
A Vigilia beszélgetése

Halász Piusszal

- Halász Piusz neve mára negyvenes évek elején ismert volt a magyar egyházban. A
zirci cisztercita teológiai f6iskoia akkori tanára a liturgia új szel/emét és a hiteles
szerzetesi lelkiséget kereste írásaiban. Aztán a világháború után híre jött: új, a
trappístákéhozhasonló szerzetfélétalapította Dunántúlon. Megkérhetném, beszéljen a
szerzetességrűl és a borsodpusztai kísérletrlJl?

- A szerzetesi intézmény nem vezethető le konkrét bibliai szövegekböl, hiszen a
szerzetesség hosszú történelmi fejlődés és reflexió eredménye. Jézus körül kezdettől

fogva egy szorosabb tanítványi kör alakult ki. Ennek ugyan még nem voltak tételes
szabályai, de lényege kettős volt. Először: a Mesterrel együtt lenni, Őt hallgatni, tőle

tanulni. Amásik: a Mester segítségére lenni, az igehirdetésben és a karizmák kiosztásában.
A szerzetesi élet biblikus alapját ebben a tanítványi körben kell keresnünk. Innen érthető

talán az is, hogy a szerzetesség két nagy ágra oszlik: apostolkodó és szemlélődő

szerzetekre. Persze a szemlélődő szerzetes sem azért vonu1 el a világtól, hogy saját kis
problémájával pepecselgessen. Az apostolkodó szerzetes így fogalmaz: Istent szolgálom
testvéreimben. A szemlélődő pedig így: Istenben szolgálom testvéreimet.

Íme a két pólus: dolgozni avilágon, és elvonu1ni avilágtól. Minden emberi közösségben,
tehát az egyházban is érvényes a korrektúra törvénye. Ahogy az egyén életében is a
szomorúsággal szemben ott kell lennie az örömnek, a munkával szemben a pihenésnek, a
szorongással szemben a reménynek, úgy az egyházban is a kifelé forduló és akcióban
föloldódó életforma mellett meg kell lennie a befelé forduló, a szemlélődésben

elmélyedő életformának is.A denaturált, természetétőlmegfosztott kereszténység vallást
akar erőfeszítés nélkül, kereszténységet kereszt nélkül, egyházat imádság nélkül, kultúrát
kultusz nélkül. Ennek a naturalista, racionalista törekvésnek korrektívuma a szemlélődő

szerzetesség. Isten jogainak védelme az emberrel szemben, a misztérium védelme a
racionalizmussal szemben, a kegyelem védelme a naturalizmussal szemben, Krisztus
keresztjének védelme a konzum-társadalornmal szemben.

- Mivel foglalkoznak a szemlél6dó szerzetesek?
- Életük két alappilléren nyugszik: a zsolozsmán és a szemlélődésen. A zsolozsma

hódolat Isten előtt, aki minden érték foglalata és minden szentség forrása. A szellem
alapállása, hogy ahol értéket lát, ott értékel, ahol dicsőséget, ott dicsőít.A teremtett világ
alapvető kötelessége, hogy megadja Istennek a dicsőítést. A lét évmilliókon át addig
nyújtózkodott, amíg kinyújtózkodta magából az embert. És ekkor az egész ember alatti
világ mintegy így szólította meg: belőlünk lettél, a mi képviselőnk vagy, add meg a
nevünkben is Istennek a dicsőítést. Egynagy művészt megtapsolunk, a sportpályán kitör a
lelkesedés. Egyedül Istennek nem jár ki a dicsőítés? Hogy ez el ne maradjon, ezért
zsolozsmáznak a szemlélődő szerzetesek, és ezért adja az egyház papjai kezébe a
zsolozsmás könyvet.

Azsolozsmát a szemlélődés egészíti ki. Ezazonban nem semmittevőelrévülés az isteni
dolgokban. Aki szemlélődik, az a lényeg felől közeledik a jelenségek felé, a lét
középpontjából szemléli a dolgokat. Olyan, mint a fa:szötlanul és mozdu1atlanul tária ágait
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az ég felé, de mivel az örökkévalóság talajába gyökerezik, gyümölcsöt érlel mások számára.
A szemlélődő ember abban a mélységben él, ahol a periférikus problémák gyökerei
rejtőznek. Itt folyik a lélek drámája Isten előtt. Egy drágagyöngyöt lehet fizikai
tulajdonságai szerint szemlélni, ezt teszi a tudomány. Lehet hasznossági szempontból
szemlélni, ezt teszi a kereskedő. Lehet az esztéta szemével gyönyörködni benne, ezt teszi a
müvész, De lehet Isten teremtő szépségét megcsodálni benne, ezt teszi a szemlélődő.

