
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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ség spirituális felelőse. Könyvében tényként ál-
lapítja meg, hogy korunkban a halál kiszorult a
közösségi élet tereiből, a társadalom a haldokló
embert is magára hagyta, aki meghal, egyedül hal
meg, gyakran senki sincs mellette. Napjaink
egyik legsúlyosabb problémája, hogy képtelenek
vagyunk megadni a halálra készülőknek azt a se-
gítséget és figyelmet, amelyre szükségük van.

Részletesen foglalkozik a szerző az öngyilkos -
ság és az eutanázia kérdésével, rámutatva, hogy
egyre nagyobb az úgynevezett „kegyes halál” el-
fogadottsága a fejlett társadalmakban. Pag lia érsek
elismeri, hogy a történelem során időről időre
adódtak olyan esetek, amikor a halált előidézték.
Ez azonban nem változtat azon, hogy a keresz-
ténység mindig fellépett az öngyilkosságnak, il-
letve az abban való segédkezésnek bármilyen for-
májával szemben, annak ellenére, hogy tisztában
volt azzal, milyen drámát élnek át a gyógyíthatat-
lan betegek. A vértanúságot illetően pedig leszö-
gezi: annak természete teljességgel különbözik az
eutanáziától és az öngyilkosságtól. „A vértanú soha
nem dobja el magától az életét, hanem azért adja
oda, hogy hűséges maradjon Istenhez, és meg-
mutassa a felebarát iránti szeretetét, elmenve egé-
szen a legvégsőkig, vagyis a halálig.” (12.) A szer-
ző példaként említi Óscar Romerót, San Salvador
egykori érsekét, akit azért öltek meg, mert egészen
a halálig elmenve védelmezte a szegényeket.

Vincenzo Paglia leszögezi: a kereszténység nem
hirdeti a halál szeretetét, sem a halállal szembe-
ni közönyösséget. Bátorít azonban arra, hogy ta-
lálkozzunk vele, „minden oldalról szeretettel
vonva körül azt, hogy így gátoljuk meg az élet re-
ménye fölötti diadalát. Nem azért öleljük át, mert
szeretjük, hanem mert szeretnénk megakadá-
lyozni, hogy ártson.” (67.) A keresztény hit egy-
részt azt tanítja nekünk, hogy a halál ellenséges
tapasztalat, amely megalázza az Istentől a legfőbb
teremtményre bízott életet. Másrészt azonban
meghív arra, hogy úgy ismerjük el a halált, mint
az élet sebezhetőségének legnyilvánvalóbb jelét,
amely mégis beteljesülés után kiált. Ezzel össze-
függésben a könyv írója emlékeztet rá: Assisi
Szent Ferenc, közeledve a halálához, körülvéve
a könnyező testvérektől, így szólt: „Halál nővérem,
Isten hozott!” Paglia érsek szerint lehet, hogy a
„halál” furcsa nővér, de mégiscsak nővér. „A ha-
lál közel vitte Ferencet a kereszten függő Krisz-
tushoz, valamint minden teremtményhez, amelyek
törékenyek ugyan, Isten mégis szereti őket.” (69.)

A szerző elengedhetetlennek tartja, hogy a ke-
resztény hívők küzdjenek a halál kultúrája ellen,
amely egyre inkább behatol a közvélemény rései-
 be, és egy hamis humánum nevében az életből ki-
iktatandónak ítéli a betegeket, szenvedőket. Sok-
kal több szeretetre, együttérzésre, cselekvésre van
szükség. Ma azonban egy újfajta zsarnokság tö-

rekszik egyeduralomra, „az individuumok önkény -
uralma”. (127.) A modernitás „Isten teológiai köz-
pontiságától eljutott az Én hatalmáig” (130.), az Én
immár mindenhol uralkodik rajtunk, az egyén pe-
dig a társadalmon. Egy individualista társada-
lomban mindenki a saját megvalósítását részesíti
előnyben, ebbe pedig nem fér bele a betegekkel,
haldoklókkal való türelmes, szeretetteljes törődés.
A szükséget szenvedő ember közelében is könnyen
döntünk úgy, hogy inkább önmagunkra összpon-
tosítunk. A halál közelében lévő ember pedig érzi
ezt, és lelkiismeret-furdalása van, hogy csak terhet
jelent környezetének.

Ahhoz azonban, hogy megértsük a haldoklót,
szeretetre van szükség. Alázatra, a másik ember be-
fogadására. Ha ott vagyunk mellette haldoklása per-
ceiben, „és ki tudja olvasni az iránta érzett szere-
tetünket a szemünkből, a kezünk érintéséből, a
gesztusainkból, akkor meg fogja érteni, milyen ha-
talmas méltósága van, s mennyire fontos szá-
munkra: ez nemcsak őt vigasztalja majd meg, ha-
nem mindannyiunk számára egy korábban
elképzelhetetlen vigaszt fog nyújtani. A haldokló
is ad valamit a körülötte lévőknek.” (251.) Ebben
az esetben is igaznak bizonyulnak Jézus szavai:
„Nagyobb öröm adni, mint kapni” (ApCsel 20,35).
Az egymásra utaltság kölcsönös. Aki meghal, an-
nak az őt kísérők szeretetére van szüksége, aki pe-
dig egészséges, annak a meghaló emberre, hogy
még mélyebben megértse az élet értelmét. A ke-
resztény tanítás szerint a leggyengébbek, a szen-
vedők, a haldoklók Krisztus szenvedő testét, vagyis
valódi szentségét jelentik. Ferenc pápa folyamatosan
emlékeztet rá: aki megérinti a szenvedőket, bete-
geket, szegényeket, az Krisztus testét érinti meg.

Vincenzo Paglia tényként állapítja meg: egy-
re ritkábbá válik a halottak kísérése, a nekik nyúj-
tott társaság; napjainkban ez az egyik oka annak,
hogy hanyatlásnak indult az élet emberi oldala.
Egyúttal figyelmeztet: „Úgy gondolkodhatunk el
újra a létezésnek erről a dimenziójáról, ha el-
kezdjük megszőni annak az új humanizmusnak
a szövetét, amelyre mindannyiunknak szüksége
van ahhoz, hogy jobban éljünk, és méltó módon
haljunk meg.” (25.) (Ford. Török Csaba; Magyar
Kurír – Új Ember, Budapest, 2017)

BODNÁR DÁNIEL

Lapunk februári számában jelent meg Pákozdi István
recenziója a Piarista Evangéliumos Könyvről, ame-
lyet úttörő és követni való kezdeményezésnek nevez.
A napi evangéliumokhoz fűzött elmélkedések néme-
lyikével kapcsolatban azonban több olvasónk — a re-
cenzenssel ellentétben — komoly kritikát fogalmazott
meg, és aggodalmát fejezte ki, vajon jó-e ilyen kom-
mentárokat a fiatalok kezébe adni. A kérdésre következő
számunkban igyekszünk visszatérni. (A szerk.)
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