
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

BODNÁRDÁNIEL R. Tórley Máriával
R. Törley Mária (1950) szabrász kortárs képz{)mfivészetünk egyik leg

jelent5sebb alakja. 1982 óta sok önálló kiállítása volt Magyarországon és
külJöldön. Mfivei megtalálhatók múzeumokban, magángyfijteményekben,
kiizt éren, templomokban. Az idén nyáron két hónapon keresztül láthat
ták alkotásait az Esztergomi Keresztény Múzeumba látogató érdekl{)d{)k.
Munkásságát számos díjjal ismerték el, így többek között 1985-ben és
1996-ban megkapta a Nemzetközi Dante Biennálé Ravenna diját, 1994
ben a Molnár C. Pál centenáriumi, 1996-ban a Millecentenáriumi dijat.

A Tdrley-névr61az em
berek többségének e16
ször a világhírű pezsg6
jut az eszébe. Mennyi
ben befolyásolta ez az
Ön művészi indulását?

Az Ön édesanyja is járt
lcépz6művészeti f6isko
l ára, fest6nek készült.
Végül miért nemlett be
16le művész?

Könnyebben megjegyezték a nevemet. Kezdő művészkoromban

még valóban a pezsgő jutott először a nevemről az emberek eszé
be, de azért ma már benne van a köztudatban a szobrász Törley
és a Törley Szalon is. Én büszke vagyok a nevemre, hálás az őse

imnek. Az a Törley József, aki 1882-ben megalapította a pezsgő

gyárat, művelt, egyetemet végzett ember volt, aki mai, divatos
szóval fantasztikus marketingérzékkel rendelkezett. Elutazott
Reimsbe tanulni, ott alapított először egy kisebb pezsgőgyárat, és
amikor hazajött, már megrendelése volt Párizsból és Bécsből.

Gyönyörű, budafoki kastélyát nagy művészekkel terveztette és
építtette meg, és ugyancsak velük csináltatta reklárncéduláit, plakát
jait. Mindenben a tökéletességet, a teljességet kereste, templomok dí
szítésére adott pénzt, támogatta a sportot (a vívásban az egyik legran
gosabb versenynek számított a 'Iörley Kupa - a szerk.), minden szé
pet és jót, legyen szó művészetről, sportróI. Dédanyárn barátnője volt
Bartók édesanyjának. Zsófika nagyanyárn akkor kezdett el zongorázni
tanulni, amikor látta, hogy a Béla milyen szépen játszik. így a zene
szeretete is beszivárgott a családba. Nagypolgári közegben illett mű
veltnek lenni, a kultúrának mindig különleges szerepe volt.

Anyám Rudnay-növendék volt, három és fél évet el is végzett,
csak aztán a háború és a kommunizmus kettétörte a karrierjét. A
kommunizmusban kénytelen volt röntgenasszisztensként dolgoz
ni, de azért hétvégeken festegetett. Nekem tehát adott volt a m ű

vészi légkör: anyu festett , nagymama pedig zongorázott; a nagya
pámat valamikor Babits tanította, óriási könyvtárunk volt. Édesa
pám jogász volt, de ha nem a pezsgőgyáros fia lett volna, akkor
ma szerintem híres zenekritikusként tisztelnék őt. Nyolc nyelven
beszélt, és fantasztikusan szerette a zenét. A szüleim minden hé
ten legalább egyszer elmentek a Zeneakadémiára vagy az Oper á
ba . Miután a reáltárgyakhoz nem éreztem tehetséget, mindenféle-
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Az ötvenes években oly
sokcsaládhoz hasonlóan
Önöket is kitelepítették,
Hajdúdorogra...

Egy írónál, színésznél
könnyitelképzelni akez
deti lépéseket a műoész

pályán. Egy szobrászn8
gyerekkorában hogyan
mutatkozik meg az ér
zék?