Thierry Szent Vilmos szavai: O amare, o ire, o sibi perire, er Deum pervenire - szeretni,
haladni, magunk számára meghalni és az Istenhez eljutni.

- Térjünk át a borsodpusztai kísérletre. Hogyan született az ötlet, és hogyan
kerűlhetettsor a megvaiósításra?

- 1945 öszén már világossá vált, hogy az egyházi iskolákat államosítani fogják. Ekkor
vetődött föl konkrét formában, mi is lesz utána. Beleolvadunk a lelkipásztorkodásba? Vagy
pedig visszatérünk rendünk eredeti életformájához? A ciszterci rend 1098-ban alakult, s
azt tűzte maga elé, hogy Citeaux vadonában, Szent Benedek szabályai szerint rendezi be
életét. Nos, 10-12 fiatal rendtaggal elhatároztuk, hogy ezt az utat választjuk.

E döntés mögött két előzményhúzódott. Az egyik: Mailáth erdélyi püspök annak idején
elhatározta, hogy a Székelyföldön alapít egy liturgikus központot. egy szemlélődő

apátságot és egy lelkigyakorlatos házat, és így teszi teljessé az ottani katolikus egyházat.
Mailáth püspök meghalt, de szellemi hagyatékát utóda is vállalta. Egy szép napon Erőss

Alfréd, kolozsvári teológiai tanár keresett meg levelével. Ót még Rómából ismertem.
Jelezte, hogy Mailáth püspök annak idején érintkezésbe is lépett külföldi trappistákkal egy
szemlélődő monostor alapítása miatt. De minek külföldiekkel kísérletezni, nem volna-e
kedvünk nekünk, magyar cisztereknek erre vállalkozni? Az alapításra azonban már nem
került sor, mert Erdély ismét elszakadt Magyarországtól.

A második szál a KALOT-ból indult ki, a magyar katolicizmus e csodálatos intézrnényé
ből. Kerkay páter hívta életre: a falusi ifjúságot kihozta a kocsmából, megszervezte,
népfóiskolákon továbbképezte. Kerkay páter említette, hogy amikor a jezsuita rend
megalakuit, Szent Ignác szövetséget kötött a kanhausiakkal, hogy miközben ők mint
Krisztus katonái harcolnak, a kanhausiak adják számukra az imádságos hátteret. Ennek
mintájára kössünk mi is szövetséget. Teremtsünk egy olyan magaslati helyet, olyan oázist,
ahol a mozgalom tagjai mindig regenerálódhatnak, lelkileg elmélyülhetnek.

Ilyen előzmények után terjesztettük kérésünket a ciszterci rend magyarországi
káptalanja elé. Engedje meg, hogy visszatérhessünk alapító atyáink életformájához. A
káptalan ezt behatö vita után engedélyezte. Róma megadta az alapító oklevelet. De hátra
volt még a letelepedési engedély. Aveszprémi egyházmegye területén feküdt Borsodpusz
ta. Ott állt egy magára maradt gazdatiszti épület szép kerttel. A Földosztó Bizottságtól
igényeltünk 50 hold földet, abból a 200 holdból, amit már senki sem igényelt, mert
félreesett, s a közeli erdőkmiatt nagyvolt avadkár. Az ötven holdhoz hozzájárult még húsz
hold lelkészi javadalom. A Földosztó Bízottság nem tulajdonba, hanem csak bérletbe adta.
ÁllatáIlományunk két pár ló, hat fejőstehén, tizenkét borjú és ötven birka - feles
tartásban.

