
LUKÁCS LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE

t.

Számos unokaöcsém egyike nemrég töltötte be
negyedik életévét. Hosszú napok óta készült
már rá, az t azo nban ő maga nem tudta követn i,
mikor is jött el a nagy nap . Szólni kellett , szó l
tak is neki. Reggel, amikor szokásához híven át
ballagott a szülei hálószob ájába, felvilágosítot
ták : "Bazsi, ma van a sz ület ésna pod ." "Igen? 
v álaszolta. - Akkor istenéltessen magamnak ."
Es ezzel egyelőre le is tudta a dol got: a sz ület és
napokkai járó ünnepi, de - talán így gondo l
hatta - valamiképpen mégis kényszerű köte
lességet, az .Jsten éltessen" - t kimondta, részéről

az ügyel van intézve.
A gyerekek - hol derülve. hol ámulva

vesszük ezt ész re - a maguk sajátos látásmód ja
szerint használják a nyelvet. Olykor furcsa sza 
vakat hallanak ki a felnőttek mondataiból: "Ég
a háza, Dideki!"; vagy a "holmárember", aki
nem segíthe t. Máskor - mint most, az én uno
kaöcsém - a jelenség felől értelmezik a szava
kat és kifejezéseket: mintha intézményesítenék
őket, az egyes sza vak jelentéstartalm ától füg
getlenül. Ilyesféle a " tansze rláda" , de mi is be
szélünk például nagy örömmel tedeumr ól. ki
csit kevesebb lelkesedéssel veni szanktéról. Ha
le kell írn i, akkor már törjük a fejünket: egybe
írjuk-e, nagybetűvel, pláne vesszőt is tegyünk a
"deum" vagy a "szankte" elé? Nem egyszerű !

Balázs, ha tudna írni , szerintem egybe írná
és csupa kisbetüvel: isten éltessen .

Ked ves Unnepelt!
Elérkezett a nagy nap. Ma ünnepeljük a het

vened ik születésnapodat.
En is az t sze retné m mondan i: iste néltessen

Neked ! - vagy : Isten éltessen Téged ? Egybe
vagy külön írva? Neked vagy Téged ?

II .

1. (VALLOMAS)
Első találkozásom Veled egy lelkigyakorlath oz
kapcsolód ik. Te tart ott ad 1982-ben a lelki
gyakorla tot nekünk, nagy negyed ikeseknek. Kü
l őn nekünk. Akkoriban az volt a szokás, hogy
két lelkigyakorlat-vezetőt hívtak az iskolába :
egyet a m ásodik-harmadikosoknak. és egye t kü
l őn a negyedikeseknek. Az elsősöket már ősszel

elintézték. Ez a záró lelkigyakorlat komolyabb
volt, mint a korábbiak, mi legalább is így éreztük.
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Most már..nem lehet hülyéskedni, ez az utolsó
alkalom. Ossze kell szed ni magunkat, és össze
szed te magát az iskola is. Erre utalt a lelkigya
korlat-veze tő sze mélyének megválasztása: jön a
Lukács Kecskemétről. Et t ől mi - az t hiszem 
nem megilletődve voltunk, inkább a dolog ko
molyságát láttuk: igen, így kell ezt negyedikben .
Most egy nagyágyú ra van szükség, ak it mi, ne
gyedikesek meg is érde mlünk.

Emlékszem, arró l beszéltél nekün k, hogy a
szavakna k kül ön féle ér téke van: a skála egyik
végé n a fecsegés , a másikon a va llomás .

Mélyen belém ivódott ez: a vallomás, a val
lom ásos szó. Tudom, hogy so kat jelen t neked ez
a téma. Az, hogy az embernek szüksége van
olyanokra. akiknek vallomásosan beszélhet, és
hogy sorsdöntő kérdés az emberi életbe n: adó
dik-e rá alkalom, és vállalja-e, hogy valljon va
lak inek magáról?

Szeretn érn, ho gy va llomás is legyen az, amit
mondok; hogy vallomás legyen ez az "Isten él
tessen !"

