
A HALLGATAG SZONOK 

M a m~lr nyilvanval6, hogy aldozata nem volt hia
baval6. A vilag egyre inkabb erdeklOdik iranta. 

T()bb elctrajza jelent meg, frasait is kiadtak, tanlllma
nyozzak szellemisegct, sokan valasztjak eletutjat. A ka
tolikus egyhazban ma 12 olyan egyeslilet van, mely 
atyjanak es inspir~1toranak tartja. A legnyomorllsago
sabb kornyezetben dolgoznak, cs azoknak az embe
reknek az eletet elik, akik mindenben segftcnek. Meg
tahlljllk oket Szahara szfvebcn, a Hoggar fennsfkjain, 
ahol egy sivatagi torzs tagjaival, a tllaregekkel, kecske
ket legeltetnek, s,ltorban Iaknak, "kuszkuszt" esznek, 
lahat mosnak mielott belepnek az imahazba, mint mll
zlliman testvcreik. Mindehhez az Olt(iriszentscg tiszte
letebol merftenek erot, a hosszu imadsagokb61 es 1s
tennel folytatott beszelgeteseikbol. Nagyon egyszenl, 
szereny es j6 emberek. Az Egyhaz remenyscgeivc es a 
keresztenyseg tanubizonysagava valtak. 

Ki ez az ember akinek ekkora oroksege van? Ki 
Charles de FOllcauld? Ki ez a hos, aki a Szaharaban, 
Tamnarassetben erodftmenyt cpfttet, hogy az embere
ket megvedje az ellenseges t()rzsek zaklat;isait61? Ki ez 
az ember, akit egy arul6 baratja 1916 decemberenek 
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egyik ejszakajan kicsal a sivatagba, es egy pisztolylo
vessel kioltja az eletet? Az oli meg, akit rabszolga sor
sab61 valtott ki, es mindig emberscgesen bant vele. 

Nyugtalan terrneszettel szliletett, es ilyen is nlaradt 
egesz eleteben. Egykor katonatisztkcnt szolgal, hitet es 
erko1cs()t nem ismerve, kLil()nfele kihagasai miatt kicsap
jak a hadseregbol. Majd sajM keresere ismet visszaveszik, 
es egy katonai expedici6val Aigeriaba klildik. Milltan itt 
lcvcrik a lazadast, Marokk6ba megy. Egy evig barangol 
a vegeLithatatlan sivatagban, anyagot gyujt, majd megje
lenteti az Emlekezes Marokk6ra dmu konyvct. 

Utazasainak k()vetkez6 ,i\lomasai Algeria es Tunisz. 
Ezutan visszatcr Parizsba, es elmcgy a Szent Augustin 
templomba. Err61 6 igy mesel: "Fiatal tiszt lJoltam, 
amikor felkerestem HUl'elin tiszteletest, a letek meste
rCt, es megkertem, hogy tanitsa meg nekem a keresz
teny l'alldst. 

- Terdre - parancsolt rdm a plebdnos. 
- De en nem gyonni je)ttem! 
- Terdre - ismCtelte meg a pap szikrdz6 szemekkel. 
Leterdeltem, es ez kezdetCt jelentette egy ujabb ka

landnak. Elmentem a hallgatag trappistdkhoz, es szer
zetes lett belfflem. " 

Elmegy Nj.zarethe es az apacik szolgalataba szego
dik. Ok bcszclik ra, hogy lcpjen be a rendbe es 1egyen 
pap. Charles sohaserTI akart a szavak papja lenni. So
hasem predikalt. Az volt a je1szava, hogy "nem beszel
ni, hanenz dolgozni". 

Visszater a Szaharaba, es a primitfv muzulman t()f
zsek kozott el. A rnarokk6i hatar k()zeleben, Beni 
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Abbesban telepedik leo Szerette volna meg valakivel 
megosztani hallgatag pusztai maganyat, de senki seIll 
vallalta ezt a sorsot. Egy muzulmant sem terftett meg. 
Esztelen kalandnak tunt az clete. 

De ez nem volt igaz. () jczus Krisztus rejt6zk()d6 
eletet akarta elni. Hallgatott, de hallgat~isa beszedes 
volt. Vegtclen j{)sagaval, egyszerusegevel felkeltette 

az emberek erdekWdeset. 
Nem koldus, hanem szegeny akart lenni, mint 

azok, akik kozott elt. Nem predikAei6ival, hanem ele
tevel mutatott peldat. Vegre nlegtaLilta lajat: "Min
dent meg akarok tenni, hogy megmentsem az itt elo 
embereket anelkiil, hogy magamra egy pillanatig is 
gondolnek. Az en eszkozeim: a Biblia o/vasasa, az 01-
tariszentseg imadasa, az imadsdgok, az aidzat, a j6sag, 
es a peldamutatds ... 