Hamarosan kb. tízen megkezdtük új életünket. Zirc az ostrom alatt hónapokon át több
ezer emben táplált falai között, anyagilag nem segíthetett bennünket. Két kezünkön kívül
semmink sem volt. Kukoricadarán éltünk, felét megfőztük. felét megsütöttük. A közeli
erdésztől kaptunk egy tehenet feles tartásra. Tehát tejünk már lett, de pénzünk semmi.
Annyira, hogy volt idő, amikor nem tudtam levelet írni, mert hiányzott hatvan fillér a
bélyegre. Nem volt ébresztőóránk sem, ezért a közeli majorból az éjjeliőr kopogtatott
éjjelenként az ablakon: "Tisztelendő atyák, két óra van." Ha üzentünk volna a közeli
plébániára, a nép összehordta volna a sZükségletet. De mi azért jöttünk, hogy a Regula
szerint éljünk, ez pedig előírja, hogy a szerzetesek saját kezük munkájával éljenek.
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Aztán be kellett indítani a gazdaságot. Ötven hold kulák-kategóriának számított. Nem
mondhattuk, hogy az ötven hold tíz személy tulajdona, tehát mindenkinek csak öt hold jut
papírforma szerint. AKALOT-tól annyi támogatást kaptunk, hogy vehettünk egypár ökröt.
Azelső vetésnél és krumpliültetésnél az újgazdák teljes számban kivonultak a szomszédos
majorból segíteni. Lassan mi is belezökkentünk a gazdálkodó életbe. Öt év múltán, a
föloszlatáskor vetőgépünk, aratógépünk, kapálógépünk segített a munkában. Hat kis
vendégszobát kezdtünk építeni a sok érdeklődő számára. A kőművesek még be sem
fejezték munkájukat, amikor a szerzetesség föloszlatásakor mindent ott kellett hagynunk.

- Hogyan tudták megszokni ezt a kemény életformát?
- Bizony nehezen, s itt én is sok csacsiságot követtem el. Bizonyos értelemben meg

kellett volna alkudni, amíg meg nem szokjuk a mezőgazdasági munkát. Valahogy
könnyíteni kellett volna, de azt mondtuk, hogy ezért jöttünk ide, tehát csináljuk. Szent
Benedek írja a Regulában, hogy a szerzetesek a saját kezük munkájából éljenek Mindez
szép volt, de nehéz is volt, és bizony a .testvéreket fizikailag is nagyon igénybe vette. A
zsolozsmán láttam a másik stallum-sorban, hogy majdnem elalusznak vagy kidőlnek, de
ragaszkodtunk, hogy éjjel kettőkor mindig föl kell kelni.

- Hogyan tudták biztosítani a n6vendékek részére, hogy elvégezzék teológiai
tanulmányaikat?

- A téli időt használtuk fel, amikor a mezögazdasagban nincs különösebb munka.
Hárman tanítottuk a teológiát, szentelni pedig vagy Győrbe, vagy Szombathelyre vittük a
növendékeket.

- Hány szentelés volt?
- Talán öt.

- És 6rök fogadalom is volt?
- Az előtte. Akkor már ünnepélyes fogadalmat tettek a testvérek Utánpótlás lett volna

bőven, ha ez nem Magyarországon van. De nálunk úgy képzelték el a szemlélődő

szerzeteseket, mint egy szép romantikus festményt: a kolostor ablakában hegedül a
szerzetes, a többiek lent a kertben sétálnak és szemlélődnek Sokan jöttek ilyen
beídegzettséggel, de egy-két hónap után le is léptek

- Milyen helytségekb61állt a ház?
- Ez az épület a zirci uradalom tartozéka volt. Előtte sokfelé jártam, kerestem

megfelelőhelyet. Végül is ezt találtam legalkalmasabbnak Apusztától félreesőhelyen állt
egy intézői lak Aközfalakat kivettük, s egy szép kápolnát alakítottunkki, A régi konyhából
káptalan-termet csináltunk Volt két lakószobája az intézőnek, amit hálónak használtunk,
egy másik nagy szobát nappalinak, itt jöttünk össze. Addig alakítgattuk, míg szép kis
kolostor született belőle. Belül egy széles folyosó, ahol zsolozsma előtt a két fal mentén
gyülekeztünk, csengőszórabementünk a kápolnába. Volt még egy vendégszoba, meg egy
másik, ahol az elöljáró fogadhatta a testvéreket egyéni beszélgetésre. Később építettünk
kint egy szép ebédlőt és konyhát meg hat vendégszobát. A ház körül nagyon szép
kétholdas gyümölcsös. Acsend teljesen betakartaa közösséget. nem hiányzott a terefere, a
beszéd. Kétszer egy héten volt közös beszélgetés. Azt nem csináltuk mereven, közben
lehetett derülni és föloldódni.