Örülök, hogy vagy. Szívből kíván om, hogy
élj. Szere tn érn, hogy közöm legyen hozz ád , és
hogy neked is kö ződ legyen hozzám. Orülök ,
hogy az élet összekötött minket.

2. (TEOLÓGIA)
A második találkozásom Veled a kispa péveim
kezdetéhez kötődik. Akkor vetted át a fund a
mentális tanítását a Kalazantinumban . Hihetet
len élmény volt ez nekünk - nekem . Egyszerre
kitágult a világ, izga lmassá vált a teológia, sőt:

élette l telivé.
Rahner - mindkett ő, na jó, Hugo később, de

- .Sch ürma nn bácsi", Balthasar, Ratzinger, Otto
Herman Pesch, Vorgrimler és valljuk be (hiszen
vallomás t ígértem!) titokban egy kis Kün g is.

Meg kellett tanulni ném etül, mert ezek
mind ném etül írtak, meg a kön yvtárunk is né
met könyvekk el volt tele. De k önny ü volt, mert
volt értelme, vonz ott ez az egyre jobban feltá
rul ó világ .

Emléksze m egyszer az arcod ra , amikor már
hetek óta Bultmann-h ívő voltam Török Ba
lázzsal együtt, és az egyik délután vég re megér
tett em, hogy mi a baj vele, gyorsan lemente m
hozzád , és bejelentettem : vége, világos, értem!
Elég fáradt voltál, de türelmesen végighallgat
tál. Ilyesmi volt az arcod ra írva : " Na ezen is túl
vagyunk . Nehéz szülés volt:'

Nekem a teológia azóta is sokat jelent. Pon
tosabb an akkor találtam rá a teológu sokra, és



ezek az emberek - és a vallomásaik - Isten
hez vittek és visznek közelebb.

Az első ilyen élmények hozzád, az óráidhoz,
a körülötted feltáruló világhoz kötődnek.

Ha azt mondom, "Isten" éltessen. van kire
gondolnom. A mondandóm ugyanis - ahogy
Aquinói Szent Tamás mondja - "non termina
tur ad enuntiabile, sed ad rem". Szeretném, hogy
ő, akit ezzel a névvel célzok meg: Isten, ő adjon
neked életet. Tegye boldoggá és teljesítse be az
életedet!

3. (Kl VAGY TE?)
A harmadik találkozásom Veled akispapéveim
második felére esik. Körülötted mindig pezsgett
az élet, és a magad pezsgő, eleven kapcsolat
rendszerébe bevontál minket is. Igy találkozhat
tunk Jean Varner-val és a Bárkával; a pécsi talál
kozót előkészítő taizéi testvérekkel és Roger
Schützcel. Igy került sor arra, hogy tolmácsol
hattam Teréz anyának.

Persze nemcsak külföldön voltak kapcsolata
id. Már nevettünk azon, hogy bárkit említet
tünk az egyetemről - egy-egy új géniuszt, aki
ért frissen rajongni kezdtünk -, kiderült, hogy
te már régóta jól ismered, tíz-húsz cikkét publi
káltad a Vigiliában, vagy különben is évfolyam
társak voltatok, vagy együtt tanultatok a Köz
pontiban. vagy diákod volt, vagy mit tudom én.
Nem volt új néva nap alatt.

A csúcspont talán az 1991-es pápalátogatás
volt. Akkoriban te vezetted a püspöki kar sajtó
irodáját. Mi besegítettünk a különféle köszön
tők és beszédek fordításába. Szupertitkos tevé
kenység volt ez, hiszen nekünk a beszédek el
hangzása előtt kellett elkészítenünk a fordításo
kat. Igy fordíthattunk magyarról angoIra pápai
és miniszterelnőki beszédeket. Nagyon közel
éreztük magunkat a tűzhöz.

Es úgy láttuk, te még közelebb vagy. Közös
szentmise a pápa magánkápolnájában - ebben
kicsit bizonytalan vagyok. A pápával közös reg
geliró1 szóló sztori azonban élénkebben él az
emlékezetemben. Aztán a különféle megbíza
tások és bizottság} tagságok: Nem HívőkTitkár
sága, Katolikus Ujságírók Nemzetközi Szerve
zete, és így tovább.

