rendszeres
ellenőrzés kellett volna ide, ami meghagyja
a szabadságunkat, de határt is szab, és kijelöl valamiféle alapkeretet, az akkori körülményeknek megfelelően, amit a szerzetesi
és közösségi élet megkíván. Hogy boldoguljunk egymással, hogy ne sebezzük egymást még mélyebben attól, amilyenek már
vagyunk, hanem egymással valahogy egy
elviselhető életstílust kezdjünk el élni. Ne
legyenek olyanok, hogy pártra szakadunk,
aztán bizalmatlanság lesz bennünk fiatalokban az idősek felé, mert látjuk, hogy
nem értenek meg bizonyos dolgokat. Mert
ennek az lett a következménye, hogy a noviciátusban csak egy pap ment el, de utána
a következő években rohamosan mentek el
atyák és kispapok is. Jellemző az is, hogy az
egyik osztrák atya, aki sajnos elég fiatalon a
grazi noviciátus alatt halt meg, azt mondta
nekünk, hogy ha nem lenne veletek senki
öreg atya, talán még jobb noviciátus lehetne belőle, mint amilyen most van.
Az osztrák atyák nem próbáltak ott segíteni?
Ők nem próbáltak beavatkozni. Tőlük teljesen független volt a mi noviciátusunk.
Még véletlenül sem jutott eszükbe ilyesmi,

hiszen erre nem volt semmiféle felhatalmazásuk. Az ő részükről tényleg nagy erény
volt, hogy ingyen biztosítottak egy kolostort, hogy annak a nagy részét mi belakjuk
és külső szemmel nézve valóban ideális körülmények között élhessünk.
1990-ben letetted az egyszerű fogadalmat,
nagyon hamar kikerültél Rómába. Az ottani
társaid hogyan fogadtak?
Nagyon kedvesen fogadtak Rómában,
minden érdemem nélkül úgy tekintettek engem, mintha a kommunizmusnak
egy túlélője lennék. Érdeklődtek is, hogy
milyen volt egy ilyen uralom alatt élni.
Az elöljáróknak is nagyon hálás lehetek,
mert megpróbáltak mindent megtenni,
hogy boldoguljanak velem. Ami nem volt
ám kis dolog, mert ugye úgy kerültem ki,
hogy két héttel korábban szólt a római
elöljáró, hogy Rómában fogok tanulni, és
így semmilyen lehetőségem nem volt arra,
hogy akár egy rövid nyelvkurzuson részt
vegyek. Gyakorlatilag ki lettem dobva oda,
ami szerintem nagy butaság volt így, ezen
a módon. Nemcsak a nyelvtanulás hiánya
miatt, hanem egy teljesen más kultúrába
csöppentem bele abban az időben, amikor még sokkal nagyobbnak tűntek a távolságok, mint ma. Ráadásul én az öreg
atyáktól jöttem el, és kint egy teljesen más
koncepciót hallottam a szerzetességről és
a kármelita életről, csoda, hogy meg nem
bolondultam. Mai eszemmel nézve nem is
az volt a legnagyobb probléma, hogy ne-
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hezen találtam jó lelkiatyát, mert azért ott
sok pap közül lehetett válogatni. Inkább
egy olyan pszichológiai jellegű segítségre
lett volna szükségem, ahol nem tanácsokat adnak nekem, hanem megértést kapok. Elsősorban egy bizalmi kapcsolatra
gondolok, ahol ki tudom fejezni magam,
hogy honnan jöttem és mit hoztam magammal, vagy hogy milyen hirtelen nagy
változásokon kell átmennem. Mert az volt
a nagy probléma, hogy mindenki úgy jött
a Kármelbe, hogy szinte beesett, a családjából és a kommunizmusból pedig hozta
a sok nyomorúságot. A grazi noviciátusban még rádobtunk magunkra egy még
nagyobb nyomorúságot, egy nem sikerült
közösségi életet, és utána én ebből lettem
kidobva külföldre egy egész más kultúrába.
Sokáig nem találtam alkalmas személyt, aki
megértett volna. Végül az egyik atya, aki a
morálteológiai professzorom volt, tudott
megérteni és segíteni.
A fájdalmas tapasztalatokra való reflektálás
hogyan segíthet bennünket a megújulásban?
Az eddigi tapasztalatom alapján szerintem
fontos annak beismerése, hogy az emberi
alapokon való munkálkodás nem hiányozhat az életünkből. Az emberi adottságaimhoz lehet jól vagy rosszul viszonyulni, vagy
elfelejteni őket, és nem viszonyulni sehogy.
Ez tehát a mi kezünkben van. Ha dolgozunk ezeken, arra biztos, hogy lehet építeni. Ha erre még rájön egy hiteles lelkiség,
akkor az szuper. Tehát nem a levegőben

kezdünk el a lelki dolgokkal foglalkozni,
vagyis anélkül hogy megnéznénk, hogy annak a természetben vannak-e alapjai, amire azt építeni tudjuk. A kármelita szentek
nemcsak az isteni erények elsajátításáról
adnak nekünk tanítást, hanem az emberi erényekről is. A természetes képességek
megtisztítása nélkül az ember nem képes az
Istennel való egyesülésre. A sok közül csak
egy példát említek: Keresztes Szent János
beszél az emlékezet megtisztításáról, amiből megérthetjük azt is, hogy ha az emlékek nem kerülnek feldolgozásra megfelelő
módon, nem kerülnek elengedésre, akkor
a tudatalattiban az érzelmi jellegű emlékek
blokkolják a személyt. Másik példa lehet
Avilai Szent Teréznek az alázatról, mint az
igazság útján járásról való tanítása: csak az
igazi önismeret szabadít fel bennünket a
hiteles szeretetre. A szentjeink mindig az
egész embert veszik figyelembe, nekünk is
ezt kell tennünk, ha hiteles és biztos megújulásra törekszünk.
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A gyermeki
újrakezdés
P. Péceli Bence Imre OCD

írása

Újra megszületni
Többször eszünkbe jut, hogy milyen jó lenne újrakezdeni, újraélni életünk egy szakaszát, mert hiszen akkor biztosan jobb döntéseket hoznánk, bölcsebben állnánk
hozzá annak kihívásaihoz, feladataihoz. De aztán legyintünk, hogy ez lehetetlen,
ez a vonat már elment. Pedig az evangélium éppen azt tanítja nekünk, hogy az
újrakezdés, vagy mondjuk újraindulás, de lehetne nevezni újratervezésnek is, nemcsak álom, vagy véletlenül adódó lehetőség, hanem életfeladat is. Olyan titokzatosan cseng Nikodémusnak a Jézus számára feltett kérdése: „Hogyan születhet meg az
ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét anyja méhébe, hogy megszülessék?” (Jn
3,4) Jézusnak a felülről való újjászületésre vonatkozó szavaira hangzott el ez a nagyon találó kérdés. A válaszában pedig Jézus pontosítja, hogy mit jelent a felülről
való születés: a vízből és Szentlélekből való megszületés ad csak számunkra örök
életet. Nem kell és nem is lehet visszamenni fizikailag az anyaméhbe, de lehetőségünk van arra, hogy egy másik születéstől, a keresztségtől származtassuk magunkat. Nem lehetséges a múltam konkrét életeseményeinek a megismétlése, de lehetőségem van arra, hogy Isten kegyelméből egy új utat kezdjek. Ez tulajdonképpen
a megtérésem következménye és az abból adódó lelkület. Jézus a Nikodémusnak
adott magyarázatában a testi és a Lelki, azaz a Szentlélektől való újjászületést állítja
szembe egymással, ahogy ez a téma máshol is előkerül az írásaiban. Gondolhatunk
éppen a Prológusra, vagyis az előszóra. „Mindazoknak azonban, akik befogadták,
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében,
akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,12)
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Ez az újjászületés azonban a keresztény számára, ha a keresztség szentségét
tekintve csak egyszeri alkalmat jelent is, mindig tudott, hogy egy életen át tartó
küzdelem. János írásaiban különös hangsúlyt kap a világ szó, amely egészen ellentétes az Istennel. A világ ellen kell mindig küzdenünk, mert csak akkor lesz örök
életünk. „Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert minden,
ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem
az Atyától, hanem a világtól van. Ez a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De
aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1Jn 2,16-17)
Úgy tűnik tehát, hogy amíg a fizikai születésünket nem dönthettük el mi magunk, a lelki megszületésünk eldöntése hatalmunkban van. Minden cselekedetünkben
dönthetünk arról, hogy Istentől vagy a világtól születtünk-e. Isten megadta azt a kegyel„Minden cselekedetünkben
met, hogy tőle születhettünk meg, de teljesen
dönthetünk arról, hogy
szabadok vagyunk arra, hogy ezt elfogadjuk-e
vagy nem. „Mindaz, aki Istentől született, bűnt
Istentől vagy a világtól
nem cselekszik, mert Isten magja van benne, és
születtünk-e.” nem vétkezhet, mert Istentől született. Erről lehet megismerni, hogy kik az Isten gyermekei, és
kik az ördög gyermekei. Mindaz, aki nem igazat cselekszik, és aki nem szereti testvérét,
nem Istentől van.” (1Jn 3,9-10) A világ felett aratott végső győzelmünk alapja pedig
a hit. „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez a győzelem, amely
legyőzi a világot: a mi hitünk. Ki más győzi le a világot, mint aki hiszi, hogy Jézus az
Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus.” (1Jn 5,4-6)
Az emlékezet megtisztítása
A fenti magyarázat alapján arra gondolhatunk, hogy a tudatos újjászületés, az Istentől születettség tudatában való újrakezdés a jövőre vonatkozik. Eddig nem jól
tudtam, hogy kitől születtem, ezentúl a jövőben annak tudatában fogok élni, hogy
Isten indított el engem az életbe. Ennek megvalósítása egyszerűnek tűnik, mégis
újra és újra a régi vágányon találjuk magunkat. Az Istent mellőző világ, és annak
felfogása, amelyről Szent János ír, nagyon hamar újra uralkodóvá válik, és nem
engedi, hogy az Istentől születettség életprogramját éljük. Állandó harc kezdődik
bennünk így a természetünk és régi megrögzött szokásaink ellen. A korábban megtörtént eseményeket már nem másíthatjuk meg, mégis létezik egy olyan eszköz,
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amivel ezeknek a súlyát, értelmezési módját megváltoztathatjuk. Olyan ez, mintha
újra rajzolnánk életünk térképét. Ami korábban kiemelt hely volt rajta és nagy
jelentőséggel bírt, most talán nem is szerepel, más pedig, ami korábban láthatatlan
volt, most központi helyet foglal el.
Keresztes Szent János az írásaiban nagy szerepet szán a lelki képességek megtisztulásának. Köztük van szó az emlékezet megtisztításáról. Ez azt jelenti, hogy
annak érdekében, hogy megnyíljunk Isten kegyelmének a befogadására, el kell
engednünk azokat a régi emlékeket, amelyeket vele kapcsolatban megéltünk, azokat, amik gátolták vagy segítették a vele való kapcsolat létrejöttét. És feltehetjük
a kérdést, hogy miért kell azt is elengedni, ami pozitív, vagyis segítő volt az istenkapcsolatunkban. A válasz egyszerű: Isten itt és most akar velünk találkozni.
Az emlékeket nem kell teljesen megtagadni, de nem engedhetjük, hogy azok
befolyásoljanak minket az Istennel való
„Isten itt és most akar velünk
találkozásban. Egy emberi példával így
érzékeltethetjük ezt a helyzetet. Ha egy
találkozni.”
szerelmes fiatal mindig ugyanazt a fajta
virágot adja a kedvesének, de egy alkalommal egy másfajta virágot, vagy pedig más tárgyat, és ha a párja csak a régi ajándéknak tud örülni, mert ragaszkodik
annak emlékeihez, akkor a találkozásban is nehézség vagy feszültség keletkezik.
A lelki életben még könnyebben előfordulhat ez a hiba. Például, ha van egy emlékünk egy szuper lelkigyakorlatról, ahol nagyon mély közelségben tapasztaltuk
magunkat Istennel, aztán amikor egy másik lelkigyakorlatra is elmegyünk, és azt
várjuk el, hogy ez megismétlődjön. Amikor pedig tapasztaljuk ennek hiányát,
megijedünk, sőt akár kétségbe is eshetünk, és értetlenül állunk Isten előtt, vagy
éppen önmagunkat hibáztatjuk, hogy miért nem megy.
Keresztes Szent Jánosnak talán a legtalálóbb magyarázata erre A kármelhegy
útja 3. könyvének második fejezetében található: „Amint tehát igaz marad, hogy
az értelem inkább tudja Istenről azt, hogy mi nem, mint azt, hogy mi: éppúgy igaz az
is, hogyha közeledni akar hozzá, meg kell tagadnia minden egyes fölfogását, s el kell
zárkóznia minden egyes ismeret elől, legyen az akár természetes, akár természetfölötti, s
legyen az akár nagy dolog, akár még oly csekélység. Ugyanezeket az elveket fogjuk tehát
most az emlékezetre alkalmazni, s valósággal ki fogjuk azt akasztani a sarkaiból és ki
fogjuk vonni természetes határai közül, hogy magasra emeljük önmaga, vagyis, ami ezzel
egyértelmű, minden különleges ismeret és érthető eszmetartalom fölé, hogy ily módon
a reménye kizárólag az érthetetlen Isten számára legyen fönntartva.” (3KU 2, 3) Ez
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az idézet, ha valamennyire homályos is marad, jól megérteti velünk, hogy a számunkra mindig titoknak mutatkozó Istennel való találkozásra indulunk, és ennek
érdekében minden addigi felfogásunkat el kell felejteni, vagyis meg kell tagadni.
Ennek a gyakorlatnak a gyümölcse pedig a remény erényének a megélése, amely
a kizárólag érthetetlen Isten előtti megnyíláshoz vezet, ami azt jelenti, hogy mindent Istentől remélek, mindent tőle várok, akiről nincs a birtokomban semmiféle
megértés, vagy korábban megszerzett felfogás. Teljesen üresen állok előtte, és így
képessé válok a befogadására. Keresztes Szent János hosszan magyarázza az emlékezet megtisztításának minden csínját-bínját: legyen szó akár természetes, akár
természetfölötti emlékekről. Mi most ennek részleteibe nem mehetünk bele.
Gyermeknek maradni
A János evangélista által fejtegetett Istentől való megszületés és a Keresztes Szent
János által magyarázott emlékezet megtisztítása mind arra mutatnak, hogy mindig
tiszta lappal kell indulnunk, amikor Istennel akarunk találkozni. De feltehetjük a
kérdést, hogy vajon az emberi kapcsolatainkban is érvényes-e mindez.
Amikor elkezdjük követni a fent említettek tanácsát, újra és újra nagy nehézségekbe ütközünk. Most egy olyan személy életpéldáját nézzük meg, akinek nemcsak hogy sikerült ezt megélnie, hanem nagyon jó tanácsokat is ad nekünk arra
nézve, hogy mi is meg tudjuk azt valósítani.
Azt szokták mondani, hogy az öregek az emlékeikből élnek. Most egy olyan
öreg ember lelkületével találkozunk, akinek bizony nagyon sok emléke lehetett,
mégis mindig nyitott maradt az új befogadására. Tiszteletreméltó Marton Marcell
atyáról írja életrajzírója, Puskely Mária, hogy „Bármerre jár, mindenről a végtelen
Isten és saját semmi-volta jut eszébe. Szeretne, akar szívből alázatos lenni és mélyen
megtapasztalja, hogy Isten ezt az alázatos Arcát hozza létre benne. Ezért van ereje
mindig elölről kezdeni.”1
Marcell atya életében meghatározóvá vált a Lisieux-i Szent Teréz által javasolt
kis út gyermeki lelkülete. Neki aztán volt tapasztalata az életről, világlátott, frontot viselt ember volt, aki azután még több misztikus élményben is részesedhetett.
Megtérése idejére emlékezve írta az önéletrajzában, a Szépszeretetben: „És mennyi,
de mennyi tapasztalat?! – Bölcsesség tarisznyám hogy megtelhetett?!...”2 Evvel a tarisz1

