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MÜNCHEN

J É Z U S K R I S Z T U S M I N D I G U G Y A N A Z
Írta: Kránitz Mihály

Az évszakok forgásában az õsznek sa-
játos jellege van. Tõlünk függetlenül ala-
kul biztos rendszerességgel az évszakok
körforgása, amelyhez a mindenkori em-
ber csak igazodik. Már ebbõl az adott-
ságból sok következtetést vonhat le a
gondolkodó ember, aki elfogadja ezt a
külsõ rendet, és tapasztalatait saját életé-
ben alkalmazhatja. A kereszténynek így
egy állandó tanulás az igazi jellemvoná-
sa, mert maga Jézus szólít fel erre min-
ket, hogy megtaláljuk életünk helyes ér-
telmét, tulajdonképpen lelkünk nyugal-
mát (Mt 11,29).

Mögöttünk a nyár a maga élményei-
vel, lelki-fizikai feltöltõdéseivel. Az
õsz azonban mindig új és más felada-
tokat tartogat az ember számára, és
most ezt kell felismernünk. Nem ké-
nyelmesedhetünk el, hanem tartalom-
mal kell megtölteni mindennapjainkat
mégpedig úgy, ahogyan ezt az Úr Jé-
zus szeretné.

Nemcsak Jézus idejében, hanem ko-
runkban is mennyire fontos az idõk jele-
ire figyelni, hogy ne sodródjunk az ese-
ményekkel, hanem azokra valamilyen
választ is adjunk, sõt tartalommal tölt-
sük meg, ha nem akarjuk, hogy foglyai
vagy áldozatai legyünk a mindig válto-
zó történéseknek.

Jézus maga szólít fel erre a maga-
tartásra, amikor a hegyi beszédben az
élet minden területére kiterjedõen el-
igazítja hallgatóit: „Ne aggódjatok
életetek miatt!... Nézzétek az ég ma-
darait…, nézzétek a mezõk lilioma-
it…” (Mt 6,25–30) Jézus ezzel azt
mondja, hogy vegyük kézbe életünket,
és adjunk neki egy olyan helyes
irányt, amely minden körülmények
között, télen és nyáron, õsszel és ta-
vasszal biztonságot ad számunkra,
mert ezzel olyan valakinek a tanítását

és a bölcsességét követjük, aki nem más,
mint az Isten Fia.

Bármennyire is változnak az évszak-
ok vagy emberi életünk körülményei és
feltételei, napról napra tudatosítanunk
kell azt az õsi keresztény igazságot,
hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap,
ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Ebbõl a
magatartásból élve a keresztény számá-
ra nincs jó idõ és rossz idõ, hanem csak
az, amirõl Pál apostol beszél, hogy akár
alkalmas, akár alkalmatlan… teljesítsd
feladatod… „és töltsd be szolgálatodat”
(2Tim 4, 2.5). Krisztus követõjének ezért
hordoznia kell azt a „változatlanságot”
és „örökkévalóságot”, ami és aki maga
az Isten.

A keresztény tehát nemcsak Jézus
példájából tanul, hanem neki is példát
kell adni másoknak. Ilyen értelemben
szól hozzánk Pál apostol: „Nézzétek
azokat, akik úgy élnek, ahogy példá-
mon látjátok.” (Fil 3,17) És mennyire
tudjuk, hogy nem elég egyszer hallani
valamit, hanem folyamatosan kell
gyakorolni és élni a keresztény hiva-
tást. Ezért minden nap, minden hónap-
ban és minden évben a világ változá-
sai közepette is a mindenkori keresz-
tényre érvényesek Ezekiel szavai, me-
lyeket az Úr a prófétához intézett:
„Emberfia, õrállónak állítottalak én
téged.” (Ez 3,17)

Az õsz kezdetén kérjük a mennyei
Atyától azt a derûs lelkületet, amely-
lyel megköszönhetjük a most követke-
zõ õszi évszak szépségeit, és bizalom-
mal tekinthetünk a jövõre. Hívjuk a
Szentlelket is, hogy minden körülmé-
nyek között képviselni és közvetíteni
tudjuk Krisztus változatlan tanítását,
hogy higgyen a világ, és minden em-
ber üdvözüljön és eljusson az igazság
ismeretére. �

Kisboldogasszony napján, szeptember
8-án Egyházunk Szûz Mária születésnap-
ját ünnepli.

A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda
fürdõ mellett tisztelte Mária születésének
helyét. Az 5. század elején Szent Anna tisz-
teletére templomot építettek itt, melynek
felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án
emlékeztek meg Mária születésérõl. A nyu-
gati egyházba valószínûleg I. Sergius pápa
vezette be az ünnepet a 7. század végén.

Az ünnep magyar elnevezése a 15.
századig vezethetõ vissza. Kisboldog-
asszony ünnepe országszerte kedvelt bú-
csújárónap. A Stella puerpera Solis
(’hajnali szép csillag’) tiszteletére szo-
kás volt szeptember 8. hajnalán a napfel-
keltét a szabadban várni, csatlakozni az
angyalokhoz, akik ilyenkor Mária szüle-
tésén örvendeznek a mennyben. Azt tar-
tották, hogy akinek „érdeme van rá”,
meglátja a kelõ napban Szûz Máriát.

Mária Isten áldott földje, amelybõl
üdvösségünk virága és gyümölcse sar-
jadt. Ebbõl a szimbolikából nõtt az a
19–20. század fordulóján még élõ Bala-
ton-vidéki és göcseji szokás, hogy a ve-
tõmagot az ünnepre virradó éjszaka, il-
letve kora hajnalban kitették a harmatra,
hogy ne üszkösödjék meg.