Néha már az is megfordult a fejemben: túl
közel vagy te a tűzhöz. De azért közel voltál
hozzánk is. Azt mindig is láttam rajtad, hogya
rend az otthonod. Es ezt bizony jó volt látni.

Jó volt látni, hogy nem szálltál el közülünk.
hanem rendtárs maradtál. Egy pohár sör vagy
bor mellett el lehetett veled beszélgetni a "nagy
nagy" rendi ügyekró1. Rendtárs, testvér maradtál.

Ha azt mondom, Isten éltessen téged, akkor
rád gondolok, neked mondom ezt. Neked, aki-
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hez közel kerűlhettem. aki rendtársam, testvé
rem lett.

4. (A MEGSz6LÍTAs NEHÉZSÉGEI NAWNKJ
A negyedik találkozásom Veled mostanában
történik. Ahogy korban közeledek hozzád 
hiszen az éveink aránya egyre csökken -, úgy
érzem, új megszólítást kell keresnem. Hiszen
tanár úrnak csak nem mondhatlak. Ez már kis
papként is idegen volt. Rektor úrnak? Semmi
képpen! Az felérne egy nem-mondom-ki-mivel.

Milyen furcsa is ez a mi közösségünkben.
Nem könnyű megtalálni a megszólítás megfele
lő módját.

Nézzük, mi van még! Itt van ez az "urazós",
a közösségünkben voltaképpen hagyománnyal
rendelkezőmegnevezési mód: Albertúr, Elődúr.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy ezeket is egybe
kell írni.) Ezt, bevallom, nem kedvelem; távol
ságtartónak érzem. Lehetne a bácsizás. Ez egy
fokkal jobb, ebben legalább van valami szeretet.
Végül ott van a bátyám megszólítás. Ez se prob
lémátlan, mert megrekedhet az urambátyám
felszínességében, de azért nem rossz. Meg ez a
báty ügy elég izgalmas téma.

Egyszer egy angol bencés iskolaigazgató
vendéglátását kellett megoldanunk. A kecske
méti iskolát is fel akarta keresni, mivel volt di
ákjai ott is besegítettek az angol nyelv tanításá
ba. A te autóddal. egy nem éppen fiatal Volks
wagen bogárral kellett abszolválnunk a felada
tot. A hazaúton a látogatás sikerétó1 megitta
sodva kicsit odaléptem. élveztem, hogy ez az
autó milyen szépen viszi a 150 kilométer per
órás sebességet. Mi valamelyik kalazantiner
társammal elől élveztük a száguldást, a bencés
atya hátul kucorgott. Amikor szólt, hogy elég
forró az ülés, már késő volt. Az UlIői úton kicsit
kopogósabb volt a motorhang, mint odafelé, de
otthon mi - én! - hallgattam erről.

Néhány nappal később mellékesen említet
ted, hogyamotorblokk szétégett, a hengerfejtö
mítés tönkrement. Nem tettél szemrehányást,
nem szidtál, inkább csak közölted a tényeket.
Ekkor tanultam meg, hogy Volkswagen bogár
nemcsak farmotoros, de léghűtéses is - volt.
Azt hiszem, azóta van Golfod.

Ez is jó volt; jó volt tanulni melletted az esz
közök használatát. Az én piaristaságomba bele
épült ez is. Legyenek hasznos, praktikus, stra
pabíró eszközeink. A kis kék bogár szétégett
motorblokkal is hazahozott minket angliai ben
cés igazgatóstul. De közben a szívünk mégse ta
padjon hozzá ezekhez az eszközökhöz; legyünk
szabadok. Ha a testvérem tönkretette, hát tönk
retette. Kicsit drága lecke, de csak tanul belőle;

majd belejön.



Nemcsak az eszközök szabad szívű haszná
latát tanultam tőled így, hanem az elfogadást is,
a testvérré fogadást. Azt, hogy hagyjak teret
magam körül a társaimnak és az utánam jövők

nek a növekedésre. Hogy lehetővé tegyem,
hogy önmaguk lehessenek. Hogy beengedjem
őket az autómba, még ha széthajtják is. Hogy
engedjem őket vezetni - ha megpörkölődik is
a hátsó ... ülésem. Hogy elfogadjam őket Isten
től kapott testvérnek, öcsnek.

