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KÉT CISZTERCI ÉLETÁLDOZATA
'Sigmond Lóránt levelei Brenner János
Anasztázhoz

Ritka kincse t kaptam: 'Sigmo nd Lóránt Brenn er
János Anasztáz hoz írt leveleit. I Brenn er Jancsi
az utolsó, még Zirce n 1950 aug usztusá ban beö l
tözött novicius-évfolya mhoz tartozot t. De a 19
novicius mindössze két hónapot tölthetett Zir
cen, mert 1950. október l S-ig a zirci monostort
álla mi rendeletre minden szerze tesnek el kelle tt
hagynia. A novíciusmester, 'Sig mo nd Lóránt
atya azonban tovább vezette a növendékeket.
Min tegy öt hónapon át a budai Szent Imre
templom környékén helyezte el őket, de miu tán
a plébániáról a cisz tercieket elmozd ítottak, más
megold ásokat kellett keresni e. 1951 nyarán már
különböző vid éki városokban vagy falvakban
élte k, legtöbb jük különböző világ i foglalkozásra
vagy tanulmá nyokra kényszerült. Brenn er Jan 
csi azonba n a fövá rosban maradt , civil hallgató
ként beira tkozott a Központi Hittudományi
Akad érni ára. majd kispapként a szo rnba thelyi,
végül an nak feloszlatása u tán a győri sze miná
riumba került. A noviciusok jó része, így Bren
ner János - Anasztáz testvér is - 1952-ben a
már betiltott sze rze tesrendbe n tett fogadalm at
három évre. Brenner Ana sztáz azok közé tarto
zott, ak ik a sze rze tben kitartottak , s a fogadal
mat három év múlva megújított ák. A fogad a
lom és anna k megújítása szigorú titokban
marad t, Lóránt atya semmiféle írásos okmány
készítését biz tonsági okok bó l nem enged te
meg. Brenner János azonba n 1957-ben bekövet
kezett vértanúha láláig a ciszterci rend tagjaként
kapcsolatban maradt Lóránt atyával, elöljárójá
val, aki mindegyik növendékkel rendszeresen
találkozott és levelezett.

A sok levél közü l igen kevés maradt fenn, hi
szen mind a feladó, mind a címzett igyekezett
megsemmisíteni minden "bűnjel"-et, mielőtt a
házku tatás bajba ho zhatt a volna őket. Az itt kö
zölt hat levél 1952 és 1955 között szü letett, érté
kes egy ház tör téne ti do ku me ntu m a szerzetesek
ü ld ö z é sé ről . de más sze mpontokból is igen fon
tos. Egyrész t bepillantás t nyújtana k abba a ben
sőséges kapcsolatba, amelyen belül egy sze nt a
másikat nevelte, és egy vértanú életű szerzetes
elöljáró növendékét egyelőre nem látott valódi
vértanúságra készítette elő. Ezért ez a rövid le
vélsorozat kivál ó példát adha t ma is minden
szemináriu mi l el kivezetőnek. Másrészt bevezet
egy kicsit a Go ndviselés ú tjainak megért ésébe.
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Megmutat ja, hogyan veze tte tovább az Úris ten
a Ciszterci Rendet Magyaro rszágon a legna
gyobb megpróbáltalások közepette is Lóránt
atya és Anasztáz testv ér tört énetében. Lássuk
ez t a két szempontot részletesebben.

a) A level ek bepillantást engednek a "szen
tek iskolájá"-ba néhán y évvel a két szeri té letű

és vértanú sorsú ember halála előtt . Ugyani s e
levelek megírása ut án néhány évvel Lóránt
atyá t a bört ön testil eg és főleg lelkileg hallatlan
kínpróbána k veti alá, bár kevéssel halála előtt a
börtönből sza badon enge di k, hogy ne a börtön
ben haljon meg. Anasztáz szá má ra viszo nt már
jóval előbb ü t a vért anúság órája. Szentelése
ut án 0 955. jú nius 19-én) csak két évig tart papi
szo lgálata. 1957. december 14-én éjjel betegh ez
csalják, majd a sötétben 32 késszúrással végez
nek vele.