Az Ön munkásságának
elemzái szerint And
rássy-Kurta János mel
lettf8iskolai tanára, So
mogyi Józse! és Borsos
Miklós hatottak legin
kább a művészetére.

képpen valamiféle humán pályát kellett választanom. Ez adottság
volt a családban.

Ennek érdekes volt az utóélete, mert a szüleim soha nem pa
naszkodtak, és sok mindenről nem is beszéltek, egészen a rend
szerváltásig. Egy időben Nagykátán laktunk, anyai nagyanyám
államosított házában, ötvenhat kilométerre Pesttől, és úgyanúgy
jártunk Operába, színházba, rengeteg könyvünk volt, mintha fő

városi lakosok lettünk volna. Én ebbe születtem bele, nem érez
tem rosszul magam, és nem emlékszem a kastélyra sem. A csalá
dunkban nem volt divat a jammerolás, a múlt megszépítése, hogy
jaj, milyen gyönyörű volt régen, bezzeg ma. Ez nálunk ismeretlen
volt. Nem lehet úgy élni, hogy az ember állandóan azon siránko
zik, mi lett volna, ha ...

A szobrászathoz kerülő úton jutottam el, és ebben közrejátszott
az is, hogy anyám ragyogó festő lett volna. Ha egy szülő nagyon
erős egyéniség, akkor a gyermeke vagy teljesen hasonló akar len
ni hozzá, vagy pedig éppen ellenkezőleg, abszolút különbözni
akar tőle. Már korán firkálgattam meg rajzolgattam, de inkább az
irodalom vonzott. Nagyon szeréttem a francia nyelvet, és egy
nagy kamaszszerelem hatására elhatároztam, hogy műfordító leszek,
Rostandet fogok fordítani. Egy gyereknek persze sokféle elképzelése
van, aztán egyszer csak fölébred az álmaiból. Én is rájöttem, hogy
nem nekem való a műfordítás. Ezt követően a pszichológia keltette fel
az érdeklődésemet, és elmentem a bolondok házába dolgozni, de ha
mar felismertem, hogy nem vagyok erre alkalmas. Amikor kikerültem
az anyám kezei közül, jöttek a kavicsok: mozaikokat raktam össze be
lőlük, alá egy cementdombot. s ezek házasságából létrehoz tam egy
kavics-mozaikos domborművet, amit a tűzfalak díszítésének gondol
tam. Major Máté építész látott benne fantáziát, több kiállításom is volt.
Fantasztikusan boldog voltam, azt hittem, megújítottam a szent mű
vészetet. aztán megint rájöttem, hogy ez engem nem elégít ki. Nagyon
szerettem volna agyagból mintázni, és akkor egy ismerősöm révén el
jutottam Andrássy-Kurta János szobrászművészhez, aki még ma, 86
éves korában is dolgozik. látott bennem tehetséget, a tanítványává fo
gadott. Ettől kezdve munka mellett mindennap eljártam hozzá szob
rászkodni, még hétvégeken is. A rendszeres tanulásnak meg is lett az
eredménye, sikerült a felvételim a főiskolára.

Igen, ez a három ember meghatározó módon hatott a pályámra.
Ezt nem szégyellem, mert ha valakinek egyénisége van, akkor
nem kell félnie a hatásoktól, a saját egyéniségünk úgyis átégetí,
egyénivé formálja azokat. Ha egy művész mindenáron újat akar
létrehozni, másféleképpen kifejezni érzéseket, gondolatokat, csak
azért, hogy az más legyen, mint a megszokott, az nem vezet jóra.
Ha csupán az a cél, hogy meghökkentsem a tárlatlátogatókat,
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Ön rendkívül sokoldalú
művész. Alkotott 00
hocokai. erotikus szin
padi jeleneteket, agyag
ba mintázta, bronzba
öntöttedédapját, TOrley
Józsefet, Kölcsey Feren
cet, Gyurkovics Tibort,
Mészöly Oezsfjt, renge
teg egyházi jellegű mű

vet alkotott. Ilyen sok
énnel rendelkezik?