Amikor azt mondom, Isten éltessen téged,
akkor köszönöm, hogy növekedhettem mellet
ted; köszönöm, hogy tanulhattam tőled; köszö
nöm, hogyelfogadtál testvérednek, öcsédnek.

III.

Így, ezekkel a gondolatokkal mondom hát ne
ked - külön írva a szavakat: Isten éltessen Té
ged, Laci, Bátyám!

URBÁN JÓZSEF
piarista tartományfőnök

Jó barátot köszönteni, személyiségét, pályáját
megünnepelni gyönyörű feladat - a kockázat
annyi benne, hogy önmagunkról kezdünk be
szélni. Nem önös érdekből, inkább azért, mivel
valamiféle benső hála indít, hogy fölsoroljuk.
mennyit is kaptunk tőle, miben volt példánk,
akár csak alkalmi segítőnk. Lukács László esz
tendőkön át volt főszerkesztőma Vigiliában, ez
azt is jelenthetné, hogy nehezebb megszólal
nom - hogy e szorongásomat, amit ezekben a
pillanatokban valójában már nem is érzek, föl
oldjam. hadd emlékezzem egy momentumra,
amit ő nyilvánvalóan nem őriz emlékezetébe.
Túl azon a tényen, hogy hosszabb idő után né
hány órára ismét találkoztunk. Stuttgartban,
ahol ő egy tanácskozás vendége, előadója volt
- s én mint éppen ott élő vendégül láttam.
Nem sok öröm ért azokban a napokban, erről

azonban, külsö-belsö gondjaimról nem beszél
tünk - ő mintha megérzett volna rajtam vala
mit, hirtelen azt mondta: "A hitedet ne veszítsd
el!" Túl nagy magyarázatot kívánna alighanem
elmondanom. hónapokig miért ebből a mondat
ból éltem, végső morzsáin akár - az már való
ban az én életrajzom volna. Annyit azonban
kiegészítésül hozzáfűznék, ha főszerkesztőm

magatartásából. tapintatán, kiváló ízlésén, pél
daadó lelkületén túl, valamit tanulhattunk. én
divatosabb szóval profitálhattam. az volt, hogy
mindenhez bizodalommal kell nyúlnunk, s bár
miben kitartónak kell lennünk. S másokkal na
gyobbat nem tehetünk, mint hogya lélek sugár
zásával közeledünk feléjük. Ettől persze még a
világ nehéz, környezetünk komorabb, mint sze-
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retnénk - kifejezhetem lényegre töróbben így:
mindig mindenképp hinnünk kell! Rímel tehát
mindez imént idézett emlékemre is. S aki így
sorolja aztán elénk életének, magatartásának
példáit, az ünnepelt ezt írásaiban több ízben
megtette, tudatunk e lelki- s gondolatvilág iránt
természetszerűen vonzódást érezhet, Urs von
Balthasart vagy Roger testvér alakját én magam
mindig Lukács László magyarázatának fényé
ben látom. Mint még annyi más mindent. A
munkát. A velejáró tehetséget, teherbírást; a
szellemi fölényt, amellyel adandó alkalommal a
létünk. munkánk gátIóit lábhoz teremteni, meg
szégyeníteni is lehetne - de nem tesszük. Mint
minden, ez is erkölcs kérdése. Ha nem így hin
nénk, s ezt valamiképpen úgy vélem, föszer
kesztőmtől lestem el - ha nem így hinnők,

nem volna joguk a reményhez. A hetvenedik
születésnap koronája egy gazdag életpályának.
Akkor is, ha az ünnepelt (még akkor is, ha őt

