
AZ ÉLETÉVEL BESZÉLŐ EMBER
Ivó testvér emlékezete

Ősz haj, szelíd tekintet, bot a kézben, muskátli a
háttérben: kép Ivó testvérről a róla szóló könyv
borítóján. Fejér Lajos, Gyergyókilyénfalva plé-
bánosa szerkesztett kötetet az egykor ott született
ferencesről. A rövid, százhetven oldalas könyv egy
csöndben és alázatban élt ferences testvért tesz is-
merősünkké.

Ez az élet „adatszerűen” elfér néhány sorban.
Balázs Antal 1918 szeptemberében, Mária neve
napján született, és tizenöt évesen öltözött be fe-
rencesnek Mikházán. Konyhai kisegítő, szakács,
kertész volt, majd a katonai szolgálata letöltése
és 1946-ban letett örökfogadalma után később is
évtizedekig főként kántor, sekrestyés. Nyolc-
vankét évesen, 2000. november 2-án halt meg
Csíksomlyón. Nem lett lelkipásztor, szónok, ta-
nár, vezető, nem írt műveket; mindig a háttérben
volt, senki nem tartozott neki engedelmességgel.
Befelé élt, ott volt gazdag. Akik lelki ajándékokat
kaptak tőle, mind másra emlékeznek, mert más-
más korában ismerték, máshol, másképpen ta-
lálkoztak vele — mégis ugyanarra emlékeznek,
mert ugyanaz a tekintet nézett rájuk.

A kilyénfalvi emlékezők között van Balázs
Antal bátyjának 1930-ban született lánya, akit a ti-
zen éves „Antika” még pesztrált; a fiatalabb család -
tagok, falubeliek a haza-hazalátogató, az otthoni-
akkal szerető kapcsolatot tartó rokonra emlékeztek,
aki mindig adott valami apró ajándékot, mindig
megragadta az alkalmat az imádságra, és ked-
vessége, mosolya feledhetetlen maradt. 1948-ban
a ferences káptalan az akkor harminc éves és vol-
taképp „képzetlen” Ivó testvérre bízta a jelöltek ve-
zetését. A kommunista hatalomátvétel, az iskolák
államosítása és a ferencesek internálása közötti
években vagyunk, amikor a rend úgy igyekezett
gondoskodni az utánpótlás neveléséről, hogy ne
keltsen nagyobb feltűnést, hiszen egy ismert, ta-
nult vezető hamarabb célkeresztbe került volna. Az
1931-ben született Nagy Vilmos, aki fia talon fe-
rencesnek készült, és három évig a medgyesi ko-
lostorban volt tanítvány, ezt az időt idézi fel.

A ferencesek és egyházmegyés papok rövidebb
írásokban nyilatkoztak meg. Az emlékezők egy
bő negyedszázadot átívelő papi nemzedék tag-
jai, akik között a legfiatalabbak már egy jó fél év-
századdal Ivó testvér után születtek e világra. Kö-
zülük Tamás József segédpüspök, Darvas-Kozma
József főesperes, Orbán Szabolcs provinciális és
Jitianu Liviu teológiai tanár az ismertebbek. A négy
ferences és kilenc pap írása más-más változa-
tokban ugyanazt világítják meg: egy egyszerű fe-
rences testvért, aki Isten szerető jelenlétének
tiszta örömében élte az életét, és ezt az örömet su-
gározta szerteszét. Többen ministránsként is-

merkedtek meg Ivó testvérrel, mások kispapként
vagy papként, és mind azt tanúsítják, hogy „ami
a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten”
(1Kor 1,27). Ivó testvér nem a tudományával ta-
nított, hanem az élő Istennel tartott élő kapcso-
latával. Eszköztelenül: kérdezett, mosolygott,
szentképeket és azokon keresztül szenteket mu-
tatott. Közben figyelt, fiatal fiúk, tanácstalan fel-
nőttek valódi kérdéseire valódi válaszokat adott,
amiket azok mindmostanáig eltehettek maguk-
nak. És a lehető legnagyobb természetességgel
imádkozott értük és velük, ahogy hazamegy az
ember, és már messziről beköszön az udvarra.

Ivó testvér mindig lehajtott fejjel járt, de belső
tekintetével az eget látta, és ha valakire ráemelte
lesütött szemét, abban az ég tisztasága tükröződött.
A hite „tűzben próbált hit” volt (1Pét 1,7), szere-
tete pedig feltétlen szeretet. Hogy ezeket honnan,
kitől kapta, azt emberileg nézve nem tudhatjuk.
Hetedik gyermek volt, akkor született, amikor ép-
pen omladozott Európa és Magyarország addigi
rendje. Édesanyját (akinek férje régóta kint volt a
fronton) néhány hetes korában vesztette el: soha
nem volt része anyai-családi szeretetben, ölelésben,
dédelgetésben. Hat nagyobb testvérével lényegé-
ben soha nem élt együtt, mert nevelőszülőknél nőtt
fel. Ők is kitették, továbbadták, nehogy a birtokuk
az árvára szálljon. Csak elképzelni tudjuk azt a te-
mérdek szenvedést, amit gyermekkorában túl
kellett élnie. Valahogy rátalált Szűz Máriára, az
imádságra, ahogy annyian mások is, akik Égi Any-
jukban találtak kapaszkodót. Szinte gyerekfejjel ke-
rült a ferencesek mikházi kolostorába, azt sem egé-
szen tudni, a maga akaratából-e vagy máséból. Ott
szeretettel fogadták, megnyugodhatott, testvé-
rekre talált, testvérré lehetett.

A könyvet László Dávid Anaklét írása vezeti
be az erdélyi ferencesek lelkiségéről és szolgála-
táról. A végére Chinda Péter írt Ivó testvér egész
életében vezetett naplójáról, a függelékben pedig
ebből olvashatunk szemelvényeket.

Amikor nyolcvan éves korában Csíksomlyón
megismerhettem, Ivó testvér derűs ember volt és
már nagyon szeretett volna a mennyországba jut-
ni. A közös imák után utolsóként hagyta el a ká-
polnát, és arról beszélt, hogy amikor sok tevékeny -
sége után az ember visszatér a szobájába, Istennel
van kettesben. A kérdés az, mit kezd vele, mit kez-
denek egymással… (Szerk. Fejér Lajos; Verbum, Ko-
lozsvár, 2016)

MOHAY TAMÁS

VINCENZO PAGLIA:
NŐVÉRÜNK, A HALÁL
Az élet és a halál méltósága

A könyv szerzője római katolikus érsek, a Pápai
Életvédő Akadémia elnöke, a Szent Egyed közös -
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