Mária születésének gazdag apokrif ha-
gyományai vannak, s ezek kódexirodal-
munkba is bekerültek. A 16. századi Tele-
ki-kódex Anna-legendájában olvasható:
„Szent Annának elkövetkezvén az órája, a
hétnek néminemû keddin szüle. Egészség-
ben szülé az igaz Dávidnak királyi plántá-
ját, ez világnak elõtte választott leányt, az
édes Szûz Máriát. Miképpen az angyaltul
megtanítottak valának, mert õ vala ez vi-
lágnak jövendõ megvilágosojtója és asszo-
nya és tengörnek csillaga.”

*
„Ma, szeptember 8-án tartjuk a Bol-

dogságos Szûz Mária születésének litur-
gikus ünnepét, aki az egész világ megvál-
tásának hajnala és reménye. Ez a Má-
ria-ünnep mélyen gyökerezik a hívõk szí-
vében és áhítatában (...), mert tudatában
vannak annak, hogy az õ születésével
vették kezdetüket Isten tervében azok az
üdvözítõ események, amelyek aztán oly
szoros kapcsolatot teremtettek Mária és
az õ Fia között. (…) A gyermek Máriá-
nak ajánljuk hát ma alázatos imádsá-
gunkat a világért és az Egyházért.”

Szent II. János Pál pápa

Szûz Mária születése
(Benozzo Gozzoli festménye)

Ú T A Z E G Y S É G
F E L É

A Szentatya június 21-én egynapos
ökumenikus zarándoklatra Genfbe
utazott. Ez volt Ferenc pápa 23. nem-
zetközi útja. A látogatásra az adott al-
kalmat, hogy az Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa idén ünnepli alapításának
70. évfordulóját. 2016-ban a svédorszá-
gi Lundba tett apostoli útja után ez a
genfi látogatás egy másik nemzetközi
jelentõségû alkalom volt a párbeszédre
és az ökumenikus találkozóra.

A genfi Palexpo kiállítási csarnok
adott otthont a pápai szentmisének, ame-
lyen Ferenc pápa a svájci katolikus püs-
pöki konferencia tagjaival együtt mutat-
ta be a legszentebb áldozatot. Június
21-e Gonzága Szent Alajos jezsuita sko-
lasztikus szerzetes, az ifjúság védõszent-
jének emléknapja, akire a pápa a szent-
beszédében említést tett. Ferenc pápa az
evangéliumban elhangzó Miatyánk imád-
ság kapcsán az Atya, a kenyér és a meg-
bocsátás három szavát emelte ki, mert
„ezek a hit szívébe visznek minket”.

Jézus imájának elsõ szava az Atya, ez a
szó a kulcs az Isten szívéhez eljutáshoz, hi-
szen az Isten, végtelen és örök mivoltát
megelõzõen, Atya. A Miatyánk a keresz-
tény ember életformája, mely identitást ad.
Ha pedig Isten a mi Atyánk, akkor mi egy-
más testvérei vagyunk. Ez a mi szóval
mondott imádságunk, nem pedig az én
imádsága. Részünkrõl minden feléje for-
dul, az õ nevének megszentelését, az õ
akaratának beteljesedését, és az õ orszá-
gának az eljövetelét kérjük. Szükségünk
van a Miatyánk gyökerének az elmélyíté-
sére és tudatosítására – hangsúlyozta a
pápa. Ha van Atya, akkor megszûnik a ki-
zárástól való félelem. Õ a szeretett gyer-
mekeibõl nem teremt megosztott csopor-
tokat, hanem mint család szül meg ben-
nünket. Újból és újból mondjuk a szót:
Miatyánk, mert ez tudatossá teszi ben-
nünk, hogy nincs Atya gyermekek nélkül,
és nincsenek gyermekek Atya nélkül. A
Miatyánk azt is jelenti, hogy minden em-
beri lény hozzánk tartozik, és hogy nem
lehetünk közömbösek egymás iránt. Ez az
Atya azt kéri tõlünk, sõt azt parancsolja
nekünk, hogy szeressük egymást a gyerme-
kek szívével, egymás közt, mint testvérek.

Homíliája második gondolatában Fe-
renc pápa a mindennapi kenyér kérésé-
rõl beszélt. Nem kell többet kérni, csak a
megélhetéshez szükséges kenyeret. A ke-
nyér mindenekelõtt a mára elégséges
eledel, éppen ezért legyen az hozzáférhe-
tõ minden ember számára. A kért kenyér
egyszerûsége az élet egyszerûségére ve-
zet bennünket és abban is segít, hogy le-
mondjunk mindarról, ami felesleges. Ép-
pen ezért Ferenc pápa mindenkit arra
buzdított, hogy a kenyér egyszerûségé-
nek az óhajával szerezzük meg az élet
egyszerûségét a csend és az imádság bá-
torságával. Felidézte gyermekkorának
egy számára kedves és fontos mozzana-
tát, amikor a családban lehajoltak az el-
ejtett kenyérdarab után és csak miután
megcsókolták azt, vették magukhoz. A
mindennapi kenyér végsõ értelemben Jé-
zus maga, aki nélkül semmit nem tudunk
tenni. Õ a jó élet alapja.

A Szentatya, Ferenc pápa július 4-én
Michael August Blume SVD, alessanói
(Alexanum) címzetes érseket Magyaror-
szág apostoli nunciusává nevezte ki.

Michael August Blume SVD, eddi-
gi ugandai apostoli nuncius alessanói
(Alexanum) címzetes érsek South
Bend-ben (Indiana, Amerikai Egye-
sült Államok) született 1946. május
30-án.

Verbita szerzetes, 1972. december 23-
án szentelték pappá.

Matematikai baccalaureátusi fokoza-
tot és Rómában a Pápai Gergely Egyete-
men teológiai diplomát szerzett.

1975 és 1983 között teológiai tanár a
ghánai Cape Coast Regionális Szeminá-
riumban.