most megkérdeznénk) szerényebbre igyekez
nék fogni, ami valójában volt. A másokról írva
használ gyönyörű jelzőket, pl. "nemcsak tisztel
ték" s a mondat végére odailleszti. "hanem sze
rették". Köszöntője vagyok, még az iránta érzett
szeretet sem gátolhat, hogy az ő személyére,
pályája jelzésére idézzem. amit ő mondott más
ra, "műveltségével szintézisbe vonja az egyház
atyákat és a költészet legkiválóbbjait, az esztéti
kát és a teológiát, a filozófiát és a dramatikát".
Mindannyiunk munkássága önarcképünk is.
Unnepeltünké, úgy érzem elsősorban a Vigilia.
Hogy nem volt könnyű s ma sem az, tudjuk.
Napjainkban a legjobb cenzúra a pénztelenség,
a hajdani-igazi legfeljebb egy-egy kéziratot ha
gyatott ki - a mostani rendre a megszűnés le
hetőségével fenyeget. Sorolhatnánk még hason
lót az oktatás szervezésétőla diplomáciáig: sok
mindent e születésnapon. Isten éltesse az ünne
peltet, adjon neki erőt, lelkit-testit, s ő példájá
val erősítve adjon még soká nekünk!

KALÁSZ MÁRTON
költő, a magyar fr6szövetség elnöke

Ünnepi kötet, Festschrift nemcsak Rahnernek,
Balthasarnak. a nagyon neves teológusoknak
jár, hanem annak a magyar teológusnak, szerze
tes paptanárnak is, akinek nem tudtunk volna
szebb és méltóbb ajándékot készíteni, mint ba
rátainak, ismerőseinek. tanítványainak szellemi
gyűjteményét, kincseit, amelyet most ebben a
dísz-kötetben köszöntéssel és tisztelettel adunk
át a 70. ,születésnapját ünneplő Lukács László
Rektor Urnak.

Hogy mennyire kiterjedt Lukács tanár úr is
mertségi köre, mennyien tisztelik és szereti őt,

azt jól mutatja a tartalomjegyzék: összesen 88



szerző járult hozzá írásával. Aki föllapozza ezt
az ünnepi kötetet. láthatja, hogy tetőtől-talpig

modern könyvről van szó: DVD-melléklettel.
Hála a szerzőknek, és köszönet akivitelezőknek
is: Deák Viktória Hedvig domonkos nővérnek

és Bende Józsefnek, a könyv társszerkesztőinek;

Kálmán Ildikónak és Fazakas Annának, a Vigilia
munkatársainak, és nem utolsósorban József
Margitnak, Lukács tanár úr titkárnőjének.

Egy ilyen tanulmánykötet azonban nemcsak
az Unnepeltnek szóló ajándék, hanem az olva
sóközönség nagyobb táborának is, akik a külön
féle témákon belül igényes, pontos, megalapo
zott tanítást kaphatnak a teológia, a kultúra, a
költészet, a művészetek fejezeti között. A teljes
ség nélkül mindenképpen meg kell említeni
Iesus Maria Lecea piarista generális köszöntő

jét, Erdő Péter és Paskai László bíborosok tanul
mányait, Paul M. Zulehner pasztorálteológiai
professzor, Jelenits István tanár, valamint Orosz
Atanáz, Fabiny Tibor, Erdélyi Zsuzsanna, Dávid
Katalin, Egri László, Wojtilla Gyula, Rába
György, Takács Zsuzsa, Vasadi Péter és Szöré
nyi László írásait.

Legyen örömmel forgatott ez a könyv,
amelynek fedőlapjána dogmatikus teológia leg
nehezebb, legösszetettebb misztériumának egy
iniciálé-ábrázolása látható: a Szentháromság. Az
isteni személyek közötti szeretetkapcsolat, az
összetartozás, a kommunikáció, a háromságban
mutatkozó egység azt akarja ábrázolni, amit a
kötet címe is kifejez: Látószívvel. Mit is jelent ez
a cím? Természetesen utalás a szerző egy ha
sonló című írására, amely a Vigiliában jelent
meg. Utalás XVI. Benedek pápa első enciklikájá
ra is, amelyben szó szerint ez áll: "Jézus prog
ramja - a "látó szív«. Ez a szív látja, hol van
szükség szeretetre, és ennek megfelelőencselek
szik ..." (Deus caritas est, 31lb). De utalás ez a
cím, ez a mottó Lukács atya egész személyisé
gére is, amely összefoglalható abban a névben,
amelyet a Piarista rend adott neki, amikor tagjai
sorába lépett: Clairvauxi-i Szent Bernát, a szív
teológusa. Igy ír, így szöl, így tanít, így szervez,
így igazgat az, akinek ezzel a gyűjteménnyel

azt kívánjuk: Isten éltesse nagyon sokáig!