Az iméntemlítette, hogy
Krisztus megmintázá
sához csak tízévi szob
rászkodás után mert
hozzákezdeni. Mi a leg
nehezebb Jézus ábrázo
lásában?

hogy például nemtelen anyaggal fejezem ki mondjuk az utálato
mat valami iránt, az nem művészet, Természetesen lehet új han
gon megszólalni, kifejezni valamit, lehet másféle anyagokkal új
szerűen fogalmazni, de akkor az anyag legyen nemes, és a kísér
letből ne hiányozzék a valódi gondolat. Az egyik Velencei Bienná
lén három nyelven, angolul, magyarul és olaszul ragasztott fel új
ságcikkeket egy magyarul sem tudó, Kossuth nevű ember, ebből

állt a nagy magyar kiállítás. Számomra ez nem szobrászat. Egy
mű akkor él, ha artisztikus, szép és megérint. Nagyra tartom pél
dául Lugossy Mária üvegszobrászt, vagy Varga Géza Ferenc fa
szobrászt, akik inkább a nonfiguratív művészetet kedvelik, mégis
filozofikusak a gondolataik, nemes anyagokból dolgoznak.

Nem. Mindenkinek egy énje van, de a világ nagyon sokszínű,

engem pedig rengeteg dolog érdekel belőle. Természetes, hogy
másképpen kell megfogalmazni egy bohócot, mint Krisztust. Tíz
éve voltam már szobrász, amikor hozzá mertem kezdeni az első

korpuszom megmintázásához. Egy hívő embemek óriási felelős

ség megfogalmazni önmagában is, hogy milyen az ő korpusza.
Nekem három nagy korpuszom van: az első a sorsába bele törő

dő, szelíd Jézus. A második a halála előtt elmerengő, filozofikus
ember, aki visszatekint, hogy mit tett. A harmadik korpusz a leg
megrázóbb, aki felteszi a kérdést, hogy miféle faj is az ember? Az
ember valóban sokszor megborzad saját fajtájának a szörnyűségé

től, hogy létezett Hitler, Sztálin, létezik Milosevics. Ami vigaszt
ad mégis, hogy Jézusnál a kételkedést követte a feltámadás, vagy
is az élet legyőzte a halált.

Figyelnünk kell a szakmai szempontokra: a művész méltó akar
lenni a nagy elődökhöz. a csaknem kétezeréves hagyományok
hoz, és ezért könnyen az utánzás csapdájába eshet. Fontos a har
mónia a szakmai tudás és a hit között. Ha csak a szakmai szem
pontra figyelünk, akkor a létrejött Krisztus túlságosan hideg lesz
vagy profán. Egyensúlyban kell lennie az érzelemnek és az érte
lemnek. További nehézség, hogy az ember megpróbálja magában
végiggondolni, filozofikusan megfogalmazni, hogy mit jelent neki
Jézus, hogyan akarja, illetve tudja hitelesen ábrázolni? És görcsö
sen meg akar felelni a feladatának, ami valahol érthető, hiszen hí
vő embemek Krisztus a példakép. Tudom, hogy az ő tökéletessé
gét soha el nem érhetem, de törekedhetem erre. Nagyon jó lenne,
ha a hívő művészek többen lennének. Ha ugyanis a művészet

fogja kézen az embereket, akkor talán könnyebben eljutnak a hit
csodálatos titkainak a megértéséhez vagy legalábbis a hithez. Tu
datosítani kellene, hogy Istenhez méltó élet az, ha megpróbálunk
emberként méltóan élni. Ez jelenti a másokért való élést, a hiteles
séget, a szellemi és lelki magasságokat. Egy hívő művésznek kö
telessége a szakralitás felé terelni az emberek lelkét. Vallom és hi-
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Önnek van ideje arra,
hogy beszélgessen ezek
ről adolgokról atizenhét
évesfiával?