1983 és 1990 között az Isteni Ige Tár-
sasága ghánai, benini és togói tarto-
mányfõnöke.

1990 és 1994 között az Isteni Ige Tár-
sasága egyetemes titkára.

1995. április 1-tõl szolgált a Kiván-
dorlók és Utazók Lelkipásztori Gondo-
zásának Pápai Tanácsánál.

2000. április 6-tól a Kivándorlók és
Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pá-
pai Tanácsánál titkárhelyettes.

2005. augusztus 24-én Benin és Togo
apostoli nunciusává nevezték ki.

2013. február 2-án ugandai apostoli
nunciusi kinevezést kapott.

Beszélt nyelvek: angol, olasz, francia,
német.

MKPK Titkársága

M A G Y A R O R S Z Á G Ú J A P O S T O L I
N U N C I U S A

Michael August Blume érsek

(Folytatás a 2. oldalon)
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A IV. században a pogányság halálraítélt jelenség volt. De még Nagy Kons-
tantin (I. Constantinus) megtérése után is a pogányok voltak többségben a Ró-
mai Birodalomban.

A mûvelt pogányok nem hittek már a
mítoszokban. A pogányság szelleme
azonban átitatta a közéletet. Konstantin
megtérése után a változás mindenkinek
gondot okozott. A pogányoknak azért,
mert mindent elvesztettek, a kereszté-
nyeknek pedig azért, mert a forradalmi
változás fellazította az erkölcsöket.

Nagy Konstantin türelmes volt a po-
gánysággal szemben. Mint pontifex
maximus, többször avatott templomo-
kat „a császár tiszteletére”. Csak ural-
kodása utolsó éveiben hozott törvényt a
pogány kultuszok ellen. Amikor 357-
ben Rómába látogatott, elrendelte a Vic-
toria oltár eltávolítását a szenátusból.
Konstantin halála évében, 361-ben, már
voltak keresztény tagjai is a római sze-
nátusnak. Az átalakulási folyamatot Ju-
lianus császár rövid uralma megszakí-
totta, de feltartóztatni már nem tudta.
Kísérlete a pogányság visszaállítására
nem lehetett sikeres.

Julianust keresztény nevelésben ré-
szesítették. Sokat foglalkozott teológiá-
val, sõt, egyházi lektor volt. Tizennyolc
éves korában azonban meg akarta is-
merni a pogány múltat is. 351-ben elha-
tározta, hogy szakít a kereszténységgel.
Konstantin 354-ben összeesküvés vád-
jával kivégeztette Julianus bátyját,
Galluszt, Julianust meg a galliai hatá-
rokra küldte csapataival. A légiók csá-
szárrá kiáltották ki 360-ban Juliánt, aki
ezzel a birodalom egyeduralkodója lett,
és 361-ben nyíltan a pogányság oldalára
állt. A pogányok reményei feléledtek.
Nagy Konstantin halálhírére a pogány
tömeg darabokra szaggatta Alexandriá-
ban az ariánus püspököt.

Julianus nem akart vértanúkat csinál-
ni a „Galileai” híveibõl, hanem érvekkel
akart hatni rájuk. A pogány templomok
helyreállítására vonatkozó rendelkezései
azonban felszították a keresztények dü-
hét. A keresztény csoportok leromboltak
néhány pogány templomot. Válaszul Ju-
lianus bezáratta az antiochiai keresztény
katedrálist.

363-ban Julianus hadjáratot tervezett
a perzsák ellen. Meg volt gyõzõdve ar-
ról, hogy benne Nagy Sándor szelleme
testesült meg. Meg akarta nyerni a zsi-
dók jóindulatát. Arra számított, hogy a
zsidók ugyanúgy támogatni fogják õt
hadjárata során, mint hajdani nagy pél-
daképét, akinek mutatták az utat a keleti
hadjáratok során. Megígérte a zsidók-

nak a jeruzsálemi templom újjáépítését.
Az újjáépítés tervét összekapcsolta egy
területileg is önálló zsidó tartomány fel-
állításával. A palesztinai zsidóság azon-
ban lanyha érdeklõdést mutatott a csá-
szár tervei iránt. A jeruzsálemi templom
újjáépítésének folytatását végül föld-
rengés hiúsította meg, melyben a ke-
resztények és pogányok egyformán égi
jelet láttak.

A császár rendeletet bocsátott ki,
melyben megtiltotta, hogy keresztény
rétorok nyilvános iskolákban tanítsa-
nak. A keresztények vonuljanak vissza
templomaikba – mondotta –, ott magya-
rázzák Mátét és Lukácsot. Ez az intéz-
kedés nem nyerte el a pogányok tetszé-
sét sem. Felháborította a rendelet az
olyan keresztényeket is, mint Nazianzi
Szent Gergely, aki legalább annyira ér-
tett a klasszikusokhoz, mint bármely
pogány kortársa.

Julianus mint pogány pontifex maxi-
mus hozzálátott a pogányság újjászerve-
zéséhez, ám ezt csak a keresztény minta
figyelembevételével tudta végrehajtani.
Különben nem lett volna versenyképes a
pogányság a keresztény egyházzal szem-
ben. A császár pogány „hittankönyvet”
íratott Az istenek és a világ címmel. Érse-
ki jogokkal ruházta fel a pogány fõpapo-
kat. Jó példa adására kötelezte õket, til-
totta nekik a parázna színelõadások,
kocsmák látogatását. Elõírta számukra a
rendszeres prédikálást, a karitatív tevé-
kenységet. Mint mondta, zsidó koldust
nem lehet látni, az „istentelen galileaiak”
pedig nemcsak saját szegényeiket, de a
pogányokat is támogatják. A magas ran-
gú állami hivatalnokoknak nem volt sza-
bad fegyveres kísérettel a templomokba
bevonulni. Ez a keresztény templomok-
ban sem volt szokás.

