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POSTVERSAND
MÜNCHEN

A S Z E N T L É L E K C S O D Á J A
Írta: Török Csaba

Olyan világban élünk, amelyet harc sebez nap mint nap. Nemzetek közötti
háborúkról, emberek közötti fegyveres konfliktusokról hallunk, a fizikai erõ-
szak talán minket magunkat is elért már rablás, fosztogatás, testi támadás képé-
ben. De vannak szellemi háborúságok is: egymást gyûlölõ csoportok, kirekesz-
tés, az olykor még a keresztényeket is magával ragadó ítélkezés, lenézés, ellen-
szenv, ellenségeskedés. A harag fõbûne közösségi és egyéni, testi és lelki dimenzi-
óinkat is elborítja: késedelmesek vagyunk a kiengesztelõdésben, szívünk belera-
gad a rossz gondolatba, érzésbe. Szavaink sokszor már ösztönösen „harcosak”,
bántják az „ilyeneket”, tépázzák az „olyanokat”. Borzasztó, hogy mindehhez
már hozzászoktunk. Hiszen mindig „megvan az okunk rá”! A másik tehet róla,
az, aki nem úgy él, szemléli a világot, mint én, aki nekem ártott.

„Békesség nektek!” – mondja Jézus a
pünkösdvasárnapi evangéliumi szakasz-
ban, amely az elsõ húsvét estéjét idézi
fel. „Békesség nektek!” – ismétli meg,
amikor a csodálkozás és öröm érzései el-
töltik az apostolokat. Nem egyszerû kö-
szöntési formula ez, hanem olyan gon-
dolat, amely a keresztény hit szíve felé
nyit utat számunkra. Nem azt imádkoz-
za-e a pap az embolizmusban, a Mi-
atyánk után végzett imájában, hogy „adj
békét napjainkban”? A szentáldozás
elõtt az Isten báránya énekének nem ez-e
a záró nagy fohásza: „adj nekünk bé-
két”? A liturgia egyértelmûvé teszi,
hogy a békesség Isten hatalmas adomá-
nya – s a hívõ ember legszentebb felada-
ta. Aki elimádkozza a Miatyánkot, nem
lehet békétlen ember. Aki áldozáshoz já-
rul, annak a lelke, szíve nem lehet béke
nélkül való. Ezért is mondja Jézus a he-
gyi beszédben, amely Szent II. János Pál
szavai szerint Isten országának az alkot-
mánya: „Ha tehát ajándékot akarsz az ol-
táron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
embertársadnak valami panasza van el-
lened, hagyd ott ajándékodat az oltár

elõtt, s menj, elõbb békülj ki embertár-
saddal, aztán térj vissza és ajánld fel
ajándékodat” (Mt 5,23–24). Megtesszük
ezt? Mi hányszor hordozzuk a megbé-
külni nem akaró háborúságot, a sebeket
és bántásokat felemlegetõ rossz lelküle-
tet a szentmisén? Hányszor megyünk
úgy áldozni, hogy a szívünkben ott a sze-
retetlenség, a harag, a gyûlölség, a kien-
gesztelõdésre való képtelenség? Minden
ilyen alkalom lázadás a hegyi beszédet
elmondó Jézus, a feltámadt húsvéti Krisz-
tus ellen.

A béke rendkívüli fontosságú a hús-
vétot elbeszélõ szakaszban, hiszen taga-
dó, gyáva, kétkedõ apostolokat azon az
estén a Mester lát viszont. Ott az öröm a
szívükben, de ez az öröm nem válhat
teljessé bennük, amíg nem lehetnek biz-
tosak benne: van bocsánat, van gyógyu-
lás a bûnükbõl. Jézus szava – „Békesség
nektek” – olyan, mint a gyógyszer, a
feloldozás a gyóntatószékben. Mintha
csak ezt mondaná: „Én nem harag-
szom rátok, én nem nehezteléssel, vád-
dal jövök hozzátok, hanem békével”.

A K I M O Z G A T J A
A Z E G Y H Á Z A T

Pünkösd ünnepe húsvét után a legré-
gibb ünnepünk. Története visszanyúlik az
Ószövetség világába. Mózes korától
kezdve húsvét után hét héttel tartották a
„hetek ünnepét”, amelyet hellenistahatás-
ra ógörögül pentékoszténak (ötvenedik) ne-
veztek. Nyelvünk – számos más nyelv kö-
zött – ebbõl származtatja az ünnep ma hasz-
nálatos nevét.

Az Ószövetségben kétféle értelmezé-
se volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a
hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely
során az elsõ termést felajánlották Isten-
nek, de késõbb, s Jézus korában már bi-
zonyos, hogy új értelemmel gazdago-
dott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kö-
tött szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy
a Szentlélek azon a napon áradt ki, ame-
lyen az Istentõl kapott törvényt ünnepel-
ték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnep-
nek a tartalmát gazdagítja: a törvény már
nem csak kõtáblára van írva, hanem az
Õt befogadó emberek szívébe is.

A keresztények kezdettõl fogva a hús-
véthoz kötötten tartották meg az ötvene-
dik napot. Ókeresztény szokás szerint
pünkösd a húsvéti idõszak megkoroná-
zása, amelyet Keleten és Nyugaton egy-
aránt ünnepeltek. Vannak, akik Szent Pál
apostol megjegyzésében – „pünkösdig
maradok Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) –
már a keresztény pünkösdöt értik. Az
azonban biztos, hogy az elvirai zsinat
(313) tanítja, ha valaki nem tartja meg
pünkösd ünnepét, új tévtanítást vezet be
az Egyházba. A IV. században már egyre
több említés történik az ünneprõl, mint
például pünkösd napjának jeruzsálemi
megünneplésérõl a IV. század végén
Eteria zarándoknõ is megemlékezik.

Pünkösd ünnepi napján három fontos
esemény történt: a Szentlélek eljövetele,
mint Krisztus megváltó tettének gyü-
mölcse és beteljesítõje; az Egyház alapí-
tása, és az egész világra kiterjedõ misszi-
ós munka kezdete. Ezek az események
Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján
történtek.

Pünkösd
Louis Galloche festménye

A Z I G A Z S Á G
S Z A B A D D Á T E S Z

B E N N E T E K E T !
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók vé-

dõszentje liturgikus emléknapján (ja-
nuár 24-én) tették közzé Ferenc pápa
üzenetét az 52. Tömegtájékoztatási Vi-
lágnapra, amelyet május 13-án tartunk.
A világnap témája: „Az igazság szabad-
dá tesz benneteket (Jn 8,32). – Hamis hí-
rek és a békét szolgáló újságírás”.

A Szentatya által választott téma az
úgynevezett fake news, vagyis hamis hí-
rekre vonatkozik, azokra az alaptalan in-
formációkra, melyek szélsõséges véle-
ményformálásra sarkallják az embere-
ket. Gyakran a tények szándékos elferdí-
tésérõl van szó, amelyek kihatnak az
egyéni és közösségi viselkedésre egy-
aránt. A téma rendkívül aktuális, noha
1972-ben már VI. Pál pápa is az igazság
szolgálatában álló információ szerepére
mutatott rá a Tömegtájékoztatási Világ-
napra írt üzenetében.

Ma, amikor a fõbb közösségi hálók, az
intézmények és a politika világa is elkez-
dett szembenézni ezzel a jelenséggel, az
Egyház is szeretné megosztani megfon-
tolásait a médiában megjelenõ félretájé-
koztatás okairól, logikájáról és követ-
kezményeirõl. Ezáltal egy professzioná-
lis újságírást segít elõ, amely mindig az
igazságot keresi, a békét szolgálja, és tá-
mogatja az emberek közötti megértést. A
Tömegkommunikációs Világnap az egyet-
len világnap, amelyet a II. Vatikáni Zsi-
nat hívott életre (1963, Inter Mirifica).
Sok országban a püspökök ajánlására a
pünkösdöt megelõzõ vasárnap tartják.
Ez 2018-ban május 13-ára esik.

Üzenetében Ferenc pápa olyan újság-
írást sürget, amelyik nem a szenzációt
keresi, hanem az igazságot; a feltûnés
hajhászása és az erõszakos nyelvezet he-
lyett próbál alternatívát kínálni. A médi-
ában dolgozók térjenek vissza eredeti
küldetésükhöz: legyenek a hírek õrei. A
hamis hírek célja, hogy megtévessze és
manipulálja az olvasót. Terjesztésükkel
olykor politikai döntéseket akarnak be-
folyásolni és gazdasági elõnyökhöz kí-
vánnak jutni. A közösségi oldalak pedig
„virálissá” teszik, vagyis világszinten
szétterjesztik a hamis híreket. A félretá-
jékoztatás drámája az, hogy hitelteleníti
a másikat, ellenségként mutatja be és
akár konfliktusokat is szíthat – mutat rá
a pápa. Mozgatórugója gyakran a hata-
loméhség; a hamisságra épít és így lopja
el szívünk szabadságát.

Mindannyiunk feladata, hogy feltar-
tóztassuk ezt a hamisságot. Felelõs ma-
gatartásra kell nevelni, amely a félretájé-
koztatás önkéntelen terjesztése helyett an-
nak leleplezésére tanít. A Szentatya itt
utalt a Teremtés könyvére, mondván: a
hamis hírek terjesztésének „õse” a kígyó.
A kísértõ hihetõ álarcot ölt, csábítása ha-
mis és vonzó érveléssel tör utat az ember
szívébe – akárcsak a hamis hírek. Ez a
bibliai epizód megmutatja, hogy a félretá-
jékoztatás sohasem ártalmatlan. Sõt, gyá-
szos következményekkel jár, ha hiszünk
neki, mivel az igazság látszólag apró el-
ferdítésének veszélyes hatása is lehet.

Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek március 9. és 11. kö-
zött Norvégia fõvárosába, Oslóba látogatott, ahol a helyi magyar közösséggel és
katolikus egyházi vezetõkkel találkozott.

Március 10-én délután 5 óra-
kor az Oslóban és környékén élõ
magyarság nem mindennapi ma-
gyar nyelvû szentmisén vehetett
részt a norvég fõváros központ-
jában található Szent József-
templomban. Ez az alkalom a
korábbiakhoz képest két szem-
pontból is különleges volt. Az a
megtiszteltetés érte ugyanis a
helyi magyar katolikus híveket,
hogy a szentmisét Erdõ Péter bí-
boros érsek celebrálta, aki ma-
gánlátogatáson vett részt az or-
szágban. Ilyen magas rangú ma-
gyar egyházi vezetõ korábban sosem lá-
togatott a norvégiai katolikus közösség-
hez. Bíboros úr a szentmisén sort kerített
két kisgyermek magyar nyelvû megke-
resztelésére is. A márciusi szentmise
nagy létszámú magyar közösséget von-
zott és külön öröm, hogy a norvég egy-
ház Szent József-templomában megke-
resztelt új tagjai közül a 8. és 9. is ma-
gyar kisgyermek lehetett. A szentmise
után kötetlen agapéra került sor a közös-
ség tagjaival, majd a fõpásztor a magyar
nagykövetség épületében találkozott
Sikó Anna Mária nagykövettel.

A látogatás idején a bíboros Bernt
Ivar Eidsvig oslói püspökkel és Pål
Bratbakkal, a Szent Olaf-székesegyház
plébánosával is találkozott.

Norvégiában 2012. június 15-én lé-
pett életbe a parlament által elfogadott
alkotmánymódosítás, amely alapjaiban
változtatta meg az egyház és az állam vi-
szonyát. Az evangélikus vallás ennek ér-
telmében szûnt meg mint államvallás, az
egyház ugyanakkor nagyobb belsõ önál-
lóságot kapott, többek között maga ne-
vezheti ki püspökeit és espereseit.

ERDÕ PÉTER BÍBOROS LÁTOGATÁSA
A NORVÉGIAI MAGYAR KÖZÖSSÉGNÉL

Magyar nyelvû szentmise Oslóban

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás a 6. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon)
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IMASZÁNDÉK

Májusra

Szent Ciprián († 258), Karthágó vértanú püspöke, nemcsak az észak-afrikai
egyház életében jelentõs személy, hanem az egyetemes Egyház szempontjából is.
Ágostonig õ volt Tertulliánnal együtt a latin teológia legnagyobb tekintélye. Cip-
rián 200 körül született Karthágóban, gazdag, pogány szülõk gyermekeként. A
rétoriskolákban tanult, 245 körül tért meg. Néhány év múlva Karthágó püspö-
kévé választották.

250-ben, a Decius-féle keresztényül-
dözés idején a császár rendelete szerint a
provinciák helytartóinak kényszeríteni-
ük kellett a keresztényeket, hogy áldoza-
tot mutassanak be a császári állam po-
gány isteneinek. Aki a megszabott határ-
idõig ezt nem tette meg, azt bebörtönöz-
ték és kegyetlenül megkínozták. Az ül-
dözés következtében a hívõk sorai való-
ban megritkultak: egy részük életét adta
a hitéért, mások hûséges hitvallóként áll-
ták a kínzásokat, de sokan voltak olya-
nok is, akik megrettentek a rájuk váró
szenvedésektõl, és bemutatták a kötele-
zõ áldozatot. A hitüket megtagadók
visszafogadása késõbb komoly kérdés
elé állította az Egyházat.

