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MÜNCHEN

A Z Ö R Ö K L É T M I S Z T É R I U M A
Írta: Török Csaba

Az embernek van egy furcsa vonása:
ez a kíváncsiság, a fürkészés, amihez
hozzákapcsolódik az okoskodás, a vé-
get nem érõ gondolatfutamok sora. Ta-
lán azért van ez így, mert az ismeretlen
(és ezáltal félelmetes) világot így igyek-
szünk birtokba venni, belakni és ural-
munk alá hajtani. Amit megértünk, az
nem félelmetes. Amirõl eszmélkedünk,
amit racionalitásunkkal szétboncolunk,
az már a hatalmunk alatt áll, azt már há-
ziasítottuk.

Ez a mentalitás bukkan fel abban az
evangéliumi szakaszban is, ahol a szad-
duceusok a feltámadás hite kapcsán kez-
denek egy gondolatkísérletbe. Idézik
Mózes törvényét, miszerint ha egy férfi
utód hátrahagyása nélkül elhal, az özve-
gyét el kell vennie a fivérének, akik így
jogilag és képletesen az elhunytnak tá-
maszt majd gyermeket. A vitapartnerek
ezen szabályt követve vázolják fel hét fi-
vér esetét, akik engedelmeskedve a tör-
vénynek, mindannyian feleségül vették
idõsebb fivérük elhunyta után ugyanazt
az asszonyt. A példa azt a célt szolgálja,
hogy általa a feltámadás elfogadhatat-
lanságát bizonyítsák. Ha van feltámadás,
akkor annak napján a feleség újra össze-
kapcsolódik a férjével – de ha hét férje
volt, mind törvényesen, akkor kié lesz
majd, amikor újra testet nyer?

Az emberi okoskodás ezáltal behatol
abba a birodalomba, amelynek a valósá-
gát „szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta” (vö. 1Kor
2,9). Ha valaki hiszi a testi feltámadást,
akkor épp a testiség határozmánya fogja

megmutatni a feltámadás lehetetlenségét
– érvelnek a szaducceusok.

Jézus végighallgatja vitapartnereit, vá-
laszában azonban a lehetõ legbölcsebben
jár. Nem lép be az õ érvelésük kerékvágá-
sába, nem engedi meg, hogy berántsák a
saját játékszabályaik szerint felépített, lát-
szólag konzekvens diskurzusuk logikájá-
ba. Õ világosan rá akar mutatni, hogy az
egész okoskodásnak az alaptétele elhibá-
zott: azt nem veszik figyelembe, hogy
amirõl beszélnek, az teljességgel kívül áll
az emberi tapasztalat rendjén. Az emberi
racionalitás ezért foglalkozhat vele, de
nagyon körültekintõen kell eljárnia,
ugyanis a totaliter aliter, a teljesen más-
milyen valóságról beszélve vigyáznia kell
arra, nehogy az evilági tapasztalatait ve-
títse át egy olyan valóságra, ami gyökeré-
ben eltér a miénktõl. Hiszen ott már „nem
nõsülnek, s nem is mennek férjhez. Hi-
szen már meg se halhatnak többé, mert az
angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek
a fiai, mert feltámadtak”. Vagyis a mosta-
ni, megismert életünk folytatódik a feltá-
madásban, de nem a mostani, megismert
módon. Ugyanaz a személy él tovább, de
nem ugyanúgy. Az örökkévalóság nem
azt jelenti, hogy végtelenül hosszú idõn
keresztül élünk egy ugyanolyan életet,
mint itt a földön.

Ennek a megértése nekünk is nehéz-
séget jelent, hisz Istenrõl és az üdvösség
állapotáról szólva szükségszerûen em-
beri szavakat, fogalmakat használunk,
az itteni világban szerzett tapasztalata-
inkból, elgondolásainkból építkezünk.

Szent Erzsébethez
Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...

Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Õ szeretetével szeressünk.

Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,

Krisztus szemével nézõ,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szeretõ
Szent Erzsébet!

Szent Erzsébet himnusza

Vigadj, boldog Pannónia,
mert Krisztus téged így szeret:
zengjen a himnusz dallama, mondjál
szívedbõl éneket.

Hiszen belõled származott
Erzsébet, ékes asszonyunk,
ki minden földit elhagyott,
mert hívta Krisztus, jó Urunk.

Királyi házba küldetett,
de Isten kedves lánya lett,
ezrek közül õt lelte meg,
s vezette így az égi kegy.

Ámul, vigad Türingia,
természet rendje változik,
csodákat láthat sok fia,
gyakran, ha õ imádkozik.

Halott nyer újra életet,
betegbe épség visszaszáll,
a béna bátran lépeget,
s vakot világít fénysugár.

Méltó dicséret áldja õt,
dicsérje szó és zengje dal,
õ pártfogónk az Úr elõtt
buzgó imádságaival.

Dicsérjük, áldjuk az Atyát,
s a Szentlélekkel Egy-Fiát,
hogy bûneink bocsánatát
megnyerjük, s majd az ég honát.

Árpád-házi Szent Erzsébet
Ünnepe: november 19.

A Z É L E T Ü N K J Ö V Õ J É É R T

Jövõre lép 50. évfolyamába az európai magyar katolikusok lapja, az Életünk.
Az újság 1969-ben indult útjára azzal a céllal, hogy a Nyugat-Európa országai-
ban, városaiban élõ emigráns magyarság lelki-szellemi összetartója legyen. A
folytatáshoz most olvasóink segítségét kérjük.

A havonta megjelenõ Életünk annak
idején nyolc európai ország magyar hit-
buzgalmi lapjának egyesülésébõl szüle-
tett. Indulását követõen több ezer pél-
dányban jelent meg, s igazi erõforrásul
szolgált a szülõföldtõl távol került katoli-
kusok számára. A rendszerváltással az
óhaza felé jóval nagyobb kapcsolattartási
lehetõség nyílt, s az internet révén is kö-
zelebb kerülhettek az egymástól távol élõ
emberek. Ez utóbbi a nyomtatott sajtó
népszerûségét visszaszorította, hiszen a
világ valamennyi részén jócskán csök-
kent a papír alapú újságok példányszáma.
Ennek ellenére továbbra is igény van a
havonta megjelenõ Életünkre. Az internet
elsõsorban a fiatalok körében vált elsõd-
leges hírforrássá, és azokat az Egyházról
szóló cikkeket, amelyeket újságunk kö-
zöl, nem feltétlenül lehet megtalálni rajta.

Az Életünk kiadója sajtóapostoli
munkájához évtizedeken át kapott támo-
gatást különbözõ egyházi intézmények-
tõl, így a Német Püspöki Konferenciától.
Ezek a csatornák az elmúlt években fo-
kozatosan elzáródtak, s ebben az évben
az újság utolsó tartalékait is feléli. Mivel
folytatni szeretnénk a munkát, ezért kér-
jük, újítsák meg elõfizetéseiket a 2018.
esztendõre is. A megjelenés gazdasági
háttere érdekében pedig Olvasóink anya-
gi támogatását kérjük. Adományaikat a
kiadó bankszámlaszámára köszönettel
fogadjuk, s támogatóink nevét és az ado-
mány összegét újságunkban folyamato-
san közöljük.

Tisztelettel és köszönettel
a Kiadó nevében:

Czoborczy Bence
felelõs szerkesztõ

(Folytatás a 2. oldalon)

A FÖLD
MINDNYÁJUNK

KÖZÖS JAVA
Szeptember 1-jén tartották a Te-

remtésvédelem Imavilágnapját, mely-
re Ferenc pápa és Bertalan konstanti-
nápolyi ökumenikus pátriárka közös
üzenetet adott ki. Ezt közöljük az
alábbiakban.

A teremtés elbeszélése távlati képet
nyújt nekünk a világról. A Szentírás felfe-
di, hogy „kezdetben” az Isten megbízta az
embert a természeti környezet õrzésében
és védelmében való közremûködésre. Kez-
detben, ahogy olvassuk a Teremtés köny-
vében (Ter 2,5) „még nem volt a földön
semmiféle vad bozót, és nem nõtt semmi-
féle mezei növény, mert az Úristen még
nem adott esõt a földnek, s nem volt em-
ber sem, hogy a földet mûvelje”. A földet
úgy bízzák ránk, mint egy nemes ajándé-
kot és mint egy olyan örökséget, aminek
közösen hordozzuk a felelõsségét, azért,
hogy „végül” minden dolog a földön és az
égen majd Krisztusban nyerjen összefog-
lalást (vö Ef 1,10). Az emberi méltóság és
felvirágzás mélységesen kapcsolódik az
egész teremtés védelméhez.

Mindazonáltal „idõközben” a világ
története nagyon másféle helyzetet mutat.
Erkölcsileg hanyatló körkép tárul fel szá-
munkra, ahol a teremtett világgal szembe-
ni magatartásunk és viselkedésünk elho-
mályosítja a hivatásunkat arra, hogy Isten
munkatársai legyünk. Hajlamunk, hogy
megtörjük a világ kényes és kiegyensú-
lyozott ökorendszerét, kielégíthetetlen
vágyunk, hogy manipuláljuk és ellenõriz-
zük a földgolyó korlátozott erõforrásait,
sóvárgásunk a határtalan piaci haszon-
szerzésre, mindez elidegenített minket a
teremtés eredeti tervétõl. Nem tiszteljük
többé a természetet, mint egy közösen
megosztott adományt, hanem úgy tekin-
tünk rá, mint személyes tulajdonunkra.
Nem úgy viszonyulunk többé a teremtés-
hez, hogy fenntartsuk azt, hanem ráparan-
csolunk, hogy táplálja a rendszereinket.

Tragikusak és tartósak ennek a vagy-
lagos világszemléletnek a következmé-
nyei. Az emberi és természeti környezet
együtt megy tönkre és a földgolyó ilyen
pusztulása a legsérülékenyebb emberek-
re nehezedik. A környezetszennyezés
hatása visszaüt, mindenekelõtt azokra,
akik szegényen élnek a föld bármely
szögletén. A föld javai felelõsségteljes
használatának a kötelessége magába
foglalja valamennyi emberi személy és
az összes teremtett élõlény elismerését
és tiszteletét. A teremtett világ védelmé-
re szólító sürgetõ meghívás és kihívás
felszólítást jelent az egész emberiség
számára, hogy mûködjön közre a fenn-
tartható és átfogó fejlõdés érdekében.

Ennélfogva, Isten teremtett világa iránti
közös aggodalomtól egyesítve és elismer-
ve, hogy a föld mindnyájunk közös java,
minden jóakaratú embert meleg szívvel ar-
ra hívunk, hogy szeptember elsején szán-
janak idõt a környezetért mondott imád-
ságra. Ez alkalommal szeretnénk hálát ad-
ni a jóakaratú Teremtõnek a teremtett világ
csodálatos ajándékáért és elkötelezzük
magunkat annak õrzésében és védelmé-
ben, az eljövendõ nemzedékek javára.

(Folytatás a 2. oldalon)

Az Életünk támogatására adományokat a következõ számlára lehet befizetni:

SZENT MAXIMILIAN KIADÓ
OTP Banka Slovensko, Komárno

IBAN SK81 5200 0000 0000 0886 7696
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

(Kérjük, hogy az átutalás során tüntessék fel az ADOMÁNY szót.)
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I M A S Z Á N D É K

Novemberre

Alexandriai Kelement meg kell különböztetnünk Római Szent Kelementõl. Ke-
lemen mielõtt Alexandriában letelepedett, sokat utazott Itáliában, Görögország-
ban, Szicíliában, Szíriában, Palesztinában. Megismerte a keresztényeket. Leg-
fõbb érdeme, hogy mindig hûséges maradt az apostoli hagyományhoz. Ez nem
volt általános jelenség Alexandriában a II. század végén. Nagy volt itt a gnózis ere-
je. A hitújoncok választhattak a szellemes, csiszolt nyelven hirdetett szekta, vagy
az ortodoxia szürke, néha unalmas, lapos prédikációja között. Kelemen azt tûzte
ki célul, hogy legyõzi ezt a választási lehetõséget az ortodoxia javára. Õ kiválóan
ismerte a Szentírást és a keresztény irodalmat. Mûveiben 360 pogány szerzõt is
idéz. Ez a szám a pogány irodalom óriási ismeretérõl tanúskodik.

Három mûve az iskolai oktatás foko-
zatainak felel meg. Az Intelem a görö-
gökhöz a pogányság kritikáját tartalmaz-
za. A nevelõ (Paidagogos) a keresztény
etika elveit fejti ki. A Szõnyegek (Sztró-
mata) teológiai kérdéseket boncolgat.

Az Intelem a görögökhöz könyv ösz-
szefoglalja a bálványimádás értelmetlen-
ségérõl szóló érveket. Foglalkozik a kü-
lönféle misztériumvallások szertartásai-
val, és rámutat azok erkölcstelen voltára.
A mítosz csak kifejezi az ember vágyait,
de nem elégíti ki igényeit, tanítja. Az em-
ber igényeit csak Krisztus elégítheti ki.

A nevelõ-t etikai kézikönyvnek írta
Kelemen. Útmutatásokat ad a tanulónak
ahhoz, hogyan mozogjon a nagyváros
fényûzõ világában; miként viselkedjék a
felsõbb társadalmi körökben. A nevelõ
nem más, mint Krisztus, minden meg-
váltott ember tanítója. Kelemen etikai el-
vei mérsékeltek, nagyon józanok. Nem
az élvezet elutasítását követeli, hanem a
mértéktartást ajánlja.

Legnagyobb mûve a Sztrómata (Szõ-
nyegek), az ókeresztény irodalom egyik
legszínesebb írása. Úgy hat, mintha Ke-
lemen élõbeszédet mondana. Nem elõ-
írásokat akart adni olvasóinak, hanem
ötleteket, gondolatokat.

