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Egy szalmaszál éneke

A TARTALOMBÓL:

Szalmaszál, szúrós és kemény ez vagyok én,
halott zöldnövény száraza,
csontrideg váz.
Tisztem: melegíteni jászolod.
Míg testecskéd hozzám simul
meghajlok puhán – éledek,
már ringok is, mint egykori kalász,
vígan,
s ámulok élın, boldogan,
mert égek tüzedtıl immár,
izzón lobogó szép szeretetben
én semmi fő el nem múlón.
Idım teltén
Lángod heve sodorjon mind
magasabbra
fel, fel, fel!
Fel az Irgalmasságig –
Mi Atyánkig!
/A – a/

F. Cantalamessa:
Krisztus a Király
XVI. Benedek pápa
Karácsony jelentıségérıl
„… hogy mindnyájan egyek
legyenek…”
A mővészet élı gyökere a hit
Bogdánffy Szilárd püspök,
vértanú
A „boldogságok” –
az Evangélium „szíve”
Boldog Chiara Luce – Személyes
élmények a boldoggáavatásról
Búcsúzunk Kálmán Orsolya
testvértıl
A chilei bányászok tanúságtétele
A hamis istenségeknek el kell
bukniuk (XVI. Benedek)
Az élethez és a lelkiismereti
szabadsághoz való jog gyızelme
Járványként terjedhet
az eutanázia
Az élni akarás erısebb…

Néhány „sziporka”
- Az élet nem nehéz, csak nincs rajta
fogás.
- Légy hő magadhoz! Egész életedet
vele kell leélned.
- Annak ellenére, hogy az élet drága,
még mindig egészen népszerő.
- Valami hiányzik, ami nincs. A csend.
- Mennyire tudunk együtt örülni egy
ember megszületésének! Az elmúlás
fájdalmában is ıszintén osztozunk. A
kettı között nem lehetne egy kicsit
emberibbnek lenni?
- Isten a Nagy Forgatókönyvíró. Kár,
hogy az ember cenzornak képzeli magát.
- A Titanicot szakértık építették. Noé
bárkáját egy laikus.

Horváth István atya
A szélsıséges ellentétek hazája –
a Fülöp-szigetek és Taiwan

Fecske Orsolya és Szokol Margit

A Szentlélek mozgalmáról –
- Beszélgetés Bartha Angéla
testvérrel
Függetlenségi harc –
a dohányzás ellen
Erdélyi Tibor népi szobrász
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Liturgikus év

Father Cantalamessa:

Krisztus a Király

Jézus az egészen ember és az egészen transzcendens
„Íme, megjelenik az ég felhıin ...”
(Daniel 7,13-14; Jelenések 1,5-8; János 18,33b-37.)
…..
Sohasem volt könnyő ezt az isteni és az emberi természetbıl fakadó kettıs Krisztus-képet egységben szemlélni, a fönséget és alázatosságot. A mai
ember számára nem nehéz Jézusban meglátni a barátot, a testvért, azonban
nem könnyő ıt Úrnak hirdetni, és elismerni Jézus királyi hatalmát maga fölött.
Ha a Jézusról szóló filmeket nézzük, ez nyilvánvaló: általában Jézust a szelídet, az üldözöttet, a félreértettet állítják elénk, akinek a sorsa, lázadásai és egy
normális élet utáni vágyai hasonlítanak a mi sorsunkhoz…
Egyedül Franco Zefirelli kísérli meg A Názáreti Jézus c. filmben hogy valamiképpen összehozza a fönséget és az alázatosságot. A Zefirelli filmben Jézus
ember az emberek között, érinthetı, közeli, ugyanakkor olyan valaki, aki csodáival és föltámadásával szembesít személyiségének misztériumával, mely inkább
transzcendens, mint emberi. …
… Az a Jézus, akit az Egyház ma, Krisztus Király ünnepén elénk állít, a
teljes Jézus, aki egészen emberi és egészen transzcendens. Párizsban különös gonddal ırzik azt a hosszmértéket, amellyel az egy métert hitelesítik, ahogyan azt a Francia Forradalom bevezette, s amely nem változott az idık múlásával. Hasonló módon ırzi az Egyház, a hívek közössége a Názáreti Jézus igazi
arcát. S ehhez a megırzött mércéhez kell mérnie minden irodalmi és mővészi
ábrázolásnak magát, ha hiteles akar lenni. Ez nem elképzelés, nem bensı kép,
nem üveg alatt ırzött méternyi bot, hanem az élı Krisztus képe, aki az Egyház
megértésében egyre inkább kibontakozik, aki egyre újabb kérdéseket vet fel az
emberi kultúra és fejlıdés számára.
/Zenit. Fordította: Sz. Á./

*****************************************************

XVI. Benedek pápa:

Karácsony jelentıségérıl
„Közel az Úr, jöjjetek, imádjuk!” – Ádvent utolsó napjaiban ezzel a felkiáltással szólít bennünket a liturgia, hogy lépjünk közelebb a betlehemi
barlanghoz, ahol végbement az emberi történelmet megváltoztató esemény:
megszületett a Megváltó.
Karácsony éjszakáján ismét odalépünk a jászol elé, és lélegzetünket viszszafojtva szemléljük: az Ige testté lett. Mint minden évben most is feltámad szívünkben, az öröm és a hála a csodáért, miközben különbözı nyelveken hallgatjuk
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a karácsonyi énekeket. Az univerzum Teremtıje, irántunk való szeretetbıl
szállást vett közöttünk. …
… minden ellentmondásossága, szorongása, drámája ellenére – vagy éppen azért – a mai ember is keresi a megújulás lehetıségét, a szabadulás útját, a Szabadítót, s várja, gyakran nem is tudatosan, hogy jöjjön már az Úr, újítsa
meg a világot, az életünket, jöjjön el a Krisztus, az ember és a világ egyetlen igaz
Megváltója. Igaz, a hamis próféták nem szőnnek meg felkínálni az olcsó üdvösséget, s ez mindig durva csalódást hoz. Az elmúlt ötven év története mutatja ezt
az olcsó üdvösség keresést, s azt is, hogy milyen kiábrándultságot hozott.
... De hogyan készüljünk fel az Úr érkezésére, hogyan tudjuk megnyitni
elıtte a szívünket ? A lelki éberség, imádságos virrasztás az alapvetıen keresztény advent magatartása. Ez a magatartás jellemezte ennek az idıszaknak
két képviselıjét: Zakariást és Erzsébetet, majd a pásztorokat, a bölcseket, tehát
az egyszerőeket és az alázatos szívőeket, mindenekelıtt pedig Mária és József
várakozását. Ez utóbbi kettı mindennél inkább átélte a születendı Gyermekért
való örömet és aggódást. Nem nehéz elgondolni, hogyan tölthették az utolsó napokat, miközben várták, hogy karjukba vehessék!
Bárcsak az ı lelkületükhöz hasonlítana a miénk, kedves testvérek!
Ebben az összefüggésben értsük,
amit a Torini püspök mond: „A mi
Urunk fogadására készülve öltsünk
tiszta ruhát. A lélek tiszta ruhájáról
beszélek, nem a testérıl. Ne selyembe, hanem jótettekbe öltözködjünk. A
drága öltözet testünk egy részét elfedheti, de nem nyugtatja meg a lelkiismeretet.” (…..)
/Zenit. Részletek. Fordította: Sz. Á./
 A Szent Család Angyallal
Erdélyi Tibor szobra
Minden kedves Olvasónknak
a közénk született Gyermek
fölötti örömben, békében és
szeretetben eltöltött
Karácsonyt
és áldott új évet kívánunk!

