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A REM~NY DIADALA
Denlse Legrlx élete

.Számomra Jézus Krisztus a legjobb Barát. aki közöttünk él , együtt mind
egyikünkkel, abban a mértékben, ahogyan vágyakozunk találkozni, elbeszél
getni Vele . Ez nem .mítosz' . Egyszerre Embemek, Testvérnek és Úrnak lá
tom, aki mind ig itt van, jelen van, feszüló élet és szeretet, csorduló gyöngéd·
ség, ha szélek hozzá. Nem kimérten fordulok feléje: Barátom Ó, figyel a
sóhajomra, de a mosolyomra is. Szereti a bizakodás örömét, a vidámságot,
mindig kész meghallgatni ... bár nem mindig helyesel. Válasza olykor több
kevesebb csend után érkezik, de végül is mindig jobbat és többet hoz, mint
amit kértem , vagy reméltem. Igen, számomra Jézus Krisztus valósággal Itt
él közt ünk. diszkréten, figyelmesen , mindenkinek hozzáf érhet öen ."

Carré gyűjteményének (KI nekem Jézus Krisztus? Prugg Verlag Eisenstadt
1972) e darabja előtt csak ennyi áll: .Denlse Legrix , az ,Ilyennek születtem'
szerzóje, fest ömúvésznö". Nem értettem. Mit akar mondani ez a elm, és ki az
az ember, akit egyetlen könyvével .minósltenek"?

A feleletet már a könyv első kötetének az elején megkapjuk, amikor De
nlse lelrja 1910.máj.16.-át, születése napját. Egyszerű falusi bérlók hannadik
gyermekeként jön a világra. A szül ők boldogan várják. De mit kell látniok?
.Ennek a kis húsbábunak balról csak egy darabka combja van, amely végetér
a térd elótt. Jobbról egyáltalán semmI. Még az ízű let ls hiányzik. l:s karja?
Tulajdonképpen az sincs. A kezek hiányoznak. Két néhány centiméteres kar
csonk, balfelói kicsit hosszabb, mint jobbról." Osszecsődül a szomszédság.
Kegyetlen klváncslskodásuk, . jólndulatú" tanácsaik és slránkozásuk közepett
elhangzik a kérdés : "Mit fogtok csinálni egy Ilyen gyerekkel?" Az édesapa
válaszol: •SzeretnI fogjuk, mint a többit!"

Ebben a percben dőlt el Denlse Legrix sorsa. Igent mondtak az életére .
Máig nem gyóz hálálkodni ezért . l:s ez az .igen", a gyermekkorát körülvevó
szeretet bőségesen megtérült szüleinek is: a tehetetlen kis "bábu" életOk
végéig legfőbb támaszuk maradt.

A kislány élénk , életvidám. TágranyIlt szemmel figyeli a kandallóban a
táncoló túznyelveket. A pici agyba sehogysem fér bele, miért ne flc ánkol
hatna ó is úgy, mint azok •. . Pedig a lábak ellenstílya nélkül még felOlni ls
művészet. A 18 hónapos baba ösztönszerűen fedezi fel azt a .trükköt", amely
nél jobbat máig sem talált: hasrafordul, megtámaszkodlk a bal karcsonkján,
maga alá húzza combocskáját, és egy nekirugaszkodássai . . . sikerül? Nem
mindig: ha a nekirugaszkodás túlságosan erős, akkor átesik a hátára, és
kezdheti elói ról, ötször, t ízszer. A tOrelem és akaraterő Igy szinte "organlku
san" alakul kl benne még öntudatara ébredése el őtt, s ezzel együtt az
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ágyék- és farizmok megerősödése, aminek később is nagy hasznát látja. A
következő természetes óhaj: menni! Fölfedez egy hokedlit, fölmászik rá, és
boldogan kormányozza ide-oda, - amíg egyszer az ajtóba ütkö zve fejjel hátra
felé le nem vágódik róla, és félórás ájulással nem fizet merészségéért. Ettől

kezdve egyegyeneslábú fotőj pótolja számára a saját lábait, amelyben meg
támaszkodhat. A kislánya maga módján ugyanazt éli át, mint az amputált
betegek: mindenáron használni akarja hiányzó végtagjai t . Bevágja a homlokát.
fáj: megdörzsölné - de mivel?! Lassan földereng előtte, hogy ő .máe". mint
a többi - és ennek rátelepedő szomorúságával együtt jár a makacs elszánt 
ság: meg akarja csinálni ugyanazt, amit a többi!