A szilenciumnál sokkal megterhelőbb volt a hideg. Csak a nappaliban fútöttünk, itt
mindenkinek volt egy kis íróasztala, és ott tanult, olvasott lelki olvasmányokat, levelet írt
stb. Mert a régi apátságainkban is volt egy úgynevezett calefactorium, ahova mindig be
lehetett menni jól fölmelegedni. Kellett volna a hálóban is fúteni, a kápolnában is, olyan
hideg volt télen. Ez az én csacsiságom volt, ezekre nem gondoltam. Később ezeket
biztosan meg kellett volna oldani.
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- Nem okozott-e konfliktusokat az, bogy kiváltak a ciszterci közösségből?
- Zirc nagyon humánusan oldotta meg. Amikor megérett a helyzet, akkor az apát

urunknak beadtam a kérést, és azoknak a növendékeknek az írásait, akik szintén
elmondták, hogy őket mi készteti. Összeült a káptalan, megtárgyalták az ügyet. Végül
abban állapodtak meg, hogy megengedik az alapítást és fölterjesztik Rómához. Hivatalból
közvétlenül a római generális alá fogunk tartozni, de a zirci apát fog képviselni bennünket.
Azirci apát időnként eljön meglátogatni mint vizitátor, akkor mindenki beszélhet vele, s ő
is elmondhatja az észrevételeit. Nagyon emelkedetten folyt le az egész, minden súrlódás
nélkül.

- Mi volt a céljuk ezzel a vállalkozással?
- Nem akartunk semmi mást, mint alapító atyáink életét követve, Szent Benedek

Regulája szerint osztani be napjainkat. Hajnali két órakor keltünk, elmondtuk a matutinu
mot, utána mosakodás, magán-misék, négy óra tájban elénekeltük a laudest, ezt követte a
csendes szemlélődés, szép időben akár kint a. szabadban is. Hat órakor prima, ennek
végeztével a káptalanteremben regula magyarázat, culpa, azaz ha valaki vétett a fegyelem
ellen, itt nyilvánosan megvallotta. Végül munka-beosztás: kik menjenek a rnezöre, kik a
kertbe, kik az istállóba, kik a konyhaszolgálatra. A munka tíz óráig folyt teljes csendben.
Ekkor megszólalt a kisharang, elénekeltük a terciát, aztán a konvent misét és a szextát,
utána ebéd, alatta is felolvasás. Húst sohasem fogyasztottunk, egész egyszeruen étkeztünk.
Két óra tájban elénekeltük a nónát, ezt ismét munka követte. Öt órakor a vesperást
énekeltük el, aztán olvasás, szemlélődés. Hat óra tájban vacsora, majd kompletórium s
ennek végeztével nyolc óra tájban elvonultunk a közös hálóterembe. Mindenkinek volt
egy kis fülkéje, benne 60 cm széles priccs, rajta szalmagyékény és egy pokróc. Hetenként
kétszervesperás után összejöttünk a káptalanteremben, és elbeszélgettünk lelki témákról.
Ettől eltekintve mindig szilenciumban éltünk. Mivela kezdés nehézségeivel küszködtünk,
az élet bizony feszített volt. Egykicsit mindig éhesek és álmosak voltunk, egy kicsit mindig
fáZtunk. Ez akadályozta az utánpótlást is. Akik újak jöttek, egy idő múlva el is mentek.

- Hogyan tudták megőriznivagy inkább újra fölfedezni az ősi ciszter lelkiséget?
- Nem akartunk mást Borsodpusztán, mint az ősi ciszterci életformát folytatni. Az már

előtte is hosszú ideig nyugtalanított Zircen is, hogy tulajdonképpen mi már csak a
ciszterci ruhát hordjuk, de szellemi, lelki kapcsolatunk nincs az eredeti ciszterekkel.

- Voltak-e távolabbi terveik?
- Úgy terveztük, hogy egy második alapítást esetleg itt Budapest környékén hoz-

hatnánk létre. Ide bárki könnyen eljuthat egy-két napra vagy akár néhány órára.
Egyszeruen bekopog: Szerétnék egy-két csendes napot itt tölteni, valamelyik atyával
megbeszélném a lelki dolgaimat. Főként a lelkészkedőpapságra gondoltunk, ők szorulnak
rá ilyesmire a legjobban.

Borsodpusztán szép számmal jöttek hozzánk plébánosok, káplánok lelki napokra,
lelkigyakorlatra. Ennek nyomán jutott eszembe, hogy Borsodpuszta jellegzetes pontjait
lelkileg ők is magukévá tehetnék. Ilyesmiket: Isten tiszteletének, a liturgiának, a
zsolozsmának kellő értékelését. Másodszor: szegény és igénytelen életet élni. Harmad
szor: nem törekedni semmiféle karrierre. Akik ezeket az alapelemeket vállalnák, azok egy
szellemben élhetnének velünk.