Az elmélkedések teljes szövege a lap 4-6. oldalán olvasható!
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„… hogy mindnyájan
egyek legyenek…”

Egyházunktája

Lapunk tavalyi 5. számában részleteket
közöltünk (a canterbury érsek vezetése
alatt álló anglikán közösségbıl kivált)
Tradicionális Anglikán Közösség prímásának válaszából, mellyel XVI. Benedek
pápa 2009 novemberében megfogalmazott
„Anglicanorum coetibus” címő apostoli
rendelkezésére reagált. …

A mővészet élı gyökere a hit
A Szentatya novemberi spanyolországi
látogatásának elsı állomása Santiago de
Compostela volt, ahova, mint mondta,
zarándokként érkezett, az Evangélium
hírnökeként és tanújaként.
Barcelonában felszentelte az Antonio
Gaudí által épített Sagrada Família
templomot. Ennek kapcsán utalt arra,
hogy a hit és a mővészet közötti kapcsolat
ugyanolyan fontos, mint a keresztény hit
és az értelem közötti kapcsolat. …
… Ha a mővészet elveszítené transzcendens gyökerét, és nem irányulna Isten
felé, elveszítené élı gyökerét. Az olyan
hit, amely csak a múlt mővészetével
rendelkezne, nem lenne élı a jelenben.
Meg kell tenni tehát mindent, hogy a hit
ma is hiteles mővészetben fejezıdjön ki,
mint ahogy Gaudí tette ezt … - hangsúlyozta a pápa.

… Az egység felé mutató újabb fejlemény,
hogy az idén november 8-án három aktív
és két nyugalmazott anglikán püspök
nyilatkozatban jelentette be átlépési szándékát a katolikus egyházba Angliában.
Október közepén vált közismertté a hír,
hogy egy egész anglikán egyházközség
minden tagja, közös döntés alapján,
együtt készül a Katolikus Egyházba való
áttérésre.
Az anglikán egyházat jelentısen megrázza a nık és a homoszexuális személyek pappá, illetve püspökké szentelésérıl folyó, évek óta tartó belsı vita. …
… Az ordinariátusnak nevezett új szervezeti forma létrehozása nagylelkő válasz
azok számára, akik különféle formában
segítségért folyamodtak a Szentszékhez, s
egyben a keresztény egységtörekvés merész, új, ökumenikus eszköze.”
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Új boldogunk: Bogdánffy Szilárd
püspök, vértanú
(1911-1953.)
Erdı Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek október 30-án a nagyváradi székesegyházban boldoggá avatta Bogdánffy Szilárdot.
A lenyőgözı tudású hittanár, teológiai professzor és lelkipásztor a romániai kommunista
diktatúra áldozataként szenvedett vértelen vértanúságot.

Egyházunk-tája rovatunk cikkeit bıvebben ld. a lap 7-8. oldalán!

6

A „boldogságok” –
az Evangélium „szíve”

Tanúságtevık

A szentek megértették, hogy a Krisztus
Hegyi beszédében kifejtett „új törvény”, a
boldogságok az evangélium leglényege,
magának Krisztusnak a képe, és Krisztus utánzói lettek, egész életükkel válaszoltak az Úr követésre hívó szavára.
A „boldogságok” nem elvont viselkedési szabályok, hanem maga
Krisztus mint a szent élet modellje: ő maga a lélekben szegény, a szomorú, a szelíd, az igazságra éhező, a szeretetre szomjazó, az irgalmas,
a tisztaszívű, a békességszerző és az üldözött, akire hazudozva minden
rosszat ráfogtak…
Az életszentség elkötelezett cselekvés. Nem passzív magatartás, hanem folyamatos döntés, azért, hogy egyre mélyebbé váljon kapcsolatunk Krisztussal, s aztán ebből fakadjanak cselekedeteink a világban.
Az életszentség feltételezi a belső magatartás, a gondolkodás radikális
megváltozását. …
… A világnak ma is szentekre van a leginkább szüksége, csak szent
emberek képesek megújítani az emberiséget. Olyanok, akiknek életét
átalakította a Krisztussal való találkozás, akiknek élete Krisztus uralma alatt áll – hangsúlyozta többször II. János Pál pápa és XVI. Benedek is, meghívva minden embert Krisztus követésére, a szent életre.
…..

(A teljes szöveget ld. a lapban!)

„Légy boldog,
én az vagyok”
Boldog Chiara Luce
(1971 – 1990.)
Lapunk előző számának 3. oldalán
röviden írtunk már a szeptember
25-én boldoggá avatott Chiara Luce
Badanoról. A három fiatal szociális
testvért, akik részt vettek a
boldoggáavatáson, arról kérdezte A
Lélek Szava, mi az, ami a leginkább megragadta őket az ünnepélyes
eseményen, ill. mit jelent számukra ennek a fiatal lánynak az életpél-
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dája. Most néhány mozzanatot idézünk fel Chiara Luce életéből, majd
a három testvér személyes megosztását közöljük.
1971. október 2-án született. Szülei a katolikus hitben nevelték fel. Kedves,
életvidám, szerény, sokféle tehetséggel megáldott lány volt, sok baráttal, akik
„normálisnak”, ugyanakkor rendkívülinek is tartották őt.

