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Az európai magyar katolikusok lapja
Cserháti Ferenc püspök

LELKIPÁSZTORI
VÁLASZ AZ
ELVÁNDORLÁSRA
Lelkipásztori válaszadás az elvándorlás
jelenségére a globalizáció korszakában –
ez volt a témája a november 9. és 12. között a Vatikánban zajló Elvándorlók és
Menekültek VI. Világkongresszusának.
A kongresszuson részt vett Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori
ellátásáért felelõs püspök is, az MKPK
megbízottjaként.
A Szentatya november 9-én, hétfõn
délben fogadta a résztvevõket, 81 ország
háromszáz képviselõjét. Beszédében rámutatott: az elvándorlás egyidõs az emberiség történetével, de sosem volt ilyen
nagy mértékû és ilyen összetett, mint ma.
A komplex helyzet láttán a pápa figyelmeztetett, hogy el kell gondolkodni a
pusztán anyagi fejlõdésre alapozott társadalom következményeirõl. Caritas in
veritate (Szeretet az igazságban) kezdetû
enciklikáját idézve hangsúlyozta: csak
az átfogó fejlõdés tekinthetõ valós fejlõdésnek, vagyis az, amely minden emberrel és a teljes emberrel foglalkozik.
A hiteles fejlõdés mindig szolidáris. A
globalizáció útján járó társadalomban a
közjónak és az ez iránti elkötelezettségnek
ki kell terjednie az egész emberi családra,
a népek és nemzetek közösségére. A
globalizáció folyamata alkalmat adhat az
átfogó fejlõdés elõmozdítására, de csak
akkor, ha a kulturális különbségeket a találkozás és a párbeszéd lehetõségeinek tekintjük. Továbbá, ha a világ erõforrásainak egyenlõtlen elosztása a szolidaritás új
tudatára ébreszt, amelynek egyesítenie
kell az emberi családot. Megfelelõ válaszokra van szükség a folyamatban levõ
nagy társadalmi átalakulások idején. Tisztában kell lenni azzal, hogy nem létezik hatékony fejlõdés, ha nem segíti elõ a népek
közötti találkozást, a kultúrák közötti párbeszédet és a jogos különbségek tiszteletét.
Miért ne tekinthetnénk az elvándorlás
világjelenségét, mint kedvezõ körülményt
a népek közötti megértésre és a béke építésére, valamint a nemzetek fejlõdésére?
– tette fel a kérdést XVI. Benedek. Az elvándorlás arra hív bennünket, hogy helyezzük elõtérbe az emberi család egységét, a befogadás, a vendégszeretet, a másik iránti szeretet értékét. Ezt a javakban
való osztozás, a kölcsönös részvétel és a
másokról való gondoskodás mindennapi
gesztusaira kell váltani. Ahhoz, hogy egymás iránt befogadók legyünk, a keresztények legyenek készek Isten szavának meghallgatására, amely Krisztus követésére
és a vele való egységben maradásra hív.
Beszéde végén a pápa megállapította:
a Jézus tanításához hû keresztény közösségek tisztelettel és figyelemmel fordulnak minden ember felé, különösen, ha
nehézségben vannak. Hiszen Isten képére és hasonlatosságára lettek teremtve,
valamint Krisztus vére által lettek megváltva. Az Egyház arra kéri tehát a híveket, hogy nyissák meg szívüket a bevándorlók és családjaik felé. Vegyék figyelembe, hogy nem problémát jelentenek,
hanem olyan erõforrást, amelyet megfelelõen fel kell használni az emberiség haladására és hiteles fejlõdése érdekében.
(Vatikáni Rádió)
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Jézus születése
Ismeretlen osztrák festõ (1400 körül)
Osztrák Középkori Múzeum, Bécs

MIÉRT LETT ISTEN
GYERMEK?
Nézem, nézem a barmok jászolyát.
Benne fekszik a parányi gyermek. Pólyába takartan, a hidegben sírva, anyjára hagyott tehetetlenséggel. És ez a
gyermek a végtelen Isten Fia? A világot
teremtõ Isten emberi testben? A gõgös
Arius eretnek azt mondotta, hogy õ nem
tud letérdelni elõtte, hogy imádjon egy
tehetetlen gyermeket. Vajon a mi lelkünkön nem fut végig a kétely és vonakodás?
Isten titkai, bármelyiket nézem, elõször megbotránkoztatnak. Az Úristen
nem a mi szûk koponyánk szerint látja az
életet, hanem Õ a kicsinységben is meglátja a nagyságot, például a legegyszerûbb pásztoremberben is a becsületes
tisztaságot, és a nagyokban is meglátja
az utálatos kicsinyességet, így a farizeusokban és írástudókban a nagyképû gõgöt. Épp ezért a felületes lelkek sarkon
fordulnak Isten titkaitól, mondván: Fura
beszéd ez, ki hallgatja ezt…?
Ha azonban tovább nézzük Isten titkait, csodálatot keltenek. Mert feltárulnak
az élet nagy mélységei, a hazug emberi
elképzelés mögött felderülnek Isten
bölcs meglátásai.
Aki most is, karácsonyestén a gyermek Jézust nézi, elõször talán megbotránkozik, de aztán lassanként derengeni kezd: igen, Isten annyira szeret,
hogy egészen leereszkedik hozzánk,
egészen részese lesz sorsunknak, egészen magára ölti természetünket. Az
apa, aki szereti gyermekét, négykézláb
mászik a földön, hogy a kicsi lovagoljon rajta; az anya, amikor mesél a gyermekének, szinte gyermekké válik, úgy
gondolkozik, úgy beszél – mert szeret;
amennyire lehet. Leereszkedik, és hasonul a gyermekhez. Így szeretett minket az Isten is…
Aztán mire van szükség? Okoskodó
tudósokra, gõgös Heródesekre, pompában úszó gazdagokra…? Nem, nem, hanem kibékülésre. Az emberiség ugyanis
megtagadta az engedelmességet Urával
(Folytatás a 4. oldalon)

Az MKPK külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ellátásával megbízott püspökének 4. körlevele a külföldön élõ magyar, illetve magyarul beszélõ hívekhez
és lelkipásztorokhoz, 2009 karácsonyán.
Fõtisztelendõ Paptestvérek! Kedves és rossz szokások elfogadását. A magunkkal hozott keresztény értékrendet veszéMagyar Testvéreim!
Adventben Jézus Krisztusra irányítjuk lyezteti szomszédaink, munkatársaink és
figyelmünket, az Isten ragyogó képmására, barátaink miénktõl elütõ felfogása és élet„aki szebb, mint bárki az emberek fiai kö- módja, az a fajta gondolkodás, amely már
zül” (Zsolt 45,3). A Világ Világosságára, a teljesen figyelmen kívül hagyja Istent, elfényesen ragyogó Betlehemi Csillagra te- szakadt a keresztény gyökerektõl, és lékintünk: az örök Hajnalcsillagra, ki soha nyegében egy individualista, szekularizált
sem lát alkonyt, és visszatérve a sírból, „az és ateista világnézetre támaszkodik. Ideemberi nemre szelíden árasztja a megváltás genben különösen fenyeget a veszély,
fényét, él és uralkodik mindörökkön-örök- hogy válogatás nélkül vesszük át új körké” (Exsultet). Az Isten Fiára, Isten megtes- nyezetünk életstílusát, és könnyen megfetesült örök Igéjére tekintünk, mert az ide- ledkezünk a szülõföldünkrõl hozott értégenben, hazánktól, szülõföldünktõl távol, kekrõl, olyan káros befolyások alá kerüõsi magyar gyökereinktõl elszakítva, az új lünk, amelyek kikezdik hitünket, jó erkölidõk és kultúrák változandóságai között is cseinket, elszakítanak Istentõl, a helyes
Tõle várjuk az eligazítást, életünk értelmét, vallási gyakorlatoktól, leszoktatnak az
célját, kiteljesedését és örömét: „Jézus imáról, a szentgyónásról, a vasárnapi
Krisztustól, aki ugyanaz tegnap, ma és szentmisén való részvételrõl, a házassági
mindörökké” (Zsid 13,8). Benne keressük a hûségrõl, a család szeretetérõl, és elsõsor„Csodálatos Tanácsadót, az Erõs Istent, az ban az élvezetek, a pénz, a Mammon, az
Örök Atyát, a Béke fejedelmét” (Iz 9,4), ÉN imádása felé terelik figyelmünket. A
mindazt az igazat, jót és szépet, amit az nemzeti, vallási, kulturális azonosságában
evangéliumi örömhír jelent számunka. megingott ember különösen fogékony az
„Benne nyertük el a megváltást, bûneink ilyen káros környezeti hatásokra, és
bocsánatát” (1 Kor 1,14), „az Evangélium könnyen a divatos bálványok áldozatává
és az élõ Hagyomány örökségét” (II. János válik. Ezért az apostolok tekintélyével kéPál pápa, NMI 29), amely földi jólétet és rek mindenkit: „Ne hagyjátok, hogy küörök üdvösséget kínál. Adventben ezért lönféle megtévesztõ tanítások félrevezesarra törekszünk, hogy Õt minél jobban senek benneteket” (Zsid 13,9). Legyen
megismerjük, szeressük és kövessük, és gondunk keresztény gyökereink és vallásos
ezáltal részesei lehessünk a Szenthárom- életünk ápolására, ami azt jelenti, hogy
ság boldog életének; Vele együtt átalakít- idõnként elcsendesedünk, magunkba szálsuk, megújítsuk, emberibbé tegyük új kör- lunk, elgondolkodunk a bennünket valóban
nyezetünket, sõt az egész történelmet, meghatározó, fontos dolgokról: a honnan,
mígnem beteljesedik a mennyei Jeruzsá- hová, miért kérdésekrõl, és szívünkben ajtót
lemben. „Ez a program nem változik nyitunk az Úr Lelkének, egyengetjük az Úr
együtt a különféle korokkal és kultúrákkal, útját, és együttmûködünk Vele, azaz nem a
még ha számol is a létükkel, hogy õszinte mulandókra, hanem a fent valókra irányítpárbeszédet és hatékony kommunikációt juk figyelmünket, egy kicsivel buzgóbban
imádkozunk, rendszeresen látogatjuk a vafolytathasson velük” (uo.).
Egy olyan korban, amikor körülöttünk sárnapi szentmiséket, jó elhatározásokat
minden változik, a magunkkal hozott ér- hozunk, és gyakoroljuk vallási kötelezettsétékek meginognak, és alig találunk biztos geinket, fõleg a szeretet parancsát, úgy
fogódzópontokat, számunkra ez a prog- amint ezt keresztény elõdeink és nagyjaink
ram még azzal is kiegészül, hogy saját is tették, és ezáltal megbecsülést szereztek
múltunkban és egyéni fejlõdésünkben is népünknek. XVI. Benedek pápa még bíbokeressük és értékeljük azokat a támponto- rosként fogalmazta meg: „Öngyilkosságot
kat, amelyek az idegenben is elõsegítik követ el az a kultúra és az a nemzet, mely
személyiségünk egészséges fejlõdését és megtagadja történelmének nagy vallási és
teljes kibontakozását: a magyar szárma- kulturális erõvonalait” (Mérleg 93/I, 19. o.).
2. Szent István királyunk szellemi örökzás és a keresztény szellemiség, Szent István királyunk szellemi örökségének két ségének ápolása, keresztény hitünk mellett
olyan kincse, amelyet sohasem veszíthe- felvállalja sajátos nemzeti kultúránk értéketünk el sérülések nélkül. Már csak ezért is it: történelmünket, irodalmunkat, szokásabecsüljük és ápoljuk sajátos keresztény és inkat, bizonyos lelki kapcsolatot jelent népünkkel, szülõföldünkkel, óhazánkkal. Ez a
kulturális gyökereinket.
1. Adventben elsõsorban keresztségi kötõdés persze sohasem zárja ki azt, hogy
ígéreteinkre gondolunk, és igyekszünk új- mindenütt törvénytisztelõ, hûséges, tisztesrakezdeni életünket Krisztusban. Ez a prog- séges és becsületes polgárai legyünk az új
ram számunkra különösen fontos, hiszen az hazának. Ezzel együtt azt is könnyen elfoidegenben fõleg minket fenyeget a vallási gadjuk, hogy az etnikai, kulturális, nyelvi és
és kulturális gyökértelenség, ami köztudot- vallási örökség ápolásának törvényes biztotan elõsegíti az új környezeti hatások, nem sítása mindig elõnybe részesíti a közjót,
utolsó sorban a helytelen viselkedésmódok
(Folytatás a 3. oldalon)

BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN
OLVASÓINAK AZ ÉLETÜNK!
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ÉLETÜNK