Melyik gazdag üdvözül címû írása korá-
nak fontos kérdésével foglalkozik. A ke-
resztényüldözések idején a vagyonos em-
ber jobban meggondolta, feláldozza-e csa-
ládja jövõjét hitvallásért. A szegény ke-
resztények körében kialakult az a nézet,
hogy mivel a gazdagok az üldözések hatá-
sára könnyen hittagadókká váltak, kár
megtérítésükre törekedni, mert állhatatla-
nok. A gazdag és bûnös fogalma összefo-
nódott sok keresztény tudatában. Ez ellen
emelte fel szavát Kelemen. Azt írja, nem
szabad lemondani a gazdagok megtéríté-
sérõl, mert ez ellentmond Krisztus egyete-
mes missziós parancsának. A gazdagok-
nak nagy szükségük van a nevelésre, me-
lyet az Egyházban kaphatnak meg. A gaz-
dag üdvössége azon múlik, hogy helyesen
vagy helytelenül él az adott javakkal.

Alexandriában a keresztények több-
sége nem értette a világ felé való nyitás
szükségét. Elutasították a filozófia tanu-
lását, hallani sem akartak a pogány iro-
dalomról. Kelemen arra törekedett, hogy
hallgatóiban eloszlassa a pogány mû-
veltséggel szembeni ellenszenvet.

Alexandriai Kelemen korát a szkepti-
cizmus uralma jellemezte. A szkepticiz-
mus minden tudományt kétségbe vont,
mindent ízekre szedett. A kor nem ked-
vezett összefüggõ rendszer alkotásának.
A szkepticizmus Kelement pedagógiai
szempontból is érdekelte, mert lehetet-
lenné tett mindenfajta tanítást és neve-
lést. A kétkedés lett az elve mindannak,
ami eddig tudománynak számított. Már-
pedig minden megismerésnél valami-
lyen közvetlen belátásról van szó, mely
nem szorul bizonyításra és nem is bizo-
nyítható (axiómák). Az elsõ belátás az
alapja minden további megismerésnek.
A közvetlen belátás valaminek bizonyí-
tás nélküli elfogadása, annyit is jelent,
hogy valaminek hitelt adunk.

Kelemen a görög filozófiát az isteni
gondviselés mûvének tartotta, beállította az
üdvtörténet keretébe. Isten a zsidóknak adta
a törvényt, a görögöknek pedig a filozófiát.
A kereszténység mindkettõ örököse.

Kelemen így minden igazságot Isten-
re tud visszavezetni, aki minden igazság
közös forrása. A filozófusok eszméi épp-
úgy közvetlen isteni inspiráció eredmé-
nyei, mint a próféták tanítása. Minden
tudás közös forrása Isten.

Alexandriai Kelemen éppúgy, mint
Iréneusz, szembeállította a gnózisszal az
„igazi gnósziszt”. Az igazi tudást szerin-
te az apostoli tradíció tartalmazza, mely
ellentmond a szekták tanainak. Az igazi
keresztény tudás nem fél a filozófiától. A
filozófia segítségével ugyanis le lehet
leplezni a hamis tudást.

Alexandriai Kelemen tanítja, hogy az
igazi, szellemi megismerést a „tisztaszí-
vûek” kapják, akik alázatosan járulnak Is-
ten elé, az önzetlen szeretet irányítja cse-
lekedeteiket. A hittõl a tudásig vezetõ út a

jelen élet után is folytatódik, csak Isten
színelátásában ér véget. A megváltottak
egyesülnek Istennel, találkoznak vele.

Mivel Kelemen a görög szellemiség
iránt nyitott teológus volt, a teremtéstan
teológiája számára középpontot jelent. A
teremtés abból a szempontból foglalkoz-
tatta, hogy Isten minden emberbe beplán-
tálta az igazság magvait a teremtéskor.

A szexuáletika területén is bírálta a
gnosztikusokat. Elvetette a tételt, mely
szerint a szexuális élet, a családi élet
összeegyeztethetetlen lenne a magasabb
rendû, szellemi élettel. Kifejezi tisztele-
tét azok iránt, akik nõtlen állapotra érzik
hivatottnak magukat, de nem ad helyt a
feltételezésnek, hogy a házasság alacso-
nyabb rendû állapotba kényszerítené az
embert. Azt is elfogadhatatlannak tartot-
ta, hogy minden kereszténynek megtar-
tóztatásban kellene élnie. Kelemen min-
dig lelkesen ecsetelte a teremtett világ ja-
vait, szépségét, tanítva növendékeit,
hogy mindent hálás lélekkel kell fogadni
az embernek, amit a teremtett világ kí-
nál. Viszont mindig mértéket kell tartani
az élvezetekben.

A Szõnyeg VIII. könyve ismeretelmé-
leti kérdésekkel foglalkozik. Hangvétele
hasonlít Szent Pál apostol Filippiekhez
írt levele 3. fejezetének hangjához. Az
istenhasonlóság – Platón által is hangoz-
tatott – eszméjéhez hozzáadta a szellemi
függetlenség, a szenvedélymentesség szto-
ikus tanítását. A szellemi élet Isten meg-
ismerésében áll, s mint ilyen, soha véget
nem érõ folyamat. A földi élet befejezté-
vel sem érhet véget. A lélek a halál után
is halad tovább a megkezdett úton. Kele-
men is vallotta, hogy a bûnösök osztály-
része a tûz lesz a halál után. Ez a tûz
azonban nem a lelket, csak a „szalmát,
gazt”, a bûnt égeti. A halál utáni tisztu-
lásra azért van szükség, mert ebben az
életben senki nem juthat el a szentség
ama fokára, hogy a halál után azonnal Is-
ten színelátására juthatna, és megmene-
külhetne a tisztítótûztõl.

Alexandriai Kelemen könyvei bizo-
nyítják, hogy igazi tehetség volt a neve-
lés és lelkipásztorkodás területén. Nem
volt szenvedélyes, etikai komolyság, el-
mélyültség jellemzi. Soha nem beszél ki-
fejezetten az alexandriai keresztény kö-
zösség életérõl. Mûveibõl nem nyerünk
adatokat az alexandriai egyház életére
vonatkozóan. Ahogyan Jusztinosz, úgy
Kelemen is világi keresztényként szol-
gálta Egyházát. Tanítványainak egyfor-
mán megtanította a beszéd mûvészetét, a
társadalmi érintkezés helyes formáit, el-
igazította õket vallási kérdésekben is.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (8.)

Az ázsiai keresztényekért, hogy az
Evangéliumról szavaikkal és cseleke-
deteikkel tett tanúságtételük elõsegít-
se a párbeszédet, a békét és a kölcsö-
nös megértést, fõleg a más vallásokhoz
tartozókkal.

Ázsiában él több mint négymilliárd
ember, az emberiségnek több mint a fele.
A nagy világvallások bölcsõje Ázsiában
ringott. A kereszténység is az ázsiai Kö-

zel-Keletrõl indulva terjedt el a világon.
Ázsia keresztényeinek száma ennek elle-

nére ma csak 286 millió.
A 20. és 21. században Ázsia számos

háború színterévé lett. Az I. világhábo-

rú csak érintõlegesen hatott Ázsiára, a
II. világháborúban azonban Ázsia hosz-

szú és véres hadszíntér lett. A két elsõ
atombombát egy ázsiai országra, Ja-

pánra ejtették.
A II. világháború befejezése után sem

köszöntött béke Ázsiára. A koreai hábo-

rú a nagyhatalmak beavatkozásával vég-

zõdött. Hosszú évtizedekig húzódott el a
vietnami háború. Irak diktátora háborút
kezdeményezett Iránnal és Kuvaittal. A
vietnami háború befejezése után is bor-

zalmas kegyetlenséggel folytatódott a
háborúskodás Kambodzsában. Rövidebb
háborúk zajlottak le India és Kína, vala-

mint Pakisztán és India között. A Közel-

-Keleten is szinte állandóan folyik a há-

borúskodás, melynek jelenleg Szíria a
legtöbbet szenvedõ áldozata. Izrael álla-

mot állandó feszültségek háborgatják.
Jemenben pedig a síita és szunnita musz-

limok harca folyik.
Nagyon-nagyon szükséges tehát, hogy

az Ázsiában elterjedt vallások kifejtsék
béketeremtõ potenciáljukat.

A múltban, sajnos, a vallási különbsé-

gek Ázsiában inkább háborúkat okoztak,
mintsem hogy békét mozdítottak volna
elõ. Az iszlám harcos terjesztése és az er-

re reagáló keresztes háborúk olyan sebe-

ket ejtettek az emberek testén-lelkén,
amelyek máig sem gyógyultak be. Fõ-

képpen a legyõzöttek azok, akiknek le-

származottai nem tudják elfelejteni a ré-

gen kapott sérelmeket és szenvedéseket.
Ezért korunk döntõ kérdése, hogy a

vallások képesek-e kifejteni Ázsiában bé-

kítõ, humanizáló energiáikat e sebek
gyógyítására. Maguk a vallási tanok a
legtöbb esetben és a lényeges kérdések-

ben minden ember méltóságát, az élet
sérthetetlenségét és a kölcsönös szerete-

tet hangoztatják. Kölcsönös megértés, a
másik fél szempontjának elismerése,
minden erõszaktól való tartózkodás,
egymás értékeinek megbecsülése, min-

den gyûlöletkeltés mellõzése, és fõleg az
egyetemes testvéri szeretet ápolása le-

hetnek azok az eszközök, melyek a béké-

hez vezetnek. Súlyos kötelessége minden
vallásos embernek, hogy úgy élje és gya-

korolja saját vallását, hogy ugyanakkor
elismerje más vallások értékeit, és meg-

értse a másvallásúak nehézségeit és vá-

gyakozásait. II. János Pál pápa hangoz-

tatta mindig az emlékezet megtisztításá-

nak szükségességét. Egymás meghallga-

tása, megismerése, megbecsülése: ez a
békéhez vezetõ út. Ezen kell járnunk, hi-

szen az egy szeretõ Istennek vagyunk te-

remtményei mindnyájan.
Nemeshegyi Péter SJ

A FÖLD...
(Folytatás az 1. oldalról)

Végül, tudjuk, hogy hiába fáradunk,
ha az Úr nincs mellettünk (vö. Zsolt
116/117), ha az imádság nem áll meg-
fontolásaink és istentiszteletünk közép-
pontjában. Ugyanis imádságunk egyik
célkitûzése, hogy megváltoztassuk azt a
módot, ahogy a világhoz viszonyulunk.
Javaslatunk célja, hogy bátrak legyünk
átkarolni életvitelünkben az egyszerûsé-
get és a nagyobb szolidaritást.

Sürgetõ felhívással fordulunk mind-
azok felé, akik a szociális, gazdasági, po-
litikai és kulturális közegben dolgoznak,
hogy figyelmesen hallgassák meg a föld
kiáltását és (...) válaszoljanak sokak kö-
nyörgésére a globális megegyezés fenn-
tartásában, hogy meggyógyuljon a sérült
teremtett világ. Meg vagyunk gyõzõdve,
hogy nincs valódi és tartós megoldás az
ökológiai válságra és a klímaváltozásra,
összehangolt és közösségi válasz nélkül,
megosztott felelõsség és olyan számadás
nélkül, mely elsõbbséget ad a szolidari-
tásnak és a szolgálatnak.

(Vatikáni Rádió)

Ez eredményezi, hogy mind a mennyor-
szágra, mind a pokolra nézvést folyama-
tosan kidolgozunk olyan emberarcú, túl-
ságosan evilági elképzeléseket, amelyek
kiváltják kortársaink kritikáját, olykor
mosolyát vagy éppen megvetését. A pa-
radicsomkert mint pálmafás, felhõs
wellness-központ, a pokol pedig mint tü-
zes, forró kínzókamra – ezek az elgondo-
lások pontosan a szadduceusok Jézus ál-
tal érvénytelenített gondolkodásmódját
követik. El kellene fogadnunk, hogy az
isteni valóságokról csakis nagy odafi-
gyeléssel, lehetõség szerint a nem ta-
pasztalás alázatával, leginkább az isteni
kinyilatkoztatásba, s nem annyira az em-
beri vágyakba kapaszkodva beszéljünk.
Nagyon sokszor a mi túlzóan emberi
(szadduceusi) beszédünk okozza, hogy
kortársaink infantilis képzelgésnek vagy
éppenséggel nevetséges babonaságnak
tartják hitünk fontos kijelentéseit.

Mi az igazán lényeges, amit minden-
képpen hinnünk és adott esetben hirdet-
nünk kell? Az, hogy „Isten nem a holtaké,

hanem az élõké, hiszen mindenki érte él”.
Vagyis a halál nem végállomás, hanem
átmenet. Mózeshez is az élõ „Ábrahám,
Izsák és Jákob Istene” beszél, nem pedig
az elhunyt õsatyák szelleme. Az élet több,
mint az itteni élet, mint a fizikailag vagy
biológiailag leírható emberi létezés. Ha
pedig ez így van, ez azt is jelenti, hogy az
életen túli élet a teljes embert érinti. Nem
hihetjük, hogy az öröklét csakis a lélek
dolga – a pogány filozófusok tanítványai-
vá válnánk így. „Ha nincs feltámadás, ak-
kor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig
Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a
mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hite-
teknek sem” (1Kor 15,13–14). Ez a lé-
nyeg, még ha a feltámadás mikéntje telje-
sen más is, mint amit emberi tapasztalás
által evilági életünkben fel is fogunk.
Szent Pál – Jézus nyomán – a földben el-
rohadó, majd kihajtó mag példájával írja
körül a feltámadás testiségének mikéntjét
(ld. Kor 15,35–49), ám itt is igaz a Mester
szava, amit a mag szárba szökkenésérõl
mondott: a magvetõ „akár alszik, akár éb-
ren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírá-
zik és szárba szökik, maga sem tudja ho-
gyan” (Mk 4,27). Misztérium ez, amelyet
tisztelnünk kell. �

AZ ÖRÖKLÉT...
(Folytatás az 1. oldalról)

Ázsiában 286 millió keresztény él
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MAGYAR SZIGET RÓMA BELVÁROSÁBAN
Kilencvenéves a Római Magyar Akadémia

Szeptember 12-én, kedden este, pontosan kilencven évvel a létrejötte után a
Római Magyar Akadémia képzõmûvészeti kiállítás keretében nyitotta meg az
új évadot. A 90/10-es címû kiállítás utal a nagyszerû kilencven évre, amelyet
most tíz egykori ösztöndíjas mûvész alkotásai jelenítenek meg: Baráth Nóra,
Brückner János, Gaál Endre, Gyenes Zsolt, Horváth Dániel, Lenkey-Tóth Pé-
ter, Ludman Éva, Nagy Csilla, Szegedi Csaba, Vati Era. Az összegyûlt vendé-
gek elõtt Révész Mária kulturális fõtanácsadó emlékezett az alapításra, az el-
telt kilencven év kihívásaira és eredményeire. Beszédébõl idézünk néhány fon-
tos gondolatot.