Az ember nem győzi csodálni Denise szüleinek, ennek a két egyszerú em
bernek ösztönös bölcsességét: mindent megengedn ek a gyereknek. ami köz
vetlen életveszély nélkül elképzelhető, és lelkendezve örülnek vele minden
sikerén. A hároméves gyerek a vajas vagy lekváros kenyeret a hosszabbik
.karocskájára" tétett. és fogaival szakítva le a falatokat. sikerül elfogyasz
tania. Aztán egyszer hatalmába kerít az asztalnál egy villát.•Kezes" ernber
nek lehet-e fogalma arról. micsoda mágneses fürgeséggel szaladnak el az
ételdarabkák a tányérban a tapogatózó szerszám elől? S ha egyet végre fel
szúrt, micsoda bonyolult ernel ö-m űvelettel jut be az éhes kis szájba? - Las
san rájön, hogya bal karcsonkja és az arca közé szorítja a villát, és alája
csúsztatja az ételnek, majd a jobbik csonk segítségével a szájához viszi. Hát
még amikor minden lebeszélés ellenére a kanalat is használatba veszi, anél
kül, hogy kiöntené a levest. sőt a poharat is megtanulja kezelni! A négyéves
Denise már - ha felvágják a húst meg a kenyeret - egyedül eszik és iszik .
•Megszabadítani magamtól a környezetemet. és megszabadulni tőle: már
akkor is csak erről álmodoztam." Tud örülni azoknak a lehetőségeknek.

amelyeket a két csonk biztosít, és megtanulja kihasználni őket.•Az az igaz
ság, hogy alkalmazkodni kell. Ez mindennek a titka. Alkalmazkodni mindig
lehet." Két karcsonkja egymáshoz szorításával (próbálja meg a .normális"
olvasó összeérinteni a két könyökét!) csavarfogó módjára veszi birtokba a
tárgyakat. Az evésnél egyedüli bánata most már csak az. hogy azon a vidéken
a lányok nem viselnek rövidujjú ruhát. ezért Denise karocskáit is ruha födi ,
és ezen természetesen meglátszanak az étkezés nyomai. Pedig a kislány ké
nyes a tisztaságra, még a fogmosás módját is kiagyalja . (Egész életének
egyik legmegalázóbb kínja, hogy bizonyos funkciók elvégzéséhez kénytelen
segítséget igénybe venni .. . ) Ekkor egy szaivétát hajtogat össze a szájával,
és azt szorítja a ruhaujj fölé.

Az ötéves gyerek már rájön, hogy a száj - amely sokunknak csak t áplá
lékfölvevő nyílás - mennyi mindenre jó: tapintani, fölvenni , tartani ... .
például egy ceruzát. Jószívú és érdeklődő Marcelle nagynénje (akinek várat
lan halála Denise első. megrendítő találkozása az elmúlással) segít a betű

vetés nehéz tudományában. Persze a tükör tanúskodik róla . hogya fogak
közé szorított ceruza nem valami szép látvány - és Denise hiú , mint minden
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igazi nő . Ha meg az asztalnak támasztott .karja! " közé szorítja, akkor az
összenyomott mellkas elfojtja a lélegzetét. Végül is a szekottn ál hosszabb
cer uzát balkarjára fekte ti, a vállának támasztva , és az állával mozgatja. lrása
ma norm ális gyorsaságú, és nagyon olvasható. Tréfásan jegyzi meg: szül ö
földjének egy mondása azt tartja , hogya szép írás a szamarak tudomá nya!

Következő állom ás: a varrás . E lőször gombokat füzöget egy fonálra, de
hamarosan a Wt is kikönyörg i. Szájával öltöget, a csonkkal nyomja meg a tü
végét , - az persze belen yomódik a h úsába. felsikolt a fájdalomtól, de ma
kacsul kitart , sőt az olló használatát is kiverekszi. Falja a könyveket, órákat
töl t el az ablaknál. bámulva a kinti világot, amely már ránézvést is olyan
szép . .. ~s minthogy mindannak az elsajátítása, ami a végtagokkal rendel
kező embernek nem probléma , neki hetek, hónapok türelmes kísérletezésébe
kerül , igazán van mivel foglalkoznia!