Nem kelltehátattól tar
tanunk, hogy Jézus kér
dése: Ha visszajön az
Emberfia a Földre, talál
e még hív5 embert, szo
morúállítássá változik?

Ez mind szép,de az el
lener5k hatalmas er5vel
dolgoznak.

szem, hogy a művészet katartikus ereje hat az emberekre. S ma,
amikor az iskolákban nincs sem erkölcsi tanítás, sem hitoktatás, a
médiából pedig gátlástalanul ömlik ránk a mocsok, akkor ennek
óriási a szerepe. Mit látunk ma a tévében? Rablást, gyilkosságot,
nemi erőszakot, pedofíliát, minden a természetes emberi erkölcsi ér
tékek ellen hat, és a fiatalok lassan elhiszik, hogy az a követendő,

amit a tévében mutatnak nekik. Honnan tudja azt egy gyerek, hogy
mi a jó, ha csak a rosszat látja? A szülőknek pedig sajnos nincs ide
jük arra, hogy beszélgessenek a gyerekükkel, rávezessék őket a jóra.

Sok időm nincs, de annyit legalább megteszek, hogy hajnalon
ként felkelek, amikor a gyerek elmegy az iskolába, reggelit készí
tek neki, és amikor este hazajön, akkor is elbeszélgetek vele. Sok
szor ebédelünk együtt, hétköznap is - a terített asztalnak külön
varázsa van -, gyakran megyünk el színházba, hangversenyre,
megbeszéljük a látottakat-hallottakat. Szeretünk kirándulni is.
Nem számít, hogy kevesebbet alszom, egy szülőnek legalább
ennyit mindenképpen meg kell tennie a gyerekéért. Köteles
ségünk legalább napi félórát beszélgetnünk a gyerekünkkel. S ha
ennek érdekében félre tudjuk tenni a saját dolgainkat, akkor az a
gyerek megnyílik, és serdülő- vagy kamaszkorában még igenis jó
irányba lehet terelni minden ifjút palántát. Szörnyű, hogy az er
kölcsi relativizmusra hivatkozva pont a legfontosabbat nem tanít
ják meg a diáknak az iskolában, hogy mi a helyes, mi a helytelen.
Hiszek az emberi jóságban és annak erejében. Amikor ennyi rossz
dolog történik, akkor meg kell születnie az új világnak, az ezred
fordulón különben is nagyobb reménységgel tekint az ember a jö
vő felé. Hiszek abban, hogy sokan vannak a jó emberek, és a
helyzetünk nem reménytelen. Ahogy Gandhi mondta: a történe
lemben hosszú távon mindig az igazság győz, még ha rengeteg
áldozattal is jár ez.

Ez a kérdés nyitott. Jézus azért tett fel költői kérdéseket, hogy
az emberek elgondolkodjanak. Biztos, hogy ez is sokak fejében
szöget ütött. Itt megint csak rendkívül fontos, hogy a felelősen

gondolkozó, közösségért tenni akaró emberek is kapjanak megfe
lelő lehetőséget véleményük kinyilvánítására, és ne csak úgy mu
tassák be őket, mint a múlt kövületei. Ezért is bízom a mostani
kormányban, amely a fiatalságot, az oktatást és a családot próbál
ja erősíteni, mert minden ezen múlik. S azon, hogy az iskola az
oktatás mellett tud-e nevelni.