Pogány kortársai értelmetlennek ítél-
ték Julianus kísérletét. Julianus kísérlete
megbukott, de vallásos tartalmú beszé-
deit a pogányok sokáig „lelki olvas-
mányként” forgatták, a haldokló po-
gányság szentjének tekintették õt.

Amikor Liberius pápa 366-ban meg-
halt, kitört a viszály a pártok között,
mindegyik megválasztotta jelöltjét a ró-
mai püspöki székre, Ursinus és Damasus
személyében. Végül Damasusnak sike-
rült birtokba vennie a pápai széket.

A kezdeti nehézségek után I. Dama-
sus pápa jelentõs munkába kezdett. Dí-
szítette Róma templomait, epigrammá-

kat vésetett a vértanúk és pápák sírjai
fölé. Szent Jeromost megbízta a latin
Biblia szövegének átjavításával. Szeret-
te volna elérni, hogy a római elõkelõsé-
gek ne tekintsék úgy a kereszténységet,
mint ami összeférhetetlen a rómaiság-
gal. Azért ékesítette a keresztény bazili-
kákat, a vértanúk sírjait, mert az alapító
apostolok jelentõségét kívánta hangsú-
lyozni, kiemelve, hogy a város igazi di-
csõségét nem pogány, hanem keresz-
tény múltjának köszönheti. Az apostol-
fejedelmek pártfogása alatt Róma biz-
tonságosabban érezheti magát, mint a
régi istenek oltalma alatt. Damasus volt
az elsõ olyan pápa, aki írásaiban hasz-
nálta az apostoli szék kifejezést.

Ekkor kezdik viselni a püspökök a
rangnak megfelelõ jelvényeket, a pász-
torbotot, a mitrát, esetleg a palliumot is.
A gyûrû a VI. századtól kezdve általá-
nos jelvény. Ciprián korától kezdve
használtak a püspökök olyan kifejezé-
seket egymás megszólítására, mint a
õszentsége, õboldogsága. Galliában kez-
dett elterjedni a megkülönböztetõ ruha-
darabok viselése a liturgiában. Ez addig
nem volt szokás, I. Celesztin pápa 429-
ben írt levelében meg is rótta a galliai
klérust a bántó újítás miatt.

Az egyik dalmáciai püspök híres volt
fényûzõ vendégeskedéseirõl. Pompás la-
komáit azzal igazolta, hogy így több em-
bert tud vonzani. Az aszkéta Szent Ger-
gely erre csak azt jegyezte meg epésen:
azt hiszi talán, minél mélyebbre süllyed,
annál több halat fog fogni.

A provinciák keresztény lakosságát a
császárok elõnyökhöz juttatták. Palesz-
tinában tömegesen vették fel a kereszt-
séget, mert így római állampolgárságot
nyertek.

390 körül végleg megszilárdult Mi-
lánó püspökének befolyása. A császá-
ri kancellária ettõl kezdve ontotta a
pogányság ellen hozott rendeleteket,
aminek hamarosan meg is lett a hatá-
sa. Keresztény tömegek lerombolták a
Szerapisz-templomot Alexandriában,
Theophilosz pátriárka vezetésével. A
város géniuszának templomát kocsmá-
vá alakították. Ízisz kultuszát Egyip-
tomban Alexandriai Kürillosz azzal
ellensúlyozta, hogy két népszerû egyip-
tomi szentnek, Kürosznak és Joannész-
nek az ereklyéit vitette oda. Athénben
Mária-templommá alakították át a
Parthenónt.

Alexandriában a Szerapeion lerom-
bolása után már a vallási türelmetlen-
ség légköre uralkodott. A mûveletlen,
fanatikus szerzetesek egyes csoportjai
kétes értékû „munkát” végeztek ezen
a téren.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (17.)

Afrika fiataljaiért; hogy az afrikai
kontinens fiataljai tanulhassanak és
dolgozhassanak saját országukban.

Afrika jövõje a helybeli ifjúságtól
függ. Meg kell õket védeni a „gyarmato-
sítás” új, lelkiismeretlen formáitól. Ilye-
nek például a mindenáron elérendõ si-
ker, gazdagság és hatalomszerzés haj-
szolása, a fundamentalizmus, a vallás el-
torzított használata, valamint az egyéne-
ket és családokat romboló új ideológiák.
A leghatásosabb védelem a káros életstí-
lusok kísértései ellen a megfelelõ nevelés
biztosítása. A jó nevelés abban is segít,
hogy legyõzi az igazságtalanság és az
erõszak mentalitását, valamint a faji és
törzsi torzsalkodásokat. Szükséges az
olyan nevelés biztosítása, amely megta-
nítja a fiatalokat a kritikus gondolkodás-
ra és növeli bennük az erkölcsi értékek
nagyrabecsülését. A nevelés fontos része
a tanulók lelki gondozása. Mind a katoli-
kus iskolákban, mind az állami iskolák-
ban, a tanulmányok mellett, biztosítani
kell az Evangélium hirdetését.

Ferenc pápának az Afrikai és Mada-
gaszkári püspöki konferenciák képviselõi-
hez 2015. február 7-én intézett beszédébõl

Nehéz megbocsátani, mert haragot és
neheztelést hordozunk a szívünkben, de
az Úr követeli a megbocsátásunkat. Ez
arra utal, mintha Jézus kommentálása
lenne a Miatyánk imádság egyetlen ere-
deti magyarázata és Ferenc pápa idézte a
hegyi beszédbõl az Úr Jézus szavait: „Ha
megbocsátjátok az embereknek, amit vé-
tettek ellenetek, mennyei Atyátok is meg-
bocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg
az embereknek, Atyátok sem bocsátja
meg bûneiteket” (Mt 6,14–15). Isten
megszabadítja a szívünket minden bûn-
tõl, minden bûnt megbocsát. (...) Min-
denki akkor lesz új teremtménnyé, ami-
kor elnyerve az Atya megbocsátását, el-
kezdi szeretni a testvéreit. A megbocsá-
tás jóvá alakítja a rosszat, a megbocsátás
révén tudjuk a szembenállások és szaka-
dások után egymást testvérként felismer-
ni. A mennyei Atya boldog, amikor azt
látja, hogy a gyermekei szeretik egymást
– zárta homíliáját Ferenc pápa a Genfben
tartott szentmise során.

