
':AZ ÖRÖM VÁROSA" c. könyvben Teréz Anyához vendég érkezik pont
akkor, amikor egy ha ldoklót hoztak a terembe . - ':ADDIG SZERESD NA
GYON!" - kiáltotta a segédkező nővémek - míg visszajövök!" Ez a jelszavuk:
Nagyon szeretni! De m indcnkit, aki hozzájukérkezik. Az elsőköny,..ben, amit
magyarul róla kiadtak, látok eg}' zokogó lányt Teréz Anyára borulni. S az az
együttérzőarcvonás, ahogy átöleli, az örökre m egmara d a lelkem ben. Ezt teszi
a haldokló csontvázakkal is. Eggyé válik szenved éseikkel. Ez kell az embe
riségnek! Ez ke ll a közösségben élő nővéreknek is. Azért figyeljünk nővé

reinkre. Vegyük észre testi-lelki bajaikat, betegségeiket.
A pannonhalmi bencés kolostor gyönyöfŰ ebédlőjében a széles ablakkö

zökben sokatm ondó, jelképes fes tmények vannak. Az egyiken hordót látunk,
amelyről az abroncs lepattan t és a bor ömlik belőle. Az abron esok jelentik a
fegyelmet; mcly a rend szabálykönyvében van csoko rba kötve. A szeretetből

vállalt jegyelem n élkűl nem sokat ér egy közösség,Hangs ű lyozom: lsten iránti
szeretetből!A katonáké a k ényszerfegyelcm! Ez távol álljon tőliink!

M. Claudina

LEVELESLÁDÁNKBÖL

Hallottam, hogy a kármeli ta rend a l egidősebb, az elsőszülött a szerzetesrendek között.

Eredetét Illés prófétával kezdi , aki 900 évvel élt Krisztus előtt. Illést, mielőtt Isten elragadta
volna a földről , Elizeus 50 prófétata nírvánnyal kísért e Jerikóba... E prófétanövendékek
ut6daiból fej lődött ki a ká rmcl ita rend.

GA
Illést nem lehet a lapítónak nevezni , hanem csak az életmód elindítójának; hiszen

szab álykönyvet ncm írt követői számára, ahogy ezt megtették a többi szerze tek alapítói. XIII .
Benedek pápa mégis engedé lyezte, hogy 1'T'..5-ben fclállítsák Illés prófétának a szobrát a Szt .
Péter-bazilikában, egy so rba t éve a többi rendalapít óéva l. Szobra ala tt ezt o lvasha tjuk latinul:
"A Kármelita Rend emelt ett e Illés prófétának rnint alapítójának:

Illés a Kármel hegyen élt szemlélődő életet. E hegy 550 m magas , 50 km kosszú , s a
Földközi-te nger vize mossa egyik oldalát. III van Illés barlangja, rnelynck közelében ősidők

óta fenn álló kolostor van. Egy magyar atya is él ott a 30-as éve kt ól.

A Kármel hegyről kap ták a nevüket : kár meliták, habár újabban egyese k vitatkoznak
afö lött, me lyik név felel ne meg legjobban . Használjuk "Kármelhegyi Boldogasszony
Testvérei" titulust, Má ria avval, hogy Stock Szent Simon nak átad ta a skapulá ré , védelmébe
vette a kármelitákat.

A mai kárm elita rend története azokkal a remeteéletet élőférfiakkal kezdődött, akik
ll00-ig szétszórtan éltek a Kárme l hegyen. Az akkori cgyházi veze tőség azt kívánt a t ől ük,

hogy tömörüljenek cgy közös épü letbe. és más szerzetesck mintájára k ő z ös szabály szcrint
éljenek. Ekkor Szent A lbe rt, jeruzsálemi pá triárka írt nek ik szabálykönyvet, melyet III.
Honorius pápa hagyott jóvá 1226-ban , majd IV. Ince véglegesített I250-ben . Mivcl
Zomborban vannak újoncok, né ha -néha fel szoktá k olvasni ezt a Szent Alberttől ősi

szab álykönyvet.

Amikor Pales zt inában folyt ak a háborúk. keresztes hadjáratok. nem volt béke , a
kármeliták kezdte k á tköltözni Eu rópába . A generális, Srock Szent Simon Szűz Máriához
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folyamod ott segítség ért, mert sehol másutt nem talál t megértésre. Ekkor történt a látomás,
pontosan 1251. júl. I ő- á n a skapuláré átadása.