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Karácsony – legenda vagy történelem?
Már jó ideje, hogy egy berlini olvasónk, kissé más fogalmazásban, feltette
a fenti kérdést. Õt az foglalkoztatta,
hogy az evangéliumok beszámolója Jézus születésérõl tekinthetõ-e hiteles történeti forrásnak, vagy inkább arra
szolgált, hogy a keresztény közösség hitét erõsítse. Tekintettel arra, hogy Jézus születését számos csodás esemény
övezi, nem lehet kizárni, hogy végsõ fokon legendás elemek is belevegyülnek a
történetbe. Ez persze még nem kell,
hogy azt jelentse: Jézus személye jámbor „kitaláció”, a róla szóló leírások
pedig nem egyebek, mint „tanmesék”.
Mégis, nem kell-e az Egyháznak ezekrõl a kérdésekrõl kritikusabban
gondolkodnia és különbséget tennie az
igazolható történeti tények és az idõk
során rájuk rakódott „körítés” között?
– Az ÉLETÜNK karácsonyi száma újra
aktuálissá teszi olvasónk kérdését.
A kérdés megközelítése
Természetes, hogy amióta az ember a
Szentírás szövegeit – Ó- és Újszövetséget
egyaránt – irodalmi és történeti szempontból kritikusan vizsgálja, elkerülhetetlen,
hogy ilyen kérdésekkel szembesüljön. De
az is világos, hogy a válasz, amelyet kap,
attól függ, hogy milyen mércét alkalmaz.
Magától értetõdõ, hogy ha a Bibliát történeti adattárként kezelem, és korabeli forrásokkal összevetem, eltéréseket fogok felfedezni az adatközlés módszereiben, a közölt adatok vélt fontosságában és nem
utolsósorban a közlés céljában. Amíg a
profán történeti íratok (Tacitus, Suetonius,
Plinius és a zsidó történetíró, Josephus
Flavius) kvázi a „rend kedvéért” említik a
názáreti Jézus alakját, tanítását, népszerûségét, addig az evangéliumok és a többi
keresztény irat elkötelezetten foglalkozik
vele. Céljuk Jézus Krisztus küldetésének
és tanításának megismertetése. Ugyanakkor nem fér hozzá kétség, hogy az evangéliumok – elsõsorban a „szinoptikusok”
(Máté, Márk, Lukács) – közös forrásból
merítenek: az elsõ keresztény közösségek
szájhagyományából. Ehhez járul Máténál
a személyes kapcsolat Jézussal, lévén,
hogy egyike volt a 12 apostolnak,
Márknál, hogy Péter kísérõjeként annak
igehirdetését jegyezte fel, Lukácsnál pedig
Pál apostol hatása, akinek kíséretében találjuk (Kol 4,14; Tim 4,11; Filem 24). A
három Evangélium egybevetése azt mutatja, hogy a sok közös anyag mellett, mindegyiküknél felfedezhetünk egyéni leírásokat, ugyanannak a mondatnak különbözõ
megfogalmazását.
Jézus születésének krónikája
Máténál és Lukácsnál
Máté. Köztudomású, hogy Máté
Evangéliuma azok számára íródott, akik
mint zsidók csatlakoztak a keresztény
közösséghez. Ennek megfelelõen rendszeres az utalás az ószövetségi jövendölések beteljesedésére Jézusban: Õ a megígért Messiás. Ezért vezeti be Jézus születésének – elég szûkszavú – leírását a
nemzetségtábla közlésével, amibõl kiderül, hogy Jézus Ábrahám és Dávid egyenes leszármazottja.
Máté a következõkben, mint egyetlen
evangélista, beszámol a napkeleti bölcsek látogatásáról, a menekülésrõl
Egyiptomba, a betlehemi gyermekgyilkosságról és a Szent Család hazatérésérõl Názáretbe.
Hogy mindez mikor történt, arra Máténál egyetlen utalást találunk: Heródes királyról történik említés, akinél a napkeleti
bölcsek „a zsidók újszülött királya” felõl
tudakozódtak és aki – féltékenységbõl –
megöletett Betlehemben minden két éven
aluli fiúgyermeket (aprószentek). Heró-

desról tudjuk, hogy Kr.e. 37 és 4 közt
uralkodott. Jézus tehát nem sokkal Heródes halála elõtt születhetett.
Lukács. Az orvos, mint Evangéliuma
bevezetõjében említi, Jézus életére vonatkozólag „mindennek elejétõl fogva
gondosan” a végére járt. Az õ Evangéliuma a Keresztelõ születésének hírüladásával kezdõdik. Ebbe kapcsolódik Gábor
arkangyal megjelenése Máriánál, közölve vele, hogy Isten Fiának anyja lesz. Ezt
követi Mária látogatása Erzsébetnél,
majd elõbb a Keresztelõ s aztán Jézus
születésének leírása.
Ezeket az eseményeket Lukács három
alkalommal is beleállítja a világi történelem folyásába: elõször jelezve, hogy a
Keresztelõ születése Heródes uralkodása
idejére esett, másodszor József és Mária
betlehemi útját kapcsolatba hozva az
Augustus császár által elrendelt népszámlálással, végül a Keresztelõ föllépésének
idõzítésével Tibériusz császár uralkodása, Poncius Pilátus helytartósága, a helyi
negyedes fejedelmek, köztük I. Heródes
fia, Heródes Antipász uralma idejére
(Lk 3,1-2). Róla egyébként Márk is szót
ejt Keresztelõ János fellépése kapcsán,
amivel az õ Evangéliuma kezdõdik.
Ezek valamennyien ismert személyiségek, függetlenül az evangéliumokban történt említésüktõl. És az is megállapítható,
hogy a rájuk való hivatkozás megfelel annak a szerepnek és idõpontnak, amelyet az
evangéliumok nekik tulajdonítanak. Így az
Augustus által elrendelt népszámlálásra
Palesztina területén, Quiriniusz, Szíria
helytartója utasítása értelmében Kr.e. 8 és
4 között került sor, ami összhangban van
avval a számítással, amely Krisztus születését Kr.e. 7 és 4 közé helyezi. (Mint ismeretes, egy tudós szerzetes az V. században,
Dionysius Exiguus, aki elsõ ízben számította ki a Krisztus születése óta eltelt éveket, elszámította magát 4-7 évvel: ennyivel
korábban született valójában Krisztus. Ennélfogva a jelenlegi 2009 helyett 2016-ot
kellene írnunk.)
A napkeleti bölcsek és az
asztronómia
Máté, Evangéliuma 2. fejezetében beszámol a „napkeleti bölcsek”, helyesebben keleti csillagjósok, vagy ahogy a nép
nevezi õket, „háromkirályok” látogatásáról az újszülött Jézusnál Betlehemben. A
történetnek van néhány szinte meseszerû
eleme. Ez arra indította a bibliai tudomá-

nyok egyes mûvelõit, hogy az egész leírást irodalmi betétnek tekintsék, és csak
jelképes jelentõséget tulajdonítsanak neki: Jézus nemcsak a választott néphez jött,
hanem kezdettõl fogva a pogányokhoz is.
Az esemény kiváltotta minden idõk csillagászainak érdeklõdését éppen a csillag
miatt, amely a „napkeleti bölcseket” útközben
irányította.
Johannes
Kepler
(1571–1628), a Prágában élõ nagy német
asztronómus volt az elsõ, aki feltételezte,
hogy nem egy rendkívüli égitestrõl van szó,
hanem Kr. e. 7-ben a Szaturnusz és a Jupiter
háromszor kerültek „konjunkció”-ba, ami
egy rendkívüli fényerejû csillag benyomását keltette. Csillagjósokról lévén szó tudták, hogy a Jupiter a királyi csillag, a Szaturnusz a zsidó nép jelképe, találkozásuk a
Halak csillagképében pedig a Földközi-tenger vidékét jelentette számukra. Ebbõl levonták a következtetést: megszületett a zsidók királya a Földközi-tenger közelében.
Ez indította õket arra, hogy vállalják a
hosszú út minden fáradalmát. Mindebbõl
mindenesetre igen nagy valószínûséggel állítható, hogy a „napkeleti bölcsek” epizódja
nem mese, nem a túlfûtött keleti fantázia
szüleménye, hanem történeti esemény, jelentõs teológiai mondanivalóval.
***
A mondottakból mindenképpen levonható a következtetés:
1. az evangéliumok ugyan nem történelmet közölnek, de történeti megbízhatósággal és hitelességgel rögzítik, amit
tovább akarnak adni;
2. tartalmuk vallási jellegû, de beleállítva a korabeli környezet, társadalmi és
politikai helyzet koordinátáiba, megemlítve azok nevét, akik a hatalom birtokosaiként bizonyos fejleményekért felelõsek voltak;
3. csodák, csodás események elbeszélése nem jelenti a hitelesség hiányát, ellenkezõleg, lehetõséget ad természetes,
tudományos magyarázatok keresésére és
egy szellemi világ (Isten) létének és mûködésének megközelítésére.
Mindent összevéve azt kell mondanunk: a címben szereplõ „vagy-vagy” –
„legenda vagy történelem” – nem állja
meg a helyét: a karácsony eseményei,
ahogy az evangéliumokban olvashatók,
se nem legenda, se nem történelem csupán. Nem legenda, mert valódi történést
közöl, de nem is csak emberi történelem,
mert egy természetfölötti valóság belépésérõl tudósít a mi világunkba.
Gondolom, nekünk, hívõ embereknek
nem kell a fejünket törnünk efféle problémákkal. Karácsony ennél sokkal több, egyszerûbb és átlátszóbb. Megmutatja, hogy
Isten hogyan és mennyire szeret bennünket.
Frank Miklós

PÉLDA NÉLKÜLI MISE CSÁNGÓFÖLDÖN
Történelmi esemény Csángóföldön.
Együtt misézett Petru Gherghel moldvai
római katolikus püspök és Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök a Bákó
melletti Lábnyikon. A példa nélküli
szertartás a csángó konferencia záróakkordja volt.
A moldvai csángómagyarok 1990 óta
kérik a jászvásári püspökséget, hogy engedélyezze magyar mise tartását. A pusztinaiak egy csoportja a Vatikánig is
eljutott a kéréssel, de eddig
csak ígéretet kaptak.
A magyar, román és latin
nyelvû szertartáson Petru
Gherghel jászvásári püspök arra biztatta a híveket, hogy anyanyelvükön dicsérjék az Urat.
Két püspök egy kis csángó
faluban. Az egyik a megyéspüspök, Petru Gherghel, aki
részt vett a magyar nyelvû
szentmisén (természetesen õ
román nyelven celebrálta azt).

Ezzel egy olyan ajtó nyílt ki, amin most
már be kell menni és szépen végigmenni
az úton – mondta Diószegi László, a Teleki László Alapítvány elnöke.
A konferencia résztvevõi áttörésnek nevezték a többnyelvû egyházi szertartást, és
egyetértettek abban, hogy radikális lépések helyett a párbeszédre kell alapozni a
magyar mise kérdését Csángóföldön.
Szöveg és kép: csango.ro
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IMASZÁNDÉKOK
Decemberre
I.
Általános szándék: Hogy a gyermekeket tiszteljék és szeressék, és soha ne
váljanak a kihasználás különféle formáinak az áldozataivá.
Biztató jó hír 2008. februárból: Az
Észak-Ugandát húsz évig pusztító háborúskodás után a szudáni Juba városban
békemegegyezést írtak alá, melynek értelmében az ugandai kormány és „az Úr ellenálló hadserege” végleges tûzszünetet
léptet életbe. A nevezett „hadsereg” egy
brutális lázadó erõ volt, amely két évtized
során harmincezernél több fiút és leányt
rabolt el, akiket arra kényszerített, hogy
beálljanak a harcoló seregbe.
Jó lenne remélni, hogy a békének ez a jó
híre végleges. Sajnos, naponta látjuk, hogy
a fiú és lány katonák drámája egyáltalán
nincs eltûnõben. Ez az embertelen gyakorlat fõleg a következõ államokban ismétlõdik folytonosan: Afganisztán, Burma, Burundi, Csád, Fülöp-szigetek, Kolumbia,
Kongó, Közép-afrikai Köztársaság, Nepál,
Srí Lanka, Szomália, Szudán. ENSZ-statisztikák 300 000 gyermek katonáról beszélnek világviszonylatban; egyesek szerint sokkal többen vannak. Családjukból
kitépve ezeket a gyermekeket általában
fosztogatásra, gyújtogatásra, honfitársaik
megcsonkítására és megölésére kötelezik
a falvak elleni támadásokban, harcokban.
Ha nem fogadnak szót, megverik vagy
megölik õket. A lányokat módszeresen
megerõszakolják, és a katonai parancsnokok nemi rabszolgáivá válnak.
Ugyancsak drámai és nagyon elterjedt
tény a kiskorúakkal szemben, fõleg a lányokkal, a nemi kizsákmányolás céljából
folyó kereskedés. Szinte lehetetlen tudni,
hány kiskorú esik ennek áldozatául. A
Nemzetközi Munkaszervezet 1 800 000-re
becsüli a számukat. A legtöbbjük Ázsiában
található; de ez a tragikus valóság sok más
országot is jellemez. Az áldozatok átlagos
életkora 14 és 18 év között ingadozik (ez
vonatkozik a gyermek katonákra is); de
nem ritka, hogy már a 8. vagy 9. életévben
elkezdõdik a kizsákmányolás.
Az átfogó probléma – a kiskorúakkal
való visszaélés – két formájáról (a legbrutálisabbakról) szóltunk. Ezen túlmenõen az a puszta tény, hogy negyvenmillió fiú és lány a hazájukban folyó fegyveres harcok miatt nem járhat iskolába,
elénk tárja helyzetük ingatag voltát és a
velük szemben érvényesülõ világrend
igazságtalanságának nagyságát.
XVI. Benedek pápa, mint elõdei is,
többször írt és szólt e problémáról, akár
az egész keresztény közösséghez, akár az
érdekelt országok püspökeihez vagy
szentszéki követeihez. A probléma oka
nem csupán a kiáltó gazdasági egyenlõtlenség és igazságtalanság, hanem a mély
erkölcsi válság, a nemiség otromba, közönséges szemlélete is.
Isten, aki Gyermekként jött közénk,
reményt önt belénk, és arra serkent, hogy
imádkozzunk és dolgozzunk egy igazságosabb és több megbecsülést nyújtó világért azok számára, akik kihasználást és
kegyetlen bánásmódot szenvednek el.
II.
Missziós szándék: Hogy karácsonykor a Föld népei a megtestesült Igében
ismerjék fel azt a világosságot, amely
megvilágosít minden embert, és a
nemzetek megnyissák ajtóikat Krisztusnak, a világ Üdvözítõjének.
Karácsony összetettségében valamiképpen minden benne van. Vegyük ezt
most szemügyre (persze csak töredékesen), szemlélõdve az izajási Emmánuelkönyv néhány sora nyomán. (Iz 9,1.5.)
A nép, amely sötétségben járt,
nagy világosságot látott;
a halál árnyékának lakói fölé
nagy fényesség ragyogott fel. (. . .)
(Folytatás a 4. oldalon)
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BOLDOGGÁAVATÁS
ESZTERGOMBAN