Kilencéves korától kezdett részt venni a Fokoláre Mozgalom találkozóin.
Amikor csatlakozott a Gen (új generáció) Mozgalomhoz, megismerte a SzeretetIstent, Aki életének ideálja lett. Úgy döntött, hogy minden pillanatban az ı
akaratát fogja tenni, s Jézust akarja látni minden felebarátjában. Különös
szeretettel fordult a szegények és a gyerekek felé, s arról álmodott, hogy egyszer
majd orvos lesz Afrikában. …
16 évesen nagyon vonzotta a szerzetesi élet. Egyik levelében írta: „Felfedeztem, hogy az elhagyott Jézus az Istennel való egység kulcsa, és Jegyesemnek
akarom választani İt: fel akarok készülni a jövetelére”.
Nem sokkal később a vállában csontrákot állapítottak meg. Amikor megtudta, teljesen Isten szeretetére bízta magát. A betegség gyorsan terjedt, hamarosan a gerince is meggyengült, s egy idő
után Chiara már nem tudott járni. Amikor
fájdalmak gyötörték, ezt ismételgette: „Jézus, ha Te is akarod ezt, én is akarom."
Fájdalmait újból és újból felajánlotta szüleiért, barátaiért, az egyház fiatalokért végzett szolgálatáért, a pápáért…
… 1990. október 7-én ért véget rövid,
sugárzó élete.

Személyes élmények

Cs

odálatos élmény volt számomra Chiara Luce Badano boldoggá avatása. A Róma közelében lévő Mária-kegyhelyen a világ számos országából odaérkező zarándokok között valóban az Egyház szívében éreztem magam. A
szép természeti környezet – körülöttünk dombok, fölöttünk ragyogó kék ég (esőfelhőkkel szegélyezve) – Isten szeretetét sugározta. S közben mintha Chiara Luce
(a világosság, tisztaság és fény) mosolygott volna ránk onnan, ahová mindannyiunkat meghívott az Úr.
A liturgia nagyon szép, méltóságteljes, kegyelmi esemény volt. A boldoggá
avatási szertartás csúcspontja a kép leleplezése: ez az állandóan mosolygó, a fájdalmak ellenére is mindig életvidám fiatal lány, úgy gondolom, követhető példa a
mai fiatalok számára. … … Megható volt látni Chiara szüleit, akiknek Isten megadta azt a kegyelmet, hogy részt vegyenek lányuk boldoggá avatásán. …
Sándor Erzsébet
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M

egrendített a sokaság, a különbözı országokból odasereglett fiatalok. Jó volt
látni, hogy ez a mozgalom ilyen sok embert vonz.
Chiara életébıl az lett számomra ajándék, hogy a betegségében vívott küzdelmei,
szenvedése nem csak az ı ügye volt, hanem közösségileg élhette meg az utat Krisztushoz.
… Együtt tették meg vele ezt az utat – elsısorban a szülei, aztán a barátai, akik látogatták,
az orvosok a kórházban, és azok is, akikért ı imádkozott és akik érte imádkoztak.
Jó volt látni a szüleit, hallgatni a nagyon mély megosztásukat, hogy mit éltek át lányuk mellett. Édesanyjáról Mária jutott eszembe, aki együtt szenvedett Fiával, mellette
haladt végig a keresztúton, és szeretett volna inkább ı a helyében lenni. …
Gajdácsi Anikó

N

agy öröm számomra, hogy ott lehettem
Chiara
„Luce”
Badano
boldoggáavatásán. … Ami
számomra leginkább érthetıvé
tette az ı életszentségének lényegét, azt Livio Maritano
püspök, a boldoggáavatás elindítója foglalta össze a VI. Pál
teremben tartott esti ünnepségen. İ – mint a megyéspüspöke - ismerte Chiarát, többször
meglátogatta betegsége alatt,
és nagy hatást gyakorolt rá ennek a fiatal lánynak a hite, lelki érettsége és ereje. A püspök
arról beszélt, hogy tıle, mint
az Egyház tanítóhivatalának
hivatalos képviselıjétıl, mindig azt várják, hogy ı tanítson
másokat, de amikor ezzel a
A három zarándok: Ildi, Erzsi és Ani
lánnyal találkozott, újra és újra
Rómában
azt élte meg, hogy ott a betegágy mellett ı nem a tanító, hanem a tanuló, valaki olyantól tanulhat, aki elıtte jár. Azt is
elmondta, hogy Chiara soha nem beszélt vele a betegségérıl, a szenvedéseirıl, mindig
csak az Egyház dolgai iránt érdeklıdött, azokért aggódott.
A püspök atya Chiara lelki érettségét abban látta, hogy teljes egészében élte a keresztény hit leglényegét, az Isten személyes szeretetének bizonyosságába vetett mély hitet.
Mindent ennek a hitnek a fényében élt meg már gyermekkorától kezdve, de különösen a
betegség és a szenvedés idején. …
… A püspök atya szerint – és szerintem is - ez olyan példa, ami nemcsak a fiatalok,
hanem minden keresztény ember számára követendı és erıt adó, olyan tanúságtétel, ami
mindenkinek segíthet, hogy irányt és célt találjunk az életben!
Pontyos Ildikó

A teljes szöveg a lap 10-12. oldalán!
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Búcsúzunk
Kálmán Orsolya
testvértıl
(1920. november 21. –
2010. október 6.)
Október 6-án, életének 90. évében örökre átadta életét Urának
Kálmán Orsolya Mária testvér, aki a
legnehezebb idıkben, tizenegy éven
át (1981-tıl 1993-ig) vállalta a Szociális Testvérek Társasága magyarországi kerületének elöljárói feladatát.
Kívánsága
szerint
Remete-kertvárosban,
a
Szentlélek
templom
urnatemetıjéban helyeztük örök nyugalomba, október 15-én, ünnepélyes
szentmise keretében. A szentmise fıcelebránsa Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi fıapát volt. Temetése valóban ünnep, a feltámadás ünnepe volt, tele
templommal, mindazok jelenlétében, akik ismerték, szerették.
Egész élete az Úr odaadó, alázatos szolgálata, s az İ szeretetének továbbadása, a róla való tanúságtétel volt. – Rövid életrajza után a belga Priscilla nıvér
megemlékezésével búcsúzunk el tıle.

Sárszentmiklóson született 1920. október 21-én, itt érettségizett, késıbb, már
munka mellett szerezte meg a mérlegképes könyvelıi oklevelet. Ezzel került különbözı vállalatoknál felelıs pozícióba.

A háború után a KLOSZ (Katolikus Leányok Országos Szövetsége) lelkes és
aktív tagja lett – ahogy ı maga írta visszaemlékezésében. Itt ismerkedett meg
Göbelt Lenke szociális testvérrel, Budapest ostroma idején, rajta keresztül került
kapcsolatba a szociális testvérekkel. 1948-ban kezdte meg a noviciátust külsı
testvér jelöltként. Ezt a jeltelen életformát, ami kezdettıl fogva jelen volt a közösségben, mindvégig hivatásának érezte és élte meg. (A szerzetesrendek szétszóratása után, az illegalitás évei alatt ez egyben titkos is volt, és lehetıvé tette
az Istennek szentelt életnek a világban való megélését.)
Orsolya testvér 1954-ben tette le elsı fogadalmát, 1964-ben az örökfogadalmat a Mikszáth téri piarista kápolnában, gyóntatószékben, a Társaság akkori
elöljáróinak engedélyével. Fogadalmi mottója: Magnificat anima mea Dominum!