PÁKOZDI ISTVÁN
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára

Kedves László, Kedves Barátaim Mindannyian!
Azt hiszem, Kalazanci Szent József sem ven

né jó néven, ha egy szerzetesét, mert - Isten
ajándékából - éppen 70 éves, égig magasztal
nánk. Kalazancius is csak annyit mondana böl
csen, mint Jézus nyomán Szent Benedek atyánk:
ha mindent megtettetek, ami kötelességetek
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volt, akkor mondjátok: haszontalan szolgák va
gyunk.

Aztán ott van még az Evangélium, a talentu
mok története is. Akinek többet adtak, ne
csodálkozzék, ha többet is várnak tőle. Mert
akinek van, annak még adnak, akinek meg nincs,
még azt a keveset is elveszik tőle, amije volt.
Ebből fakad aztán sokszor a testvéririgység
köztűnk, mert hogy nem is értjük igazán, hogy
miről van szó.

No meg a Bölcsesség könyve, amelyet most
csak szabadon idézek: aki okosabb, bölcsebb (a
környezeténél), ennek következtében érzéke
nyebb is, az sokat szenved a földön. Valahol eb
ben sincs semmi rendkívüli, csupán akkor van
baj, amikor fáj a lét.

Engedtessék meg még két idézet Kalazan
ciustól: Semmit sem adtál Krisztusnak, ha a szioe
det nem adtad neki. Meglopja a közösséget, aki a kii
zösségben gyümölcsök nélkül él.

Tanúsítom. hogy Lukács László piarista ta
nár úr a természet és a kegyelem rendjében sem
azzal nem vádolható, hogy kevés talentumot
kapott, sem azzal, hogy gyümölcstelen, de még
azzal sem, hogy meglopta volna közösséget. az
Anyaszentegyházat, vagy testvéreit, a piaristá
kat. Azzal sem, hogy nem adta szívét Krisztus
nak. De itt álljunk már meg, ezzel veszélyes te
rületre értünk! Ez még nem a boldoggáavatási
eljárás elindítása. Azzal azért még várnunk kell!

Emlék: "ich heiíse Ladislaus Lukács aus Kecs
kemét" - hallottam 1967 júliusában, Erfurtban,
első személyes találkozásunk során (Schür
mann professzor úr társaságában). Meg kell
vallanom, nem a neve, hanem az "aus Kecske
mét" hamisítatlan magyar kiejtése józanított ki
bódultságomból, hogya németül bemutatkozó
magyar. "Aus Kecskemét", ilyen városnévvel és
hangsúllyal csak magyar jöhet.

A továbbiakat, kérem, úgy vegyék, mint lel
tározásnál a ténymegállapításokat:

Lukács László piarista atya nélkül, az ő elő

relátó, tájékozódni tudó, mondjuk ki magyarán:
intelligenciája, finomsága, érzékenysége, sőt

tettrekészsége nélkül sok vonatkozásban hiá
nyos lenne a katolikus hazai egyház-, és szerze
testörténet elmúlt jó néhány évtizede. Iskolai te
vékenysége, tanítása, a nyolc katolikus gimná
ziumban tartott ifjúsági lelkigyakorlatai, egyéni
lelki irányítása, prédikációi és irodalmi tevé
kenysége nélkül szegényebbek lennénk. Kö
szönhetjük neki Teréz anya megismerését, lá
nyainak hazai letelepítését. A rendszerváltás
utáni magyar egyház pedig nagyon szegény
lenne, ha Lukács tanár úr tájékozottsága, szer
vezőkészsége (ma logisztikai zsenialitásáról be
szélünk) nem teremti meg az MKPK média- és