Ez tény, de azért csak lesznek - és vannak is - olyan embe
rek, akikben van annyi erő és elszántság, hogy meg tudják való
sítani, amit akarnak, még ha az nagy ellenállásba is ütközik. Itt
van a mi Szalonunk példája. Eleinte nagyon sokan kételkedtek
abban, hogy meg tudjuk-e csinálni? S mégis sikerűlt! Rengeteg jó
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Mit szeretne kifejezni
Krisztus szobraival egy
olyan világban, amely
ben a fóbb vonulatok a
kereszténység ellenhat
nak?

ember gyűlik itt össze, sok remek dolog születik, jótékony célú le
mezfelvételek, gyümölcsöző jó kapcsolatok, odafigyelünk egymás
ra és a világ, az ország bajaira, és megpróbálunk segíteni. Ha
mindenki csak annyit tesz, hogy összegyűjti a környezetében a
közösségért tenni tudó és akaró embereket, sok jó ember együtt
már világít. Biztos, hogy azokra az emberekre, akik műveltek, akik
valódi polgárok, van bennük felelősségérzeta világgal, a nemzetükkel
szemben, azokra csak odafigyelnek. Ha az emberek láíják, hogy aki
tud, az nemcsak beszél, hanem segít is az arra rászorulókon, az lehe
tetlen, hogy előbb-utóbb ne váltson ki pozitív hatást. Ezek a kis szige
tek egyre nagyobbak lesznek, s végül összeérnek. A mi Szalonunkban
sem gondolkozik mindenki hasonlóan, ami közös bennünk, hogy va
lamennyien a jó felé törekszünk, emberileg és szakmailag is. A cél
ugyanaz, még ha más oldalról közelitjük is meg: a jó elérése. S ha
vannak magasztos eszmék, melyek felé törekszünk, akkor biztos, hogy
jobbak leszünk és a világot is jobbá tesszük, még akkor is, ha a több
ség mosolyog ezen, és azt igyekszik bebizonyítani, hogy a rossz a kö
vetendő. Az emberek csak odafigyelnek erre! Kihajt a jó is, és gyü
mölcsöt terem, és ha valaki folyamatosan a jóra törekszik, az hat.
Ahogy az őskeresztényeket is példaként emlegették egy erkölcsileg
züllött birodalomban, hogy mennyire szerették egymást. De attól, hogy
valaki keresztény, nem kell ájtatos manónak lennie, aki soha nem mo
solyog, vagy nem mer elmondani egy pajzán viccet, a szerelem sem
tiltott, belefér minden, ami egészséges, csakhogy a különbség: az
ember igyekszik lenyesegetni a rossz tulajdonságait, és ahol tud, ott
megpróbál segíteni, még ha ez fáradsággal is jár. Ha kicsivel is, de
segítsünk. Amit mondunk az imában, hogy vétkezünk, cselekedettel
és mulasztással, pedig csak egy egészen parányit kellene mozdul
nunk és segíthetnénk, de sokszor nem tesszük meg, mert eszünkbe
sem jut. Igenis fel kell hívnunk a tehetősebb rétegek vagy cégek fi
gyelmét, hogy költsenek a jóra, kultúrára, karitatív célokra. Amit ré
gen a polgárság tudott, hogy a rang és a pénz kötelez, ezt ma sokan
nem tudják, tehát erre figyelmeztetni kell őket.

Megmutatni ezekkel szemben a pozitív példákat. Voltak az éle
tünkben nagyon nehéz időszakok, de soha nem keseredtem el. A
keresztény embert az különbözteti meg a hitetlennel szemben,
hogy hisz abban: van egy felsőbb lény, aki a tenyerét óvón fölé
emeli, és még ha gyakran szenvednie kell is, tudja, mi az, amit
szabad, és mi az, amit nem, tudatában elválasztódik egymástól a
jó és a rossz. Elkeserítő, hogy az emberek többsége nem ismeri a
Tízparancsolatot, legalábbis a világ állapota ezt bizonyítja. Abban,
hogy Isten és ideálok nélküli világban élünk, nem csak a kommu
nizmus a hibás, mert a Nyugat hasonlóan súlyos gondokkal
küzd. Igenis az oktatásban súlyos hiányosságok vannak, az egy
háznak nem szabadott volna kivonulnia onnan.
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Önt a remény szob
rászának tartják. Ezahi
téből fakad, vagy ilyen
alkat?

