
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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kát olyan tökeletesnek és fontosnak, hogy megérte volna miatta megbontani azt
~ nyugalmat és szüntelen kapcsolatot Istennel, amit a szigorú klauzúra bizto
sított."

Isten kiszólította őt e határok közül, amelyekbe éppen az iránta való szeretet
ből kívánt visszahúzódni. De időt és szabadságot is engedett neki, "amig
Isten - mint írja - olyan módon nem szólított, amely ellentétben állt az akara
tommal".
Különböző hatások befolyásolták benső átalakulását. Belátta, nem tudná laikus

nővérként leélni életét, de ez hivatása értelmezésében egyáltalán nem tette
bizonytalanná. Az angol klarissza kolostor alapítása ezután felszította tettvágyát
és alkotókedvét. bár egyelőre korábbi választását követte, és abban erősö

dött meg.
Huszonnégy esztendősen aztán egymás után két mély lelki élményben része

sűlt. Ezekből megtudta, bogy "másra hi vatott". Isten akaratát - igaz, csupán
saját értelmezése szerint - eddig is a homályos élet egyetlen vezérfonalaként
tisztelte és szerette. A következő, szenvedéssel és bizonytalansággal teli két év
ben egyre erősödött benne a vágy, hogy tisztábban lássa, valójában mit is vár
tőle az Úr. Ráeszmélt arra, 'hogya lelki élethez hozzátartozik "az üres kéz"
és az "elfogadás". A "más" egyelő~e azt jelentette, hogy Isten nem szernlelődő

kolostori életet kíván tőle. Feladta' tehát' a maga elképzelte jövő íllúzióját. Ang
liába utazott, és erejéhez képest részt kért a lelki gondozás munkájában --- igy
élnek az apostoli lelkületü emberek ma is azokban az országokban, ahol az egy
ház nem működhet szabadon. "Tiszteletet parancsoló munka, de nagyon fárasztó
is, ha nem érte cselekedjük, akinek mindennel tartozunk, s akinek kegyelmi segít
sége nélkül nem tudnánkhűségesenés jól elvégezni." Azokhoz csatlakozott igy,
akik az élet hétköznapjaiban tettek sokat a vallásért. De még mindig nem tudta,
számára mi az a "más". Ebben az időben finomult ki lelki érzékenysége, hogy
fel tudja ismerní Isten alig észrevehető utasításait. Saját üdvössége egyre ke
vésbé foglalkoztatta.

1611-ben kapott Istentől választ arra, mi is az a "más": "Végy példát Jézus
Társaságától!" Ez olyan biztonságot adott neki, amely élete végéig elkísérte,
és intézményének megszüntetése után sem hagyta el. A Szent Ignác-i örökség
így testet ölthetett a szerzetesnők életében is.

A Szent Ignác-i életeszmény Mária előtt ekkor már nem volt teljesen ismeret
len, hiszen korának jó néhány aszketikus felfogását megváltoztatta. A számtalan
erénygyakorlat, szóbeli ima, amit korának jámbor könyvei ajánlottak, könnyen
lelki formalizmushoz vezethetett. Ezt .a vveszélyt már fiatal éveiben felismerte.
A rokon Babthorpe család házában túlságosan sok önmegtagadással terhelte ma
gát, s ettől megingott lelki egyensúlya is. Egészséges ösztöne adott bátorságot
arra, hogy szakítson mindezzel: "Ezeket a gyakorlatokat Oem szabad kötelesség
ből végezni, csakis benső áhítatból; nem szerzünk Istennek örömöt olyasmivel,
amit csupán kényszerből és saját kedvtelésünkre cselekszünk; éppen ezért sza
badon és szeretettel akarom tenni mindezt, különben inkább nem teszem meg."

Mária szakított azzal a korabeli felfogással is, amely túlértékelte és a szerzetes
élethez szorosan hozzá tartozónak vélte a rendkívüli vallásos élményeket. Rá is
érvényes az, amit Rómában meghalt nővéréről. Borbáláról irtak: "Nála nem cso
dáról beszélhetünk, hanem igaz és tartós erényről; nem elragadtatásról, hanem
állandó mélységes egyesülésről Istennel; nem kinyilatkoztatásról, hanem igazi
Isten- és önísmeretről: nem látomásai voltak, hanem mindig Isten felé fordította
tekintetét."