Az üldözések alatt megkínzott hitval-
lók (confessores) tekintélynek örvendtek
a nép elõtt. Úgy vélték, hogy a hitvallók
kivételes módon rendelkeznek a Szentlé-
lek adományaival és bûnbocsátó hatal-
muk van.

Az üldözések után a hitvallók a bûn-
bánó, bukott keresztények közbenjárói-
ként léptek fel. A hitvallók érdemeikre
hivatkozva ajánlólevelet adtak a bukot-
taknak, és a bukott keresztény azonnali
visszavételét kérték a püspöktõl. Ciprián
kétségbe vonta, hogy a hitvallók bûnbo-
csátó hatalommal rendelkeznek. A bu-
kottak Egyházba való visszavételét ille-
tõen azt hirdette, hogy a bûnbocsánat
még olyan súlyos esetben is, mint a hitta-
gadás, a püspök hatáskörébe tartozik.

Az észak-afrikai püspökök zsinatra
gyûltek össze Karthágóban, hogy közös
álláspontot foglaljanak el a bukottak
ügyében. Megfogalmazták közös állás-
pontjukat, s azt közölték Róma püspöké-
vel, Cornelius pápával is.

252/54-ben pestisjárvány tört ki. Cip-
rián megszervezte Karthágóban a beteg-
ellátást, amivel pogány polgártársai elis-
merését is kivívta. A járvány azonban a
keresztények ellen fordította a pogány
társadalmat. Felhangzott a vád: a keresz-
tények „vallástalansága” az oka pestis-
járványnak. Megindult az üldözés, és en-
nek Cornelius pápa áldozatul esett.

Utóda István pápa (254–56) lett, aki-
nek pápasága rövid ideig tartott, de ele-
gendõ volt, hogy vitába keveredjen Cip-

riánnal az eretnekek által kiszolgáltatott
keresztség érvényét illetõen. István pápa
érvényesnek ismerte el az eretnekek által
kiszolgáltatott keresztséget, tagadta,
hogy az Egyházba visszatérõ szakadáro-
kat újra meg kellene keresztelni. A pápa
arra hivatkozott, hogy ne legyen újítás,
ahol megvan a hagyomány. „Nihil reno-
vetur, quod non est traditum.” István pá-
pa szerint a Szentháromság nevében való
leöntés mindenkor érvényes, érvénye
nem függ a kiszolgáltató hitétõl, mert a
szentség nem az Egyház képviselõjétõl,
hanem magától Krisztustól ered.

Az eretnekek által kiszolgáltatott ke-
resztség érvényességét illetõen mind Ró-
ma, mind Karthágó kitartott saját állás-
pontja mellett. A Karthágóban tartott zsi-
naton az afrikai püspökök Ciprián véle-
ményét tették magukévá. István pápa
nem ismerte el a karthágói zsinat határo-
zatát. A vita nem zárult le, csak abbama-
radt. István pápa ugyanis 256-ban vérta-
núhalált halt. Cipriánt szintén halálra ítél-
ték és 258. szeptember 24-én lefejezték.

Fontos történelmi dokumentum Cip-
rián levelezése. Levélgyûjteménye 81
levelet tartalmaz. A levelekben tükrözõ-
dik mindaz, ami Rómában és Karthágó-
ban egy évtized alatt lezajlott.

Ciprián tanítása az Egyház egységérõl
mértékadó maradt a késõbbi századok-
ban. Fegyelmi kérdésekben nem volt
sem túl szigorú, sem túl engedékeny,
mindig megértõ volt. Az üldözések nyo-
mán fellépõ feszültségek és szakadások
erõsítették meg Cipriánt abban a meg-
gyõzõdésben, hogy az Egyház egységét
a hívek püspökhöz való tartozása bizto-
sítja. A püspököket a lelki hatalom közös
eredete, valamint „az egyetértés és osz-
tatlan szeretet törvénye” köti össze egy-
mással. Legfontosabb mûve maradt A
katolikus Egyház egységérõl írt könyve.
Ebben a mûben olvasható Ciprián híres
mondása: nem lehet annak Isten az atyja,
akinek nem az Egyház az anyja. Az elsõ
teológus, aki behatóbban elemezte a „te
Péter vagy” szentírási helyet (Mt 16,18).
A péteri primátus az Egyház egységének
kifejezõje, annyit jelent, hogy az oldó és
kötõ hatalmat Krisztus elõször Péternek
adta, azután a többi apostolnak. Az Úr

így fejezte ki szándékát, hogy az Egyház
egy, s egynek is kell maradnia. Péter
nem puszta szimbóluma az Egyház egy-
ségének, mert minden püspököt közös
kötelék fûz Péterhez. A többi apostol,
miután Jézus teljhatalommal ruházta fel
õket, ugyanolyan kapcsolatban állt Pé-
terrel, mint a késõbbi püspökök. Mind az
apostoli, mind a késõbbi püspökök, Péter
„egy püspökségében” (unus episcopatus
Petri) részesednek. Péter elsõbbsége
ama megmásíthatatlan tényen nyugszik,
hogy Jézus õt választotta ki elõször, min-
denki mást csak késõbb. A római Egyház
Péterrel elsõ lett az Egyházak között. A
„papi egységnek” (unitas sacerdotalis)
itt van a gyökere. Ciprián Rómába is
megküldte írását az Egyház egységérõl,
azt remélve, hogy ezzel segíthet a szaka-
dás leküzdésében.

Mint az egyházatyák általában, az Egy-
házat Ciprián is Krisztus varratlan köntö-
séhez hasonlítja. Aki keresztény, az csak
az Egyházon belül lehet az. Kimondta a té-
telt: „az Egyházon kívül nincs üdvösség”
(extra ecclesiam salus non est). Kijelenté-
seit mindig a kor viszonyaira, a szakadá-
sokra, az eretnek-keresztség körül folyt
vitára tekintettel kell értelmeznünk.

A gyermekkeresztség általános gya-
korlatként jelenik meg Ciprián írásaiban.
A gyermekek mielõbbi megkeresztelését
sürgeti. A kérdés legföljebb csak az, írja,
hogy meg kell-e várni a születés utáni
nyolcadik napot, vagy már a második-
harmadik napon meg lehet kereszteltetni
a csecsemõt.

Mind az utolsó vacsora, mind a pap ál-
tal végzett eukarisztia Krisztus kereszten
bemutatott áldozatának megjelenítése.
Az eukarisztia két fontos mozzanata: a
felajánlás (oblatio) és az áldozat (sacrifi-
cium). A felajánlott kenyér Krisztus testé-
vé, a felajánlott bor pedig Krisztus vérévé
válik a Szentlélek erejében. Az egyház-
atyák közül Ciprián hangoztatja elõször,
hogy Krisztus teste és vére áldozati ado-
mány. Az eukarisztiáról is vallotta Cipri-
án, hogy az Egyházon kívül érvénytelen.
A bûnbánatnak három mozzanatát külön-
böztette meg: a bûn megvallását, a meg-
felelõ elégtételt, a megbékélést (reconci-
liatio). A bûnt az elégtétel törli el Ciprián
szerint, a megbékélés pedig az élet zálo-
ga. A mennyei feloldozásnak a földi fel-
oldozás a feltétele.

Ciprián csak a Szentírással összhang-
ban álló hagyománynak tulajdonított je-
lentõséget. Nem fogadta el, hogy a
konfesszorok bûnbocsátó hatalommal
rendelkeznének, de sokra értékelte a
Szentlélek adományát az Egyházban.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (14.)

A világiak küldetéséért: hogy a vilá-
gi keresztények betölthessék sajátos
küldetésüket, találékonysággal vála-
szolva azokra a kihívásokra, melyek-
kel a mai világ szembesül.

Gyakran abba a kísértésbe estünk,
hogy azokat tekintettük elkötelezett ke-
resztényeknek, akik az Egyház ügyeivel,
vagyis a plébánia vagy egyházmegye
ügyeivel foglalkoztak, és ritkán gondol-
kodtunk azon, hogyan kísérhetnénk ke-
resztény híveinket mindennapi közösségi
és személyes életükben, azokban a min-
dennapi tevékenységekben, amelyeket ke-
resztényként kell gyakorolniuk a társada-
lomban. Anélkül, hogy észrevettük volna,
egy világiakból álló elit csoportot terem-
tettünk, abban a hitben, hogy csak azok az
elkötelezett keresztények, akik a papok
munkaköréhez tartozó ügyekben segéd-
keznek, és nem vettük észre azokat a ke-
resztényeket, akiknek gyakran kiég a re-
ményük a hitük megéléséért folytatott küz-
delemben. Ezt a helyzetet a „klerikaliz-
mus” nem vette észre, mivel inkább ural-
kodási területeket akart létrehozni, mint-
sem kezdeményezéseket indítani. El kell
ismernünk, hogy a világiaknak hitük ki-
alakítására és ünneplésére új formákra
van szükségük, hiszen a világi hívek, létük
és önazonosságuk révén, a szociális, kö-
zösségi és politikai életbe vannak beleme-
rülve, és így részesednek az állandóan
alakuló és változó kulturális formákban.
Ezeknek az alakulásoknak és változások-
nak sebessége egészen más (nem mon-
dom, hogy jobb vagy rosszabb), mint har-
minc évvel ezelõtt. „Ez olyan kihívások-
kal szembesít, melyekre a városlakók
számára vonzóbb és értelmesebb imafor-
mák és közösségi formák kialakításával
kell válaszolnunk.” (Evangelii gaudium,
73) Nem logikus, és ezért lehetetlen azt
gondolni, hogy mi, lelkipásztorok, a ko-
runk által teremtett számtalan kihívásra
adandó helyes válaszok monopóliumá-
val rendelkezünk. Ellenkezõleg, híveink
mellé kell állnunk, õket kell kísérnünk
kereséseikben, és bátorítani kell õket,
hogy elképzeljenek megfelelõ válaszokat
a felmerülõ új problémákra. Ezt híveink-
kel együtt végzett megkülönböztetõ meg-
fontolással kell tennünk, és sohasem
csak híveink számára, de híveink nélkül
végzett megfontolással. Szent Ignác sza-
vaival élve, „a hely, az idõ és a szemé-
lyek szükségleteinek megfelelõ módot”
kell megtalálni. Tehát nem valami egy-
fajta, azonos módot kell alkalmazni.
Nem adhatunk általános rendelkezéseket
Isten népe közösségi életének megszer-
vezésére. Az inkulturáció olyan folya-
mat, amelyben a lelkipásztoroknak az a
feladata, hogy lelkesítsék és bátorítsák
híveiket arra, hogy éljék hitüket, ott és
azokkal, akikkel együtt élnek. Az inkul-
turáció abban áll, hogy felfedezzük, mi-
képpen éli, ünnepli és hirdeti a hitet ma
Isten népének egy meghatározott cso-
portja, jelenlegi történelmi helyzetében.
Ennek a csoportnak sajátos önazonossá-
ga van, sajátos problémákkal kell szem-
besülnie, és sajátos okai vannak az ör-
vendezésre. Az inkulturáció mestermun-
ka, nem pedig keresztény világokat és
helyeket produkáló gyári termék.

Kétfajta emlékezést kell ápolnunk né-
pünkben. Az egyik a Jézus Krisztusra va-
ló emlékezés, a másik pedig keresztény
õseinkre irányuló emlékezés. A mi hitün-
ket sokszor anyáinktól és nagyanyáinktól
kaptuk örökbe. Õk tartották ébren a Jé-
zus Krisztusra való emlékezést otthona-
inkban. Legtöbben a családi élet csend-
jében tanultunk imádkozni, szeretni és
hitünket megélni. A családi életen belül
jött a hit életünkbe, és öltött abban tes-
tet. A család szerepelt plébániaként,
iskolaként, közösségként számunkra.

(Folytatás a 4.oldalon)

Kérdezzük meg magunktól: mi hány-
szor hangoztatjuk a hazug, közhelyes és
keresztényietlen, igazságnak álcázott
embertelen hazugságot, miszerint „ah-
hoz, hogy megbocsássak, elõbb bocsá-
natot kellene kérni tõlem”? Milyen gõg,
milyen álszentség, milyen Isten elleni
érzület ez! Megköveteli Jézus az apos-
toloktól, hogy bocsánatot kérjenek tõle?
Nem éppen azzal mutatja meg nekik
gyarlóságuk, vétkük igazi sötétségét (s
az abból kivezetõ utat), hogy ingyen,
feltételekhez nem kötve, már eleve meg-
bocsát? Nem ugyanazt a lelkületet kel-
lene ápolnunk magunkban, amely Jé-
zusban is volt (vö. Fil 2,5)?

Ez a gesztus, a megbocsátás és kien-
gesztelõdés húsvéti örömben betelõ pil-
lanata azért fontos, mert az apostolok
csak így, csupán ezt követõen fogadhat-
ják be a Szentlelket, akinek erejében hi-
vatásuk lesz, hogy õk is „megbocsátók”
legyenek. Ha nem bocsánatot nyert, bû-
nüknek tudatában lévõ emberek kapnák
meg ezt a karizmát a Lélekben, akkor

könnyen büszkének, privilegizáltnak érez-
hetnék magukat. Így azonban nagyon jól
tudják, hogy õk már elõbb és ingyen, tel-
jesen méltatlanul megkapták, amit nekik
is tovább kell majd adniuk a világban. Is-
ten felszentelt szolgája nem azért bocsát-
hat meg, mert õ hibátlan és tökéletes, ha-
nem azért, mert õ is bûnös, de Istentõl
megkapta a Szentlélek kivételes fölkent-
ségét, Jézus szavainak az erejét.