önnek rendkívül sokegy
házi témájú műoe van.
Említettük Szfiz Máriát
és Jézust. Rajtuk kívül
megmintázta többek kö
zött Szent Adalbertet és
Boldog AporVilmost. Mi
volt az, ami kü1önösen
megragadta ebben a két
valóban rendkívüli sze
mélyiségben?

Is-is. Már említettem, hogy minden hívőnek, keresztény mű

vésznek optimistának kell lennie. De én különben is pozitív gon
dolkodású vagyok, még akkor sem keseredem el, ha súlyos gon
dok gyötörnek. Ha nagyon a mélyponton vagyok, akkor is bízom
benne, hogy kikerülök onnan. Vallom és hiszem: két alternatíva
közül a jó fog megvalósulni. Aztán ha mégsem, hát Istenem, rá
érünk akkor szomorkodni, de az ember megrázza magát, és megy
tovább. Az élet harc, és azt végig kell küzdeni. Ennek a századnak
a rnűvészete többnyire a borzalmakra hívta fel a figyelmet, a rém
ségekre, a reménytelenséget hirdette, szinte divat lett giccsnek te
kinteni, ami kicsit is szép vagy optimista. Pedig sok dolog van az
életben, amiért élni érdemes, a borzalmak ellenére is. Egy keresz
tény művésznek mindig tükröt kell tartania, bemutatni a jót és a
rosszat is, pontosan azért, hogy az emberek választhassanak. A
szomorú Jézusomban benne van a véleményem, de emellett meg
akarom mutatni a szépet is, hogy két ember szereti egymást, gye
reket nevelnek, építik a jövőt. Rengeteg dolog van, amiért élni ér
demes, ezeket is meg kell mutatni.

Szent Adalbertet a mártíriuma millenniumának a tiszteletére
formáz tam meg. Egy pályázat során kezdtem el foglalkozni a sze
mélyével, Több dolgot olvastam hozzá, és Szent Istvánhoz való
kapcsolatát elemezve megállapítottam: nagyon sokat köszönhe
tünk neki, Esztergom védőszentjének, hiszen ő volt az, aki a mi
Szent Istvánunkat, ezt a fiatal korában pogányos külsejű, varko
csos hajú ifjút ez a bölcs, szép, magas ember a kereszténység felé
terelte. Boldog Apor Vilmosra szintén egy pályázat hívta fel a fi
gyelmemet. Addig annyit tudtam róla, mint mindenki más: védte
az asszonyokat az erőszakoskodó orosz katonáktól, és az egyik
katona lelőtte. Ezek a pályázatok arra is jók, hogy az ember olyan
dolgokkal is foglalkozik, melyekkel különben nem, és ha engem
egy téma izgat, akkor felkutatok minden vele kapcsolatos anya
got. Elolvastam a püspök leveleit, melyeket Szolnoki Erzsébet
gyűjtött össze, és egy csodálatos személyiség rajzolódott ki előt

tem. Nagyon tisztelem ezt az embert. Fantasztikusan jó, nem ön
magáért, hanem másokért élő, bölcs és művelt egyházi személyi
ség volt, aki meg is tudta valósítani azt, amit akart. Határozott
volt, bátor és egyenes. Együtt sétált a református pappal, nyitott
lélekkel közelített a többi egyház felé, az I. világháború után gyá
molította az árvákat és az özvegyeket. Felismerte, hogy nem ele
gendő nekik csak alamizsnát adni, mert az megalázó, hanem
munkalehetőségetkell teremteni. Hatalmas egyéniség volt, világí
tó fáklyaként kellene mutogatni. Minél több ilyen emberre lenne
szükség, hogy példát mutassanak. Boldog Apor Vilmos már a né
metek haragját is kivívta, amiért kiállt az üldözött zsidók védel
mében, sőt leszedte őket a vonatról. Egyesek gúnyosan megszól
ták őt ezért: mit gondol, ha maga kerülne hasonló helyzetbe, ezek
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DanteIsteniSzínjátéká
nakPokol-fejezetéhez al
kotott jelenetei félelme
tesek. A figurákat szem
lélve megborzongunk és
ténylegelhisszükahíres
sorokat: "Ember, ki itt
belépsz, hagyj fel min
den reménnyel."