Nem volna célravezető, ha megpróbáln ám
Lóránt atya írásai t a magam kevesebbet mondó
szavaival magyarázni. Onmagukért beszélnek.
Itt csak néhány részlet re hívom fel a figyelme t.
Az olvasó nem talál bennük egyetlen vallásos
sablont, egyetlen érze lmes köz helyet sem. Min
den szó a helyén van, po ntosa n, természetesen,
és ugyan akkor meleg emberi sze retetet sugároz.
Az életsze ntség re való törekv ést a lehető leg
egyszerűbben fogalm azza meg: '1Vigyázz, hogy
meg ne vá rakoz tasd az Urat." Es: "Jan csikám,
légy jó, so k sze retettel imádkozom Érted, bízom
Benn ed, s nagyon kérem az Urat , hogy ne szo
mor ítsd meg Ot."

Az ut olsó kérésben ki fejeződő hit elgondo l
koz tat. Az t várná nk, hogy Lóránt atya Anasz
tázt kérné : ne szo morítsa meg az Ura t. De Ló
rán t atya az Ura t magát kéri, hogy Anasztáz ne
tegyen sem mit, amivel megszomoríthatn á az
Ura t. Az Istent kéri, hogy egy ember meg ne
szo mo rítsa Öt. Racion alista eszünk nek ez meg
l ehetős értelme tlenség. De Lóránt atya tudja,
hogy az életsze ntség minden kegyelm e ingye
nes isten i ajándék, amit újra meg újra bizalom
mal kérni kell. Maga a törekvés arra, hogy az
Urat meg ne szomor ítsuk, egyszerre sajá t sza 
bad tettünk, és Isten ajándéka.

Végü l ne talál jun k hibát abba n, hogy Lóránt
atya a könnyeiről beszél. Ha elolvass uk az ö tö
dik levelet , megért jü k, hogy ez a józan papta
nár, akiből minden érzelgősség hiányzott, éle te
egyik legnagyobb örömé t élte meg, amikor
Anasztáz levelét olvas ta. Megért ette, hogy a ki
csatta nó ene rgiájú "be tyár" kispap ot, illetve
szerzetest több é már nem kell féltenie . Főlis-



merte benne az Isten kegyelmének a működé

sét, az életszentség kibontakozását s ezt látva
lelke túláradt az örömtől: "Orömkönnyek ezek,
mert a jó Isten oly végtelenül irgalmas hozzánk
és a verésben is tanít, gyógyít és oly végtelen
gyöngéden ölelget. Lehetetlen nem látnupk, ho
gyan működik bennünk, Benned is, az O isteni
ereje, kegyelme."

b) A magyar ciszterci közösséget éppen ak
kor oszlatta fel a kommunista állam, amikor az
oly nagyszerű virágzásnak indult. Évenként
több mint tíz kiváló fiatal kezdte el a noviciá
tust nagy idealizmussal és odaadással. A cisz
terci iskolák zsúfolásig megteltek. A zirci litur
gia szépségének híre az egész országban elter
jedt. S íme, mindez két éven belül (1948-50 kö
zött) felszámolódott. Végül Anasztáz novícius
társaiból csak kettőt szenteltek pappá, abból a
kettőből is egy elhagyta a papságot. Evilági
szemmellesujtónak tűnhet. A szerzetesrendek
visszaállítása olyan későn történt, hogy mind a
mai napig a szerzetesélet Magyarországon em
berfeletti nehézségekkel küzd. Am a történelem
folyamán Krisztus mindig a kereszten és kudar
con keresztül készítette elő egyházának meg
újulását.

A magyar ciszerciek és a magyar egyház
jövő életéért - különbözö módon ugyan, de
mindketten - Lóránt atya és Anasztáz is vérta
núságot szenvedett. A hit fényében nézve, ép
pen ezzel rakták le a jövő mindennél szilárdabb
alapjait. Azoknak a szeretete, akik életüket ad
ják barátaikért. Krisztustól származik és min
dennél erősebb, feltámadt, isteni életet sugárzó
szeretet. E két szentéletű csendes vértanú és sok
más hasonló életáldozat alapján bízom a ma
gyar katolicizmus jövőjében.

lS0 ÓS Viktor Attila küldte el néhány évvel
ezelőtt, de csak most, a Brenner János emlékévalatt
fedeztem fel közérdekű fontosságát. Tudomásom
szerint az eddig legrészletesebb és leghitelesebb
könyv Brenner János Anasztázról Császár István és
Soós Viktor Attila könyve: Magyar Tarzíciusz. Bren
nerJános élete és vértanúsága 1931-1957. (Brenner Já
nos Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, 2003).