A Szentléleknek ez a legnagyobb cso-
dája a világban: ha eljön, békességet,
megbocsátást, kiengesztelõdést hoz ma-
gával. A harc után nyugvást, a harag után
alázatot, a csatazajt követõen szent, iste-
nes csöndet. A Lélekben az ember bele-
nézhet a másik szemébe: bûnös vagyok,
mint te, de tudom, hogy van megoldás.
Nincs jogom többnek, jobbnak érezni
magamat nálad, mert én is csak az Isten
irgalmából élõ, esendõ teremtmény va-
gyok. Ez a szentlelkes csoda gyõzi le a
megosztottságot és konfliktust, hoz har-
móniát és egységet, teszi egyetlen egy-
házzá, Isten új népévé a sok különbözõ
nyelvû, kultúrájú embert. Pünkösd van:
Békesség nektek a Lélekben! Békesség
az egész világnak, minden egyes ember-
nek az Úr Szentlelkében! �

A SZENTLÉLEK...
(Folytatás az 1. oldalról)

A Szentlélek kiáradásának történe-
tét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel
2,1–11) rögzíti. A leírás szerint miu-
tán a Szentlélek eltöltötte õket, az
apostolok mindenkinek a saját nyel-
vén hirdették az Evangéliumot. Isten a
nyelvek csodájával mutatja meg azt az
egységet, amely a közös hit megvallá-
sával kapcsolja össze a különbözõ
nyelven beszélõ embereket. Ezáltal
született meg az elsõ pünkösdkor az
Egyház, amely egy, szent, katolikus és
apostoli.

Ferenc pápa a következõt tanítja
errõl: „A Szentlélek az, aki mozgatja
az Egyházat, õ az, aki dolgozik az
Egyházban és a szívünkben. Õ az, aki
minden kereszténybõl egy, a többiek-
tõl különbözõ személyt alakít ki, de
akik mégis egységet alkotnak. (…) A
keresztény élet találkozás Jézus
Krisztussal! Éppen a Szentlélek az,
aki erre a Jézussal való találkozásra
segít minket.”

(Katolikus.hu)

AKI MOZGATJA...
(Folytatás az 1. oldalról)
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ERDÕ PÉTER BÍBOROS NORVÉGIÁBAN E L H U N Y T R A M S A Y G Y Õ Z Õ
Életének 88. esztendejében, München-

ben elhunyt lapunk korábbi munkatársa,
Ramsay Gyõzõ. Budapesten született,
atyai felmenõi magas rangú katonatisz-
tek voltak. A budai Rákócziánumban
kezdett tanulmányait a háború szakította
meg, szüleivel Nyugatra került, de
1946-ban a család hazatért. Az érettségit
még le tudta tenni, de a kommunista dik-
tatúrában a továbbtanulás lehetõsége –
mint osztályidegen számára – zárva ma-
radt elõtte, így alkalmi munkákból tar-
totta fenn magát és támogatta súlyos
anyagi nehézségekkel küzdõ szüleit. Mi-
után aktívan részt vett az 1956-os sza-
badságharcban, november végén Nyu-
gatra menekült és hamarosan Kölnben
kezdett új életet. Ott már lehetõsége nyílt
felsõfokú tanulmányok elvégzésére,
amelyre a színmûvészeti fõiskola rende-
zõi szakja kínált lehetõséget. 1960-ban
megnõsült, magyar lányt vett feleségül,
aki az emigrációt érintõ kulturális tevé-
kenységében is aktív társa lett. Még a
60-as évek elején München lett az ottho-
nuk, miután Gyõzõt felvette a Szabad
Európa Rádió. Hangja buzdításként szólt
az elnyomás korszakában az otthoni
hallgatók számára, és így közvetve hoz-
zájárult a kommunista rendszer bukásá-
hoz. Munkásságát a demokratikus Ma-
gyarország kormánya a Köztársaság
Tisztikeresztjének odaítélésével tüntette
ki. Ramsay Gyõzõ – miután nyugdíjba
ment a rádióban – nem vonult vissza, fe-
leségével, Erzsivel együtt aktívan részt
vett a Müncheni Katolikus Egyházköz-

ség életében és szervezésében, budapesti
látogatásai alkalmával pedig mûsorveze-
tõként mûködött közre a Magyar Televí-
zió történelmi dokumentációs adásai-
ban. Münchenben egyik elnökségi tagja
lett a rendszerváltást követõen alakult
Bajor–Magyar Fórumnak, amely a két
ország közti kapcsolat polgári szintû erõ-
sítését tûzte ki céljául. Emellett sok éven
át hónapról hónapra jelentkezett anekdo-
tagyûjteményével lapunk „Szájról száj-
ra” rovatában. Felesége halála azonban
olyan csapást mért reá, amelyet már nem
tudott valójában kiheverni, Parkinson-
betegsége egyre jobban úrrá lett rajta,
míg végül egy szeretetotthonban márci-
us 20-án, hosszú szenvedés után vissza-
adta lelkét Teremtõjének.

Vincze András

Ramsay Gyõzõ (1930–2018)

(Folytatás az 1. oldalról)
A parlamenti szavazáson 161 képviselõ
egyetértett a döntéssel, három pedig elle-
ne szavazott.

Az alkotmánymódosítással ötszáz
éves hagyomány ér véget. A királyság és
az egyház a reformáció idején lépett szo-
ros kapcsolatba egymással, az 1814. évi
norvég alkotmány pedig már elõírta,
hogy minden norvég polgár köteles a lu-
theránus államegyházhoz tartozni. A
norvég egyház legfelsõbb vezetése ko-
rábban már több alkalommal kifejezte
véleményét a változás szükségességérõl.
Az egyik legfontosabb cél volt, hogy a
király, illetve a kormány kezébõl egyhá-
zi kézbe kerüljön a püspökök és az espe-
resek kinevezésének hatásköre.

Az állam az akkori lépéstõl függetle-
nül anyagilag továbbra is támogatja az
egyházat, s a lelkészek ezután is közszol-
gálati alkalmazásban állnak. Az új sza-
bályozás ugyanakkor eltörölte azt a kité-
telt, hogy a kormány minisztereinek leg-
alább fele az egyházhoz tartozó legyen, s
azóta az egyházügyi miniszternek sem
kell az egyház tagjának len-
ni. A királyi családra nézve
azonban továbbra is elvá-
rás, hogy az evangélikus
egyházhoz tartozzon.

Norvégia több mint öt-
millió lakosa közül több
mint négymillióan tartoz-
nak a norvég evangélikus
egyházhoz. A katolikusok
száma egyes becslések sze-
rint százezer fõ, túlnyomó
részük bevándorló. Szent II.
János Pál pápa 1989-es nor-
végiai látogatása óta folya-
matosan nõ a katolikus egy-
ház tagjainak a száma – írta
korábban több katolikus hír-
ügynökség.

Norvégiában, a többi észak-európai
országhoz hasonlóan, nagy távolságokat
kell megtenni a híveknek azért, hogy el-
jussanak plébániájukra. Ezért a szentmi-
sére összesereglõ emberek szívesen töl-
tenek el egymással hosszabb idõt a litur-
giát követõ kávézáson, beszélgetésen,
katekizmuson.

Érdekes módon a skandináv országok
közül éppen Norvégiában él arányaiban
a legtöbb katolikus hívõ. A norvég kato-
likus egyház híveinek létszáma folyama-
tosan növekszik, ami elsõsorban a len-
gyel, valamint Fülöp-szigeteki és egyéb,
kisebb létszámú, hagyományosan római
katolikus vallású náció bevándorlóinak
köszönhetõ. Számukra adott a lehetõség,
hogy heti rendszerességgel, akár több al-
kalommal is anyanyelvükön hallgassa-
nak szentmisét az Oslo központjában ta-
lálható St. Olav-templomban. A magya-
rok számára hasonló gyakori lehetõség a
hívek létszámára tekintettel sajnálatos

módon nem adódik. 2007-ig az Oslóban
lelkipásztori feladatokat ellátó Teres
Ágoston jezsuita szerzetes biztosította a
magyar hívek számára a lelki élet fenn-
tartását. Pater Teres 2007-ben bekövet-
kezett halála óta a Norvég-Magyar Egye-
sület igyekszik az ûrt pótolni azzal, hogy
rendszeresen magyarországi, illetve erdé-
lyi papokat hív meg magyar nyelvû szent-
misét tartani. 2017 októbere óta immár
havonta vehetnek részt ezeken a helyi
magyar katolikus hívek. Mindemellett a
hitélet fenntartása érdekében az egyesület
évek óta szervez kétheti rendszerességgel
rózsafüzér imádságot is.

Bár a katolikusok Norvégiában ele-
nyészõ kisebbséget jelentenek – szám-
arányuk mindössze néhány százalék –,
társadalmi hatásuk mégis érzékelhetõ.
Sok a katolikus iskola, a kolostor, vala-
mint a Norvégiában növekvõ számban
munkát vállaló és letelepedõ vendég-
munkások integrációjában betöltött sze-
repük meghatározó jelentõségû – mond-
ta korábban a kölni Domradio interjújá-
ban Bernt Ivar Eidsvig, Oslo püspöke.

Az oslói megyéspüspök arról számolt
be, hogy a bevándorlók szociális támo-
gatása is feladat a Katolikus Egyház szá-
mára, hiszen esetükben a szegényebb,
rosszul keresõ rétegekrõl van szó. Mind-
ez nagy kihívások elé állítja az Egyházat.
A plébániák sokrétû pasztorális kínálat-
tal várják a különféle országokból, kul-
túrákból érkezett bevándorlókat. A leg-
nagyobb számban Lengyelországból
származó katolikusok igényt tartanak
anyanyelvû szentmisére, de más nemze-
tiségûek is jelentkeztek ezzel a kéréssel.
A püspök szerint a bevándorlók száma,
így a katolikusoké is tovább növekszik
az elkövetkezõ években, mivel a gazda-
sági növekedést felmutató Norvégiának
szüksége van a munkaerõre. Reménytel-
jes, hogy évente kettõ-három papszente-
lés is van, így pasztorális oldalról felké-
szültek híveik számának emelkedésére.

NUFO/
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye

(Fotó: Madai Péter)

O L A S Z O R S Z Á G I M A G Y A R O K
T A L Á L K O Z Ó J A B O L O G N Á B A N

Az Olaszországban élõ magyar közösség tagjait március 10–11-én Bolognába
hívta Németh László olaszországi magyar fõlelkész. A program elején a résztve-
võk képviselõit fogadta Matteo Zuppi bolognai érsek.

A résztvevõk megemlékeztek arról,
hogy Matteo Zuppi egykori elõdje, Ler-
caro bíboros 1956-ban sok magyar me-
nekültet fogadott be a püspökségre,
egyikük, Molnár László is jelen volt a
találkozón.

A program városnézéssel folytató-
dott, a vendégek megtekintették Bolo-
gna fõbb nevezetességeit, utolsóként a
város fölé magasodó San Luca-templo-
mot (Santuario della Beata Vergine di
San Luca).

Március 11-én, vasárnap a casalec-
chiói San Biagio-templom szentségi ká-
polnájában mutatott be magyar nyelvû
szentmisét Németh László fõlelkész,

amelyen részt vettek Firenzébõl, Lore-
tóból, Milánóból, Palermóból, Piacen-
zából, Rómából és Velencébõl, illetve
több Bologna környéki településrõl ér-
kezõ magyarok is, összesen több mint
hetvenen.

A szentmisén és az azt követõ találko-
zón részt vett Kovács Ádám Zoltán, Ma-
gyarország római nagykövete is. A bará-
ti hangulatú összejövetel erõsítette a ma-
gyar közösség tagjai közötti együttmû-
ködést, és a jelenlévõk a közelgõ nemze-
ti ünnep alkalmából együtt imádkoztak
Magyarországért.

Németh László
olaszországi magyar fõlelkész

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-AS
FORRADALOMRÓL MÜNCHENBEN

Március 15. a magyar szívekhez leg-
közelebb álló nemzeti ünnep. Ezen a na-
pon emlékezünk az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc hõseire és mártírja-
ira, és felidézzük az 1848 tavaszán lelke-
sen, biztatóan induló, majd 1849 októbe-
rében vérbefulladt tragikus eseményeket.

A müncheni Magyar Katolikus Egy-
házközség ebben az évben, március 18-
án, a Szent Erzsébet-templomban, a va-
sárnapi mise után tartotta az ünnepi meg-
emlékezést, amelyen részt vett München
Fõkonzulátusának számos munkatársa:
Tordai-Lejkó Gábor fõkonzul, Németh
Krisztina vezetõ konzul, Spiller Krisztina
magyar közösséggel való kapcsolattartá-
sért felelõs konzul és Schüschletz Sándor
külgazdasági attasé.