Vatikáni Rádió

ÚT AZ EGYSÉG...
(Folytatás az 1. oldalról)

E L Õ R E L É P É S M I N D S Z E N T Y B Í B O R O S
B O L D O G G Á A V A T Á S A Ü G Y É B E N

A Szentek Ügyeinek Kongregációja
Mindszenty bíboros ügyében június 14-
én megtartotta a teológus tanácsosok
ülését, úgynevezett különleges kong-
resszusát, mely szakmai alapon vizsgálta
és értékelte az életszentség megvalósulá-
sát a hercegprímás életében.

Habsburg-Lotharingiai Mihály fõher-
ceg, a Magyarországi Mindszenty Ala-
pítvány elnöke ezzel kapcsolatban az
ülés elõtt a Magyar Hírlapnak így nyi-
latkozott: „Mindszenty bíboros boldog-
gáavatási eljárása jól halad, hosszas
egyházmegyei és római vizsgálat után a
2016. év végére elkészült az ügy szak-
mai összesítése, az úgynevezett Positio,
amit ma a Szenttéavatási Kongregáció
teológus szakértõi kifejezetten az élet-
szentség megvalósulása szempontjából
fognak értékelni. Kedvezõ elbírálás
esetén belátható idõn belül a Szentatya
elé kerülhet Mindszenty bíboros ügye.
Mi nagyon bízunk a minõsített többsé-

get igénylõ pozitív döntésben, hiszen a
hercegprímás életét különleges módon
jellemzi az Egyházához és népéhez való
hûség, a keresztény hit védelme, a fele-
lõsség- és áldozatvállalás, és ez a ragyo-
gó életpélda ma is nagyon sokakat meg-
érint, inspirál. Nagyon sokan várják a
döntést és a római eljárás további fontos
lépéseit, hiszen Egyházunk és népünk
lelki gazdagodását szolgálná Mind-
szenty bíboros mielõbbi boldoggá ava-
tása, imádkozzunk ezért mindnyájan!”

Az ügy római posztulátorának tájé-
koztatása szerint az ülésen egyhangú
pozitív döntés született, a teológus ta-
nácsosok nagy elismeréssel szóltak és
szavaztak Isten szolgája Mindszenty
József bíboros életszentségérõl és sze-
mélyérõl.

Ezt követõen kerülhet sor a Szentek
Ügyeinek Kongregációja bíborosai-
nak és püspökeinek rendes ülésére,
mely a teológus kongresszus szakmai

értékelésére alapozva fogalmazza meg
azt a testületi véleményt, melyet a
kongregáció bíboros prefektusa ter-
jeszt majd a Szentatya elé, aki elren-
delheti a hõsies erénygyakorlásról
szóló dekrétum kihirdetését. Ezután
Isten szolgáját Tiszteletreméltónak ne-
vezhetjük, és ha elismerésre kerül a
közbenjárására történt és egyházme-
gyei szinten már kivizsgált csodásnak
tûnõ gyógyulás is, akkor kerülhet sor a
boldoggá avatásra. Imádkozzunk erre
a közös szándékra!

Istenünk, te Mindszenty József bíbo-
rost arra választottad ki, hogy az
üldöztetés idején mindhalálig hûséges
fõpásztor legyen: az igazság és a szeretet
tanúságtevõje. Hívõ néped örömére add
meg, kérünk, hogy õt mielõbb Egyházunk
szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a
mi Urunk által. Ámen.

Kovács Gergely/
Magyarországi Mindszenty Alapítvány

„ G E O P O L I T I K A I
P Á P A ”

Bemutatták Rómában a Limes olasz
geopolitikai folyóirat legfrissebb számát,
amelyet teljes egészében Ferenc pápa egy-
háza jelenlegi körülményeinek szenteltek.

„Erõsen geopolitikai és projekt-ellenes
pápa”. Így jellemezte Ferenc pápát Lucio
Caracciolo, a Limes folyóirat igazgatója
az új szám bemutatóján július 25-én.

„Ferenc és az egyház helyzete” címet
viseli a Limes legfrissebb száma, amely
áttekinti a Szentszék geopolitikáját, Fe-
renc pápa egyházának geopolitikai távla-
tait és jelenlegi körülményeit állítva a kö-
zéppontba. „Elsõsorban nem Ferenc pápa
személyét akartuk elemezni, aki megsza-
badította az Egyház körüli vitát a tabuktól
és a beidegzõdésektõl, hanem történelmi
helyzetét” – mondta a Limes igazgatója.

„Az egyház geopolitikai vetülete na-
gyon világos: a pápa a világban levõ nyílt
sebeket akarja megérinteni és ezt útjain
keresztül teszi. Jelen akar lenni a legnehe-
zebb helyszíneken, ahol a sebek a legna-
gyobbak, mint pl. Mexikóban vagy Afri-
kában” – hangsúlyozta P. Spadaro, a
Civiltá Cattolica folyóirat igazgatója.

VR
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„HOL ISTEN, OTT SZÜKSÉG NINCSEN”
Bérmálás és elsõáldozás Münchenben

Újra díszbe öltözött a müncheni Szent Erzsébet-templom június 17-én. Ahogy
azon az elsõ pünkösdön Krisztus tizenkét apostolára szállott le a Szentlélek, úgy
ezen a napsütéses délelõttön tizenhét fiatal hajtott fejet az oltár elõtt, hogy befo-
gadja a Szentlélek ajándékát.