PUSKELY MÁRIA: Marcell atya élete és lelkisége, Prugg Verlag, Bécs, 1986., 80. o.
Szépszeretet, Marton Marcell kármelita atya önéletrajzi írása, Sarutlan Kármelita Rendtartomány, Budapest, 2014, 2. kiad., 219. o.
2

Kármel

nyával bizony lehetett volna dicsekedni, és abból sok jót osztogatni. Az utóbbit
valóban megtette Marcell atya, a dicsekvés kísértése ellen is harcolnia kellett, és
győzött.
A lelki gyermekség kis útja segítette Marcell atyát, de ehhez más segítőre is
szüksége volt. Hogy azt mondhassuk, mintegy konverzálni tudja a gyermeki lelkiállapotot, a Szűzanya kellett. Mária mint édesanya segítette őt abban, hogy ne
feledkezzen el arról egy pillanatra sem, hogy ő gyermek. „Hogy az ember az Evangélium életét élje, nem kell sok! – Gyermeknek kell lenni!... A gyermek pedig mindent
rábíz az édesanyjára. Éppen azért – gyermek. Mi pedig mindenáron felnőttek akarunk
lenni – Istennel, a mennyei, gondviselő Atyával szemben. Ő pedig – Fiával – a Kereszten reánk hagyja testamentomként Édesanyját:
– Íme, a te Anyád! Mit tudnánk nélküle?! – Mindent elrontunk, mindent elhibázunk, semmire se megyünk. – Miért? – Mert mi csináljuk, végezzük, hajtjuk végre
ügyeinket, munkáinkat. Anyánkat mellőzzük otthonunkban, a Királynét letaszítjuk
szívünk trónjáról. Két címmel láthatjuk el szegény Szűzanyát: 1. A trónfosztott Királyné. 2. A mellőzött Édesanya.
Pedig Ő az Advocata nostra, a mi igazi ügyvédünk…”3
Idős korában Marcell atya egyre mélyebben éli át annak igazságát, hogy az
édesanyát elfogadva tud evangéliumi módon élni. Tovább megy annál, hogy
Máriára mint édesanyára tekintsen, az ő gyermekségének misztériumára való
figyelem is megerősödik benne. Egyre többet beszélget a „Két Kicsivel”, a kis
Jézussal és a kis Máriával. Mivel mindig megmaradtak gyermeknek Isten előtt,
tudtak szüntelenül Istenből és nem saját maguk erejéből élni. Kicsinységükben
találja meg a nagyságukat. Marcell atya követi, és naplójegyzeteiben többször
említi őket. A következő idézetben egymással logikailag nehezen összeilleszthető
mondatokat találunk, mintha egymástól független témák merülnének föl. A közös bennük a Két Kicsire való utalás: „Útban a Kicsinyeim felé pedig jött a másik
világosság: Akik velem, körülöttem vannak, azokat úgy kell elfogadnom, ahogy őket
Isten számomra adta: hibáikkal együtt. Éppen azért, mert Isten így teremtette őket,
mert Ő, az Isten így adta nekem őket. Így kell szeretnem őket, így, hibáikkal együtt:
számomra teremtettek ők így, ily pont ilyen ajándékai így számomra nekem ők. A
Szent Türelem = Isten ajándéka.
A Szeretet = Isten ajándéka. És a Szeretet türelmes. A szeretet mindent eltűr, elvisel. És Kicsinyeim közelében megbűvölt az édes fohász: Édes kis Jézusom, édes kis
Szűzanyám, szeretlek Benneteket, tanítsatok engemet, mentsétek meg a lelkeket és se3

Uo. 303. o.
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gítsétek meg az enyémeket, hogy mindenki áldja, szeresse, magasztalja és imádja a
Legfölségesebb Szentháromság Egy Istent! Deo Gratias! Életem: egy — Magnificat! Az
emberrel született, örökölt hiba, testi, szellemi fogyatkozás?! »Ki a hibás?« Ő maga,
vagy a szülők? Egyik se! Hanem, hogy megnyilvánuljon Isten akarata, terve, — jósága,
Irgalmassága! Németnek születtél, zsidónak, magyarnak, szlováknak? Kinek az érdeme az, vagy hibája?! Isten van a dolgok mögött, az egyes személyek mögött. Mi az én
teendőm? Nekem csak szeretnem szabad! Mert Szeretet az Isten, és aki … /Ján.I.4,16/
Ó Istenem! Szabad, sőt nekem csak szeretnem szabad: a környezetemet, a testvéreimet,
az ellenségeimet, az eseményeket, mindenkit és mindent, ahogy jön. A villámot, a
mennydörgést, a felhőt, a ködöt, az esőt, a jégesőt is, a napsugarat, a holdat, a gyönyörű
tájat, a kék eget, mindenekfölött az embereket, úgy, ahogy vannak. Mert nekem csak
szeretnem szabad. Csak köszönni, csak hálálkodni! Mindig és mindenütt. Magnificat!
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Hogy ilyen vagyok, hogy oly nehézfejű, hogy úgy — nem megy az »életszentség«. Megköszönöm a szégyenteljes múltat, az áldott Jelent és a bizonytalan Jövőt. Magnificat!
A Két Kicsinél. Szűzanyám, úgy akarlak szeretni, mint a kis Jézus; hogy nekem add
a Te kicsinységedet, hogy kicsi legyek, mint Te, kis Szűzanya. Ma először megint a kis
Pólyás! Magnificat. Lángolóan szeretni Isten Akaratát = a Szűzanyát, tehát Isten Fiát:
A Szűzanyáé vagyok, tehát Jézusé!”
(Napló 1957. 07. 30.)
Láthatjuk, hogy erre az egy
„Mert nekem csak szeretnem
napra vonatkozó gondolatgyűjteményben, a nap eseményeire való
szabad. Csak köszönni, csak
visszaemlékezésben Marcell atya
hálálkodni! Mindig és mindenütt.”
Kis Jézus és a Kis Mária által támogatva jut el a felebaráti szeretet
csúcsára és a Szentháromság dicsőítésére. Nemcsak azt tanulja meg
tőlük, hogy Istennel szemben hogyan álljon, hanem azt is, hogy a felebaráthoz
hogyan viszonyuljon. Ha megfontoljuk elmélkedésünk előbbi gondolatait, hogy
Istentől újra kell születnünk, hogy meg kell tisztítanunk az emlékezetünket, akkor
Marcell atya példája nyomán megérthetjük azt is, hogy mindez mennyire érvényes
az emberi kapcsolatainkra is. Milyen sokszor hordozunk a szívünkben neheztelést,
előítéletet a másikkal szemben azt mondván csalódottan, hogy ettől az embertől
már nem várhatok újat és jobbat, vagy egyáltalán semmi jót sem, és az élet tényleg
igazolja, hogy valóban ugyanazt a rossznak tapasztalt hozzáállást kapjuk újra és újra
tőle. Az evangéliumi szeretet azonban képes kitörni ebből a megváltoztathatatlannak tűnő helyzetből. Igenis meg tudom tenni, hogy visszamegyek a kezdethez,
oda, ahol testvéremet teljesen tisztának és bűntelennek ismerem, és így engedem,
hogy testvérem mintegy újra megszülessen. Újra esélyt adok neki, még akkor is,
amikor az élet már nagyon sokszor igazolta, hogy nem érdemes. Ezt is jelenti tehát
az Istentől való megszületés és emlékezetemnek a megtisztítása. Az irgalmas Isten
szemével tudok tekinteni arra az embertársamra, akivel már oly sok rosszat éltem
meg kapcsolatunk során, akiben már oly sokszor csalódtam.
Marcell atyának élete során nagyon sok fájdalmas tapasztalatban volt része,
akár még a rendi meghurcoltatásának idejében, vagy élete vége felé, környezetének
köszönhetően is. Sok minden miatt panaszkodhatott volna, és sok mindenkire neheztelhetett volna. Mégis mindig hálálkodva és mindenkit dicsérve élte át minden
fájdalmát, megvettetését és szenvedését.
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1965. április 26-án írta le naplójába a Jó Tanács
Anyja című versét. Ez úgy tűnik, számára egy életprogramként is felfogható, és szépen kifejezi azt a
gyermeki lelkületet, amelyet az Istentől való újjászületés és az emlékezet megtisztítása révén tudott
megélni.
„Többet ér a Szűzanya egyetlen jótanácsa,
Mint e földgolyóbis minden mazsolás kalácsa.
Ő tanácsolta:
mit tegyek,
mit vigyek,
mit szeressek!
Ő tanácsolta:
hogyan menjek, lépjek,
meddig tűrjek, s hogy mindig tűrjek!
Ő tanácsolta:
ne a pokol útját járjam,
s hogy ott maradjak mindig Nála!
Ő tanácsolta:
vegyem fel a keresztemet,
s daloljam végig az életemet!
Hogy hetvenhétszer megbocsássak,
s a nekem vétőre áldást mondjak!
Ő tanácsolta:
hogy minden sértést elfelejtsek,
hogy Szeretetet soha ne felejtsem!
Hogy mindent elfogadjak, jót, rosszat egyaránt
s mondjak mindenért egész szívből mély hálát!
Ő tanácsolta:
hogy gyámolítsam az öregeket,
gyógyítgassam a beteg lelkeket,
s igen, igen szeressem a szegényeket!
Ő, – Ő tanácsolta:
hogy örökre, de mindörökre megjegyezzem:
Senki úgy rá nem szorul másra,
mint én a Jó Tanács Anyjára!

Hogy soha nem lesz a földön még egy,
aki annyira hálára lenne kötelezve,
mint ez az egy,
ez az egyetlen egy,
aki soha semmire sem megy,
s oly mozdíthatatlan a jóra, mint egy
szörnyű, szörnyű nagy hegy!
Akit úgy hívnak, hogy: Hitvány Senki!
S még inkább így: a Nagy semmi! ! ! . . . .
Ó, Jó Tanács Anyja! – Kis – Anyám! – Szűzanyám!
Mindig hallgatok szavadra!
Szemem odatapad Édes Fiadra,
a Te Jézusodra!
S Vele áldom a feledhetetlen Napot,
mely engem végleg s örökre
Neked adott!
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Mindent
a Jóisten
intézett

Az

interjút készítette:

P. Péceli Bence Imre OCD

Rohrbacher János kármelita atya

késői hivatás, de mindig az örök-ifjú
lelkületet sugározza. Nyugdíjba vonulása után lépett egyházi pályára.
Élete során többször képes volt az
újrakezdésre, fáradhatatlanul kezdett
bele új tanulmányokba, képzésekbe,
szolgálatokba. Idén augusztusban tette le első fogadalmát Attyapusztán.
Életútjáról, a Jóistennel való kapcsolatáról és hivatásának felfedezéséről
kérdeztük.