KERESZTY RÓKUS

1.
Drága [ancsikáml

Nem tudom ugyan élsz-e, halsz-e, (megállj,
te betyár, hogy nem írtál, meghúzom egyik fü
ledet, ha találkozunk), de mégis abban a re
ményben írom e sorokat, hogy életben talál. Ne
ved napján különösen fogunk gondolni Rád és
kérem a jó Istent, hogy fogja meg füledet, vala
hányszor haszontalankodsz. Te meg légy alá-
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za tos, becsületes, szorgalmas és engedelmes.
Vigyázz a kegyelemre, el ne veszítsd, el ne ha
nyagold.

Bátyádat is sok szeretettel köszöntöm, (ő, a
becsületes, Írt már, én vagyok levéllel adósa)
mindnyájatokkal együtt űnnepelünk lélekben
karácsonyt s imádkozunk egymásért.

M.
2.

Kedves Jancsikám!
Nagy örömet szereztélleveleddeI. Minthogy

már rég nem hallottam hangodat, ilyenkor az
első, amit figyelek: a hangod. Hallottam és
megnyugodtam. Problémákat is vetettél fel, a jó
Isten adta őket. Amint foglalkozol, talán birkó
zol is velük, megerősödö!,kialakul a fejed, talán
a szíved is. Problémáid jók, érdemes foglalkoz
ni velük egy kissé. Csak egy kissé, mert teljes
megoldásuk egy egész élet feladata, okulásának
eredménye.

Szép és fontos kérdés: "a hivatás ürügye
alatt nem önmagamat keresem-e" "valami egé
szen szublimált formában?" Bár mások is töp
rengenének ezen! Semmi kétség: az ember kez
detben inkább önmagát keresi: felhúzza magára
az Isten ruháit és tetszeleg bennük. De azért
nemcsak magát keresi. Ertékeli azokat a ruhá
kat is, értékeli az Istent is, különben nem akar
na Bele öltözködni, de az biztos, hogy arra kell
törekedni, hogy Istent önmagáért keressük, sze
ressük. Ehhez akkor jutunk el, ha nem keressük
a magunk dicsőségét. Ez a fontos: dicsőségemet

ne keressem. Kereshetem azt, ami nekem jó, hi
szen az Isten is javamat akarja. Csak saját dicső
ségemet ne keressem, mert "Qui gloriatur, in
Domino glorietur". Aztán nézzem azt, mi az Is
ten érdeke bennem és másokban. Azt keressem,
abban buzgólkodjam, akkor fogom magamat
[jól] keresni. Annyi azonban bizonyos, hogy so
kan nem teszik fel maguknak azt a kérdést: va
jon nem önmagamat keresem-e, sokan megsér
tődnek, ha az ember ilyen gyanút támaszt velük
szemben. Pedig ez olyan általánosan emberi
dolog.

Másik: "A hivatás nem azonos alkatú, hajla
mú vagy elgondolású emberek gyülekezete-e
csupán?" A szentségre való hivatás: nem. A leg
különfélébb alkatú, fajú, korú, nemű, vérrnér
sékletű emberek lettek szentek. Az Isten ugyan
is mindenkinek való, mindenkinek végtelenüI
gazdag és jó. Az élet ~gyes foglalkozásaihoz
hajlam, tehetség is kell. Igya kűlönbözőszerze
tek tagjai bizonyos közös vonásokat mutatnak
fel, melyek őket másoktól megkülönböztetik.
Hogya papságra való hivatás, vagy általában a
szerzetesi hivatás általános-e, vagy pedig haj-



