
"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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örömem, és a szeretö lsten legnagyobb ajándéka számomra. Nem adhatott
volna nagyobbat.

Nagyon szeretem a népemet, jobban, mint önmagamat, ezért természetesen
szere tném megadni nekik e kincs birtoklásának örömét; de nem tölem függ ,
hogy megadjam, nem is kényszeríthetem rá senkire. Ugyanigy nincs ember,
nincs törvény, nincs kormány, amelynek joga lenne megakadályozni vagy kény 
szeriteni akár engem , akár bárkit, ha úgy döntök, hogy csatlakozom ahhoz a
valláshoz, amely nekem békét, örömet, szeretetet ad.

Úgy hallottam, hogy Gandhi ezt mondta: ..Ha a keresztények Jézus Krisztus
tanitása szerint élnének, Indiában nem maradna hindu ." Nem adhatjuk azt.
amink nincs.

Ez az új kezdeményezés, amelyet a valláss zabadság örvén hoztak a par la
ment elé, hamis . Nincsen szabadság. ha az egyén nem szabad, hogy lelkiis
merete szerint választhasson. Népünk nagyon zavarodott. t:vek hosszú során
át békességben élt együtt. Most a vallást halálos fegyvernek használ ják fel ,
hogy szétzúzzák a szeretetet. amellyel egymás iránt viseltett ek . csak mert az
egyik keresztény, a másik hindu, a harmadik törzsi vallást követ. Hát nem fél·
nek Istentöl?

Önök Ishwarnak hívják öt, mások Allahnak. megint mások egyszerúen Isten
nek. De valamennyiünknek el kell ismernünk. hogy O teremtett bennünket azzal
a nagy céllal, hogy szeressünk és minket is szeressenek. Kik vagyunk mi, hogy
megakadályozzuk népünket ennek az Istennek a megtalálásában, aki teremtette
öket - aki szeret i öket - akihez egyszer vissza kell térn iök?

Önök lsten nevében vették át szent kötelességüket - el ismerve lsten leg
föbb jogát országunk és népe fölött. Milyen gyönyörú volt ez ! De most féltem
önöket. Féltem népünket. Az abortusz engedélyezése nagyon sok gyúlöletet
hozott, - mert ha az anya megölheti saját gyermekét, a több iek még inkább
ölni fogják egymást. Önök nem tudják, mit okozott és mit okoz az abortusz
népünkben. Annyi az erkölcstelenség, annyi a szétdúlt otthon, annyi a lelki
zavar, mert az anya lelkiismerete nem tud megnyugodni a meg nem szüle tett
ártatlan gyermek meggyilkolása miatt. Nem tudják. mennyi rossz ter jed min
denütt.

Oesal úr, ön olyan közel van ahhoz. hogy szemtöl szembe találkozzék Isten
nel. Szeretném tudni, mit felel majd. amiért megengedte a meg nem született
ártatl an gyermek életének elp usztftását és megsemmisítette a szabadságot ,
hogy mindenki válasz tása és hi te szeri nt szolgálja Istent. Azt hiszem . halálunk
órájá n Jézus szavai szerint fognak megítélni bennünket :

..t:hes voltam és ennem adtatok.
szomjaztam és innom adtatok.
hajléktalan voltam és befogadtatok.
mezitelen voltam és fel ruháztatok,
beteg voltam és gondomat, viseltétek.
börtönben voltam és meglátogattatok .



Bizony mondom nektek, hogy amit egynek e legkisebb testvéreim közül tette
tek , nekem tett étek."

Gandhi is azt mond ta : "Aki a szegé nyt szol gálja, Istent szol gálja."
~n sok-sok órát töltök a szegények és haldokló k, a nem kivánatos, a szere 

tetet nélkülöző emberek, a lep rások, az elmebetegek szolgálatában - mert
szeretem Istent, és hiszek az ő szaváb an : "Nekem tettétek ." Ez az életem egye
düli értelme és öröme : hogy szeressem és szol gáljam Ot a szegények, a nem
kivánatosak, az éhesek, a szom jasok, a mezi tel enek, a hazátl anok keserves
ál6ltözetében. ~s természetesen amikor (gy cselekszem, minden egye s szen
vedő fivéremnek és nóvéremnek hird etem az O szeretetét és részvétét.