„Jeles nap a mai: kilencven éve, 1927.
szeptember 12-én írta alá a Magyar Ál-
lam megbízásából Gerevich Tibor azt az
adásvételi szerzõdést, mely lehetõvé tet-
te, hogy ma itt álljunk, kiállítást nyis-
sunk meg, ösztöndíjasoknak nyújtsunk
lehetõségeket, hogy egy kis magyar szi-
getet mûködtessünk Rómában, Róma
történelmi belvárosában.

A Római Magyar Intézet (Akadémia)
elsõ évtizedeinek története szorosan
kapcsolódik újjászervezõje, Klebelsberg
Kuno tudománypolitikájához. Az elsõ
világháborút követõ béke Magyarország
számára trauma volt, elvesztette terüle-
tének kétharmadát, vele jeles tudomá-
nyos mûhelyeket, nagyhírû egyeteme-
ket. Ezen a veszteségen túl a revíziótól
rettegõ kis országok gyûrûjében, elzárt-
ságból kellett valahogy kitörni. Ehhez
Klebelsberg a „magas mûveltség” meg-
valósítását találta a legmegfelelõbb esz-
köznek. Amikor 1922-ben miniszter lett,
már kész koncepcióval rendelkezett és
hozzáláthatott a külföldi hídfõállások
kiépítéséhez. Ebben jó terep volt Róma,
Bécs és Berlin, de különösen Róma.

A Római Magyar Akadémia elsõ
képzõmûvész ösztöndíjas csoportja már
az 1930-as Velencei Biennálén sikere-
sen bemutatkozhatott a nemzetközi kö-
zönségnek. Kétségtelen imponáló ne-
vek – és mögötte az életmûvek – az elsõ
„római iskolából”: Aba-Novák Vilmos,
Barcsay Jenõ, Istókovics Kálmán, Mol-
nár C. Pál, Patkó Károly, Pátzay Pál,
Szõnyi István.

A második világháborút követõ nehéz
újrakezdés után azonban ismét neves sze-
mélyek lettek a Római Magyar Akadémia
lakói: Weöres Sándor és Károlyi Amy,
Ottlik Géza, Déry Tibor, Balázs Béla,
Kerényi Károly, Lukács György, Pilinsz-
ky János, Toldalagi Pál, Nemes Nagy Ág-
nes, Lengyel Balázs, Karinthy Ferenc,
Csorba Gyõzõ, Hanák Péter, Klaniczay

Tibor, Veress Sándor zeneszerzõ, zongo-
ramûvész, Szöllõsy András zeneszerzõ,
zenetudós, Fülep Lajos, Cs. Szabó Lász-
ló, Hantai Simon festõ, aki aztán Rómá-
ból Párizs felé vette az útját….”

Révész Mária kulturális fõtanácsadó
szeptember 16-án, pénteken interjút
adott a Vatikáni Rádióban a Római Ma-
gyar Akadémia létrejöttérõl, mûködésé-
rõl és küldetésérõl.

– Azt gondolom, hogy folytatni kelle-
ne az elõdök hagyományait és egy újabb
„szép idõszakot” kellene kreálni, de eh-
hez komoly tudatosság kell. Azt hiszem,
hogy a képzõmûvészeti ösztöndíj újra-
alakul Balog miniszter úr kezdeménye-
zésére, és ez nagyon jó dolog. Valamivel
több pénz kellene ahhoz, hogy az ösztön-
díjasok több idõt tudjanak itt tölteni ah-
hoz, hogy igazi alkotó munkát végezhes-
senek, ehhez pár hét nem elegendõ. A
másik, amit nagyon szeretnék, hogy a
Fraknói Intézetnek meglegyen a folyta-
tása, hiszen a Római Magyar Akadémia
a Fraknói Intézetbõl nõtt ki és nagyon
hosszú idõn keresztül azokat a történeti
és egyháztörténeti kutatásokat, melyeket
itt végeztek, mindenféleképpen folytatni
kell, hiszen itt van a történelmünk egy
része, az egyháztörténelmünk nagy része
is itt van, Rómában, tehát van mit kutat-
ni. Végül az irodalmárok számára is – azt
gondolom – meg kellene nyitni az Aka-
démiát, mert sok itteni irodalmár ösztön-
díjas mûveiben nagyon szépen „vissza-
jön” Róma, és nagyon sok magyar ember
számára, aki esetleg soha nem jutott el,
vagy nem jut el Rómába, élményt jelen-
tenek ezek az írások, amit az itteni ösz-
töndíjasok megírtak.

Összegezve, ennek a három dolog-
nak, a képzõmûvészetnek, a történelem-
nek és az irodalomnak együtt kellene
mûködni, és nagyon remélem, hogy ez
így is lesz.

(Vatikáni Rádió)

A MAGYAR KÖZÖSSÉG IS RÉSZT VETT
A MÜNCHENI NEMZETEK MISÉJÉN

Több mint ötven Németországban élõ magyar hívõ vett részt szeptember
24-én a müncheni székesegyházban bemutatott nemzetek miséjén. A szertartás
fõcelebránsa Reinhard Marx bíboros, münchen-freisingi érsek volt.

A nemzetek miséjét minden
évben szeptember utolsó va-
sárnapján tartják a müncheni
székesegyházban. A szertartás
része a Németország-szerte meg-
rendezett interkulturális hét-
nek, mely a német katolikus
püspöki konferencia, az evan-
gélikus egyház és a görög orto-
dox metropólia együttmûkö-
désével nyílt meg szeptember
18-án Offenbachban. Az 1975
óta megtartott rendezvényso-
rozathoz, melyet a Németor-
szágban élõ külföldiek számá-
ra rendeznek, az egyházi kö-
zösségeken kívül csatlakoznak az önkor-
mányzatok, illetve más szervezetek is.

A nemzetek miséjének célja, hogy
együtt tudjanak imádkozni a különbözõ
anyanyelvû katolikusok. Az idei nemze-
tek miséjén 23 nemzet képviseltette ma-
gát, a zenei szolgálatot a horvát közösség
énekkara látta el, de a szentmise olvas-
mányai és könyörgései is különbözõ
nyelveken hangzottak el. Reinhard Marx

bíboros együtt mutatta be a szentmisét a
megjelent közösségek lelkipásztoraival,
köztük Merka János müncheni magyar
lelkésszel. „Részvételünkkel azt fejeztük
ki, hogy a müncheni érsekség élõ része
vagyunk” – fogalmazott Szarvas Erzsé-
bet, a Müncheni Magyar Katolikus Egy-
házközség lelkipásztori munkatársa.

Müncheni Magyar Katolikus
Egyházközség

P R O E C C L E S I A H U N G A R I A E - D Í J A T
K A P O T T J A S C H K Ó B A L Á Z S S J

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat
adományozott Jaschkó Balázs jezsuita atyának. A kitüntetést a testület nevé-
ben Miklósházy Attila SJ, a külföldön élõ magyarok nyugalmazott püspöke
adta át a kanadai Pickeringben. A díjjal a püspöki konferencia elismerését fe-
jezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Jaschkó Balázs atya a Kato-
likus Egyházért végzett.

Jaschkó Balázs Kassán
született 1922. február 3-
án, kilencedik gyermek-
ként a családban. Öt fiú és
három lánytestvére közül
két bátyja jezsuita lett, egy
nõvére pedig a Jézus Szíve
Társaság tagja. Legidõ-
sebb nõvére lemondott ar-
ról, hogy nõvér legyen,
mert úgy gondolta, hogy
szüleit kell támogatni anya-
giakban, hogy felnevel-
hessék a többi gyermeket,
de 21 éves korában tüdõ-
komplikáció jelentkezett
nála és meghalt. Két fiú-
testvére kommunista volt
idealizmusból, egy harma-
dik pedig a humanista jó
ember példaképe. Édesap-
ja evangélikus vallásban nevelkedett,
házassága 36. évében egy jezsuita lel-
kigyakorlat után katolizált. Ezután na-
pi misehallgató és áldozó lett.

Jaschkó Balázs a Csehszlovákiához
tartozó Kassán járt magyar elemibe és
gimnáziumba. 1938-ban Kassát Ma-
gyarországhoz csatolták, így a vissza-
került premontreieknél tett reálgimnázi-
umi érettségit 1940-ben. Jezsuitának
elõször 1937-ben jelentkezett Rózsahe-
gyen a szlovák provinciában, ahol azt a
tanácsot kapta, hogy elõbb fejezze be a
középiskolát, majd 1940. szeptember
2-án a budapesti Manrézában öt társával
együtt elkezdte a noviciátust. 1944–45-
ben, filozófiai tanulmányainak második
évében jött a német átvonulás, majd az
oroszok bevonulása, és Kassa újra cseh-
szlovák államterület alá került. A meg-
üresedett Filozófiai Fõiskola épületé-
ben P. Dombi József megbízásából
bátyjával, Jaschkó Pállal és a kassai
Schmotzer Jánossal elõbb menekültott-
hont rendeztek be, fõképp a szlovák fa-
luról menekültek számára, majd az
orosz csapatok bevonulása után a vidéki
középiskolásoknak adott otthont az
épület. 1945 és 1947 között a filozófia
2. és 3. évét Brünnben végezte, a cseh
jezsuiták filozófiáján.

A kurzus végeztével, 1947-ben Szat-
márnémetibe került magiszternek, de
egy hónap múlva el kellett hagynia Ro-
mániát, mert vízumát nem hosszabbítot-
ták meg. Teológiai tanulmányait Szege-
den kezdte, de nem tudta ott befejezni,
mert Róma tanácsára több társával
együtt külföldre szökött. 1949 tavaszán
Ausztriában, Innsbruckban, a Zenzen-
hofon fejezte be az iskolai évet. 1949 és
1951 között a teológia 2. és 3. évét az
észak-olasz Chieriben végezte. 1951. jú-
lius 15-én szentelte õt pappá Chieriben a
torinói bíboros, majd 1952-ben szerezte
meg a teológiai licenciátust. Ezt követõ-
en került sor a 3. probációra az angliai St.
Beuno’s-ban.

Ennek befejeztével, 1953-ban ke-
rült a kanadai Hamiltonba, a Szent Ist-
ván-templomba káplánként és a pro-
vinciális titkáraként egészen 1955 ja-
nuárjáig. Ezután elöljárója a montrea-
li Immaculée Conception jezsuita kol-
légiumba küldte õt, hogy a Szív Újság
kiadóhivatalát vezesse. 1955-tõl 15
évig Jersey City-ben (New Jersey) a
St. Peter Preparatory School tanára-
ként hittant, latint és franciát tanított.
Mint hátúszó bajnok, Jaschkó Balázs
az úszókat is irányította, valamint a
sakk klubot is vezette. A következõ öt
nyár alatt megszerezte a québeci La-

val egyetemen az M.A. fokozatot francia
nyelvbõl.

1970-tõl a provinciális a torontói
Szent Erzsébet egyházközségbe ren-
delte elõször káplánnak, majd 1977-tõl
2000-ig plébánosnak. 1971 és 1978 kö-
zött a kanadai magyar jezsuiták supe-
riorja volt, 1990-ben pedig észak-ame-
rikai regionális superiornak nevezték
ki 2003-ig. 1976-ban megalakult a St.
Jutta Foundation (Canada), amelynek
elnöke lett. Ez az alapítvány egy álla-
milag bejegyzett jótékonysági szerve-
zet a magyar jezsuiták fenntartására.
Mint plébános, P. Jaschkó lelkésze volt
a Házasok Klubjának és igazgatója a
Magyar Iskolának. 1972-ben gyûjtést
rendezett a négy évvel elõbb befejezett
plébánialak és a majdnem százéves
templom restaurálási adósságának kifi-
zetésére. 1980-ban a Magyar Iskola
Tanítói Színtársulat aktív szereplõje
lett. 1984-ben kezdeményezte, 1985-
ben pedig véghezvitte az egyházköz-
ség áttelepítését és egy új templom épí-
tését Willowdale-ben. 1989-ben részt
vett a METEM (Magyar Egyháztörté-
neti Enciklopédia Munkaközösség) meg-
alapításában és vállalta az elnöki fel-
adatokat. 1995-tõl a hamiltoni St. Eli-
zabeth Home Society igazgatóságának
tagja, majd elnöke lett.

1986-ban Jeruzsálemben egy
három hónapos biblikus kurzuson vett
részt, majd meglátogatta Kalkuttában
a Teréz anya által alapított Haldoklók
Intézetét, ahol önkéntes kisegítõ is
volt, majd elment a Távol-Kelet ma-
gyar misszionáriusaihoz, köztük báty-
jához, P. Jaschkó Istvánhoz, aki Taj-
vanban két intézményt is alapított az
értelmileg hátramaradt gyermekek
számára. 2000-ben, bátyja 90. szüle-
tésnapján is ellátogatott Tajvanba. A
Fülöp-szigeteken is meglátogatta a
magyar jezsuita atyákat.

2000-ben az új fiatal plébános mel-
lett kápláni szolgálatát folytatta Toron-
tóban. 2003-ban provinciálisa a kana-
dai magyar jezsuiták elöljárójának ne-
vezte ki P. Jaschkót. 2004 óta a plébá-
nián lakik és segít a magyarok lelki-
pásztori gondozásában. Mivel Toron-
tóban egy orvosilag megmagyarázha-
tatlan gyógyulás történt Kaszap István
közbenjárására, a római jezsuita posz-
tulátor, P. Molinari õt nevezte ki a
rendkívüli gyógyulás kivizsgálásának
viceposztulátorává, amit hûségesen
végzett négy éven át. 2015-ben meg-
gyengült egészsége miatt a pickeringi
jezsuita Infirmáriára (betegápoló köz-
pontba) került. �

Miklósházy Attila SJ, a külföldön élõ magyarok
nyugalmazott püspöke adta át a díjat

Marx bíboros a magyar közösség képviselõivel
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Gyerekeknek

A SZENTEK ÉS AZ ÁLLATOK
Kisgyerekként (is) nagyon szerettem

az állatokat, ám mivel nem kertes házban
laktunk, szüleim nem engedték, hogy há-
ziállatot tartsunk. Így aztán azért is vár-
tam mindig különösen a nagyiékkal való
találkozásokat, mert az õ nagy kertjük-
ben nagyokat kergetõzhettem a korom-
fekete macskájukkal.