3

BECSÜLJÜK ÖRÖKSÉGÜNKET
(Folytatás az 1. oldalról)

Magyar szentjeink és boldogjaink sorában Meszlényi Zoltán püspök alakja különleges helyet foglal el. Õ az elsõ, aki hazánkban a sztálinista egyházüldözés áldozatai közül a boldogok sorába emelkedik – mondta szentbeszédében Erdõ Péter bíboros az október 31-i boldoggáavatási szentmisén az esztergomi bazilikában.
Az ünnepi szentmise keretében zajló
boldoggáavatási szertartást Erdõ Péter
bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek és Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végezte.
A szertartáson jelen volt Juliusz Janusz
érsek, apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, határon túlról érkezett magyar és vendég
püspökök, valamint a fõegyházmegye
papsága. A bazilikát zsúfolásig megtöltötték a határon innen és túlról érkezett
hívõk, akik között ott volt a római Collegium Germanicum-Hungaricum 41 hallgatója is, arra emlékezve, hogy az új boldog is az intézmény falai között folytatta
tanulmányait. Megjelent Mádl Ferenc
volt köztársasági elnök, a miniszterelnök
képviseletében Kiss Péter miniszter, Katona Béla, az országgyûlés elnöke, a közés tudományos élet képviselõi és a diplomáciai testület több tagja.
A szentmise bûnbánati szertartása
után Andrea Ambrosi posztulátor ola- A boldog ereklyéje a bazilika mellékszul, Szõke János szalézi szerzetes, oltáránál
viceposztulátor magyarul kérte Meszlényi Zoltán boldoggáavatását, röviden ális, hiszen úgy érezzük, „hogy egyéni és
ismertetve a püspök életrajzát. Ezután a közösségi önzésünk, rövidlátásunk, haSzentatya képviseletében jelen lévõ talomvágyunk, gyûlölködéseink olyan
Angelo Amato érsek felolvasta a bol- csapdába ejtettek minket, amelybõl a
doggáavatásról szóló apostoli levelet, magunk erejébõl kiszabadulni nem tuamelyet magyarul Udvardy György dunk”.
püspök tolmácsolt. A Szentatya a levél
Beszéde végén a bíboros Boldog
tanúsága szerint megengedi, hogy Meszlényi Zoltán közbenjárását kérte:
Meszlényi Zoltánt mától kezdve bol- „Könyörögj mindannyiunkért, hogy a
dogként tiszteljük, és elrendeli, hogy li- szívek megújulása tegye jobbá, boldoturgikus ünnepét március 4-én, meny- gabbá körülöttünk a világot, és vezessen
nyei születésnapján tartsuk. Ezután ke- el minél több embert Krisztushoz”.
rült sor az új boldog arcképének lelepleA felajánlás elõtt a szembemisézõ
zésére. A boldoggáavatásért a Szent- oltárhoz vitték Meszlényi Zoltán erekatyának Gaál Endre fõigazgató, a szé- lyéjét, amelyet a szentmise végén hekeskáptalan nagyprépostja mondott kö- lyeztek el a Szent Adalbert-mellékolszönetet.
tárban. Angelo Amato érsek köszöntõ
Szentbeszédében Erdõ Péter bíboros beszéde elõtt hangzott fel Gounod Ave
az olvasmányra és az evangéliumi rész- Maria címû mûve, Lakatos György heletre utalva figyelmeztetett: a keresztény gedûmûvész elõadásában. Amato érember küldetése, hogy Jézus Krisztust sek köszöntõ beszédében kiemelte:
hirdesse, akkor is, ha üldöztetést kell el- Meszlényi Zoltán mától nemcsak a maszenvednie. A Szentlélek azonban meg- gyar, hanem az Egyetemes Egyház
adja a képességet és segítséget, hogy szentjeinek és boldogjainak sorát gaznyíltan tanúskodjunk Jézusról.
dagítja. A vértanúk soha nem kívánnak
Meszlényi Zoltán vértanú püspök éle- háborúságot és viszályt, megbékélésre
te a Szentlélek által megerõsített keresz- és imádságra tanítanak, ez Meszlényi
tény ember tanúságtételének példája – Zoltán vértanúságának tanítása az
mondta Erdõ Péter, majd beszédének to- Egyetemes Egyház és a magyar nép
vábbi részében felidézte az új boldog számára is – mondta az érsek. A szentéletének állomásait és gondolatait, ame- mise a pápai és a magyar himnusz, valyek az Egyházhoz, a Szentatyához való lamint a Boldogasszony Anyánk elhûségét, állhatatosságát tükrözik. Rámu- éneklésével ért véget.
tatott: tanítása ma is megrendítõen aktu(Magyar Kurír)

Meszlényi Zoltán vértanú püspök boldoggáavatási szentmiséje az esztergomi
bazilikában

hogy ez által biztosíthassa a helybeli lakosság megfelelõ fejlõdését, ami viszont már a
mi javunkat is szolgálja, hiszen a közjó bizonyos „kulturális egyensúlyt” követel, ami
ugyancsak magába foglalja alapvetõ kisebbségi jogaink tiszteletét, azt a lehetõséget, hogy megõrizzük és fejlesszük saját
’kultúránk arculatát’, azaz saját nyelvünk,
hagyományunk, értékeink azon örökségét,
amelyet általában a nemzet fogalmával és a
’hazaszeretet érzéseivel’ szoktunk összekapcsolni. II. János Pál pápa viszont ezen
túlmenõen arra is emlékeztet, hogy ezt a
kulturális egyensúlyt sohasem lehet kielégíteni csupán törvényes eszközökkel, mert az
hatástalan marad, ha nem párosul hozzá a
lakosság ethosban gyökerezõ alaphozzáállása, elsõsorban a nagylelkûség és a szeretet, és a kultúra hordozóinak az a képessége,
hogy saját népük és országuk kultúrájának
eleven kifejezõi legyenek, és ha ez a kultúra
már csupán csak valamiféle jól õrzött muzeális örökséget képez. „Egy ténylegesen
eleven kultúrának valójában nincs mit félnie az elnyomástól, mint ahogyan egyetlen
törvény sem tarthatja azt életben, ha már kihalt a szívekben” (Üzenet a Béke világnapjára, 2001. január 1., nr. 14-15).
A Katolikus Egyház megbecsüli, tiszteli
és nagyra értékeli a nemzeti kultúrákat, hiszen „amikor az Evangélium Isten országát
hirdeti, ezt az embereknek meghatározott
kultúra keretén belül kell életté váltaniuk”
(GS 53), a kultúrák állandó és eleven dialógusát sürgeti, hogy gazdagítsák egymást.
Az egyházi közösségekben a vendég és jövevény ezért sokkal inkább „ajándék”, mint
„idegen”, „mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,
úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstõl elrettenti. Mert az egy nyelvû és egy
szokású ország gyenge és esendõ” – olvassuk Szent István király intelmeiben (VI.). Az
Egyház nem csak hitbeli, hanem kulturális
otthonunk is, olyan szolidáris közösség,
amelyben senki sem idegen és mindenütt
otthon vagyunk, bárhol is éljünk. Lehetõséget kínál arra, hogy benne egymásra találjon
minden külföldön élõ magyar, ápolja és kibontakoztassa saját örökségét, de ennek érdekében már nekünk kell fáradoznunk.
Nemrégiben Erdõ Péter bíboros atyánk
rámutatott arra, hogy a nemzeti kultúrák
már önmagukban is valamilyen teológiai
értékkel rendelkeznek és azokat becsülnünk és ápolnunk kell, „mégpedig azért,
mert a teremtett világ értékes, hiszen Isten
bölcsessége és szeretete mutatkozik meg
benne. Ha óvjuk a ritka állatfajokat, a növényeket, a környezetünket, akkor egy olyan
leheletfinom és bonyolult valóságot mint
egy nemzeti kultúra, egy nyelv hogyne kellene a legnagyobb mértékben becsülnünk?
Hogyne fedeznénk fel benne a teremtõ Istennek a bölcsességét és zsenialitását? Ha
pedig ez így van, akkor ezeket az értékeket
óvni, ápolni, gondozni kell” – emlékeztet a
magyar fõpásztor és kifejti: „Az egyes
nemzedékeknek az a feladata, hogy ezt a rájuk bízott értéket ápolják és továbbadják.
Tehát úgy és azért becsüljük meg a saját
nemzeti kultúránkat és nyelvünket, amiért a
másikét is tisztelni tudjuk. Ez a keresztény
szemléletnek a sajátossága, hogy nem csak
az egyiket tisztelem, a másikat pedig lebecsülöm, hanem mindegyiket a Teremtõ
iránti szeretetbõl és elismerésbõl becsülöm
és tisztelem. Ha viszont ilyen értéke van a
nemzeti kultúrának, akkor rá kell döbbenni
arra is, hogy a kultúra továbbadása, a hit továbbadása nagymértékben hasonló, szinte
egymással összefonódó folyamat. Ahogyan
nem lehet világnézetileg semlegesen nevelni egy gyereket – mert valamilyen hozzáállás, valamilyen világnézet mégiscsak átragad a nevelõrõl a neveltekre –, úgy nem le-

het kultúramentesen sem nevelni. Nem lehet azt mondani, hogy majd 20 évesen
döntse el, hogy mi lesz az anyanyelve, addig pedig nem adunk át neki semmit a nyelvi kultúrából. A nevelés, a fejlõdés folyamatában a kultúra nemzeti jellege és a világnézet konkrét arculata – a vallás, vagy
adott esetben a vallástalanság – hat az emberre. Nekünk tehát, akik meg vagyunk
gyõzõdve mind nemzeti kultúránk értékességérõl, mind hitünknek nagyszerû és értékes voltáról, nincs is más választásunk,
mint hogy minél hamarabb megosszuk a
következõ nemzedékkel azt, amit a legszebbnek és a legjobbnak tartunk” – fejezi
be buzdítását Erdõ Péter bíboros, prímás,
érsek (MK, 2009. február 7). Keresztény
magyar kultúránk megõrzése az idegenben
nem könnyû feladat, mégis erre köteleznek
azok az õsi szálak és gyökerek, amelyek a
gondviselõ Isten bölcsességébõl, a teremtett
világ rendjébõl fakadnak, mindmáig meghatározzák és gazdagítják életünket.
*
Az elmúlt évben ismét meglátogattam
több magyar közösséget az európai országokban, az Egyesült Államokban és Kanadában, és mindenütt tapasztaltam Híveink
hûséges ragaszkodását õsi gyökereinkhez.
A magyar közösségekben szentmiséket,
szentbeszédeket és elõadásokat tartottam,
helyenként bérmáltam, családokat és betegeket látogattam, találkoztam és elbeszélgettem az ünnepi fogadásokra összegyûlt
hívekkel. Lelkipásztori látogatásaim során
mindenek elõtt a krisztusi evangéliumot
hirdettem, és mint most is, ez által arra törekedtem, hogy a nagyvilági szétszórtságban élõ magyar testvéreimet megerõsítsem
õseink szellemi örökségéhez való kötõdésükben, azaz egyetemes és nemzeti értékeink, édes anyanyelvünk és kultúránk, magyar hagyományaink és keresztény hitünk
megbecsülésére és ápolására, magyar egységre és összetartásra bátorítsam õket.
Lelkipásztori utazásaim során többször
találkoztam és tanácskoztam a külföldi magyar lelkipásztorokkal is. A közös tanácskozások mellett fontosnak tartottam az
egyéni beszélgetéseket is velük. Részt vettem az amerikai és európai magyar papok
találkozóin, ezeken szentmiséket, elmélkedéseket és elõadásokat tartottam. Ahol a helyi lelkipásztorok jónak látták, vagy az
ügyek megkívánták, szívesen találkoztam
és tanácskoztam a helyi fõpásztorokkal is.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar gyûlésein, egyéb találkozókon és nemzetközi konferenciákon képviseltem közös ügyeinket.
Mindez a szolgálat alig lenne megvalósítható a külföldi magyar hívek és paptestvérek nagylelkû hozzáállása, hozzájárulása és támogatása nélkül. Ezért ezúton
is megköszönöm a külföldön élõ magyar
testvérek, lelkipásztorok és hívek minden
nemes fáradozását keresztény hitünk és
magyarságunk szolgálatában. Köszönöm
irántam tanúsított szeretetüket, minden
erkölcsi és anyagi támogatásukat közös
lelkipásztori szolgálatunk megvalósításában. Isten fizesse meg minden nagylelkûségüket és figyelmességüket.
A közelgõ ünnepek alkalmából kívánok
mindenkinek lelkiekben gazdag, szép, bensõséges adventi szent idõt, aztán kegyelemteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Mindezek után pedig, Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szûz Mária, Szent István király és az összes Magyar Szentek közbenjárására, áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
München, 2009. november 29.,
Advent elsõ vasárnapján
Dr. Cserháti Ferenc c. centuriai püspök,
külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök
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Gyermekeknek