János atya, nem régóta szolgálsz itt, a győri
kármelita templomban. Úgy tudom, hogy
őseid is laktak itt a környéken, sőt a győri
Kármellel is volt kapcsolatuk. Kérlek, mesélj
erről egy kicsit!
Igen, édesanyám szüleivel és testvéreivel
itt laktak Győrhöz közel, Gönyű faluban.
Kisgyermekként gyakran voltam nyaralni
nagyszüleimnél. (Mi Budapesten éltünk,
én is ott születtem.) Édesapám szülei már
meghaltak, amikor én igen kicsi voltam.
Anyukám és apukám elbeszéléséből tudom, hogy apai nagypapám mint fiatal
kántor ebben a templomban szolgált az
1906 és 1908-as évben. Tehát a nagypapi ezen az orgonán játszott, amelyet most
hallgathatok.
Hosszú utat kellett megtenned, hogy ide kerülj. Hogyan ismerkedtél meg a hittel gyermek- és fiatal korodban? Gondoltál-e már
akkor arra, hogy az Úr papnak vagy szerzetesnek hív?
Édesanyám és édesapám már kicsi gyermekként megtanítottak imádkozni. Mindig szeretettel mentem velük a templomba, bátyámmal együtt. Mindig figyelemmel hallgattam az atyák tanítását, és megmaradtak számomra a jóra tanító szavak.
Amikor ifjúvá serdültem, már jó ideje a
középiskolában egy barátommal olvastuk a
Szentírást, és beszélgettünk az olvasottakról. Akkor nem gondoltam arra, hogy az
Úr szolgálatára fog hívni. Abban az időben
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műszaki pályára készültem, amit el is értem.
Hamar felelősségteljes munkába álltál, aztán
mindig újra és újra tovább képezted magadat. A világi életedben mi vagy ki motivált
a fejlődésben, az előrehaladásban, és ebben
az időben hogyan tudtad megélni, alakítani
a hitéletedet?
Gépipari technikumban tettem képesítő
vizsgát, érettségit. Abban az időben lehetőséget a munkára, kiteljesedésre a mozdonyok világában láttam. Megvalósítottam,
amit gondoltam: villamos mozdonyvezető
lettem. A könyvek világa azonban továbbra
is vonzott. Akkori elöljáróm hatására közel
tízévi utazás után műszaki középvezetői állományba kerültem. Villamos mozdonyok
üzemeltetésével, vasúti-balesetelhárítással,
és mozdonyvezetők oktatásával foglalkoztam. A MÁV Tisztképző Intézetben tanultam, amikor megéreztem, a tanulást nem
lehet elhagyni. Azután tanultam a BME-n
műszaki oktatónak, majd az ELTE-n
könyvtár szakon, végezetül a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Az első
felsőoktatásban tett tanulmányom után
meghalt édesapám. A többi készületemet
ő már az égből követhette. Minden időben Istennel beszéltem meg a teendőimet.
A világi dolgok helyi értékükön maradtak

bennem, de megértettem, Isten szolgálata
az örökös tanulás és a világosság. Így éltem,
és vártam az Úr jelzésére.
A rendszerváltozás főleg a vallásgyakorlás
vagy a hitélet megélésének külső körülményeit tekintve nagy változást hozott. Hogyan
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emlékszel vissza erre az időre? Ezt megelőzően
találkoztál-e szerzetesekkel, és ekkor nem merült-e fel benned, hogy egyházi pályára lépj?
Szerzetest igazán egyszer láttam diákkoromban, habitusban, a templomunkban.
Volt lelki atyám, mindvégig, ifjú korom
óta ugyanaz. István atya volt, de a múlt évben őt hazahívta az Úr. Példája, élete, minta volt számomra is.
Még a munka mellett kezdtél el teológiát tanulni. Mi indított arra, hogy idősebb fejjel
újra beülj az iskolapadba és újrakezdd a tanulást? Hogyan élted meg ezeket az éveket?
Mindig vonzott az emberi gondolkodás a
világról, tudományokról, filozófiáról és a
technika története. A teológia összefoglalta
számomra, ami igazán fontos az ember számára. A tanulás még inkább elmélyítette a
hitemet. Egy felhívás az újságban indított
el, hogy lépjek előre újra. Így indultam el a
Sapientia főiskolára.
A nyugdíjba vonulást követően megint egy
egészen új életet kezdtél, amikor szemináriumba jelentkeztél. Milyen nehézségekkel és
örömökkel járt ez az új tapasztalat, amikor
ki kellett lépned jól megszokott életkörülményeidből, fiatalok közé költözni, és velük újra
nevelődni?
Amikor édesanyám meghalt, akiről gondoskodtam, elhatároztam, hogy ezentúl

Istennek fogok szolgálni. Ismertem és szerettem a bencéseket, de nem tudtam őket
választani életem folytatásához. Nyugállományban az a gondolat töltött el, hogy
egyházmegyés pap leszek. Ezért jelentkeztem a Székesfehérvári Egyházmegyébe kispapnak. A püspök atya felvett, és a
Központi Szemináriumba küldött tanulni.
Hamar megszoktam a katonás rendet és
időbeosztást. Szerettem ott lenni. Amikor
elhagytam a korábbi pályámat, már oktatótiszt voltam, mondhatnám rangidős is. Sok
fiatal vagy fiatalabb emberrel szolgáltam a
vasutat. Nem volt probléma a közösségbe
való beilleszkedés, az emberi kapcsolatok
szép alakítása. Ma is tartjuk néhányan a
kapcsolatot, akik együtt tanultunk.
Hogyan vezetett el az utad a Kármelbe pappá szentelésed után, hogyan szántad el magad egy újabb, talán még nagyobb váltásra,
hogy szerzetes leszel?
A nyugállomány kezdetén egy kedves ismerősöm Pesten elvitt a Kármelbe. Ettől
kezdve egy évig ott ministráltam. Eközben kiolvastam a Szentírást, és a magam
kedvére egy terjedelmes tömörítvényt készítettem a Szentírás magyarázó részeiből.
Még diakónus voltam, amikor találkoztam
András atyával véletlenül, éppen Székesfehérváron. Ő feltette a kérdést, és én igent
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mondtam: csatlakozom a Kármel rendjéhez.
Ettől kezdve mindent a Jóisten intézett.
Pappá szentelésem után Spányi Antal püspök atya nagylelkűsége megmutatkozott,
és átengedett a kármelita rend javára, hogy
itt szolgálhassam az Urat.
Nemrég fejezted be a noviciátusi évet, amikor
megint valamit újrakezdtél, és egy új útra tanítottak, neveltek téged. Mesélj egy kicsit erről
az évről. Miben gazdagított téged a Kármel
lelkiségével való ismerkedés?
A szemináriumi évek után nem volt nehéz
megszokni a zártabb világot. A noviciátusban megismertem a Kármel szentjeit,
életüket és hitvallásukat, tanításukat, amelyek az Istennel való teljesebb kapcsolatra
tanítottak engem is. A Kármel lelkisége, az
életpéldák adtak nekem is új fényt és szeretetet.
Első fogadalomtételed után rögtön Győrbe
kerültél. Milyenek az első tapasztalataid, és
hogyan tekintesz a jövőbe?
Most más a helyzet, mint régen. Egykor
betérő imádkozó voltam én is. Soha nem
gondoltam, hogy egykor ennek a temp-

lomnak igazgatója leszek. Nemcsak pap,
hanem szerzetes is vagyok.
Igyekszem elődeim jó munkáját folytatni, az emberekkel szeretetben élni, és tanítani őket a Jóisten megismerésére, szeretetére, a Vele való kapcsolat megtartására,
kialakítására. Olykor látom az emberek elesettségét, ahogy Jézus mondta: „olyanok,
mint a pásztor nélküli juhok”. Szeretem az
embereket, és én is szeretnék jó pásztoruk
lenni.
Sok tapasztalatod van már az életről és a
folytonos újrakezdésről. Mit tanácsolsz a fiataloknak, akik még életútjuk elején vannak?
Azt mondom a fiataloknak: az élet gyorsan
száll! Ragadják meg az alkalmat, az időt és
értékes életet éljenek, hogy ne legyen megbánni való, amit nem az Istennel töltöttek.
Isten a bölcsesség, tudás és az erő. Van kitől
tanulnunk, és vannak szentjeink is, akik
példákat tudnak felmutatni a profán világban való eligazodásra.
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Karcsi bácsi öröksége
2019. július 20.

Futó Károly atya (1925–2017) mindig jó barátságban volt a kármeli–

tákkal, hiszen a Huba utcai templom mellett nőtt fel, ahol jól ismerte az
atyákat, közöttük Marcell atyát is személyesen, később, a kilencvenes
évektől kezdve mély lelki barátságba került a magyarszéki kármelita
nővérekkel. Az ő kolostori sírkertjükben lelt teste végül örök nyugalomra. Az alábbiakban a Petra nővér által elmondott emlékező előadás
szövegét olvashatjuk.

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma eljött a Kármelbe.
A mai napon Futó Karcsi bácsi
hozott minket össze, érte adunk
hálát, rá emlékezünk, és megpróbálunk most egy picit úgy figyelni
rá, mint akkor, amikor még testben is közöttünk volt.
Amikor Mirjam nővér megkért maga helyett, hogy mondjak
néhány gondolatébresztő szót,
meglepődtem, és egy picit el is bizonytalanodtam. Hiszen tudtam,
hogy azok között, akik ma itt lesznek, a legtöbben nálam sokkal jobban ismerik Karcsi bácsit. Mit mondhatnék,
hiszen én csak itt találkoztam vele, a kolostorban, szentmiséken és zsolozsmán, az
esti tanításaiban, lelki beszélgetésben és a szentgyónásban. Ám amikor beléptem a
cellámba, és rá gondoltam, hogy „Na, Karcsi bácsi, most segíts!”, akkor az imában
csak az visszhangzott bennem, hogy „Itt vagyok”.

47

48

Kármel

És azt hiszem, ezzel a lényeget el is mondtam: Karcsi bácsi valóban itt van
velünk. Persze tudjuk. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg történetet, apró epizódot tudnánk mesélni arról, hogy a halála óta is hogyan segít bennünket. Érdemes lenne ezeket a rá annyira jellemző kisebb-nagyobb csodákat összeszednünk és
megőriznünk! De a mai nap feladata mégsem ez.
Péter atya azt kérte tőlem, válasszak ki két, Karcsi bácsira jellemző erényt, amit
ma kiemelten megnéznénk, mint Karcsi bácsi örökségét. Nem volt könnyű feladat,
hiszen ő oly sok mindenben adott példát számunkra, olyan sok mindent lehetne
sorolni, hogy miben lenne jó, ha követnénk: az egyszerűségében, a derűjében, a
szegénységében, a türelmében, az alázatosságában, a szelídségében, a jóságában, a
figyelmes szeretetében...
Számomra az erényei közül a hite, az ebből fakadó hitelessége és a hűsége
emelkedett ki. Meglepő módon erősítette meg ezt a választást. A hagyatékát rendezgetve a kezembe akadt a végrendelete. Egyetlen oldal az egész. Ismertem már,
mert amikor megírta, felolvastuk a közösségben. Több mint a fele hálaadás. Hadd
olvassam fel ezt a részt.
Végrendelet
Hálát adok a jó Istennek életemért, a sok jó emberért, aki végigkísért életutamon. Elsősorban szüleimért, jó nővéremért, rokonaimért és nagyon sok kedves barátomért, a sok
jó emberért. Nem volt soha, aki ártani akart nekem.
Még inkább örömmel adok hálát, hogy katolikus, sőt pap lehettem. A hitelesen
hűséges keresztényekért.
Boldog életemet hitemnek – ennek a nagy ajándéknak – köszönhetem.
Kérem és remélem a jó Isten irgalmát, bocsánatát sok mulasztásomért, hibámért,
súlyos bűneimért.
A mennyországban örökké, kimondhatatlan boldogságban remélek élni. Ilyen irgalmasan jó az Isten!
Végül még néhány mondat a földi értékeiről, a temetéséről és hogy ezt szabad
akaratból írta. Dátum, aláírás.
Szíven ütött belőle e három szó: „A hitelesen hűséges keresztényekért.” Úgy
tűnik, ez számára is nagyon fontos volt.

Kármel

Mit jelent az, hogy valaki hiteles? Azt, hogy amit mond, azt gondolja és aszerint él, aszerint cselekszik. Hogy igaz ember. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha valóban hiszi is azt, amit hirdet, amiről prédikál, amit tanít. Valódi hit nélkül nincs
hiteles kereszténység.
Karcsi bácsi kifelé is ugyanolyan volt, mint befelé. Nem akart az embereknek
tetszeni, csak Istennek, Aki az Igazság. Jézus ezt mondja magáról: „Én vagyok az út,
az igazság és az élet.” Ő mindig azt tanította nekünk, hogy van egy objektív Igazság, ami nem függ attól, hogy az nekem tetszik vagy nem, ezért ha fölismertem,
akkor tenni kell, és kész! Ebben mindig nagyon radikális volt. Sosem engedte meg
nekem, hogy valami alól kibújjak azzal, hogy „de akkor mit fog szólni ez vagy az a
nővér, vagy akár a közösség?” Isten mit fog szólni – egyedül ez számít!
Keresztelő Szent Jánost hozta többször példának: „Ő nem a halálba rohant
bele, hanem az igazságba. És azzal
néha együtt jár a vértanúság!” A
jellemes embereknek nem mindig könnyű az életük, de sokan
„Félünk elveszíteni az életünket
megmutatták már – Karcsi bácsi
pedig Jézus pontosan
is –, hogy csak úgy érdemes élni.
ezt kéri tőlünk!”
Mi sokszor ott hibázunk,
hogy féltjük magunkat, meg kényelemszeretők vagyunk. Félünk
elveszíteni az életünket – pedig Jézus pontosan ezt kéri tőlünk!
„Az igazságnak az a lényege, hogy örök. És az igaz ember is örök. Az igaz ember
azért üdvözül, mert az Isten által belé öntött igazság révén nem képes elpusztulni. De
nem csak úgy valahogy fog létezni, hanem az igazságban!”
„Most az életünkben csak apróságokról van szó. Mivel emberek között élünk, ott
kellene valamilyen módon felszínre jönni annak, hogy mennyire vagyok igaz ember.”
Tehát az igazságomat, a hitelességemet úgy tudom lemérni, hogy a többiek visszajeleznek. És az igazság több mint az őszinteség!
Úgy tűnik, hogy Karcsi bácsi lelki formálódásában nagyon fontosak voltak
azok az emberek, akik igaz életet éltek, akik hiteles keresztények voltak. „Két olyan
vincésnővér óvónéni is volt az óvodámban, akik igen nagy hatással voltak rám. Sokat
jelentett számomra, hogy láthattam őket imádkozni, és hogy evés előtt és után velük
imádkoztunk. (…) Utólag úgy látom, hogy legfőképpen a hitelességük ragadott magával minket, amely a nagyon figyelmes és nagylelkű magatartásukban mutatkozott
meg. Az ő hiteles életüknek is tulajdonítható, hogy vallásos lettem, és a papi hivatás
gondolata ébredezni kezdett bennem. (…) Húsvétkor, ha elmentünk a templomba, be-