(Magasztalja lelkem az Urat!)
1966-ban lett tagja a közösséget irányító magyar kerületi tanácsnak. Ezt a
szolgálatot nagy felelısségtudattal, áldozatos szeretettel végezte. Egyre több közösségi feladatot vállalt, különösen szülei halála, majd nyugdíjazása, 1975 után.
Lakása a Társaság egyik találkozóhelye lett. „A hivatásos életet tanítva tanultam
igazán, amikor egyre több fiatal testvér kérdéseire kellett válaszolni” – írta. A fia-
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talokon keresztül nyílt meg az Egyházban megújuló Szentlélek tiszteletre, a Katolikus Karizmatikus Megújulásra.

1981-ben a testvérek egy csoportja megválasztotta kerületi elöljárónak.
Orsolya testvérnek nagy szerepe volt a diktatúra évtizedeiben a föld
alatt továbbélı szerzetesrendek újraindulásának megszervezésében, az
elárvult, lelki segítség nélkül maradt szerzetesnık összegyőjtésében. Sokféle,
szintén nagy odaadást, figyelmet igénylı tevékenységet jelentett ez (errıl Priscilla
nıvér megemlékezésében részletesebben ír).
Az egykor „titkos külsı testvérnek” püspökökkel és állami vezetıkkel tárgyalva kellett
vállalnia nemcsak azt, hogy szociális testvér,
hanem azt is, hogy a magyar szerzetesség él
és élni akar. A Lélek Szava 1990/2. (az újraindult lapnak 2., immár bejegyzett, legálisan
megjelent) számában készült Orsolya
testvérrel mint a Szerzetesi Reorganizációs Iroda vezetıjével egy beszélgetés. A
kérdésre, hogy mikor jött létre az iroda, kik,
milyen céllal hozták létre, a rá jellemzı alázattal így válaszolt:
Orsolya testvér örömmel lapozgatja
az újraindult Lélek Szavát. 
„Az elsı magyarországi rendfınöki konferencián, 1989. április 12-én hirdette
meg az iroda mőködését Gıbel Mária testvér, Bajzáth Ferenc józsefvárosi plébános megbízásából. Mária betegápolás miatt nem kezdhette meg ezt a munkát, így
én helyettesítettem és helyettesítem a mai napig is. A Józsefvárosi plébánián Mária már hét év óta rendszeresen készítette elı a havi lelkinapokat a nıvérek részére. Tíz-húszféle rend képviseltette magát ezeken a lelkinapokon. Ezeknek a
nıvérközösségeknek a lelke ma is Bajzáth plébános atya, aki hét éven át összetartotta ıket.”
1997-tıl Csobánkán, a Szent József testvér-otthonban élt (amelynek létrejöttében oroszlánrésze volt) – amíg az egészségi állapota megengedte, házfınökként. – 2004. június 2-án „Pro Ecclesia Hungariae” kitüntetésben részesült.
Orsolya testvérrıl elmondható a bibliás dicséret: Erıs asszonyt ki talál, becse
a korálokét messze meghaladja… Erıs asszony volt az Úr Házában, történelmi
idıkben.

************************************
A belga PRISCILLA nıvér 1991-tıl rendje megbízásából Orsolya testvérrel együttmőködve éveken át szervezte a magyar szerzetesnık anyagi és egyéb
megsegítését. Az alábbiakban az ı hálás „nekrológját” közöljük, melyben
visszaemlékezik az Orsolya testvérrel való elsı találkozására s a vele való
haláláig tartó kapcsolatára.

Priscilla nıvér visszaemlékezését ld. lapunk 15-16. oldalán!
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Amiről a média hallgat itthon:

A chilei bányászok tanúságtétele
A CBN News arról számolt be, hogy a chilei bányából kimentett bányászok többsége mély lelki életről és az Istenben való töretlen hitről tett
bizonyságot. A riport azt is megjegyzi, hogy mindannyian egyetértettek abban,
hogy a hitük tartotta őket épségben és biztonságban a 70 nap alatt, amíg a föld
mélyében voltak.
A riport szerint minden egyes
bányász egy olyan pólót viselve
jött ki a mentőkapszulából, aminek az elején az állt, hogy „Köszönöm Uram”. A póló hátulján
pedig ezek a szavak álltak: „Neki legyen dicsőség és tisztesség”, a 95.
zsoltár 4. sorát idézve, ami azt írja:
„Kezében vannak a föld mélységei, és
övéi a hegyek csúcsai”. A póló ujján
pedig „Jézus” neve szerepelt.
Mario Sepúlveda, a második dolgozó, aki kilépett a kapszulából, ezt mondta: „Isten és az ördög harcolt felettem, és
Isten győzött. Mindvégig tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig hittem az itteni
chilei szakemberekben és a Nagy Teremtőben.”
A negyedik felszínre lépő bányász, Carlos
Mamani azonnal letérdelt, ahogy kijött a kapszulából, majd az égre mutatott, hálát adva Istennek, és
ugyanígy tett Omar Reygadas, akinek egy Biblia is
volt a kezében, a sisakjára pedig ez volt írva:
„Isten él”.
Jézus a világosság - felirat egy sisakon
Egy másik riport megjegyzi, hogy a 19 éves
Jimmy Sanches még a bányában rekedve írt egy levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: „Valójában 34-en vagyunk,
mert Isten soha nem hagyott el minket itt lent.”
Gracias, Señor! - felirat a nemzetiszín pólón, chilei zászló a kézben; hálára összekulcsolt kézzel
a legidősebb kimentett bányász.
Hálával eltelt szívvel dicsérjük mi
is az Urat tetteiért és csodáiért, azért
is, amit a chilei bányászokkal tett; dicsérjük és dicsőítsük Őt, mert jó; hisz
mi is a mélységekből kiáltunk Hozzá,
akár a bányászok a messzi délamerikai országban!

12

A hamis istenségeknek
el kell bukniuk
A mai történelem nagy hatalmai, a hamis
istenek bukásra vannak ítélve – mondta a
Szentatya a Közel-Kelettel foglalkozó püspöki szinódus résztvevıihez intézett kötetlen beszédében, október 11-én.
Névtelen hatalmak teszik rabszolgává ma az embereket, kihasználják
ıket, kínoznak és ölnek. Pusztító erıt
képviselnek, amely fenyegeti a világot. Jelen van továbbá a terrorista
ideológiák hatalma is. Ezek szerint
Isten nevében kell erıszakot elkövetni, de hamis istenségekrıl van szó,
amelyeket le kell leplezni – mondta a
Szentatya.

