
A KERESZT VILÁGOSSÁGÁBAN

1930-ban Párizsban egy nagyszivú és tág lát ókör ü francia pap. Abbé
Gaucheron , arra a meggyózódésre jutott, hogy beteg és testi fogyatékosság
ban szenvedó nóknek is lehet övé kellene tenni az evangéliumi tanácsok sze
rint kolostori közösségben folytatott életet. Biztatására április ll-én a mont
martrel Szent Szív-bazil ikában Suzanne Wrotnowska (ma : Fájdalmakról neve
zett Mári a anya) és négy társa fogadalommal kötelezte el magát a három
személyú egy Ist ennek . Igy alakult meg a Keresztrefeszített Jézus N őv érel

nek közössége . Szent Benedek szabályai szer int é l ő szemlélódó szerzetról van
szö. Hallgatás, ima, munka és vidám közös üdülés töl ti ki életüket. A beteg
ség vagy testi fogyatékosság természetesen nem .Ieltétele" a fölvétel nek,
csupán nem akadálya. mint általában a legtöbb kolostorban. A nővérek élete
Krisztus jeligéjének jegyében áll : .Testet készítettél nekem: íme jövök, hogy
teljesítsem akaratodat" (40.zs., vö. Zsid 10,7l. Ahogy erejükből telik, húsége
sen ki akarnak tartani a mindennapok Isten - és emberszolgálatában. Ez az ó
hozzájárul ásuk a világ üdvözít és éhez. A Második Vatikáni Zsinat szellemében
a húsvéti misztériumot: Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását pró
bálják élni, és tanúságtételükkel korunknak közvetíteni.

El őször természetesen Franciaországban terjedtek, ahol most öt házuk van.
De van már angol. holland , német. japán és két amerikai településük is. A
házak egységet alkotnak, szoros együttmúködésben egymással és a Párizs
melletti (Brou) anyaházzal. Tarka nemzetközi társaság ver őd ött össze mind
egyik közösségükben , de mindenütt az illetó ország nyelvéhez és szokásaihoz
alkalmazkodnak.

A németországi települést (D-565 Solingen , Wupperstr. 120) 1964-ben
Frings bíboros tette lehet övé. 1971 óta noviciátusuk is van. A ház a nagy
iparvi déken sokemeletes modern épületek között áll , de csendes bels ő ud
vara lehetóséget nyújt az elmélyedésre , szemlélódésre. Nemcsak a .bentla
k óknak" : a hozzájuk forduló lányokat, asszonyokat szívesen befogadják né
hány napra a klauzúrába , hogy részesüljenek közös életük nyugalmában, der ű 

jében. Szükség esetén viszont a nóvérek is elhagyhatják a házat, különleges
okból szüleikhez is elutazhatnak látogatóba. I:letfenntartásukról természete
sen maguk gondoskodnak. A házimunkák elvégzése mellett fordítást és más
irodai munkát, bedolgozást, korrepetálást vállalnak, egyikük pedig a rákbeteg
ség korai felismerése terén kísérletezik. A napirend: 6.35 felkelés, 7.15 Lau
des és szentm ise, utána reggeli, szentírásolvasás elmélkedéssel; 9.3().tól
munka, 12.15: szexta , ebéd, csendes szabadidő. Délután 3 órakor megem
lékeznek Krisztus szenved és éröl, 15.15 az officium olvasmányr észe. utána
közös üdülés. 16.15 vesperás, majd este 7 óráig munka. 19.00 elmélkedés,
20.30 közös üdülés, 21.00 kompletórium, és a szokásos nagy csendhallgatás
egészen a másnapi munka kezdetéig . Csütörtök este imádságos virrasztás.
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Az elkötelezés útj a a rendben igen meggondolt és lassú. 6-12 hónapig
terjedő próbaidő után 2 - 2 1/2 éves noviciátus, majd 5-6 évre szóló ígéret
követ kezik , és csak azután az örökfogadalom.

•Egész életünk vezérelve - vallják - : Amen, Alleluja!" Csakugyan: kil enc
solingeni nővér mindegyike (egy éppen látog atóban jár) sugárzó jókedvvel ne
vet felénk a képen, mindegyik a maga módj án. Nagy segítség számukra a
közösség : megosztják egymással erejüket és képességeiket , s közösen vise
lik gyengeségeiket. Egy másik fényképen a finta i főnöknő, lzaiás nővér a vak
Mon ika nővér kezét irányítja a virágok felé . Eszembe jut egy famatszet.
amely et fi atal koro mban láttam: egy látó és egy vak ember keze közeledik
egy rózsához. A látó magabiztosan nyúl a virág kelyhe után , míg a vak a
tövisekbe ütközik. Itt a testvérí szeretet elhárít ja a töviseket . . .

A bencés szell em nemcsak a vendégszeretetben mutatkozik meg, hanem
a kifelé való további sugárzóerőben is. Külön ösen kapcsolatban érzik magu
kat szenved ö és beteg emberekkel. Gondjaikat , ügyeiket imáikba foglalják.
Vannak a világban élő oblátá ik : beteg ek, akik a fent i szellemben kívánják
hordozn i keresztj üket , naponta imádk oznak Krisztus szenvedésének tisztele
tére a nővérekkel egyesülve, és havonként egy-egy tartalmas körlevelet kap
nak tőlük. (A Keresztrefeszített Jézus Szövets ége.) A másik köréjük csopor
tosuló közösség a .Betegek Barátai ": olyan emberek, akik támogatni kiván
ják a nővérek apostoli munkáj át a betegek között , pénzzel, jótanáccsal, lelkí
segítséggel.

