
tünk elemzésén mérhetjük le szempontjaink
igazságát. Weissmahr Béla három ember míszti
kus élményeinek gyönyörű leirását elemezve
mutatja be a misztika lényegét. Farkasfalvy gon
dolataihoz csatlakozva ő is a hit tapasztalataival
kapcsolja össze a misztikus élményt, A követke
ző írások sajátosabban egy-egy nemzeti kultú
rába vezetnek el: Hetény János a magyar népi
lelkiséget vizsgálja néhány ünnepünk elnevezé
sét elemezve. Kereszty Rókus tanulságos és in
formatív áttekintést ad a karizmatikus mozga
lomról. amely ma már az egész világon (hazánk
ban is) jól ismert. Árnyaltan és reálisan mutatja
be az egyháznak a karizmatikus megújulásban
rejlő páratlan esélyeit, de azokat a torzulásokat
és vadhajtásokat is, amelyek veszélyeztetik ma
gát a mozgalmat, kárt okozhatnak egyeseknek,
de az egész egyháznak is. Béky Gellért népszerű,
de hazánkban még sajnos nem elég ismert témát
választ: Japánban élő neves teológusunk a kelet
misztikáját mutatja be. Szépen zárja le a miszti
kával foglalkozó írásokat egy XX. századi miszti
kus ,,,önvallomása"~ a tavaly boldoggá avatott
kármel ita apáca, Szentháromságról nevezett Er
zsébet Puskely Mária ihletett tolmácsolásában
mondja el belső életútját. A számot kiegészítő

dokumentum-anyag főként az ífjúság évével és a
pápa holland-belga útjával kapcsolatos megnyi
latkozásokat idéz.

A PRUGG VERLAG kíadásában jelent meg Te
leki Béla: Sürgető feladat címú könyve a mai
családok helyzetéről, veszélyeiről, problémáiról,
a szép családi élet kialakításának lehetőségeiről

és módjairól. Hitelt ad a könyvnek, hogy a szer
ző "kívülről halad befelé": szociológiai, lélektani
megfontolásokkal tárja fel a mai családok életét,
majd a második részben jut el a teológiai megvi
lágíráshoz. A címnek igaza v.an: aligha akad sür
getőbb feladat korunk társadalmában és egy
házában!

GEOFFREY WANSEll

TERÉZ ANYA HETVENÖT ÉVES

Mérleg Hosszú késéssel, nyáron jelent meg
laptársunk idei első száma. A bevezetés meg
magyarázza a késés okát: új, számitógépes sze
désre tértek át, s eltartott egy darabig, mire a
gép is, kezelői is beletanultak az új mesterségbe,
a magyar ábécés szövegirásba. E-ívánjuk a lap
szerkesztőinek és előállítóinak, hogy minél ha
marabb megtérüljön az a sok pénz és munka,
amelyet a modernizálásba belefektettek.

Mindnyájunkat foglalkoztató etikai kérdések
állnak a szám középpontjában. A münsteri egye
tem morális professzora, B. Schüller az erkölcsi
leg helyes cselekvésmód normáit keresi alapve
tően fontos tanulmányában. Végső következte
tése: "a normatív etika befejezhetetlen" - az élet
egyre új helyzetek elé állít, s mindig újra, gyak
ran bonyolult szempontok figyelembevételével
kell törekednünk a helyes döntésre és cselekvés
re. Doncell cikke láthatóan a tavalyi amerikai el
nökválasztás küzdelmei nyomán született. Az
alelnökségre pályázó polítíkusnó álláspontját ve
szi védelmébe: "Én, mint katolikus, személy sze
rint ellene vagyok az abortusznak, de mint poli
tikus, nem akarom ráerőltetni a többiekre a sa
ját katolikus felfogásomat." Tanulmánya azon
ban ezen túl is sok hasznos információt ad az
abortusz kérdésében. A szerző a pasztoralpszí
chológia tanára volt a zürichi C. G. Jung intézet
ben - kár, hogy ez a tantárgy hazánkban még is
meretlen. A szerző mesterének, Jungnak követ
keztetéseire támaszkodva mondja ki, hogy a val
lásos magatartás a psziché legmélyebb szerkeze
téhez tartozik hozzá. A számos érdekes könyv
és cikkismertetést tartalmazó szám külön cseme
géje az az interjú, amelyet a dalairól nálunk is
jól ismert sanzon-énekes pappal, Duval atyával
készítettek nem sokkal halála előtt.

Amikor az aprócska, csontos, rejtélyes mosolyú és ráncos arcú asszonyt megkérdezik, ellenzi-e azt,
hogy szentnek nevezik, egy pillanatig szünetet tart, lebiggyeszti ajkát, majd udvariasan azt válaszolja:
"Erre mindnyájan elhivatottak vagyunk."

Teréz anya soha nem törődött saját jelentőségével,nem is próbálta összegyűjtenikövetőit, mint az
evangélisták tették. Ahogy egyik barátja megjegyzi: "Egyszeruen azt akarja, hogy minden ember meg
hallja Isten szavát." Mégis az elmúlt harmincöt év alatt páratlanul erős missziós mozgalmat hozott
létre. János Pál pápa szerint ez a "legnagyobb hatású szervezet, amely a római katolikus egyházban

az utóbbi időben született",
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Malcolm Muggeridge és sokan mások meg vannak győződve arról, hogy Teréz anya "nyilvánvalóan
szent." TÖrékeny, 152 cm magas apáca, eredeti nevén Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910 augusztusában
született a jugoszláviai Skopjéban. Mindig azt bizonygatta, hogy semmi mást nem tud adni, csak sze
retetet: de ezt bőkezűen osztogatta az arra legjobban rászorulóknak.