Semmivel sem egyszerübb érzelmi beilleszkedése a környezetbe. Család
ja tagjai nagyon szereti k és fé ltik, de paraszti szokás szerint szeretetüket
nem becézgetéssel rnutatj ák ki, no meg élik a maguk elfoglalt életét. Ahhoz
már nincs érzékük, hogy ennek a gyereknek több közvetlenül megnyilvánuló
melegség, több megértés kellene. A játszótársak kegyetlenül kicsúfo lják, leg
fö ljebb egy-két kis .l ovaq" veszi pártfogásba. Fő társasága: babái és Oszkár,
a macska; egyidőben egy b i cegő kiskacsa, .aklt" társai kinéznek . Pedig ne
hezen bírja az egyedüllétet, rettegés vesz erőt rajta, hogy ha bármi történik ,
nem tud rnenekülnl . Vasárnaponkint, ha szép az idő, öt is elviszik kocsiban
a 3 km-re fekvő t emplomba. Megérti, hogy ez a jó lsten, Szűz Mária, a kis
Jézus háza. •JÓ Jézus, sóhajtottam magamban, mondd, miért nem tudok én
járn i?" - . De sosem haragudtam rá érte." Kicsit részletesebben időztünk

Denise kisgy ermekkoránál, mert - mint maga mondja - nála kétsze resen
ez a kulcsa egész életének. •Az ösztönös hit és remény nélkül, anélkül az
öntu datl an elhatározás nélkül. amely lelkem fölébredése óta megvol t bennem:
szabadulnom kell szerencsét len he lyzete mből, ta lán megmaradtam volna an
nak a bebört önzött lárvának, amivé balsorsom kívánt tenni."

Es Denise nő . Nem úgy, mint a többi ember. Nála semmi sem úgy törté
nik, mint a többi embernél. Látogatója kevés. A felnőttektől fél. mert rnost ,
hogy már nagyobbacska, első ösztö nös mozdulatuk: kezet nyújtanak annak,
akinek nincs keze . . . Pajtásai iskolá ba járnak. Boldogan menne ő is, dehát
a falu 3 km-re van, és a gyerekek nem szeretik egy . szörnyeteq" szornszéd
ságát. Szerencsére egy derék tanítónő segítségével követni tudja a tanul
mányokat , és év végén sok jutalmat kap. Az elsőáldozás ideje is elérkezik;
mic soda boldogság a megelőző háromnapos közös lelkigyakorlat, ahol kaján
kis társai megannyi angyall á válnak, és nem gúnyolódnak vele! A szívébe
szálló Úr Jézustól jellegzetes en ezt kéri : . Istenern. segítsd szüleimet! Könyö
rülj a beteq ekenl " Egy folyóir aton keresztül korán levelezésbe fog sorstár
saival, betegekkel. Szép barátságok f űződnek így.
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Minden Igyekezete most már az, hogy valami módon kivegye részét a
házlmunkából. és hogy pénzt kereshessen - sok pénzt - övéi segítésére.
Rosszul fizetett varró- és hfmzőmunkákat vállal. Közben felhívják figyelmüket
egy ortopéd professzora, aki műlábat csinálna nekI. Mikor az orvos meglátja.
elégedetten mosolyog: .Akaratos arcocska. Ilyen gyerekkel mindenre lehet
vállalkozni ." Denise meg ls tanul járni bonyolult gépezete segítségével , de
a megerőltetés lefogyasztja. kimeríti szervezet ét, a gép folytonos Igazításra
szorulna - a kísérletet nagy kéts égbeesésére fel kell adni.

