
ESZMeK es ESEMeNYEK

D~L KERESZTJE ALATT

A pápa legutóbbi, s ezidáig legtávolabbi látogatása két ázsiai országnak
(Bangladesh és Szing apúr ), Oceániának és egy Afr ikához tartozó szjqetcso 
portnak (Seychelle) is szólt. De hosszabban tartózkodott Új-Zé land ban és
Ausztrá liában . Innen kaptunk beszámolókat magyar nyelven . Az ausztrá liaiból
- helyszüke miatt - csak részle teket tudunk közö ln I.

Az új-zélandi látogatás

Egy új-zélandi teremtésmonda szerint, amiko r az Úristen megteremtelte a
világot, egy maréknyi fö ldmorzsa maradt a kezében . Gondolkodott, mit csi
náljon evvel a keverékkel. Szétnézett a föld felett, és fe lfedezett egy üres
helyet. lde borította le tenyerének tartalmát ; így lett Új-Zél and. Magas hegyek ,
selymes dombok, dúsfü vú síkságok . . . , s áll íthatjuk, hogy földün k minden
szépségéből juttatott ide a Teremtő.

Eddig a monda. Ez a valóban szép ország, amely majdn em háromszor na
gyobb mint Magyarország, szerényen húzód ik meg földünk legtávolabbi pont
ján. A három és félmil lió lakosból körü lbel ül 2.000.000 tartozik keresztény egy
házakhoz ; a katolikusok 15 százalékban, reformá tusok 16,5, míg az ang li kánu
sok 25,7 százalék ban . A vallás gyakorlása nem nagyob b, mint Európában :
15-25 százalék között mozog.

A lakosság 3,4 százaléka mao ri, a többiek részben Ang liából vándoro ltak
be, sokan a csendes-óceáni térségből származnak és egyre nagyobb az euró
pai kontinensről idemenekülók száma. Az egyik ember angolul fohászkodik az
Istenhez, a másik németül,klna iul, lengyelül , mintegy 3.000 magyarul imád
kozik csa ládjáért és távoli hazájáért.

Egy sokrétű , fénnyel és színekkel teli szép világ, amelyben az angol nyelv
köti össze egymással az embereket. Eltúnt az Európából magunkkal hozott
nemzetiségi elóltélet, mert egy harmadik nyelven értjük meg egymást. Az
Európában oly sok civódásra okot adó vallási torzsalkodások 'is szinte isme
retlenek. Nem felü lről 'irányítva, hanem józan ésszel belátva ismerték fe l a
kü lö nbö z ő keresztény egyházak tagjai, hogy mindannyian Krisztusban hisz
nek. Az ökumenikus gondolat tölti be a hívók lelkét, így a magyarokét is .

Zoli , az egyik kálv inista magyar mesé li : "Tudod, otthon csak kálvinista vol
tam, katolikusra alig néztem rá; nem voltam kívá ncsi a pápistákra. De nézd,
most itt vagyunk ! Kevesen és nyomorultu l jöttünk ide, s úgy kezdtü k, ahogy
otthon abbahagytuk . Aztán rájött ünk, hogy csak az lsten segíthet rajtunk, s

71



mi magunkon . Erzsi is azt mondta, hogy nincs kálvinista meg katolikus lsten ,
hanem csak egy van. I:s most vagyunk. Gyere el a Magyar Házba, majd meg
látod, hogyan ."

EI is mentem. Részvénytársasági alapon megvettek egy elhagyott baptista
templomot. A küszöbnél megtorpantam. Mozaik kövecskékből kirakva állt a
padlón : " Itt Magyarországra lépsz bel" A rnozajk alatti földet az elhagyott ha
zából hozták. Minden hazalátogató egy marokkal. Béla megjegyzi : . Karcslkám.
ez nem kato likus , nem kálv inista föld; ez magyar és keresztény" .

Nem jutottam szóhoz. I:n, aki a kecskemét i kálvinis ta gimnáziumnak kö
szönhe tem, hogy kato likus maradtam, éreztem, hogy igaza van.

