
csak Benned bírjuk egymást, és azért csak Neked feláldozva lelhetünk egy
másra . Rátaláltunk boldogságunk és szenvedésünk értelmére és nevére: arra ,
hogy szeretetünkben Téged szeretünk, és a Te szeretetedben elrejtőzünk egy
más elől , hogy ebben a sötétségben megtalálhassuk egymást. Ekkor nevén
neveztük gyermekü nket , és ez a név Te vagy . Ezért hívjuk seg ítség ül nevedet.
Itt vagy velünk, ó Uram !

(Fejezet Peter Lip pert : Der Mensch Job redet mit Gott c. könyvéből)

I:RETTSI:GI BIZONY(TVÁNY
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(Egy osztrák Klnd erdorf-kiadványból)

FALUDI FERENC LELKISE:GE

A Magyar Tudom ányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Burgen
landi Tartományi Korm ány Kulturális Osztálya közös tudományos ülésszakot
rendezett Falud i születésének (1704. márc. 25.) 275. és halálának (1779. dec. 18.)
200. évfordulója alkalmából. Otthon Szörényi László szerkesztésében kiadtak egy
igen sikerült válogatást prózai müveiből, "Té li é jszakák" címen, Rónay György
előszavával és Vanossi Antal könyveiból vett emblémákkal. (Annak idején mint
az osztrák rendtartomány főnöke ez utóbbi küldte Faludit Rómába magyar gyón-
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tatónak.) Roho ncon László István burgenlandi püspök Pataky Kornél györ i püs
pökkel együtt muta tott be ünnepi misét a papköltőért . (Faludi idejében ui. nem
volt még külön szomba thelyi egyházmegye.)

Faludi Ferenc ..a föltúnó csend századának" (Ho rváth János kifejezése) ki
magasló egyénisége, egy személyben költó, próza- és drámaíró, fordító, a kése i
barokk és a rokokó kitúnó stílusmúvé sze. Lapunk szell emének megfelelően

lelkiség ét akarjuk itt néhány je llegzetes vonással megrajzoln i.

A Paintner Mihály Antal -féle latin jezsui ta é let rajzi lexi kon (kézi rata a pan
nonhalmi fókönyvtárban) a 19. sz. elején így jellemzi : ..Nyugodt. csendes. cso 
dásan barátságos, nyájas , tré fás és a köznapi társalgásban is - az átlag du
nántúlinál még inkább - finoman eleg áns ; természettó l fogva, de ezt erény
ként ls kidolgozva felhótlenül vidám . . . otthon is. mások között is mindenki
előtt kedves és tekintélynek ö rvendő ."

Pedagóg iai írásaiban a korabeli ember eszményét rajzolja meg , a termé
szetfölöttiv ei gya rapodott természetes emb er képét. Soko lda lú tehetséggel ál
dotta meg a ..minden adom ány osztogatója", és ó nem hevertette parlagon. ha
nem gazdagon kama toztatta óke t. Miu tán jezs uita kiképzése idején telítődött

szellemi-lelki kincsekkel . több mint 50 éves múkö dése alatt min t középiskolai
tanár ..a szelíd tudományokra " oktatta az ifjúságot ; mint fóis kolai tanár Bécs 
ben és Grácban filozófiára, Linzben matem ati kára. Nagyszombatban szentírás
tudományra. a bécsi Theresianumban jogtörté netre. Ugyanakkor mindig kivette
részét a hívek és a if júság közvetlen lelkipászto ri go ndozásából is: a bécsi
Pázmáneumnak és a gráci konv iktusnak lelkii gazga tója , a linzi házban hitok
tató. a pécsiben templomigazgató, a Szent Péter bazilikában magyar gyóntató.
A kőszeg i rektorság és a nagy szombati meg péc si házgondnokság közjátéka
után élete legnagyobb részét Nagyszombatb an és Pozsonyban tö ltötte mint az
egyetemi nyomda vezetó je ill. a kollég ium könyvtárosa. Utol só éveiben Rohon 
con a szegényház pap ja. (A legú jabb kutatások szer int Batthyány József eszter
gom i érsek Rohoncon kultúrkózpontot tervezett , s ebbe n akarta szolgálatait
Igénybe venn !.) Mindenütt . ahol járt és múködött, a leg jobbat igyekezett adni ,
a helyi adottságokat felhasználva. El ősz ör ls megtanulta az orszá g nyelvét : a
magyaron és németen kIvül tudott ola szul . fran ci ául és talán spanyolul is. Min
denesetre roppant le lk i rugalm assággal kelle tt rendel keznie. hogy nem fáradt
bele 21 külónbózó megb ízat ásának tel jes ítésébe 53 évi jezsui ta é lete alatt.
Nagyon lelkébe imád kozhatta az indifferenci a szabadságát, a hit a l apvető fényét
és az engedelmesség tartóerejét. Az akk or i jezsulták termékeny apostoli rn ű