Mr. Desal és Parlamentünk tag ja i ! lsten nevében : ne romboljá k le orszá
gunk és népünk eddigi szabadságát, hogy lelkiismeretük és hitük szerint szo l
gál ják és szeressék Istent. Ne kicsinyei jék le a ml hin du vallásunkat, azt állltva,
hogy szegény hindu népünk " egy tányér rizsért " odaadja a vall ását. ~n ilyesmi
ről nem tudok és sohasem láttam, bár ezrével tápláljuk a minden kaszthoz és
valláshoz tartozó szegényeket, és ezrek haltak meg a kezün k között szépsége
sen , békében Istenn el.

Emlékszem, egyszer fölszedtem az utc áról egy elhagyatott férfit, ak it már
majdnem megettek a fé rgek. Hálásan mo ndta: " Úgy éltem az utcán, mint egy
állat - de úgy halok meg , mint egy angyal, szeretetet és gondoskodást élvez
ve." ~s gyönyörú halált halt , szeretetet és gon doskodást élvezve , békessé gben
Istennel.

Mindig szabá lyommá tett em, hogy egész szívvel együttm úködj em a közp ont i
állami kormányzattal min den vállalko zásban, ami népün k javát szolgálja.

Örömmel fog ják hallani, hogy igen komolyan közr emúködünk a népesség
korlátozás seg itésében erkölcs ileg egészséges eszközökkel. Csak Kalkuttában
102 központunk van , aho l a csa ládokn ak a szeretetből fakadó önuralmat tan ft
juk. Előmozdltjuk itt a termés zetes család tervezés erkölcsös, jogos és tudo
mányos módszerét. 1971 -től 1978-lg 11 701 hindu, 5568 mozlim és 4341 keresz
tény családnak segitettünk. Ezzel a természetes és szép módszerrel élve
61 397 csecsemővel kevesebb jött a vi lágra .

Egy másik szomorú pontot éri ntve : szeretném tudtukra adni, hogy nem rég
be akartam jutni társu latommal Arunachal Pradesh-be, de mindezidei g nem
sikerült. Pedig a Ramakr ishna misszió tagja i szabadon bemehetnek. Mi 87 he
lyen múködünk Ind iában . Miért nem lehetünk az ottani szegényeinkkel is ?

Kérem , nagyon kérem, rendeljenek el egy imanapot az egész országban.
Országunk katolikusai ápr i lis 6-ára , péntekre kihirdettek egy böjti , áldozati és
imanapot egész Ind iában , hogy megór izzük a békét és a közösségi egyetértést,
és bíztosltsuk, hogy Ind ia megfeleljen a vallásszabadság edd igi nemes hagyo 
mányának . Azt kérem, ajánl janak egy ilyen közbenjáró napot ors zágun k min
den közösségének, hogy elérjük a békét, egységet és szeretetet; hogy egyet
len , szeretettel tell szfvvé forrjunk össze , és Igy lehessünk lsten szeretetének
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napfénye, az örök boldogság reménye és lsten szerete tének és részvéténe k
égó lángja családjainkban , országunkban és a világban.

lsten áldja meg Önöket.

LEVELEK A M ISSZIÖBÖl

Hála a jó Istennek, aki teljes it ette évti zedes álmomat : hogy missz ionárius legyek
a szegények között. 1978-ban a Sao Paul ö-í érsek három évre Caet ité rnlsszl ós egyház
megyébe küldött Itt Brazfli ában. Három plébániát kapt am, nevük : Plr lpá, Tremedal és
Corde iros (bárány kák) . Az egyházmegye kb. akkora, mint Svájc. Az én plébán iálm
3700 km-re terjed nek az őserdőben , útt alan utakon, 65 OOO hlv övel. összesen 12 k ápol
nával. Három nap múlva már tud tam: aki itt gyenge . az tönkremegy, akinek nincs med
veereje , az nem soká ta rt kl , akinek Iste nbe vetett bizalma nem kimeríthetetlen , az
sohasem lehet itt rnlssz lon árlus.