Ez a régi emlék onnan jutott az eszem-
be, hogy a múlt hónapban ünnepeltük a
természetszeretetérõl is ismert Assisi
Szent Ferencet, akinek emléknapján, ok-
tóber 4-én tartják az állatok világnapját.
Ezekben a napokban, november elején,
amikor a temetõkben emlékezünk el-
hunyt szeretteinkre, talán Neked is
eszedbe jut a kérdés, ami kisgyerekként
bennem is felmerült: vajon az állatokkal
mi lesz a földi életük után?

Az Egyházban a mai napig nincsen
egységes álláspont errõl. Szent Ferenc
óta azonban tudjuk, hogy az Egyház sze-
retettanítása az állatokra is kiterjed.
Szent Ferenc egyben az állatok védõ-
szentje is. Számos legenda õrizte meg
Szent Ferenc különleges kapcsolatát az
állatokkal. A legjobban azokat a teremt-
ményeket szerette, amelyekben Isten
vagy a ferences rend képmását látta, pél-

dául a bárányt vagy a Napot. II. János Pál
pápa úgy fogalmazott, hogy az állatok-
ból sem hiányzik a lélek, XVI. Benedek
pedig azt mondta, a nem emberi lények
halálával csak földi létezésük szûnik
meg. XVI. Benedekrõl azt is tudjuk,
hogy kedvenc állata egy macska volt,
amely megválasztása után is elkísérte õt
a pápai lakosztályba. A nyugalomba vo-
nult pápa nemcsak a macskákat, de min-
den állatot nagyon kedvel – mondta róla
korábbi másodtitkára, aki egy érdekes
történetet is felelevenített az állatok sze-
retetével kapcsolatban. Az egyik általá-
nos kihallgatás végén több plébános
szentek szobrait ajándékozta a pápának.
Titkára felhívta XVI. Benedek figyelmét
arra, hogy személyes áldásában részesí-
tett egy olyan szobrot, amely mellett egy
kutya is szerepel. A pápa válasza ez volt:
„Ezek a szentek nemcsak szimpatikusak,
de emberiek is.”

Látjuk, hogy a régmúlt és a közelmúlt
szent életû emberei is szeretettel fordul-
tak az állatokhoz, akik ugyanúgy Isten
teremtményei, mint mi. S hogy mi törté-
nik kedvenc háziállatunkkal, miután el-
pusztul? A titok nyitja a Jóistennél van...

Kovács Péter

BAJOR ÉS MAGYAR FIATALOK
ZARÁNDOKLATA

Elõször szerveztek nemzet-
közi találkozót passaui, szé-
kesfehérvári egyházmegyés és
szatmárnémeti fiataloknak, hogy
egész Európát, a kontinens
nyugati és keleti részét is kép-
viselve, együtt vegyenek részt
egy lelki programban. A közös
imádsággal, elmélkedésekkel,
valamint a Szent István, Bol-
dog Gizella és Szent Imre éle-
tének egy-egy fontos mozza-
natát bemutató jelenetekkel
kezdõdõ kétnapos zarándoklat
püspöki szentmisével zárult. A
keresztény szentek életpéldája, tanúság-
tételük követése jegyében hirdették meg
a Székesfehérvári Egyházmegye idei
gyalogos ifjúsági zarándoklatát Mórról
Bodajkra, amelyet szeptember 29-én és
30-án tartottak.

A passaui fiatalokkal régi kapcsola-
tot ápol a Székesfehérvári Egyházme-
gye. A bajorok és a magyarok is bol-
dogként tisztelik Gizellát. Miután Wil-
helm Schraml passaui püspök 2011-
ben, a családok évében Boldog Gizel-
la-ereklyét ajándékozott Székesfehér-
várnak, a magyar szent család (Szent
István, Boldog Gizella, Szent Imre)
tiszteletének központjává válhatott a
város. Spányi Antal megyéspüspök
2012-ben ajándékozott Szent István-
ereklyét Passaunak, a Gizella-tisztelet
európai központjának. Az így kialakult
testvéri kapcsolat alapozta meg azt a
gondolatot, hogy a két egyházmegye a
fiatalokat is közelebb vigye azokhoz a
szentekhez, akik összekötik a két né-
pet, illetve erõsítsék bennük a keresz-
tény értékeket, amelyek létrehozták és
meghatározták Európát és az Európai
Uniót is.

A mostani zarándoklat célja volt,
hogy egy közösségbe hívja a fiatalo-
kat Európa nyugati és keleti részébõl.
Örömteli, hogy idén Erdélybõl, Szat-
márnémetibõl is érkeztek a zarándok-
latra.

Mórra érkezve a zarándokok az is-
merkedés és a közös étkezés után
imádsággal, elmélkedésekkel és szent-
órával zárták a napot. Másnap a temp-
lomban tartott napindító gondolatok
után Bodajk felé vették útjukat. Útköz-
ben egy-egy állomásra érkezve jelene-
tekkel mutatták be a passaui, a csákvári
és fehérvári, valamint a szatmárnémeti

fiatalok a szentek életének máig érvé-
nyes üzeneteit.

A zarándokút végén a Segítõ Szûz
Mária kegyhelyére, Bodajkra várta Spá-
nyi Antal megyéspüspök a fiatalságot. A
fõpásztor erre az õsi zarándokhelyre hív-
ja minden évben azokat a fiatalokat is,
akik a bérmálás szentségében részesül-
tek, hogy megerõsítse õket a kapott ke-
gyelmekben.

A szentmise végén a Passaui Egyház-
megye ifjúsági referense, a passaui Bol-
dog Gizella-iskola diákjainak kísérõje,
Wolfgang de Jong elmondta: sokat je-
lentett számukra, hogy eljöhettek arra a
helyre, ahol a passaui Mindenkor Segítõ
Szûz Mária mintájára festett kegyképet
a magyarok évszázadok óta tisztelik.
Majd átnyújtotta a bajor fiatalok aján-
dékát a megyéspüspöknek, az Altöt-
tingbõl, Bajorország egyik leglátogatot-
tabb zarándokhelyérõl származó hatal-
mas gyertyát, amelyet a Szûzanya kegy-
szobrának képe díszít.

Hajdu Ferenc helynök a találkozón el-
mondta: a passauiakkal való találkozás
azért is fontos, hogy a fiatalok lássák:
volt két ifjú, egy magyar fiatalember és
egy bajor fiatal lány, István és Gizella,
akiknek kapcsolatából kibontakozhatott
Magyarország és Bajorország ezeréves
kapcsolata. Amikor õket ereklyéikben
tiszteljük, egy közösséggé válunk, nem-
csak a bajor néppel, de mondhatjuk,
hogy az európai népekkel is. Hisz ez a
földrész azután teljesedett ki, miután
Nagy Károly idején a kereszténység eu-
rópai eszmény lett. Ehhez csatlakozott
Szent István és vele Boldog Gizella is; az
õ megvalósult reményük esélyt ad arra,
hogy elõdeik hite nyomán a mai fiatalok
is megvalósíthassák reménységüket.

(Székesfehérvári Egyházmegye)

M A G Y A R V E R S E K B É C S B E N
Eperjes Károly elõadása a Pázmáneumban

Rendhagyó verses-zenés iro-
dalmi estet tartott a bécsi Pázmá-
neumban Eperjes Károly Kos-
suth-díjas és Jászai Mari-díjas
színmûvész és lánya, Eperjes
Borbála szeptember 23-án. Az
esemény, amelyre a XI. Ars Sac-
ra Fesztivál keretében került sor,
XX. századi magyar költõk iste-
nes verseivel ismertette meg az
érdeklõdõ bécsi magyarságot. Az
elõadást az évtizedek óta hagyo-
mányosan megtartott szombat
esti magyar nyelvû szentmise
elõzte meg, amelyen a Pázmáne-
um Cantus Arcis Kórusa, vala-
mint a Musica Divina Kamarakórus kö-
zösen teljesített zenei szolgálatot.

Mit üzennek magyar költõink iste-
nes versei? Ha olykor fellapozzuk õket,
könnyen rádöbbenünk, hogy vívódása-
ik hasonlóak a mieinkhez. A közös ma-
gyar kultúra, a nemzeti nyelvû iroda-
lom azonban nem csak egymáshoz
kapcsol bennünket határokon innen és
túl, hanem az Istenkeresõ költõk szava-
in át hidat épít a transzcendenssel való
közösség felé is.

Eperjes Károly emellett felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy újra kell gondol-
nunk az értékrendünket, mindazt, amire
életünk alapját lefektetjük. A világban
sokféle válság tapasztalható napjaink-
ban, ezért – mint fogalmazott – feltétle-
nül szükséges, hogy identitásunkat kul-
túránk gazdag örökségébõl, értékrendjé-
bõl építsük föl. Az úton levés mindig ke-
resés, úgy kell azonban keresnünk, hogy
megtaláljuk életünk végsõ célját.

Cseh Csaba

Eperjes Károly színmûvész és lánya, Borbála

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (34.)

A kezdõ szcientológusok a dianetika
hipnotikus módszereinek hatására meg-
könnyebbülést tapasztalnak. Aki azon-
ban egyszer elindul a dianetika útján, az
nehezen szabadul ki karmaiból. Annál
is inkább, mert az egyre nagyobb tandí-
jat követelõ tanfolyamokat csak úgy
képes elvégezni, hogy a szcientológia
egyháza számára éveken keresztül le-
dolgozza tartozását. Elvileg ki-ki sza-
badon kapcsolódhat a szcientológiá-
hoz, és szabadon el is hagyhatja. A
gyakorlatban azonban „milliárd évek-
re” köt szerzõdést, kötelezi el magát a
szervezetnek.

A következõ és a legfontosabb csapda
végül a pénz és az általa megszerezhetõ
hatalomra való törekvés! Hubbard egyik
kedvelt mondása volt: „Szerezz pénzt és
egyre többet!” A dianetika és a szciento-
lógia különbözõ tanfolyamai ezt a célt
szolgálják. Az alapvetõ tanfolyam alig
pár száz német márkába került a 80-as
években, de egy „tisztulási tanfolya-
mért” már több mint 3000 német márkát
kért a szcientológia egyháza, az „Élet
kulcsa” címû tanfolyamért pedig több
mint 20.000 márkát! Ha valaki a Szcien-
tológia központban Clearwaterben (Ka-
lifornia) akar részt venni egy haladók
számára tartott kurzuson, annak még
mélyebbre kell nyúlnia a zsebébe. Az
E-meter pedig, amely a szcientológia
szerint nélkülözhetetlen a dianetika terá-
piához a tagok számára, „csupán” 8900
német márkát kellett fizetni.

Ugyanakkor a szcientológia vezetõi
szerint mindezek az összegek „önkéntes
adományok a hívõk részérõl”!

Ne csodálkozzunk tehát, hogy sokan
azok közül, akik elindultak a dianetika
útján, igen súlyos adósságokba kevered-

tek. Azt a szcientológust pedig, aki
hosszabb távon nem hoz hasznot „egy-
házának”, azt lehetséges zavarforrásnak
tekintik. Hubbard szerint azért lép fel ez
a zavargás, mivel az ilyen szcientológus
még kapcsolatot tart az „elnyomóval”,
vagyis egy külsõ, nem szcientológiához
tartozó személlyel. A megoldást ilyen
esetben Hubbard abban látja, hogy sza-
kítást követel meg.

A pénz kezdettõl fogva fontos szere-
pet játszott a dianetika, késõbb pedig a
szcientológia terjesztésében. Joggal
mondják tehát, hogy a „szcientológia va-
lójában egy konszern, azaz vállalatokat
fenntartó tõkés társaság, pénzügyi vál-
lalkozás, nem pedig egyház”. Mások pe-
dig iparnak tekintik, amely a hatalom
megszerzésére törekszik. Megerõsödik a
meggyõzõdés, hogy az évek során egyre
több és drágább tanfolyam azért született
meg, hogy egyre több pénzt folyhasson
be a kasszába, illetve a dianetika-szci-
entológia hallgatója minél inkább kötõd-
jék az intézményhez.

Egy egyházi közösséghez az embe-
rek általában nagyobb bizalommal kö-
zelednek, mint egy ismeretlen szemé-
lyek által alapított magántársasághoz.
Az adományok gyûjtésekor is rendsze-
rint több ajtó nyílik meg a vallási és hu-
manista közösségek, mint a pusztán ke-
reskedelmi érdekeltségû vállalatok
elõtt. Ahol viszont közösségek karita-
tiv tevékenységük miatt adókedvezmé-
nyekben részesülhetnek, ott fennáll a
visszaélés veszélye is. A szcientológia
egyházát és a hozzátartozó vállalatokat
több országban el is ítélték adóvissza-
élés és meg nem engedett ipari tevé-
kenységük miatt.

János atya Londonból

Európa keleti és nyugati részét is képviselték

M A G Y A R Z A R Á N D O K N A P
M A R I A Z E L L B E N

A magyar zarándoknap hagyomá-
nyát öt éve elevenítették fel újra. Az
idei lelkinapot Székely János püspök
vezette szeptember 30-án. A Magyar-
ország különbözõ területeirõl érkezett
zarándokok énekelve vonultak a ma-
riazelli bazilikához.

Frater Michael, a mariazelli bazilika
superiorja szeretettel köszöntötte a ma-

gyar zarándokokat. Elmondta: a magya-
rok nem idegen turistaként járnak e stá-
jerországi kisvárosban; Mariazellben
otthon érzik magukat. Felidézte, hogy a
14. század óta szakadatlanul követik
egymást a magyar zarándokcsoportok,
akik itt is a Magyarok Nagyasszonyához
imádkoznak.