Szentbeszédében Kajtor Domonkos
jezsuita szerzetes az evangéliumi búza-
szem példabeszédet idézte fel. A búza-
szem, ha nem hull a földbe és nem hal el,
akkor egyedül marad, viszont ha elhal,
sok termést hoz. Az 1848-as hõsök alap-
vetõ tulajdonsága is az önfeláldozás volt,
amely meghozta gyümölcsét.

Szarvas Erzsébet lelkipásztori mun-
katárs, az ünnepség szervezõje, néhány
mondatban méltatta a 48-as történéseket,
hangsúlyozva az összefogás szerepét a
szabadság kivívásában.

Ehhez a gondolathoz kapcsolódott
Tordai-Lejkó Gábor fõkonzul ünnepi be-
széde is, amelyben kiemelte, hogy annak
ellenére, hogy a forradalmat leverték, a
küzdelem nem volt hiábavaló, mert
hosszú távon a kitûzött célok megvaló-
sultak. A fõkonzul kitért arra is, hogy mi
lehet az üzenete a 48-as ifjaknak a mai fi-
atalok számára. Mindenekelõtt hagyo-
mányaink, anyanyelvünk és kultúránk
megõrzését emelte ki. Beszéde végén
megköszönte a katolikus közösség kitar-
tó munkáját ennek érdekében.

Az idézetek és versek, amelyeket
Spiller Csilla, Spiller Péter, Józsa Péter
és Somogyi Gyula müncheni fiatalok
szavaltak, szintén hûen tükrözték az
1848-as események hangulatát, amelyet
a Nemzeti dal Tolcsvay László által
megzenésített változatának közös ének-
lése tett még emelkedettebbé.

Befejezésként Merka János plébá-
nos a közösséggel együtt imádkozott
azokért, akik életüket adták a szabad-
ságért. Az ünnepi megemlékezés a
Szózattal zárult.

Az 1848–49-es események feleleve-
nítése újra ráébresztett mindannyiunkat
arra, hogy a márciusi történésekbõl nap-
jainkban is erõt tudunk meríteni.

Meyle Éva, München

A mai fiatalok számára is üzenetértékû a 48-as ifjak helytállása

Sok norvégiai magyar részt vett a szentmisén
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Gyerekeknek

LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
Gyerekkoromban sokszor elõfordult –

különösen a nyári szünetben, amikor isko-
la már nem volt, a szüleim viszont napköz-
ben dolgoztak a munkahelyükön –, hogy
az egész napot az utcán töltöttük a baráta-
immal. Reggeltõl estig rúgtuk a labdát az
iskola udvarán, szinte csak ebédre ugrot-
tunk haza, vagy éppen a nagymamámhoz.
Aztán késõ délután persze hazaértek a szü-
leim, és akkor már együtt töltöttük az idõt
otthon, családi körben.

Már nagyobb voltam, amikor egy nyá-
ri kirándulás alkalmával eljuthattunk Ró-
mába és Nápolyba, ahol felelevenedtek
ezek a kisgyermekkori emlékek: az olasz
nagyvárosok szûk utcáin, tágas terein
megannyi hangoskodó, ide-oda szaladgá-
ló fiút lehetett látni, akik bizonyára – hoz-
zám hasonlóan – az egész napjukat az ut-
cán töltötték. Vidámság, jókedv, gondta-
lanság sugárzott ebbõl a jelenetbõl: mint-
ha egy olasz filmet néztünk volna.

Talán Te is láttad a mára már klasszi-
kussá vált olasz filmet, a Legyetek jók, ha
tudtok címû alkotást. A történet fõhõse
Fülöp atya, a bolondos, de jólelkû pap,
aki felkarolja a Róma utcáin kallódó gye-
rekeket. De ki is volt valójában „Fülöp
atya”? Nem más, mint a világszerte is-
mert és kedvelt olasz szent, a XVI. szá-
zadban élt Néri Szent Fülöp. Firenzébõl
származott, de Rómában lett a kallódó ut-

cagyerekek oltalmazója. Számos érdekes
történet fennmaradt arról, hogy miként
apostolkodott Róma utcáin. „Nem tartott
az embereknek dorgáló beszédeket. Job-
ban szeretett vidám beszélgetést kezde-
ményezni az utcán csavargó ifjakkal, a fi-
renzei kereskedõkkel, az apró üzletek tu-
lajdonosaival és a szegény mûvészekkel.
Szellemesen és népies szókimondással
kezdte, hogy azután – megnyílt szívük
láttán – hirtelen megkérdezze: Mikor
szedjük össze végre bátorságunkat, hogy
elkezdjünk valami jót tenni? Nem késle-
kedhetünk vele, mert a halál sem késleke-
dik! Szívesen volt együtt pajkos fiatalok-
kal az utcán vagy kinn a szabadban.
Gyakran egész csapat töltötte meg a szo-
báját. Mivel játék közben hangoskodtak,
ennyit mondott nevetve: Ha nem követ-
nek el bûnt, tõlem akár fát is hasogathat-
nak a hátamon!” (Szentek élete) Érdekes-
ség, hogy személyesen ismerte a kor más
nagy szentjeit: Loyolai Szent Ignácot,
Borromei Szent Károlyt, Avilai Szent Te-
rézt, Xavéri Szent Ferencet is.

Ebben a hónapban, amikor Néri Szent
Fülöp emléknapját tartja az Egyház (má-
jus 26-án), de akár a közelgõ nyári szün-
idõre is jelmondatoddá választhatod a
róla készült film címét: „Legyetek jók,
ha tudtok!”

Kovács Péter

S Z A K R Á L I S M Û V É S Z E T I H E T E K
S T U T T G A R T B A N

A szakralitás képzõmûvészeti, zenei, kulturális és mûvészeti oktatásban be-
töltött szerepét mutatják be a felkért alkotók a Stuttgarti Magyar Intézet márci-
us 14-én kezdõdött, május közepéig tartó rendezvénysorozatán.

A május középig tartó, kiállításokkal,
koncertekkel és kerekasztal-beszélgeté-
sekkel színesített programok a mûvésze-
tek és a vallás, valamint a vallás és a tár-
sadalom hagyományait mutatják be ma-
gyar képzõmûvészeti és zenei alkotáso-
kon keresztül – közölte a Balassi Intézet
március 20-án az MTI-vel.

A rendezvénysorozat március 14-én a
hitrõl és a társadalomról, a mûvészetek
és a vallás viszonyáról folytatott pódi-
umbeszélgetéssel kezdõdött.

Március 18-án a historikus régizenét a
kortárs elektronikus zenével ötvözõ magyar
Mandel Ensemble együttes szólaltatta meg
Hildegard von Bingen mûveit Stuttgart leg-
nagyobb katolikus székesegyházában.

Március 19-én Nádler István festõmû-
vész kiállítását nyitották meg a stuttgarti

kórháztemplomban – alkotásait egy olyan
korábbi elõadás inspirálta, amelyben Es-
terházy Péter szövegeivel mutatták be
Haydn A Megváltó utolsó hét szava a ke-
resztfán címû mûvét. A festõmûvész hét
tablóból álló sorozata a zene, a szöveg és
a kép egységét megteremtve, a hét szót ta-
nításként értelmezve született meg.

A szakrális mûvészeti rendezvénysoro-
zat részeként április közepétõl Hegyi Gábor
festõmûvész tárlatát tekinthetik meg az ér-
deklõdõk; májusban mûhelybeszélgetést
rendeznek a XXI. századi szakrális mûvé-
szeti tanulmányokról; a Stuttgarti Magyar
Intézet kiállításán pedig a Pécsi Tudomány-
egyetem keresztény szakrális mûvészeti
specializációján született legjobb alkotáso-
kat ismerheti meg a közönség.

MTI

E X T R É M K E R E S Z T Ú T V I L Á G S Z E R T E
A világ számos részén megrendezték

az úgynevezett extrém keresztutat már-
cius 23-án, pénteken. A résztvevõk 40
kilométert gyalogoltak éjszaka, csend-
ben, lelki zarándoklatot is járva, csak
magukra és az ima erejére számítva.

A kezdeményezés a krakkói érsek-
ségtõl ered, és közel százezren csatla-
koztak hozzá, Ferenc pápa pedig üzene-
tet küldött a résztvevõknek. „A ma-
gányban, csendben és hidegben megtett
út fáradsága az Eucharisztiával és az
Urunk szenvedésérõl való elmélkedés-
sel együtt olyan elemek, amelyek kor-
társainknak extrémnek, szélsõségesnek
tûnhetnek. Nagyon hasznosak azonban

azok számára, akik a valódi szeretetet és
az igazságot keresik” – írta a Szentatya
üzenetében Marek Jêdraszewski krak-
kói érseknek.

Az extrém keresztutat 2009-ben ren-
dezték meg elõször, az idei már a tizedik
alkalom volt. Idén huszonöt ország csat-
lakozott a kezdeményezéshez, közöttük
az Amerikai Egyesült Államok, Kanada,
Spanyolország, Németország, Ausztrá-
lia és Ukrajna. Összesen több mint 350
városban rendezték meg az extrém ke-
resztutat, mint például Jeruzsálemben is,
és 700 különbözõ útvonalat jártak be vi-
lágszerte.

Vatikáni Rádió

A Z E L S Õ L É P É S E K
Kiállítás a Római Magyar Akadémia elsõ ösztöndíjasainak mûveibõl

„Az elsõ lépések – I primi passi” cím-
mel március 17-én pénteken kiállítást nyílt
a Római Magyar Akadémia elsõ ösztön-
díjasainak mûveibõl az Akadémia Falco-
nieri Palotájában, Rómában.

Aba-Novák Vilmos, Molnár C. Pál és
Szõnyi István festõk képei, valamint Pát-
zay Pál szobrász alkotásai jelzik azt a
korszakot, mely a Nagy Háború utáni
szellemi és kulturális ébredés római kite-
kintése. A Római Magyar Akadémia
fennállásának 90. évfordulója alkalmá-
ból nyílt tárlat a magyar mûvészettörté-
net azon szakaszát mutatja be, amelyet
az utókor „Római iskola” néven ismer. A
kiállítás az elsõ ösztöndíjasok mûveibõl
tár a római közönség elé egy válogatást,
amelyek közt számos, egykoron Rómá-
ban készített mû szerepel.

A Római iskola „szellemi atyja” Gere-
vich Tibor mûvészettörténész, a Római
Magyar Akadémia elsõ igazgatója volt,
aki kora francia és német mûvészeti hatá-
sainak ellensúlyozására a magyar mûvé-
szet olasz merítését célozta meg. Rómába
küldött fiatal magyar mûvészeket, hogy
ott a klasszikus görög-római mûvészeti
hagyományt, illetve a modern olasz mû-
vészet törekvéseit tanulmányozzák.

A most kiállított alkotások döntõ ré-
szét Antal Péter mûgyûjtõ kölcsönözte az
Akadémiának, aki a megnyitó másnap-
ján, szombaton délelõtt nyilatkozott a ki-

állításról a Vatikáni Rádiónak. Elmondta,
hogy miként született meg a mostani kiál-
lítás ötlete, amikor tavaly az Akadémia be-
járatánál meglátta az elsõ ösztöndíjasok-
nak emléket állító márványtáblát, és ja-
vaslatát a jubileumi kiállításról Puskás
István igazgató azonnal elfogadta. Antal
Péter adta Aba-Novák Vilmos és Szõnyi
István képeit, míg az unoka Csillag Péter
a nagyapa Molnár C. Pál családi öröksé-
gébõl kölcsönzött. Antal Péter mûgyûjtõ
elmesélte azt is, hogy nagyapja hatására
kezdett gyûjteni 13 éves korában és azóta
is tart ez a szenvedélye. 5000 képzõmû-
vészeti tárgyból álló hatalmas Antal–
Lusztig gyûjteményébõl szívesen kölcsö-
nöz különféle kiállításokra és sok kiad-
vány és album népszerûsíti a gyûjtemény
jeles darabjait a nagyközönség számára.

(VR)

M Ü N C H E N I M A G Y A R P A S S I Ó J Á T É K
Idén elsõ alkalommal fogtak

össze a müncheni és erdingi, re-
formátus és katolikus, magyar
és német fiatalok, hogy elõad-
ják a passiótörténetet a Szent
Erzsébet-templomban. A for-
mabontó elõadás alapja János
és Márk evangéliuma volt, egy
apostoli keretjátékba ágyazva.
A 27 szereplõ nem kisebb fel-
adatra vállalkozott, minthogy
hirdesse Bajorországban a ma-
gyar szót, a világnak pedig a
feltámadás örömét.

Az alkalmi társulat tavaly no-
vemberben kezdett el próbálni
Kaj Ádám, a Müncheni Magyar Katolikus
Egyházközség Kõrösi-ösztöndíjasának ve-
zetésével, akinek a nevéhez többek között a
Szegedi Passiójáték is fûzõdik. Az elõadás
alapjául szolgáló szövegkönyv is a 2016-os
szegedi változat alapján készült, azonban
folyamatosan bõvült olyan elemekkel,
amelyek kifejezetten Münchenre és az itt
élõ magyar közösségre reflektálnak.