HalaLival nem lett elfeledve. Ma viLigszerte szam-
talan "ut6da" van, akik nem beszelnek, de dolgoznak, 
mint egykor atyjuk. Bar minden kontinensen jelen 
vannak, a Szahara a kedvene mukodcsi teruletiik. A 
sivatag, ahol Charles dolgozott, imadkozott, eletet al
dozta. 1939-ben itt, a Szaharaban alakult meg a "Kis 
noverek egyesiilete". 

Egesz Afrika tele van veluk. A 6serd6kben segftenek 
a pignleusoknak es mindenkinek, aki szukseget szenve~. 

Alaszkaban, ahol nem ritka a mfnusz 60 fok, az eszkl
m6kkal egyutt vadasznak a f6kakra es eszik a f6kahust. 

NeIlletorszagban gyarakban dolgoznak, a legigeny
telenebb Illunkahelyeken, akar egyszerCi mosodai 

munkaskent. 
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Spanyolorszaghan a hal,iszok k()ZGtt elnek, Jap~in
han nines munkahelyiik fgy a munkanclkiiliek sorsA
ban osztoznak. 

Ho11andi,ihan a eig<inyok eletet elik. Tavasszal a ei
g;inykaravanokkal <5k is lltra kelnek. 

Svajeban cirkuszhan dolguznak. Mosogatnak, f{)z
nek, takarfunak ... 

Peruban iiveget mosn~lk a gy,irakhan es b6dekhan 
Iaknak, mint a legnyomorultabhak. 

f~s fgy tovAhh ... "A kckruhas n{)vcrek", a ruh;ijuk 
szfnc miatt hfvj;ik fgy {)ket, atyjukhoz hasonloan, im,id
koznak es (lldozatokat hoznak. J61 tw.1j;ik - fontosahh 
felm;iszni a kere'lztre, mint a sz6szekre. Hogy a ke
resztcnyseghen a eselckvcs a fontos, es ez ckessz616 
prcdik,ici6 nelhil is lehet eredmenyes. 

Krisztlls szegcnyscge megihlette Charles aty;it. 
Annyira, hogy katonai rJngjclzeser{S\ is iemunJott. 
Ahogy frja: "Egyszedien 1Jzindcnt kidobtam az abla
kon ... " KcsGhb mcg a szcgcny trappist;ik is gazdagnak 
fognak tLinni sd.m,lra. K()vet{5i ugyanezt az civet va11-
j;ik, ezert v,ilasztj,lk a IcgegyszcrGhh, leggyGl<>ltehb 
munLi.kat. 

fmc ez a h<lllgatag remete, aki jajsz{) nelkill rogYOtt 
()ssze a szaharai homokon - ma is beszel. A hfres 
Saint-Cyr katonai akadcmia cgykuri 11()vcndekcnek, a 
fiatal, bLiszke tisztnek, majd szercl1Y remetcnek a ha
l;i!a nem volt hiahaval6. 

Mfg az Cll r6p<li harcmez<'5k()11 dl>rl)gte k az agYllk, 
folvt aver es hullotrak az emherek, nem hallatszott a 
szaharai pisztolyWves. De <1mint elncmultak a fegyve-
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rek, es a "civilizalt harbarok" visszatert~k, otthon.aik
ha, az egesz vilagon, de klilonosen ~ff1k~lban" VlSSZ

hangra talalt Charles de Foucauld halala. Igy valt ez a 
nema renlete az Egyhaz t()rtenetenek egyik legna
gyohh prcdikatorava. 
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A GONDVISELES CSODAJA 

T orinoban kozcl 1.500.000 emher el, ebh(5l 450.000 
dolgozik. Itt talalhato az olasz autoipar 6riasa, a 

Fiat, mely egymaga 160.000 emhernek nyujt munka
lehetoseget. A v~iros, melyet II. Janos Pal papa a 
"szentek varos~i" -nak nevezett el, a Po foly6 part jan 
fekszik. 

Ez a nagyvaros hires meg szeles sllg~ir{Itjairol, har
monikus eplileteir{51 es csodalatos alpesi tajairol. A v,i
roson atvonultak Hannihal, Nagy Karoly, Barbarossa 
es Napoleon hadai ... Ez az egyedliLillo varos rnegis a 
"Gondviseles kis hazi"-r61 a legismertehh, vagy nep
szerubben a "Cottolengo" -1'61. Szent Cottolengonak 
ez a kolosszilis muve, rna szerencsetlen cmberek ezrei
nek nyujt Inenedeket. Szam szerint a "nyomor varosa
han" 10 ezer, egcsz Olaszorszaghan pedig 20 ezer, az 
elet periferiajara szorult emherrol van szo. 

Ez a torin6i karitatfv komplexum, mintha ossze
gyujtotte volna a vilag ()sszes fizikai es lelki hajit. Itt 
vannak azok az emherek, akikrol a tarsadalom mar 
levette a kezet, tragikus esetek, melyeket az emheri 
hlirokracia nem regisztril, azok a sz()rnyszlilottek, 
akiket mar cgyetlell k6rh,lz, vagy klinika sem fogad 