SZENT MIKLÓS NEM TÉLAPÓ!
Egyszer – még évekkel ezelõtt – tanúja
voltam egy üzletben annak, hogy egy
édesanya a Télapóval ijesztgette rakoncátlan kisfiát. December eleje volt éppen,
s az üzlet tele Mikulás-figurákkal, kicsikkel, nagyokkal, mind-mind csokoládéból.
Hát egy ilyent akart a gyermek, sõt követelt nagy hangon. Az édesanya pedig mérgében a Télapóval fenyegetõzött.
Illik vagy nem illik – akkor nemigen
gondoltam az illendõségre – kioktattam az
édesanyát, hogy a Télapó nem is létezik, az
csak mesefigura, akár a Tavasztündér, vagy
a Krampusz. A sok-sok csokoládéfigura viszont Szent Miklósnak állít emléket, akár
tudunk róla, akár nem. Õ viszont nagyon is
valódi volt, Myra város püspöke, aki még a
Niceai Zsinaton is részt vett. Szóval igazi
történelmi személyiség. Az õ emlékét idézi
minden évben a sokmilliónyi csokoládéfigura, továbbadva a szent szeretetét.
Miklós püspök ugyanis rengeteg emberen segített földi életében. Különösen is

szerette a gyerekeket. Ezekrõl a dolgokról
bizonyára hallottatok már a templomban,
vagy a hittanórán. De tudjátok-e, hogy
Oroszországban annyira tisztelik õt, hogy
õ az ország fõ patrónusa? S azt tudjátok-e,
hogy Szent Miklós a tizennégy segítõ
szent egyike? És tudjátok-e, kiknek a védõszentje? Még felsorolni is nehéz; a tanulóké, a gyermekeké, a leányoké, a hajósoké, a foglyoké, a pékeké, a kereskedõké, a gyógyszerészeké, a jogászoké.
Ugye egyetértetek velem, hogy egy
ilyen nagyszerû ember, egy igazi szent
alakját nem foglalhatja el egy nem létezõ
mesefigura? Persze azért megvan a helye a
Télapónak is. De csak a mesekönyvekben.
Azt pedig a legkisebb gyermek is tudhatja,
hogy a mesehõsökhöz nem szokás imádkozni, sem pedig kérni vagy várni tõlük
bármit is. Ám Szent Miklóssal más a helyzet, mert õ nem mesehõs, hanem igazi ember, aki ráadásul „igaz” ember volt…
András bácsi

Fiataloknak

ÖRÖMHÍR
Vannak emlékeim, képek, amelyek
elgondolkoztatnak s ugyanakkor fel is
vidámítanak… Valamikor, már elég régen volt, megragadta a figyelmemet egy
kép: az unokaöcsém olvasni tanul. Buksi
fejét mélyen a könyv fölé hajtja, mutatóujjával minden betût-szótagot követve
próbálja megfejteni a leírt szöveg értelmét. Nem mondom, hogy mindig, az elsõ nekifutásra minden kibetûzött szónak,
mondatrésznek értelme volt, de öröm
volt nézni sugárzó arcát, amikor végre
sikerült.
Gondoltam magamban: csak így tovább! – hiszen most és így fedezed fel és
hódítod meg a világot… Így fogod megérteni a világmindenséget, a mesék varázslatos világát, a mondákat, legendákat,
Robinson Crusoe, Winnetou, Tarzan és
társai izgalmas történetét és még mennyi
minden mást… Egy nap megérted azt is,
hogy a felnõttek, akik már ugyan folyéko-

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

Gyermek született nekünk,
fiú adatott nekünk;
hatalmat kapott a vállára,
és ezt a nevet adták neki:
csodálatos-Tanácsadó, erõs-Isten,
örök-Atya, béke-Fejedelem.
Az egyiptomi fáraó koronázása meg az
ószövetségi nagyok (Mózes, Dávid, Salamon) kiválóságai adják a mondanivaló kiindulási alapját. Maga a szerzõ a kortárs
és a jövõ Emmanuelrõl („Velünk az Isten”) szól. Jézus születésével teljessé válik
ez a mindent magába foglaló valóság.
Isten részvéttel viseltetik irántunk; fölébe hajol az emberiségnek, sötétségünket felderíti egy Kisded mosolyával.
Szemléljük az Istengyermeket; imádkozzunk az általános szándék szerint a világ
gyermekeiért: törékenységükben és védtelenségükben segítsék és szeressék õket, soha
ki ne használják, és vissza ne éljenek velük.
A missziós szándékban a Szentatya (mint
ahogy évenkénti karácsonyi üzeneteiben) arra hív: imádkozzunk, hogy Jézus fénye elérje
a Föld minden határát. Gazdagok és szegények, vezetõk és egyszerû polgárok, nõk és
férfiak, nagyok és kicsinyek: valamennyien
nyissák meg szívük ajtaját Krisztus világosságának. Ez a Világosság irányítsa lépteinket a béke és az egyetértés felé, amelyre az
emberiségnek ma (is) sürgetõ szüksége van.
Claudio Barriga SJ – Nagy Ferenc SJ

nyan tudnak olvasni, néha úgy érzik,
hogy még mindig „elsõsök”. Hírek, események, néha rejtett üzenetek árasztják el
õket, amelyek elõtt értetlenül állnak, de
talán csak azért, mert már nincs meg bennük az a kíváncsi lelkesedés, mint a szavakat silabizáló nebulóban…
Ilyenkor, karácsony elõtt el kellene
gondolkozni azon, hogy ennek a csodálatosan szép ünnepnek az üzenete miért
jelent olyan keveset nagyon sok embernek. Nem ismeri, nem tudja megfejteni
rejtelmét, mert mindent tudni és ismerni
vélõ hozzáállásából csak egy valami hiányzik: a mindent felfedezni és befogadni akaró gyermeki lelkület. Ne tegyünk
mást ezekben a napokban, csak ennyit:
ezt az egyetlen mondatot, gyermek és felnõtt, betûzzük, silabizáljuk együtt. „Ma
megszületett a Megváltótok, Krisztus az
Úr, Dávid városában” (Lk 2,1-14).
Pál atya

DÉLVIDÉKI PÜSPÖK PERUBAN
A Peruban szolgáló
délvidéki ferences püspök, Zserdin Antal
Gellért tett tanúságot
október 14-én a Lateráni Szent János-bazilikában megrendezett
missziós virrasztáson.
„A Gondviselés titokzatos útjainak köszönhetõen püspöke
lettem a perui õserdõ
bennszülötteinek az
Amazonas vidékén,
San Ramon központtal” – mondta a püspök, aki a múlt század
hetvenes éveiben érkezett misszionáriusként a latin-amerikai országba a zágrábi ferences provinciából. „Miközben
evangelizáltam az indiánokat, magam is
evangelizálódtam. A sûrû õserdõt átszelõ sok-sok ösvény és folyó mentén kitartóan törekszünk missziós és bennszülött
munkatársaimmal, hogy szárba szökjenek az Ige magvai, melyeket Isten minden ember szívébe beleültetett.”
A lendvai születésû püspök elmondta,
hogy az Amazonas népe elszánt küzdelmet folytat a fakitermelésben érdekelt
pénzemberekkel szemben a trópusi erdõk megmentéséért. „A perui köztársasági elnök néhány hete felkért minket,
püspököket, hogy legyünk békéltetõk a
gyakran véres konfliktusokhoz vezetõ
vitákban. A bennszülöttek pasztorációjáért felelõs püspöki bizottság koordinátoraként elkötelezett támogatója vagyok az
Amazonas-vidék és az Andok õslakosságának” – tette hozzá.
Peru népessége 28 millió, 88 százaléka
katolikus. Az Egyház a spanyol gyarmatosítás és az elsõ misszionáriusok megérkezése után a XVI. században gyökeret
eresztett, de az Andokon túli hatalmas õserdõkben ma is vannak még olyan bennszülött törzsek, amelyek nem hallottak
Krisztus Örömhírérõl. Az ország 45 egyházi közigazgatási egységre van osztva,
1500 plébánia keretében folyik a lelkipásztorkodás. 2900 pap (1650 egyházmegyés, 1250 szerzetes) mûködik. Az Ama-

zonas missziós vidékén
az Egyház szervezettségi foka és a helybeli
papság létszáma még
nem érte el azt a szintet,
hogy püspökségek alakuljanak. Itt úgynevezett prelaturák és apostoli helynökségek mûködnek. Az apostoli
helynökségek egyike
San Ramon, melynek
2002 óta Zserdin Antal
Gellért a püspöke. A
közel magyarországnyi
kiterjedésû, 400 ezer lelket számláló
vikariátus területén még ma is élnek felfedezetlen törzsek. A bennszülöttek száma
körülbelül 55 ezer fõ, a többiek az ország
más részeirõl érkezõ bevándorlók. A helynökséghez 18 missziós plébánia tartozik,
23 (11 egyházmegyés, 12 szerzetes) papja
van. Munkájukat 67 szerzetesnõvér és 15
szerzetestestvér segíti. Peru evangelizálásában a ferencesek a kezdetektõl fontos
szerepet játszottak. Az országban ma is
270 ferences tevékenykedik, sokan közülük az õslakosság körében.
Ferences Sajtóközpont

MIÉRT LETT...
(Folytatás az 1. oldalról)

és Istenével szemben, föllázadt Alkotója
ellen. Ezt a mérgezõ betegséget csak egy
orvosság gyógyítja: a legteljesebb engedelmesség, egészen a halálig, mégpedig
a kereszthalálig. Kezdve a gyermekké
válástól, a szegénysorsban való szüléstõl.
Akinek nincs gyomorsava, annak sósavval pótolják; akinek nincs a csontjában
mész, annak babbal kell pótolnia a meszet. Ahol az elégedetlenség rontja az
emberi természetet, ott egy orvosság
használ: Isten Fia emberi testet öltött, kicsinnyé lett, tehetetlenné, pólyába takarttá és szegénnyé – engedelmességbõl.
Ezért lett az Isten gyermek…
(A Szív 1948. december 25-i számából)

MEGEMLÉKEZÉSEK ZÁGON JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJÁRÓL
A XX. századi
magyar emigráció
egyik legnagyobb
alakja születésének 100. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el augusztus végén az agostyáni
templom homlokzatán, amikor a
templom 200 éves
fennállására emlékeztek. Október 31-én
a tatai kapucinus templomban tartottak
ünnepi szentmisét a helyi piarista öregdiákok szervezésében Zágon József emlékére.
A szentmisére meghívták Rómából
Zágon József mai utódait, Ruppert József piarista szerzetest, a Szent István
Alapítvány elnökét és a Szent István Ház
igazgatóját, valamint Németh Lászlót, a
Pápai Magyar Intézet jelenlegi rektorát.
Zágon József 1953-tól 1964-ig volt az Intézet vezetõje, az Alapítványt 1965ben hozta létre, a zarándokházat pedig
1967-ben avatták fel.
A 100. évforduló napján, november
2-án a római Pápai Magyar Intézet kápolnájában tartottak szentmisét, ahol az

Intézet közössége, a Vigilancia Bizottság és a Szent István Alapítvány tagjai
hálás szeretettel emlékeztek egykori
elöljárójukra, illetve alapítójukra, arra a
papra, akinek köszönhetõen az ötvenes
évek közepén megjelenhetett és Magyarországra is eljuthatott a Békés-Dalos újszövetségi Szentírás fordítása.
***
Zágon József Agostyánban született
1909. november 2-án. Bécsben szentelték a Gyõri Egyházmegye papjává
1935. július 14-én. Apor Vilmos gyõri
püspök 1943-ban irodaigazgatójává nevezte ki. 1946-ban gyõri kanonok lett.
A kialakult politikai helyzet miatt 1949.
január 6-án kénytelen volt elhagyni Magyarországot. Az Egyesült Államokba
akart utazni, erre azonban nem került
sor, mert XII. Piusz pápa a Magyar Püspöki Konferencia megkérdezését követõen 1950 nyarán kinevezte a külföldi
magyarok apostoli vizitátorává. Rómában telepedett le, központi irodáját pedig Innsbruckban nyitotta meg. Rómában az Actio Catholica in Exteris egyik
vezetõje lett.
1951-ben közremûködésével jött
létre az Anonymus Könyvkiadó,

amelynek 1958-ig elsõ igazgatója volt.
XII. Piusz 1952-ben titkos pápai
kamarási címmel tüntette ki. 1953-ban
a Pápai Magyar Egyházi Intézet (PMI)
igazgatója, miután az Exsul Familia
apostoli konstitúció megjelenését követõen megszûnt vizitátori beosztása.
1953-ban az Olaszországban élõ magyar emigránsok nemzeti vezetõje.
1956-ban a Sacra Congregatio Consistorialis legfõbb tanácsába kapott kinevezést. Ugyanebben az évben pápai
prelátus, 1963-ban pedig a Santa Maria
Maggiore-bazilika tiszteletbeli kanonokja lett.
1964. november 5-ig vezette a
PMI-t, amikor a Vatikán és a Magyar
Állam közötti 1964-es részleges megállapodásban foglaltaknak megfelelõen átadta azt a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia képviselõinek.
1965-ben létrehozta a Szent István Alapítványt, majd a Szent István Zarándokházat, amelyet 1967. augusztus
20-án szenteltek fel. 1971-ben kulcsszerepe volt abban, hogy Isten Szolgája Mindszenty József bíboros elhagyta
a budapesti amerikai követséget, és
nyugatra távozott.
Németh László, Róma
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Floridai levél