Az elõadás elõtt Merka János plébá-
nos, a passiójáték házigazdája köszön-

tötte a vendégeket, a végén pedig
Spiller Krisztina, magyar közösségek-
kel való kapcsolattartásért felelõs diplo-
mata méltatta a kezdeményezést, vala-
mint az alkotók munkáját. Reméljük,
hogy a Müncheni Magyar Passiójáték
hagyománnyá válik, ahogy annak augs-
burgi testvére is, amit március 25-én
mutatott be az ottani magyar közösség.

Varga Katalin/Müncheni Magyar
Katolikus Egyházközség

Elsõ alkalommal adtak elõ passiójátékot

Szõnyi István dunai képei is szerepel-
nek a kiállításon

Ez az egyszerû hit kísért bennünket
az élet számos viszontagságai közepet-
te. Ha elveszítjük ezt az emlékezést, ak-
kor elveszítjük gyökereinket. Már nem
tudjuk, hogy honnan jöttünk, és ezért azt
sem tudjuk, hogy hova megyünk. Ez
alapvetõ kérdés: amikor valakit elvá-
gunk hitének gyökereitõl, elvágjuk Isten
szent népébe merített gyökereit, elvág-
juk õt a keresztségben kapott önazonos-
ságától, és így megfosztjuk õt a Szentlé-
lek kegyelmétõl. Ugyanez történik ve-
lünk, lelkipásztorokkal, ha elvágjuk né-

pünkbe eresztett gyökereinket. Elve-
szünk. A mi feladatunk, örömünk, jó-
pásztori örömünk éppen az, hogy elõde-
inkhez hasonlóan bátorítjuk az anyákat,
nagyanyákat és édesapákat, akik a tör-
ténelem valódi fõszereplõi. Ez nem ke-
gyesen megadott engedmény, hanem hí-
veink valódi helyzetébõl származó jogos
következmény. A világiak Isten szent hí-
võ népének tagjai, és ezért az Egyház és
a világ fõszereplõi. A mi feladatunk az,
hogy szolgáljuk õket, nem pedig az,
hogy õk szolgáljanak nekünk.

Ferenc pápa Marc Ouellethez, a Latin-
Amerikai Pápai Bizottság elnökéhez 2016.
március 19-én intézett levelének részlete

Nemeshegyi Péter SJ

IMASZÁNDÉK
(Folytatás a 2. oldalról)

MAGYAR DELEGÁCIÓ A VATIKÁNBAN
Erdõ Péter bíboros, prímás vezetésével

magyar egyházi küldöttség tárgyalt a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
ról március 15-én, csütörtökön a Vatikán-
ban. A megbeszélés témáit a Vatikáni Rá-
dió számára foglalta össze a fõpásztor.

„Az Eucharisztikus Kongresszusok
Pápai Bizottsága elõtt a magyar delegá-
ció ma délután beszámolt a Budapesti
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus elõkészületeirõl.

Elõször Marini érsek úr (Piero Marini
érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kon-
gresszusok Pápai Bizottságának elnöke
– a szerk.) mutatta be a pápai bizottság ez
évi munkáját, majd a teológiai dokumen-
tumtervezet, amelyet nem régen nyújtot-
tunk be a Szentszékhez, került megvita-
tásra. Ennek a tervezetnek az egyes

megállapításaihoz, egyáltalán a teológi-
ai gondolatmenetéhez és szerkesztésé-
hez szóltak hozzá a jelenlévõk. Rendkí-
vül tartalmas útmutatásokat kaptunk –
lelkipásztori és teológiai szempontból
egyaránt.

A teológiai vitát követõen Fábry Kor-
nél atya bemutatta az ez évben végzett
munkánkat, tehát az elõkészületek összes
külsõ és belsõ lépéseit: benne a missziós
kereszt útját; azt a pasztorális programot,
amit eddig végrehajtottunk; a jövõ évre
szóló pasztorális programfüzetet; azokat
a kezdeményezéseket, szentségimádáso-
kat és más lépéseket, amelyeket már el-
kezdtünk, illetve amelyekben a nemzet-
közi együttmûködést is kérjük. Bátorítást
kaptunk a munkánkhoz.”

VR
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Ha a kötelezõ olvasmányt – mert kö-
telezõ – nem is olvassa el a dacos ka-
masz, a memoritert – leginkább az ötös
miatt – általában szóról szóra megta-
nulja. (Üdvözlet a kivételeknek...) Az Egri
csillagok címû filmet is több iskolás
megnézi, mint ahányan kezükbe veszik
a kötelezõ könyvet. Viszont ha már lát-
ták a filmet, ha kívülrõl fújják Dobó es-
küjét, elõbb-utóbb elolvassák a Gárdo-
nyi-regényt.

Várkonyi Zoltán színész, rendezõ
több emlékezetes, történelmi témájú
filmet forgatott: A kõszívû ember fiai,
Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán,
Fekete gyémántok és még sorolhat-
nánk. Ezeket is rendszeresen vetítik a
tévécsatornák, a legnépszerûbb mégis
az Egri csillagok. De sikeres a regény
is. Számtalan, szebbnél szebb illuszt-
rált, igényes papírra nyomtatott és
sok-sok olcsóbb kiadás született, rá-
adásul külföldön is hódít. Az angol és
német fordítás mellett létezik bolgár,
cseh, észt, finn, holland, horvát, len-
gyel, orosz, örmény, román, szlovák,
vietnami és kínai nyelvû változat, sõt,
2013-tól törökül is olvasható ez a
Gárdonyi-regény. A Magyar Televí-
zió 2005-ös A Nagy Könyv címû olva-
sásnépszerûsítõ sorozatát lezáró sza-
vazás is az Egri csillagok gyõzelmével
végzõdött.

A Nemzeti Színház a filmváltozat be-
mutatójának félévszázados évforduló-
ján tûzte mûsorára az Egri csillagokat.
Zalán Tibor költõ, dramaturg – termé-
szetesen – a Gárdonyi Géza-regénybõl
indult ki, amikor elkészítette a színpadi
átiratot, mégis más, eredeti szempont-
ból, a gyerekek nézõpontjából idézi fel
a történetet.

„Hõsökre, példaképekre ma is
szüksége van a fiataloknak – fogal-
mazta meg Vidnyánszky Attila rende-
zõ a 2018. március 9-én tartott bemu-
tató kapcsán. – A nagy tettek, nagy ér-
zelmek ma is megmozgatják a fantázi-
ájukat. Úgy érzem, fontos, hogy a
mindennapokból kiszakadva, a gyor-
san változó, bizonytalanságokkal teli,
igazodási pontokat nem nyújtó vilá-
gunkban tiszta történeteket is el tud-
junk mesélni. Gárdonyi regénye igazi
nagy történet: szerelemrõl, hûségrõl
és árulásokról, bátorságról, hazasze-
retetrõl, hõsiességrõl, a felnõtté vá-
lásról...”

Igazi „vidnyánszkys” elõadás szüle-
tett. Mindvégig leköti a nézõ figyelmét,
ahogy váltakoznak a képek, a helyszí-
nek, ahogy szimultán történnek az ese-
mények, ahogy kalandozhatunk idõben
és térben. Ebben az állandó pörgésben
jelentõs szerepe van a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes tagjainak, Zsuráfszky
Zoltán koreográfusnak mint társrende-
zõnek, a látványos díszleteknek, jelme-
zeknek, a hatásos zenének, a gyermek-
szereplõknek és persze a felnõtt színé-
szeknek is.

Az elõadás csúcsa – ahogy a re-
génynek is – Dobó esküje. Emelke-
dett pillanat. A bölcs és megfontolt
férfiak nyugalmával mondja Horváth
Lajos Ottó: „Esküszöm, hogy a vár
és az ország védelmére fordítom min-
den erõmet, minden gondolatomat,
minden csepp véremet…” Az egyik
délutáni elõadáson történt, hogy va-
lahonnan a nézõtérrõl is hallatszott:
„Esküszöm, hogy ott leszek minden
veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy
a várat pogány kezére jutni nem en-
gedem! Sem a várat, sem magamat
élve meg nem adom! Föld úgy fogad-
ja be testemet, ég a lelkemet! Az örök
Isten taszítson el, ha eskümet meg
nem tartanám!” – mondta a színész-
szel együtt egy kisdiák.

Soha rosszabb visszhangot!
Filip Gabriella

DOBÓ ESKÜJE

Néhány évvel ezelõtt
„A nagy tûzvörös sárkány
torkában” címmel doku-
mentumkötet jelent meg a
ferences rendet a kommu-
nizmus idején ért törvény-
telenségekrõl. A könyv
szerzõje, Kahler Frigyes
a diktatúra legkeményebb
idõszakára, az 1956 elõtti
évekre összpontosítva
mutatta be a ferences rend
áldozatait. A napokban a
bencés rend megpróbálta-
tásait ismertetõ könyv lá-
tott napvilágot, „Bencé-
sek Magyarországon a
pártállami diktatúra ide-
jén” címmel. A Magyar
Nemzeti Levéltár, az Ál-
lambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltára és
a Pannonhalmi Fõapátság
között megállapodás jött
létre azzal a céllal, hogy a
három levéltár iratainak
feldolgozásával segítse a
bencés rend közelmúltbe-
li történetének feltárását
és a nyilvánosság számá-
ra való közzétételét. A
kutatások eredményeit két
évvel ezelõtt Pannonhal-
mán egy konferencia ke-
retében ismertették, és a
Dénesi Tamás, valamint
Boros Zoltán szerkeszté-
sében most megjelent
könyv a konferencia elõ-
adásaira alapul. A 13 ta-
nulmányra tagozódó do-
kumentumkötet egyik leg-
megrázóbb fejezete a
bencések elleni büntetõ-
perekrõl szól. Ebbõl kitû-
nik, hogy valamennyi szer-
zetes meghurcolása során
ugyanazt az eljárást alkal-
mazta a diktatúra, még a
szóhasználat is megegye-

zett. Erre csak azért nyílt
lehetõség, mert a kom-
munista hatalom tökéle-
tesen uralma alá kény-
szerítette az addig függet-
len igazságszolgáltatást.
Az Állami Egyházügyi
Hivatal – amelyet sokan
egyszerûen csak a kegyes
lelkû ávósok intézményé-
nek tartottak –, megköve-
telte, hogy az Egyházat
érintõ, tehát papok vagy
szerzetesek elleni eljárá-
sokról elõzetesen is, és
menete során is, részletes
tájékoztatást kapjon a

nyomozószervektõl, illet-
ve a bíróságoktól. A feje-
zet közvetve lehetõséget
kínál a diktatúra alakulá-
sának figyelemmel kísé-
résére, mert míg a Rákosi
Mátyás nevével fémjelzett
idõszakban csaknem min-
den esetben halálos ítéle-
tet szabtak ki a Katolikus
Egyház perbe fogott tag-
jaira, a forradalom utáni
években Kádár János rend-
szere beérte hoszszú bör-
tönbüntetéssel, a prágai
tavasz idején pedig már
az is elõfordult, hogy a
belügyi szervek csak szó-
beli figyelmeztetésben

részesítették a hatalom-
mal szembekerült papo-
kat, illetve szerzeteseket.
Nemcsak a bencések, ha-
nem valamennyi tanító-
rend számára súlyos csa-
pás volt az egyházi isko-
lák 1948 nyarán történt
államosítása és a szerze-
tesrendek feloszlatása 1950-
ben. Ez a megfélemlítés
is Rákosi eszköztárához
tartozott, hogy az Egyház
vezetõivel elismertesse a
status quót, amiért még
arra is hajlandónak mu-
tatkozott, hogy 8 gimná-
ziumot visszaadjon. Ezek
közé tartozott az 17. szá-
zadban alapított gyõri
Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium, amely még
diákotthont is fenntartha-
tott, de – a többi egyházi
iskolához hasonlóan –
csupán eleve meghatáro-
zott számú tanulót vehe-
tett fel. A „Bencések Ma-
gyarországon a pártálla-
mi diktatúra idején” cím-
mel megjelent kötet jogos
büszkeséggel számol be a
felekezeti gimnáziumok
magas színvonaláról és –
mintegy bizonyítékként –
idéz egy 1965-ben kelt
tanügyi jelentést. Ez elis-
meréssel ír a bencés isko-
lában folyó tanításról, és
nem rejti azt sem véka
alá, hogy az bizony ver-
senyhelyzet elé állítja az
állami középiskolákat,
ami viszont ezeket jobb
teljesítményre is ösztön-
zi. A könyv a Pannonhal-
mi Fõapátsági Levéltár
kiadásában látott napvi-
lágot.

Vincze András

B E N C É S E K M A G Y A R O R S Z Á G O N
A P Á R T Á L L A M I D I K T A T Ú R A I D E J É N

M A J Á L I S
A házban – ahol egy kisebb magyar

falunyi embertársammal együtt – immár
harmincötödik éve lakom, meghonosod-
ni látszik egy újabb hagyomány. Néhá-
nyat már meghonosítottunk ebben az öt-
emeletes, több mint száz éves házban: a
karácsonyi színdaraboktól kezdve a sze-
lektív szemétgyûjtésen és a félévenkénti
pincemiséken át a nagypénteki kereszt-
útjárásig – hogy csak néhányat említsek.