–
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dobtuk a két fillért a szent sírnál, és akkor az angyal mindig fejet hajtott. Ez nekünk,
gyerekeknek roppantul jelentős kegyelmi élmény volt!”
Ezért tartotta annyira fontosnak az óvodás hittant – mert tapasztalatból tudta,
hogy a kicsi gyermek mennyire fogékony.
„Tizennégy éves koromban távoli rokonokhoz kerültem Sopronba. Ők baptisták
voltak, rendkívül mély, biblikus és családszerető életet éltek. Minden vacsoránál együtt
olvasták a Szentírást, majd arról beszélgettek, hogy annak üzenetét miként lehet megélni a hétköznapi életben. Rendkívül becsületes és szegényeket pártoló életmódjukkal
megmutatták nekem azt, milyen a hiteles keresztény élet. Ezt soha el nem felejtem. Egy
alkalommal, ott a kertjükben egy kis füzetet adtak a kezembe, aminek ez volt a címe:
Mit tenne Jézus? (…) Nagyon beleégett a tudatomba ez a gondolat is. Azt hiszem, (…)
alapjában mindig ott munkálkodott tetteimben.”
Aztán ír még a hittanáráról, Pezenhoffer Antalról, aki meghatározó volt a hitének kialakulásában. Őt olyan nagyra tartotta, és annyira hálás volt érte Istennek,
hogy amikor az egyik évben azt mondták, hogy nem ő fogja tanítani őket, hanem
egy másik pap, fölajánlott 50 fillért Szent Antalnak, hogy maradjon. Teljesült a
kérése.
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Egy kispap a döntésben segített neki. Úgy mesélte, hogy egyszer egy temetésről
hazafelé menet, csak hogy „jó pontot szerezzen” ennél a kispapnál, azt mondta:
„Te Laci, talán én is elmehetnék papnak.” És várta a dicséretet. Az meg csak annyit
mondott: „Hát gyere.” „Hát nem tudom…” – mondta Karcsi bácsi. A kispap meg
mérges lett: „Mi az, hogy nem tudod: vagy akarsz, vagy nem!” Karcsi bácsi egész
életében hálás volt ezért, mert ehhez a pillanathoz kötötte a döntését.
Végül egy idézet arról, hogy a szeminárium hogyan hatott rá:
„Nekünk szent elöljáróink voltak.” – kezdi, és sorolja őket, hogy ki miben volt
számukra példakép. „Spirituálisként Erdős Mátyás atya állt mellettünk, aki egy kristálytisztán átlátszó, a maga nemében nagyon egyszerű ember volt, és aki teljes hitelességgel élte elénk az igazi papi eszményt.”
S aztán, mint láttuk, ő is erre az útra lépett: amit hitt, azt élte. Nem sántikált
kétfelé, mint amiért Illés próféta megszidja a népet. Sokat sántikált, de mindig az
egyenes úton!
Hogyan is találkozott a mi közösségünk Karcsi bácsi hitével? Legnyilvánvalóbban a kolostorunk felépülésében. Talán sokan tudják, hogy ez a Kármel Karcsi bácsi nélkül most nem így nézne ki. Amikor 2002-ben ideköltöztünk, ezen a
helyen lovas panzió volt. Egy kétszintes étterem, 8 kis vendégház, egy villa, és itt,
fönt a dombon két istálló, lent pedig még kettő. Megvettük ezt a helyet, de ezzel a
pénzünk nagy része el is fogyott. Annyit tudtunk még megtenni, hogy a két istállót, ami ez a kápolna és a portai épület volt, összekötöttük és átalakítottuk, hogy a
kápolna, a közösségi terem, valamint az ebédlő és a konyha meglegyen.
Amikor ezek elkészültek, elfogyott a pénzünk, le akartunk állni. Sok mindenre
szükség lett volna még, voltak szép tervek, nagy álmok, de az anyagiak hiányoztak.
Karcsi bácsi biztatta Mirjam nővért: folytatni kell az építkezést! Az ötlet teljesen
ésszerűtlen volt, hiszen nem volt miből fizetnünk. De Karcsi bácsi hajthatatlan
volt: „Csináljátok! És a végén majd ki kell tenni egy táblát, hogy „Isten vitte végbe ezt
a művet”. „Folytassátok!” – mondta még a kocsiból kihajolva is, mielőtt elindultunk vele visszafelé az állomásra.
Mirjam nővér és a közösség ebbe a hitbe kapaszkodva, erre alapozva döntött a
folytatás mellett, és ebben bízva írta alá Mirjam nővér a szerződéseket. És – ahogy
az Karcsi bácsi életében lenni szokott – mindig annyi pénz érkezett, amennyi kellett, és természetesen mindig időben, de az utolsó pillanatban. A kolostor fölépült.
Sőt, azóta tavalyra elkészült az új szárny is, be tudtuk fejezni az eredeti tervet, amit
még 2003-ban készítettek. Erre már végképp nem láttunk semmi esélyt, még három éve sem. Most pedig lassan a régi étterem, majd sokáig ostyasütő műhely is
átalakul vendégházzá, ahol a lelkigyakorlatokra érkezőket fogadni tudjuk.
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Isten valóban fel akarta itt építeni ezt a kolostort, ezt a Kármelt, és ebben Karcsi bácsi bizalmának nagyon nagy szerepe volt. Ő megmondta, hogy Isten gondoskodik – és így is lett! A mi kolostorunk csak egy történet a sokból. Akik ismerjük
őt, tudjuk, hogy ugyanígy, az isteni gondviselésből élt. Így szervezte a táborokat,
így adta oda a pénzét a koldusnak. És ez még csak a történet anyagi része, ami
látható, kézzel fogható.
Miért voltak olyan erősek azok a nagyon egyszerű szavak, amelyekkel az evangéliumról beszélt? Miért volt az, hogy – ahogy egyszer valaki fogalmazott – neki
nem lehetett nem hinni?
Többször megtörtént, hogy
bementem hozzá lelki beszélgetés„Az igazi változást nem
re, vittem az összes nagynak látszó problémámat, és Karcsi bácsi
mi tudjuk elérni. Sokszor
két-három mondatától elcsitult
még magunkat sem tudjuk
a lelkemben a vihar. Őt hallgatva
minden olyan világos lett, pedig
megváltoztatni. De a kegyelem
nem mondott semmi különöset,
megérkezik, ha kérjük, és ha
amit ne tudtam volna én is nagyon
hiszünk benne. jól. Hiszen csak a színtiszta evan” géliumot mondta, amit mindig olvasott. Arra figyelt, abból élt. Nem
csak tudta, nem csak beszélt róla, és tanította szép szavakkal, hanem mindenekelőtt élte! Ettől kaptak súlyt a szavai.
Általában mi is tudjuk, hogy mit mond az evangélium, mit kellene tennünk,
hogyan kellene élnünk. Tudjuk, de nem mindig tesszük – ezért sokszor súlytalanok a szavaink.
Amikor ő arról beszélt, hogy nem szabad panaszkodni, akkor ott volt a fejemben két apró történet.
A vendégrész felelőse voltam, és Karcsi bácsi már három napja nálunk volt,
amikor jött egy másik vendég, és este szólt, hogy nincs meleg víz a házban. Nem
értettem. Olyan már történt, hogy bekapcsoltam, és nem indult el a rendszer, de
olyan nem, hogy csak úgy leállt. Kérdeztem Karcsi bácsitól, hogy addig volt-e
meleg víz? Hát kiderült, hogy nem volt, de nem akart engem ezzel terhelni. Jó volt
neki úgy is, hidegben mosakodni.
Vagy amikor beleakadt a botja a villamossínbe, és elesett. Úgy érkezett, hogy
csupa kék-zöld folt volt a fél feje. Kérdeztük: „Karcsi bácsi, mi történt?” Nem
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kezdte el ecsetelni, hogy milyen szerencsétlenül járt, hanem csak nevetett: „Ó, ezt
csak azért csináltam, hogy mindenki engem nézzen! És sikerült!” – mondta büszkén.
Vagy amikor azt mondogatta, hogy csak jónak lenni érdemes, mindannyian
le tudtuk olvasni az életéről, hogy ez mit jelent. Mert nem csak mondta, hogy
legyünk jók, hanem ő jó volt.
Nem sokat beszélt az evangéliumi tanácsokról, amire mi szerzetesek fogadalmat teszünk, és ami valamiképpen minden keresztény embernek szól. Az élete
azonban nyilvánvalóan megmutatta, hogy mi a jó irány.
Tisztaság – Ha pelenkák száradtak is a plébánia udvarán, senkinek a fejében
nem fordult meg semmi rossz. Miért? Ma már bárkit bármivel megvádolnak. Ám
aki Karcsi bácsit megvádolta volna, saját magát tette volna nevetségessé. Annyira
abszurd lett volna a vád.
Szegénység – Neki nem kellett megmagyaráznia, mit ért szegénység alatt, mert
nyilvánvalóan, mindenki számára érthető és látható módon élte.
Senki nem vonta kétségbe, hogy
„Fontos a kitartás és a
szegényen él. Egyszer megkérdeztem tőle: Karcsi bácsi, nem
következetesség. Olyan ez, mint
lenne jó egy új papi civil? Már
a ruhán a varrás: ha tíz öltés 
teljesen el volt rongyolódva a
nyakánál. Mosolygott és annyit
után ötöt mindig kihagyunk, mi
válaszolt, hogy „amíg élek, ez
lesz a ruhából?”
már jó lesz”.
Engedelmesség – Nem tett
rá fogadalmat, mint mi, de bármit mondtunk, neki az úgy volt
jó. Pedig lehettek volna neki is szempontjai, de mindig ahhoz igazodott, amit mi
kértünk vagy javasoltunk. „Minden úgy jó, ahogy van!”
Ma az egyházban hitelességi válság van – mondta nekem nemrég valaki. Mélyen megrendített, mert azt hiszem, ez miattunk van! Az egyház mi vagyunk. Ha
tudnánk olyanok lenni, úgy élni, mint Karcsi bácsi, akkor az evangélium fénye
jobban terjedne.
Keressük meg azt a területét az életünknek, ahol az nincs összhangban Krisztus
Urunk tanításával, és kérjük Karcsi bácsit, hogy segítsen bennünket igaz kereszténnyé válni!
Az igazi változást nem mi tudjuk elérni. Sokszor még magunkat sem tudjuk
megváltoztatni. De a kegyelem megérkezik, ha kérjük, és ha hiszünk benne.
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„Az igaz a hitből él” – mondja a Szentírás. S hogy ez mennyire igaz, arra kaptunk még egy jelet. A Tömő utcai plébánia kertjében volt egy rózsa, amit Karcsi
bácsi nagyon szeretett. A hely átalakítás előtt áll, ezért két kedves lelki gyermeke
kivette a rózsát, hogy elhozza a sírjára. Megdöbbenve látták, hogy szinte nem is
volt gyökere. Hogyan fogja ez a rózsatő kibírni a hosszú utazást és az átültetést?
Sok esély erre sem volt. Elhozták, elültették azzal a reménnyel, hogy ha ott tudott
élni gyökér nélkül, akkor hátha életben marad. Mondhatnám, hogy hihetetlen, de
inkább azt mondom, jellemző, hogy a rózsa június óta folyamatosan virágzik.
Sokat tűnődtem, hogyan tudott Karcsi bácsi is így élni, mint ez a rózsa? Ő
sem a földbe eresztette a gyökereit, nem a földből táplálkozott, hanem valahonnan máshonnan… Csakis a hitből. Nem a maga erejéből, ügyeskedéséből, hanem
abból a bizonyosságból, hogy Isten nem csap be bennünket. S hogy ez mennyire
igaz, azt ő az életével bizonyította be nekünk.
A másik jellemzője Karcsi bácsinak, amit ma összevethetnénk az életünkkel,
az a kitartása, a hűsége. Nem is tudom, kell-e erről bármit is mondanom, annyira
magától értetődő a példája.
Ha elkészül az új vendégház, szeretnénk majd berendezni egy emlékszobát Karcsi bácsi hagyatékából. A híres fehér székével, a cipőjével, a járókeretével… Számomra a legmegrendítőbbek az összes dolgai között a zsolozsmáskönyvei: ronggyá
vannak imádkozva! Ezt jelenti az imához való hűség. „Hétéves korom óta tudatosan
egy kötelező szentmisét sem mulasztottam el.”
„Első papi éveimben egy tanyai házszentelés alkalmával egy nagyon egyszerű 4550 éves férfi fölháborodva mondta nekem, hogy amikor bement Szegeden az egyik
templomba, megdöbbentette őt, hogy a pap egy filmről beszélt, és nem az Evangéliumról. Miért nem az Evangéliumról? – kérdezte. A papnak az a feladata, hogy csak
arról beszéljen. Körülbelül 30 éves lehettem akkor, amikor ez történt. Akkor és ott
elhatároztam, hogy én ezentúl csak az Evangéliumról akarok beszélni. Hogy mennyire
sikerült, azt most nem is tudom, de mindig ez volt a szándékom.”
Mi viszont már tudjuk. Többektől hallottam, hogy soha nem tanított hittankönyvből, pedig ugyancsak sok hittanórát tartott életében. Mi is láttuk itt a
Kármelben, hogy nem használt segédanyagot. Csak egyszerű szóval mesélt, mesélt
– tényleg így éreztük, hiszen egy kisgyerek is megértette volna, amiket tanított – és
néha előhúzta a zsebéből a kis Újszövetséget. Bizony megtartotta, amit 30 évesen
elhatározott. Vajon mi, amikor felismerünk valami jót, valami fontosat, amit érdemesnek látnánk beépíteni az életünkbe, megtesszük-e? És vajon meg is tartjuk-e
azt egy egész életen át? Vagy egy idő után megfeledkezünk róla, lekoptatják a hétköznapjaink gondjai? Ezen is eltűnődhetünk, ha nem is a mai napon, de egyszer,
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amikor egy kicsit csendben tudunk lenni Istennel. Mire hív, ami mellett szeretné,
hogy kitartsunk egy egész életen át? A hűségünk ápolója a Szentlélek Úristen. Nélküle semmit sem tudnánk tenni. Hívjuk Őt, kérjük, hogy vezessen bennünket!
Karcsi bácsi azt mondta a saját hűségéről, hogy: „… a Jóisten szinte »betuszkolt«, majd megtartott, megőrzött engem a papságban.”
Egy másik alkalommal mondta:
„Ha Isten megtart minket a hivatásunkban, akkor sem büszkélkedhetünk a hűségünkkel.”
Karcsi bácsi az utolsó pillanatig Krisztusért élt. Az Övé volt, fenntartás nélkül.
Betegen is velünk beszélgetett, a mi lelkünket gondozta, nevelgette, s ha nem beszélgetett, vagy éppen nem gyóntatott, akkor imádkozott. Minden nap név szerint
oly sokunkért.
Előfordult, hogy amikor nálunk volt, adtunk neki valami jó, lelki, de egy kicsit
könnyedebb könyvet, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, és hogy a könyvről aztán kikérhessük a véleményét. De neki esze ágában nem volt „kikapcsolódni”. Kedvesen
közölte, hogy neki ilyesmire nincs ideje, és rátette a kezét a kis Újszövetségre, hogy
ő már csak ezt olvassa. És annyi mindenkiért kell imádkoznia…
Ugyanazt csinálta, amit egyszer Szent Pálról mondott: „Szent Pál céltudatos
volt: soha nem tartott vakációt a szeretetben.” Hát ő sem tartott vakációt. És arra
tanít bennünket, hogy a szentség útján mi sem tarthatunk.
Összeszedtem néhány idézetet, amit nekünk mondott a hűségről. Biztosan
másoknak is, máskor is elmondta, de azért elevenítsünk fel néhányat.
„Egy napnak sem szabad úgy elmúlnia, hogy 20-30 alkalommal ne szerettem volna! Pontosság, szeretet, önuralom, önfegyelem, megbocsátás, szelídség…” Eltűnődtem
rajta, hogy vajon ő számolta-e? Lehet…
„Fontos a kitartás és a következetesség. Olyan ez, mint a ruhán a varrás: ha tíz
öltés után ötöt mindig kihagyunk, mi lesz a ruhából? Amit elhatároztunk, azt tartsuk
meg végig!”
„A hivatásunk kezdete, a folytatása – a hűség – és a célba érés is a Szentlélek Isten
műve. A Duna a Fekete-erdőben még csak egy átugorható kis patak. Budapesten már
500 méter széles, a Fekete-tengernél meg 7 km-es a deltája. Így növekszik bennünk is
az életszentség. Amikor megérkezik a baj, megérkezik a kegyelem is. Az életszentség
apró dolgokból épül fel: ha fáradt vagyok, akkor is elindulok, ha nincs kedvem, akkor
is imádkozom.” Állandóan biztatott a derűre: „Ne add föl! Mosolyogj!”
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„A Duna is csak egy pici erecskéből indul. Nem tudhatjuk, hogy egyetlen jótettünk
hová vezet.”
„Egy szál gyertyával végig lehet járni egy egész barlangrendszert. Mindig mutat egy
métert. Ma ezt kell tennem – ez elég. Minden nap elég azt megtenni, amit arra a napra
kiszab nekünk az élet.” Kis Szent Teréz is ezt tanítja, ez is egy nagyon „kármelitás”
vonása Karcsi bácsinak – ha szabad ezt így mondanom. A kicsi dolgok a hűség
építőkockái. A világ nagy problémáit valószínűleg nem mi fogjuk megoldani, csak
apró dolgokat tehetünk. De apró dolgokat tényleg tehetünk!
„Hűség a kis dolgokban: azokat nehezebb megtenni, de értékesebbek. A sok kis
lanyhaság hűtlenséggé fajul, ezért egy napot sem szabad kihagyni.”
„Szentnek lenni nem lehet hézagosan. Olyan nincs, hogy hat napig szent vagyok és
a hetedik napon kipihenem. De az sem szentség, hogy öt év alatt elégetem magam, aztán végelgyengülésben meghalok. Tudni kell a középutat.” Emlékszünk a fegyelmére:
minden nap sétált, tornázott, nem hagyta el magát.
„Tisztán kell látni a célt ahhoz, hogy ki tudjunk tartani az imában, mert csak az
tud kitartani, akinek van célja. ---> Az igazság csak egy. A hamisság ezerféle lehet.
Biztonságot csak az igazság adhat.”
„Jézus úgy akar minket üdvözíteni, hogy abban nekünk is legyen egy porszemnyi
részünk: ez a hűségünk. Legyünk nagyon jók, hogy kellemessé tegyük számára a lakást
a lelkünkben! Ne magunk miatt legyünk jók, hanem Jézusért!”
„A jó Isten csak azt teszi szentté, aki akarja. A mi akaratunk olyan, mint a zsilip:
ha megnyitjuk, jön a kegyelem, ha nem, akkor nem. Ha a házat építik, nem lehet
kihagyni egy sor téglát! A szentségünket is minden esemény, minden apróság építi, ha
felhasználjuk. Csak ne szalasszuk el egyiket sem! Soha abba nem hagyni! Majd csak
halálunk után egy perccel.”
„A hűséget be kell gyakorolni. Egyik napról a másikra nem lehet felugrani a hegycsúcsra, hanem mászni kell. Közben elcsúszunk, lehorzsoljuk a lábunkat, meg minden,
de a küszködés fölsegít bennünket. Ezért fontos az önmegtagadás. Pl. szomjas vagyok,
de majd csak 10 perc múlva iszom. Fogok inni, de egy picit később.”
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„El kell dönteni, hogy »mostantól fogva nem érdekel, hogy van hozzá kedvem, vagy
nincs, vagy mit szólnak a többiek, vagy milyen a hangulatom.« Innentől kezdve nem
lenne szabad meginognunk. »Csak aki mindvégig állhatatos, az üdvözül.«”
Avilai Szent Teréz tanításában is nagyon fontos az elszánt elhatározás!
„A szentség nem a teológián múlik, hanem az akaraton.”
„Nem mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogy szentté akarunk válni. Teremthetett volna minket eleve szentnek is, de félkésznek akart, hogy mi fejezzük be a művét. Ő szüntelenül létben tartja a világot, tehát nekem is szüntelenül dolgoznom kell
magamon. Múlik az idő, és a földi életben be kell fejezni a megszentelődést. Egyszer
lejár az időnk!”
„A földön az a legnagyobb boldogság, ha rendületlenül hiszem, hogy Jézusé vagyok.
Ez a lényeg, a többi elmúlik. Minden szenvedés csak a halálunkig tart.”
„A haláláig mindenki kibírja.”
Hát ő nemcsak hogy kibírta, de boldogan tartott ki Isten és a rá bízottak szeretetében és szolgálatában. Nem ismerhettem őt fiatal papként, de idős papként
csak azt láttam rajta, hogy két dolog érdekelte igazán: Isten és azok, akiket Isten rá
bízott. Értünk élt, az utolsó percig.
Ma Szent Illés napja van. Ünnep a Kármelben. Amikor Isten elragadta őt, hűséges tanítványa Elizeus megkapta, amit kért tőle: a kettős részt a lelkéből, vagyis
az elsőszülött fiú örökségét. Ez a nap számunkra Karcsi bácsi örökségéről szól. S
mivel az ő szeretete annyira személyes volt, hogy egy kicsit mindannyian különlegesnek éreztük magunkat az ő szívében, talán kérhetünk mi is nagyon személyes
örökséget.
Adja Isten, hogy ma ne csak emlékezzünk rá, hanem mostantól meg is valósítsuk azt, amire tanított, amire nevelt bennünket: „Csak szentnek lenni érdemes!”
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Egy világban élő kármelita
közösség helyzete
a kilencvenes évek elején
Szerkesztői kérésre most egy olyan soproni világban élő kármelita testvérünk emlékezését olvashatjuk, aki a rendszerváltáskor az egyik budapesti közösségben talált rá a világi rendre, majd megtudta, hogy saját
városában is van lehetőség kármelita hivatásának megélésére.
Emlékezésében a rendszerváltozástól napjainkig írta le közössége
történetét, mi azonban csak a kilencvenes évek első feléig tartó elbeszélést közöljük, betekintve azon eseményekbe, amelyek a kármelita
szerzetesek visszatérésével párhuzamosan zajlottak.
Az

