
EMLÉKEZÉS MIHÁLYFI ÁKOSRA

Negyven éve múlt, hogy Mihályfi Ákos 1937-ben meghalt. Porai a hudapestí
Kerepesi úti temetőben várják a boldog feltámadást.

Maritain mondja : "Isten azt akarja, hogy az ember azzá váljék, aszerint
cselekedjék, ami a lényege, s a maga médján vegyen részt az ,Ő terveinek for
málásában". Mihályfi Akost egyetemi tanársága tette ismertté. Huszonnyolc éven
át tanított a Pázmány Péter Tudományegyetemen, papi nemzedékeket oktatva
a lelkipásztorkodásra és a szép, szabályos liturgiára. Könyvei évtizedeken át
tankönyvei voltak a növendékpapságnak. Hallgatói, tanítványai közűl ma is so
kan élnek, akik szívesen és hálával gondolnak vissza rá.

1862-ben született a Zala megyei Szepetneken, 1879-ben magára öltötte a
ciszterciek fehér ruháját, 1886-ban. pappá szentelték. Hat éven át Zircen, majd
a budapesti Bernardinumban működött teológiai tanári, apáti szertartóí és lelki
igazgatói beosztásban. 1906-ban került az egyetemre, s -ott tanított 1934-ig.

Öseí Németországból települtek át, jómódú emberek voltak. Nagyapja és
tizennégy testvére közül a nyolc fiútestvér gazdász lett. A gazdasági pálya szinte ka
rakterét adta csaIádjuknak. A nagyapa az 1840-es években addigi MicheHer ne
vét Mihályfira magyarosította. (Testvérei közül lett Mihályfi, Mihályi, de maradt
Micheller is.) Enyingen Batthyány Fülöp hercegnek volt a gazdatísztje. A herceg
nagyon kedvelte, magával vitte kocsikáZásaira az uradalomba. Amikor Akos anyai
dédapja, Voyta Ferenc felépítette az enyingi templomot, a szentelés napján a
herceg és a Mihályfi-nagyapa egy hintóról szórta az ezüstpénzt a nép közé.

Fia, Ákos apja szintén gazdatiszt lett az enyingi uradalomban. A szabadság
harc idején a herceg nem engedte el honvédnek. Amikor azonban a horvátok
Enyingig nyomultak, a kapával-kaszával kivonult lakosság soraiban Ő is ott ve
rekedett. Magyarságát később is megmutatta: amikor homokkomáromi gasda
tíszteskedése után ::izepetnekre került, 1865-ben a többi jóérzésű magyar emberrel
együtt ő is megtagadta az adófizetést. A kormány ezért - katonaságot küldött a
nyakára, hogy hónapokig a saját fizetéséből tartsa.

Szepetneken született Mihályfi István, aki az Ákos. nevet később szerzetesi
névként kapta. O volt a hat testvér, közül a második. Ragyogó fekete szemű
kisfiú volt, rendkívüli jósággal; később édesanyja azt mondhatta róla, hogy soha
egyetlen szomorú órát nem szerzett neki.

18'70-ben vísszaköltöztek Enyingre, ahol Akos apja gyerekkorát '& ifjúságát
töltötte. A kastély egyik ~rnyában kaptak hétszobás lakást. A családfő szám- .
tartó és bérletfe1ügyelő lett. Igazságos, szígorú ember volt. Az iskolamestert
megkérte, hogy-ha gyermekei rosszak, kétszer úgy büntesse nieg őket, mint
a parasztgyerekeket. Istvánnál azonban erre nem -kerolt sor, most is példás
viseletű fiú volt. Gimnáziumba Veszprémbe ment, otthon csak vakációit töltötte.

Pályaválasztása nem lepte meg rokonságát, érezték, sejtették, hogy papi hiva
tás bontakozik lelkében. Hogy szerzetes lett, az már nagyobb meglepetést keltett.
1886-ban szentelték. pappá. Újnuséjét Enyingben mutatta be. Testvérhúga, Janka.
így emlékszik vissza erre. a szép eseményre: "Lelkem visszarepül a múltna, s
ott látom magamat édesanyám mellett az enyingi templom első padjában. Ott
ültek bizonyosan édesapám és testvéreim is, de én csak édesanyámra emlékszem.
A sekrestye átellenében van egy kis helyiség, ott láttam nagymama fejét, amint
nagy áhítattal várakozik a mísére. A templom .tömve volt emberekkel, néhány
nagyleány fehér ruhában a sekrestye ajtajában, minden csupa virág és csupa vára
kozás. Edes jó anyám falfehéren és reszketve mered a. sekrestye-ajtóra. Egy
szerre csengetés, orgonazúgás, s az, ajtóban megjelenik kehellyel a; kezében, le
hajtott fejjel, átszellemült arccal az én Akos bátyám. Edesanyám leborul a tér
deplőre észokogni kezd, én is sírok, mind sírunk. Hisz nem ment még oltárhoz
pap, aki nála méltóbb lett volna erre a kegyelemre... O nemcsak okos és bölcs
ember, hanem nemes és jó a végtelenségig, és Krisztusnak igazi szolgája és
követője, ő a szeretet és könyörületesség igazi apostola. En áldom a jó Istent,
h0!O' őt testvéremül adta."
. Szép le1kií, tiszta életű pap maradt haláláig. 'Rendi kötöttsége mellett a
családi kapcsolatot is őrizte, főképp édesanyja kedvéért. Vele s testvéreivel egy
nyarat Balatonalmádiban töltött, és a neves műfordító, JánOSSy kanonok vitor
lásán járta anyjával a tavat. Tanítványai, rendi növendékei előtt férfias sze
ll)érmességgel titkolta szíve belső hangjait. Sejtették-e róla, hogy a professzor úr'
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téli vakációjában kanári madarat visz kalitkájában Pestról a húgának; s hogy a
madárka meg ne fázzék, Lepsénytől Enyingig kal:Játja alatt melengetí a kocsin?
Lehet. Gondolták-e az irodalmi berkekben a Katolikus Szemle szerkesztőjéről, hogy
közben beteggé lett édesanyjának, testvéreivel megegyezve s egymás között be
osztva, kis Családi Közlönyt szerkeszt és ír? Nem valószínű. Amikor a kated
.rán ült, nemigen emlegette, hogy tegnap még Enyíngen járt és anyja felvidí
tására a Lexi cigányt is odarendelte, hogy húzza a csirkepaprikás mellé. Leste
édesanyja óhaját és míndent megtett, hogy enyhítsa testi-lelki szenvedését.