SZÁMOK
TÜKRÉBEN
A gazdasági recesszió még erõseb ben érinti a nõi munkavállalókat, mint a
férfiakat – jegyezte meg az USA munka ügyi miniszternõje, Hilda Solis. Angliá ban a Manchester Business School pro fesszora, Marilyn Davidson a messzitávoli jövõbe tekintve fest riasztó képet.
Amennyiben nem történnek alapos vál tozások – írja –, a nõi-férfi munkabér
közötti különbség (Angliában) csak 187
év múlva rendezõdik! De hogy van ez
máshol?
A statisztikai adatoknak kijáró óva tossággal nézzük a számokat, elõrebo csátva, az összehasonlítások mindig a
férfiaknak kedveznek. Az USA-ban 1
dollár helyett a nõ csak 73 centet kap,
Németországban az arány 1 a
0,78-hoz. Sokkal jobb a helyzet a
skandináv államokban, az átlag kü lönbség 10% körül mozog, míg – ki
hitte volna – Indiában csupán 3%. A
negatív világrekordot a hatalmas ki terjedésû Brazília könyvelheti el ma gának. De néhány tényre nem világí tanak rá még a legpontosabb számok
sem. Így arra, hogy a célba vett álla mok összlakosságát illetõen mi az
arány a bérért, fizetésért dolgozó fér fiak és nõk között. A másik nagyon lé nyeges kérdés: földünkön az érintett
korosztályokban hány százalékuknak
van egyáltalán lehetõsége tanulni, és
milyen fokú a végzettsége? Például a
tálibok filozófiájába nem férnek bele a
tanult nõk, ezért nemcsak tiltják a lá nyok iskoláztatását, hanem kegyetle nül büntetik/bántalmazzák még a „tet ten ért” kis elemistákat is, akik véte nek a tilalom ellen! Máshol a szükség,
a nyomor, a különbözõ okok miatt me nekülni kényszerülõk kétségbeejtõ
helyzete, a puszta létért folyó küzde lem eleve lehetetlenné teszi az iskoláz tatást. A számok arról sem beszélnek,
hogy egy nõ a „fizetett” munkája mel lett még hányféle tevékenységet végez.
Visszakanyarodva Marilyn David son egyetemi tanár fejtegetéseihez,
meglepõ az a megállapítása, mely sze rint a nõk és férfiak fizetése/juttatása
közötti különbségekhez hozzájárulnak
maguk a nõk is. Más a „hozzáállásuk”.
Mert amíg a férfi az egyre magasabb fi zetésért, beosztásért küzd – hiszen neki
ez a siker fokmérõje – a nõ megelégszik
a jól végzett munka megnyugtató érzé sével. Hozzájárul továbbá az is, hogy
(kivételektõl eltekintve) a nõknek ki sebbek az elvárásaik, nem harcolnak
eléggé az elõmenetelért. Nem akarják,
hogy agresszívnak tartsák õket. És – te gyük hozzá kiegészítésként – az irodai,
stb. munka mellett még éppen elég fel adat vár rájuk. A napi 6-8 óra letölté sével nem áll meg a menet, nem jön a
pihenés. A „munka” megy tovább – tel jes erõvel.
A nõk munkájának bonyolult sokolda lúságára mulatságos karcolatban mutat
rá a tekintélyes The Brasilian, a havonta
két nyelven, angolul és portugálul meg jelenõ újság.
A brazilok nagy sikerû írónõje Cla rice Lispector. A The Brasilian pillanat felvétele Clarice otthonába viszi el az ol vasót, aki így döbben rá, hogy milyen zû rös körülmények között születnek az õ
annyira kedvelt olvasmányai.
Reggeli pillanatfelvétel. Clarice a
konyhaasztalnál ül. Elõtte az írógépe,
körülötte zsibonganak a gyerekei. Sípol
a vízforraló. Az ajtóban megjelenõ férje
kedvenc ingének a gallérját keresi rajta.
Clarice pedig – mit is tehetne mást –
mindenkire figyelve kopogtatja a sorokat
az írógépén...
Bitskey Ella,
Sarasota

A POKOL MALMAI
A közelmúltban egy
németországi felolvasókörúton lévõ magyar író
Münchenben egy kérdésre válaszolva elismeréssel
szólt Németországról, mert
– mint kifejtette – sikerült
mind a barna, mind pedig
a vörös történelmi múltat
feldolgozni. Ez nagymértékben segíti az erkölcsi
megtisztulás folyamatát,
annak ellenére, hogy megtörtént bûnöket csak megbánni lehet, de jóvá tenni
aligha. Ilyenekben pedig
igencsak bõvelkedett a
huszadik század két szörnyû diktatúrája: a fasizmus és a kommunizmus.
A múlttal való szembenézés nélkül csak jóval lassabban hegednek az elnyomó rendszer okozta sebek. Tény, hogy a történtek lassú feldolgozása Magyarországon is folyamatban van, erre utal számos
könyv, monográfia.
Huszár Tibor történész
legújabb könyve „A pokol malmai” is része annak a nehézkesen haladó
feltárási munkálatnak, amelynek célja az évtizedeken át elhallgatott, sõt
letagadott események történelmi közegbe való beágyazás útján történõ bemutatása. Huszár Tibor a
hírhedt ÁVH egyik vezetõjének ügyét taglalja a
fellelhetõ dokumentumok
alapján. A szerzõ is hangsúlyozza könyvének elõszavában, hogy sok adathoz a mai napig nem lehet
hozzáférni, tehát be kellett érje azokkal, amelyeket a történész kutatók
számára feloldottak a korábbi titkosítás alól. A kötet olyan korszakba vezet

el, amelyben a hatalom
csúcsán lévõk is a bizal
matlanság légkörében szünet nélkül keresték és irtották az ellenséget – így
alakulhatott ki egy olyan
paradox helyzet, amelyre

tökéletesen ráillett a
francia forradalom egyik
vezéralakjának, Robespierre-nek szállóigévé vált
mondása: a forradalom
felfalja gyermekeit.
Ami 1945 után a vasfüggönytõl keletre esõ országokban történt, elképzelhetetlen lett volna a fanatikus vakhit nélkül, ami
számos kommunistát, így
az ÁVH magas beosztású
vezetõit is áthatotta. Szûcs
Ernõ, a Szovjetunióból a
Vörös Hadsereg nyomában hazatért állambiztonsági tiszt dossziét vezet a
saját testvérérõl, aki Londonban vészelte át a második világháborút, hogy
kelepcébe csalhassa és
mint eretnek-elhajlót bedarálhassák a pokol malmai. Szûcs Ernõ közvetlen munkatársait nem
egyszer arra inti, hogy ne
hagyják magukat soha befolyásolni a tényektõl. Már
ez a figyelmeztetés is a sú-

lyos lelki torzulás iskolapéldája, noha ezt az álláspontot az elnyomó
rendszer haszonélvezõinek zöme is magáénak
mondhatta, ugyanis külföldi útjai során nem
hagyta magát „megtéveszteni” a látottak által… Az
olvasót borzalommal tölti
el, hogy juthattak olyan
sokan odáig, mint Szûcs
Ernõ – aki ugyan elnyerte
méltó büntetését, mégpedig éppen attól a szörnyû
gépezettõl, amelynek maga is csupán egy fogaskereke volt, de áldozatainak
jórészét a mai napig a feledés homálya fedi.
Huszár Tibor dokumentumkötetének lapjain olyan
alakok kelnek életre, akik
egykor hús-vér bizonyítékai voltak a gonoszság
megtestesülésének, és még
ha hittek is a Párt vagy a
Szovjetunió tévedhetetlenségében, híján voltak a keresztény-nyugati erkölcsi
értékeknek és céljaik megvalósításában elrugaszkodtak az emberi érzés legparányibb szikrájától is. A
szerzõ azon túl, hogy történészhivatásának megfelelõen szigorúan ragaszkodik a bizonyítható tények
tálalásához, aktívan közremûködik egyfajta katarzishoz is, mert csakis az erkölcsi alapértékek helyreállítása és a társadalom körében történõ megszilárdítása szolgálhat zálogként
arra, hogy amirõl „A pokol
malmai” címû kötetben olvasunk, ne ismétlõdhessék
meg soha többé.
(Huszár Tibor: A pokol
malmai; Corvina Kiadó,
Budapest 2009)
Vincze András

MEISTER ÉVA SZÍNMÛVÉSZNÕ
BEMUTATKOZÁSA MÜNCHENBEN
Az 1956-os forradalom
évfordulójának megünneplése a Széchenyi Kör
rendezésében idén különös élményt jelentett a
résztvevõknek. Az est kiemelkedõ vendégelõadója az erdélyi származású
Meister Éva színmûvésznõ volt. „Psalmus Hungaricus – 1956” címû irodalmi mûsorában a magyarság szabadságvágyáról és
harcairól szólt és dalolt;
versekkel, székely és magyar népdalokkal színesítve vezette hallgatóit a
magyar történelem dicsõ
korszakain át – a Rákóczi-féle szabadságharctól
napjainkig.
Meister Éva különös,
mélyen zengõ, bársonyos
hangja az 1956-os forradalom eseményeinek és
hõseinek tragikus sorsát,
a hõsies önfeláldozás feledhetetlen emlékeit oly
megrendítõn, elemi erõvel elevenítette fel. Egy-

szerûen és tisztán vezette
végig a hallgatóságot a
„csillagok útján” –, többségüknek könnyeket csalt
a szemébe…
A karizmatikus színmûvésznõ bemutatkozása
a müncheni magyar hallgatóság elõtt sokakban
õszinte érdeklõdést keltett
személyes sorsa, származása és mûvésszé érésének története iránt is.
A mûvésznõ a székelyföldi Oldhévízen született, a brassói érettségit
követõen a marosvásárhelyi színmûvészeti fõiskolán végzett. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
tagjaként sokoldalú szerepkörben aratott sikert,
míg 1987-ben családjával
Magyarországra
menekült. 1989 óta önálló elõadóestjeivel járja – modern Dérynéként – Magyarország, Németország,
Erdély és a Délvidék városait, falvait. Rendezõ-

ként is sikeresen mutatkozott be a szolnoki gyermekszínház, a Kölyök Színpad vezetõjeként. Férje
Molnár H. Lajos író, gyermekei: Magor és Boglárka.
November 1-jén, a reformáció évfordulóját ünneplõ Református Magyarnyelvû Egyházközség
rendezésében – a hagyományos vasárnapi istentisztelet után – a Kreuzkirche színháztermében
került sor Kocsis István
„Árva Bethlen Kata” címû
monodrámájának bemutatására a színmûvésznõ elõadásában.
Meister Éva a nagy lelki
sodrások és kirobbanások,
katarzisok mestere. Elõadásaival maradandó emléket
állított a müncheni magyarok szívében, s bizonnyal
beírta nevét a kiemelkedõ
tehetségek és sikeres mûvészek lexikonjába.
Lányi Irén

KEDD REGGEL
Miért éppen kedd? Mert akkor van
Szûcs Vilma barátnõm tornaórája, amelyen nekem „hazafias kötelességem”
idõben megjelenni.
– A többiek elkéshetnek, de te magyar
vagy, neked példát kell mutatnod!
Nos, Vilma tornaórája ürügyül szolgál arra is, hogy reggeli teendõimet sebtében összecsapva, elõbb „lelépjek” hazulról, s kiülve a tóparti kávéházba, olvassak, írjak, elmélkedjem…
Otthon persze ezt nem közlöm. Aligha
értenék meg, mit jelent ennek a lopott
órának az intenzitása. S az az érdekes,
hogy Vilma tornaórája nélkül nem tudom
megvalósítani! Más alkalmakkor ez nem
megy, noha százszor elhatároztam, hogy
minden kötelezettség nélkül is fölkelek
idõben, és… De nem is a fölkeléssel van a
baj, hanem az érveléssel! Nemcsak a család, hanem önmagam felé is! Mintha valami szégyellnivaló lenne abban, hogy az
embernek magányra van szüksége, s nem
akármikor („ha a napi munkámat elvégeztem”), hanem reggel, a friss levegõ, a
harmatos füvek társaságában…
Egyetlen elolvasott mondat ilyenkor
száz másikat virágzik. Az elme és a szív
ilyenkor éppolyan tiszta és átlátszó, mint
a tavaszi ég…
*
Kedd reggel.
A La Lanchetta teraszáról a parti sétányt szegélyezõ, piros virágú kaméliabokrokra, a fehér bordájú sétahajókra, a
valószínûtlenül sima, csöndes vízre látni,
amelyen többek között az én világoskék
ladikom is ringatózik. Fülledt napokon
átevezünk vele a szemközti San Rocco-ba
ebédelni. A kis, zöld lombos csárdát csak
a tó felõl lehet megközelíteni, tehát elsõsorban „vízi emberek” látogatják. A
„parkolót” meszelt cölöpök s hozzájuk
csatlakozó, rövid stégek alkotják, amelyeken, ha nem vigyázunk, szálka megy a
talpunkba.
*
Kedd reggelenként, mielõtt beülök a
bárba, kiveszem leveleimet a postafiókból. Ritkán fordul elõ, hogy nem találok
semmit. Ha ki sem mozdulok az odúmból,
akkor is állandó kapcsolatban vagyok az
egész világgal; jobban, bensõségesebben, mint az ide-oda bolyongók.
Elõször is az újságok! A legtöbb nyugati magyar nem él teljes mértékben a
szabadság adta lehetõségekkel, pedig mi
elõnyösebb helyzetben vagyunk az itt élõ
bennszülötteknél is, hiszen nemcsak nyugatról, hanem keletrõl is „elsõ kézbõl”
kapjuk a híreket. Olvashatunk mindent
és mindennek az ellenkezõjét is! Milyen
rendkívüli lehetõség a tájékozódásra, az
értesülések összehasonlítására, a látókör tágítására. Idegen nyelvû lapok és
magyar sajtótermékek – öt világrészbõl!
Ha nem is olvasok el minden cikket (lehetetlen és fölösleges lenne), csak átfutom a címeket és íróik nevét, akkor is óriási tudásra teszek szert. Az ismerõsök
fejtegetéseit pedig szinte személyes üzenetnek tekintem.
Levelezésem (régen, a „bibliai idõkben”) csupán szûk rokoni, baráti körömre
korlátozódott. Ezen kapcsolataim késõbb
erõsen beszûkültek, hiszen a hazaiakkal
régóta nem beszélünk „egy nyelvet”. Viszont megsokszorozódott a gondolatcserém azokkal, akikhez „szakmai” kötelék
fûz: nyugati politikusok, közéleti emberek,
írók, mûvészek a világ minden tájáról, na
és nem utolsó sorban cikkeim, könyveim
olvasói, akik néha megható kedvességet és
figyelmet tanúsítanak irányomban.
Egyre több olyan partnerem van,
akit személyesen nem ismerek. A különös az, hogy egészen meghitt, bizalmas
barátság alakulhat ki ilyen esetekben is,
(Folytatás a 7. oldalon)
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„A HIT EREJE KÉPES KIEMELNI
A BÛNBÕL”

MEG TETSZIK-E NÉZNI
A NÕPÁPA CÍMÛ FILMET?