Az idık
jelei

Benedek pápa ezután a kábítószert
„telhetetlen szörnyetegnek” nevezte,
amely az egész világra kiterjeszti hatalmát. Ez szintén hamis istenség,
amelynek el kell buknia. Csakúgy,
mint a közvélemény által ma hirdetett
életmódnak, mely szerint már nem
számít a házasság, a tisztaság többé
nem jelent erényt. …
…..

kereszttüzébe került az Európa Tanácsban. Heves vita után az ı álláspontjuk gyızött. …

Az élethez és a lelkiismereti szabadsághoz való
jog gyızelme az Európai
Tanácsban

Európa nem hallgathat
a vallásüldözésrıl
Brüsszelben, az Európai Parlament
székhelyén október 11-én szemináriumot rendeztek „Vallásszabadság Eu-

Egyetlen orvos vagy kórház sem
vonható felelısségre, ha lelkiismereti okokból megtagadja az
abortusz vagy az eutanázia végrehajtását – így foglalt állást
strasbourgi ıszi ülésszakán az Európa
Tanács Parlamenti Közgyőlése.

rópában: mit tegyenek a vallási szereplık, és mi az Európai Unió szerepe?” címmel. A tanácskozás az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa (Comece) kezdeményezésére
ült össze az „Iszlám, kereszténység és
Európa” címmel megrendezett szeminárium-sorozat második szakaszában.
A tanácskozást Tıkés László püspök,
az Európai Parlament alelnöke nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy Európa
nem hallgathat, amikor a vallási kisebbségek még a XXI. században is
üldözésnek és elnyomásnak vannak
kitéve a világ számos országában.
Emlékeztette
hallgatóságát,
hogy
vallásuk miatt évente több mint százmillió embert üldöznek, s az áldozatok
75%-a keresztény…

Christine McCafferty brit baloldali
képviselı javaslata szerint többek között kötelezni kellett volna az egészségügyi dolgozókat arra, hogy a páciens által kért kezelést (pl. az abortuszt) elvégezzék. …..

Bíró László püspök, a MKPK családreferense levélben kérte a
képviselıket, utasítsák el a jelentést.
A javaslat a kereszténydemokrata,
jobboldali képviselık éles bírálatának
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Egy ausztrál újságban közzétett felmérés szerint az ország négy nagyvárosában mőködı háziorvosok egyharmada
úgy véli, hogy azoknak 70 év felettieknek, akiknek 'elegük van az életbıl', meg
kellene adni a jogot, hogy szakértıi segítséggel megválhassanak tıle. A megkérdezett 500 háziorvos több mint fele
támogatná, hogy törvényileg engedélyezzék a gyógyíthatatlan betegek eutanáziáját.
… az orvosi segédlettel történı emberölés eleve rossz, és minden egészséges
orvosi erkölcsnek ellentmond. … –
idézi a püspököt az ausztrál Catholic
Weekly internetes újság.

Járványként terjedhet
az eutanázia
„Elıször csak arra gondolunk, hogy igen
kevés, orvosi segédlettel történı emberölés esetleg elfogadható lehet – például
gyógyíthatatlan betegek esetében, akiknek hatalmas fájdalmat kellene elviselniük. Aztán ezt kiterjesztjük a súlyos, de
nem gyógyíthatatlan betegekre. Majd
azokra, akik nem betegek, de 'elegük van
az életbıl'. Végül azokra (elsısorban
gyerekekre, fogyatékosokra, eszméletlen
betegekre), akik nem kérték az eutanáziát” – figyelmeztet Anthony Fisher OP
parramattai püspök.

Az idık jelei rovat híradásait bıvebben lásd a lap 18-19. oldalán!
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Hivatás –
küldetés

Az élni akarás erősebb…

… Hárman is voltunk papok, akik segítőkkel végigjártuk az utcákat Devecserben. Erre a terepmunkára jellemző, hogy volt civil segítő, aki a délelőtti
forduló után délutánra inkább csak lapátolást vállalt, mert akkor csak néhány négyzetmétert lát és nem többet.
Úton hazafelé arcok villantak be. … … Egy
bokáig iszapban álló asszonyé, aki a kérdésre,
hogy mire van most a legnagyobb szüksége,
azt válaszolta, hogy gyónásra. Gumicsizmában, a mocsokban álltunk mindketten, így
tisztult meg a lelke. …
… A többség elhagyta házát, de aki otthon
van, reménykedik. Egyetlen jó szóra megnyílnak, s már mondják is élettörténetük évtizedeit, amit néhány óra alatt tönkretett az áradat. Most új élet kezdődik számukra, ha segítünk nekik új életet kezdeni.
A remény nem sugárzik ugyan belőlük,
csupán pislog, de ez elég. … Leírhatatlan
pusztítást okoz az anyag, de az ember,
az élet, az élni akarás erősebb. Imádkozzatok értük, hogy éljen bennük a remény!

Horváth István atya

(evangelium.katolikus.hu)

A teljes szöveget lásd a lap 20. oldalán!
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A szélsıséges ellentétek hazája
A FÜLÖP-SZIGETEK ÉS TAIWAN
Amint azt lapunk 2. oldalán jeleztük, folytatjuk az ázsiai élménybeszámolók közlését. A nyáron az európai, amerikai és kanadai szociális testvérek három hetet töltöttek a Fülöp-szigeteken, közelebbrıl Luzon szigetén és egy hetet
Taiwanban,
hogy
ismerkedjenek
az
ottani
szociális
testvérek életével,
szolgálatával és az
ott élı emberekkel.
…..

 A Magyarországról
kiküldött
testvérek
csoportja

ELİZETESKÉNT NÉHÁNY MOZZANAT A FÜLÖP-SZIGETEK TÖRTÉNELMÉBİL:

…..

Az alábbiakban elıször Fecske Orsolya testvér beszámolóját közöljük, majd
Szokol Margit testvér beszámolójának második, Taiwanról szóló részét.