Eppen ezért társnőit mindig arra nevelte, hogy lelkületükben ne legyenek
"zárkózottak és elvontak"" vagyis ne olyanok, "akiknek lelke a mennybe készül,
de közben hagyják, hogy Lázár észrevétlen meghaljon ajtajuk előtt" (Ernst
Késernarm]. Legyenek "nyitottak és figyeljenek a közös célra", "hozzák közel
Istent az emberekhez és segítsek őket, hogy részesülhessenek benne". Hivatásá
nak ekkor már azt tartotta, hogy Istent közel hozza az emberekhez, lelkének és
szívének egész erejével, amely annyira eltelt szeretette!.
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II.

Hogyan élte me~ Mária e sajátos apostoli lelkiséget?
Már gyermekkorában Istenre vágyódott. Számára Isten mindig, az élet bárrniféle
helyzetében "mindennek kezdete, közepe és vége" volt. ~,Úgy szerette legjóságo
sabb Urának akaratát, hogy ezáltal mindent túlélt, erőfeszítés nélkül, nyugodtan
és szelíden", írja róla Mary Poyntz. Rábízta magát az Ö szerétetére. Abízalom
élete alaperejévé nőtt. Isten akaratát tartotta továbbra is jelszavénak. de már
tisztábban fogadta, s ezt a halk hangot jobban megkülönböztette saját kívánságai
tól, rnint régen.

Aligha tévedünk, ha azt mondjuk: vallásossága a Szentháromságban talált ott
honra. Az Atyára irányulva élt, akinek dicsősége egyszer felragyogott előtte mint
életének és munkálkodásának végső célja. Újra és újra nyomot hagy írásaiban
az a vágy, hogy Jézust kövesse, "hozzá hasonlóan éljen", "A Jézushoz hasonuló
élet tett részesévé annak a kegyelemnek, amire egyedül vágytam; ez volt minden
boldogságom, amit ebben az életben kívántam." Isten Lelkének pedig azt köszön
hette, hogy benne és társnőiben feltámadt "Isten dicsőítésének szeretete s ezzel
a lelkek megmentésének vágya", .

A kereszt kitárt, horizontális karja e benső átalakulás időszakában belesimult
afüggölegesbe: embertársaink üdvösségét szolgálni - ebben látta ekkor már a
hivatását. De rendelkezésre állt akkor is, amikor a kereszt következményeit kel
lett vállalnia. Elfogadta a neki szánt szenvedést is, az egyház művéért.

Az egyház vált legfontosabb ügyévé. Elsősorban ..hazájának egyháza: Anglia
térjen vissza megint a kereszténység közös pásztorához. Már hazájából nagy sze
retetet vitt magával a pápa iránt, később pedig az egész egyházra kiterjedt fi
gyelme. Társnőivel s későbbi követőivel az egyházban kivánt Krisztusnak .szol
gálni _. "Mária és Márta" lenni egy személyben -, azzal, hogy hitükben segiti
embertársait, s neveli, oktatja az ifjúságot. Bár "az alázat és szeretet minden
művét" fölvette munkatervébe, végü lIs minden a hit segítségét szolgálta.

Ward Mária mindig konkrét maradt. Érzékenyen a pillanatra észrevette, hol
mi hiányzik: ott akart segiteni; ott kellett "a nőknek nagyot cselekedniük", Bár
hol van rájuk szüksége az egyháznak, odamegy övéivel, egészen Indiáig, amint
harmadik szabálytervezete kivánja. Meglephette, hogy Rómának is szüksége
volna leányiskolára, nemcsak azoknak a városoknak, ahova a reformáció be
hatolt.

Miként érintkezett Ward Mária az élet legkülönbözőbbhelyzeteiben az embe
rekkel, azt legjobban életének utolsó negyede mutatja. VIII. Orbán pápa meg
szüntette szerzetét, s ő ettől kezdve személyes környezetében, embertársaiért élő

magánemberként teljesítette feladatát. Megértést, segítséget, bátorítást, vígaszt
vitt, ahova csak ment. "Jelenléte biztonságot adott;' közelében az ember nyugodt
lett és jó." A szegényektől soha nem tagadta meg az alamizsnát. A szegényekben
találta meg az emberré vált Krisztust. Adósarnak. hogy megkímélje családjukat
a pusztulástól, haladékot adott a visszafizetés re, bár neki is szüksége lett volna
a pénzre. Megkülönböztetett figyelemmel fordult a válságba került papokhoz.
A látogatók kimeritették, de megerősödve távoztak tőle. Ellenségeire rossz szót
nem vetett; kivételes helyet kaptak imáiban. Házának cselédei nemcsak úrnőre,

de gondos anyára is találtak benne: Egy novíciát így bátorított kétségbeesésében:
"Ez az út visz a mennybe: mindent elfogadni Isten kezéből, és mindenben Öt ke
resni. "
Társnőit anyaként kísérte lelki út jukon, jobb anyát nem is kivánhattak ma