(Szombathelyi Egyházmegye)
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Hármaskönyv csak egy van. Webõ-

czy István Hármaskönyve, a Triparti-

tum fogalommá vált. Alapmû a jogtudo-

mányban. Ma is gyakran hivatkoznak
rá, rendszeresen idézik az 500 évvel ez-

elõtt megjelent könyv sorait. Werbõczy
1517-ben saját költségén adatta ki
Johann Singriener bécsi nyomdájában
a korabeli Magyarországon alkalma-

zott, a szokásjogban meghonosodott
normákat, szabályokat tartalmazó gyûj-

teményt. Ez volt az elsõ – latin címe sze-

rint – „Tripartitum opus iuris consue-

tudinarii inclyti regni Hungariae”,
amit aztán magyarra így fordítottak:
„Nemes Magyarország szokásjogának
Hármaskönyve”.

Hármaskönyv sok van. Úgy tartják,
Magyarországon a Biblia után ez a
könyv jelent meg a legtöbb kiadásban.
Azt már nehéz lenne kideríteni, hogy a
több mint 50 kiadás hány példányt je-

lent, majd azok alapján hány másolat
készülhetett. A latin nyelvû kiadások
után jöttek sorra a magyar fordítások,
készült több kétnyelvû változat, feldol-

gozták versben, kérdés-felelet formá-

ban. Mondhatnánk: siker könyv, pedig
nem volt olyan egyértelmû a fogadta-

tása és a késõbbi megítélése sem. An-

nak idején Werbõczy volt a jobbágyok
röghöz kötését kimondó törvények
egyik kezdeményezõje. Nemeskürty
István az 1993-ban megjelent Mi ma-

gyarok címû könyvében – az 1514- es
események leírása, Dózsa György ki-

végzésének felidézése után – így fogal-

maz: „Az õsszel egybegyûlt ország-

gyûlés kárörvendõ kéjjel szavazott
meg jobbágyellenes törvényeket, ame-

lyeket Werbõczy István nem átallott
írásba foglalni, örök emlékezetül; így
a magyar parasztságot, lejáratott, de
igaz szóval: a magyar dolgozó népet
tette rabbá, amikor legnagyobb szük-

ség lett volna a két karjára”.
Werbõczy István II. Ulászlótól kap-

ta a megbízatást, hogy gyûjtse össze,
rendszerezze az ismert, gyakran külön-

bözõképpen értelmezett törvényeket.
Valószínû, hogy korábban megkezdte
ezt a munkát a kiváló jogtudós. Ennek
köszönhetõen 1514-ben az országgyû-

lés elé került, a király is jóváhagyta a
törvénykönyvet. De végül nem küldték
meg a dokumentumot a vármegyéknek,
nem került rá a pecsét, így a királyi
Magyarország területén nem emelke-

dett törvényerõre. Ennek ellenére a
magyar jogban 1848-ig használták, ez
volt a legtekintélyesebb útmutató.
Olyan fogalmakat is meghatározott
Werbõczy, mint az igazság, a jog, a
törvény, a szokás, a lelkiismeret… Így
tehát filozófiai szempontból is figyelem-

re méltó kultúrtörténeti kincsünk ez a
Hármaskönyv.

Létezik irodalmi hármaskönyv is,
de Benedek Marcell irodalomtörté-

nész könyvének semmi köze nincs
Werbõczy Hármaskönyvéhez. Bár
Werbõczy személye az õ Hármas-

könyve miatt bekerült a magyar iro-

dalomba. Neve ott „kavarog” József
Attila A Dunánál címû versében. Õt
szólítja fel Ady Endre, amikor azt ír-

ja: Ülj törvényt, Werbõczi! Így kezdõ-

dik a vers: „Még magasról nézvést /
Megvolna az ország, / Werbõczi-utó-

dok / Foldozzák, toldozzák…” És ha
még ide idéznénk néhány sort a
Werbõczi és az õ népe címû Ady-írá-

sából, az már ünneprontás lenne.
Filip Gabriella

HÁRMASKÖNYV

Ezúttal tulajdonkép-
pen nem is egy könyv, ha-
nem – hivatalos megjelö-
lése szerint – egy negyed-
évenkénti periodika ré-
gebbi kiadványa vonta
magára a figyelmemet.
Noha csupán újonnan
megjelent könyvek is-
mertetésével szoktam az
Olvasó elé állni, ezúttal
kivételt teszek, ugyanis a
Budapest Fõváros Levél-
tárának gondozásában meg-
jelent Budapesti Negyed
sajnálatos módon már a
múlté, holott hézagpótló
feladatot látott el, mert
szinte kizárólag csak a
magyar fõvároshoz kötõ-
dõ szépirodalmi és tudo-
mányos értékû tanulmá-
nyokat, illetve forrás-
munkákat közölt. Így lá-
tott napvilágot Anka nap-
lója a háborús Budapest-
rõl, amit a rég elhunyt
naplóíró Marburgban élõ
leánya adott közre.

Az elsõ bejegyzés 1944.
március 14-én íródott, az
utolsó közel egy évvel ké-
sõbb, 1945. március 5-én,
miután egy szovjet katona
zabrálás közben ’burzsuj,
burzsuj’ felkiáltással szét-
taposta Anka írógépét. A
krónikás, Anka, leányne-
vén Gergely Magdolna
elsõ férje Tóth Aladár ze-
neesztéta volt, aki a hábo-
rús éveket második fele-
sége, Fischer Annie vi-
lághírû zongoramûvész-
nõvel együtt Svédország-
ban vészelte át, majd a bu-
dapesti Operaház igazga-
tójaként sikeresen küzdött
a kommunista rendszer
kultúrpolitikai törekvései
ellen és így gyakori táma-
dások kereszttüzében állt.
A Budapesti Negyed-ben
megjelent napló szerzõje

1944 márciusa elõtt nem
jegyezte fel, mi is történt
vele és a Napóként emle-
getett apja által még a szá-
zadforduló idején vásárolt
Márton-hegyi villa lakói-
val, de a világháború utol-
só esztendejében aligha-
nem rendkívül fontosnak
vélte, hogy arról, amit na-
ponta látott, tapasztalt, írá-
sos nyom maradjon. Ve-
gyészmérnöki diplomával
titkárnõi feladatot látott el
egy hadiüzemmé nyilvání-
tott cérnagyárban. Tudato-
san fejlesztett fizikai álló-

képessége és kiegyensú-
lyozott lelkivilága megóv-
ta az összeomlástól, amire
bõségesen lett volna oka.
Gimnazista fiát a besoro-
zástól kellett féltenie, tíz-
éves leányát a betegségek-
tõl és a lelki összeomlástól,
késõbbi férjét pedig attól,
hogy visszatérjen Magyar-
országra átmeneti lakóhe-
lyérõl a békés Genfbõl.

Anka naplójában meg-
írja azt is, hogy szinte fur-
csának tartja, miért nincs
jobban megijedve, amikor
a városra rendszeresen
hullanak a bombák, a vil-
lamosok leállnak a légitá-
madás idején, élelmiszert
csak a legnagyobb nehéz-

ségek útján lehet besze-
rezni, tehát a napi munka
mellett a család eltartása
egyre súlyosabb problé-
mák elé állítja. Ennek el-
lenére, még arra is van tü-
relme, hogy leányával a
rendhagyó francia igéket
gyakorolja. Minderrõl pá-
tosz nélkül számol be,
nemegyszer az olvasónak
már-már az az érzése,
hogy Anka csaknem kí-
vülállóként éli meg ezeket
a borzalmas napokat és
karácsonyra még a város
más pontjain élõ rokonok-
nak is visz szerény ajándé-
kot. Szenteste – egyebek
között – a következõt jegy-
zi fel naplójában: „Szala-
dok az orvosnõhöz, hogy
mit csináljak a kezemmel,
teljesen le van fagyva, fáj
és viszket. Az utcák majd-
nem kihaltak. Állandó
ágyúdörgés. Háromne-
gyed kettõre haza. Meg-
ebédelek, gyorsan le a
Lejtõ úti templomba, éjfé-
li misére, amit 3-kor tarta-
nak meg. Olyan tele a
templom, hogy kiszoru-
lok, a lépcsõn állunk tö-
mött csoportban. Belövé-
seket lehet hallani a
Mennybõl az angyal köz-
ben, fütyülnek a golyók és
jó nagy durranások. Az
emberek még csak arra sem
néznek.” Mindez üzenet a
múltból, tanulságokkal a
jövõre, egyúttal pedig sze-
mélyes példa arra, hogy a
legnagyobb megpróbálta-
tások idején a hit erkölcsi
tartáshoz segít.

Aki hozzájut a Buda-
pesti Negyed még 2002
õszén megjelent példá-
nyához, bölcsen teszi, ha
elolvassa Anka naplóját a
háborús Budapestrõl.

Vincze András

K E Z E M B E K E R Ü L T E G Y K Ö N Y V …E M B E R ,
E M L É K E Z Z É L …

Porból vagyunk és porrá leszünk –
már egy õszi séta a temetõben sokat se-
gíthet, hogy kissé helyrebillenjen az em-
ber gondolkodása. Látva a sok sírt, a
földi élet névre szóló, egyszemélyes kijá-
ratait, rádöbbenhetünk arra, amirõl
gyakran megfeledkezünk...

Az 1847-ben megnyitott Kerepesi te-
metõt a fõváros vezetõsége 1885-ben
dísztsírkertté nyilvánította, amely nemze-
tünk kiemelkedõ személyiségeinek temet-
kezési helyéül szolgál. Egy ilyen panteon
természetesen mindig hiányos – hogyan
is lehetne minden nagy magyart egyetlen
helyre eltemetni, és nem minden esetben
könnyû eldönteni azt sem, ki lehet méltó
rá, hogy ilyen módon is õrizze õt a nemzet
emlékezete. Ráadásul itt több mint húsz
éven át érvényesült egy határozott szem-
pont: az 1960-as évek végétõl ugyanis
ebben a temetõben nem volt szabad egy-
házi szertartást végezni. Ez arra is rávi-
lágít, hogy a Kerepesi temetõ nemcsak a
nemzet emlékezetét mutatja, hanem az
emlékezésnek a történetét is.

Októberi délelõttön sétálgatok a Kere-
pesi temetõben, a Fiumei út melletti falnál
az elsõ síremlékek egyikén nemzeti színû
szalagok és frissen elhervadt virágok
mutatják, hogy vannak, akik elevenen
emlékeznek Földváry Boér Elemérre, aki
1930-tól 1956. október 24-éig élt. Az egyik
szalagon felirat: „Köszönjük, hogy élete-
det adtad Magyarország szabadságáért”.
Harminc évvel ezelõtt ilyen szalag nem
kerülhetett volna erre a sírra...

A közelben nyugszik a temetõ elsõ ne-
vezetes halottja, Vörösmarty Mihál (ne-
ve így áll a sírkövön). Temetése
1855-ben valóságos tüntetés volt a sza-
badságharc leverését követõ sötét kor-
szakban. Gyászbeszéd megtartását nem
engedélyezték, így csak a koporsóra hul-
ló föld döngésébõl hallhatták ki a gyá-
szolók a Szózat súlyos szavait: „a sírt,
hol nemzet süllyed el, népek veszik kö-
rül…” És talán a költõnek is köszönhe-
tõ, hogy a sírba csak az õ teste szállt alá,
szavainak erkölcsi parancsa életben tar-
totta, újra életre segítette a nemzetet.

Alig néhány lépésnyire innen, jókora
tölgy alatt nyugszik Arany János és csa-
ládja. „A tölgyek alatt vágynám lenyu-
godni, ha csontjaimat meg kellene adni”,
írta az alig hatvanöt évesen meghalt költõ.

Hatalmas, méltóságot sugárzó és tisz-
teletet parancsoló mauzóleumok állnak
viszonylag közel egymáshoz: Batthyány
Lajos, Deák Ferenc és Kossuth Lajos
nyughelyei. A nemzet emlékezete közel
hozta õket egymáshoz – minden történel-
mi vitájuk ellenére: a mártírt, a kiegyezõt
és az emigránst. És az árkádsorban most
is van virág az évtizedeken át árulóként
megbélyegzett Görgey Artúr sírján is...

Füves, tágas térségen áll Antall Jó-
zsef hatalmas síremléke. A négy égtáj fe-
lé tekintõ alakok mintha szét akarnák fe-
szíteni a sírt körülvevõ kõépítményt. Ki
tudja, mire gondolt az alkotó, Melocco
Miklós, de a temetõi sétáló „a magyar
széthúzás emlékmûveként” is láthatja
alkotását.

Távolabb, övéitõl is elkülönülve Ká-
dár János sírhantja, rajta a felirat: „Ott
voltam, ahol lennem kellett, azt tettem,
amit tennem kellett”. A mondat ugyan-
olyan kétértelmû, mint életében mondott
szavai és cselekedetei voltak. De nyu-
godjék békében õ is.

Megyek tovább, a tiszta és világos sza-
vak vonzásában Krúdy, Babits, Kosztolá-
nyi, Karinthy és Móricz Zsigmond nyug-
helye felé, a mûvész parcellában.

A régi sírok mellé egyre csatlakoz-
nak az újabbak. Ez persze arra is emlé-
keztet, hogy elõbb vagy utóbb a teme-
tõi sétálgató is sorra kerül. Ember,
emlékezzél…

Kipke Tamás

Mindszenty József bí-
boros 1974. május 6-tól
június 28-ig meglátogatta
az Amerikai Egyesült Ál-
lamok magyar központja-
it. Parttól partig utazott,
csaknem minden jelentõ-
sebb magyar központot
sorra vett.

Ezen kötet szerzõje
idõbeli és egyéb techni-
kai okokból nem kísér-
hette végig az egész úton,
mert Európából kellett
átutaznia s oda idõ elõtt
visszatérnie. Ezért e kró-
nika nem öleli fel a bíbo-
ros egész amerikai útját.
De a kiválasztott útsza-
kasz jelentõs állomáso-
kat foglal magában. Négy
állam, hat nagyváros és
környéke eseményeit, Mind-
szenty bíboros útjának
történéseit sikerült felje-
gyezni.