Iam dolga? Úgy gondolom, hogy mind a ket
tő ... A szerzetes, a pap rendelkezik ugyan sajá
tos papi hajlamokkal, de azokat megkaphatja
mindenféle természetű ember. Viszont azért
hozzá kell tenni valamit. Ez, amit mondottunk,
csak a szép, egészséges példányokra vonatko
zik. Már pedig sok a sablon ember. Ezeknél erő
sebb a determinizmus, ezeket jobban hajtják az
ösztönök. Tehát ezért látszik úgy, hogya pap
ság is csak hajlam dolga, de ezek csak "magu
kat keresik szublimált formában", ezek nem
fognak a hajlamaik ellen is küzdeni, hogy kicsi
szolják magukat abban az irányban is, amerre a
hajlam nem hajtja őket. Szóval a determinizmus
véget ért ott, ahol a lélek a szabad akarata által
az Istennel érintkezik, Hozzá igazodik. Az Isten
Lelke felszabadítja az embert az elemek szolga
sága alól, a csillagok hatalma alól. Uj természet
feletti hajlamokat önt belénk a kegyelem, me
lyek Krisztus vonásait vésik ránk. Légy tehát
nyugodt mindkét dologban.

Eltűnődsz az emberi sorsok felett is. Az
egyik komolyan veszi a hivatását és egy rossz
vizsga miatt mennie kell, a másik felületes, ki
vágja magát és érvényesül. Azt mondom: ezek
kel a kérdésekkel ne nagyon törődj. Mert ehhez
több emberismeret kell, mint amivel most még
rendelkezhetsz. A hivatáshoz sem elég a szub
jektív jó szándék, és viszont, aki most könnyel
műbbnek látszik, megkomolyodhat. Ilyenkor az
ember még csak magát kezdi ismergetni, má
sokról még nagyon felületes ismereteink van
nak. Szóval ezen ne sokat töprengj, inkább csak
imádkozz másokért.

"Miért van gyűlölet a szeretet hivatásában
járók kőzőtt?" Azért mert az irigység a legfőbb

bűn. Ezért vitte bűnre a sátán az embert, ezért
ölte meg Káin Ábelt és így tovább, ezért ölték
meg a farizeusok Krisztust. Aki még nem érezte
az irigységet, az nagyon meg van elégedve ön
magával. Az irigységet csak az alázatos szeretet
győzheti le: Istentől van, amim van, nincs mit
dicsekednem vele. Orülök annak, amit kaptam,
annak is örülök, amit más kapott, hisz az is a jó
Isten dicsőségére [van] és a mi közös gazdagsá
gunk. Szóval ez is olyan, ami még nem neked
való probléma, ez már a~. élet-iskola tanítása.
De azért ennyit tudni jó. Orülj, ha van benned
egy kis irigység, mert ez annak jele, hogy nem
tartod mindenre képesnek magad és azt is érté
keled, ami másban van. De aztán győzd le az
irigységet alázattal és szeretettel.

"Mi lesz belőlem? Mindenhez van valami kis
készségem, igazában semmihez sincs komoly
adottságom." Hát így van az ember, ha egyszer
re akar mindent: ismeretet is meg judiciumot is,
elméletet is meg gyakorlatot is, belső világot is
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és külső érvényesülést. A mohóság az oka en
nek. Most csináld azt, ami előtted van. Mélyedj
bele, ahogyan csak tudsz. Mondj le a sokoldalú
ságróI, hogy majd többoldalú lehess. Nem va
gyunk végtelen kapacitás. Merítsünk annyit a
létből, amennyit kaptunk. Egy tagnak kell len
nünk a Testben, nem mindennek. Keressem
meg a helyem a testben, és azt teljesítsem. Szó
val: csak sorjában. De mindenesetre alaposság
ra törekedj. Nem pillanatnyi sikerekre, rögtön
felhasználható eredményekre, hanem alapozás-
ra törekedj. ,

"Borsodpusztának lesz jövője." En is gondo
lom, hogy magyar földön is lesz újra kontemp
latív életforma. De az Egyház egésze nem a felé
halad. Inkább a jelenlét a jelszó. Az Egyház és
az ő fiai legyenek jelen az élet minden területén.
Nem a félrevonulás, hanem a jelenlét. De ez
nem jelenti azt, hogy aki félrevonul egyáltalán
nincs jelen, és hogy az is ne lenne hasznos. Nem
hiszem, hogy Te kontemplatív hivatású lennél.
Az önzés nem hivatás a remeteségre. Remete az
legyen, aki nagyon szereti az embereket, és úgy
akar közel lenni hozzájuk, hogy elrejtőzika sze
mük elől.