kódésének ez a titka. Faludi még a Társa ság eltö rlése után is szeretettel vallotta
magát jezsuitának. Még Rohoncon szerz ett múvei re ls min dig oda jegyzi : ..néhai
Jesui ta".

Jellemének egy ik alapvonása. hogy nagy on ragaszkodott hazájához. népé
hez és nyelvéhez. Amikor az olasz ég és szellemi élet fe~bresztette alkotó
erejét, első Irásában azt mond ja : "Amit Irtam, azért I rtam, hogy messze búj do
sásimban kl ne kop nék élő nyelvün kb ől . pél dát adnék sok heverő pennának,
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olvasásra valót nyújtanék a hivalkodóknak (semmittevőknek) , jó ra emlé kezte t
ném a világ gondjaiban elmerült elméket." Legtöbb múvé t idegenból for drt otta ,
de "a hazai nyelvne k gyarapodására." " Igazán magyarul szóll, nem árul el
frásmódja semmi idegen szóejtést , miv el azon anyja tejéveI szop ta beszédet
mond , természetest, kettőt , tula jdon magyart" - írja legjobb barátja és ko r
társa, a piarista Révai Miklós. Az anyanyelv iránti szeretete mutatkozik "Om
niarium"-ában (mind enes füzet) is, amelybe szebbnél szebb magyar rnondáso
kat gyűjtött össze. Múvei ped ig valóban "a magyar nyelv kincseit rej tik" (paint
ner).

Gondolatainak élm ényszerúsége egyén i ízt ad prózájának. Stflusa változa
tos , friss és zamatos, olyan, mint az érett gyümölcs . A ..Nemes úrfl"-n - amel yet
negyedszázad választ el két elődj ét ől. a Nemes ernbert ól és Nemes asszonytól,
- érezn i, hogy egy öregedő ember elmélkedései szúrődtek le benn e. Ir ásai
arról is tanúskodnak, hogy jó humora volt.

Faludí korának gyermeke. A köznemes gazdatiszt fia peda gógiai múveit a
nemeseknek írta, hogy ..istenes jóságra és szerenesés boldog életre" ok tassa,
s nevelje őket bölcs és udvari emberré és szent ember ré. De az egysze ru em
bereket is szerette, eljárt közéjük, szívesen beszélgetett velük. Az az érzésem,
hogy a téli esték unaimát elúzendó, a rohonci öregház lakóinak is fel -fe lolvasta
az akkor készülő múveket.

Ugyancsak Révai jegyezte fel jellemének másik meleg vonását : "Teljes
életében különös vo lt benne az emberszeretés. Soha senki hí rének és nevén ek
nem ártott. Ahol embers zólást hallott, nyilván adta jelelt, hogy kedve s akaratja
ellen vagyon az afféle rágalmazó besz éd." Múvelben is szemese n ügye l, hogy
senkit meg ne sért sen. Már a Nemes emberben megjegyzi, hogy "se fó, se
alacsony, se férf iú, se patyo latos rendit hazámnak nem akartam bosszú irássa l
sértegetnem." Nevel ő szándékkal figyelmeztet és dorgál. Emiatt ne hagyják
abba az olva sást : hiszen "a velencei tükröt nem szoktuk azé rt lzre törni, hogy
a rútat rútnak mutatja." A Nemes úrfiban is fö lemlí ti, hogya könyv .rn ulat, fag
gat , csfp, mint a többi . . . hiszen egy pen nának járása ." O is ismeri a p ázrnányi
asszonygúnyolást, de kedve sen megjegyzi: ..Ettől országun kban nem kell megi
jedni. nem ide sz öl, hanem az tengernek túl só par t jával tart ja közit. Odafelé
értsék azért a magyar asszonyságok."