Chr istchurch-ben éltem át ezt, de még mást l s. Itt találkeztam a déli sziget
legendás h ír ű pl ébános ával . Father Bebannel , aki - akárcsak az előző évek
ben - rnost is eljött Szent István napján a Magyar Klubba, ahol ünnep i beszé
det mondott. Nagyszüle i Dalmáciából kerültek ide; csak anqolul tud, és így
mondja nekem is: "Egy hazából származunk, Szent István király mindnyájunkat
összeköt. " Mintegy 100 magyar hallgatta, és amikor beszéde végére ért, ki
jelentette : Ha már itt van, nem árt meg a jelenlevőknek egy mise sem. Erre
várt mindenki. S amikor a rögtönzött oltárhoz lépett, ki kísérte? A kálv inista
Zoli és barát ja. Bár nem éppen előírásos, mégis olyan begyökerezett szokás
ez, hogy Father Beban is belenyugodott.

A magyar katolikusok és kálvin isták számomra eddig elképzelhetetlen
megbékéléssel várták a " lengyel páp át" . Mert ha lengyel , egy kics it "magyar"
is.

II. János Pál Auckland és az ország fővárosa, Wellington után novembe r
23-án Chr istchurch-ben fo lyta tta diada lút ját. S ez valóban diadalú t volt. Maorik,
maláj ok, fehérek, a különböző keresztény egyházak tag jai , vallási megkü lön
böztetés llélkül énekelték a "Ve/'}i sanctét" . Sajnos , ezt magam már nem él
hettem át, de az egy héttel későbbi levelek özöne mindent elmesélt. Edit írja :
"Itt volt a Szentatya, eljött hozzánk. Ennyi embert csak Rómában, a Szent
Péter téren tudok elképzelnI. A Cathedral of Blessed Sacrament-ben (ez a
csendes-óceáni térség legnagyobb kato likus temploma) "ökumenikus mise"
volt, ahol minden keresztény egyház vezető képviselője jelen volt. A tábori
misén mintegy 25.000 katolikus áldozott. Ilyesm it még nem élt át Új-Zé land .
Először láthatta mindenki, hogy mennyien vagyunk itt. " Egy Bécsből bevándo
rolt idős hölgy , R. Sarolta leveléből sértődés hangzik ki : "A hata lmas katedrá
lisba nem juthattam be, mert ökumenikus lsten-tisztelet volt , s csak a külön
böző egyházak küldöttségeinek jutott hely . Ha protestáns letlem volna , kap
tam volna talán helyet, így csak kívülről hallgattunk. Oe asportstadionba
mindnyájan befértünk. Lehettünk úgy 30-40.000-en. Igen sok pap, rengeteg
férfi és nő áldoztatott. A Szentatya csak a szegény betegeknek adta az Úr
testét. Gondoltam rátok és az imádság mellett elküldöm a belépőjegyemel. "
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Hilda, aki házasságkötése révén angl ikánussá lett, bejutott a katedrál isba,
de - amint levelében közli - képtel en leírn i, milyen nagy volt az élménye.

A pápa mege rösítette az új-zé landiak egységtörekvésének gondolatát.
Well ing tonban, a püspököknek tartott beszédébe n külön ki is emelte efölötti
örömét. A szentmisén különbözókeresztény felekezetek taqja jb ól álló közös
kórus - az üdvhadsereg zenek arának kíséretével - énekelt.

A .Pápa-Mobilt" a nagy látogatás után elárverezték és 35.000 dollárt kap
tak érte. Az összeget jótékonysági célokra fordítják.

Idézhetném sorjában tovább a leveleket, de mlndeqyrkből j ényeq ében az
tű nik ki, hogy a Szentatya látogatása a világ legtávolabb i részén minden fele 
kezet számára azonos örömöt okozott, és megerósödött a hívek között meg
indu lt ökumenikus mozgal om valamint a béke gondolata. Ezért dolgoznak az
itt élő magyarok is, kölcsönösen elfeledvén felekezeti viszályaikat .

Gaál Károly

Ausztráliában Járt a pápa

Azonnal és részletesen akarom leírn i a pápa i látogatást, mert igen nagy
élmény volt számunk ra. Ebbe a "mlndenkibe" beleértem a más vall ású ausztrá
lia iakat is.

A melbourne-i " Age" írta: II. János Pál zseniális képessége, hogy felülemel
kedik minden ún. szektás akadá lyon és különbségen . Krisztust s egyúttal olyan
általános emberi erényeke t hirdet , amelyekkel minden férfi és nó azonosít-
hatja magát. .

Ausztráliában 6 és fél napot töltött, kilenc várost látogatott meg, ami 10.000
km-t je lentett. Fiatal , erós emberek alig bírták mellette az iramot. Aggódva
figyel tük , hogy nem jelentkeznek-e nála is a kimerü ltség jelei. Ha annak is
ítéltünk valamit, azonnal eltűnt , amint bensó összeszedettségbe merülhetett ,
vagy a gyermekek és a rá várakozók közelébe került.