emlékezést írta

Kármel Ékességéről

nev.

Julianna Erzsébet OCDS

Sopron nyugati szélén található Sopron-Kertváros, Bánfalva. Magyarországon az
első női sarutlan kármelita kolostort 1892. október 1-én a mayerlingi Kármelből
érkező szerzetesnők segítségével alapította Maria Ignatia nővér sz. Lobkowitz
Polyxenia hercegnő, gróf Eszterházy Móric özvegye. A nővérek rejtett, imádságos
élete kisugárzott. Ennek meglett a gyümölcse: megalakult 1947. augusztus 15-én
a kármelita harmadrend. Már Erzsébet Anya Róma felé bejegyeztette őket, mint
„Bánfalvi Harmadrend”. A rend működésének megvonása után, 1950. július 12én a nővéreket Nyíregyházára szállították, majd több nővér Sopronban telepedett
le. Így az ő segítségükkel a harmadrend a legnehezebb időkben is megtartotta
rendszeresen havi összejöveteleit, egészen a rendszerváltásig.
Mivel a szétszóratáskor Sopronba – a Domonkos templomba – került a
kármelita Raphael atya, így tovább folytatódott – titokban – a harmadrendbe való
beöltözések, fogadalmak sorozata. Majd egyházmegyés atyák foglalkoztak a közösséggel, míg elérkezett a szerzetesrendek újraindulása.
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A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) kapcsán a laikusok sajátos hivatásuk tudatára ébredtek, a „harmadrend” nevet a „Világban Élő Közösség” elnevezés váltotta
föl. A rendszerváltás után ezen az új néven ismerkedtünk, stencilezett anyagban
a Teréziánus Kármel Világban Élő Rendtagok szabályzatával, amely olasz nyelven
1979. május 10-i keltezéssel íródott. A magyar fordítás, amit használtunk az újrainduláskor, az olasz szöveg alapján készült, a német fordítás felhasználásával 1987.
novemberben.
1989 őszén, stencilezett lapon, a Budai Munkás Szent József VÉK Közössége, Gergelyfy András János és felesége OCDS indították el a Kármel folyóiratot.
Egyre szebb kivitelben és tartalommal. 1992. januári számukban írják: „Példányszám tekintetében a 600-700-nál tartunk… mire a nyomda benyújtja a számlát, még
egyszer sem maradtunk szégyenben… Kármelhegyi Boldogasszony nem hagy cserben
minket.”
Békés Lászlóné soproni VÉK vezető arról ír a Kármel folyóirat 1992. július-augusztusi számában, hogy „a VÉK Soproni Közössége az utolsó időkben sok viszontagságon ment át. Lelki vezetőjüket sokszor elhelyezték, sokáig nem is volt. Jelenleg 25-en
vannak. A havi összejövetelre – mivel egy részük vidéki, és sok már közöttük az öreg és
beteg – csak 16-18 személy tud eljönni. Összejövetelt minden hónap 3. vasárnapján
d.u. 15 órakor tartanak a Szent György templomban.”
Hogy kerültem kapcsolatba a kármelita lelkiséggel? Egy nagyon fájdalmas eseménnyel kezdődött: 1985. június 11-én váratlanul, az esti vacsora után, kezeim
között szívinfarktusban meghalt fiatalon a férjem. Ott maradtam egyedül, két kis
gyermekünkkel: óvodába és iskolába járóval, munkahely, családi ház, télen fűtés,
hómunkás szereppel. Szüleim távol éltek, nem tudtak hozzám költözni, anyósom,
apósom már nem élt. Mélyen vallásos családba nőttem bele. Édesanyám családjában két egyházmegyés pap volt, egyikük nővére pedig az Isteni Megváltó apácákhoz lépett be. De mégis nagyon nehéz volt szembenézni a megpróbáltatásokkal,
mélypontra kerültem.
Egyik alkalommal az Új Ember folyóirat került kezembe, nem volt nyugtom,
hogy utazzak a keszthelyi Kis Szent Teréz kármelita templom búcsújára. Ekkor,
ott kaptam az első indítást a Kármel felé. Nem ismertem egy kármelitát sem, még
nem indultak újra a rendek… Férjem halála után jó néhány könyvet kaptam olvasásra különböző atyáktól, akik így akartak segíteni rajtam. Akkor került kezembe
Kis Szent Teréz önéletrajza. Észrevétlenül a belső imába kapcsolódtam be általa,
egy belső párbeszéd indult meg közöttem és az Úr között. Azon kaptam magamat,
hogy a Kármel egyre jobban lefoglalja gondolkodásomat és vágyaimat. A belső
ima, amibe az olvasás bekapcsolt, kiemelt szomorúságomból.
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A nehézségek, amelyek korábban a nyakamba zúdultak, többé már nem tragédiát jelentettek számomra. Jézusra figyeltem, lekötött, így kihatottam másokra
– nem tudom, hogy történik!
1990-ben került a kezembe először egy Kármel folyóirat, egy pécsi kirándulás
alkalmából. Abból tudtam meg azt is, hogy létezik Világban Élő Kármel. Az újságban olvasott budai címen működő közösséggel vettem fel a kapcsolatot, így lettem
világban élő kármelita.
Minden hónapban Budapestre jártam az összejövetelekre. Nagy élmény volt
számomra, mert minden alkalommal igeliturgiát és zsolozsmát végeztünk, szentbeszédet hallgattunk Albin kármelita atyától. Beöltözésem, ígérettételem is ott
történt. A VÉK azoknak a híveknek a közössége, akik a világi élet körülményei
között az evangéliumi tökéletesség elérésén fáradoznak. Kereszténységemet így sajátos módon a Terézi Kármel lelkisége táplálja és jellemzi, ezzel együtt az a tény,
hogy a rend vezetése alatt állhatok. Ezáltal tagja vagyok a kármeliták családjának,
részesülök a lelki javaikban. A világ előtt kell tanúságot tennem a Kármel sajátos
hivatásáról: arról, hogy „igaz, hogy él az Úr, akinek a szolgálatában állok”. (1Kir
17,1) Határtalan volt az örömöm, mikor beöltözésemkor „Kármel Ékességéről”
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kaptam misztérium nevemet. Nagyon sokat jelent számomra egy közösséghez tartozni, s a VÉK Regulája szerint élni.
1992. október 1-én a sopronbánfalvi kármelita nővérek letelepedésének 100.
évfordulójára ünnepséget szerveztem. Tartományfőnök atyától kérésemre a pécsi
sarutlan kármelita nővérek engedélyt kaptak, hogy már beöltözötten eljöjjenek
erre az ünnepre. Nálam szállás, ellátás biztosítva volt számukra. Bánfalván tele a
templom, az első padban ültek a nővérek, a hívek között sokan sírtak… felejthetetlen volt. Sajnos, az idős bánfalvi nővérek már nem tudtak eljönni, sem újra
indulni.
Fogalmam sem volt arról, hogy létezik soproni VÉK közösség is! 1993. év elején Rumi Tamás tartományfőnök atya kérésére felkerestem a soproni közösséget:
vállaltam aktív szerepet, segítséget részükre. Tartományfőnök Atya felé kérésem
volt, hogy a soproni VÉK számára kármelita atyára van szükség, így nevezte ki
Berkes Bernát OCD atyát, attyapusztai perjelt a soproni VÉK asszisztensévé. Az
évek során más-más kármelita atyák látták el ezt a feladatot.
A Kármel folyóirat 1993. áprilisi számában arról írtam, hogy a „Soproni Szent
István templomban minden hónap harmadik szombatján d.u. 14 órakor Berkes Bernát kármelita atya szentmisét mutat be, szentbeszéddel. Mindenkit szeretettel várnak,
aki tiszteli és szereti a Kármelhegyi Szűzanyát, és szeretné fölvenni az Ő ruháját,
a Szent Skapulárét.” Mivel Sopronban nincs kármelita rendház és templom, így
Szuchentrunk Mihály atya adott helyet. Szeretetteljes légkör vett bennünket körül. Használtunk hittantermet, sekrestyét, templomot, eszközöket… mindent.
Lakásom ajtaja nyitva állt az érdeklődők előtt, vállaltam a jelentkezőkkel, a
képzésben résztvevőkkel való foglalkozást. Próbáltam a beteg, lakásból kimozdulni
nem tudó, kórházban lévő idős testvéreket meglátogatni. Plakátokat készítettem
összejöveteleinkre, elvittem soproni plébániákra, hívtam a VÉK szentmisére skapulárés testvéreket is.
Programba iktattam a soproni plébános atyák templomaiban az egyórás szentségimádást. A közösségünkben voltak énekkarosok, így elővettük a Kármel máriás énekeit, szereztem orgona kíséretet, kottákat másoltam. Egyre többen vettünk
részt ezeken a szentségimádásokon. Szívvel-lélekkel imádkoztunk, énekeltünk a
kitett Oltáriszentség előtt, majd szentmise következett.
Sopron-Kertvárosban, Bánfalván húsvéthétfőn,
Sopron, Szentlélek templomban Szent József hetében szombati napon,
Sopron-Kertvárosban, Bánfalván Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, július 16-án
Sopron, Szent Mihály templomban Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én,
Sopron, Domonkos templomban Rózsafüzér Királynő ünnepén, október elején.
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Felvettem a kapcsolatot a pécsi kármelita nővérekkel is. 1991. november 10én a „maradék” pécsi kármelita nővérek újrakezdték a rendi életet! Megismertem
Vág Mária terezita perjelnőt, szabadságomat többször is töltöttem náluk, hogy a
lakások visszaalakításakor segítsek nekik a munkában, takarításban. Nagy volt az
örömöm, amikor 1996. október 19-én jelen lehettem Jeges Valéria, Vigasztaló
Szentlélekről nevezett Mirjam OCD nővér örökfogadalmán. 46 év után az első
örökfogadalom a pécsi Kármelben! Majd további kármelita nővérek örökfogadalmán is, sőt azóta is tart a kapcsolat köztünk.
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A TÖRTÉNELEM

AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE VIII.
Erősödés Brokárd atya vezetésével
1. rész
P. Péceli Bence Imre OCD írása

Az első világháború, a Tanácsköztársaság és természetesen a trianoni
békeszerződés nagy megrázkódtatást okozott az egész országnak, és
erősen befolyásolta az egyházi életet is. A magyar rendtörténetet bemutató tanulmánysorozatunk előző részében Soós István atyát követve,
az ő kanadai tevékenységével ismerkedve, egy kicsit eltávolodtunk a
hazai rendi történésektől. Emlékezhetünk arra, hogy azokban az években, mikor István atya elhagyta a rendet, több más örökfogadalmas
felszentelt pap vagy testvér is a kilépés mellett döntött, és úgy tűnt,
hogy az 1903-ban az osztrák rendtartományról levált magyar kármelita
semi-provincia több sebből is vérzik. Nem a külső történelmi események vihara tizedelte a közösséget, hanem egyfajta belső diszharmónia,
feszültség, egyenetlenkedés. A kis magyar provincia ezen a már majdnem végzetesnek tűnő „gyermekbetegségen” – ahogy ezt már korábban idéztük Szeghy Ernő atya tollából – átesett.

A szent maradék
A nagy lemorzsolódás és sok változás közepette azért voltak olyan szerzetesek, akik
minden bizonytalanság ellenére hűségesek maradtak, és többen közülük csend-
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ben, de áldozatos szeretettel átmentették a magyar Kármelt a jövő számára. A legtöbb figyelmet szenteltük eddig Hárs Ágoston atyának, aki Soós Istvánnal együtt a
budapesti rendház alapítója volt. Az éppen 90 évvel ezelőtt, 1929. október 15-én
bekövetkezett halála alkalmából a Szent Terézke Rózsakertje című folyóiratban megjelent emlékezés a „Kármelhegyi Boldogasszony hűséges gyermeké”-nek nevezi és