***********************
… A legszebbet és a legjobbat kaptuk mindkét szigeten …
Ez azért is figyelemre méltó, mert a Fülöp-szigetek 90 milliós lakosságának
72 %-a él olyan szegénységben, amilyent mi nem ismerünk. Soha nem láttam
még ekkora nyomort, csak képeken. Mégis láttam mosolyogni ıket – és a mosolyuk nem magukra vett álarc, hanem valódi volt – , láttam a gyerekeket önfeledten játszani és kacagni, noha talán az a ruha volt az egyetlen vagyonuk, ami rajtuk volt… Megfogott az emberek végtelen bizalma és kedvessége, nyitottsága, befogadó szeretete. A legszegényebb helyeken is ünnepi asztal várt minket
– biztosan nem kevés áldozathozatallal és nagyon sok szeretettel.
A gyerekek különösen is a szívemhez nıttek. Nasugbuban, a tengerparti
halászvároskában lementem a partra nézni a vizet. Egy perc sem telt el, máris
ott voltak körülöttem a gyerekek, vagy hat-hét fiúcska. – Ezeknek a gyerekeknek
a szülei napi öt órát javítják a hálóikat azért, hogy abban a két órában, amennyit a
vízen tölthetnek tájfunidıszakban, foghassanak sokszor csupán két kiló (!) halat.
Ez, ha eladják, csak arra elég, hogy másnapra meglegyen a benzin a csónakba…
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A nagy halászvállalatok egy merítéssel kifogják az ı egész egyhavi megélhetésüket…
Arra gondoltam, hogy építhetnénk együtt homokvárat. Neki is álltam, s közben
barátkozgattunk. Eleinte besegítettek, míg egyszercsak a legvagányabb közülük
elrohant, s egy marék gyönyörő kagylóhéjjal tért vissza, amit odanyújtott nekem.
Eszembe jutott: nem te fogsz nekik adni… Ennek a kisfiúnak minden vagyona ez
a pár kagylóhéj volt, és azt is nekem adta… S aztán versenyfutás indult a kagylóhéjakért, mind elszaladt, hogy hozzon nekem…
Ugyanitt történt, hogy elterjedt
a híre: orvos van köztünk. Mire
visszatértünk körutunkról, amin épp
azzal szembesültünk, hogy ezeknek
az embereknek a helyzete gyakorlatilag reménytelen a minimálisra
csökkent életlehetıség miatt, négy
beteg gyerek állt a kapuban. Maria
Pacekova kettıt fordult, s máris ott
volt vagy harminc a szüleivel
együtt… Megrendítı volt az a bizalom, amivel hozták a gennyes
keléses lábú piciket, köztük olyanokat is, akik egy hónapja, vagy már fél éve is lázasak…
Maria aznap öt órát „ügyelt”. Az egész partvidéken nincs orvos, a gyerekek
többsége még soha nem is látott orvost…
… Ez történt akkor is, amikor Payatason, Manila szeméttelepén megálltunk
az ott épülı templom elıtt… Épülı templom a szeméttelepen! – Az ott álló
gyerekek odafutottak, és áldást kértek tılünk…
A szeméttelep és az ottani
helyzet egyébként alig volt elviselhetı. A völgybıl heggyé töltött
szemétdombból több mint százezer család él (!) – ez családonként átlag öt gyereket jelent. Úgy
kerültek oda, hogy kitelepítették
ıket az otthonaikból, főt-fát ígérve
nekik – aztán ez lett az ígérgetésekbıl.
A templom, amelynek fiatal lazarista papja négy fıs közösségével ott él velük, Szőz Máriának, az
Ígéret Földje Anyjának van szentelve… Akkor voltam képes megnyugodni, amennyire lehet, amikor fölfogtam,
hogy Jézus itt él a szemétben velük. Van módjuk, ha akarják, hogy meglegyen
a legszükségesebb: magukhoz vehetik az Életet, bejuthatnak arra az Ígéret
Földjére, ahonnan senki nem őzheti el ıket.
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Megdöbbentett az a nyitottság, kedvesség, optimizmus, ahogyan ezek az
emberek gondolkodnak mindezek ellenére. Örömmel fogadtak be minket kiszolgáltatott életükbe. Az életkörülményeik ellenére az öngyilkosság a Fülöpszigeteken ismeretlen fogalom! Van bőnözés, nagyon sok az utcagyerek, és
igen, a megerıszakolt gyerekek otthonában nem láttam igazi mosolyt, de láttam
nagy jóakaratot a megmentésükre.
Azt láttam, hogy a nyomorúságuk ellenére ezeknek az embereknek a reménysége nagyon erıs. Mitıl lehet ilyen optimista egy olyan ország lakossága,
melyet évente mintegy húsz tájfun tarol le, folyamatosak a földrengések és vulkánkitörések, melyet spanyol, japán, amerikai folyamatosan megszállva tartott,
most pedig a korrupciótól, a rendezetlen viszonyoktól, a munkanélküliségtıl, idegen vállalatok kizsákmányolásától, az infrastruktúra, az egészségügyi ellátás, és
még ki tudja mennyi alapvetı dolog hiányától szenved…
Az egyik, legfıbb erıforrásuk a hit: a Fülöp-szigetek lakóinak 85%-a katolikus, és az emberek valóban hívık! Virágzó, élettıl duzzadó egyházzal találkoztunk, s mély, gyermeki hittel… Vangie, az egyik odavalósi novícia életében
egyetlen emberrel találkozott, aki nem hitt Istenben, és ez teljesen felzaklatta,
nem is tudta felfogni, hogy ez hogyan lehetséges.
Rájöttem, hogy a szeretet az a határmezsgye, amely az életet elválasztja a
haláltól. Azáltal, hogy nagycsaládban, közösségben élnek az emberek, nem
egyedül, elhagyatva, hihetetlenül megnövekednek az életesélyeik. Minden egyes
gyermek egy új reményt és örömöt jelent.
Ráláttam, hogy mekkora megtartó ereje van a közösségnek, ami hordozza
a tagok nyomorúságát, de az örömét is. Fantasztikus, hogy micsoda önszervezıdés van a legnyomorultabb szinteken is. Az emberek tudatosan vesznek
részt a saját életükben. …
Az életnek van valami szépséges természetessége és boldogsága, amirıl a nyugati ember
sokszor már alig tud, mert teletömi
magát mesterséges pótlékokkal. …
És ezek az emberek egyszerően gyönyörőek – finomak, kecsesek, törékenyek. S a legnagyobb
szegénységben sem hagyják el
magukat – a viskók között is mindenhol ott feszülnek a szárítókötelek, rajtuk a frissen mosott ruhák…
De nemcsak szépek az emberek,
hanem okosak, törekvık, nagyon
tehetségesek… Elállt a lélegzetünk, amikor hallottuk, hogyan énekelnek, s láttuk, hogyan táncolnak…
Azt is nagyon szép volt látni, hogy azok a gazdagok, akikkel az ott élı testvéreknek nagyon jó kapcsolatuk van, akik többször vendéglátóink voltak, szponzorálják a testvérek nem egy szociális projektjét, és ahogy tudnak, segítenek. Nagyon érdekes egyébként, hogy a gazdagság és a szegénység náluk nem különül el egymástól, hanem egymás mellett van. Átmenetek nélküli kontrasztok világa ez…
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Újabb hatalmas kontrasztot jelentett, amikor ebbıl a katolikus többségő
országból átmentünk a másfél óra repülıútra levı Taiwanra, ahol 1-2%-os
keresztény kisebbség él a taoista, konfuciánus és buddhista tengerben.
Döbbenetes volt látni a lenyőgözı, magával ragadó, mondhatnám lehengerlı
Taiwant a maga virágzó gazdagságával, kifinomult kultúrájával.
Élveztük az ott élı testvérek gondoskodását, vendégszeretetét, és jó volt látni
azt a fantasztikus munkát, amit ott végeznek, mindössze hárman. A testvérek a
legszebbet és a legjobbat válogatták össze nekünk itt is. A sok szépség mellett
belepillanthattunk az egyház helyzetébe is, ami bizony nem könnyő egy ekkora
másként gondolkodó tömegben, ahol például még azt sem egyszerő megmagyarázni, hogy mi is az a megbocsátás… Hát még akkor azt, hogy kicsoda Jézus.
Rendkívül izgalmas kihívás…
…..