Papi és a bib liában jártas emberhez méllóan ki-k iegészíti eredetijét. PI.
amikor a Nemes úrfi első közbeszédében lefrja , hogy a falusi kúrláról a fó
városba szökött a fiatalember, hozzáteszi : ..mint a tékozló fiú, rossz társakhoz
vete medvén, minden fesl ettségre adt a mag<ít. "

Rónay György szeri nt a 18. sz-ban " a magya r lé lek megé rett a ker esztén y
humanizmus befogadására, Igény támadt benne a derúsebb jám borság Iránt.
hogy a világi életet összeegyeztesse a jámborsággal, éle tsze ntség geL" Falu di
nemes ifja elsősorban ar ra készül, hogy "a világba n derekasan helyt tud jo n
állni, alk almas tisztségeket tudjon viselni , a világ dolgai közepett é ljen keresz
tény mód ra, erényesen és szentül." Graclánnal az udva ri emb ernek azt ajánlja :
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"ne kényszerítse terrnészetét arra, amire se kedve, se készsége." Ezért han
goztatja, hogy sem ájtatosságban, sem gondban ne merüljünk el annyira , hogy
a pihenés ről megfeledkezzünk. "Az emberi test és elm e meg kívánja a fárads ág
után a nyugodalmat, a szorongató gond után a könnyebb séget és a víg tágu 
lást." Faludi főleg élete utolsó éveiben érezte enne k a "víg tágul ásnak" szük
ségességét. Szerette is a séták " ki rályi mulatságát." Legszívesebb en a Rohonc
rói Léka felé vezető utat rótta. Az utókor el is nevezte Falud i-völgynek. Itt ta
nult a meg a természet ölén a pázmányi " csudálkozást", amely eklogáinak is
Ihletforrása. Leírja a tavaszt, az erdőt, a hajnalt , a para sztember életét, rnunk á
ját, a pásztor furulyázását.

Igazat kell adnunk Rónay kitűn ő jellemzésének: "Falu di Ferenc a keres z
tény ember ezen új magatartásának mestere, ennek a keresztény humanizmus
nak a bölcse és tanitója ; itt kell őt és munkásságát elhely eznünk a magyar
lélek, érzés, vallásosság történetében , mint a 18. századi magyar keresztény
humanizmus egyik legjelentősebb képviselőjét és mindenesetre legk iválóbb
(rójá l."

Egész életében nemzetének szolgált , arra pazarol ta energiái t. Önmag át dor
gálja a Szent emberben, amikor azt ír ja: vétenek, " kik minden tehető erejeket
másokra kö lt ik, mind en idejeket máso kra ford Itják . . . Másnak szolgálnak, ma
gok fogynak, mint az égő gyertya."

Ory Mlklós

TER~Z ANYA LEVELE AZ INDIAI TöRV~NYHOZÁSHOZ

Teréz anya a világ közvéleményének öröm ére 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat
.a szenvedő emberiség érdekében végzett munkájáért . amelyet az emberi m éltós áq
nak és értéknek t isztelete [ellernez" . Amikor tudomást szerzett a kltü nte té s röl, kl
jelentette: _A dlj nekem ítélésével elismert ék a szegények jelenlétét a vil ágban: 
Az előző jellemzést igazol ja itt közölt levele ls 1978--ból a (voltJ Indus mlnisztere lnők

hör, Tiltakozásul írt a az ellen a törv ény ellen , amely betü szerint az .eröszakos t éri
té s t" tiltja, valójában azonban könnyen lehetet lenné tehet minden keresztény munkát.
A levelet elküldés e lőtt megmutatta a kalkuttai érseknek jóváhagyás végett.

Kedves Desai úr és Parlamentünk tag jai !
Sok ima és áldozat után írok Önöknek, hogy azt kérj em: nézzenek szembe

imádságban Istennel, mielőtt megteszik a lépést, amely megsemmisít i népünk
örömé t és szabadságát.

A mi népünk - hiszen ezt jobban tud ják nálam - istenfélő nép . Akárhogyan
is közelednek hozzájuk, megtalálják Istennek ezt a jelenlétét, lste n félelmét.
Ma az egész országban mindenki bizo nytalanságot érez, rnert a lel kii smereti
szabadság lényegéhez nyúltak hozzá .

A vallás nem olyasmi, amihez önök vagy én hozzányúlhatunk. A vall ás lsten
Imádása - tehát lelkiismeret dolga. Nekem magamnak kell eldön tonem a magam
számára , önök nek a saját számukra, hogy mit választunk. Számomr a az a vall ás,
amelyben élek, amelyben imádom Istent, a katetikus vall ás. Ez az életem, az
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