az emberek segítenének magán? 6 azt felelte: nem biztos, de nem
is ezért teszem. Én az Emberfiához méltóan akarok élni, nem
azért, mert abban bízom, hogy ők majd viszonozzák ezt nekem,
hanem mert ember vagyok, Krisztus szolgája, és nem gondolko
zom azon, hogy mit kellene tennem, csak azt tartom szem előtt,

hogyan segíthetek másokon, és nem várok viszonzást. Apor Vil
mos egész élete és vértanúhalála is példa volt az önzetlen csele
kedetre. Az írástudók felelőssége, hogy bevigyék a köztudatba a
hozzá hasonló emberek történetét a sok bugyuta szörnyűség helyett.
Nagyon sok ember azt tartja igazságnak, amit a televízióban lát
meg az újságban olvas, de ennek még sincs akkora súlya, mint
egy hiteles személyiség közösségért tett rendkívüli cselekedeté
nek. Vannak azonban dolgok, amiket csak lassan lehet felépíteni,
generációk kellenek hozzá. Ilyen a hit újra elterjesztése is. Na
gyon sok civilre lesz szükség, mert nincs elég pap. A férjem báty
ja lelkipásztor, három faluja van, rengeteget dolgozik, de ez az
élete. A papoknak szolgálatnak kell tekinteniük az Istentől kapott
hivatásukat, és a világi hívőknek is. Nagy a hitoktatók felelőssége

is, hogy hitelesen tudják előadni a tanultakat, mert ha egy tanító
ostobán beszél az evangéliumról, akkor azzal csak árt. Lélekkel és
ésszel kell oktatni, mert a mai fiatalság minden korábbinál kriti
kusabb. Ez hatalmas feladat.

Nem a félelmet akartam táplálni az emberekben, hanem, hogy
gondolkozzanak el a felelősségükön: Istentől kapott talentumaik
kal el kell majd számolniuk egyszer. Bűntelen ember nincsen, de
egyetértek egyik pap barátommal, aki azt mondta: "Kedves híve
im, higgyétek el, nagyon nehéz elkárhozni." Isten nem azért te
remtette az embert, hogy végül az örök kárhozatra juttassa. A mi
Istenünk nem büntető Isten elsősorban, hanem végtelenül irgal
mas. Mindenkinek, még a legnagyobb bűnösnek is megvan a le
hetősége, hogy változtasson az életén, próbáljon meg jobbnak len
ni. Bízhatunk az isteni Gondviselében, de mi sem lehetünk
passzívak. Nem elég ülnünk és várnunk a jó szerencsét. Nem arra
gondolok, hogy imádkozzunk reggeltől estig. Fontos az ima, de
nem minden. Legalább ilyen lényeges a jó cselekedet. Én már a
fiamat is úgy nevelem, hogy érintse meg a mások nyomora, tart
sa kötelességének, hogy valamilyen módon segítsen a szegénye
ken. Természetesen nem vagyok Jézus, nem vetem le minden ru
hámat, és nem csak egy ruhát hagyok meg magamnak, s talán
furcsállják néhányan, hogy fönntartok egy ilyen Szalont, amikor
sokan nyomorognak. De ez a Szalon azért is van, hogy felhívjam
a jobbmódúak figyelmét a szegények nyomorára. Igenis kellenek

. olyan emberek is, akik figyelmeztetik a gazdagokat: az, hogy az
Isten többet juttatott nekik, azzal is jár, hogy kötelességük odafi
gyelni és segíteni nyomorultabb embertársaikon.
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