Olaszországi zarándoklat és körút

Gondolatok egy film kapcsán

München, Rosenheim és Kempten magyar híveihez csatlakoztak néhányan
Erdélybõl és Magyarországról, így 67 fõ indult el október 10-én hajnalban a
Müncheni Magyar Katolikus Misszió által tervezett útvonalon, melynek minden
állomása kiemelkedõ jelentõségû: Verona, Padova, San Marino, Loretto,
Manoppello, San Giovanni Rotondo, Pompei, Róma, Assisi.
A program dús volt, így erõs tempót Vezúv lábánál fekszik. Végigbotorkálkövetelt a résztvevõktõl. Verona, tunk kõkockáin, majd elindultunk az
utunk elsõ, gyönyörû állomása. Legis- „örök város”, Róma felé. Párnapos itt
mertebb nevezetességei: az Aréna, a tartózkodásunkat a szálláshelyünkön
Piazza delle Erbe, középen a szökõkút kedvesen szorgoskodó nõvérek is kelleés a „Veronai Madonna” (itt tapasztal- messé, széppé varázsolták. Gyalogos
hattuk meg elõször, hogy az olaszok kultúra-túránk a Piazza Navona három
fagylaltkínálatának ízválasztéka vég- díszkútjával és Szent Ágnes-templotelen), és Shakespeare Rómeó és Júlia mával, a Spanyol-lépcsõ, a csúcsán álcímû mûvébõl oly híressé vált Júlia er- ló Trinita dei Monti-templommal és a
kélye. Pádua felé haladva, utunkat szí- Trevi-kúttal kezdõdött. A város nevenesítette Baumgartner Antal zarándok- zetességeirõl csak érintõlegesen ejtünk
társunk történelmi eseményeket és szót: a Santa Maria Maggiore-bazilika,
Szent Antal életét tartalmazó elbeszé- a Lateráni-bazilika, a Szent-lépcsõ, a
lése. A Szent Antal-bazilika a rendház- Colosseum, a Callixtus Katakomba, a
zal és a kolostorudvarral a világ egyik Falakon kívüli Szent Pál Bazilika, a
legnagyobb mûvészeti mestermûve, a Vatikáni Múzeum, a Sixtusi-kápolna
kereszténység egyik leghíresebb és és a Szent Péter-bazilika. A Szent Péter
leglátogatottabb szentélye. Itt õrzik a tér egyszerûen lenyûgözõ. Itt gyûltünk
szent földi maradványait és a tárgyi össze a szerdai általános pápai kihallemlékeket. Turisták özönlenek a világ gatásra. A papamobilján begördülõ
minden tájáról, hogy csöndes áhítattal, XVI. Benedek pápát ki távolabbról, ki
imával adózzanak a szent emlékének. karnyújtásnyira láthatta, üdvözölhette.
Szentmise után elindultunk a világ Meglepõ és szívet melengetõ volt, amiegyik legkisebb állama, San Marino fe- kor XVI. Benedek pápa anyanyelvünlé. Betekintettünk Szent Marino kápol- kön is megszólalt, és a következõket
nájába, megnéztük a San Marino-ko- mondta: „Nagy szeretettel köszöntöm a
lostort, bóklásztunk a girbe-gurba kis magyar híveket, elsõsorban azokat,
utcácskákon. Loretto, a világ egyik akik Mélykútról, Székesfehérvárról és
leghíresebb kegyhelye felé haladva a számomra oly kedves Münchenbõl
utunkat ég felé törõ cédrusok, vadon érkeztek. Október hónapját a Rózsafünõtt leanderbokrok, virágok, olajfa ül- zér jegyében töltjük. Fedezzétek fel újtetvények
övezik.
A
Szent ra a Szûzanyával való közösséget ezen
Ház-bazilikában áll Mária csodás mó- õsi imádság erejével. Apostoli áldádon idehozott názáreti háza, Mária szü- sommal: Dicsértessék a Jézus Kriszletésének és Jézus nevelkedésének tus!”. A Szent Péter-bazilika altemploszínhelye. Manoppellóban õrzik a ka- mában található Magyarok Nagyasszopucinusok „Veronika kendõjét”, egy nya-kápolnában bemutatott szentmisén17x24 cm-es fátyolt, amely mindkét ol- ken nem is zenghetett volna más dal
dalán egy férfi arcmását hordozza. Tu- szebben, mint a Pápai és a Magyar Himdományos kutatások kiderítették, hogy nusz. Szellemiekben és lelkiekben gaza kendõn lévõ és a torinói halotti leplen dagabban hagytuk el az Örök Várost Aslévõ arc megegyezik. Számos csodás sisi felé. Utunknak ezen a gyönyörû szagyógyulás fûzõdik a Kendõhöz. kaszán Toscanát nem megemlíteni nagy
Hosszú várakozás után kis csoportunk- mulasztás lenne. Lankás dombvidékein
nak is sikerült a Szent Arc elõtt magya- egymást érik az olajligetek, legelészõ álrul fohászkodnia. Az imádkozást to- latkák tarkítják a látványt. A vidék jelvábbutazva is folytattuk, a buszban legzetességei az egykori kereskedõk és
Reiz Mária zarándoktársunk a családo- hercegek státusz-szimbólumaként emelt
kért mondott imát, felkészítve minket a tornyok. Középkori hegyi városkáiba
következõ szent hely, San Giovanni megéri felkapaszkodni, nagyszerû kiláRotondo, Pio atya mûködési területé- tás nyílik a csodás messzeségbe. Méltó a
nek megismerésére. Az Olaszország- környezet egy szent befogadásához, éleban máig rendkívül népszerû Padre Pio tének, mûködésének kiteljesedéséhez. E
1918. szeptember 20-án kapta meg Jé- szent helyhez közelítve, Rechnitz Hildezus sebeit, a stigmákat, és viselte halá- gard zarándoktársunk ismertette a ferenláig. San Giovanni Rotondo ma Európa ces renddel kapcsolatos tudnivalókat. Az
leglátogatottabb búcsújáró helye. Pio Assisi Szent Ferenc-bazilikában nincs
atya sírját évente hétmillió zarándok helye közös, hangos imádkozásnak,
keresi fel a kapucinus kolostorral egy- éneklésnek, csak csöndes alázatnak és
beépült Kegyelmek Anyja-templom- elmélyült fohászkodásnak. Zarándoklaban, ezzel megelõzve a lourdes-i és tunk utolsó reggelén a Santa Maria degli
fatimai kegyhelyeket. Pompei, az ókori Angeli-bazilikában gyûltünk össze hálaadó szentmisére, megköszönve a sok szép
római romváros Nápoly közelében, a
élményt. Merka János
atya mondatai szolgáltak útravalóul: „A hálaadás legnemesebb formája a továbbadás. Nekünk arról kell tanúskodnunk, hogy a hit ereje képes kiemelni az embert gyengeségeibõl,
bûneibõl és felemelni az
Istennel való élet magaslatára.” A bazilika
homlokzatán álló Madonna fényesen csillogó, égbe nyúló, arany
karjainak oltalma alatt
indultunk hazafelé.
Nagy Márta,
Magyar zarándokok a Szent Péter téren
Budapest

Azt hiszem, megfeledkeztem volna az egészrõl, noha ismét nagy reklámot csapott körülötte a média. Amikor azonban a „Barátságklub” egyik tagja ezzel fogadott: „Meg tetszik-e nézni a Päptissin címû filmet?” – tudtam, hogy a reklám
megtette a hatását. Azonnal keresgélni kezdtem még a Gergely Egyetemen készítgetett történelmi jegyzeteim között, majd felütöttem az internet lapjait és az
újságokat, nehogy úgy járjak, mint a múlt alkalommal, amikor híveim arról panaszkodtak: késõn reagáltam A Da Vinci kód címû filmre.
Mit mondanak a törNa de térjünk a film
ténelmi adatok? Azok
témájára. Fõhõse, Johanegyértelmûen azt bizona a középkorban szülenyítják, hogy IV. Leó
tett Ingelheimban. Mivel
pápa utóda nem VIII. Játudta, hogy nõként nem
nos, hanem III. Benedek
érvényesülne, szerzetespápa volt, aki 855 és 858
ruhát öltött, és belépett
között uralkodott. Ezt
egy fuldai kolostorba.
több tény is alátámasztOtt felfigyeltek tehetséja. Létezik 855-bõl egy
gére, Rómába küldték,
érem, amelyen Beneahol elõbb a pápa orvodek pápát Lothár csása, majd pápa lett. Nõi
szárral együtt ábrázolmivoltára csak akkor deják. Ugyanez a pápa adta
rült fény, amikor tiltott
ki 855. október 7-én a
szerelmének gyümölCorvey apátságnak az
csét egy római körmealapítólevelét. Benedek
net alkalmával megszülte. A nép annyira Részlet a Päptissin címû filmbõl tehát történelmi személy, Johanna nem az!
felbõszült a csaláson,
Mi magyarázza akkor a „Johanna nõhogy ott helyben megkövezte.
A könyv írójának, Donna Woolfolk pápa” legenda létét?
A leghíresebb középkori egyháztörtéCrossnak milliókat hozott a konyhára.
Egyedül Németországban 55 kiadást ért nész, Cesare Baronius (†1607) szerint ez
meg, és nemrég volt a film õsbemutatója. egy szatíra volt VIII. János pápa
A könyv ismét megmutatta, hogy ma ho- (872–882) ellen, aki nem volt eléggé
gyan lehet sikeres regényt írni: legyen „férfias” az elsõbbségre törekvõ konsegyházi témája, és a kitalációról állítsa tantinápolyi pátriárka, Photios követeléazt, hogy tény. Cross asszony is ezt teszi. seinek visszautasításában.
Egy másik „példakép” Johanna nõpáKönyvének bevezetõjében azt állítja,
hogy Ingelheimi Johanna hiteles személy, pa megmintázására egy Marózia nevezeaki 853 és 855 között – VIII. János pápa tû római nemesasszony lehetett, aki a X.
néven – Szent Péter székében ült. Léte a században hét pápát – kettõ közülük saját
17. századig mindenki elõtt ismeretes fia volt! – helyezett a pápai trónra.
Egy harmadik magyarázattal Ignaz
volt, de ekkor a Vatikán parancsára minden nyomot eltûntettek róla, mert a pápa- von Döllinger (†1890) ókatolikus történész szolgál. Szerinte a legenda alapja
ság számára nagyon kínos volt az eset...
Mondanom sem kell, hogy mind a két egy antik nõi szobor, nem messze a római Kolosszeumtól. A szobor felirata a
állítás hamis.
Johanna lététérõl valóban léteztek hí- következõ: „P.P.P. Petr. Pater patrum”.
resztelések, de csak 400 évvel állítólagos Azaz: „Proprie pecunia posuit Petronius
pápasága után! Azonban a kritikus törté- pater patrum – Saját pénzén állíttatta
nelemírás – jól megalapozott bizonyíté- Petronius, az atyák atyja”. A fantáziadús
kok alapján – legendának minõsítette lé- rómaiak a feliratot azonban így olvasták:
„Petre, Pater Patrum, Papisse Prodito
tét. Erre alább még visszatérek.
A Vatikáni Levéltárban pedig soha Partum – Péter, Atyák Atyja, beszélj nenem volt nõpápa létével kapcsolatos tisz- künk a nõpápa szülésérõl”. Szárnyat fantogatási akció. A téma iránt érdeklõdõt táziájuknak az adhatott, hogy a szobor a
ma is több mint ötszáz könyv és doku- „Vicus Papissa” utcában állt, de ezt nem
azért hívták így, mert itt szült fiút a nõpámentum várja!
Miért ítélték a történelemkutatók le- pa, hanem mert az ott élõ gazdag Pape
gendának a nõpápa történetét? Elõször család villája állt benne.
A mindenben vatikáni összeesküvést
is, mert a történet két eltérõ változatban
maradt ránk. Az elsõ egy Jean de Mailly sejtõ Peter Stanford újságírónak és
nevû domonkos szerzetestõl származik, Cross asszonynak ez a cáfolat természea 13. századból. Mailly úgy hallotta, tesen nem elég. Elõrukkolnak hát a leghogy 1100 körül élt egy okos nõ, aki fér- fontosabb bizonyítékkal: egy, a Vatikáfiruhába öltözött, majd szerzetesként a ni Múzeum egyik oldalkamrájában taRómai Kúriába került. Ott elõbb jegyzõ, lálható trónnal. Johanna nõpápa óta –
majd bíboros, végül pápa lett. Egy lovag- szerintük – erre ültettek fel minden pálás alkalmával fiút szült. A felbõszült pát, hogy megvizsgálhassák: valóban
nép erre a ló farkához kötötte, majd meg- férfi-e vagy nõ?
A trón formája, az ülõke közepén tákövezte és holttestét elföldelte. A második változat a lengyel származású Martin tongó lyuk azonban elárulja rendeltetévon Troppau (†1278) krónikájából isme- sét. Egy ún. „sedes stercoraria – árnyékretes. E szerint IV. Leó pápa (847–855) szék”, és igazán erõs fantázia kell ahhoz,
után az angol származású Mainzi János hogy valaki benne egy férfiasságot vizsuralkodott pápaként „két évig, hét hóna- gáló trónt lásson.
„Meg tetszik-e nézni a Päptissin címû
pig és négy napig”. Majd így folytatja
szó szerint: „Azt mondják, nõ volt. Fiatal filmet?” Nem nézem meg. Nem mintha
korában szeretõje férfiruhába rejtette, az igazságtól félnék. Sõt a történetben
Athénbe vitte, ahol nagy tudásra tett semmi nem igaz! Nincs bizonyíték
szert, ezért Rómába hívták tanítani. Ott Ingelheimi Johanna létezésére. IV. Leó
olyan nagy megbecsülésnek örvendett, pápa után nem VIII. János, hanem III.
hogy IV. Leó pápa halála után pápává Benedek következett. Azért nem nézem
választották. Egy idõ után terhes lett, és a meg, mert valakik olyasmit akarnak neSzent Péter valamint a Laterán között, kem igaznak eladni, ami hamis. Sõt ezzel
amely akkor a pápa rezidenciája volt, fi- ártani akarnak Egyházamnak. Azt szeút szült. Szülés közben meghalt, és a tett- retnék, hogy azt szégyelljem. És közben
helyen eltemették. Nõi mivolta, valamint még fizessek is érte. Hát nem lóg itt ki
alantas tette miatt nem vették be a szent eléggé a lóláb?
Tempfli Imre, Stuttgart
pápák sorába.”