Edesanyja egy nappal halála előtt ágyához hívatta. s arra kérte, koporsó
jánál csak egy verset énekeljen, hogy ne fájdítsa gyermekei szívét,

Ezután tanítványai, növendékei felé r.agyogtatta egész szívét, py papi és
szerzetesi szellemet kedves ügyességgel igyekezett az új szerzetestanári nemze
dékben újjáéleszteni. Amikor látása már nagyon megromlott, zirci tartózkodásai
során a növendékek ezt huncutul kihasználták. Fogadást húztak ki belőle, hogy
ha a kerti tekéjükön egy dobásra mind a kilenc bábut leütik, kis hordó sört
fizet nekik. Lendült a golyó, s - a cérnával összekötött bábuk eldőltek. Allta
a fogadást. Lehet, hogy tudta a tréfát és megértette. Szeretett jót tenni.

Amikor XI. Pius pápa 1926-ban a villersi apáti címmel tüntette ki, jelmon
datául ezt választotta: post tenebrd« spero lucem; vagyis: remélem, hogy a ho
mály után elnyerem a fényt. Lehet, hogy romló látása is mindjobban homályba
vonta körülötte a világot, s a fényt csak Isten országában vélte meglátni.

KRASZNAY JÓZSEF

KRISZTUS KÖVETtsE

A Krisztus követése szerzősége körül
időről időre felvetődik még a kétség,
hogy ezt a több, mint félezer éves mü
vet mégsem Hermeken Tamás írta,
akit születési helye, Kempen nyomán
Kempis Tamásnak ismerünk. De - és
ebben is igaza van az új kiadás* elő

szavát író Rónay GyAr.gynek - nem
a szerzőség kérdése a lényeges. A filo
lógiai viharok. bármily magasra csap
tak is a hullámok, egy idő után elül
nek, és megmarad a mü, mely évszáza
dok után is frissen, megkapó hitellel
ragyog felénk.

Vannak a keresztény szellemiségnek
olyan emlékei, melyek óhatatlanul em
lékmtl.vé válnak. Csodálkozni és cso
dálni zarándokol.hozzájuk az utókor,
emléküket kegyelettel őrizzük, de mára
mintha ellankadt volna az az érdeklő

dés, mely évszázadokon át feléjük su
gárzott. Aki újraolvassa Szalézi Szent
Ferenc Filóteáját, nem tud szabadulni az
érzéstől, hogy ma már ez a valóban
nagy hírű és a keresztényi szellemet hÜ'SZ
szú ideig orientáló alkotás sem olyan
friss és izgalmas. Gyönyörű részletei
vannak, oktató passausat nemegyszer ala
pos lelkiismeretvizsgálatra késztetnek,
de hiányzik belőle az egyszeri élmény
nek az a frissesége, a rátalálásának az
az öröme, amely Kempis Tamás művé-

• Krisztus követése. Filótea (Ecclesia, 1977)

nek majdnem minden lapját áthatja.
Természetesen csak örülhetünk. hogy a

. Filóteát is kézbe vehetjük. hogy Platz
Bonifác hajdani fordítását oly értő sze
retettel és figyelemmel gondozta, csi
szolgatta Magyar' István. De ki vitatná,
hogy a Krisztus követése azért jobban
belegyökerezik a magyar lelkiség törté
netébe, s manapság, amikor a keresz
tényi életben is oly fontos szerephez ju
tott az intuitív istenéimény, még idő

szerűbbnek, még korszerűbbnek érezzük?
Mert valaha Kempis Tamás, aki oly
sok műnek volt a szerzője. ebben az
egyben meg tudta ragadni, ki tudta
fejezni az örök emberi vágyakozást a
mélyebb vallásos élmény iránt. Útjel
zőket állított fel, s szorgalrnas, a lélek
mélyrétegeiig ásó kitartással alakította
ki azt a módot, ahogyan mi is kirnun
kálhatjuk a magunk legszemélyesebb s
egyre árnyaltabb istenélményét.

Hogyan is látta s láttatja Kempis Ta
más az Isten felé vezérlő utat? A De
imitatione Christi első két könyvében
részletesen szól ennek első: állomásá-:
ról, a megtisztulásról. Amit itt elmond,
nem míndenben saját leleménye, hiszen
eredetét ott sejthetjük a régi filo
zófiai rendszerekben, az emberi szel
lem 'legfontosabb felismeréseiben. De
ő valóban egzisztenciális erővel, meg
világosító fénnyel tudja elmondani,
amit foIlltosnak tart. Hogy a tu
dás .voltaképpen hiú üresség, ha nem
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