A szerzõ krónikát igye-
kezett összeállítani, te-
hát tudatosan tartózko-
dott a különösebb újság-
írói eszközök alkalma-
zásától. Amerikai módra
a „facts”, a tények fel-
jegyzésére törekedett.

Célja az volt, hogy a ké-
sõbbi történetírók, akik
valaha a bíboros ameri-
kai útjáról akarnak írni,
forrásmunkául használ-
hassák, megtalálják ben-
ne a szükséges adatokat,
képet alkothassanak a
bíboros munkaprogram-
járól, mondanivalójáról,
cselekedeteirõl és fo-
gadtatásáról, egyházfõi
ténykedésérõl, de egyé-
niségérõl, emberi port-
réjáról is.

A krónika végén, a kép
kiegészítésére külön füg-
gelék: Mindszenty bíbo-
ros három kaliforniai
szentbeszéde (San Fran-
cisco, San Diego, Los
Angeles), és egy világi
ünnepségen mondott be-
széde (St. Louis).

Az elképzelés szerint
ez a krónika, ha nem is
tartalmazza Mindszenty
bíboros egész amerikai
útját, feljegyzéseivel ké-
pet ad az amerikai út
konstans jelenségeirõl,
visszatérõ, megismétlõdõ
epizódjairól, tehát jellem-
zõen tükrözi az egész

amerikai út levegõjét és
„pars pro toto” gyanánt
talán hasznos forrásmun-
kának bizonyulhat.

A szerzõ legfõbb szem-
pontja az volt, ami a régi
magyar íróé: „úgy írhas-
sak, mint volt”. Mind-
szenty bíboros amerikai
útjának egyéb állomásai-
ról – de az itt felsoroltak-
ról is – a legtöbb feljegy-
zést, riportot, dokumentá-
ciós szöveget a Katolikus
Magyarok Vasárnapja cí-
mû hetilap közölte, 1974.
május-június-július és au-
gusztusi számaiban. Tör-
ténetírók és kutatók e lap-
ban találhatnak bõ, nyom-
tatott anyagot.

De magyar nyelven
megjelenõ más amerikai
lapok is értékes helyi ri-
portokat közöltek a bíbo-
ros útjairól.

(Csonka Emil: Diadal-

út Amerikában – Krónika
Mindszenty József bíboros,
esztergomi érsek ameri-

kai útjának egy jelentõs
szakaszáról. Magyaror-

szági Mindszenty Alapít-

vány, 2017)

D I A D A L Ú T A M E R I K Á B A N

A folyóirat címlapja
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A BOLDOGASSZONY-VÁNDORKIÁLLÍTÁS KÉT ÉS FÉL ÉVE
A tárlat novemberben Krakkóba érkezik

Számos erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és egy drávaközi helyszín után ez idõ tájt
Felvidéken jár körbe, sõt novemberben Lengyelországba is eljut a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet által 2015-ben az ötszáz éves csíksomlyói Szûzanya-kegyszobor
köszöntésére elindított, háromévesre tervezett Boldogasszony kiállítás. Az Áder
János köztársasági elnök fõvédnökségével Kárpát-medence-szerte bemutatkozó
tárlat novemberi krakkói megnyitója a kezdetek óta összességében a huszonnyol-
cadik alkalom lesz, ahol az érdeklõdõk megtekinthetik ötvenöt kiemelkedõ kor-
társ magyar képzõmûvész Mária-ábrázolását. A kiállítás elmúlt két és fél évérõl
Szász Jenõt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökét kérdeztük.

– Elnök úr mindig hangsúlyozza, hogy a
nemzetegyesítés szándékát a képzõmûvé-
szet eszköztárával is meg lehet és meg is
kell erõsíteni. Hogyan állt ennek szolgála-
tába a Nemzetstratégiai Kutatóintézet?

– A Nemzetstratégiai Kutatóintézet
küldetése a nemzeti re-integráció elõ-
segítése a Kárpát-medencei, illetve a
diaszpórában élõ magyarság körében.
Hitvallásunk szerint felelõsséggel és
hûséggel viseltetünk minden magyar
iránt, éljen a mai Magyarország, a Kár-
pát-medence vagy a világ bármely
pontján. Valljuk, hogy nincsenek kü-
lönbözõ magyar ügyek, hanem egy kö-
zös ügy van, amelynek megkerülhetet-
len része az egységes nemzeti emléke-
zet és kultúra. Ennek megteremtése ér-
dekében hoztuk létre az immár negye-
dik éve mûködõ Kárpát-haza Galériát,
amelyben eddig negyvenöt külhoni
kortárs magyar mûvészt mutattunk be
Budapesten, a nemzet fõvárosában, il-
letve indítottuk útjára 2015-ben a nagy-
szabású Boldogasszony-kiállítássoro-
zatunkat.

– A Csíksomlyói Szûzanya-kegyszo-
bor megszületésének ötszázadik évfordu-
lója alkalmára a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet igazán szép kezdeményezéssel
lepte meg az összmagyarságot…

– 2015. január elején felkértünk öt-
venöt kortárs magyar képzõmûvészt,
iparmûvészt és fotómûvészt, hogy fogal-
mazza meg a maga mûvészetében a Bol-
dogasszony-képet. Az alkotók kiválasz-
tásánál különös hangsúlyt kapott a kül-
honi magyar közösségek kiemelkedõ al-
kotóinak részvétele és a korosztályok
közötti párbeszéd kialakításának elõse-
gítése is. A mûvészi ábrázolások válto-
zatos mûfaji eszközökkel születtek: meg-

jelenik bennük a festészet, grafika, szob-
rászat, ötvösmunka, kerámia, textil és a
fotó is. Az alkotómûvészek más és más
oldalról világítják meg a Boldog-
asszony, Szûz Mária, Patrona Hungariae
és Regnum Marianum, a Szûzanya és a
magyarság közötti, szerte a Kárpát-hazá-
ban kitüntetett tiszteletnek örvendõ kap-
csolatot. A Kárpát-medence és a nagyvi-
lág szétszórt magyar közös-
ségeihez eljuttatni kívánt ki-
állítás-sorozat megszervezé-
sével az volt a célunk, hogy
felmutassuk a nemzet meg-
maradásának zálogát jelentõ
keresztény hitet és értékren-
det az anyaországban, a kül-
honban, a szórványban és a
diaszpórában, illetve hogy a
ma is elevenen élõ magyar
összetartozást jelképezõ Má-
ria-kultusz tudatosításával is
szolgáljuk a nemzet újraegye-
sítését. Szándékunk volt kor-
társ módon újrafogalmazni,
kanonizálni és beágyazni a
közösségek mindennapi életébe a Bol-
dogasszony- képet.

– A Boldogasszony kiállítás két és fél
évvel ezelõtt, 2015 májusában Budapes-
ten, a Várkert Bazárban tartott megnyi-
tása után indult határokon átívelõ ván-
dorútjára, azóta Kárpátalján, Erdély-
ben, Délvidéken, Felvidéken és a Dráva-
közben összesen huszonhét helyszínt ke-
resett fel. Milyen tapasztalatok jellemzik
a tárlat eddig megtett útját?

– Szent István megkoronázásával
nemzetünk több mint millenáris keresz-
tény története kezdõdött el, amelyet Is-
ten és a magyarság közötti lelki megúju-
lás hajnalaként is értelmezhetünk. Ennek

a lelki kapcsolatnak legkedveltebb
szentje lett a mennybe fölvett Boldog-
asszony, a Magna Domina Hungarorum,
a Magyarok Nagyasszonya, Nagybol-
dogasszonya, akinek tisztelete azóta is
töretlen népünk körében. Több mint ezer
éve és mindazzal együtt, ami ezer év
alatt értékrombolásban történt, a Bol-
dogasszonyhoz való hûségünk oly ép
maradt, mintha csak tegnap ajánlottuk
volna fel az országot Máriának. A mi ed-
digi tapasztalatunk azt mutatja, hogy
külhoni nemzettársaink számára hitük-
ben való megerõsítést és az anyaország
odafigyelését egyaránt jelenti ez a tárlat.

– Van-e valamilyen különleges, a kiál-
lítás-megnyitókhoz kapcsolódó élmé-
nyük az elmúlt két és fél esztendõbõl?

– A megnyitó rendezvényeken rend-
szerint teltház van és nemegyszer volt ré-
szünk megható pillanatokban. Például
amikor több helyen is a megnyitó beszé-
deket követõen a közönség elkezdte éne-
kelni a Boldogasszony anyánk régi ma-
gyar himnuszt vagy a jelenlévõ egyházi
fõméltóságokkal együtt imádkozták el
az Üdvözlégy Máriát. Úgy gondolom,
ennél nemesebb és igazabb visszajelzést
nem is kaphattunk volna.

– Változott-e idõközben a tárlat anya-
ga vagy ma is ugyanazok a mûvek alkot-
ják, amelyekkel 2015-ben elindult?

– Ötvenöt kiemelkedõ kortárs magyar
képzõmûvészt kértünk fel arra, hogy a

maguk szemszögébõl és saját mûfajuk-
ban mutassák meg a Boldogasszony és a
magyarság közötti, szerte a Kárpát-hazá-
ban kitüntetett tiszteletnek örvendõ kap-
csolatát. Úgy gondolom, hogy a részt ve-
võ mûvészek, életpályájukon és életpél-
dájukon keresztül egyfajta zsinórmérté-
ket képviselnek. A kiállítás két és fél éve
az eredeti koncepcióban, változatlan
összetételben járja a Kárpát-medence
magyarlakta vidékeit.

– Várható-e, hogy a kiállítás az elõ-
zetes terveknek megfelelõen Õrvidék-
re, Muravidékre és a nyugati diaszpó-
rába is eljut?

– Nem áll szándékunkban kihagyni
egy olyan helyszínt sem, amely lehetõ-
ségeinkhez mérten és a fogadókészség

tekintetében is alkalmas a
tárlat befogadására. A le-
hetõ legtöbb magyarok ál-
tal lakott területre szeret-
nénk eljuttatni a kiállítást.
Eddig huszonhét helyszí-
nen fogadták lelkesedéssel
a tárlatot, amely idén Fel-
vidéket járja végig – egy
krakkói kitérõvel –, azt kö-
vetõen pedig továbbindul-
hat Õrvidék és Muravidék
felé, majd a nyugati diasz-
póra néhány helyszínére.

– Közeleg 2018 tavasza:
az eredeti elképzelések sze-
rint a tárlat ekkor fejezi be

körútját és tér vissza az anyaországba,
hogy a Magyar Mûvészeti Akadémia – a
Mûcsarnok vagy a Vigadó – véglegesen
befogadja. Így történik majd?

– Induláskor valóban ezt a célt fo-
galmaztuk meg, hogy a tárlat három év
múltán, 2018 tavaszán visszatér az
anyaországba és elfoglalja végleges
helyét, de jelen állás szerint – a mûvé-
szek beleegyezése után – az idõközben
az anyaországból felmerülõ kérések-
nek is szeretnénk eleget tenni, ezért
várhatóan a Boldogasszony’ 2018 ta-
vasza után is továbbfolytatja magasz-
tos zarándokútját.

Varga Gabriella

Szász Jenõ a komáromi kiállítás-megnyitón

E U R Ó P A K E R E S Z T É N Y J Ö V Õ J E A Z Ö S S Z E F O G Á S B A N R E J L I K
Nemzetközi szimpózium Londonban

Szeptember 22-én, Oroszország Nagy-Britanniába kirendelt nagykövete lon-
doni rezidenciáján nemzetközi szimpóziumot tartottak Európa keresztény jövõ-
je címmel. A vitaindító beszédet Hilarion Alfejev metropolita, a moszkvai patri-
árkátus Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetõje tartotta, akit szep-
tember 26-án Ferenc pápa kihallgatáson fogadott a vatikáni Szent Márta-ház-
ban. A szimpóziumon diplomaták, politikusok, vállalkozók és vallási felekezetek
vezetõi vettek részt, a különféle keresztény egyházak képviselõi között jelen volt
Edward Joseph Adams érsek, az Egyesült Királyság apostoli nunciusa is.

Hilarion metropolita beszédében azo-
kat a legfontosabb elveket foglalta össze,
amelyek Európát és a Nyugatot illetõen
évek óta meghatározzák az orosz orto-
dox egyház állásfoglalását, fõleg Kirill
pátriárka hangja révén. A metropolita
beszédének középpontjában Európa jö-
võje állt, különös tekintettel a keresz-
ténység helyzetére az öreg földrészen.
Hilarion szerint, aki idézte a legfrissebb
statisztikai adatokat, ma a kereszténység
világszerte a legüldözöttebb vallás és új
kihívásokkal is szembe kell néznie.

Ezek között a kihívások között, ame-
lyek „megváltoztatják Európa etikai és
vallási körképét”, elsõ helyet foglal el a
rendkívül súlyos migráns válság, a leg-
nagyobb méretû a második világháború
végét követõen. A válságot katonai
konfliktusok és a közel-keleti országok
gazdasági problémái váltották ki. Az
orosz fõpásztor idézte az Európai Határ-
és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex
néhány hivatalos adatát, miszerint mind-
össze 2015-ben 1 millió 800 ezer mig-
ráns érkezett az Európai Unióba. Az
ENSZ adatai szerint az európai orszá-

gokban a migránsok száma a 2000-ben
rögzített 49 millió 300 ezerrõl 2015-re
76 millió 100 ezerre nõtt. Ugyancsak az
ENSZ által végzett kutatások szerint vi-
lágszerte a felnõtt lakosság 1,3%-a (66
millió személy) készül arra, hogy végleg
elhagyja hazáját, fõleg a leggazdagabb
európai országokat célozva meg.