*********************************************************************
TAIWAN, bár egy nagyon sőrőn lakott sziget, mégis lenyőgözı a hegyeivel és
a növényzetével. Mindenfelé láttunk üdezöld rizsföldeket, a hegyes részeken sőrő
erdıket és szép szabályos sorokba ültetett teacserje ültetvényeket, a parkokban,
kertekben és az épületekben is gyönyörő színes orchideákat, tavirózsákat, óriáslótuszokat. Látványosak a magas felhıkarcolók, az emeletes hidak és autópályák
is.
Taiwan egy egészen más fajta tapasztalatra adott lehetıséget.
Megcsodáltam a kultúra gazdagságát, a gyönyörően díszített
régi épületeket, pagodákat, a múzeumokban kiállított sokféle mőtárgyat…
Taiwanban nagy renddel, tisztasággal, jól kiépített infrastruktúrával, a kínai éttermek sokaságával és sokféleségével találkoztunk. A hitvilágukra is jellemzı a sokféleség: a buddhizmusba, taoizmusba, konfucianizmusba és egyéb keleti vallásokba nyerhettünk érintıleges betekintést … … hogyan lehet személyes Isten-kapcsolat nélkül hitet megélni? Erre a kérdésre
sehogy sem találok választ, enélkül számomra a sokféle hit-gyakorlat csupa külsıséges cselekvésnek tőnik, igazi tartalom nélkül. …
Annyira más világgal, felfogással találkoztunk ott, hogy ez számomra némiképp meg is magyarázza, miért olyan kevés ott a keresztény, és miért olyan nehéz megtalálni a keletiek evangelizálására a hatásos módszereket. …
Szokol Margit testvér

A teljes szöveg a lap 21-26. oldalán olvasható!
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A Szentlélek
mozgalmáról

Lelkiségek, mozgalmak

„… a lélek erejében bátran hirdessük az evangéliumot”
A katolikus karizmatikus megújulási mozgalom történetét sokan ismerik olvasóink közül, lapunkban is szó volt már róla évekkel ezelıtt. Azok kedvéért, akik nem ismerik közelebbrıl a Megújulást, bevezetınkben röviden
összefoglaljuk az elızményeket. (Lásd a lapban!)

A legújabb fejleményként
november 7-én az Országos Tanács új NSZB tagokat és elnököt választott.
BARTHA ANGÉLA testvérünket négy éve választották meg elıször elnökként, amit a mostani választás megerısített. İt
kértük meg ez alkalomból
egy rövid beszélgetésre.

Katona István atya a Lélek áldását, kiáradását
kéri az újonnan megválasztott Angélára

– Angéla, kérlek, mondj néhány szót az Országos Tanácsról és a Nemzeti
Szolgáló Bizottságról – ki a tagjaik, mi a szerepük, tevékenységi körük
ezeknek a szervezeteknek?
– A Megújulás közösségei küldik tagjaikat a Tanácsba. Azt kérjük, hogy minden
egyes tag, akár egy, akár több közösségbıl, de legalább 30 közösségi tagot képviseljen. Speciális szolgálatok felelısei is lehetnek még az OT tagjai. Közülük
választjuk meg az NSZB tagjait, akik koordináló, kapcsolati szerepet töltenek be a
Megújulás közösségei felé, kapcsolatot tartanak az egyház papjaival, püspökeivel
és a Megújulás nemzetközi szolgálóival is. Az NSZB bátorító, buzdító, információs szerepe is jelentıs.
– Szerinted mi ennek a lelkiségi mozgalomnak a legfontosabb jelentısége,
fıbb jellegzetességei, céljai?
– A Szentlélek hozott minket létre, a Karizmatikus Megújulásnak nincs alapítója,
ebben nagyon eltér más mozgalmaktól. – A Szentlélek eltöltötte Pünkösdkor az
apostolokat, és nekünk is nagy szükségünk van az İ jelenlétére. Hiteles keresztényként megállni a helyünket csak a Szentlélek által lehet. Általa tudunk evangelizálni, Jézust dicsıíteni, közösségeket létrehozni.
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A bérmálásban mindenki kapott karizmákat, de ezekkel tudatosan is kell élnünk.
A Karizmatikus Megújulás éppen ezt kínálja az egyháznak: fedezzük fel, hogy az
egyház karizmatikus, és a Lélek erejében bátran hirdessük az evangéliumot.
…..

 A közösség is áldást kér
Angélára, hogy a Lélek vezesse szolgálatában.

A beszélgetés további részében kérdésünkre válaszolva a Lélek-újulás
gyümölcseirıl és esetleges akadályairól; az újabb generációk „megszólításáról” (a „Lelkes napokról”), az országos találkozókról és a legutóbbi, Kiskunfélegyházán megrendezett XIX. Országos Találkozójának mottójáról
(„Megbocsátok”) beszélt Angéla testvér.

A beszélgetés teljes szövegét ld. a lap 27-29. oldalán!
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Örömhír!