azt írja: „P. Ágoston szívós ragaszkodással szerette rendjét s nem engedte, hogy külső
vagy belső vihar letépje gyenge fizikumú életének virágját a skapulárés Szűz fájáról.”1
Soós István atya után rövid időn belül több vezető váltotta egymást: Denfinger
Pál atya, korábbi bécsi prior (1909-1911); Kaszás Rajmund atya (1911-1913),
akit ezt követően a Szentföldre küldtek, később elhagyta a rendet; Semmer Imre
atya, aki már idősebb volt, és így hosszabb idő is jutott neki (1913-1917), e vezető szolgálat után is hűségesen kitartott hivatásában az 1936-ban bekövetkezett
haláláig.
Voltak olyanok, akikről kevesebbet tudunk, de röviden róluk is megemlékezünk. Hammer László atyáról (1851-1945), aki a provincia nesztora volt, tehát a
magyar tartomány legidősebb tagja, a magyar kármelita provincia nyilvántartásában az első helyen szerepelt, és hosszú időt megélt. Szente Vilmos atyáról, aki pesti
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házfőnök volt, és végül az 1956-os forradalom áldozata lett hetvenöt éves korában.
Egy külön fejezetben fogjuk említeni Gellért atyát, aki a zombori Kármelt vezette
nagyon sokáig. Mellettük voltak még más atyák és segítő testvérek, akik közül
külön fontos említeni Elizeus testvért (1852-1921), akit Angyalföld népe nagyon
szeretett, temetésén rengetegen voltak jelen, az egyszerű nép köréből.
Hász Brokárd atya
1917-ben, tehát a háború vége felé közeledve, a rend római központjából még harminc éves kora előtt pápai felmentéssel kinevezték Hász Brokárd atyát tartományi
főnöknek, mely hivatalt egyfolytában 17 éven keresztül viselte. Az ő személyéhez
köthető a magyar Kármel megerősödése, kibontakozása. Természetesen a Gondviselés is segítette őt ebben, hiszen több nagy egyéniséget, szentéletű hivatást küldött
a rendbe, mint például Pongrácz Kelemen atyát, aki nagyműveltségű egyházmegyés pap volt, korábban a Budapest-újlaki plébániát vezette, a Kármelbe átlépését
követően, fiatalon halt meg, mint budapesti prior, vagy Szeghy Ernőt és Marton
Marcell atyát, akikről már többet tudunk.
Ismerkedjünk meg egy kicsit részletesebben Brokárd atya életével, kormányzásával. Ebben rövid önéletrajza és a temetéséhez kapcsolódó emlékezés lesz a segítségünkre.
Hász János és Hungler Terézia szülők hét gyermeke között hatodikként Kisbéren született 1888. március 29-én. A keresztségben a Károly nevet kapta. Szülei
szegények voltak, édesapja egyszerű cseléd a Magyar Állami Ménesbirtokon, a kis
Károly négyéves, amikor édesapja meghal. „Az élet komolyságának az előszele ekkor
érintette meg lelkemet, édesapánk halálos ágya mellett.” –írja önéletrajzában. Az özvegy édesanya vallásosan nevelte gyermekeit. „Gyermekkori leckefelmondásom egy
prédikációból állott, amelyet anyánk előtt tettem le azzal, hogy elmondtam Krisztus
szenvedésének megható történetét. Ettől kezdve mindig anyánk arra gondolt, az én
jövőmbe tekintve, hogy ez a Kárl olyan lesz, mint az a szerzetes, aki mihozzánk is
betért alamizsna-gyűjtési útján, vagy pedig olyan lesz, mint a kisbéri templomban
a Páduai Szent Antal. Ebben a gondolatkörben megmaradt egész holta napjáig.” Az
emlékezésből kiderül, hogy négy fiúgyermek maradt árván: János elment állami
szolgálatba, József Argentínába vándorolt és asztalos mestere lányát vette el, akiktől
hét gyermek született. István szintén papi hivatást kapott, és ő lett később a Magyar Honvédség tábori püspöke. Károly elemi iskoláit Kisbéren, a gimnáziumot
Komáromban és Tatán végezte.
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1905-ben lépett be a
Kármelbe. A temetéséhez
köthető emlékezés így beszél
róla: „1905 koratavaszán egy
nyurga fiatalember jelentkezett
a győri Kármelon felvételért.
Az egyes atyák az előírások
szerint beszélgettek a jelentkezővel, hogy kipuhatolják lelkületét, és mindnyájan nagyon
meg voltak elégedve a fiatalemberrel kapcsolatban. De hátra
volt még az orvosi vizsgálat.
Az orvos tüzetesen megvizsgálta a jelentkezőt, és azt a döntést hozta, hogy fel ne vegyék a
jelentkezőt, mert az rövidesen
tüdőbajt kap, és abban fog elpusztulni. Az atyák, követve
Szent Terézia tanácsát, ki a
lelki szempontokat eléje helyezte az anyagiaknak, földieknek,
mégis felvették a jelentkezőt és
a Brokárd nevet adták neki. És
ez a halálraítélt fiatal szerzetes
86 évet megért, nem a betegágyon, hanem állandó munkában az Úr szőlőjében.” Tehát az alig két éves magyar
tartományba lépett be. Noviciátusát Győrben végzi, és itt, majd pedig a délvidéki
Zomborban tölti egyszerű fogadalmas éveit, és tesz örökfogadalmat 1909-ben.
Tanulmányait a rend keretében végezte. „Bölcseleti és teológiai iskoláimat a Rend
kebelében végeztem. Kedves iskolatársam volt Pöltl Ignác, aki Szent Tamás bölcseletét
annyira magáévá akarta tenni, hogy a Summát tette sétáink legkedvesebb beszédtárgyává. Bárhova kísérte a pátereket, a bölcseleti könyvet, mint legelső jóbarátját, mindig
magánál hordozta.” Tudjuk, hogy az itt említett Ignác atya Brokárd atyát követte a
provincia vezetésében (1933-1936 és 1942-1945).
1911. október 24-én, Szent Rafael főangyal napján Dr. Chernoch János kalocsai érsek szentelte pappá a kalocsai nagyszeminárium kápolnájában.
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Lelkipásztori működését 1912-ben a pesti Kármelben kezdte meg, „a gázgyár,
a villanygyár és a nagy műhelyek világában, ahová a mi híveink jártak”.
Brokárd atyát úgy jellemezték már ettől a kortól, mint aki „nagyon szerette és
hűségesen megtartotta a szabályt, szobája, ruhája, minden felszerelése szabályos volt”.
Szerette a szegénységet, amit nem vitt túlzásba,
annak tudatában, hogy egészsége sem áll a legerősebb lábakon, mégsem panaszkodott sohaIgazán tisztalelkű volt. „Helyesen mondta
„Legyen, fiaim eszetek! Ne  sem.
egy egyszerű, de okos angyalföldi asszony: »mi
bolondozzatok ezzel a
Brokárd atyában csak az Isten emberét látjuk és
ő is bennünk csak az Isten gyermekeit«. Ő, aki
kommunizmussal!”
annyira szellemes volt, sohase mondott egész élete
folyamán illetlen vagy kevésbé illő viccet. (…)
Ha nála igaz ez, aminthogy tényleg igaz, akkor
szavai elárulják lelkének nagy tisztaságát. Az engedelmességben is olyan fokot tapasztalt nála, aki nálánál sokkal fiatalabb elöljárója volt, hogy azt egészen rendkívülinek
mondhatja. De mindezek az evangéliumi erények nem nyomták el nála a legfontosabbat: az Isten és felebaráti szeretetet. Amikor ő a magyar égen, mint egy üstökös tündökölt
s nevét az országban úgyszólván emlegették a nagy B-sekkel: Bangha, Böle, Butykai,
Brokárd, s főleg pedig Budapesten s annak is az angyalföldi részén, mint Angyalföld
prímását (csak azért nem hercegprímását, mert nem volt herceg), ő megmaradt nagyon
egyszerű kármelitának. Ha el is mondott egy-két dolgot, ami dicsőségére szolgálhatott
volna, azt úgy mondta el, mintha nem is róla volna szó. Szóval, talán még mielőtt
megismerte volna Kis Terézt, ő már akkor az egyszerűség kis útján haladt.”
A Tanácsköztársaság viszontagságos hónapjai
P. Brokárd 1917-től 29 évesen veszi át tehát a tartomány vezetését. Elég hamar éri
a rendet a külső támadás, hiszen 1919-ben a Tanácsköztársaság idején napirenden
volt a szerzetesek feloszlatása és üldözése. Mivel az idén éppen száz éves évfordulója
volt ennek a rövid, de annál megrázóbb történelmi eseménysorozatnak, egy kicsit
több teret adunk annak, hogy bemutassuk, miként játszódott le mindez a magyar
Kármelben.
Mielőtt még Brokárd atyának e veszélyes időkben tanúsított helytállására tekintenénk, egy, a Hárs Ágoston atyára való emlékezésből vett idézettel világítjuk
meg azt a légkört, amelyet a Tanácsköztársaságot megelőző őszirózsás forradalom
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hozott magával. „A szomorú emlékű 1918. november első napjaiban elemi erővel
tört ki a vörös forradalom. Az éretlen suhancok kezéből süvített a puskagolyó az angyalföldi utcákon és tereken. Sötét füst terjed szét a katonai raktárak és baraképületek
felett. Szesztől elkábult, felelőtlen elemek játszadoznak az eldobott fegyverekkel. Az
utcákon járás-kelés életveszélyes volt. Tépettruhájú, szegény asszony papot kért egy tüdőbeteghez. P. Ágoston volt az első, ki szívesen, készségesen felajánlotta, hogy elmegy
a beteghez és pedig szerzetesi ruhájában, mert ő semmiféle forradalom kedvéért le
nem teszi reverendáját. A kommunisták szépen berendezett lakást akartak neki adni
a zárdán kívül, mert nem tűrhették, hogy ilyen öreg ember deszkán aludjon és festetlen bútorai legyenek. A jó P. Ágoston legyintett egyet apró kezeivel: »Legyen, fiaim
eszetek! Ne bolondozzatok ezzel a kommunizmussal! Istent nem ti ültettétek trónusra,
nem is űzhetitek el onnan. Velem pedig ne törődjetek!« (…) P. Ágoston kongregációja volt talán
az egyedüli, amely a kommunizmus idejében is
megtartotta összejövetelét s ájtatosságait. A Fóti„P. Ágoston
téren nagy agitációs, lázítóbeszédeket mondottak
kongregációja volt
az agitátorok, a templomban pedig igazi munkásemberek nyitott ajtók mellett énekelték: »És
talán az egyedüli,
míg odakünn / viharok szele tombol, / lelkünkön
amely a kommunizmus 
elömlik a béke…«”2 Érdekes megemlíteni ezen
kongregáció prefektusának az 1918. október
idejében is megtartotta
27-én, vagyis ezen események kezdetén a Mária
összejövetelét s
gyülekezet tanácsülésén mondott hozzászólását.
„Léder Gottfried prefektus szóvá teszi a mai nagy
ájtatosságait. ”
nemzeti átalakulást, s ezen átalakulásban nekünk
kongreganistáknak kell a vezető szerepet átvenni,
melynek szellemi vezéréül praeses atyánkat P. Hárs Ágoston főtisztelendő urat tünteti
ki, a tanácsnak a hozzájárulásával.”
Ebben a légkörben találjuk meg a fiatal, harmincéves új provinciális atyát, akire
szerzetes életek és rendházak vannak bízva. 1919 tavaszán a Tanácsköztársaság idején
úgy tűnik, hogy valóra válnak a félelmek, és a szerzetesek feloszlatása megindul. A
rendi archívum megőrzött egy 1919. április 9-én kelt és Dr. Mészáros János érseki általános helynök által aláírt iratot, amelyből kiderül, hogy az Esztergomi egyházmegye ideiglenesen felveszi papjai közé P. Hász Brokárdot, P. Hárs Ágostont,
P. Szente Vilmost és P. Somogyi Károlyt, valamint a helynök atya által plébániává
emelt Kármelhegyi Boldogasszony templom adminisztrátorává P. Hász Brokárdot