A calcuttai utcákról elindulva az utolsó négy évtizedet az éhezőknek és a nélkűlőzűkm-k, a bénák
nak és a vakoknak, az alkoholistáknak és a hajléktalanoknak szemelte. Kezdeményezése sikeresnek
bizonyult. 1950-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusainak rendjét, amelyhez ma 2000 nővér

és 400 szerzetes testvér tartozik. 140 nyomornegyedheli iskolát vezetnek és naponta 50 OOO embert
étkeztetnek. Hetven otthonuk van 4000 gyerek számára és évente 1000 örökbe fogadást intéznek el.
81 otthont tartanak fenn elfekvő betegek részére, ezekbe az elmúlt évben 15 OOO embert fogadta k be.
670 mozgó kórházukban nem kevesebb mint hat millió beteg embert gyógykezeltek.

Míg a főbb nemzetközi segélyező ügynökségnek olykor még azért is küzdeniük kellett, hogy egyál
talán segitséget nyújthassanak a szegényeknek, Teréz anya Szeretet Misszionáriusai csöndesen és
hatékonyan dolgoztak mintegy 160 városban szerte a világon, és hárommilió önkéntes munkatársar
gyűjtöttekössze több mint ötven országban.

Teréz anya erős hittel és elszántan követte azt az utat, amely - ahogy mondja - 1946 szepterube
rében világosodott meg előtte. Így született az a missziós mozgalom, amelynek alig akad párja a mo
dern időkben. Megkapta XXIII. János pápa békedíját 1975-ben. a tiszteletbeli Brit Birodalmi f:rdem
rendet (üBE) 1978-ban, a Béke Nobel-díjat 1979-ben és egy becsület érdemérmet 1983-ban.

Ez a csendes asszony egyszerű fehér muszlin ruhát visel, egyiket a kettő közül, melyet maga mos ki
egy bádog vödörben minden reggel, mielőtt fél ötkor megkezdené az imáját. Önmagáról csak ennyit
mond: "gyarló vagyok".

Aki először találkozik vele, az meglepődik, milyen talpraesett ez az apáca, s mennyi huinora van.
Az albán fűszeres lánya dongalábbal született és Jugoszláviában nőtt fel. Tizenkét éves korában

elhatározta, hogy Indiába megy misszionáriusnak, bár nem beszélt angolul és soha nem járt ott. Ti
zennyolc éves korában belépett a Loretó-nóvérek rendjébe. Dublinban végezte tanulmányait, majd
Indiába ment.

Akkori nevén Ágnes nővér, 1930 első napjaiban érkezett Calcuttába, és azóta is ott él. Ebben a
nyüzsgő városban, ahol nemzedékek óta felnőttek és gyermekek haltak meg az utcákon, a Szűz

Máriáról elnevezett középiskolában lett földrajztanár, majd igazgató. De 1946-ban, 36 éves korában
Ágnes nővér rájött arra, hogy többet is tehetne a betegekért és az iskolája melletti nyomornegyedek
lakóiért, mint hogy néha-néha csupán ételt ad nékik. Elhatározta, hogy nekik szenteli az életét. De az
átmenet nem bizonyult könnyűnek. Fölöttesei nem biztak benne. Egy érsek azt mondta róla, hogy
"egy gyertyát sem tud rendesen meggyújtani a templomban".

Két év múlva a Loretó-rendból elbocsátották. Ekkor a 24 éves francia szent tiszteletére fölvette a
Teréz nevet, és beköltözött a helybeli öregek otthonának egyik szobájába. Öt rupia volt minden'
pénze. Hat hónappal később csatlakoztak hozzá az első önkéntes segítőtársak.Alkalmilag összegyűlt

kis apácacsoportjából 1950-ben alakult meg a Szeretet Misszionáriusai elnevezésú rend.
Soha nem ingott meg szilárd meggyőződésében,hogy "ingyen szolgálatot kell tennie a szegények

nek és a kitaszítottaknak, tekintet nélkül arra, hogy melyik kaszthoz, valláshoz, nemzetiséghez. fajhoz
vagy területhez tartoznak". (Bár azt is mondta: "nem vagyok szociális gondozó.")

Teréz anya ezt így magyarázza: "Életemet Krisztusnak szentelem, őérte lélegzem, benne látom a
világot. Ha csak szociális gondozó lennék, régóta abbahagytam volna." Ez az ő hitvallása, mely bera
gyogja egész életét. Mégsem tartja őt senki jámbornak. A közvélemény szerint Teréz anya "okos,
gyakorlatias és vidám". Egy barátja még hozzáteszi: "Mindenkivel és mindennel nyíltan szembenéz."
Bár ő maga sosem hibázik, mindent megbocsát. .

Mostanában állandóan utazik, anyagi és emberi támogatást gyűjt -- az Air India légitársaságtól
szabadjegyet kapott Gandhi asszony közbenjárására, aki azt mondta: "Teréz anya megbecsülésével
magát az irgalmasságot tiszteljük."

A Nobel-díjjal járó kilencvenezer fontot egy leprásokat gondozó otthon felépítésére forditotta. Az
zal tiszÚban van, hogy anyugati társadalmakat is sujtja a szegénység. Ez - mint mondja - "a lélek, a
magány szegénysége, és ez a legsúlyosabb betegség ma a világon".

Lehet, hogy Calcutta szegényei Teréz anyában Isten jóságának megtestesiilését látják. Ö azonban 
és ez nagyon jellemző - csupán ennyit mond: "Az én munkám csak egy csepp az óceánban, de ha ez
nem lenne benne, egy cseppel kevesebb lenne az óceán."

Tóth Il/dit fordítása
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