Asz fal tu tak nincsenek . A t rópusi eső alámossa a földutakat. Egészen sajátos rnü
vészet az autóvez et és a hatalmas lyuk ak között , Hidak hiányában mindenki gyalog vagy
autóval lábólja át a patakokat. Ha az i dős terep járó beakad, akkor vesd le a clpöt,
várakozz, míg szamárháton vagy lovon, autón megérkezik valaki , és térd ig érő vízben
told az autót. Nem tudok vezetn í, igy sof örre is szükségem van. De jobb is kettesben
lenni : az éles kövek felh asítják a gum iker eket. motorhiba áll elő stb. A vidék tele
mérges kigyókkal , skorp iókk al. 1978·ban két ember halt bele plébániám terület én ki
gyómarásba. A nép azt beszéli , hogy egy missz ionárius felajánlotta életét paptest
v érel ért. és ezért nincs azóta k fgyómarásos haláleset a papok között. - Esö vagy hat
hónapig az évben egyált alán nincs . A kövek átf orrósodn ak az úton 'a t rópusi hőségben .

Ivóv íz nincs , csak patakok és tócs ák, ahonnét a lakosság bádogdobo zokban meregetl
a zöldesbarna vizet , miután békák, szúnyogok és egyebek ezre i fürödtek benne . . .
(n legalá bb felforralva Iszom. Mások az esővizet t art ogat ják évszárnra, mert az . lö
víz" . Egyik tervem: artézi kutakat fúratnl minden falucskában. Ez megtakarítaná az
orvosságok 50 %-át. A nehézségek nem hiányoznak . A gép beletörik a köves talalba.
az alkatrészek pót lása legalább egy hét ig tart . Egy k út költségvetése 15 OOO márkára
szól. - Mikor aztán elérkezik az esős évszak , arra ébred hajnalban az ember, hogy
a szoba úszik a vízben. Itt a forró éghajlat alatt a házaknak rende sen nincs födémjük .
csak tetőfedő cserepek . A viz átsz ivárog a lyukakon, és az ágyamba csöp ög. - ViIiany
vil ágítás nincs : nagyobb házcsoportoknak egy-egy olajmotor ad gyenge áramot este
6 és 10 óra közt. A télen Pir ipában kereken 100 napot töltöttünk gyertyafénynél , mert
a motor megint elromlott.

Rengeteg a munkanélkül i. Igy híve im többnyire rosszu l t ápl áltak. és nincs erejük
az ór iás i kit erjed ésú vidék termékenn yé tételére. 70 % -uk analfabéta . Jóformán soha.
sem volt még saját le lkipásztoruk. Több mint száz oszt at lan falusi elemi Iskola van,
ahol agyerekeknek e l s őá l d ozá sI oktatást kelie ne kapniok . 1979-ben népmissziót sze
retnék tartan i. M indenütt vannak ún. •anlmadores" (laikus apostolok). akik vasá rnapon.
ként Igeistentiszteletre gyűjtik össze a népet . 1978 júl ius ában 150 fiatal nak adtam
lelkigyakorl atot. 40 km-ról jöt tek , lovon, jeepen, teherautón. A földön ültek, .farofát·
ettek (száraz hús li szttel) , forró kávét Ittak t ócsavízből. Látnák csak , hogy özönlik a
nép a szentm isére , ha kéthavonként a pap megérkezik kápoln ájukbal Anya csecsemő

jéve i egy szamáron , vőlegény-menyasszony lóháton. lakodalmasok öszvérháton, órák
hosszat lovagolva a zsúfo lt kápoln áig .. . Az egyik mise 4 órár a van jelezve. Fél nyolc
kor tudom megkezdeni. 200 ember vár rám tür elmesen . Tudják: itt várn i keli . Útközben
is állandóan fe ltart anak: .Jö j jön be hozzánk, Atyám! l:desapám súlyos beteql" Több
templomépülete t kellene restauráln i , sőt újj áépiteni. If júsági otthon ls kellene . Cara l-
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