Május elsején három éve rendszere-
sen tartunk majálist az udvaron. Tavaly
késõ délután érkeztünk haza egy többna-
pos, közös kirándulásról: az érettségire
készülõk nem tartottak velünk, de „pihe-
nésként” megszervezték a fáradtan és
jókedvûen hazaérkezõknek az esti majá-
list. A padok és az asztalok felállítva,
gyertyák és mécsesek adták a világítást
az egyik hatalmas gesztenyefa alatt, sö-
rök és üdítõk várták az érkezõket, az
asszonyok gyorsan sütöttek néhány kol-
bászt, és megfõzték a maturandus szer-
vezõk által megvásárolt virsliket…

Ha május, akkor majális. Sörrel, virs-
livel – és mivel is? A diktafonomról hal-
kan ciripeltek egy nemrég beszerzett ka-
zettáról olyan dalok, mint „Munka ha-
dának a lépése dobog”, meg „Vörös
Csepel” és hasonlók, az egyik apatárs a
korabeli felvonulások hangosbemondó-
jának hangját utánozva köszöntötte az
érkezõket, „és most indul lefelé a vas-
lépcsõn, mosolyogva és integetve a
Nagy család, az élen István, a családfõ,
mellette Éva, dolgos felesége és a vidám,
szorgalmas gyerekek, a jövõ reménysu-
garai…” Hogy a nemzetközi helyzet
mellett a hangulat is fokozódjék magam
is szóltam néhány szót az egybegyûltek-
hez a véres kezû néhai elsõ titkár (sokak-
nak máig Jani bácsi) hanghordozásá-
val: „Kedves elvtársak, elvtársnõk, ba-
rátaim”. Elismerõen szóltam „a munka
front-ján”, a kiránduláson nyújtott tel-
jesítményekrõl, ám a valóságot el nem
kendõzve, kérlelhetetlen proletár nyílt-
sággal azt is megállapítottam, hogy
ugyanakkor „vannak még hibák”, de
közösségi társadalmunk építése „rendü-
letlenül halad elõre a maga út-ján”.

Sokat nevettünk ezen az estén is. Mi
is, akik valós élményeket idézhettünk fel
azokból az idõkbõl, de a fiatalok is, akik
két nevetés között döbbenettel hallhat-
ták, hogy nem csak az õ apjukat-anyju-
kat érték különféle megalázó atrocitások
és sorsrombolások az ötvenes-hatva-
nas-hetvenes-nyolcvanas években. Va-
gyis hogy nem személyes balszerencse
miatt nem lehetett például Istvánból or-
vos (négyszer egymás után utasították el
az egyetemrõl, „helyhiány”, valójában
származása miatt – apja „osztályide-
gen” volt…) És jöttek a történetek, „kül-
földre utazása nem kívánatos” megjegy-
zéssel nem kaptunk útlevelet Nyugatra,
nem tanulhattunk nyelvi környezetben
angolul és franciául…

Nevettünk, mert ez segít feldolgozni a
keserûségeket. Ahogy már annak idején
is próbáltunk nevetni azon a korszakon –
amelyre Sándor György humoralista ta-
láló megállapítása szerint – az volt a jel-
lemzõ, hogy a téboly renddé fajult. És
próbálunk nevetni ezen a mai korszakon
is, merthogy volna okunk a sírásra is…

Tíz óra elõtt néhány perccel, mire el-
fogyott a néhány üveg sör és a nagy
vájdling virsli, halkan, de vészjóslóan
elénekeltük, hogy „fel, fel, ti rabjai a
földnek”, kuncogás közben még arra is
gondolhattunk, hogy ez a dal milyen idõ-
szerû, hanem is egészen az eredeti érte-
lemben, aztán csendben elpakoltunk
mindent, mert másnap kezdõdik a mun-
ka. Épül tovább a… Nem, nem a szocia-
lizmus, hála Istennek. De: mi épül itt?

Jó volna hinni, hogy képes még moz-
gósítani minket a majális. Volna, van
miért – és mivel szemben – összefogni.

Kipke Tamás

A londoni St. Mary’s
University Twickenham
és a párizsi Katolikus Inté-
zet most megjelent tanul-
mányából az derül ki,
hogy a 16–29 év közötti
magyar katolikus fiatalok
csupán három százaléka
jár vasárnaponként
templomba. Ausztri-
ában ugyancsak há-
rom százalék ez az
arány. A belgiumi fi-
atalok közül még ke-
vesebben járnak temp-
lomba (2 százalék).
Litvániában 5 száza-
lék, Németországban
6 százalék, Svájcban
8 százalék a temp-
lomba járók aránya.
A lengyel fiatalok 47 szá-
zalékkal kiemelkednek. Por-
tugáliában 27, Írország-
ban 24 százalék.

A tanulmány a 2014-es
és 2016-os European So-
cial Survey (Európai Tár-
sadalmi Felmérés) adatai-
ra épül. Összességében az
látszik a tanulmányból,
hogy Európában egyre
kevesebb azoknak a fiata-
loknak a száma, akik val-
lásosnak tartják magukat.

Stephen Bullivant angol
vallásszociológus és teo-
lógus, a tanulmány egyik
szerzõje viszont arra mu-
tat rá, hogy a fogyatkozó
hívõ fiatalok egyre elkö-
telezettebbé válnak.

Megdöbbentõ, hogy a

megkérdezett fiatalok nagy
része (Csehországban 91
százaléka) vallástalannak
mondta magát. Hollandi-
ában, Csehországban, Spa-
nyolországban, Nagy-Bri-
tanniában, Belgiumban,
Franciaországban és Ma-
gyarországon a megkér-
dezett 16–29 év közötti
fiatalok több mint fele es-
küvõkön és temetéseken
kívül még nem vett részt
istentiszteleten.

Nyugat-Európa orszá-
gaiban az utóbbi évtize-
dekben nem volt kommu-
nizmus, a vallásszabadsá-
got, vallásos nevelést a ha-
talom nem korlátozta. Te-
hát nem tekinthetjük csu-
pán a kommunista diktatú-

ra „gyümölcsének” a
fiatalok körében mu-
tatkozó jelenséget.

A szomorú jelen-
ség sokrétû okát ke-
resi a most készülõ
püspöki szinódus az
ifjúság nevelésének
lelkipásztori szem-
pontjairól és általá-
ban arról, hogyan te-
kint, hogyan szól a
mai Egyház a fiata-

lokhoz? Ferenc pápa a két
legégetõbb egyházi, ke-
resztény problémát tette
szinódusok tárgyává: a
házasság és család mai hit-
beli, erkölcsi állapotát és
az ifjúság kérdéseit. De
nem szentenciák hangoz-
tatásával, hanem a nyílt
párbeszéd módszerével. Ezt
szolgálta a közelmúltban
lezajlott „elõszinódus” is
fiatalok részvételével.

Rosdy Pál

M I N D N Y Á J U N K A T Ö S Z T Ö N Z Õ
T A N U L M Á N Y

A kötet borítója
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Nagyböjt bûnbánati idõszakában Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvét-
nak a megünneplésére készültünk, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelõdés és
a lemondás segítségével. Maria de Faykod küldetése, hogy felismertesse, mi az a
halhatatlan erõ, ami munkál bennünk, emberekben. Ezt a spirituális energiát
faragja márványba, szobrai sokak hitét erõsítették már meg, vagy adták vissza.
Világhírû munkája a Lourdes-ban felavatott, több mint száztonnányi carrarai
márványból készült, tizenhét stációból álló Keresztút, melyet 10 évvel ezelõtt ál-
lítottak fel a lourdes-i kegyhely megrendelésére, az egyháztörténet egyik legfon-
tosabb Mária-jelenésének 150. évfordulója tiszteletére.

Több mint negyven éve hagyta el Ma-
gyarországot Faykod Mária szobrászmû-
vész, ma Provence az otthona. Örök kül-
detése, hogy megfejtse, mi az a halhatat-
lan erõ, ami munkál bennünk, emberek-
ben. Ezt a spirituális energiát faragja újra
meg újra márványba – szobrai sokak hitét
erõsítették már meg, vagy adták vissza. Õ
így viszonozza, amit Istentõl kapott.

– Miután 1975-ben édesanyjával el-
hagyták Magyarországot, elõször Auszt-
riába, majd Franciaországba kerültek,
és Ön végül ott telepedett le. Mi fogta
meg abban a vidékben?

– Ahogyan fogadtak. A kedvesség, a
mûvészetem megbecsülése. Ott is léte-
zik állami támogatás, de én sosem akar-
tam senkihez igazodni. A mûvészetben a
legnagyobb dolog a szabadság, fõként
nekem, aki már gyerekkorában megis-
merte, milyen az, ha a szabadság semmi-
lyen téren nincsen meg. Azóta próbálok
szabadulni mindentõl, ami fölösleges.
Az én alkotói elvem: csak felfelé nézni,
az embernek a kijelölt útján menni, fa-
ragni a márványt.

– Pedig egy alkotás is anyag által va-
ló. Mitõl lesz több önmagánál?

– Amíg készül a mû, mélyen megélem
az alkotás folyamatát – mintha egy más
dimenzióban léteznék. Amikor készen
van, behelyezem a világba, tulajdonképp
az anyagi világgal szemben, és eltávolo-
dik tõlem. Ha megérinti az emberek lel-
két és tudatát, az szintén szabadsághoz
vezet. E nélkül valóban csak egy súly
lenne a világban.

– Az egyik legfontosabb mûve, a
Lourdes-i Kegyhely monumentális már-
ványszobrai, melyek Jézus szenvedését
és feltámadását ábrázolják, szabadtéri
alkotás. Provence-ban is a szabad ég
alatt állította ki mûveit. Mintha fontos
volna, hogy a mûvészete korlátlanul hoz-
záférhetõ legyen, nemcsak az emberek,
de a napfény, a levegõ számára is.

– Ha az ember beállít egy szobrot egy
múzeumba, az a nézõ számára behatá-
rolt, nincs játéka. Ezért hoztam létre mú-
zeumot a szabad ég alatt. Így a szobrok a
természeti elemek által mindig másnak
és másnak mutatkoznak, ahogyan a fel-
hõ, a szél, a fény és a szobrok energiája
hat egymásra.

– Hit és a transzcendens ember a leg-
gyakoribb témái. Miért ezek fogják meg?

– Elõször is, én mindig figurálisat ké-
szítek, mert ember vagyok, a célom,
hogy mindent átitassak lélekkel. A téma
lényege ezért mindig ugyanaz. A stáci-
ókban sem a történelmi Jézust akartam
megjeleníteni, hanem azt, ami az embe-
rekben él belõle. Jézus nem múlt, hanem
valós jelenlét. A teremtés sem zárult le,
az ember részévé válik azáltal, hogy a
krisztusi dimenzió munkál benne, így
maga is alkotóvá válik. Ez nem más,
mint az õsszeretet, ami a legkisebb élõ-
lényben is megvan – honnan jön ez?

– És a szélsõséges rossz honnan jön?
– Valahonnan jövünk, valahová me-

gyünk, közben van ez az élet. Ha nem
lenne benne dialektika, akkor nem lenne
szükség semmiféle erõkifejtésre. Holott
az emberi lét értelme ez: átlényegíteni
önmagát, és élni a szabad akarat adta le-
hetõségével. Én nemigen látom a kü-
lönbséget a születés elõtti és a halál utáni
létezésben, számomra az élet „nyitott”.

– Kik inspirálják Önt?
– Elsõsorban a nagy reneszánsz alkotók.

Michelangelo, Bernini… Nekik még volt

fogalmuk az átlényegülésrõl: láthatóvá
tenni a láthatatlant a forma által.

– Az Ön istenhite gyerekkora óta kíséri?
– Istenhit? Inkább úgy mondanám: az

Isten hitt bennem. Felém hajolt, és én oda-
figyeltem. Miért kaptuk az életet? Hogy
ezt a bizalmat valahogy visszaadjuk.

– Meg tudott maradni ez a hit töretle-
nül a nehéz években is?

– Ha az ember érzi Istent, bármit átél-
het, az csak megerõsíti. Úgy gondolom,
azért kellett megélnem a nehézségeket,
hogy néhány szobor megszülethessen. A
szüleim sem tagadták meg a hitüket so-
ha, pedig anyám tanítóként, apám orvos-
ként a forradalomban szemben állt a
fennálló rendszerrel.

– Miért éppen márvánnyal dolgozik?
– A márványban benne van a földtani

idõ, a megkövesedett szerves anyag,
ugyanakkor tartalmazza a fényt is, azaz a
kristályokban élõ spirituális emlékeket.
Én hatalmas ajándékot kaptam a sorstól,
így tudom kifejezni a hálámat. A szobrá-
szat emellett próbatétel is nekem.

– És hát kemény fizikai munka…
– Ha igazán benne vagyok az alkotás-

ban, nem érzem. Valahol másutt vagyok.
A testemet, mint szerszámot használom.

– A lourdes-i kegyhely számára alko-
tott stációit sokan elementáris erejûnek
tartják. Minek köszönhetõ ez?