sajtóközpontját, nem modellálja az igazán tájé
kozott és bölcs egyházi szóvivőt, aki úgy nyilat
kozik, hogy az igazság sem csorbul, és még az
ellenfél sem szerez újabb sebeket. Oroszlánré
sze volt II. János Pál pápa első apostoli látogatá
sa előkészítésében. A pápa a Lukács tanár úr
megformálta gondolatokat, akarom mondani
szavakat mondta el nekünk tanításként, hogy
jól megértsük, mi a teendőnk itt magyarhon
ban. Közeli munkatársa voltam idehaza és a
szomszédos országokban, amikor a magyar
egyháznak kapcsolatokat, támogató barátságo
kat szereztünk Ausztriában, Németországban.

Sajátos munkamegosztásban dolgoztunk: hol
ő, hol én szereztem a pénzt, és ő azt csodálatosan
~.I is tudta költeni. Annak mindig volt látszata is.
Ové volt a~ ötlet, enyém a hierarchikus áldó és
védő kéz. Igy született nekünk mindannyiunk
nak, a katolikus magyar szerzetesrendek számára
a mi kedves és nagyon fontos Sapientiánk, a
Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Lukács Lász
lóval próbálunk küzdeni a folytatásért. időnként
a megmaradásért, ma is, mikor, hogy hozza a
sors, ezért még van dolgunk e földön.

Ahogya 70. életév felé közeledett a tanár úr,
a fiatalok néha azt mondták róla: öregszik,
megcsontosodott, konzervatív, makacsul ra-

gaszkodik elgondolásaihoz. Örülhet az, akinek
vannak ilyenek, mármint ma is gondolatai, el
gondolásai, és makacsul ragaszkodhat a jóhoz
- mondom én.

Kedves Tanár Úr! Kedves Laci!
Mostanában többet olvastam a piaristákról.

Előtanulmányokat végeztem ma estére. Azt is,
hogya piaristák kegyesek és jámborak. még ha
időnként buktatnak is.

O, Pater parvulorum ... , Óh, Atyja az ifjúság
nak... fohászkodtok, Ti piaristák alapító Atyá
tokhoz, Kalazanciushoz. Mi pedig egy kicsit
rníndannyían a Te tanítványaid, Hozzád, Tanár
Ur. Merthogy barátunk, de atyánk is vagy. Ezért
még oltalmaznod kell bennünket.

Aztán még azt is olvastam. hogy amikor a
piaristák egy munkát befejeznek, mint most én
is lassan ezt a köszöntőt, akkor művük lezárá
saként így fohászkodnak: Ad maius pietatis
incrementum! - A pietásnak nagyobb növekedése
végett. ,

Tanár Ur, Kedves Laci! Isten éltessen! Ad
multos annos! A pietásnak nagyobb növekedé
se végett maradj meg nekünk sokáig! Amen.

VÁRSZEGI ASZTRIK
pannonhalmi főapát

Aligha tudok találó szavakat találni arra, hogy kifejezzem hálámat mindazoknak,
akik születésnapom alkalmából megajándékoztak: imádságukkal, szavukkal, irásuk
kal, jelenlétükkel, sokféle formában kifejezett szeretetükkel. Köszönöm közvetlen
munkatdrsaimnak, akik szeliden, de ellentmondást és kibúvót nem tűrően rám
kényszerftetteK ezt az ünnepet. Köszönöm mindazoknak; akika meglepetésként ké
szült ajándeKkötetet gondozták,akikazt irásukkal gazdagftották. Köszö'nöm a Vigilia
olvasóinak,barátainak, szerzőinek, hogymagukénak érzikezt a lapot, ésazokat a cé
lokat, amelyeknek megvalósftására törekszünk.

A végső beteljesedésről nem sokat tudunk, a legfontosabbat azonban igen: hogy
sokaknak, megszámlálhatatlanul sokaknak boldog együttlétea szereteiben, Isten és
egymás szereteteven. Ez az ünnep mintha ebből a boldogságból villantott volna fel
valamit,mintegy e1őfzeként a nekünkkészftett és reánk váróOdatúl örömének.

Deo gratias - et omnibus vobis.
LUKÁCS LÁSZLÓ
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