Természetes en egyre fölmerül benne sorsának .rnl ért"-je. Egyszer egy
ostoba szóbeszéd kavarja fel kis szívét: apja rálőtt a kálváriára, azért verte
meg gyermekében az lsten. Hogyan hihetné, hogy lsten őt. az ártatlant bün
tet i? Aztán megtudja : csakugyan történt egy il yen eset. de apja lakóhelyétől

60 km-re, és az akkor 13 éves volt ... C, az emberekl Mások gúnyos rno
sollyal emlegetik jelenlétében, hogya szülök éretlen sz ölöt ettek. és a gyere
kek foga vásik tőle. O maga el őször egy Intell igens. atyai orvossal mer be
széln i erről a kérdésről. Az arra hivatkozik, hogy szül öhazájában sok az alko
holista. s ennek következményei klsz árnlthatatlanok, testileg és szellemileg
ls. Még mind ig jobban szeretl , hogy ilyen. mint ha Idióta lenne - mondja
Denise . •Ebből a beszélgetésből az derü lt ki . hogy ne haragudjak ezért sen
kire, se emberekre, se Istenre. Magam is mindig ezt gondoltam." De ami
végképp kinyitja a szernét, az apjának egy elbeszélése. amikor a vásáron
egy kétfejű és hatl ábú borjút lát. Hát ebben ugyan kl volt a . hlbás" . az állat
vagy a szüle i? .. . A töprengés teljesen értelmetlen.

Denlse 16 éves. Ekkor suhan át életén az első és utolsó. rövidéletű sze
relem. Andréval remekül megértik egymást. O maga egészséges. norm állsan
fejlett. minden boldogsága az lenne. ha gyerekeket hozhatna világra . De ter
hére lenni annak. akit szeret?! Egy csendben átsírt éjszaka elég, hogy elhatá
rozza: soha nem lép erre az útra. Pedig meleg aztvének ez sokszor nem
könnyű. Szomorúságában az a rádió vig asztalja . amelyet Pere Lhande küld
ajándékba neki : elsó és sokáig egyetlen ilyen bűvös láda a faluban . az em
berek csodájára járnak. Ezen át ismerkedik a világgal , s mindenekfelett a
muzsika, az . Igazi" zene addig nem is sejtett világával.

Legnagyobb szenvedélye azonban a festés lesz. Az elsó festőkészletet

egy rokonától kapja. (Nemcsak a szájával fest. hanem a karcsonkjára alkal
mazott kaucsukszalagba szorított ecsettel is .) Persze mindent autodidakta
módon kell kikísérleteznie. mert környezetében nincs műértó. Egy ismerős

fölfigyel képeire , és beküld néhányat egy kiállításra. Díjat nyer . Újabb kiállí
tás. sok képét megveszik. A túlboldog húszéves lány előtt már-már kirajzoló
dik élete álma: egy kis paplrkeresked és. ahol képeit ls árusíthatja. De szülei
kevés megértést mutatnak a . szabad pálya" iránt. Beleegyeznek viszont abba.
hogy egy cirkuszigazgató vigye magával vándortársulatában egy évre a .mü
v észn őt", - akit aztán mint .nötorzöt" hirdet és mutogat. 8-10 órán át kell
produkálnia, hogyan eszik, Iszik . varr. dedikálnia fényképeit. Szünet nlncs, a
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legnagyobb hőségben nem mer inni, hogy ne kelljen kimennle, míg végül a
sok visszatartás beteggé nem teszi. Télen a h idegtől szenved. Hosszú utazá
sok keresztül-kasul szép hazáján - de zárt vagonban, zárt ablaktáblák mö
gött, hogy ne lássák Idő előtt az .attrakcl öt". Gyalázatos kizsákmányolás és
klsemmizés minden vonalon . Sokat szenved a körülötte folyó állandó vesze
kedéstől és a . nagyv ilági erkölcsök" látásától is. Mikor végre otthagyja
őket, ugyanezt a pályát folytatja egy fiatal házaspárra l, újabb 18 hosszú hó
napig, nem sokkal jobb körülmények között. A pénzkeresés mellett igazából
kisbabájuk vonzza oda, akit mint sajátját gondoz, nevel. Meqtakarltott pénzé
ből közben megvesz egy kis camping-kupét, ahol végre egyedül lakhat. Ezzel
a felszereléssel több helyen megfordul. Az ételt behordják neki, festeget és
eladja képeit. Egy újabb cirkuszi körúton télen át kavernákat szeréz. és kór
házba kerül. Szörnyű környezet, értetlen orvosok. Denise nem akar meghalni!
Jobban ragaszkodik az élethez, mint sok egészséges ember. Nem távozhat a
földről - mondogatja magában -, rnlel őtt nem csinált .valarnlt" . .. Végül
is saját felelősségére kiviteti magát a kórházból, és a jó hazai levegőn és
táplálékon összeszedi magát.