A nővérek élete igen változatos . Tapasztalatcserét folytatnak más nővér

közösségekkel , sokan jönnek hozzájuk előadásokat tartani , élénk levelezésben
állnak többi házukkal.

Kérésünkre ketten személyes levélben írták le nekünk hivatásuk útját és
tapasztalataikat. Ingeborg nővér osztrák. Nem sokáig élvezhette sz ül őf öldl é 

nek szép természeti környezetét, mert ismételt lábtörés következtében 4-16
éves koráig egyáltalán nem tudott menni, azután is csak mankókkal. Egy
mariazeiIi zarándoklaton valaki megszólította, és - mintha csak tudna titkos
vágyáról - figyelmébe ajánlotta a Megfeszített nővéreit. akik azonban akkor
még csak Franciaországban éltek. Igy hazáját is el kellett hagynia. De ment ,
mert úgy érezte , Jézus fogja kézen. Nagy volt az öröme , amikor később vissza
térhetett a német nyelvterületre. - Ursula nővér a DOR-ből került oda. Egy
újságból figyelt fel erre a lehetőségre , hogy szívbaja ellenére követhesse
kontemplatív hivat ás át. •Tíz éve pr óbálom. és visszanézve ezt mondanám:
nem cseréltem fel az aktív életet a tétlennel. Szemlelőd és . munka, ima,
közös élet - mindez csupa tevékenység, ha ,Ie akarjuk fordítani' az életünk
be. Az itteni élet nemcsak segítség számomra, hanem örömet szerez, an él
kül, hogy idealisztikusan fognám fel. Egész életünk iránya az én-te kapcsolat.
Elsősorban a nővértársakhoz való viszonyra gondolok itt, akikkel naponta
szoros együttlétben élek, és akiknek mindegyike - Istennek hála - egész
ember. Hisz ez az embervoltunk tesz n őv érekké. a szó legátfogóbb értelmé-
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ben testvérekké lsten előtt. Ennek erejében állunk ott együtt lsten előtt . ..
és visszük magunkkal közösségünkbe az emberiséget. Akarunk másokért
imádkozni. de főleg másokkal együtt imádkozni : öröm. fájdalom . dícséret.
panasz tar tso n mind lsten fe lé. s nemcsak a magam életében. Ezért tud ato
san magam mal viszek az életembe mindenkit . Ez olykor nagyon nyugtalan ító
és izgató lehet. mert ez a .mindenki' egyáltalán nem olyan elvont fogalom ,
mi nt látszik; de éppen ezér t csupa szellem és élet:

Persze. ahogyan lzaiá s nővér rnond]a , .a szerzetesi ruhával nem vesszük
fö l az életszentséqet " , és bizonyos. hogya Megfeszí tett növére i kiveszik a
maguk részét a f izikai és le lki szenvedésekből is . Ezeken át kell kiküzdeniök
az Atyának és a te stvéreknek mondott végleges .igen "-t . I:s így lesz él etük
bizonyság : . A Kereszt által öröm jött a világba:

S. M.

Kt:T MAGYAR PIJSPOK EMLt:KEZETE

Dr. Schlauch Lőrinc bíboros. nagyváradi püspök Újaradon született 1824.
márc .24-én. 150 éve. sokgyermekes családból. I:desapja építész volt. Gimná
ziumi tanulmányait Aradon és Szegeden végezte . Mint papnövendék a köz
ponti szeml náriumba kerül. 1847.ápr .3·án szentelik pappá . Egyideig káplán .
A szabadságharc öt is lelkes ít i. Az ü l dözés e ktő l a gyakori áthelyezések men
tik meg valahogy. 1851-ben Temesvárott teológiai tanár. Fényes szónoki ké
pess ége mind közism ertebbé teszi. A kor legégetőbb kérdéseit élesen rneq
vil ágító bes zéde i mindi g eseményszámba mennek. Már mint kanonok mondja
1872-ben. Szent István ünnepén. Buda várában országszerte híressé vált
beszéd ét. Azok szerint az I d ő sebb v áradlak szerlnt. akik még hallgatták. el ő 

adása. hangja nyugodt. inkáb b pátosz nélkül i vol t . de a tömeget mindig rnaq á
val ragadta és leb ilincselte.

1873-ban szatmári püspök lesz. Ipolyi Arnold halála után . 1887-ben pedig
a várad i püspöki szék et foglalja el. 1893-ban kapja meg a bíborosi kalapot.
Szatmáron és Váradon egya ránt számos iskolát alapít. alapítványt tesz és
lelkészségeket szervez. A debreceni piarista algimnáziumot fögimnáziummá
fej leszti . és megtelepíti itt a M iasszonyunkról nevezett iskolanőv éreket. Ez
az iskola ma is m ű k öd ö katolikus iskolája az országnak. A budapesti Jézus
Szíve és kármelita templom ért ékes orgonája szintén az ő ajándéka. Szent
László nyolc százados emlékünnepe alkalmából ő kész ítteti az 1892·ben lelép
lezett Sz. László-szebrot. amely ma is áll a székesegyház előtt Nagyváradon .
és a szent ereklyéjének 10 OOO Ft-os költséggel gyönyörú hermát adományoz.
A püsp öki palota körüli hatalmas telekből sokat átenged a város fejlesztésé
re . A várad lak kedvelt pihenőhelye ma is a szép Schlauch-t ér.

A temesvári temetőben a magaépíttette sz ép kápolnába helyezték örök
nyugovóra 1902.jún .12-én bekövetkezett halála után. Fehér márvány mauzo-
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