- Mi lett a testvérekkel a szétszóródás után?
- Hat évet töltöttünk ott. öt év múlva föloszlatták a rendeket, megkezdődött a

szerzetesek elhurcolása. Pillanatnyilag mi is föloszlottunk, mindenki kapott egy civil
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ruhát, bizonyos összeget, megjelöltem mindegyiknek, hogy hova tűnjék el. Amikor
értesültem arról, hogy a püspöki kar tárgyalni kezd a kormánnyal és megszűntek az
elhurcolások, akkor visszahívtam a testvéreket, és civilként helyeztük el őket, kertészként,
kocsisként, kit hogyan. De amikor jött a kánoni idő, bezárkóztunk, fölvettük a kukullákat,
és Végeztük a zsolozsmát éjjel kettőkor, úgy, mintha nem lett volna semmi külső akadály,

Végül Borsodpusztát is föl kellett adni, mert a Városlődi Állami Gazdaság az egészet
magához csatolta. Tehát nem volt már itt többet megélhetési lehetőségünk.Ugyanakkor
pedig egyházi vonalon megszüntették az ilyen kihelyezett lelkészségeket, márpedig én ott
addig helyi lelkészként szerepeltem. Szanaszét szóródtunk. Ketten ott maradtak a
gazdaságban, én Csatkára kerültem plébánosnak, a többiek pedig elhelyezkedtek
különbözőhelyeken. Egyév múltán a párt fölfigyelt, hogy két bújtatott szerzetes dolgozik
az állami gazdaságban. Fölszólították a gazdasági vezetőt, ezeknek azonnal mondjon föl.
Azt mondta, hogy a két legjobb munkaerö, hát miért mondana föl éppen nekik. Adolgozók
pedig beadványt szerkesztettek, sistállóról istállóra, végig mindenki aláírta, engedjék
meg, hogy ők továbbra is itt legyenek. Ezt rögtön lázításnak, szervezkedésnek fogták föl, a
kettőt elvitték.

- És Piusz atya?
- Én Csatkára kerültem plébánosnak, s vittem magammal a Ciprián atyát, akit kis

diákkora óta ismertem, és nekem is szükségem volt a borsodpusztaiak közül valakire. Ó
azután vezette a háztartást. Ott a plébániánkettőkornem, de négykor mindig fölkeltünk és
átmentünk a templomba. Ciprián atya csinált egy kétszemélyes stallumot, magunkra
öltöttük a kukuJlánkat, és ott hajnalban elvégeztük a zsolozsmát. Fél hat felé indultak a
bányászok munkába, és látták, hogy imádkoznak bent. Pasztorációs szempontból is jó
hatással volt, hogy a papjaik hajnalban már imádkoznak. Amikor én börtönbe kerültem,
akkor Ciprián atyának sikerült egyházmegyés keretbe jutni. Fiatalon, 56 éves korában halt
meg.

- A világi ember életében nincs meg az a csönd, aza napirend, ami egy szemlélődő

szerzetben. Hogyan lehetne mégis a világiaknak is megtanulniuk a szemlélődés útját?
- Föltették már nekem a kérdést, hogy egy szemlélődő szerzetben mindenki eljut-e a

szemlélődés végcéljához, az egyesüléshez Istennel. Nem. A szemlélődő szerzet annyit
jelent, hogy megadja azokat a kedvező feltételeket, amelyek szinte rászorítják a lelket a
szemlélődő életre. De ez nem következik be egyszerre és önmagától, bár mindnyájunknak
Isten jelenlétének tudatában kellene élnünk. Legalább élete végére minden keresztény
nek el kellene oda jutnia, hogy a Szentléleknek engedi át az irányítást. A civilek életében
hiányoznak a szerzetesélet külső keretei: a csend, a regula, a fegyelmezettség, mert hiszen
nekik állandóan az élet diktál. De legalább annyit meg kellene tenniük, hogy a csendet este
valahogy egy kicsit biztosítsák, amikor a lélek tényleg a jó Isten közelében érezheti magát.
És ezt a csöndet igényeljék, erre vágyódjanak, mert a misztikusok mondják, hogy föltétlen
szükségünk van arra, hogy nagyon kívánjuk a jó Isten közeíségét, a vele való egyesülést.
Ennek olyan eleven vágynak kell lennie, hogy Isten azt beteljesíthesse. Ez a vágy többé
kevésbé meg tudja teremteni azt a rövid kis csendet, amikor Isten szöl, egyedül Isten és
egyedül a lelke. Ez nem jelent individualista lelkiséget, hiszen bárhol vagyunk, mindig az
egész egyházé vagyunk. Az egyik kint harcol Isten országáért, a másik pedig bent
imádkozik érte.

L. L.
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