– Egy mûvész csupán híd. Ha van
azokban a szobrokban valami, ami hat az
emberekre, az nem az én érdemem. Ha
igazán nyitott vagyok, megkapom az
inspirációt, és… – hogy is fogalmazzam
– az belemegy az alkotásba. Amikor egy
szoborral készen vagyok, szeretem meg-
vizsgálni, és többnyire tökéletlennek lá-
tom. De a Keresztútnál erre nem volt
módom: alighogy befejeztem, már vitték
is el õket állomásonként. Csak felállítva,
végsõ helyén láttam viszont.

– És tökéletlennek látta?
– Nem vagyok elégedetlen vele. Öt

évig dolgoztam rajta, de amúgy ez tízéves
munka lenne. Hosszúnak tûnik, de olyan
volt, mint egy pillanat, kiestem az idõbõl.
Ha ma látom, néha mintha visszanézné-
nek rám, és nem tudom, hogy ez az erõ
hogyan, mikor került beléjük.

– Azóta sok millióan látták. Kap visz-
szajelzéseket?

– Hiszek benne, hogy egy szobor al-
kotása folytatódik. Minden találkozás
nyomot hagy benne, és megerõsíti. Idõn-
ként megnézem, persze nem tudják,
hogy én vagyok az. Látom a zarándoko-
kat, látom, hogy van értelme a munkám-
nak. Gyakran kapok leveleket is, megír-
ják, kire hogyan hatott. A koncepcióm
része volt, hogy hozzátettem három állo-
mást, azt akartam, ne legyen vége Jézus
halálával. Az igaz halál csak egy kezdet,
így a betegeknek is reményt tudtam adni.

KÉA szobrászat kemény fizikai munka is

MAGYARORSZÁGRÓL PROVENCE-BA
Interjú Maria de Faykod szobrászmûvésszel

HÚSVÉT…
„Mikor volt a legutolsó húsvétod?” –

kérdeztem tõled a nagycsütörtöki szer-
tartás után.

„Tavaly?” – kérdeztél vissza. De nem
voltál egészen biztos a dolgodban, mert
már ismerted beugratós kérdéseimet…
Aztán hirtelen eszedbe jutott a szerinted
helyes válasz:

„Vasárnap, a szentmisén!” – mondtad
diadalmasan. „Minden vasárnapi szent-
mise, atya, te is mondtad már többször is,
a húsvét felidézése, megjelenítése.”

De mert én csak tovább mosolyogtam,
kerekre nyitott szemmel megkérdezted:

„Hát mikor volt a legutolsó húsvétom?”
„Mindjárt megtudod, ha alaposabban

végiggondolod, mit ünneplünk húsvét-
kor” – mondtam.

Mi, keresztények, ha húsvétról hal-
lunk, természetesen legelõször Jézus-
nak a halálból való feltámadására gon-
dolunk. Õ, aki szenvedett, meghalt és
sírba tétetett, húsvétkor feltámadt, a ha-
lálból átment az életbe. Az üres sír hús-
vét hajnalán, a tanítványaival való
számtalan találkozás egészen a menny-
bemeneteléig mind azt bizonyították és
bizonyítják, hogy Õ, aki halott volt, él,
legyõzte a halált!

Húsvét számunkra ugyanakkor Jézus-
nak a halál fölötti gyõzelmében való ré-
szesedés is. Szavai nyomán azt valljuk
ugyanis, hogy keresztségünktõl fogva
mintegy „bele vagyunk szõve” Jézus éle-
tébe, Jézus testébe. Olyan szorosan tarto-
zunk hozzá, hogy ha vele, a Feltámadottal
élünk, akkor vele együtt majd fel is táma-
dunk. Ezért is ünnepeljük olyan fényesen
a húsvétot – napján és minden vasárnap.

Végül a húsvétot mindennapjainkban
is megélhetjük. Húsvét ugyanis a bûnbõl
és a vétekbõl, a reménytelenségbõl és a
csüggedésbõl, a szomorúságból és a le-
vertségbõl való föltámadás lehetõségé-
nek ünnepe is.

Húsvétot él át az például, aki hirtelen
az addig dédelgetett rossz szokásait leve-
ti, és – a feltámadott Úr erejével – új em-
berré válik!

Húsvétot él át az, aki bûneit belátja, és
egy jó szentgyónás után – a feltámadott
Úr kegyelmével – van ereje talpra állni,
új lapra írni és új életet kezdeni!

Húsvétot él át az, aki képes az ellene
vétõnek megbocsátani, és kezét – a feltá-
madott Úr kereszten kimondott szavai
szerint – feléje kinyújtani!

Húsvétot él át az, aki képes önzését le-
gyõzni, és – a feltámadott Úr életpéldája
szerint – másokkal is törõdni, velük szem-
ben a felebaráti szeretetet gyakorolni!

Húsvétot él át az, aki nem enged az
önsajnálatnak, és nem roppan össze egy
betegség, egy sorscsapás vagy akár a
nap mint nap felmerülõ problémák súlya
alatt, hanem – a feltámadott Úr segítsé-
gében bízva – szembeszáll velük, küzd el-
lenük és igyekszik megoldani õket!

Húsvétot él át az, aki még a halál kö-
zeledtével sem veszíti el reményét, mert –
a feltámadott Úr is bizonyítja – nagypén-
tekre mindig húsvét következik!

Lám, a húsvétot, illetve azt, amit hús-
vétkor ünneplünk, mindennapjainkban is
megtapasztalhatjuk. Sõt, minden nap
megtapasztalhatjuk! Ha hiszünk és bí-
zunk a feltámadott Úrban, akkor képesek
leszünk emberi behatároltságunkból ki-
törni, és az élet különbözõ halált hozó
helyzeteibõl feltámadni.

„Na, mikor volt a legutolsó húsvé-
tod?” – kérdeztem ismét.

„Most, beszélgetésünk ideje alatt” –
mondtad, s mosolyogtál, „mert valamit
elhatároztam magamban…”

„Adja a Feltámadott, hogy sikerül-
jön!” – válaszoltam, majd kezet fogtunk,
s elmentél, hogy jó elhatározásodat meg-
valósítsd.

És neked, kedves Olvasó, mikor volt a
legutolsó húsvétod?

Tempfli Imre

Aki hazudik önmagának és a saját ha-
zugságait hallgatja, az oda jut, hogy már
nem tudja megkülönböztetni az igazságot
– idézi a pápa Dosztojevszkijt, egyik ked-
venc szerzõjét. Pedig éppen az igazság a
hamisság vírusának legjobb ellenszere.
Ha azt akarjuk, hogy szavaink és gesztu-
saink igazak, hitelesek és megbízhatók le-
gyenek, akkor meg kell szabadulnunk a
hamisságtól és az emberi kapcsolatokat
kell keresnünk. Az újságíró felelõssége,
hogy tájékoztasson. A hírek és a szenzáci-
ók örvényében nem szabad szem elõl té-
vesztenie azt, hogy a hír középpontjában
nem a gyorsaság és a nézettségi mutatók
állnak, hanem a személyek.

Üzenete végén Ferenc pápa olyan új-
ságírást sürget, amely a békét szolgálja.
Nem egy jóság látszatát keltõ, a súlyos
problémákat eltagadó újságírást, hanem
egy szimulálástól mentes, a hamisságot,
a hatásvadász szlogeneket s bombaszti-
kus bejelentéseket ellenzõ újságírást.
Olyat, amelyiket személyek készítenek
személyek számára, amely szolgálatként
mûködik és hangot ad azoknak, akiknek
nincs hangjuk.

„Uram, add, hogy a te békéd eszközei
legyünk! Tedd, hogy fölismerjük a
rosszat, ami a nem közösségépítõ kom-
munikációban rejlik. Tégy minket ké-
pessé arra, hogy kivegyük a mérget íté-
leteinkbõl. Segíts, hogy úgy beszéljünk
másokról, mint testvéreinkrõl. Te hû
vagy és bizalomra méltó; tedd, hogy
szavaink a jó magvai legyenek a világ
számára! Ahol zaj van, tedd, hogy a
meghallgatást gyakoroljuk; ahol fel-
fordulás, ott harmóniát sugalljunk;
ahol kétértelmûség, oda világosságot
hozzunk; ahol kirekesztés, oda egy-
mással való osztozást; ahol szenzáció-
hajhászás van, ott józanok legyünk;
ahol felszínesség van, ott valódi kérdé-
seket tegyünk föl; ahol elõítélet, tedd,
hogy bizalmat ébresszünk; ahol ag-
resszivitás, oda tiszteletet vigyünk; ahol
pedig hamisság van, oda igazságot vi-
gyünk. Ámen.”

Vatikáni Rádió

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

Elementáris erejû alkotások
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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, min-
den 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-Landmann-
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, Bad Tölz. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Ma-
gyar Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholi-
sche Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925 Mün-
chen. Tel.: 0049-89/2137-4230, fax: 0049-89/ 2137-
4234. E-mail: Ungarische-Gemeinde.Muenchen
@eomuc.de; www.ungarische-mission.de Nyugdíjas
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. Varga Péter, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: peter.varga@
mail.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur, Wet-
zikon-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.

E L H U N Y T N A G Y F E R E N C S J
Nyolcvanhét éves korában, 68 év ren-

di szolgálat után, március 17-én, szom-
baton elhunyt Nagy Ferenc jezsuita atya
a pilisvörösvári idõsek otthonában.

Nagy Ferenc 1931. január 8-án szüle-
tett a Somogy megyei Szõlõskislakon.
1941–49-ig Keszthelyen járt gimnázium-
ba. Érettségi után felvételét kérte a Jézus
Társaságába és a noviciátust a budai
Manréza képzési házban kezdte el 1949
augusztusában. A kommunista diktatúra
zûrzavaros és vérzivataros idõszakában
1950 májusában Szegedre került, és innét
az ÁVO a jászberényi kényszer-tartózko-
dási helyre vitte, ahonnan sikerült meg-
szöknie. Két évig teológiát tanult a Köz-
ponti Szemináriumban, majd 1952–54
között Budapesten segédmunkásként dol-
gozott. 1954–56 között külsõs hallgató-
ként tanult a Hittudományi Akadémián.

1956-ban elhagyta az országot. 1958
és 1960 között a hollandiai Maastricht-
ben folytatta tanulmányait, ahol 1958.
augusztus 22-én pappá szentelték.
1960–61-ben a magyar menekülteket se-
gítette lelkipásztori szolgálatával. 1961
és 1964 között Rómában tanult és morá-
lis teológiából doktorált a Pápai Gergely
Egyetemen. 1964–70-ig Montrealban az
„Immaculée Conception” kollégiumban
volt morális professzor, utána két évig a
leuveni magyar egyetemista kollégium,
a késõbbi Mindszenty Kollégium igaz-
gatója, majd 1972 és 1980 között a Vati-
káni Rádió magyar szerkesztõségében
dolgozott. 1980 és 1987 között a kanadai
Hamiltonban szerkesztette A Szív folyó-
iratot, közben lelkipásztori munkát vég-
zett. 1987 és 1989 között Torontóban a
novíciusmester segítõje, sociusa volt.
1989–92-ig Bécsben a Szolgálat címû
folyóiratot szerkesztette.

1992-ben hazaköltözött Budapestre,
ahol a Távlatok társszerkesztõje volt, va-
lamint az elsõ években A Szív szerkesz-
tõje. Késõbb a szerkesztõbizottság elnö-
ke lett. E munkák mellett rendszeres ki-
segítõ lelkipásztori feladatokat vállalt,
például a pestszentlõrinci plébánián.
1993 és 2005 között minden évben meg-
szervezte és vezette a pap és szerzetes
szülõk számára tartott lelkigyakorlato-
kat. Munkája a Távlatoknál 2007 végén,
a lelkipásztorkodásban pedig 2012-ben
fejezõdött be. 2014-tõl élt a pilisvörös-
vári idõsek otthonában haláláig.

1972–1980 között a Vatikáni Rádió
magyar mûsorának társszerkesztõjeként
P. Szabó Ferenccel együttmûködött a Xa-
vier Léon-Dufour által szerkesztett Bibli-
kus Teológiai Szótár fordításában és szer-
kesztésében (Róma, 1976), valamint a
Teológiai Kiskönyvtár sorozat 34 köteté-
nek szerkesztésében és kiadásában. Ezek
a könyvek jelentették az ateista „vasfüg-

göny” korszakában a magyar katolikus
papság számára azt a szellemi orientációt,
amely a II. Vatikáni Zsinatot új lelkiségét
hozta el a magyar egyházba. Nagy Ferenc
atya mindig nagy pontossággal, szellemi
igényességgel dolgozott. Szerette az Egy-
házat, hûségesen celebrálta a liturgiát és
rendjében kitüntetett módon ápolta annak
fegyelmezett végzését. Kedves Ferenc
atya! A Vatikáni Rádió munkatársai és
hallgatói nevében hálásan köszönjük az
itt végzett értékes szolgálatodat és kérjük
az Urat, hogy teljes öröm töltse el szíve-
det az Isten Házában, ahová, hittel remél-
jük, megérkeztél földi utad megjártával!