A szertartást vezetõ Cser-
háti Ferenc, a külföldi ma-
gyarok lelkipásztori ellátásá-
val megbízott esztergomi-bu-
dapesti segédpüspök is fel-
idézte, hogyan töltötte be a
Szentlélek az apostolok szí-
vét, akik ezáltal hivatásuk-
nak érezték, hogy oszto-
gassák a hit, remény és sze-
retet ajándékait. A püspök
úrnak mindegyik bérmál-
kozóhoz volt egy-egy szemé-
lyes szava.

A szentmise végén az
Imakör vezetõje egy fakeresztet ajándé-
kozott a bérmálkozóknak és egy régi,
szép házi áldással búcsúzott tõlük:

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.
A híveket a misszió épületében álló-

fogadás várta, ahol a bérmálkozók da-
lokkal és versekkel tették ünnepélyessé
ezt a jeles eseményt, Szarvas Erzsébet
lelkipásztori munkatárs vezetésével.

Egy kis eszem-iszom – töltött káposz-
ta és jó bor – zárta ezt a gyönyörû napot.

*
A müncheni Szent Erzsébet-temp-

lomban június 10-én tizenegy gyermek
nyitotta meg szívét Krisztus Urunk befo-
gadására. A felejthetetlen lelki töltet
mellett a gyönyörû idõ, a csodálatos vi-
rágok és az ünneplõbe öltözött egyház-

község is hozzájárult ahhoz, hogy öröm-
vasárnap legyen ez a nap a gyerekek és
hozzátartózóik számára.

A tizenegy elsõáldozó gyereket Szar-
vas Erzsébet, a Müncheni Katolikus
Egyházközség lelkipásztori munkatársa
készítette fel.

A sikeres felkészítést és felkészülést
az is bizonyította, hogy a gyerekek ma-
guk is tevékenyen részt vettek, olvastak,
verset mondtak és énekeltek a szentmi-
sén, ami így volt szép és kerek egész ve-
lük, az õ közremûködésükkel.

Megható volt, amint megilletõdve
vették át elsõ, személyre szóló imaköny-
vüket az imakör vezetõjétõl, aki nagy
szeretettel köszöntötte õket.

Reméljük, hogy a maguk módján õk
is megérezték, megélték Jézus Urunk je-
lenlétét, és igazán találkoztak Vele!

Meyle Éva
a HMI tanára, München

Cserháti püspök a müncheni bérmálkozókkal

M Ü N S T E R I N E M Z E T I S É G I
Z A R Á N D O K O K M A G Y A R O R S Z Á G O N
A németországi Münsteri Egyházmegye nemzetiségi katolikus közösségeinek

és misszióinak plébánosai és segítõi zarándoklaton és tanulmányi úton vettek
részt Magyarországon június 18. és 23. között.

Az út célja hazánk kultú-
rájának, hitéletének és szép-
ségének megismerése volt,
és találkozás az itt élõ nem-
zetiségi közösségek segítõi-
vel. A többnemzetiségû za-
rándokcsoportot – az afrikai,
horvát, lengyel, olasz, ma-
gyar, román, spanyol, ukrán
és vietnami missziók vezetõ-
it – elkísérte Stefan Schohe, a
német püspöki konferencia
titkárságának külföldiek lel-
kipásztori ellátásáért felelõs
igazgatója és Franz-Thomas Sonka, a
Münsteri Egyházmegye nemzetiségi ka-
tolikus hívei lelkigondozásának felelõse.

A résztvevõk közül sokan még soha-
sem jártak Magyarországon, így most
nagy érdeklõdéssel keresték fel hazánk
történelmi, egyházi és kulturális neveze-
tességeit, az Országházat, a budai várat,
a Hõsök terét, a Városligetet; Székesfe-
hérvárt, régi királyi városunkat, benne a
megújuló székesegyházat, a püspökséget
és a királyi bazilika romjait, illetve a Ti-
hanyi Bencés Apátságot.

A zarándoklat erõforrása a minden-
napi szentmise volt, melyeken a több-
nyelvû közösség egy szívvel és lélek-
kel ünnepelt. Szentmisén vett részt a
csoport Budapesten a Szent István-ba-
zilikában, a budavári Nagyboldogasz-
szony-templomban és a Sziklatemp-
lomban, továbbá Tihanyban. Eszter-
gomban a Nagyboldogasszony- és Szent
Adalbert-fõszékesegyházban Cserháti
Ferenc, a külföldi magyarok lelkipász-
tori ellátásával megbízott esztergom-
budapesti segédpüspök mutatott be
szentmisét.

A liturgia után jó hangulatú találkozó-
ban volt részük a püspökkel a Szent
Adalbert Központban. A beszélgetés rá-
irányította a figyelmet arra, hogy milyen
fontos, hogy mindenki a lakóhelye sze-
rinti nemzetbe beilleszkedve, de a maga
anyanyelvén tudjon aktívan belekapcso-
lódni az Egyház közösségébe és imád-
kozni, megõrizve anyanyelvi, nemzeti és
hitbeli identitását.

A Magyarországon élõ nemzetiségi
közösségek segítõivel találkoztak Buda-
pesten, a Szent Arnold Lelkigyakorlatos
Házban. A horvát, német, olasz és spa-
nyol közösségekben szolgáló atyákkal és
segítõkkel a Németországból érkezett
vendégek megosztották tapasztalatain-
kat, örömeinket és gondjainkat.

