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Ezzel a eimmel forgatnak most filmet Németországban a 400 éve született Mary
Wardról. Kalandos élete és férfiasan kemény, mégis minden szolgálatra készen
gyöngéd egyénisége hálás anyag lehet egy filmrendező számára. Hogy egyénisé
gét megérthessük, meg kell ismerkednünk legfontosabb életrajzi adataival.

1585. január 23-án Mulwith-ben, nem messze Yorktól. angol főnemesi család
ból született. VIII. Henrik 50 évvel korábban végeztette ki Morus Szent Tamást.
A vallásüldözés árnya ráborul Mary egész tiatalkorára: nagyanyja 15 évet tölt
hitéért börtönben; a családtagok, ismerősök vasérnaponkén] titokban gyülnek
össze misére a kastélyukban - a katolikus templomokat mind bezárták. Külön
böző családokríál nevelkedik: de mindenütt bátor hitvallókkal találkozik. Egyéni
sége ezekben az években alakul ki: minden feltétel nélkül Krisztus követésére
szánja el magát.

1606-ban elhagyja családját és hazáját, s a flandriai St. Omerben belep a Kla
ríssza nővérek zárdájéba. Egy év múlva a rend vizitátorának tanácsára saját csa
ládi vagyonából önálló klarissza kolostort alapít angol emigráns leányok részére.
Hamarosan .azonban be kell látnia, hogy ez sem az ö Istentöl rendelt élethíva
tása. 1609-ben ezért titokban visszatér Londonba. Sok átimádkozott éjszaka után
elhatározza, hogy Szent Ignác életeszményét teszi magáévá. Társak gyűlnek

köréje, akik eddig is életüket kockára téve maradtak hűek hitükhöz. A megpró
báltatások megedzették őket _. de azt bizonyára nem sejtették még ekkor, hogy
hivatásuk teljesítését éppen a katolikus egyház hivatalos vezetöi fogják meg
nehezíteni.

Angliából elmenekülve öt társával St. Omerben telepszik le. Házat vásárolnak,
s a klauzúrába elzárkózás nélkül szervezik meg közös életüket, hogy egészen a
leányok nevelésének, testi-lelki gondozásának szentelhessék magukat. A jezsui
ták ekkor kaptak engedélyt arra, hogy k lauzúra, a világtól elzárkózás nélkül
folytathassanak szabad apostoli tevékenységet a -világban. Mary Ward hozzájuk
fordul: járuljanak hozzá, hogy az ő szabályzatuk szerint alakithasson szerzetes
közösséget társnőivel. Kérését. azonban elutasítják.
. Élete ettől kezdve a: világosan felismert isteni hivatás és az egyháziak elutasi
tása között őrlődik. EgYTe újabb házakat alapít (mindig iskolával!): Liége, Köln,
Trier, később Róma, Nápoly, Perugia, majd München, Bécs, 1628-ban pedig 
Pázmány Péter segitségével ~ Pozsony következik.

1615-ben kéri V. Pál pápától rendi szabályzatuk jóváhagyását. Mivel választ
nem kap, 1621-ben Rómába utazik. A pápa - ekkor már XV. Gergely - barát
ságosan fogadja, éveken át mégis halogatja az engedély megadását. Mary Ward
a várakozás közben iskolát nyit Rómában is, ezt azonban a hatóságok fellépésére
hamarosan be kell zárnia.

Eszakra utazik, s újabb házakat alapit, {629-ben azonban újra visszatér Rómába
szerzetének annyira várt pápai engedélyezéséért. Ezúttal is hiába. 1631-ben ko
holt vádak alapján az 'inkvizíció letartóztat ja, és 9 héten át fogva tartja. Amikor
VIII. Orbán pápa tudomást szerez róla, azonnal szabadon bocsáttat ja, intézmé
nyeit azonban pápai bullával feloszlatja. Mary Wardra 'is áll Bernanos szava:
"Nem jelent túl sokat, ha az egyházért szenvedünk; sokkal nehezebb az egyház
tól szenvedni."

Mary Ward alázatosan és töretlen hittel vette tudomásul a Szentszék rendel
kezését. Hálásan fogadta a pápa engedélyét arra, hogy társnőivel Rómában to
vábbra is közös életet folytathasson. 1637-ben betegségének kezelésére újabb
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útra vállalkozott. Ennek során 1639-ben újra Angliába jutott, ahol még folyt a
polgárháború. Egykori házukban, York mellett halt meg, 1645-ben. Az utolsó
pillanatig hitt szerzetének visszaáHitásában, s biztatta társait, ne adják fel a re
ményt, s igyekezzenek elérni, hogy Róma engedélyezze szerzetük müködését.
XI. Kélemen pápa jóváhagyásával p03-ban megszülethetett rendje, az Institutum
Beatae Mariae Virginis (IBMV), népiesen az Angolkisasszonyok rendje.

EL ISABETH WETTER

WARD MÁRIA APOSTOLI LELKISeGE

A lelkiségek száma, úgy tűnik, határtalan; hiszen Isten "nem méri szűken a Lel
ket" (Jn 3,34), hanem "a nekünk juttatott kegyelem szerint" (Róm 12,6). Ward
Mária apostoli lelkiséget kapott ajándékba: küldetése szerény, hatása mégis időt

M~ . _
Nem hagyott hátra olyan irást, amelyben apostoli lelkiségét rendszerbe fog

lalta volna. De a Szeritlélektől sugallt küldetéséről hirt adnak lelkigyakorlatos
feljegyzései, levele. - csak kis hányaduk, mintegy 170 maradt ránk -; minde-
nekelőtt pedig megdöbbentő életsorsa. .

Vessük fel a kérdést: hogyan bontakozott ki embertársait szolgáló lelki ado
mánya? O maga miként élte meg apostoli lelkiségét? Milyen útmutatást adott
társnőinek?

I.
Mi fejlesztette ki azt a belső erőt, amit apostoli lelkiségnek nevezünk?
Isten első ajándékait ö is emberi természetében kapta meg. A kislányban már
korán felébredt. a sorsa iránti felelősség. Élete ne legyen felemás, hanem váljék
teljessé. Később igy ir erről: "Ilyen- korhoz nem méltók felemás nők."

A tizenöt esztendős kislányaszerzeteséletre érzett elhivatottságot. De hazá
jában, Angliában I. Erzsébet idején már nem működtek kolostorok" A konkrét
szerzetesélettel tehát nem ismerkedhetett meg. A sserzetességrőt :.alkotott elkép
zelésében mégis fölfedezhető.három alapmotívum: szeretet-szentség-szolgálat.
Élete végéig hű maradt e három eszményhez, bár hivatása döntő változásokon
ment keresztül. _

Mária a legszigorúbb kolostort akarta választani, "mivel a lélek ne csak rész
ben -- irta -, hanem teljes egészében adja át magát Istennek; nem láttam, mi
egyébbel tehetne is jót egy szerzetesnő.Gyermekeket más is taníthat; úgy hittem,
túlságosan szétszóródnék ebben a tevékenységben. Nem is tartottam ezt a mun-
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