A metropolita szerint a földrész leg-
fõbb problémája az „európai társadalom
szekularizációja”. Utalással különbözõ
forrásokra és statisztikai felmérésekre
Hilarion hangsúlyozta, hogy Nagy-Bri-
tanniában immár az állampolgárok több
mint a fele nem vallja magát egyetlen
vallás követõjének sem, és hasonló az
arány sok más nyugat-európai ország-
ban. A földrész keleti részén azonban,
különösen Oroszországban, a felméré-
sek ezzel ellentétes tendenciát mutatnak:
az egyik legnagyobb orosz kutatóköz-
pont, a Levada szerint, az ateisták és a ki-
fejezetten nem hívõk száma a 2015-ös
26%-ról 2017-ben 13%-ra csökkent az
országban. A maradék 87%, bár nem le-
het õket gyakorló hívek összességének
tekinteni, „a hagyományos vallások ha-

táskörébe” tartozik, miközben egyre nõ
azoknak a száma, akik „nagyon vallásos-
nak” vallják magukat.

A mai idõket Oroszország forradalmi
korszakának állapotához hasonlítva
Hilarion megállapította, hogy a keresz-
ténység meggyengülése a nyugati világ-
ban az orosz birodalom 1917 elõtti hely-
zetét idézi emlékezetbe, amikor az arisz-
tokrácia és az értelmiség elmenekült a
hittõl, és a lakosság jó része követte õket.
A két világháború után, amelyek felfor-
gatták az európai kontinens földrajzát és
intézményeit, a Nyugat megpróbálta fel-
tartóztatni az ateista propaganda és a
kommunista ideológia terjeszkedését,
fõleg a katolikus egyház vezetésével. A
metropolita megállapította: „A Vatikán
az európai egységre alapozta antikom-
munista harcát, a nyugat-európai keresz-
ténydemokrata pártok tevékenységének
köszönhetõen. XII. Piusz pápa támogatta
egy Európai Közösség létrehozását, a
keresztény Európa történelmi küldetésé-
nek részeként”.

Emlékezve az egységes Európa alapí-
tóira, mint Schuman, Adenauer és De
Gasperi, az orosz fõpásztor megjegyez-
te, hogy elképzelésüket a késõbbiekben
teljesen figyelmen kívül hagyták, még a
létesítõ okiratokból is kihagyták Európa
keresztény gyökereit. Ma Európában a
szekuláris világnézet monopóliuma ho-
nosodott meg., ami a társadalmi életben
a vallásos nézet diszkriminációjában

nyilvánul meg. Az olyan témákban, mint
a család, az élet védelme, a természetes
fogantatás, a szexuális irányultság, Eu-
rópa saját önazonosságának teljes ön-
gyilkossága felé halad. A demográfiai
válság következtében Európában a jövõ-
ben más népek élnek majd, más vallá-
sokkal, más kultúrákkal és más értékren-
dekkel. Mindennek oka a szélsõséges li-
berális ideológia, amely kizárja a vallást.
Jól szervezett kisebbségi csoportok sike-
resen rákényszerítik akaratukat a több-
ségre az emberi jogok tiszteletben tartá-
sára hivatkozva. Ma a kisebbség diktatú-
rájának lehetünk a tanúi – állapította meg
Hilarion metropolita. Annak a szilárd
meggyõzõdésének adott hangot, hogy
egy olyan Európa, amely lemond Krisz-
tusról, nem lesz képes megõrizni kultu-
rális és spirituális önazonosságát.

Hilarion, volokolamszki metropoli-
ta, a Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztá-
lyának vezetõje beszéde végén felhívás-
sal fordult az egyházakhoz, tegyenek a
keresztény Európa végleges eltûnése el-
len. Együtt kell mûködni a tömegtájékoz-
tatás és a jogi támogatás terén, hirdetve
minden szinten a közös keresztény érté-
keket. „Európa keresztényei fogjanak
össze azoknak az értékeknek a védelme
érdekében, amelyekre évszázadokon át a
földrész épült, hallják meg a föld minden
részén élõ keresztények siralmait és szen-
vedéseit, magukénak érezve azokat”.

(VR)
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspöké-
nek irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipászto-
ri Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@katolikus.hu �

MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Ft. Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Mi-
sézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; www.magyarkatolikusok.co.uk.
Bõvebb információ a Facebookon, a Katolikus
szentmisék Londonban cím alatt.

Észak-Anglia:
Az észak-angliai magyar lelkipásztorkodás át-

menetileg szünetel. Lelkipásztori ügyekben, ké-
rem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Fõlelkész-
séggel.

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész és

P. Szomszéd Tamás SJ, Wiener Ungarische Kath.
Gemeinde, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien,
tel.: 0043-1/526 49 72; fax: 0043-1/526 49 72 25.
Misézõ helyek: Bécs, vasárnaponként 11.00-kor,
Deutschordenskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hó-
nap utolsó vasárnapján 17.00-kor; E-mail:
bmke@katolikus.at, http://www. katolikus.at;
Baden, minden hónap második vasárnapján 16.30-
kor, Leesdorfer Haupt Str. 74., 2500-Baden.

Pázmáneum: Ft. Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elões-
ti szentmise: szombatonként 17.00-kor. http://
www.pazmaneum.katolikus.hu

Burgenland/Alsóõr: Kath. Pfarramt, A-7501
Unterwart 226, tel.: 0043-3352/34108. Misézõ
helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor, Felsõ-
õr, vasárnaponként 8.30-kor. Felsõpulya, hó 1.
vasárnapján 8.45-kor. Alsópulya, hó 1. és 3. va-
sárnapján 18/19 órakor.

Eisenstadt/Kismarton: Ft. Pál László. Szentmise
minden hó 3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner
Kirche, Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043-316/68
21 2421, otto.molnar@laposte.net; és Ft. Holló
István, tel.: 0043-676/8742 6711, e-mail: istvan.
hollo@graz-seckau.at; szentmise minden vasár-
nap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvari-
enbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Ft. Dr. Nagy-György Attila, e-mail:
mackopapbacsi@yahoo.de Szentmise minden hó-
nap 2. vasárnapján a Magyar Házban, Richard
Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck. Érdeklõdni:
Wachsmuth Tünde, sopronyi_tunde87@yahoo.com

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043-
732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz: minden hónap 1., 3. és 5. vasár-
napján; Wels: 2. és 4. vasárnap.

Klagenfurt: Szentmise minden hónap utolsó
vasárnapján 14.00-kor a Kapuziner Kirchében,
Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg. Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.

BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission Catho-

lique Hongroise, Magyar Ház, szentmise minden va-
sárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de l’Arbre Bénit
123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188, mobil:
0032-487/614 063, e-mail: havas@piar.hu. Honlap:
www.magyarhaz.be. Misézõ helyek: Leuven, Há-
ga/NL, Luxembourg.

Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Mission Catholique Hongroise, 42, rue

Albert Thomas, F-75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170,
fax: 0033-1/42 067155, e-mail: missioncatholique@
orange.fr; www. magyarmisszio.info

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján

15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Kempten, Neuburg a. D.. Érdeklõdni:
Ft. Varga Péter, Ungarische Kath. Mission, He-
nisiusstr. 1., D-86152 Augsburg, tel.: 0049-
821/31 66 89 60 vagy 0049-821/31 66 89 61,
E-mail: iroda@augmis.de; www.augmis.de, www.
augsburgimisszio.de

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye:
Magyar Katolikus Misszió kápolnája, Nürn-

berg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden
vasárnap délelõtt 11 órakor, a hónap utolsó va-
sárnapján 16 órakor. A hónap utolsó vasárnap-
ján a szentmise után agapé a helyszínen a hívek
adományaiból. A szentmiséket celebrálja: Neu
Antal.

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Kölnben: tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, tel.: 0049-40/25 077 83.

Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen. Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpfuhl 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049-
221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:

Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darm-
stadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katho-
lische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Land-
mann-Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 0049-69/
24 79 50 21, 069/24795022, fax: 0049-69/97 78
26 84; www.magyar-katolikusok-frankfurt.de,
pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding,

Ladshut. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar
Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholi-
sche Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/2137-4230, fax: 0049-89/
2137-4234. E-mail: Ungarische-Gemeinde. Muenchen
@eomuc.de; www.ungarische-mission.de Nyug-
díjas kisegítõ: Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Paderborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Bielefeld, Hagen, Marl, Men-

den, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück. Ér-
deklõdni: Ft. Simon Péter, Münster Magyar Katoli-
kus Misszió, Middelfeld 24, D-48157 Münster, tel.:
0049-251/9 32 57 288, e-mail: ungarische-mission
@bistum-muenster.de,honlap: https://sites.google.com/
site/magyarkatolikusmisszio vagy https://www.
facebook.com/ungmis

Passaui Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Kovács János, 84375 Kirch-

dorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Mis-
sio Passau, honlap: www.magyar-missio-passau.de/

Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Dr. Tempfli Imre, Ungarische

Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgarti-
katolikusok.de http://www.stuttgarti-katolikusok.
de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17, D-
89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-1575-3701412, e-mail: mtibor1960@gmail.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen- From-
mern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eis-
lingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Lud-
wigsburg, Munderkingen, Reutlingen, Schwä-
bisch-Gmünd, Weingarten, Tuttlingen.

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Mons. Dr. Németh László fõlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma, tel.:
0039/06 6574 2834, mobil: 0039/348 79 52 165,
e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misézõ helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján 10.30-kor,
Chiesa Santa Maria del Suffragio (Via Giulia) –
00186 Roma, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájá-
ban minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó
elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Copernico 9, kivéve jan., júl., aug., szept.).

Magyar szentmisék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Dr. Kovács Gergely, Pontifi-
cio Consiglio della Cultura, V-00120 Città del
Vaticano, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3. szom-
bat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. Eugène-
Grasset 12, Lausanne.

Bern: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmis-
sion, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasár-
nap 8.50-kor. www.ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68.

St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***

ARS SACRA FESZTIVÁL BÉCSBEN
Vencser László könyvbemutatója a bécsi Pázmáneumban

Vencser László atya könyvbemutatójával vette kezdetét szeptember 17-én a
XI. Ars Sacra Fesztivál egyhetes rendezvénysorozata Bécsben. A Collegium
Pázmáneum, a Kaláka-Klub, valamint a Jakab Antal Keresztény Kör közös
szervezésében megtartott könyvbemutató nagyon sok érdeklõdõt vonzott az
ausztriai magyarság körébõl.

„A diaszpóra magyarsága szá-
mára óriási lehetõség az Ars Sacra
Fesztivál programsorozat, hiszen
mind a hazai, mind a külhonban
élõ mûvészek megoszthatják az
érdeklõdõkkel azt a kulturális
örökséget, amelyet a legkülönfé-
lébb területeken képviselnek” –
mondta el Varga János rektor.

A szeptember 16-i nyitó szent-
mise fõcelebránsa Vencser Lász-
ló, az ausztriai idegen nyelvû ka-
tolikus lelkészségek országos
igazgatója volt, aki idén június
17-én ünnepelte 70. születésnapját, vala-
mint szeptember 12-én pappá szentelé-
sének 46. évfordulóját. A szentmisén
koncelebrált a házigazda, Varga János
rektor, valamint Pál László püspöki vi-
kárius és kismartoni magyar lelkész.

Vencser László köszöntõjében fel-
idézte, hogy június 20-án szülõfalujá-
ban, Gyergyóditróban szentmise kere-
tében 120 paptestvérével ünnepelte meg
a kerek évfordulót. Pályája kezdetén
mint gyulafehérvári morálteológiai ta-
nár, vicerektor számos papnövendék-
nek volt biztos jel és tanú a nehéz idõk-
ben, akik közül mintegy kilencven egy-
kori tanítvánnyal, mára paptestvéreivel
ünnepelt együtt. Hálaadásának méltó
helyszíne volt Bécs, hiszen papi szemé-
lye az elmúlt évtizedekben nagyon sok
helyen ismertté vált Ausztriában, sokol-
dalú tevékenységével több helyen is
szolgálta Isten népét.

A szentmise végén a résztvevõk közö-
sen elénekelték a magyar himnuszt,
nemzeti imánkat kérve Isten áldását
anyaországunkra, és a világban élõ min-
den magyarra. A himnuszról most bemu-
tatott „Értékeink útján” címû könyvében
így vall Vencser László: „Meggyõzõdé-
sem, hogy nemzeti imánk eléneklése az
idegenben különös módon segít nemzeti
önazonosságunk megõrzésében, miköz-
ben a befogadó társadalomba és Egyház-
ba való beilleszkedésünket egyáltalán
nem akadályozza. Felemeli viszont a lel-
ket Istenhez és szétszórtságunkban
összekovácsol bennünket. Legyen tehát
fontos mindig a kérés Isten felé, hogy
áldjon meg minket, mert szükségünk van
arra, hogy rajtunk legyen az Õ áldó keze,
a Kárpát-medencében, Nyugat-Európá-
ban és szerte a nagyvilágban egyaránt.”

A szentmise után a Pázmáneum dísz-
termében került sor Vencser László ma-
gánkiadásában megjelent, Értékeink út-
ján – Szentbeszédek, elõadások, írások,
valamint a kolozsvári Verbum kiadó által,
Távol és közel – A hetvenéves Vencser
László köszöntése címû születésnapi kö-
tetek bemutatójára. Az ünnepelttel Varga
Gabriella újságíró, a Jakab Antal Keresz-
tény Kör társalapító-társelnöke, a gyûjte-
ménykötet szerkesztõje és a köszöntõki-
advány szerkesztõi munkatársa, volt bé-
csi Kõrösi-ösztöndíjas beszélgetett.

Vencser László legutóbbi válogatáskö-
tetének „Hittel a holnapért” megjelenése
óta eltelt hét évbõl hetven írást, szentbe-
szédet gyûjtött össze. A rendezvényen a
„Távol és közel” címû kötetet is megis-
merhette a közönség, amely a kolozsvári

Verbum kiadó gondozásában, Szõcs Csa-
ba igazgató szerkesztésével jelent meg a
hetvenéves Vencser László atya tiszteleté-
re, egykori diákjai, munkatársai, barátai
közremûködésével, akik valamilyen for-
mában végig kísérték eddigi életét.

A könyvbemutatón nagyon sok, a di-
aszpórában, Bécsben élõ magyar vett
részt. A rendezvény végén az egy szív és
lélek közösségében felhangzott a Boldog-
asszony anyánk és a Székely himnusz.