Hozzánk intézett beszédeiben sürgette, hogy küzdjünk a szekularizmus
ellen. Ma már Ausztrália lakosságának egyharmada kato likus. Azonban, saj
nos, - a világon mindenütt jele ntkezó lanyhulás befolyására? - csak kb. 30
35 % gyakorolja a hitét. A pápa már elsó szózatában, Canberrában hangsúlyoz
ta : azért jött, hogy a lanyhulókat felé bressze és hűségüket erősítse . Sidney 
ben, amikor a püspökökkel találkozott, ismét óvott a szeku larizmustól , amely
az értékítéletekben és a magatartásban nyilvánul meg. Igy pl. teljes elvilág iaso
dás tapasztalható a családi élet ben s a magzattal szembe n.

A bennszülöt te k (aborigene s) sors a alkotta beszédeinek másik súly pontját.
Háromszor tal álkozott velük : Hobart ban (Tasmania szigeté n), Darwinban (Auszt
rália északi részén) és Alice Springben (az ország közepén). Darwinb an 33 fo
kos meleg volt, de mégis mintegy 6000 bennszülö tt jött össze. Elte rjedt közöt
tük, hogy megérkezett Rómából a " kékszemű öreg" , aki vall ásában éppen
olya n "gyönyö rű álmokat lát", mint ők az övéikben . A szentmisén a pápa a
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Bathurst bennszülött múvészek által készített kazulát viselte , a széke alatti
szőnyeget a keats-i kikötő munkásai 1000 munkaórával szötték. Balján Bon i
face Pedjert, mar imbatta törzsbeli házas diakónus állt. Beszédében nemcsak
az ausztráliaiak missziós lelkületét dicsérte, hanem nyiltan állást foglalt a
bennszülöttek jogai mellett. Ez a megnyilatkozása nagy feltúnést keltett. Itt
mindegyik kormány, a választások et ött, sok mindent ígér a bennszülötteknek,
de amikor uralomra jut , vajm i keveset vált be. A bennszülöttek ..szent helyei "
- ahol vallási szertartásaikat végzik, s ahova halottaikat temetik - egyben a
leggazdagabb vas, uránium, bauxit és olaj lelőhelyek .

A pápa ausztrá liai látogatásai közüllegkedvesebbnek azt tekint ik , amikor
Alice Springben kerü lt kapcsolatba a bennszülöttekkel. A rep ül ötéren a törzs
főnökök hivatalos küldöttsége fogadta. Mindegyikük szóban is köszöntötte a
Szentatyát , kiivéve a legidösebbet, aki - úgy látszik a meghatódottságától 
nem volt képes beszéln i. Mindegyik törzst önök írásban is átadta a pápának
kéréseit , de az öreg ebből is kimaradt. A Szentatya nyugodtan tovább lépett,
amire az öreg sem hagyta magát : a többiek háta mögött követte a pápát. Ami
kor az utolsó bennszülött egy szép, sajátos stílusban festett képet nyújtott
át a Szentatyának, az öreg gyorsan a képre tette írását. 5-6 fehé r rendezö
keze nyúlt a papír után, amire az öreg visszakapta. A Szentatya megértette
rnirél volt szó, s maga nyúlt az írás után. Megfogta az öreg törzsfónök kezét.
s a kék és a barna szemek egy pillanatra találkoztak. Megértették egymást ,
s a pápa, átvéve az írást, titkárának átadta.

Az ökumen izmus is fontos helyet kapott a Szentatya beszédeiben . A szá
mos bevándorló cso por t különfé le hagyomány t és vallási életet hozott magá
val Auszt ráliába...Minden népnek joga van szeretnie és becsüln ie, ami szép
és jó az ő nemzeti örökségében. Minden ellenséges megkülönböztetés a más
fajta kultúrához tartozó emberrel szemben igazságtalan és sérti az emberi
méltóságot" - hangozta tta a pápa Adelaide-ben. Fóleg azonban Melbourne
ben "gyakorolta" az ökumenizmus t.

S ewel beszámoló mban elérkeztem ahhoz a ponthoz, amit legjobban is
merek, mert közvetlen közelből éllem át.