2009. december
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Nagy Alajos halálára
Rövid gyerekkora volt, mert 1945 tavaszán 9 évesen szinte pillanatok alatt felnõtté
vált, amikor szüleit portyázó szovjet katonák a szeme láttára agyonlõtték. Húgával,
Ilonkával együtt anyai nagybátyja, a
homokkomáromi pap nevelte. Ez a proletárdiktatúrában súlyosan visszahatott rá: a
Színmûvészeti Fõiskoláról alig három hét
leforgása után kizárták. Késõbb, mint betanított üvegcsiszoló Ajkán élt, itt érte az
56-os szabadságharc, amelyben aktívan
részt vett, ezért a felkelés bukása után menekülni kényszerült. Mainzban, Genovában
és Hannoverben készült fel a színháztudományra, így késõbb rendezõként és dramaturgként kereste kenyerét. Nagy Alajos
1957 óta a nemzeti emigráció közösséget
szervezõ és megtartó egyénisége volt. A
kommunista rendszer felbomlását nemcsak
Nyugaton siettette, részt vett a lakiteleki találkozón – idõvel a Lakitelki Népfõiskola
kurátora lett. Neve elválaszthatatlan a
Mindszenty Társaságtól, könyvei pedig
emlékeztetik az utána következõ nemzedékeket, hogy õk is ennyire önzetlenül és hazafias ihletéstõl fûtve küzdjenek ideáljaik
megvalósításáért.
***
Münchenben a Bajor–Magyar Fórum
õszi ülésén a téma a 20 évvel ezelõtti határ-

A SZÁRNYATLAN ANGYAL
Írta: Zilahy Lajos

(Fotó: Engel)
nyitás volt. Az idõközben páneurópai piknik néven közismertté vált esemény szervezõje, Waldburga Habsburg személyesen
mesélte el az egész Európa számára sorsfordulót jelentõ esemény elõkészítését.
Annak idején ugyanis édesapja, Habsburg Ottó szorgalmazására Budapesten
igyekezett elsajátítani a magyar nyelvet,
amikor ellenzéki körök kezdeményezésére egyik védnöke lett annak a Sopron
mellett 1989. augusztus 19-re tervezett
osztrák–magyar határ menti pikniknek,
amely végül is közel ezer keletnémet számára nyitotta meg az utat Nyugat, egyben
pedig a szabadság felé. A határnyitás komoly lépést jelentett a keletnémet kommunista rendszer bukása és Németország
újraegyesülése felé vezetõ úton.
VA

SZÁJRÓL SZÁJRA
A Stuck Villa Múzeum Münchenben
– Beszélgetés Michael Buhrs igazgatóval –
A XIX. és XX. század fordulóján kialakult mûvészeti stílusnak otthont adó
müncheni múzeumban két kiállítás nyílt
meg. Ez volt az alkalom a beszélgetéshez igazgatójával, Michael Buhrssal, és
ennek az interjúnak – amely valóban
„szájról szájra” folyt – igyekszem a lényegét magyarra fordítva összefoglalni.
Szóról szóra csak helyenként idézem az
elhangzottakat.
Nem kezdhetjük a Stuck Villa történetének és múzeummá avatásának állomásait felsorolni anélkül, hogy megemlékeznénk a különbözõ nyelveken más
és más nevet viselõ, a mûvészeti akadémiák merev hagyományai ellen lázadó,
és abból mintegy „kivonuló” mûvészeti
áramlatnak, a szecessziónak kiindulópontjáról: Münchenrõl. A haladó szellemû festõk, így Stuck, Uhde, Keller és
mások, 1892-ben részben mûvészet-politikai okokból kiváltak a Kunstvereinból. Példájukat követték másutt is, Bécs,
Berlin és Magyarország az elsõk között
volt. Az irányzatnak német nevet kölcsönzõ újság, a Jugend is Münchenben
jelent meg. Rajzolói szívesen használták
a növényi ornamentika újszerû, kanyargó vonalait. A népszerûsítõ hatás nem
maradt el, rövidesen elterjedt a Jugendstílus elnevezés.
A mai múzeum eredetileg lakóház
volt, Franz Stuck elképzelésének és az új
irányzatnak a gyakorlatba való átültetése. Alig öt évvel követve az 1892-es szecessziót, kezdték meg a villa építését az
akkori München határán, gondosan
ügyelve arra, hogy a gazdagon díszített,
dekorált, reprezentatív célokat szolgáló
termek mellett elkülönített privát lakórész is helyet kapjon. Az épületnek múzeummá való átépítése, az idõközben nemességet kapott Franz von Stuck halála
miatt, 1928 után kezdõdött és 2005-ben
fejezõdött be. Azóta áll a nagyközösség
rendelkezésére és ad helyet a szecesszió
mûvészeinek munkásságát bemutató kiállításoknak. Az épület sorsa az évtizedek során olyan változatos volt, hogy ebben a beszélgetésben csak egyetlen rövid
szakaszt tudunk ismertetni. A Stuck Villa a második világháború után, a meg-
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szálló amerikai hadsereg fõhadiszállásának szomszédságában lévén, ahhoz hozzá lett csatolva. Mint Michael Buhrs
igazgató mondotta:
– Szerencsére a szándék, hogy a szobák falát fehérre meszeljék tisztán tartás
céljából, nem valósult meg. Stuck sötét
színekben tobzódó eredetije, Böcklin
antikizáló stílusának hatása megmaradt.
Ki tudja ma már, mennyi volt ebbõl a
szándékból a helytelenül értelmezett
múltat eltörölni, fehérrel lefedni akarás? Pedig ez a múlt is akadályozta a
Stuck család múzeumépítési szándékát,
ez az idõ is az átvészelés kategóriájába
tartozott! Az egymást követõ tulajdonosok voltak a jövendõ kovácsai, a Stuck
Villa megõrzõi!
A két, bevezetõben említett kiállításról is mint a szerencsés véletlenek összjátékáról emlékezett meg Buhrs igazgató. Azonos területen folytatott kutatás,
ismeretségek egyengették az utat elõttük. Az újabb kutatás fedte fel, hogy az
amerikai Louis Comfort Tiffany mûhelyébõl kikerült dekorációs tárgyak, lámpák, ablakok nem kizárólag az õ mûvei.
Az opálos üveg elõállítása, a színes üveggel varázslatos színhatás kidolgozása
után ez érthetõ volt. Ma viszont már tudjuk, hogy a Tiffany mûhelyében alkotó
Clara Driscoll és a vezetésével dolgozó
lányok nélkül a kiállításon bemutatott
több mint 60 lámpaernyõ és más objektum soha nem készült volna el. Az õ mûvészetüknek az eredménye sok tipikus,
„jellegzetes” Tiffany-produktum. A kiállítás címe is egyszeriben érthetõ lesz,
és új fényben mutatja be Clara Driscoll
és a Tiffany lányok munkáját. A másik
kiállítás Karl Wilhelm Diefenbach festõ,
pacifista, az életmód reformátora személyiségét, ellentétes tevékenységét mutatja be. A vegetáriánus és a szabad szerelmet hirdetõ férfi új utakat keresett, és rendre kudarcot vallott. Sokszínû élete néhány
mondattal jellemezve hamis képet mutatna. Megrendítõek vallásos képei!
Sok-sok mesélnivaló és rengeteg néznivaló lenne még egy nagy város kis múzeumának bemutatásakor…
Ramsay Gyõzõ

Sötét hajnalban leereszkedik a Pipa
utca egyik emeletérõl. Ilyenkor kezd ébredezni a csarnok környéke és a Duna-parti vásártelep. Villanyosok vágtatnak hangos csengõszóval, lent, az alsó
rakodóparton társzekerek dübörögnek,
és az elõbb még csendes éjszakában ennek a zajnak különféle hangjai, ütemei,
futamai olyanok, mint egy láthatatlan
óriás villanyzongorán a nyitány. Mire a
Duna rezes fényû vizében tükrözõdni
kezd a reggel, már csattogva, dübörögve,
fülsiketítõen zúg a pesti élet. Szóval a Pipa utca felõl ereszkedik le. Két öklét
hetykén a zsebébe mélyesztve, a házfalak alatt a piac ama tájára oson, ahol a karácsonyfákat árulják. Karjait keresztbe
lengeti, mintha önmagát akarná hátbavágni, ahogy a konfliskocsisoktól látta,
akik felállva a bakon, ekképpen birkóznak a hideggel. Sétál a fenyõfák elõtt,
hósapka van a fején, ködmönkéje alatt,
keresztbekötve a mellén, bor színû kendõ, melynek rojtjai alul kilátszanak. Magassága legfeljebb százhúsz centiméter.
Életkora nyolc esztendõ. Egy karcsú és
magas karácsonyfára sikerült alkut kötnöm. Õ figyelõ arccal végighallgatta az
alkut, és mikor kifizettem a fa árát, abban a pillanatban, mint a ragadozó, lecsapott a karácsonyfára. Megfogta a fát,
és azt kérdezte:
– Hová megyünk?
– Mit akarsz? – kérdem a kis toprongyostól.
Két barna szem mosolyog fel rám lelkesen a hósapka alól:
– Hazaviszem a fát.
– Elbírod?
– Hogyne!
És húzni kezdi a fát, mint az igába kötött kis barom. Már a Fehérvári úton haladunk, mikor rákiáltok:
– Hogy hívnak?
– Miska! – kiáltja vissza anélkül,
hogy hátranézne.
– Hát a másik neved?
– Lestyi Miska.
– Apád van?

– Meghótt.
– Háborúban?
– Ühüm.
– Anyád van?
– A van, de beteg.
– Mi baja van?
– Szívbaj.
– Fekszik?
– Ühüm.
Most sokáig nem kérdezek tõle semmit. Nagy sokára haragosan rákiáltok:
– Mibõl éltek?
Egy ideig nem felel, aztán hátrafordítja a fejét.
A hósapka alól megint mosolyogva
villan meg a két barna szem:
– Tennap is hetvenkét koronát kerestem!
Persze, háborús papírpénzt kell ezalatt
érteni. Megyünk tovább. Nézem ezt a kis
embert, amint húzza elõttem a fát. A karácsonyfa tisztára sepri elõttem az aszfaltot,
mintha nem is földi tájon járnék. Ez a kis
nyolcesztendõs ember egyszerre nõni
kezd, rongyos hósapkája túlnõ a paloták
kupoláján, álombeli királyként vonul
elõttem, és úgy húzza maga után a karácsonyfát, mint óriás zöld uszályát.
A kapu elõtt megkérdeztem:
– Mit fizetek?
Nem felel mindjárt. Gondolkodik.
Nézegeti a fát, hogy milyen nagy, megfordul, belenéz az uccába, mintha azt
számítaná, milyen messzirõl jött.
Aztán azt mondja:
– Hat korona.
Összehúzott szemöldökkel, gyanakodva néz rám a hósapka alól, hogy nem
sokallom-e? Mikor megkapja a pénzt, elkezd szaladni, mintha puskából lõtték
volna ki. Vissza a piacra. Mert sietni kell
annak, akinek máma családfenntartói
gondjai vannak.
Gyerekek, kik aranyfényû karácsonyfáitok alatt ültök, gondoljatok egy pillanatra erre a nyolcesztendõs kis pajtásotokra. Mert tudjátok meg, nem a Jézuska
vitte nektek a karácsonyfát, hanem ez a
Lestyán Miska.
o

Szerkesztõségünknek több mint egy évtizeden át, az EUR bevezetése után
és az utóbbi években történt áremelkedések ellenére is sikerült megõriznie a
lap elõfizetési árát. Legutóbbi árkiigazításunk 1999-ben volt. Tekintettel az
emelkedõ árakra és a növekvõ munkabérekre, az újság önköltségét már nem
fedezi az elõfizetési ár. Ezért lapunk jövõjének biztosítása érdekében, a tavaszi Európai Magyar Papi Konferencián résztvevõ külföldi magyar lelkészek
Passauban úgy döntöttek, hogy 2010. január elsejétõl az ÉLETÜNK évi elõfizetése 15 EUR-ról 20 EUR-ra emelkedik. Az egyes szám ára 2 EUR, a dupla számé 3 EUR. Olvasóink szíves megértését kérjük.
A Szerkesztõség