69

70

Kármel

teszi meg. Az irat tartalmazza a feltételeket, hogy mindez csak a tényleges feloszlatás esetén valósul meg.
Brokárd atya Budapesten 1919. május 17-én egy levelet írt a rendtagoknak.
„Tisztelendő Vikárius atya és Tisztelendő Rendtársaim! Helyezetünk válságos, azonban
jobban bízunk a Fölséges segítségében, és a mi mennyei Anyánk oltalmában, mint az
emberi erőben és akarásokban. Akárhova megyünk, a kármelita imádságos és szerény
lelkületet magunkkal visszük, a zárdán kívül is imádkozunk, elmélkedünk, visszavonultságban élünk, amennyire lehetséges. A Karmelita jelszaváról nem feledkezünk
meg. A szomorú feloszlatás esetén megadok minden dispenzatiót, amennyiben a hely,
idő és körülmények a szt. Regula, Constitutiók megtartását lehetetlenné, illetve nehézzé
tennék. Mindenben kövessék a helyi Főnök intézkedését, kinek velem együtt legfőbb
törekvése lelkiekben és anyagiakban gondoskodni édes Mindannyiunkról. Ha az isteni
Gondviselés úgy engedné, hogy idegen helyekre kellene széjjel mennünk, hol-létünkről csekélységemet és a tiszt. Vikárius atyát értesítsék, hogy egyrészt gondoskodhassunk,
másrészt a kellő időben és pillanatban a Rendtagokat ismét összehívhassuk az égig
lángoló Te Deumra és testvéri ölelkezésre. Imáikat kérem: méltatlan szolgájuk: Brokárd
BMV testvér, vic, provinciális.”
A szerzetesek feloszlatása tényleg elrendelésre kerül. Ezt a VI. Kerületi Munkás- és Katonatanács és egy népbiztos által fogalmazott, 1919. június 21-én kelt
levélben olvashatjuk. „Elrendelem a Vallásügyi liquidáló biztos 2193/919 eln.
Sz. átiratával a Közoktatási Népbiztosság Ifjúmunkás Szociális Ügyosztályának
„És míg odakünn / viharok
rendelkezésére bocsájtott Huba u. 12. sz.
alatti Karmelita rendház átvételét – taszele tombol, /
noncotthon céljaira. Utasítom a Gondnolelkünkön elömlik a béke…”
ki Hivatalt, hogy az átvételt sürgősen foganatosítsa, és erről nekem tegyen jelentést.
A jelenleg bentlakó szerzetesek azonnal
tartoznak kiköltözni, a szűkebb értelemben vett plébánia kivételével. Ezen rendelkezésemmel egyidejűleg megkeresem a VI. ker. Munkás- és Katonatanácsot aziránt,
hogy az intézetből kitelepítendő szerzetesek állandó elhelyezéséről intézkedjék, az ügy
sürgősségére való tekintettel addig a saját hatásköröm alá tartozó épületekben fogok
ideiglenes lakást részükre kijelölni.” Nem tudjuk, hogy a tényleges végrehajtásra valóban sor került-e, de a levél alján egy ceruzával írt megállapítás szerepel: „Kaptuk
pénteken délben, amely napon a kommün megbukott.” Az viszont biztosnak látszik,
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hogy a plébániára ideiglenesen felvett négy atya a rendházban maradhatott. Szintén a rendi archívum őrzött meg egy olyan dokumentumot, amely a pesti, Huba
utcai kármelita rendház berendezésének a leltárát képezi, amelyet a Tanácsköztársaság idején készítettek el. Ennek elkészítésére a rendház figyelmeztetést kapott a
Közoktatási Népbiztosság Szellemi Termékek Országos Tanácsa által 1919. július
15-én írt levélben, amelyben a forradalmi törvényszéknek való feljelentéssel fenyegetőznek abban az esetben, ha a leltár nem készül el időben. A kármelita főnök
által írt, 1919. július 18-án kelt levélből kiderül, hogy a felszólításnak azért nincs
helye, mert „a Kármelita Rendházban /VI. Huba u. 12./ a vallásügyi liquidaló bizottság megejtette az ingó és ingatlan tulajdon liquidálását és köztulajdonba vételét,
1919. április 16-án. (…) A mi u.n. Könyvkiadóhivatalunk az utóbbi esztendőkben
csupán csak imakönyveket készíttetett és tartott raktáron. Ezeket szintén bemutatta a
liquidáló bizottságnak, mire ez azt a kijelentést tette, hogy azon vallási dolgok lévén
szabadon rendelkezzünk velük.”
Brokárd atyának Budapest Katonai Főparancsnokságához írt leveléből a kor
vallásos életébe is betekinthetünk, mikor a skapulárés körmenet engedélyezését
kéri. „Alulírott a Bpest VI. ker Huba utca 12. sz. alatti plébánia Hivatal felelős megbízott vezetője, azon kéréssel jövök a Liqu. Bizottság elnökéhez, szíveskedjék a nálunk
évente megtartani szokott skapuláré-körmenetet, illetőleg annak nyilvános megtartását
ez évben is engedélyezni f. hó 20 ika, d.u. 6 órakor. 1. Színtiszta poletár (sic!) vidéken lakunk, híveink kizárólag proletár munkás-nép, s Körmenet megtartása kifejezett
óhajuk és kérelmük. 2. A vidék egyszerű, proletár népe is nagy számmal szokott ide
özönleni erre a körmenetre, s mindegyikre nagy mértékben megnyugtató lenne, ha azt
még a mostani körülmények között is megtarthatnók. 3. A körmenet kizárólag vallási
jellegű, s a vallásos érzület külső, szabad megnyilatkozásán kívül semmi más célja
nincs. 4. Hasonló körmenetek alatt még soha semmi zavar nem fordult elő.”
A Budapesti angyalföldi férfiak Mária gyülekezetének jegyzőkönyvéből pedig
kiderül, hogy e közösség 1919. júniusában és augusztusában is összegyűlt P. Hárs
Ágoston praeses vezetésével. Az utóbbi találkozó jegyzőkönyvében olvashatjuk,
hogy „Főtisztelendő praeses atyánk örömmel üdvözli a kongregációnak tanácsát a bolsevizmusnak bukása után, beszédében kifejti, hogy az elmúlt borzalmaiban gazdag
kommün rendszer nem tarthatta fenn magát, mert Isten nélkül dolgozott, fegyvere a
bosszú és a terrornak fékevesztettsége volt, most, hogy megszabadultunk ezen romlott
társadalmi rendszertől, a kongregációra kétszeres munka vár, - megteremteni a Regnum
Marianumot, ezen buzdító szavaival Isten nevében nyitja meg a tanácskozást.”
A Tanácsköztársaság elmúltával a rendház hivatalosan visszaadásra kerül. „A
vallás és közoktatás miniszter úrnak rendelete értelmében a tanácskormány által
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igénybe vett Kármelita rendház visszaadása tárgyában. Főtisztelendő P. Hász Brokárd
rendfőnök úr kijelenti, hogy a tanácskormány a rendház élére gondnokot nevezett ki
Gáspár nevű egyén személyében. Ez a gondnok azonban a rendház ügyeinek vezetésébe
be nem folyt és a rendház leltári állagán nem változtatott. A gondnok kinevezése előtt
a tanácskormány egy bizottsága úgy a rendház ingóságáról, s külön a szent képekről,
valamint a rendház pénztárában talált készpénzről és értékpapírokról leltárt vett fel, a
leltár egyik eredeti példányát a bizottság magával vitte, a másik példány pedig Gáspár
gondnok rendeletére a helyi VI. kerületi II. körzet Szociál-kommunista párt irodájának /Fóthi út 22./ adatott ki. (…) A rendfőnök úr, mint az utód az 1919. évi március
21-e előtti tulajdonos nevében átveszi az épületet és ezen alkalommal kéri a lefoglalt
értékek mielőbbi visszaadását. –Másnemű kárigényt a rendfőnök úr nem jelent be.”
A Tanácsköztársaság eseményeinek bemutatásában legvégül Csernoch János
hercegprímás 1919. december 10-én kelt levelét közöljük, amelyben visszatekint erre a viszontagságos időszakra. Nem tudjuk, hogy a levél címzettjei csak a
kármeliták – vagy ezt a tartalmú üzenetet más rendekhez is elküldte-e és így annak
minden szava csak az ő helyzetükre utal-e –, de így is nagyon érdekes, ezért a levelet teljes terjedelmében közöljük. „Nagyontisztelendő Tartományfőnök Úr! Amikor
olvastam budapesti helynököm által ide juttatott azt a szomorú jelentést, mely leírja
rendházuk és azok lakóinak fájdalmas sorsát a kommün borzalmas rémuralma alatt,
mély részvétet éreztem mindnyájuk iránt. A bolsevizmus alatt, amikor én sem voltam
megkímélve a megpróbáltatásoktól, aggódva gondoltam Krisztusban kedves gyermekeimre, első sorban sokat gyötrött papjaira és a még jobban üldözött és sanyargatott szerzetesekre, akik egyházmegyém területén oly áldásos működést fejtenek ki. Imádkoztam,
legyen a jó Isten velük és segítse őket. Erősen és megingathatlanul bíztam, hogy imám,
mely a Tisztelendő Testvérek erős hitű imádságával egyesült, meghallgatásra talál. S
íme nem csalatkoztam. A jelentésből, amelyből fájdalmasan szerzek tudomást az elszenvedett hallatlan kegyetlenségekről, oly megnyugvással és benső lelki megvigasztalással látom, hogy a Tisztelendő Testvérek hűségesek maradtak Krisztushoz, szerzetükhöz,
fogadalmaikhoz. Sokat szenvedtek az igazságért. Mindvégig kitartottak mindenféle
szenvedés, fenyegetés, sőt példátlan kínzások dacára is és ez az én, ez az anyaszentegyház nagy öröme. Ez, Tisztelendő Testvérek, Krisztus diadala Önökben és Önök által.
Midőn hősi viselkedésükért, amelyet a kommün borzalmai alatt oly bátran tanúsítottak, főpásztori elismerésemet nyilvánítom, szívből kívánom, jutalmazza meg azért
mindnyájukat a mindenható Isten, legyen nagy jutalmuk Ő maga.”
Az éppen száz évvel ezelőtt történt megpróbáltatás rövid ideig tartott, amely
azonban előjátéka volt annak az üldözésnek, amelyet a magyar szerzetesség 1950-
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től volt kénytelen elszenvedni, köztük Brokárd atya is, aki nem élhette meg a szerzetesek újraindulását.
Most azonban még csak 1919-ben vagyunk. Brokárd atya fiatalos erővel kezdhetett neki az újraindulásnak, vagy azt is lehet mondani, folytatásnak. Ennek részleteit a következő részben fogjuk megismerni.