A pápa a melbourne-i anglikán Szent Pál katedrálisban gyújtotta meg 14
angl ikán püspökkel együtt az "egység" 1 méteres jelképes gyertyáját. A 2 mé
ter magas bronz gyertyatartó Mészáros Mihály , magyar múvész alkotása. A
gyertya lángján gyú jtották meg a "békefáklyát" , amelyet egy olimpiabajnok
futó vitt a spor tpá lyára. ahol ökumenikius ünnepséget tartottak . Több mint
100.000 ember vett rajta részt. 19 felekezet képviselője volt jelen: legtöbbjük
rövid beszédde l vagy imával is kife jezte elkö telezettségét, hogy együtt akar
múködn i a teljes egység megvalósítására. A pápa szavainak is a teljes egység
volt a témája , s ebben is föleg a p ápának . Péter utódjának a szerepe . Ezen
felül sürgette, hogy az Assisiben megtörtén t találkozó szelleme hassa át a
helyi egyházak ökumenikus törekvéseit is.
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Másnap az egy ik külvárosi templomban szólt a hívekhez, azután ped ig a
p lébánia Iskoláj át látogatta meg. Leült a 9-10 évesek osztályában, a gyerekek
pedig köréje a földre, s már is repültek a kérdések : Mi a pápa kedvenc színe?
Zöld. Kedvenc zenéje? A klasszikus, de szép a rock is ... Hány országot járt
be eddig? Nem tudom pontosan, kérdezzétek meg P. Tuccit. Mit érzett, ami
kor 1939-ben megszállták Lengyelországot? A pápa arca elboru lt egy kics it :
Az nagy tragédia volt, s igazságtalanság népemmel. De Krisztus milldnyájun
kat megváltott.

Délután az étet "mási,k oldalával" találkozott: az Ozanam-házban kereste fel
az elhagyatott öregeket, alkoholistákat, elesetteket, akikről egyébként senki
sem gondoskodik. Mindegyikükkel külön beszélgetett - köztük (s talán leg
hosszabban) az ott élő magyar testvérünkkel is.

A Szent Patrik székesegyházban 1500 pappal és szeminaristával találkozott
a Szentatya. Ausztrál iában is csökken a papi és szerzetesi hivatások száma.
"A mai idők bátor hitet és állhatatosságot kívánnak. Istenbe vetjük bizalmun
kat: A mi feladatunk megtartani és összegyüjteni lsten szétszóródott gyerme
keit. A cölibátus lsten ajándéka; ugyanakkor ezen az úton adhatjuk mi is te lje
sen magunkat Krisztusnak és az egyháznak.

A felmingtoni lóversenypályán ünnepelte a pápa - 150.000 emberrel - a szen t
misét. Itt mondotta el egész ausztrál iai útjának legjelentósebb beszédét. Mel
bourne vezető szerepet játszik a mesterséges megtermékenyítés terén. A bio
technológiában élen haladó tudósoknak szólt a figyelmeztetés, hogy csak akkor
szolgáljuk kísérleteinkkel az emberiség javát és igazi előhalad ás át . ha tisz
teletben tartjuk lsten képét az emberben. "Arra kérem a tudományban tevé
keny férfiakat és nőket, hogy valóban az emberiség javára haszná lják ku tatá
saikat és a technika eszközeit, és soha se csináljanak ezekből hamis bálványo
kat ."

Gyönyörú homíliája végén ped ig azokhoz szólt, ak ik felhagytak a val lás
gyakorlásával: fedezzék fel újból annak mély értelmét és térjenek vissza az
atyai házba. Kjitért a mai társadalom lelki szegénységére is, és sürqette, hogy
a keresztény ,közösség álljon helyt a házasság és a család védelmében. Ettől

függ társadalmunk jövője és boldogsága. " Védelmezni akarja a keresztény
közösség az élet adományát a fogamzástól kezdve egészen a halá lig? Ha a
törékeny és védelem nélküli élet nincs védve, akkor végül is semmi sem ma
radhat biztonságban. Erkölcsi elvek nélkül egyetlen emberi érték sem lehet
biztonságban a földön." Hogy beszéde termékeny talajra talált hallgatóinál,
bizonyítja a számos tapsorkán, amivel többször megköszönték szavait.

Este következett az elmaradhatatlan találkozó a lengyelekkel. Huszonöt
ezren vártak a pápára a sportpályán. Mielőtt elhagyta volna öket, több nyelven
köszöntötte a honfitársaival együtt ünneplő közönséget. Itt szólt hozzánk ma
gyarul Is: .Ddv özlöm a magyarokat, áldásomat adom rátok, s buzdítalak ben
neteket, hogy őrizzétek meg szép magyar hagyományaitokatl "

Orosz M. Márta
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