guknak. Mindezt számos tény bizonyítjá, sok egyéb példát is említhetnénk.
Mária szerény odaadása mély benső szabadságból táplálkozott. Szent Ignác

fölvette konstitúcióiba Szent Pál Szavait: "Ingyen adni, amit ingyen kaptunk."
Mária ezt nemcsak anyagi javakra értette. Amit kapott, odaadta másoknak. Már
kora ifjúságától kezdve mindig adott, számlálatlanul. Amikor az angol klarissza
kolostort alapította, belső sötétségen ment át. "Szívem ínségéből és az emlitett
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fáradozásból \- irta - nagy szeretet fakadt és az a kivánság, hogy viszonzás
nélkül szolgáljak Istennek; az vigasztalt igazán, amit megtehettem, nem pedig az,
amit mások észrevettek." Mindennel Isten szeretetére akart válaszolni, s ezért
mindent megtett.lgy elmondhatta: "Könnyűnek éreztem azt, hogy szeretetből
dolgozzam.regészen életem odaadásáig."

Apostoli lelkülete nagy szeretetéből fakadt, Megtanult lemondani saját jövő

beni terveiről, hogy "azt cselekedhesse jól", amit az adott órában Isten ajándéká
nak, kivánságának, örömének ismert fel. Elviselte mindazt, amit Isten akaratának
teljesítésével reá rótt, hiszen Isten gondviselésében érezte magát otthon. Ezért
tudott gondjával, szeretetével, jóságával mindenkihez odafordulni, kis és nagy
dolgokban egyaránt. Mivel szerette Istent és tudta: "nem ró ránk többet, mint
amennyi elviselhető, sikerei nem tették elbizakodottá, a félreértések és kudarcok
sem boldogtalanná, ha mélységesen szenvedett is tőlük. Ezért tarthatott ki abban
a meggyőződésében, hogy milyen hivatást kapott Istentöl - anélkül. hogy az
engedetlenség vétkébe esett volna. Mindenféle helyzetben "hű leánya maradt
az egyháznak", nővére és anyja számtalan embernek.

III.
Miként formálta társnőit?

Számtalan részletet, apró vonást említhetnénk, hogyan nevelte őket Isten orszá
gának szolgálóivá. Legfontosabbnak kétségtelenül azt tartotta, hogy lelki nevelé
sével szabadságon, igazságosságon és öszinteségen alapuló magatartást alakítson
ki bennük. 1615-től kezdve ebben látta feladatának lényegét.

"Ennek az állapotnak boldogsága abban rejlik, hogy függetlenné váltunk
a földi dolgoktól. és teljes odaadással készek vagyunk minden jóra. Eközben föl
fedeztern a szabadságot, amelyben a lélek míndent Istenre vonatkoztat. Az igaz
ságosságot, annak tiszta tetteit ... hogy olyanok legyünk, amilyennek látszunk;
s olyannak lássanak, amilyenek vagyunk: mindez feltámadt lelkemben, s ehhez
vonzódtam ... Ennek az intézménynek tagjai mindenekelött ezeket az erényeket
kellene hogy gyakorolják: az igazságosságot és az őszinteséget. Ha ennek birto
kában vagyunk, ... akkor Isten igaz bölcsességgel és buzgósággal áld meg ben
nünket, és véghezvihetjük, amit megkövetel majd tőlünk az intézmény, ha teljes
egészében felépül." .

Ez azt jelentené: győzzük le az elidegenedést magunkban, és váljunk teljes em
berré. Az öszinteség, szabadság és igazságosság elvont fogalomnak tűnhetik; de
Ward Mária vallásos érzületében, gondolkodásában és missziós tevékenységében
konkrét valóságként élt mindégyik.

Szabadság: társnői tartsák szabadon szivüket és kezüket, hogy Istenért csele
kedhessenék. Ha szabadságról beszél, a Szent Ignác-fele "in'differenciára" gondol.
Milyen értelemben, hadd mondja el ö maga:

"Vágyódhatunk azokra a dolgokra, amelyeket rnegkivénunk, de rninden nyug
talanság nélkül. Azt, ami gátol mínket, elutasíthatjuk. de minden félelem nélkül.
Bensö békénk maradjon meg, bármit okozzanak is ezek az ellentmondások ... Lát"
juk a korlátozás veszélyeit, de félelqm, szorongás és zavar nélkül. Nagy bizalom
mal, hogy Isten akarata teljesül. Igy szabadok vagyunk nundentől. és csak egy
a kivánságunk, szeretni Istent ... nyitottak vagyunk mindenre, de nem köt ben
nünket semmi." Ez a szabadság Mária számára közel jár ahhoz, amit ő "igazság
nak" nevezett: igaznak lenni Isten elött.. ahogy az eredeti ártatlanság állapotá
ban lsten megajándékozott bennünket - mondogatta. Az igaz ember Isten gyer
mekének életét éli. Igazság, őszinteség - sokrétű a jelentése ezeknek a szavak
nak. Fontosnak tartotta, hogya belső és a külső magatartás azonos legyen. "Nem
tudom, mit ajánlhatnék nektek inkább, mint az igazságot és az őszinteséget."

E hármas magatartás alapja a szeretet. "Az őszinte odaadással élő ember erős

és alkalmas a jó cselekedetekre, amiket végbe kell vinni a világon."
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Ward Mária a szolgálatra igyekezett társait nevelni, az egyház szolgá}atára
a kereszt jegyében. Olyan szolgálattal akarta a hitet megtartani és terjeszteni,
ami ma lelki gondozásnak, felnöttképzésnek, -nevelésnek, a szó igazi értelmében
vett katoljkus iskolának nevezünk. Az iskolában és a nevelésben "olyan apostol
kodást látott, ami hatékonyan szolgálja az egyház általános és az egyes ember
személyes javát, akár a világba, akár egy szerzetbe szólítja hivatásuk a leányo
kat".

Miután Mária feladta korábbi elképzelését, hogyaszerzetesnőkcsakis önma
guknak használhatnak, önmaguk lelkiüdvéröl gondoskodhatnak - nagyrabecsü
léssei tekintett a nőkre és munkájukra az ember üdvösségéért. Nem fogadta el,
hogy a nők reménytelenül alá vannak rendelve a férfinak, amint számos kortársa
állította. Erre az egészséges öntudatra biztatta társnőit is, "egy olyan életforma
elindítójaként, amilyenre addig senki se gondolt." Ha ellankad a lelkesedésünk,
ennek oka nem az, "hogy nők vagyunk, hanem hogy tökéletlen nők vagyunk;
az Úr igazsága örök ... Ez nem a férfiak, nem is a nők igazsága, hanem az Úr
igazsága, és ezt az igazságot ugyanúgy magukénak mondhatják a nők, mint a fér-
fiak". -
, Útmutatásai abban az intelemben foglalhatók össze, ami Szent Ignác Lelkigya
korlatainak páli összegzése: "Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldo
zatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gon
dolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten aka
rata, mí helyes, mi kedves előtte, és mi a tökéletes." (Róm 12,1--2).

Ward Mária apostoli lelkiségének kifejlődésében a maga teljességét is meg
találta. Nagy szeretetre volt képes, amit a szorongattatások ki nem olthattak.
Életrajzírója, Mary Poyntz ezt írja: "Teljes volt kérdéseiben, amelyekkel előállt,

és teljes a róluk való lemondásban ... teljes önmagában és teljes a felebaráti felé
fordul tában."

Apostoli lelkisége a szeretet, szentség és szolgálat hármasságában teljesedett
ki. Kora ifjúságában ennek még csak halvány körvonalai rajzolódtak ki. Szere
tete az egyetlen szeretett Úré volt, de Mária megtanulta szétosztani, amit az Ö
szeretete neki adott.

A szentséget eleinte a szent kötelességek önkéntes teljesítésében látta. Később

egyre inkább az Isten elötti igaz életre vágyódott - a vonakodás nélküli, meg
gyözödésböl fakadó szolgálatkészségre.

A szolgálatot korábban a klauzúrába visszahúzódó istenszolgálatban próbálta
megélni; később ez beleépült az embertársairól való gondoskodásba, hogy az Úr
ban rátaláljanak üdvösségük re.

Mária apostoli lelkisége: az Atya az engedelmesség szolgálatába vette őt,

s átadta a Fiúnak, hogy segitse Isten országának építését a földön munkájával
és életének szenvedésével. Csak az elhaló búzaszem hoz termést (vö. Jn 12,24).
Páratlan tetterejével az egyháznak és társnőinek ajánlotta föl szolgálatait, de el
tudta fogadni az egyháznak számára felfoghatatlan rendelkezését is. Élete híjával
maradt a látható sikernek. Mégis túlélte művének kudarcát, mert tudta: ha az
Atya ültette ela növényt, akkor megmarad. S hogy Ö tette ezt, abban 'bizo
nyos volt.

(K. O. fordítása)
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