A skapul áré barna színű szövet, am it a kármel iták viselnek. A páp ák engedélyezték , hogy
fé mből készült é re m alakban is viselhessék a Maria-tiszte l ők, Az egyik old alán Jézus Sz íve
van, a másikon Szűz Mária, ahogy karján tartja a kis Jézust. Ezek a föltétele i: 1) Éjjel-nappa l
vise lje: legalkalmasabb nyakláncon. 2) Bármilyen szükségben imádkozzon Má riához. 3)
Naponta mond jon ellcgalább egy miatyánkot és üdvözlégyet . 4) T isztelje Mári át.

Avilai Szent T eré zzel új korszak kezdődött a kármelben. Ő visszaá llította az ősi szabályt ,
de ugyanak ko r a kármeli tákat két ágra szakította: akik elfo gadták a reformot, azok le tte k a
"sarutlanok", mert mezítlábas saruban jártak, míg a más ik ág a "sarusok", akik cipóben is
já rtak .

A női kárm el 1450-ben született meg.

Kezdetben heves viták folytak afölött, hogy a misszió összeegyeztethető-ea szemlélődő

élette l. Jártak Kongóban, Kínában... Lőrinc testvér pl. Bagdadban élt 30 évet és öt hónapot
mint sekrestyés, Kanizsai volt . Miután hazajött, Zomborban 9 évig élt még. Bognár volt , és
így keze munk ájának igen sok eredményét hagyta maga után: új misézőoltárt, ajtókat stb .
Meghal t 1976. szep t. ll-én.

A férfi kármeliták száma néhány évvel ezelőtt kb. 3500 az egész világon . A nővéreké

13.000 körül , 750 zárdáva l.

T öbb rend van, melyek a Kármelba vannak beoltva, pl. az ún. Jézus Szíve Kármeliták .

A világba n élő házasok számára a Kármelita Harmadrend működik.

Magyarországon először Győrben telepedtek le a Sarutlan Kármeliták, majd Zomborba
jöttek 1904-ben. Keszthe ly1930, Kuns zentmárton 1940, Miskolc 1942ésvégül-a Pápa melletti
remeteség - Atyapuszta 1946·ban. l"ői kármel: Sopronfalva 1892, Szombathely 1906, Pécs
1936. Zomborból költ öztünk Remetére 1959-ben, majd Splitbe 1975-ben.

Szemjeink közül a hívek előtt csak Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz és Kis Szent
T eréz ismere tes; őket emlegetik, ünneplik.

II. János Pál pápa boldoggá avatta a következőket: a lengyel Kalinovszki Józsefet 1983
ban ( + 1630), 1984-ben a Szentháromságról nevezett Erzsébet francia nővért , 1985-ben
Mirjám arab nemzetiségű nővért, aki Betlehemben szülctett, 1987-ben Edith Stein zsidó
szá rmazá sú filozófusnőt, 1987 márciusában Chilében Teréz nővért, aki 1900·ban született
Santiagóban . Am ikor a pápa Spanyolországban járt, 3 vértanú apácát avatott boldoggá; 1794.
július 17-én Pá rizs közelé ben Compiegne-ben 16 kármelita apáca lett vértanú.

Van egy magyar boldogjelöltünk: Márton Boldizsár- Marcell atya , ak i 1966. máju s 28·á n
halt meg, s akivel mint újm isés együtt éltem Pesten. Puskel y Mária néhány könyvet írt má r
ró la. Koru nk modern szentje lehet.

A zombori kármel - A hívek növekvő száma igényelte az új templom épít ését. A város
még 1818-ban ajándékozott az új templomnak területet. 1894·ben dr. Császka Györgykalocsai
érsek bérmáln i jött Zomborba, akkor sok száz aláírással négytagú bizottság ment eléje, és
k érte , vegye el szégyenünket, segítsen a félbemaradt temlomépítésben. Az érsek megígérte ,
hogy fokozatosan pénzt is ad. A főoltár 1904·ben, tavasszal készült el, amikor akármelita
tartományfőnök átvette a templomot. és melléje építtetett a rend generálisa kétemeletes
rendháza t. A tem plom felszentelése 1904. augusztus 20-án történt. Sajnos, legna gyobb
jótevője , dr. Császka négy nappal előtte, 16-án meghalt, így a felszentelést Zombo r szülöuc ,
Városy Gyula székesfehé rvá ri segéd püspök végezte el. Ő lett dr. Császka utóda is Kalocsán.
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Az oltáron helyet kapott ö t magyar szent képe: középen Szent István. ahogy térden állva
ajánlja fel koronáját Má riának,Szent László.Szentimre embernagyságú szobrai, köztük Szent
Margit és Szent Erzsébet.