A zarándoklat ünnepi szentmisével és
magyaros vendéglátással zárult a Baross
Gábor telepi Jézus Szíve-templomban és
plébánián. „Egy másik nép és nemzet,
egy másik ember megismerése Istenhez is
közelebb visz, az Õ ismeretét gazdagítja
és mélyíti” – szerepel a beszámoló végén.
Simon Péter münsteri magyar plébános/

Magyar Katolikus Misszió

Õrzik anyanyelvi, nemzeti, hitbeli identitásukat

E L S Õ Á L D O Z Á S É S B É R M Á L K O Z Á S
A FRANKFURTI MAGYAR KÖZÖSSÉGBEN

Márfi Gyula veszprémi érsek és Takáts
István érseki kancellár volt a frankfurti ma-
gyar plébánia meghívott vendége június
9-én és 10-én, amikor a közösség fiataljai-
nak elsõáldozását és bérmálását tartották.

Az ünnep június 9-én, szombaton a
bûnbánati liturgiával kezdõdött, mely-
nek keretében Takáts István szólt az egy-
begyûltekhez, fõként a fiatalokhoz. A
bevezetõ gondolatok után
Márfi Gyula érsek, Takáts
István érseki kancellár, vala-
mint Takács Pál plébános
gyóntatott, miközben a szü-
lõk elmélkedéseket olvastak
fel, amit énekek követtek.

Másnap, június 10-én volt
a bérmálás és az elsõáldozás.
Idén három gyermek lett el-
sõáldozó, hét fiatal és két fel-
nõtt pedig bérmálkozó. Utóbbi
különösen nagy öröm volt a

közösség számára, hiszen ez volt az elsõ
alkalom, hogy felnõttek is bérmálkoztak
a plébánián.

A plébánia vendégei hétfõn Limburg-
ba utaztak, ahol – kulturális programot
követõen – Herribert Schmidttel, a más
anyanyelvû közösségek referensével ta-
lálkoztak.

Veszprémi Fõegyházmegye

D O K U M E N T U M F I L M K É S Z Ü L
J A K A B A N T A L P Ü S P Ö K R Õ L

Jakab Antal segédpüspökként és megyéspüspökként a kommunizmus idején
közel két évtizeden keresztül volt az erdélyi katolikusság sokat küzdõ, megbe-
csült fõpásztora. Életét, papi és fõpásztori munkásságát a Jakab Antal Keresz-
tény Kör könyvekben már feldolgozta, szellemi hagyatékát úgyszintén. Sok más
kezdeményezés mellett nevét viselõ díjat alapítottunk és szûk tíz év alatt világ-
szerte több száz megemlékezést szerveztünk a tiszteletére. Éppen itt volt az ide-
je, hogy a hitvalló püspök életének és életmûvének a filmes feldolgozása is meg-
történjen, ami ez év tavaszán el is kezdõdött.

A dokumentumfilm megvalósításához
mindenekelõtt támogatóra volt szükség
és a filmkészítés területén jártas, megbíz-
ható szakemberekre, akik szerény költ-
ségvetés mellett is hajlandók a kivitelezés
nem kis munkáját elvállalni és lelkiisme-
retesen teljesíteni. Hosszú elõkészület
után benyújtott kérelmünket a Nemzetpo-
litikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor
Alap pozitívan bírálta el és támogatásáról
biztosította a filmet. Miután errõl tudo-
mást szereztünk, olyan alkotókat keres-
tünk, akik helyben – Székelyföldön – él-
nek, ismerik a terepet, a történeti hátteret,
a szereplõket és akikkel már van munka-
kapcsolati tapasztalatunk. Így kértük fel a
feladatra az EPI INFO Companyt és sze-
mély szerint Csúcs Máriát és Csúcs Pé-
tert, az MTVA csíkszeredai tudósítóit,
akik valóban minden igyekezetükkel azon
vannak, hogy az elképzeléseinknek meg-
felelõ film szülessen.

Szándékunk szerint bemutatjuk Jakab
Antal püspök életútját születésétõl a halá-
láig, kicsit alaposabban körüljárva a gyer-
mekkorát, a római tanulmányait, a teoló-
giai tanári és a titkos ordináriusi idejét, a
tizenhárom börtönévet. Az igazán nagy
hangsúlyt természetesen a fõpásztori ide-
jére helyezzük, azon belül is leginkább a
küzdelmeire szeretnénk kitérni, arra,
hogy hogyan talált megoldást a diktatúra
idején a templomok építésére és javításá-
ra, a gyulafehérvári teológián az állam ál-
tal erõltetett létszámkorlátozásra, hogyan
kezelte a politikai fordulatot, miként érte
el, hogy utódja magyar ajkú legyen és így
tovább. Ötvenhárom perc nem ad lehetõ-
séget arra, hogy mindent kellõ részletes-
séggel szóba hozzunk, bizonyos életmoz-
zanatokat csupán megemlítünk, azt vi-
szont nagyon szeretnénk, hogy Jakab An-
tal püspök életének és tevékenységének
fõ sarokpontjait a nézõ alaposabban is
megismerje, és ez a viszontagságos, szen-
vedésekkel tele életút és a mégis mindig
hittõl, akarástól, bizakodástól és mosoly-
tól sugárzó emberarc kristálytisztán kiraj-
zolódjék számára.

Forgatás céljával minden olyan hely-
színt felkeresünk, ahol Jakab Antal élt,
szolgált vagy amelyhez valamilyen élet-
esemény köti. Szülõfalujában, Kilyén-
falván már kétszer volt forgatás, elsõ pa-
pi szolgálati helyén, Ditróban és Gyula-

fehérváron is járt már a stáb. Forgattak
Gyergyószentmiklóson és Csíksomlyón
is. Szeptemberben Búzásbesenyõt keres-
sük fel, ahol Jakab Antal a börtönbõl va-
ló szabadulása után szolgált, majd Haj-
dúnánás következik, ahol az elsõ világ-
háború idején a Jakab család, székelyek
ezreivel együtt, menekültként élt és ahol
a kis Antika az elemi iskola második
osztályát végezte. Az év hátralévõ részé-
ben minden otthoni helyszínen megtör-
ténik a forgatás, februárban pedig, a püs-
pökké szentelés évfordulóján annak
helyszínén, Rómában forgatunk. Az azt
követõ két-három hónap alatt már csak
pótforgatásokra kerül sor, ebben az idõ-
szakban a szerkesztés, a vágás, a film be-
fejezése lesz a legfõbb feladat.