A második világháború éveiben vagyunk. Denise már évek óta pártfogolja
sorstársait, leveleket ír, közbenjár érdekükben. Most szétszakadt család
tagok nevében levelez, és a maga módján résztvesz az ellenállási mozgalom
ban. Mérhetetlenül büszke és boldog, amikor meqtakarított pénzecskéjéból
meg tudja venni öregedő szüleinek a szornsz édos házat: .Nemlétező kezeírn
mel tetőt építettem szüleim feje fölé." Aztán menekülniök kell , s mire vissza
térnek, a ház teljesen kiégett . . . Nehéz idők jönnek. Denise egész élete a
szüleinek való szolgálatban és a mindennapi előteremtésében merül ki. A két
öreg élete lassan kialszik. Következik a hosszú és keserves tapasztalatokkal
járó keresgélés egy alkalmazott után, aki vele lakjék és megtegye a szük
séges szolgálatokat. .Megértettem, hogy csak a legszorosabban kötelezét
követelhetem meg attól, aki mellettem van." Néhány évre sikerül megfelelő

. klsmam át" találnia, de az sajnos kiöregszik, s kezdődik előlről a kínlódás.
Mikor édesapját az utolsó napokban kénytelen elengedni maga mellöl , a két
ségbeesés szélén áll. Istenhez kiált segítségért. A segítség a nyávogva je
lentkező kismacska alakjában érkezik. Egy élőlény , amely még az ő segítségé
re szorul! Ennyi elég, hogy visszaadja akaraterej ét. I:s ha aznap éjjel vasfúzó
jében kell ls aludnia, mert nincs aki megszabadítsa tőle, másnap már az
emberek segítsége is megérkezik.

1952-től élete végre révbe jut. Komoly festővé fejlődik, megtalálva a ta
nácsadó jóbarátot. Lakást szerez Párizsban és Riva Bellán, utazik , kiállít.
Mindig sok kétség és gyötrelem forrása volt számára az a tudat, hogy rnü
veiben a . fenornén" munkáját nézik, nem a valódi értéket. Pedig az ő felfo
gásában képei .alázatos hozzájárulás ahhoz a szépséghez. amellyel az em
berek kiegészítik lsten rn űvét" , és a művész .Istent tiszteli a maga möd
ján· . Tehát kérlelhetetlen önkritikával tökéletesíti magát egyre tovább.
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.Boldog? Lehet-e Ó boldog? Dehát kicsoda az? Boldogtalan? Nem. Elfeled
kezni önmagáról ! Egy filozófus írt a. hogy Itt a bölcsesség és a boldogs ág
titka. Most már a legtöbbször elfeledkezik szerencsétlenség ér ő l." Ma már
úgy érzi, hogy ha karjai és lábal lennének, túlságosan könnyúvé válna a
maga elé t űz ött feladat. Nemcsak hogy nem ir igyel senki t, de szlvböl örül
az egészségesek örömének. Annak is, ha mások is megfeledkeznek állapotá
ról . és hirtelenében olyan kérd éseket tesznek föl neki, mint pl. hogy hol
manikúröztet .. . Mélységes testvérisé gben érzi magát minden emberrel, és
tudj a, hogy nem kapni boldogság, hanem adni. De legfőbb vágya az. hogy
testi hibával született sorstársai n segí tsen. Ezeknek a sorsa a legmostohább.
mert még azt a támogatást sem kapják meg, amit a szerenc sétlenségek vagy
a háború áldozat al. Persze ez nem egyéni feladat : a közvélemény mélyre
ható átformálását Igényli. . Ha minden egyes ember, leh etőségeihez képest,
bizalmat és reményt keltene azokban. akik ettő l mintha meg lennének foszt
val Hisz ezeknek a szerencsétleneknek lelke mélyén ls ott rejtőzik a biza
lom és a remén y eleven forrása . és egy rnozdulat , egy szó, egy tekintet elég
lenne felszabadít ás ára!" De: semmi olc só szánakozás! Hiszen a . norrn álls"
ember nem egyszer sokkal szánalomr améltóbb állapotban van lelkileg. Csak
testvériség: a szellem és a szeretet kimond hatatlan ereje segít.