KEDD REGGEL
(Folytatás az 5. oldalról)

ami valószínûleg azt bizonyítja, hogy a
külsõ megjelenés, minden velejárójával
együtt (kor, nem, esztétikai kép) nem lényeges, csak járulékos tartozéka az embernek. Egy testtel, szellem nélkül nem
sokat lehet kezdeni; viszont egy szellem
test nélkül is önállóan létezõ valóság.
A tóparti kávéházban gyakran cikkeket
is írok. Nézem a vizet, a hegyek lágy körvonalait, és megfogan bennem egy-egy téma.
Hol idõszerû kérdéseket próbálok önmagam és mások számára tisztázni, olvasóimmal „négyszemközt” megbeszélni, hol
pedig fölelevenedik bennem életem néhány
eltemetettnek hitt mozzanata, hangulata.
De fogalmazok könyvkritikákat, filozófiai
eszmefuttatásokat, nem is beszélve a versekrõl, amelyek maguktól „íródnak”, ha
az ember befelé figyel. Nem kell mást tenni, csak a mélybõl felbuggyanó szavakat,
sorokat megragadni és papírra vetni – mielõtt kámforként elillannának…
*

Kedd reggel.
8-kor beülök a La Lanchettába, és
9-kor kezdõdik Vilma tornaórája. Hajszás, rohanó életembõl kicsippentett boldog, hatvanperces pihenõ.
Néha elfog a kísértés, hogy a testgyakorlatot „elbliccelve”, tovább maradjak
a teraszon. Akkor azonban már megkeseredik az öröm; lelkiismeret-furdalásom keletkezik. Elõször is önmagammal
szemben, hiszen nagy szükségem van
rendszeres, szakszerûen irányított mozgásra (hiszek az „ép testben ép lélek”
jelmondatban), másodszor pedig Vilmával szemben, akinek hajnalban kell fölkelnie, hogy a 35 kilométerre fekvõ
Locarnóból idõben átérjen Luganóba.
A halál ad feszültséget az életnek –
mondja Márai. Az idõbeli korlátozottság
fokozza a gyönyör intenzitását!
Figyelem az óra mutatóját: 5 perc
múlva 9. Intek a pincérnek: „Il conto per
favore!” Néha azonban meg se várom,
hogy az asztalomhoz jöjjön. Kiszámolom
az abroszra a 2 frankot, és összepakolva
rögtönzött „irodámat” – elrohanok…
Saáry Éva
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MAGYAR NYELV SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdekl!dni lehet magyar nyelv" szentmisék helye és ideje után.
Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu.

ANGLIA:
London: Virágh József f lelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GBLondon, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-027!.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Miséz helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.magyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdekl dni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL!! !EX, Tel./Fax: 0044-(0)!706/64 59 37. Miséz helyek: Rochdale, Wolverhampton, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, f lelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-!070 Wien, Tel.: 0043-!/526 49 72; Fax:
0043-!/526 49 72 25. Miséz helyek: Bécsújhely
(Familien-Kirche) !7.00-kor; Bécs, vasárnaponként
!!.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7. E-Mail:
bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este !8.30, A-!090
Wien, Boltzmanngasse !4, Tel.: 0043-!/3!7 3656.
Burgenland/Alsó!r: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-750! Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34!08. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.
hu Miséz helyek: Alsó r, vasárnaponként 9.00kor, Fels r, vasárnaponként !0.!5-kor.
Graz: Ugri Mihály gondnok, Tel.: 00433!6/68 35 08; szentmise a hónap els vasárnapján
!0.00 órakor, a többi vasárnapokon !7.00 órakor
a Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.
Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-5!2/204 !03. Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ern , Ungarnseelsorgezentrum d. Diözese Linz, Petrinumstr. !2, Haus 7, A4040 Linz, Tel.: 0043-732/73658!-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at; Miséz helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Ft. Norbert Jakab, Tel.:00434733/232 v. 0043-6768 7727 444, E-mail:janorth@
freemail.hu; Szentmise minden hónap utolsó vasárnapján !3.00-kor a Kapuziner Kirche-ben,
Waaggasse !5, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton !7.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. !35. Érdekl dni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/8!72!232.
BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit !23,
B-!050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 !88.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor f lelkész,
Aum nier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, Tel.: 0032-4/22 33 9!0; Fax: 0032-4/22!!6 09.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Gáspár István, szentmise minden vasárnap !!-kor, augusztust kivéve. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-750!0 PARIS,
Tel.: 0033-!/42 086!70, Fax: 0033-!/42 067!55,
http://magyarmisszio.free.fr.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 50!636.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Miséz helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdekl dni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86!54 Augsburg, Tel.:
0049-82!/4! 90 25 30 vagy 0049-82!/4! 90 25 !9,
vagy mobil: 0049-!5!/!4 23 28 06.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséz helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg. Érdekl dni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-9057! Schwaig. Tel.: 0049-9!!/507 57 96.
Esseni Egyházmegye: Miséz
helyek:
Duisburg, Essen. Érdekl dni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45!39 Essen. Tel.: 004920!/28 47 40 vagy Kölnben: 0049-22!/23 8060.
Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Miséz helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Baden Baden.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische
Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76!39 Karlsruhe.
Tel.: 0049-72!/ 6872!5.
Berlini és Hamburgi F!egyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye: Miséz helyek: Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel,
Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische
Mission, Bürgerweide 35, D-20535 Hamburg,
Tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni F!egyházmegye és Aachen: Miséz
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdekl dni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse
96, D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@
netcologne.de Tel.: 0049-22!/238060. Fax: 004922!/ 232!20; http://www.ungarnzentrum.de
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HIRDETÉSEK
Hazatelepül!knek kit"n!! Eladó önköltségi
áron 2 szoba összkomfortos, távf"téses, második emeleti, kiemelt min ség", 2 szobás lakás,
garázzsal. A gyógyfürd pár kilométerre fekszik
a lakástól, ligetes környezetben, közel Budapesthez. T.: 0049-89/370 64 7!6, este.
Szabó Valéria, ügyvéd
Korrekt jogi képviseletet igényelhet magyarul
beszél ügyvédt l. München: T.: 0049-(0)89/59 98
80 45. Heilbronn: T.: 0049(0)7!3!/688 23.
Komoly kapcsolatot keres! gyermektelen
magyar hölgy (55), megismerkedne hozzáill
férÞvel. T.: 0036-30/2!2 !4 46.
#szinte szándékkal, jó volna – egy középkorú
hölggyel – beszélgetni, találkozni, megismerkedni.
Addig is levelezzünk! koros53@freemail.hu
Budapesten, Erzsébet körúton !0! m²-es lakás eladó! T.: 0049-(0)!77/52 56 863.
Tasi István testvérér!l !5 éve nem hallott semmit. Szeretném tudni, hogy él-e, hal-e. Tasi Sándor,
született: !935-ben, anyja neve: Kasza Mária. Mrs.
Sara Voytela, T.: 0044-20/85!0 0274.
L!rinci belterületén családi ház eladó. Autópálya, gyógyfürd közelben. Irányár.: 8,5 millió. T.: 0036-30/2! 333 54.
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Miséz helyek: FrankfurtRödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdekl dni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 2!, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
München-Freisingi F!egyházmegye: Miséz helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdekl dni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Miszszió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-8!925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/9854!9.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.
ungarische-mission.de
Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyházmegyék: Miséz helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-Vluyn. Érdekl dni: Ft. Bagossy István,
Kath. Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48!57
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-25!/32 65 0!.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de
Passaui Egyházmegye: Miséz hely: Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94!2! Salzweg, Telefon: (08505) !2 29.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Miséz helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen,
Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen,
Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdekl dni: Dr.
Tempßi Imre, Ungarische Katholische Gemeinde,
Albert-Schäfße-Str. 30, D-70!86 Stuttgart. Tel.:
0049-7!!/2369!90, Fax: 0049-7!!/2367393,
E-Mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de;
www.stuttgarti-katolikusok.de
Würzburgi Egyházmegye: Miséz hely:
Würzburg. Érdekl dni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-93!/38 62 43, Fax:386-405.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelv" lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László f lelkész,
PontiÞcio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia !, I-00!86 Róma. Telefon: 0039-06/6842620, pminemeth@gmail.com. Miséz helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján !!-kor, S.
Maria dell’ Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó els vasárnapján !6.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale !9, kivéve jan.,
júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/
347.344.55.38, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. !35, CH-8057
Zürich, Tel.: 004!-44/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Miséz helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 004!-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján !!.!5kor, az Orsolyiták templomában (rue de Lausanne).
Miséz helyek: Genf: Szentmise minden hó !. és
3. vasárnapján. Tel.: 00 4!-22/79!0458; Lausanne:
Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Tel.:
004!-2!/6478 678; Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 77!7, CH-3000 Bern. E-Mail: info@
katolikus.ch http://www.katolikus.ch
Basel: Pál István, Tel.: 004!/765!8544!.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor.

Magyar, diplomás n! (5!), sokoldalúan képzett (pedagógiai, ruhaipari, vendéglátós végzettségek), nagy munkabírással munkát keres. Gyerekfelügyelet, id sgondozás, házvezet i, takarítás,
kertgondozás, vendéglátás, ruhaipar területén.
Jelenleg Németországban élek, tanulom a nyelvet.
T.: 0049-(0)!57/79 23 02 76.
Feleséget keres Regensburg környékén él
férÞ (57), 48 év körüli hölgy személyében. T.:
0049-9474/95 !5 30, v. 0049-!62/36 04 262.

ELHUNYT FATIMA
MAGYAR APOSTOLA
Hosszú betegség
után október 28-án, 8!
éves korában elhunyt
Kondor Lajos SVD,
a portugáliai Fatimában !9!7-ben történt
jelenések szemtanúi
boldoggáavatási perének alposztulátora.
Kondor Lajos atya
!928-ban született Csikvándon. Középiskolai tanulmányait a gy ri bencés gimnáziumban és a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban végezte. !946-ban
K szegen lépett be a verbiták (Isteni
Ige Társasága) rendjébe. A németországi Bonnban tanult teológiát, itt szentelték pappá !953-ban. !954-ben rendje
Portugáliába küldte, ahol szemináriumban volt nevel és tanár. !96!-t l a
még gyermekkorukban elhunyt fatimai
pásztorgyermekek, Ferenc és Jácinta
boldoggáavatási perének alposztulátora
lett.
!978-ban az akkori leirai püspökkel,
Alberto Cosme do Amarallal együtt találkozott II. János Pál pápával, hogy
hivatalosan is megkezd dhessen a
boldoggáavatási eljárás.
Meisner bíboros, kölni érsek segítségével elérte, hogy II. János Pál pápa
2000. május !3-án Fatimában avassa
boldoggá a két pásztorgyermeket, bár a
korábbi tervek szerint a kihirdetés Rómában történt volna.
Kondor atya életcélja a fatimai üzenet terjesztése volt, az általa fenntartott
„Pásztorgyermekek Irodája” a világ
számos nyelvén, magyarul is jelentetett
meg a fatimai jelenésekr l szóló könyveket, Lúcia n vér emlékezéseit, elmélkedéseit.
Kondor atyának nagy szerepe volt a
fatimai Magyar Keresztút felépítésében,
amely az !956-ban külföldre menekült
magyarok kezdeményezésére és adományaiból jött létre. A szerzetes mindig
szeretettel fogadta a Fatimába érkez
magyar zarándokokat, gyakran mondott
szentmisét nekik.
2004 márciusában a Szükséget Szenved Egyház (Kirche in Not) nev" szervezet kitüntetést adományozott neki
abból az alkalomból, hogy 50 éve élt és
dolgozott papként Portugáliában. 2006
januárjában a portugál köztársasági elnök, Jorge Sampaio a portugál Köztársasági Lovagrend parancsnoki rangjával
tüntette ki. Ugyanebben az évben októberben, a magyar nemzeti zarándoklat
alkalmával Magyarország lisszaboni
nagykövete adta át Kondor Lajosnak a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti
Keresztjét.
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések
karakterenként:
„Jelige” – postaköltség
Üzleti-, nyereséges hirdetés karakterenként
Nagybet"s sorok karakterenként
Egyszer", ! „pontos” keret
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.

0,!0 EUR
5,00 EUR
0,20 EUR
0,40 EUR
!0,00 EUR

Egymás utáni háromszori hirdetésnél !0 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

Kondor Lajos gyászszertartása október 30-án volt a fatimai bazilikában,
majd a fatimai temet ben helyezték örök
nyugalomra.
MK

AZ ÉLET KÖNYVÉB#L
† Msgr. Kormos Gyula
(!9!5–2009)
Kormos Gyula Balatonon (Heves megye) született !9!5. július !8-án. Az Egri
Egyházmegyében szentelték pappá !940.
június !6-án. Káplán volt Jászkiséren
(!940–4!), Tiszaörsön (!94!–42),
Sajóvárkonyban (!942–44), hitoktató Nagykállóban (!944–45), MiskolcMindszenten (!945–54). Káplán ismét
Gyöngyös-Alsóvárosban
(!954–55),
plébánoshelyettes Szakáldon (!955–59),
plébános Miskolc-Szent Teréz-templomnál (!959–62), c. esperes !962-ben, plébános Geszteréden (!962–65), Akáron
(!965–66), Sajóvárkonyban, Ózd III,
(!966–83), Miskolc-Martintelepen
(!983–96). !990-ben c. apáttá nevezték
ki. !996-ban nyugdíjba ment, de még 3
éven át elvállalta Ausztriában, Grazban
az emigráns magyarok lelki gondozását
(!996–99). Utána visszatért Miskolcra,
és Hej csabán a Szent Erzsébet Szeretetotthonban lakott. 2009. szeptember
!5-én halt meg, és Balatonon temették
el 94 éves korában, 69 évi papi szolgálat után.
***
Az örök hazába költöztek: Boros Ferenc, 2008. július 3!.; Horváth Csaba,
2008. október !0.; Marinczer Zoltán,
2009. augusztus 28.; Taninec Tibor,
2009. október !3.; dr. Szén Józsefné,
Márta, 2009. szeptember !9.; Lassus
Frédéric, Jean, Michel René, 2009.
szeptember 24.
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