Függetlenségi harc –
a dohányzás ellen

„Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt:
Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.”
(Mt 17,20.)
Cigaretta.
A második szálat 14 évesen szívtam el. Tiltották,
büntettek érte kegyetlenül.
A szabadság, függetlenség
felnıttes jelképe aztán észrevétlen
alattomossággal
rabiga lett.
Elsı találkozás az Élı Istennel. Különösebb hit- és
erkölcstani ismeretek nélkül
is világosan éreztem – szinte
az elsı perctıl, melyet úgy
éltem meg, hogy megtudtam: İ él és létezik – , hogy
nem illenek össze.
A Szabadítóról nem lehet
hitelesen beszélni a fogság
nyilvánvaló jelével megbéÉjszakai életkép (E.G. festménye, 1977 k.)
lyegezve.
Ezzel elkezdıdött a függetlenségi háborúm. Sok csatát nyertem, de a háborút végül hosszas,
kitartó, késıbb elkeseredett, majd egyre gyengülı harc után újból és
újból elvesztettem. …
… Szentgyónás. Itt és most nem kapom meg, hogy: „De hát az nem is
bőn, én is dohányzom” – mint eddig oly sokszor. Varga Laci atya legnagyobb elképedésemre azt mondja: kérjem meg Jézust, hogy vegye el a
szagot, és akkor minden rendben lesz.
Egészen széles érzelmi skálát (düh, felháborodottság, gúny és társai)
bejártam erre a mondatra, akárhányszor eszembe jutott. De mindegyik
gondolatom úgy végzıdött, hogy „eh, ez lehetetlen”. Mégsem hagyott
nyugodni ez a mondat. Ott motoszkált bennem egy szelíd, nem tolakodó, a szabadságomat csorbítatlanul meghagyó, halvány kérdés: biztos,
hogy lehetetlen?
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Két év telt el így. – Finoman, lassacskán, szinte észrevétlenül kialakult bennem egy sovány, kicsike remény: meg kellene próbálni. …
… Már csak egy napot, a megfelelı alkalmat kerestem: egy szép júliusi hétfı reggel, mielıtt a férjem munkába indult, a kávéhoz szívtuk el
együtt a sokadik utolsót. – Ennek már négy hónapja.
Felkészültem, és vártam az ilyenkor szokásos fejfájást, mely 2-3 napig tart. Nem jött. Vártam az elviselhetetlenségig fokozódó feszültséget, mely kiabálásban tör ki, ha valami felbosszant – semmi. Vártam a
szörnyő hiányérzetet – még csak fel se rémlett.
Amikor a férjem hazajött, kimentem vele a teraszra, mint mindig,
rágyújtott, mint mindig – és én nem éreztem semmilyen szagot…
…..

Gréti
A tanúságtétel teljes szövege a lap 30-31. oldalán!
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Erdélyi Tibor

Kitekintı

népi szobrász

Erdélyi Tiborról már lapunk elızı
számában is írtunk röviden, s
akkor megígértük, hogy most
legalább röviden méltatjuk
mővészetét. Bár nem szorul rá
erre, hiszen élete folyamán
számtalan díjban, elismerésben
részesült, fafaragásairól pedig
több nagyszerő tanulmány,
méltatás jelent meg a
közelmúltban a róla szóló
könyvekben:
– a Püski Kiadó gondozásában
megjelent Erdélyi Tibor faragó
mővészete
címő
könyvben
(1996) és a mővész saját
kiadásában megjelent két színvonalas albumban (Erdélyi Tibor - A Népmővészet

Mestere használati tárgyai és szobrai. Bp., 2006. és Erdélyi Tibor - A
Népmővészet Mestere, népi szobrász. Bp., 2010.). Mindhárom könyvben dr.
Bánszky Pál mővészettörténész méltatja munkásságát, a 2010-es albumban
kiegészíti ezt még néhány méltatás, többek között Csoóri Sándor levele.
…..
 A VILÁG MEGVÁLTÓJA

Életrajzi adatok:
1932-ben
született
Csen-geren, gyermek- és
ifjú éveit Uszkán töltötte.
A II. viláháború után
Budapesten, népmőveléskönyvtár szakon végzett.
Édesapját elhurcolták
“malenkij
robot”-ra,
a
többi uszkai férfival együtt
a Brianszky erdıben lelte
halálát 38 évesen.
1948-ban a Budapesti
Nemzetközi Vásáron megismerkedett az Iparmővészeti Múzeum restaurátoraival, akik bevonták munkájukba, s végül asztalos-restaurátor vizsgát tett. Az
1951-es berlini VIT-en Rábai Miklós figyelt fel rá, és bevitte az Állami Népi
Együttesbe, ahol szóló ill. magántáncos lett. Itt ismerkedett meg késıbbi feleségével. 1978-ban mindketten nyugdíjba mentek.
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Erdélyi Tibor a mai napig több táncegyüttes mővészeti vezetıje. Mintegy 130
koreográfiát készített, közben még Japánban táncoktató is közel 30 éven át. Koreográfusi munkásságát 1990-ben Erkel-díjjal ismerték el.
1953-tól készít fafaragásokat, a táncok „szüneteiben”, még külföldi útjain is.
Világot járt ember, így alkalma volt megismerkedni a természeti népek kultúrájával, az egyiptomi emlékekkel, de a modern szobrászattal is.
Kezdetben jellegzetes népmővészeti ihletéső használati tárgyakat készít (pl.
ivócsanakokat), majd következnek nagy témái egymás után és egymás mellett:
a tánc, táncosok világa, a bibliai témák, élet-halál, gyász, népmesék…
Erdélyi Tibor szuverén alkotó, nem másolja a népmővészet hagyományos
formáit, kezdettıl fogva megmutatkozik eredetisége, egyéni stílusa rányomja a
bélyegét már a korai faragásaira is. Sok mővére nem annyira a népmővészet stilizált feldolgozása a jellemzı, inkább a modern képzımővészet expresszív,
Giacometti szobrai által képviselt irányzatához kapcsolódnak – állapítja meg dr.
Bánszky Pál.
Nem tesz erıszakot az anyagon, belelátja mőveit a fa természetes formájába, ágaiba-bogaiba, vagy éppen gyökerébe, göcsörtjeibe. Szobrainak szemlélıi is
részesülnek ebben az élményben, felfedezhetik az eredeti formát.

…..
Húsz éve faragott már, amikor
megismerkedett
Szervátiuszékkal.
Balladisz-tikus világuk ugyan hatott
rá, de eredetiségét nem adta fel.
Erdélyi Tibor faragásainak forrása
a népi hagyomány, de inkább annak
lelkét, szellemiségét viszi tovább,
építi bele alkotásaiba, s ezzel együtt
egyre több faragása érintkezik a mai
szobrászat törekvéseivel.
MENEKÜLÉS EGYIPTOMBA 

Faragásaival számtalan díjat nyert, mőveit sok helyen kiállította.
Kívánjuk, hogy még sok éven át örvendeztesse meg környezetét,
nemcsak alkotásaival, hanem emberségével is.
/E.G./
(A szobrok fotóit az ı engedélyével használtuk fel.)

A teljes szöveg a lap 32-33. oldalán!
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A Lélek Szava
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többekhez eljusson.
Ha mindenki csak egy új olvasót „toborozna”, megduplázódhatna a lap
példányszáma, ami a sajtóapostolság
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példányra jutó nyomdai ár.
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