Jegyzetek:
1
2

Szent Terézke Rózsakertje, 1929. november, 2. évfolyam, 7. szám, 206. o.
Uo. 209-210. o.
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Százhúsz éve 
Angyalföldön
P. Péceli Bence Imre OCD

írása

Bár a Huba utcai kármelita templom 2019. június 16-a, vagyis a Szentháromság
vasárnapja óta téli álmát alussza, a felújítások miatt teljesen zárva tart, ne feledkezzünk meg arról, hogy idén október 15-én volt a felszentelésének százhuszadik
évfordulója. A templomot bemutató kis füzetben olvashatjuk: „Így 1899. október
15-én megtörtént a templom felszentelése, melyet Schlauch Lőrinc nagyváradi püspökbíboros végzett, nyomában utána Vaszary Kolos bíboros esztergomi érsek, hercegprímás
ünnepi szentmisét mondott, melyen jelen volt I. Ferenc József császár és király, az osztrák tartományfőnök és rendtársak koszorúja.”1
Bár tudjuk, hogy a kármelita atyák már korábban, 1896-tól végezték áldásos
lelkipásztori szolgálatukat, a kis kápolna még nem engedte meg nekik, hogy valóban sok környékbeli ember számára adjanak teret a Jóistennel való találkozás
templomi módjának. Abban az időben egész Angyalföldön nem volt más templom, így a százhúsz éve történt esemény nagy vigasztalást jelentett az ott lakó hívőknek.
Ha szomorúan gondolunk is arra, hogy ezt az évfordulót nem tudtuk a templom falai között ünnepelni, mégis örülhetünk, hogy azóta a kerületben több új és
sokkal nagyobb plébánia templom fogadja a hívő embereket.
Nagy élmény volt megtapasztalni ezeknek az újabb, idestova kilencven-száz
éves plébánia közösségeknek az együttműködését, közös ünneplését a november
10-16. között megrendezett Angyalföldi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával.
A négy angyalföldi plébánia – a Béke téri Szent László plébánia, ami november 10én alapításának éppen kilencvenedik évfordulóját ünnepelte, a Babér utcai Szent
Mihály plébánia, a Lehel téri Szent Margit plébánia és a Rokolya utcai Mária Keresztények Segítsége plébánia – közös szervezésében megtartott programsorozat,
mely a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében jött létre, jól összehozta az angyalföldi híveket. A plébános atyák és

Kármel

más előadók által a szentmiséről tartott tanítások igazi lelkigyakorlattá alakították
ezt a hetet mindazok számára, akik komoly odafigyeléssel vettek rajta részt. Szépen
megmozgatta és motiválta a szentmiséken jelen lévő nagyszámú ministránst is.
Többen jelen voltak azon hívek közül is, akik a Huba utcai kármelita templomot látogatták korábban lelkesen és rendszeresen. Szomorúan gondolhattak arra,
hogy a korábban megszokott templomuk most üres és zárva tart, pedig az is helyet
adhatott volna ennek a szép rendezvénysorozatnak.
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A templom felújítása utáni újranyitás erős reménye mellett emlékezhetünk
arra is – mely akár büszkeséggel is eltölthet minket –, hogy azt a lelki munkát,
amit százhúsz éve a kármeliták kezdtek el, nagyon sok olyan emberben tartva a
lelket, akik valóban pásztor nélküli juhoknak (Vö. Mk 6, 34) tűnhettek, most mások viszik tovább. Bár a plébániai közösségek élete főleg az adott lelkipásztoroktól
és a hívek együttműködésétől függ, nem szabad elfeledkeznünk a korábbi idők
magvetőiről sem.
Az angyalföldi Szent Mihály plébánia történetében történik utalás a kármelita
atyák szolgálatára is: „Angyalföldön, a régi Váci út külső részén, a Tripolisznak nevezett területen 1917-ben alakul meg a Hóvirág Kisegítő Kápolna Egyesület, és az itt élő
hívek számára a kármelita atyák a Tomori úti iskola két tornatermében végzik vasárés ünnepnap a szentmiséket. Egyházközséget szerveznek 1923-ban. Ugyanebben az
évben a fővárosi tanügyi hatóság véglegesen átengedi a tornatermeket kápolnai célra.
Az Érseki Főhatóság Mester Jenőt 1923. december 1-jén helyi lelkésznek nevezi ki.
Foerk Ernő (a szegedi dóm építésze) tervei szerint 1929-ben kezdik el a templom (900
m2) építését, a Budapest-Székesfőváros által nyújtott támogatásból és a hívek adományaiból. 1930. szeptember 21-én szenteli fel Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás.
1933-ban emelik plébániai rangra a lelkészséget.”2
Bár templomunk hívei ezeken a plébániákon megélhetik a hitéletüket, mégsem mondhatjuk azt, hogy a Huba utcai Kármel elvesztette a korábbi jelentőségét.
Ha általános lelkipásztori szempontból nincs is akkora feladat a kármelitákra bízva, mint volt százhúsz éve, a lelki élet elmélyítése a kármelita karizmán keresztül, a
Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletének és szeretetének megerősítése egy új lendületet fog kapni a templom mellett épülő Tiszteletreméltó Marton Marcell atya
emlékházzal és az újjáépült rendház új közösségi tereivel. Reméljük, hogy az, ami
itt százhúsz éve elindult, új virágzásba kezd, amely nemcsak a kerületnek, hanem
a távolabbról érkező zarándokok számára is gyümölcsöt hoz.

Jegyzetek:
SZABÓ KRISTÓF OCD – RÁBAKÖZI IMRE: A budapesti kármelita templom története, Kármel 2000., 25. o.
2
https://www.esztergomi-ersekseg.hu/plebaniak/szent-mihaly-plebaniabudapest-kulso-vaci-ut
1
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Lisieux-i Szent Teréz

Imádság
a kisded Jézushoz
„Ó kisded Jézusom, egyetlen kincsem! Én átadom magam a Te isteni kedvtelésednek és nem akarok más boldogságot, mint hogy Téged mosolyra derítselek. A te gyermekded szellemed és lelkületed vonásait nyomd rá az én
lelkemre, hogy majd egykoron a mennyország küszöbére lépve angyalaid
és szentjeid a Te kis jegyesedben azonnal reám ismerjenek: a kisded Jézus
Terézére.”
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Megemlékezés

a közelmúltban elhunyt testvérünkről
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
Most készen vár az igaz élet koronája.” (2Tim 4,7–8)
A Sarutlan Kármelita Rend a hozzátartozók nevében is fájdalommal, de
az evangéliumból fakadó élő reménységgel tudatja, hogy az Isten szeretetéről
nevezett Galambos László Balázs kármelita szerzetespapot életének
90., áldozópapságának 62., szerzetességének 71. évében,
a szentségekkel megerősítve a győri Egyházmegyei Papi Otthonból
2019. október 22-én hazahívta a mennyei Atya.
Galambos László Balázs atya Viszákon született 1929. április 14-én. 1948. augusztus 15-én tette le első fogadalmát a kármelita rendben. Győrben szentelték pappá 1957. június 23-án. Segédlelkészként szolgált Szanyban 1957 és 1960 között,
majd Kisbéren 1960-ban, Mosonmagyaróváron (a magyaróvári plébánián) 1960tól 1962-ig, Tatabánya-Bánhidán 1962 és 1963 között, Győrszentivánon 1963-tól
1966-ig, a csornai Jézus Szíve Plébánián 1966 és 1967 között, a komáromi Jézus Szíve Plébánián 1967 és 1982 között. Önálló lelkipásztorként tevékenykedett
Mezőörsön 1982-től 1989-ig, Bársonyost is ellátva (1985 és 1989 között).
A magyarországi szerzetesrendek újraindulásakor, 1989. június 1-jétől a győri
kármelita templomban szolgált egészen haláláig. Ő vezette a kármelita templom
teljes felújítását. 2013-ban költözött a győri Egyházmegyei Papi Otthonba, de
továbbra is fáradhatatlan, hűséges segítője maradt a győri kármelita templomnak
rendszeres misézéssel, prédikálással és gyóntatással, amíg csak testi ereje lehetővé
tette.
Galambos László Balázs atyáért 2019. november 7-én a győri Kármelhegyi
Boldogasszony templomban bemutatott közös szentmiseáldozatban adtunk hálát
és imádkoztunk, Isten irgalmas szeretetébe ajánlva őt, testét pedig ezt követően a
templom kriptájában helyeztük nyugalomra.
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Szeretettel felhívjuk

Kedves Testvéreink
figyelmét arra,

hogy a Kármel újság megjelentetéséért a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítvány a felelős, melynek alapcélkitűzése és feladata a kármelita lelkiség magyar nyelvű népszerűsítése a Kárpát-medencében.
Tiszteletreméltó Marcell atyánk gazdag lelki örökségének gondozását, újabb kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését, s a boldoggá avatáshoz szükséges
költségek előteremtését is alapítványunk munkálja.
Ugyancsak alapítványunk támogatja papnövendékeink képzését, tanulmányait is,
hogy jól felkészülve kezdhessék meg jövőbeli szolgálatukat az istenkereső lelkek javára.
Ezen feladatok mindennapi végzése jelentős anyagi teherrel jár.
Kérjük, segítse Alapítványunk működését imádsággal, s amennyiben teheti,
anyagi támogatásával a következő számlaszámon:
Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell
Boldoggá Avatásáért Alapítvány
CIB Bank Zrt. Bankszámla száma: 11100104-18055359-10000001
Az adóbevallás készítésekor a befizetett adó
1% felajánlása esetén:
A kedvezményezett adószáma:18055359-1-41
Kérjük, amennyiben lehetőségük engedi, hívják fel barátaik, ismerőseik figyelmét is a segítségnyújtásra!
Nagylelkű támogatásukat, segítségüket hálásan köszönjük, támogatóinkért
rendszeresen imádkozunk a Kármelben! Isten jutalmazza meg gazdagon minden
jótevőnket!
Imádságos szeretettel:
a kármelita testvérek és az alapítvány tagjai

Köszönjük a Teréz-Misszió tagjainak
mindennapi imáit!
Isten legyen nagylelkű jutalmazójuk!

Most már ne arra gondoljatok,
ami régen történt,
és ne a múlt dolgokra figyeljetek.
Nézzétek: én valami újat viszek végbe,
már éppen készülőben van; nem látjátok?
Valóban, utat csinálok a pusztában,
és ösvényt a járatlan földön.
Dicsőíteni fog a mező minden vadja,
a sakálok és a struccok,
mert vizet fakasztok a pusztában,
[és folyókat a sivatag földön],
hogy inni adjanak népemnek, választottaimnak.
A nép, amelyet magamnak alkottam,
hirdetni fogja dicsőségemet.
(Iz 43,18–21)