Egyelőreennyit, [ancsikáml A Szűz Anya ve
led, van, te is légy Vele. Sokszor felajánlak Neki
s O olyan jó, hogy kegyesen fogadja azt. Sze
resd a Testet, melynek feje gondol rád és szíve
táplál vérével. Légy jó kis tagja, erősödj, fejlődj.

Ha valamit nem tudsz megoldani, elsősorban

imádkozz és kérj megoldást a, Szűz Anyától.
Biztosan rendbe hozza fejedet. En nyugodt va
gyok felőled. Betyár vagy, de hiszem, hogy ab
ból is valami jót hoz ki a kegyelem. Csak töre
kedj az igazságra. Ne színezd magad szebbre.
Inkább ne láss, mint hogyerőltessvalami meg
oldást. A dolgoknak legtöbbször lassabban kell
érniük, ne légy mohó.

Mindig örömet szerzel, ha írsz. Azt mindig
elteszem a lelkemben, és sokszor felajánlom a
Szűzanyának. Mire Te választ kapsz, azt már
sokszor átbeszéltem vele.

Te is imádkozz értünk, hogy mi is éljünk.
Sok szeretettel ölel

M.
3.

Kedves [ancsikáml
Rég várt s rég írt leveled megérkezett, ked

ves örömet szerzett nekem - s veszélyben for
gó füleidnek menekülést.

Szépen tudsz írni, [ancsikám, felmelegíted a
szemeimet. Ez nem a Te hibád, hanem az én
gyengeségem. Hamar könnyezem, mikor vala
mi jót látok, emberi jóságot, de még inkább, mi
kor a jó Isten végtelen jóságának ajándékait ve
szem észre. Hálát adok elérzékenyülésemmel a



Te jóra való iparkodásodért. még inkább hálát a
jó Isten kiválasztó, nevelgető, felékesítő kegyel
meiért.

De ugye, a szép szó, az ügyesen. finoman ki
fejező mondatok, az okos, alázatos beszéd nem
elég! Nem elég, hogy szépen kiőltőzől, mikor le
vélben megjelensz előttem! Fontosabb a kitartás,
a hűség, az önlegyőzés keménysége, az igazság
keresés türelme, és a szeretet erőfeszítése. Nem
baj, ha a hétköznapokon borzas vagy is, a küzdő

léleknek nincs ideje, hogy csinosítsa magát.
Orülök, hogy megjegyezted egyik kérésemet,

hogy meg ne alkudj soha önmagaddal. De most
ennél többet mondok: Vigyázz, hogy meg ne vá
rakoztasd az Urat. O jó ugyan és türelmes és ke
gyes, s Eretted még kerülő utakra is kapható, de
mégse, volna szép tőlünk, ha megvárakoztat
nánk. Erdemes Vele menni. Sokszor nem mond
ja, hová visz, sokszor siet, lihegünk, de aztán
mindig kisül, hogy érdemes volt Vele menni.

Ha könnyen teheted, írj máskor is. Jó néha
ünneplőbeöltözni. Ilyenkor megnézed magad a
tükörbe, időnként az is jó.

[ancsikám, légy jó, sok szeretettel imádko
zom Erted, bízom Benned, s nagyo!, kérem az
Urat, hogy ne szomorítsd meg Ot. En is váram
a nyári találkozást, mikor a szemed elárul újra
mindent.

Ölel
M.

4.
Drága [ancsikám,

nem is hiszed, mily gyakran gondolok Rád,
épp azért, mert nem látlak, mert hiányzol. Na
gyon örültem levelednek. így legalább a hango
dat hallottam. Minden szavad megnyugtatott s
most, hogy újra elolvastam. örültem a Léleknek,
mely belőle szólt. En is hiszem, hogya jó Isten
intézte így s bízunk Benne, hogy javunkra vá
lik...