Cseh Csaba
Fotó: Varga János
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H Í R E K – E S E M É N Y E K
Vallások közti béketalálkozó

Németországban

Szeptember 10. és 12. között tartották
meg a 31. vallások közti nemzetközi bé-
ketalálkozót, amelyet a Szent Egyed kö-
zösség 1986 óta minden évben megszer-
vez. Ezúttal két német város, Münster és
Osnabrück adott otthont a rendezvény-
nek. Több mint háromszáz vallási vezetõ
vett részt a találkozón. Szeptember 10-
én a megnyitóünnepségen részt vett és
köszöntõt mondott Angela Merkel né-
met kancellár. A helyszín választása szim-
bolikus jelentést is hordoz, mert 1648-
ban Münsterben írták alá a protestáns és
katolikus európaiak között vívott har-
mincéves háborút lezáró vesztfáliai bé-
két. Az idei találkozót A béke útjai cím-
mel hirdették meg, a jelen lévõ vallási
vezetõk arra buzdították a hívõket, hogy
legyenek bátrak, és építsék ki a béke új
útjait, amelyekre oly nagy szükség van
ebben a világban.

Nemzetközi diakónustalálkozó
Lourdes-ban

Több mint kétszáz résztvevõ érkezett
mindegyik kontinensrõl, harminc or-
szágból Lourdes-ba, ahol szeptember 7.

és 10. között tartotta a Nemzetközi Dia-
konátusi Központ (IDZ) négyévenkénti
nemzetközi találkozóját. A hely szelle-
me egybecsengett a találkozó lelkiségé-
vel és mottójával: Üdvösség és gyógy-
ulás egy diakonális (szolgáló) Egyház-
ban.Tarbes-Lourdes püspöke Nicolas
Brouwet ismertette Lourdes történetét és
mai életét. Elmondta, hogy itt egy fordí-
tott társadalom van, ahol a szegényeké, a
gyengéké az elsõ hely. Megrendítõ volt a
nemzetközi záró szentmise a 25ezer fõt
befogadó X. Piuszról nevezett földalatti
beton templomban, amely zsúfolásig
megtelt a sok kerekesszékes beteggel és
a világ minden részébõl érkezõ hívõ kö-
zösséggel.

Fenntartható fejlõdés

Egész napos szakmai tudományos
szimpóziumot tartottak a Római Magyar
Akadémián szeptember 19-én „Globális
fenntarthatóság” címmel, amelyet a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem szerve-
zett. Ez volt a katolikus egyetem elsõ
nemzetközi konferenciája, mely napjaink
egyik legégetõbb kérdésével foglalkozik,
mégpedig a föld terhelhetõségével. A
szimpóziumra üzenetet küldött az éppen
Afrikában tartózkodó Turkson bíboros,
az Átfogó Emberi Fejlõdés Dikasztériu-
mának a vezetõje. A tanácskozást Szu-
romi Szabolcs Anzelm premontrei atya, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekto-
ra nyitotta meg.

Rendkívüli támogatás

A magyar kormány azonnali támoga-
tást nyújt a külhoni magyar közösségek
mûemlék templomaiban okozott károk el-
hárításához. Az érintettek a határon túli
magyar épített kulturális örökség megóvá-
sát szolgáló Rómer Flóris-terv vis maior
keretébõl juthatnak támogatáshoz. A Mi-
niszterelnökség Társadalmi és Örökségvé-
delmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kultu-
rális Beruházásokért Felelõs Helyettes Ál-

lamtitkárságának munkatársai a Teleki
László Alapítvánnyal közösen azon dol-
goznak, hogy minden magyar közösség a
lehetõ leggyorsabban hozzájusson a szük-
séges támogatáshoz.

Esterházy János újratemetése

Hatvan évvel ezelõtt börtönben
hunyt el a csehszlovákiai magyar ki-
sebbség ügyét felkaroló politikus, Es-
terházy János. Egyházi szertartás kere-
tében temették újra szeptember 16-án a
Nyitra melletti Alsóbodokon. A politi-
kus emlékkápolnája Paulisz Boldizsár
vállalkozó magántelkén épült fel. Ester-
házy János földi maradványait 2007-
ben, a család és a magyar kormány kéré-
sére Karel Schwarzenberg volt cseh kü-
lügyminiszter közbenjárására, a kom-
munizmus áldozatainak prágai tömeg-
sírjában találták meg. A prágai sírból
akkor kiemelt hamvakat tartalmazó ur-
nát a család kapta meg – ez került méltó
nyughelyére szeptember 16-án.

Zenta új temploma

A zentai csata 320. évfordulója alkal-
mából szeptember 11-én felszentelték a
Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplo-
mot a délvidéki településen. A felszente-

lést Pénzes János szabadkai me-
gyéspüspök és Németh László
SVD, a Nagybecskereki Egyház-
megye püspöke végezte.

Szent Margit Program

A Kárpátaljai Magyar Görög-
katolikus Ifjúsági Szervezet a
2017/18-as tanévre újra meghir-
dette a Szent Margit Programot,
mely anyagi támogatást nyújt a he-
lyi iskolás gyermekeknek. A prog-
ram célja, hogy összekösse a Kár-
pát-medence, illetve a világ ma-
gyarságának jó szándékú támoga-

tóit a kárpátaljai magyar általános iskolá-
sokkal, elõmozdítandó a gyerekek tanul-
mányi eredményeit, hitéletét, valamint a
magyar közösség életében való szerep-
vállalását. A programban támogatóként
bárki részt vehet, aki vállalja annak köte-
lezettségét, hogy egy tanéven keresztül
havi 10 euróval támogat egy gyermeket.

Német segítség a Délvidéknek

Néhány hónappal ezelõtt a Németor-
szági Caritas célirányos pályázatot írt ki a
közép- és kelet-európai országokban mû-
ködõ olyan civil szervezetek és egészség-
ügyi intézmények támogatására, amelyek
a dialízisre járó betegek mindennapi éle-
tét segíti, és ellátását tûzte ki célul. A
Nagybecskereki Egyházmegye sikeres
pályázata nyomán egy digitális mérleg-
széket és harminc darab ágytakarót vásá-
rolt a nagybecskereki kórház számára.

Búcsú Erdélyben

A Nagyváradi Római Katolikus Egy-
házmegye számos plébániájáról zarán-
dokoltak hívek Máriaradnára Kisbol-
dogasszony ünnepén, szeptember 8-án.
A négy nyelven (magyar, román, német,
latin) bemutatott szentmise fõcelebránsa
Böcskei László nagyváradi megyéspüs-
pök volt. A máriaradnai kegytemplom
mögötti dombon a fõpásztor vezetésével
keresztúti ájtatosságon vettek részt. �

(Fotó: IDZ)

SZÕNYI ZSUZSÁRA ÉS A TRIZNYA KOCSMÁRA
EMLÉKEZTEK RÓMÁBAN

A Római Magyar Nagykövetség és a
Római Magyar Akadémia közösen em-
lékezett meg az olasz fõvárosban Szõnyi
Zsuzsáról október 2-án.

Délelõtt Szõnyi Zsuzsa és Triznya
Mátyás volt római lakhelyén helyeztek
el emléktáblát. Az eseményen Róma
Mûemlékvédelmi Hivatalának vezetõje,
Maria Vittoria Mancinelli röviden meg-
emlékezett a Szõnyi–Triznya házaspár-
ról, akik 1949-ben telepedtek le Róma
San Saba negyedében, a Via Annia
Faustina 19. házszám alatti épületében,
ahol az általuk létrehozott Triznya kocs-
ma 1960-tól 2011-ig mûködött. Maria
Vittoria Mancinelli a „kocsma” látoga-
tói, valamint a házaspár barátai közül kü-
lön figyelmet szentelt az Olaszországban
igen kedvelt és olvasott Márai Sándor író-
nak; Tolnay Károly (Charles de Tolnay)
mûvészettörténész, világhírû Michelange-
lo-szakértõnek, aki rövid római itt tartóz-
kodását követõen Firenzében telepedett le,

és a Casa Buonarotti igazgatójaként tevé-
kenykedett; megemlítette továbbá Békés
Gellért teológust, aki évekig a Sant
Anselmo bencés kolostor és a Gregorián
Egyetem tanára volt, valamint a Katolikus
Szemle szerkesztõje; továbbá Peskó Zol-
tán karmestert, zeneszerzõt, a bolognai
Operaház volt igazgatóját.

A megemlékezés kerekasztal-beszél-
getéssel folytatódott a Falconieri Palotá-
ban, a Római Magyar Akadémia székhe-
lyén, ahol Pál Józsel italianista, egyetemi
profeszor; Harsányi Pál Ottó ferences, a
római Pápai Szent Antal egyetem er-
kölcsteológusa; Ugo Detti nyomdász; So-
mogyi Viktória, a Vatikáni Rádió ma-
gyar adásának munkatársa, valamint Gil-
berto Martinelli rendezõ elevenítette fel
a Triznya kocsma történelmi és kulturá-
lis szerepét. A megemlékezés Bekker
Dániel zongoramûvész Liszt-emlékhang-
versenyével fejezõdött be.

Római Magyar Akadémia

(Fotó: Nagybecskereki Egyházmegye)

VILÁGI MUNKATÁRSAK TALÁLKOZÓJA
A SZENT ISTVÁN HÁZBAN

Hatodik alkalommal gyûl-
tek össze Rómában, szep-
tember 22. és 24. között, a
Szent István Házban az
olaszországi magyar közös-
ségek szervezõi. A találko-
zón Rómából, Milánóból,
Pármából, Bolognából, Ve-
lencébõl, Firenzébõl, Lo-
retóból és Palermóból ér-
keztek Németh László olasz-
országi fõlelkész munka-
társai, és eljött Virth József
kapucinus atya is Velencé-
bõl, aki ott tanulmányait végzi.

Közös imádsággal és a Szentlélek se-
gítségül hívásával kezdõdött a program
péntek délután. A beszámolók, a közös
programok tervezése mellet Érszegi
Márk, a Szentszéki Nagykövetség elsõ
beosztottja adott tájékoztatást aktuális
kérdésekrõl. Szeptember 23-án, szomba-
ton délelõtt a tíz résztvevõ Genazzanóba
zarándokolt, ahol a Jó Tanács anyja
kegyképe elõtt vettek részt szentmisén,
megcsodálták az 550 éve érkezett kegy-
képet és kérték közbenjárását a magyar
közösségekben végzett szervezõ munká-
jukhoz. Nagy meglepetés volt mindenki
számára, hogy Genazzanóban egy ma-
gyar származású plébános, Alexander
Kamarer atya látta õket vendégül ebé-
den, aki 25 éve érkezett Olaszországba
és öt éve vezeti itt a Szent Pál Plébániát.
Délután a Szent István Házban Szent-
mártoni Mihály jezsuita professzor tar-
tott elõadást „A legyõzhetetlen lelkiis-
meret” címmel, majd Németh László, a
házigazda Szent László királyról, bemu-

tatva az Olaszországban található Szent
László emlékeket.

A gazdag programot a szeptember 24-i,
hó végi magyar szentmisén való részvétel
zárta a Santa Maria del Suffragio-temp-
lomban, ahol Melo Lajos domonkos atya
vezette a koncelebrációt. A fõlelkészen kí-
vül a koncelebrálók Tóth Tamás, a Pápai
Magyar Intézet rektora és Virth József
atyák voltak. A szentmisén részt vett
Habsburg-Lotharingiai Eduárd hazánk
szentszéki nagykövete és Kovács Ádám az
új római nagykövet. A találkozó most is
azzal ért véget, hogy a munkatársak jövõre
ismét szeretnének eljönni és találkozni. Az
évek során kialakult jó munkatársi kapcso-
lat szolgálja az Olaszországban élõ ma-
gyar közösségeket. A közös programok
közül kiemelkedik annak a zarándoklat-
nak a terve, amelyet december 9-re, To-
lentinóba szeretnének megszervezni, a
földrengés által megsérült templom megál-
dása alkalmából, amelyet a magyar ál-
lam támogatásából állítanak helyre.

Németh László

L É G Y Ö N M A G A D , E U R Ó P A !
Az európai püspökök minszki találkozójának zárónyilatkozata

Tadeusz Kondrusiewicz minszk-mohiljevi érsek meghívására szeptember 28.
és október 1. között Belarusz fõvárosában tartotta éves ülését az Európai Püspö-
ki Konferenciák Tanácsa (CCEE). A tanácskozás zárónyilatkozatából adunk
közre részleteket.

Az Egyház szereti Európát, és hisz an-
nak jövõjében. (...) Szeretettel tesszük
magunkévá Ferenc pápának a jóslatát,
mely szerint „új és bátor lendületet vesz
ez a szeretett földrész”. E lendületvétel-
bõl mi sem hiányozhatunk, hiszen tud-
juk, hogy örömhírnek vagyunk a hírnö-
kei. (...) Jézus Evangéliuma örök forrása
Európa történelemének, humanista civi-
lizációjának, a demokráciának, az embe-
ri jogoknak és kötelességeknek, ahogyan
a legerõsebb biztosítéka is ezeknek. (...)

Kifejezzük bátorításunkat a népeknek
és a nemzeteknek, hogy válaszoljanak a
szekularizmus erõs befolyására is, amely

(...) táplálja az individualizmus csíráját,
és magányosságba taszít. (...)

Szeretnénk, ha Jézus szava elérné
Európa szívét: „Ne félj, én veled va-
gyok!” Ne félj, õsi Európa, önmagad
lenni, találj vissza az atyák útjához, akik
úgy álmodtak meg téged, mint népek és
nemzetek otthonát, gyermekek és civili-
zációk szülõanyját, egy nyitott és átfogó
humanizmus földjét! Igen, ne félj, bízz!
Az emberségben jártas Egyház a bará-
tod: Krisztusra szegezett tekintettel és
kezében az Evangéliummal veled halad
a megbékélés, az igazságosság és a béke
jövõje felé. �

Rómában találkoztak a magyar közösségek szervezõi


	Eletunk_2017_november_01
	Eletunk_2017_november_02
	Eletunk_2017_november_03
	Eletunk_2017_november_04
	Eletunk_2017_november_05
	Eletunk_2017_november_06
	Eletunk_2017_november_07
	Eletunk_2017_november_08