Mind ezt - élete történetét és seg ítő nagy álmait - egy könyvben írja
meg. Es most kiderül . hogy Denlse Legrix kitűn ő elbeszélő is. Közvetle n.
magával ragadó, fri ss és kedves. A könyv ór iási sikere először is leve lek
özönét hozza. Már pedig egyetlenegyet sem akar banális . sztereotíp módon
megválaszolni : .Azt akarom , hogy minden levelemben érezzék megindu lt.
fájó szívem dobogását: Kezdődnek a rádióinte rj úk. az előadókörutak , heti 2-3
alkalommal. Mindig roppant lámpalázzal küzd, s a legszívesebben lemonda ná
a meghívást. Titkárnője korholja: .Az ember vagy nem fogad el valamit,
vagy ha egyszer elfogadta, akkor vid ám szívvel megy. Vagy az egyi k. vagy
a másik: Hiszen ha ez il yen egyszerú lenne! Ilyenkor csendes imába mene
kül, és ez kicsit lecsillapítja. De elvből semmit vissza nem utasít. bár a
renget eg elfoglalts ág miatt olyk or egyidőre le kell t ennie az ecsetet, és ez
fáj . (De azért évi 2-3 kiállításra abból is telik!) Azt is tudj a: a pillanatnyi
óriási lelk esedés után a maradandó hatás kisebb lesz. De a magvető példa
beszédére gondol. annak a sok bibliai részletnek egyik ére . amelyet rég könyv
nélkül tud. A szeretet és jóakarat egy-egy magja majd csak kicsírázik! . So
hasem veszítem el a b átorsáqomat."

1960-ban megkapja az Albert Schwei tzer-díjat, majd New Yorkból a Lane
Bryant nemzetközi díj 1000 doll árját. Barátai úgy hordozzák körü l minden felé
a betegek és fogyatékosok között, mint egy zászlót. tS ő lelkesen vállalja,
hogy saját személyében mutassa meg nekik: mind ig van kiút az akarat és a
hit segítségével.

Közben elkészül a . N ée comme ca" második kötete. Már nem önéle t rajz.
Inkább életkép-sorozat. Derús vagy szívszorongató, de mindig duzzadóan ele-
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ven képek : Mireille és Paul, a boldog házasságban élő két fogyatékos; a
gyógyfthatatlan női betegek szörnyü elfekvője; a repülőút New Yorkba (mi
csoda élmén y annak. aki gyere kkorától irigyelte a röpködő rnadarakatl ) , az
amerikai tapasztalato k. Kennedy elnök meggy ilkolása (.mindenkinek és külö
nösen a feleségének legyen a hit a vigasza" l . az acélujjakka l játszó orgonista
( . véleményem szerint a .kornplett' ember képt elen eléggé kihasználni képes
ségeit: azelőtt megelégedtem a lemezekkel" l. a hajóút a Bremenen hazafelé
egy kis tengeri viharr al. és kedves Normandiájának boldog viszontlá tása . . .
Aztán a Iiegei dráma : egy anya megmérgezi kar nélkül született csecsemő

jét; az eset óriási vihart kavar fel. és Denise. akinek . mindig megvolt a bá
torsága a maga véleményéhez. és ki is mondta kereken". lelkesen áll ki újból
tanúságtételével: . Kijelentem. állí tom: boldog vagyok, hogy élek l" Aki k pe
dig visszautas ftanak egy beteg gyermeket , .a kegyelmet utasftják vissza:
Humánurna ugyanígy szegül ellen az abortusznak is. Senkinek, semmi okból
nincs joga egy másik emberi élet kioltására. A keresztény számára pedig az
életnek ez a tis ztel ete az embernek Istenhez való lényeges és alapvető

viszonyán alapul. tehát kétszeresen kötelező . Isten és teremtménye közé
nem tolakodhat senki. A szenvedést pedig Denise . az élet iskolájának" tartja,
amely megóv a középszerüségtől.

Az amerikai díj lett az alapja annak a korszer űen fölszerelt központnak.
amelyet a norm andiai Montebourg-ban építettek meg a fogyatékosok számára
a luxembourgi rádió indította . Op ératlon Espoir" (reményakciól gyüjtésének
segítségével. Innen vette alcímét az . lIyennek születtem" második kötete.
s egyben ez a tanulmány. A harmadik kötet sajtó alatt van; abban . nagy
fogyatékosok" életéről lesz szó.