Nem tudom, levelezel-e itteni barátaiddal,
azaz, hogy ők írnak-e, majd megbíztatom őket.

L. tüzér Debrecenben, írni még nem lehet neki,
K. a telefongyárban kulizik éjjel-nappal, de
egyébként jól van, a tavalyi szobában lakik
S.-sel. Szeret filozofálni, tanul is ilyesmit otthon.
Három bölcsész barátod buzgón jár az egyetem
re. T. Egerben banktisztviselő, havonkint feljön s
meglátogat minket, Le. Miskolcon van állásban,
de ővele kapcsolataink megszakadnak valószí
nűleg. Szóval, ha a Kende utcába írsz, ott K. ba
rátod megkapja. Sulyok bácsira talán emlékszel,
ő szokott most kb. kéthetenkint Lá.-hoz, E.-hez
járni, s ott találkozik a banda. Mind jól vannak
testileg-lelkileg. Csak te hiányzol. Feri bácsi ta
nítja a társaságot hetenként a hét szabad művé

szetre, nagyon élvezik és szépen haladnak.
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Drága [ancsikám, karácsonyi üdvözletnek s
szerény ajándéknak szántam a levélkét. Meleg
szeretettel ölellek, a távolléted nem csökkenthe
ti, sőt növeli utánad való vágyunkat.

Bölcs oktatásokat most nem tudok írni, főleg

időm híján. Addig is csak imádkozzál és légy jó.
Meg ne alkudj önmagaddal. főleg törekedj az
alázatosságra. Ez a legfóbb tennivalónk. (Jn
13,14; Mt 26,27-28; Mk 9(34). Ezekről elmélkedj
csak sokat és a Reg. 7. fejezetéről. Mihelyt lesz
valami kidolgozott lelki olvasmány, Neked is
küldünk.

Befejezem, mert hívnak. Örültem, hogy ír
tam Neked s lélekben Veled töltöttem pár per
cet. ..Ha válaszolsz. nagy örömet szerzel vele.

OleIlek
M.

5.
Drága Jó Fiam,

én is könnytől meleg szemmelolvastam le
veled: úgy látszik, mi már ilyen sírós emberek
lettünk mai nyomorúságunkban. Nem tudom
mitől sírunk. mi teszi ezt bennünk: a távolság,
mely elválaszt minket vagy a szeretet, mely
összeköt s elszakadni nem enged. Azt hiszem,
mind a kettő; mert míg közel voltál, s napon
kint láttalak, szeretetemet inkább a szidásban
kaptad meg, most hogy távol vagy, lélekben si
mogatlak - dehogy szidnálak - és sírok, ha
hallom a hangodat. - Mégis azt hiszem, nem
ettől sírunk mi igazán: örömkönnyek ezek, mert
a jó Isten oly végtelen irgalmas hozzánk és a ve
résben is tanít, gyógyít és oly végtelenüI gyön
géden ölelget. Lehetetlen nem látnunk, hogyan
működikbennünk, Benned is, az O isteni ereje,
kegyelme. Ez a nagy öröm, ezért sírós az ember,
hogy lám, valóban milyen jó az Isten.

Leveled minden sora megnyugtat. Látom be
lőle azt is, hogyan állsz a jó Isten színe ~Iőtt, ho
gyan gondolkodol 6 előtte, Oróla, az Outairól,
akaratáról. Imádkozom azért, drága Fiam, hogy
ne csak láss, hanem higgy is. A látás már juta
lom; néha előleg, de akkor is jutalom. A hit az
érdem. "Boldogok, akik ne?, láttak, és mégis
hisznek" - így mondta az Ur Jézus Tamásnak.
Hogy sokszor megérted az Isten útjait: ez juta
lom. Ha nem értvén hiszel és engedelmeskedel:
ez érdem. "Obedientes fidei": hitt Abrahám az
Istennek és kész volt teljesíteni a nehéz és érthe
tetlen parancsot: áldozza fel fiát. Az engedel
messég Isten parancsainak: ez a bölcsesség, ez a
boldogság útja. Ezt kérem én is számodra az
Úrtól, kérjed te is.