Orgonánk Jugoszl ávia legnagyobb orgonái közé tartozik. Tervezte Geyer József
budapesti zcncrnüv észcti tanár. Megépítette a Cecil ia orgonacég Salzburgban.

A zombori Kármel alapítója Soós István provincialis. A templom újjárestését1972 és 76
között végeztük el. amikor én voltam a házfőnök. Külső rés zét újravakoltuk 1985·1986-ban .

P. Ő zsvá r Sándor kármelita

!\1i - három család és egy egyedülálló - egy nagyobb óbudai közösségből nőttünk ki.
Kezdetben együtt imádkoztunk, jártunk lclkigyakorlatokra, kirándulni. Részt vettünk egy
czestochowai zarándoklaton, ellátogattunk egy h étrTaíz ébc, Lourdes-ba, Ez utóbbi utunkon
barátkoztunk össze Kiss Ulrich-hal. akivel azóta is. most már tíz éve, tartjuk a kapcsolatot.
Kezdeti időktőlaz volt a célunk. hogy összcköltözvc, egy fedél alatt élve, alakítsunk közöss éget.
a Magyarországon kialakult viszonyok között. V égül t öbbéves munkával sikerült létrehozni
a szükséges "objekt ív"kereteket. Sajnos, ez annyi ra igénybe vett bennünket, hogy nem maradt
időnk. energiánk. hogy közösségünk lelkiségét elmélyítsük. regulánkat az építkezéssel
párhuzamosan kialakítsuk. Idehaza nem hallottunk olyan csoportról, amejyik hozzánk
hasonló módon képzelné el az életét; együttélő családos közösségekről scm mi, sem
ismerőseink nem tudnak...

Dr.P.S.

A mi közösségünk neve : SzociálisTcstvérekTársasága.1923-ban alakult Magyarországon
(Bp.). Alapítónk Slachta Margit 1950-ben tőlünk is megvonta a magyar állam a működési

engedélyt. Történetünket A Szív újság több részletben közölte az 1976-es 2. számától az 19TI·
es 2. számáig nővérem, Palágyi Natália összcfoglalásában.

Magyarországon ez év jan . l-én a tévé egy r övid műsort közvetített egyik idős

testvérünkkel. mellékelem a róla szóló ismertetést.

Palágyi Andrea testvér

Buffalo, USA

LEVELEK A MISSZIÓKBÓL
Nagyeseményekkezdődtek az utolsó hóna pokban. Még a nyáron meghívtam a Miscrcor

és a német Caritas megb ízottait Tajvanra. Eljöttek, és annyira belátták az itten az itteni
fogyatékos gyermekek nehézségeit, hogy mind a két sze rveze t nagy részt vállalt az átalakítások
és új épületek megvalósításából. Ehhezjött a koldul ó utamon tapasztalt nagylelkűsegítségtek
(még Magyarországról és a CSSZK-ból is) .

A múlt hónapban a szociális ügyek minisztere nagy kísérettel meglátogatta
intézm ényeinket. Annyira meg volt elégedve, hogy ígére tet kaptam: megduplázza ez évben
mindazt az adományt, amit a jótevőinktől fel tudok mutatni . Ezért tervet készítettünk.

Elsősorban javításokra van szükség: Hszinchuban. a Szt. József Otthonban a kenr ések
ledülőben vannak, az utak szűkek és már feltörtek. az iskolaautó már8 éves és repedezett. A
szociális minisztérium adott egy új autót. és benyújthatunk egy tervezetet kétmillió új tajváni
dollárra. Kuanhsiben (innen 35 km) II SZl. Szív Otthonban. rnclyct már 30 éve épitettek.
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