Jól mondták Den l se-r ő l : .On a reményt testesíti meg a reménytelenség
gel szemben . az életet, mindennek ellenére . .. " Túlár adó energiája. életö
röme igazán csod álatraméltó. Egyszer egy tévéinterjúban megkérdezték: miért
örül az életnek. Lehetetlen előszámlálni minden okot - felelte. . Elősző r ls
itt vannak a mindenkivel közösek : a tiszta ég. egy gyermek mcso lya. bizal
mas beszélg etés órája egy bar átnővel. egy jó könyv. egy szép hangverseny.
az ecset jeim , a palettám .. . Aztán azok az okok , amelyek a ,nagy beteg
ségemmel' járnak: annak öröme . hogy nem vagyok terhére senkinek , hogy
segíthetek embertá rsaimnak azzal. hogy rendelkezésükre bocsátom erőfeszí

t éselm. tapasztalataim hasznát . . . Minden előbbrehaladás öröme. akár
milyen kics iny is .. .. Es még a visszafejlődés vagy a valamire való kép
te lenség is öröm. mert megfojt minden gőgös hajla mot. jobban számbavét eti
kicsinységemet és azt. hogy mennyi re lsten kezében vagyok . Igen. ha egy
kicsit elgondolkodunk rajta, min den öröm . mert minden keqyelern!" .Az élet
izgalmas kaland annak, aki élni tud, és számomra talán még izgalmasabb.
mint egy normál is teremtmény számára. Roppant örömet érzek a nehézségek
leküzdésekor. Szeretném, ha minden fogy atékos megismerhetné ugyanezeket
a tapasztalatokat . és ízle lhetné ugyanezeket az örömöket :
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Danlse Legrix csakugyan véghezvitte azt. amit ó az •Igazi aikimiának" ne
vez: "átváltoztatni bajainkat szeretetté, testvéri szolqálattá. múvészl alkotá
sokká, a mindennapok hitvány ólomját ragyogó arannyá" . . . I:Iete óriás pél·
dáJa annak. mit lehet elérni szivós akarattal ás kitartással. világitó Intelllgen
elával és szeret ö szlvvel , Isten kegyelmére támaszkodva. O egyedül verekedte
át magát az életen. Nem mindenkiben van ennyi ereje a reménynek. A hozzá
hasonló esetek arra jók. hogy ébren tartsák bennünk a lelkiismeretet és a
szeretetet. I:letük hang nélkül azt kiáltja felénk: "I:s te. te egészséges ember.
mit csináltál az életedből? " - .Segits magadon. az lsten ls megsegit" 
tartja a közmondás. Denlse Legrix sorstársai számára ml vagyunk az lsten
küldöttel, ml vagyunk a remény.

Aranymls6k

Msgr. Magyary Gyula apostoli protonotártus, a Szuverén Máltai Lovagrend
fogadalmas káplánja. a Pápai Orbán Egyetem volt kánonjogprofesszora. 1974.
április 23-án a Szent Péter bazilika kanonok i kápolnájában mutatta be arany
miséjét. Szónoka - mint 25 éwel ezel őtt ezüstmiséjén - Tomek Vince volt
piarista rendfőnök volt.

Kettős aranymise szinhelye volt máj .5-én este 7 órakor a zsúfolásig telt
nagyváradolaszil templom. Dr. Hosszú László viká riussal mint kézvezetóvel
járult az újonnan átalakitott oltár elé Z1tzmann Ferenc apátplébános és
d. Nemecsek József, a gyul afehérvári szeminárium rektora és dogmatika
tanára. A szentbeszéd után felolvastak 8 új kanonok i kinevezést - köztük
az ünnepeltekét - és a Szentatya áldását hozó táv iratot. Mise végén Zltz 
mann Ferenc közvetlen szavakkal emlékezett meg arról . hogy ebben a temp
lomban volt keresztelője. elsőáldozása és primielája is. Az ünnepség en és az
azt követő agapén több mint 60 paptestvér vett részt. a felszolgáló a pl é
bánla két kispapja volt. akik az imént az oltárnál ministráltak.
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