Két hét múltán folytatom most levelem. Az
óta kissé meggyűrődött a papírja, de nem a sze
retet, mellyel Rád gondolunk. A tollam is bőven
folyik, bezzeg máskor hiába nyomogatom.



Ilyen gyarló az anyag, a test, "egyszer fázik,
másszor lánggal ég", ám ? mi szeretetünk nem
a test és véré, hanem az Ur kegyelméé, mellyel
keressük az Istent és szeretjűk mindazt és
mindazokat, ami és aki az Ové.

Tanulj szívesen, sokat. Az imádságból ne
végy el időt, szívesen ülj a Mester lábainál, de
mikor a tanulás ideje jön, tanulj, amennyi beléd
fér. Ertelmesen tanulj, rágd meg, de ne akarj
mindjárt megérteni mindent, hagyj valamit az
időre. is, az élet-tapasztalat iskolára, egyénisé
ged későbbi kiforrásának idejére. Az ember kez
detben csak kívülről ismeri meg a dolgokat, ké
sőbb hatol le a mélyükre. Kívülről talán több
részletet tud a dolgokról, mint később, de akkor
egyre jobban látja a lényeget.

Nyáron valami gyakorlati munkára jelentkez
hetnél. hogy ne szakadj el az élettől, az emberek
től. A szeminárium elszigetel, részben nagy
előny, részben kis hátrány. Persze mihelyt szaba
dulsz, várlak nagyon, ne várakoztass meg soká.

Hogy szolgál az egészséged? Légy mértékle
tes, akinek gyenge valamelyik rugója, azt nem
szabad túlfeszíteni. Tapasztáld ki szépen, mi
árt, mi használ egészségednek, hogy a lehető

ség szerint megadhass neki mindent.
B. itt járt febr. 2-3-án, először november óta. Jó

színben van, jót tesz neki a strammság. A jövőben

talán már havonként meglátogathat minket. A
többiek elvégezték az első félévet az egyetemen,
K. a régi helyén dolgozik, most próbál újra egye
temistává alakulni, ha ugyan már nem késő. De
akárhogy lesz is, nem baj, most az a fontos, hogy
ki tanulja meg a napi)eckét, egye meg azt a rakás
kenyeret, melyet az Ur neki készített.

Befejezem, Fiam, mert a tollam végkép dönti
tartalmát. s amúgy is, mert nem tudnék egyebet
írni. Imádkozzál értünk, értem is, amint én sem
feledkezem el Rólad, s a jó Isten így áldjon meg.

Szeretettel ölel
M.

6.

Ananiás megkérdezte az Urat: Egy ilyen gyer
meket akarsz pappá szenteltetni? Az Ur azt fe
lelte: Menj csak, mert eszközül választottam őt,

hogy hirdesse nevemet a hívő hitetlenek, hitet
len hívők és az elkényeztetett kiskirályok, a
gyermekek előtt. Megmutatom majd neki,
mennyit kell értem szenvednie. (ApCsel 9,15)

Az Ur igája édes, terhe könnyű, csak mi
vagyunk nehéz magunknak, míg meg nem hal
tunk önmagunknak. Sokáig agonizál bennünk a
vetus homo: ez a keserves. De a novus homonak
minden szívdobbanása vidító, erősítő, bíztató.
Öröm és fájdalom között vezet ösvényünk. de
az öröm mindig felűlkerekedik.Ez feltámadás.

Jánosnak mondta az Ur: Ime a te Anyád.
Mondd Te is Neki: Ime a Te fiad. Legyen ebben
segítségedre a clairvauxi szent és ez a kis írás
mellékletben. "Ipsam seque~~ non devias ...
Ipsa propitia pervenis ... (H~ Ot [Máriát] köve
ted, nem tévedsz el... ha O kegyes [hozzád],
megérkezel. ..").

Sok szeretettel nyújtom ki én is kezemet fe
jed fölé, hogy rád szálljon a papság Lelke. En is
kérem majd a Te kezed feltételét, hogy én is ré
szesúljek a gyermeknek jutott kegyelemben.

Olel
M.
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