Vatikáni Rádió
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S Z E N T M I S E
Ö T S Z Á Z É V U T Á N

A lutheri reformáció, vagyis a XVI.
század eleje óta nem tartanak katolikus
szentmisét a lundi székesegyházban Svéd-
országban. Idén október 21-tõl azonban a
székesegyház megnyílik a vasárnapi kato-
likus szentmise elõtt arra az idõszakra,
amíg a Szent Tamás katolikus templomot
felújítják. Ferenc pápának a lundi székes-
egyházban tett 2016-os látogatása óta
konkrét lépések történtek a katolikusok és
lutheránusok közötti nagyobb együttmû-
ködés terén Lundban. (VR)
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H Í R E K – E S E M É N Y E K
Magyar segítség

az iraki keresztényeknek

Balog Zoltán, az emberi erõforrások
minisztere magyar finanszírozásban fel-
épült iskolát adott át március 5-én az
észak-iraki kurd régió székhelyén, és
szintén magyar támogatással újjáépült
lakóházakat adott át egy keresztények
lakta faluban. A Szûz Máriáról elneve-
zett iskola több száz gyermeknek ad le-
hetõséget a tanulásra. Közöttük vannak
eredetileg ott élõ és máshonnan elmene-
kült gyerekek is.

A székely szabadság napja

A Székely Szabadság Napja alkalmá-
ból szervezett megemlékezést Szolnok
város önkormányzata a Szentháromság
téren, a székely származású fõtisztek,
Nagy Gyula és testvére, Nagy Áron em-
léktáblájánál. Az ünnepi beszédet Böjte
Csaba ferences szerzetestõl hallhatták a
résztvevõk. „Szabaddá kell válni a
pénz, a hatalom utáni vágyainktól, az
egyszerû, dolgos mindennapokban kell
megkeresnünk a boldogságot. Ezen az
alapon teljesedhet ki aztán a közösség
szabadsága is” – mondta a ferences ren-
di szerzetes.

Esterházy-emléknap

Esterházy János csehszlovákiai ma-
gyar politikus születésének évfordulója
alkalmából március 6-án ünnepi megem-
lékezést tartottak a felvidéki Alsóbodo-
kon. Az eseményen Áder János köztár-
sasági elnök is részt vett. Esterházy Já-
nos a két világháború közötti Csehszlo-
vákia legjelentõsebb magyar politikusa.
A második világháború után a szlovák
kormány kiadta a Szovjetuniónak, ahol
koholt vádak alapján kényszermunkára
ítélték, és a szibériai Gulágra küldték.
Esterházy Jánost távollétében egy szlo-
vák bíróság 1947-ben – a fasizmussal
folytatott együttmûködés hamis vádjával
– halálra ítélte, majd 1949-ben a szovje-
tek kiadták a csehszlovák hatóságoknak.
Elnöki kegyelemben részesült, és
életfogytiglant kapott, amelyet késõbb
egy általános amnesztia során 25 éves
börtönbüntetésre módosítottak. 1957.
március 8-án a morvaországi Mírov bör-
tönében halt meg, személyét Szlovákiá-
ban máig nem rehabilitálták.

24 óra az Úrért

A Nagybecskereki Egyházmegye is
csatlakozott a „24 órát az Úrnak” kezde-
ményezéshez március 9-én és 10-én. Né-
met László SVD nagybecskereki püspök
arra buzdította lelkipásztorait, hogy a he-
lyi lehetõségek figyelembe vételével

szervezzék meg a 24 órás szentségimá-
dást plébániaközösségeikben. Bánát
egész területén imádták az Urat nagyböjt
4. vasárnapját megelõzõ pénteken és
szombaton, ha nem is 24 órában, de né-
hány órát mindenképpen az Oltáriszent-
ség elõtt töltöttek több százan. A kezde-
ményezésbe az egyházmegye több plé-
bániáján a hittanosok is bekapcsolódtak.

Esterházy-díjak

Marek Jêdraszewski krakkói érsek-
nek és Paulisz Boldizsárnak, a zoboralji
Esterházy-emlékhely létrehozójának ado-
mányozta a Rákóczi Szövetség az idei
Esterházy-díjakat. A parlamenti átadá-
son jelen volt és beszédet mondott Erdõ
Péter bíboros. A Rákóczi Szövetség és
az Esterházy János Emlékbizottság 1991
óta rendezi meg emlékünnepségét, amely-
nek keretében minden évben Esterházy-
emlékplakettet és elismerõ oklevelet
adományoz olyan embereknek és intéz-
ményeknek, akik és amelyek a felvidéki
magyar közösség szolgálatában kiemel-
kedõ tevékenységet fejtettek ki, illetve a
mártír sorsú politikus szellemi örökségé-
nek megõrzéséért és megismertetéséért
kiemelkedõ munkát végeztek. A díjáta-
dó ünnepségen jelen volt Veres András,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke, Boross Péter korábbi minisz-
terelnök, valamint a mártír gróf lánya,
Esterházy-Malfatti Alíz.

Szentté avatják Boldog VI. Pál pápát
és Oscar Romero érseket

Ferenc pápa március 6-án kihallgatáson
fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentté-
avatási Kongregáció prefektusát. Az audi-
encia során a Szentatya engedélyezte 13 új
dekrétum közzétételét, melyek közül hat
csodás imameghallgatás, egy vértanúság
és hat hõsies erények elismerésére vonat-
kozik. Az egyik dekrétum Boldog VI. Pál
pápa közbenjárására történt csodás ima-
meghallgatásról tanúskodik. Giovanni
Battista Montini 1897. szeptember 26-án
született Concesióban és 1978. augusztus
6-án hunyt el a pápák nyári rezidenciáján,
Castel Gandolfóban. Egy másik dekrétum
elismeri a Boldog Oscar Arnolfo Romero
Galdámez közbenjárására történt csodás
imameghallgatást. San Salvador vértanú
érseke 1917. augusztus 15-én született
Ciudad Barrios-ban és 1980. március
24-én ölték meg San Salvadorban.

Francia püspökök tiltakozása

Az embriónak fogantatásától kezdve
kijár a minden emberi személyt megille-
tõ tisztelet. Nem lehet kísérleti anyagnak
tekinteni, tiszteletben kell tartani méltó-
ságát – Georges Pontier, a francia püspö-
ki kar elnöke ezt hangsúlyozta a Lour-
des-ban március 28–31. között tartott
bioetikai konferencián. A fõpásztor sze-
rint az emberi lényt életének egyik sza-
kaszában sem lehet úgy kezelni, hogy
nem veszünk tudomást méltóságáról. Ha
ezt tennénk, akkor olyan társadalom felé
haladnánk, amelyikben az eugenetika, a
fajnemesítés törvényes lenne, ahol a leg-
kisebb fogyatékkal élõ személy is fölös-
legesnek érezné magát, ahol úgy dönte-
nek, hogy számára nincs hely a társada-
lomban. �
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A Z Ü R I C H I M A G Y A R O K N A K T A R T O T T
L E L K I G Y A K O R L A T O T B E E R M I K L Ó S
Az idei nagyböjtben, március 9. és 11. között Zürichben a Szent István Ma-

gyar Katolikus Misszió tagjainak tartott lelkigyakorlatot Beer Miklós váci me-
gyéspüspök.

A zürichi magyar katolikus kö-
zösség közel kétszáz lelket szám-
lál, minden vasárnap a Flüei Szent
Mikósról, „Bruder Klaus”-ról, a
svájciak védõszentjérõl elnevezett
templomban tartják a magyar
nyelvû szentmiséket. A templom
plébánosa Varga Péter, aki segítõ-
ivel arra törekszik, hogy élõvé te-
gye a kis közösség lelki életét.

A háromnapos találkozó során
mindennap volt magyar nyelvû
szentmise, amelyeket közösen mu-
tatott be Beer Miklós és Varga Pé-
ter, de az együttlét szerves részét
képezték a közös szentségimádások, a
több részbõl álló elmélkedések, illetve a
kiscsoportos beszélgetések. A lelkigya-
korlat fõ vezérvonala a hit, remény, sze-
retet gondolatkörének többoldalú meg-
közelítése volt, hisz ez a három fogalom
nagyon szorosan összetartozik és egy-
másból következik.

A megyéspüspök ott tartózkodásá-
nak utolsó napján, március 11-én, va-
sárnap a zürichi magyar református kö-
zösség tagjaival is találkozott a Neu-
münster gyülekezeti házban, akik öku-
menikus istentiszteletet szerveztek a
katolikus hívekkel együtt, amelynek ke-
retében megemlékeztek közelgõ nem-

zeti ünnepünkrõl, újkori történelmünk
egyik legmeghatározóbb eseményérõl,
nemzeti identitásunk egyik alapkövé-
rõl, az 1848–49-es forradalomról és sza-
badságharcról.

Az istentiszteleten a köszöntõ beszé-
det Michna Krisztina református lelkész
mondta, igehirdetési szolgálatot Beer
Miklós teljesített. Az istentiszteleten az
összeforrt magyar közösség együtt val-
lotta meg hitét, és együtt könyörgött Is-
tenhez a kereszténység és a magyar nem-
zet megmaradásáért. Az együttlétet a kö-
zös éneklés és az ökumenikus kórus szol-
gálata tette teljessé.

Váci Egyházmegye

K A S S Á R A L Á T O G A T O T T
E R D Õ P É T E R B Í B O R O S

Bernard Bober kassai érsek-metropolita meghívására Kassára látogatott Er-
dõ Péter bíboros. Az esztergom-budapesti érsek március 19-én elõadást tartott a
teológiai fakultáson, felkereste Salkaházi Sára testvér egykori rendházát, este
pedig szentmisét mutatott be a Szent Erzsébet-székesegyházban.

Erdõ Péter délelõtt Családpasztorá-
ció és kihívásai a XXI. században cím-
mel olasz nyelvû konferenciabeszédet
tartott a Rózsahegyi Katolikus Egyetem
kassai teológiai fakultásának dísztermé-
ben. A konferencián rajta kívül elõadást
tartott Juraj Jurica, Anton Fabian és
Richard Kucharèík, a Rózsahegyi Kato-
likus Egyetem oktatói.

Az elõadáson megjelent Ján Baják
eperjesi görögkatolikus érsek, Štefan
Seèka szepesváraljai és Milan Chautur
kassai görögkatolikus megyéspüspök,
Alojz Tkáè emeritus kassai érsek, Marek
Forgáè kassai segédpüspök, Haraszti At-
tila kassai fõkonzul, a katolikus egyetem
teológiai karának oktatói és hallgatói, a
környék és a fõegyházmegye két magyar
esperességének papjai és hívei.

A találkozó kezdetén a bíboros szlo-
vákul köszönte meg a meghívást és a
bensõséges fogadtatást. Mint mondta:
örömmel jött Kassára, mivel ebben a vá-
rosban született Salkaházi Sára testvér,
akit XVI. Benedek pápa megbízásából
Budapesten avatott boldoggá. Tisztelet-
tel érkezett, mert itt született Slachta
Margit is, a szociális testvérek alapítója
– az õ hatására formálódott Sára testvér
egyénisége, aki késõbb a rászorulókat
egykor ezek között a falak között is szol-
gálta. Erdõ Péter ezért – Bober érsek ké-

résére – örömmel hozta ajándékba Bol-
dog Sára testvér másodlagos ereklyéjét.

Kora délután a bíboros felkereste Sá-
ra testvér egykori rendházát, amely épü-
letben jelenleg a fõegyházmegye kari-
tászközpontja mûködik. A hozott erek-
lyét az intézmény kápolnájában helyez-
te el, ahol Boldog Salkaházi Sára annyit
imádkozott saját maga és környezete
megszentelõdéséért. A bíboros a kari-
tász dolgozóitól egy festményt kapott
ajándékul, Michal Tóth alkotásán Sára
testvér látható, amint édesanyja meglá-
togatja õt a rendházban. Ezután Erdõ
Péter a Szent Gellért pasztorációs köz-
pontban rekollekció keretében találko-
zott a magyar nyelvû lelkipásztorkodás-
ban részt vevõ papokkal.

Este 6 órakor a Szent Erzsébet-szé-
kesegyházban latin nyelvû szentmisét
mutatott be a fõegyházmegye püspökei-
vel és papjaival. Magyarul elmondott
homíliáját Pásztor Zoltán püspöki hely-
nök tolmácsolta szlovák nyelven.

A szentmise végén Erdõ Péter bíboros
ünnepélyesen átadta a Jövõért Alapít-
vány két kuratóriumi tagjának a Boldog
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont
alapkövét, amelyet két éve áldott meg
Bodollóban. Az iskolakomplexum építé-
se hamarosan megkezdõdik Szepsiben.

Bernard Bober érsek megköszönte
Erdõ Péter látogatását, és arra
buzdította a híveket, hogy szlo-
vákul és magyarul is fohászkod-
janak a Budapesten 2020-ban
megrendezendõ Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus ered-
ményességéért. Emlékül egy
festményt ajándékozott a bíbo-
rosnak; Szabó Ottónak, Sára
testvér dómbeli szobra alkotójá-
nak a mûvét, amely a szenvedõ
Krisztust, a három szent kassai
vértanút és Boldog Salkaházi
Sára testvért ábrázolja.
Gábor Bertalan szepsi esperes

(Fotó: MTI)

Mindennap volt magyar nyelvû szentmise

Erdõ Péter bíboros a kassai dómban
(Fotó: Kuzma Norbert)
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