Jövõ év kora nyaráig ugyanis – a tá-
mogatási szerzõdésben foglaltak szerint
– a filmnek el kell készülnie. Reménye-
ink szerint 2019. június-július körül meg
tudjuk tartani a díszbemutatókat Csík-
szeredában és Gyergyószentmiklóson.
Ezt további vetítések követik majd, és
abban is reménykedünk, hogy a filmet
késõbb talán a köztelevízió is levetíti.
Tervezzük, hogy a filmet hosszabb távon
DVD-n is elérhetõvé tesszük. De ez va-
lóban a távolabbi jövõ – egyelõre vár
ránk annak a nem kis vállalásnak a gya-
korlati megvalósítása, hogy a filmkoc-
kák méltók legyenek Jakab Antal püspök
emlékéhez.

Varga Gabriella, Vencser László

Jakab Antal püspök

Márfi Gyula érsek bérmált Frankfurtban
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Gyerekeknek

A GELLÉRT-HEGY LEGENDÁJA
Hamarosan kezdõdik az új tanév.

Nem tudom, Te hogy vagy vele, de én
gyerekkoromban mindig kettõs érzéssel
vártam augusztus végét, szeptember ele-
jét. Egyrészt sajnáltam, hogy vége a
gondtalan nyári napoknak, a felhõtlen
vakációnak, másfelõl vártam már a talál-
kozást az osztálytársakkal, hogy meg-
oszthassuk egymással a szünidõben
szerzett élményeket. Sõt, még egy-egy
tanárunk is hiányzott a több hónapos is-
kolaszünet végére…

Mert bizony a rátermett, lelkiismere-
tes, elhivatott tanítókért rajonganak a
gyerekek, még azok is, akik „úgy általá-
ban” ki nem állhatják az iskolát. Ilyen
nevelõ lehetett hazánk, Magyarország
egyik legelsõ pedagógusa – még ha ak-
koriban, Szent István korában nem így
nevezték az oktatókat, és abban az idõ-
ben még csak kevesek kiváltsága volt a
tanulás lehetõsége. Szent Gellért püs-
pök (akire szeptember 24-én emlékezik
Egyházunk) elsõ királyunk fiának,
Szent Imre hercegnek volt a nevelõje, s
hogy feladatát kitûnõen végezte, arra a
legjobb bizonyíték a tragikusan fiatalon
elhunyt Imre életszentsége. Az Itáliából
származó Gellért Székesfehérváron,
Nagyboldogasszony napján találkozott
Szent István királlyal, akire olyan nagy

hatással volt, hogy rögtön felkérte fia
nevelõjének. Az kis Imre herceg ekkor
nyolc éves volt (mondhatnánk: kisisko-
lás korú), és innentõl fogva hét éven át
nevelte Gellért az esztergomi királyi pa-
lotában.

Szent Gellért püspök emléke ezer
év után is él hazánkban. Ha van lehe-
tõséged Budapestre utazni, akár a jövõ
évi nyári szünidõ alkalmával, minden-
képp érdemes felkeresni a budai Du-
na-part felõl hirtelen kiemelkedõ szik-
lás hegyoldalt, amelynek a neve: Gel-
lért-hegy. Nevét a szent püspökrõl kap-
ta, aki ezen a helyen halt vértanúha-
lált. Gellértet lázadó pogányok támad-
ták meg, kõzáport zúdítottak rá, hoz-
zákötötték egy szekérhez és letaszították
a késõbb róla elnevezett hegyrõl. A hegy
„gyomrában” található a különleges
Sziklatemplom, az egyetlen magyar
alapítású férfi szerzetesrend, a pálo-
sok temploma. Érdemes betérni ide is
szentmisére!

Ha nehéz szívvel is kezded meg az új
tanévet, gondolj arra, milyen jó, hogy
olyan kiváló tanáraid vannak, akikre fel
lehet nézni mint példaképekre. Ahogy
Szent Imre herceg is felnézett Szent Gel-
lért püspökre.

Kovács Péter

M Ü N C H E N I M I N I S T R Á N S O K
L E L K I H É T V É G É J E

A Müncheni Magyar Katolikus Egy-
házközség ministránsai lelki hétvégén
vehettek részt július elején, melyrõl a kö-
zösség egyik tagja, Gramling Olivér kül-
dött élménybeszámolót.

A müncheni fõpályaudvaron találkoz-
tunk péntek délután tizenöt ministráns-
társammal. Úti célunk Teisendorf volt.
Amikor megérkeztünk, elfoglaltuk szo-
báinkat és megvacsoráztunk. Vacsora
után játszottunk és összeültünk, hogy
megismerkedjünk egymással, mivel tár-
saink nemcsak Münchenbõl érkeztek,
hanem Erdingbõl és Rosenheimbõl is.

Másnap reggel reggeli után lelki fog-
lalkozások következtek. Ennek kereté-
ben megismerkedtünk Szent Margit éle-
tével, a szentmise válaszait gyakoroltuk,
megnéztünk egy rövid tanító video-
filmet, illetve készültünk a másnapi
szentmisénkre, gyakoroltuk az énekeket,
elosztottuk, kik olvassák a könyörgése-
ket és szentleckét. Ebéd után kirándul-

tunk Salzburgba. Sétát tettünk az óváros-
ban. Megtekintettük a csodálatos dómot,
Mozart szülõházát és a Mirabell kastélyt.
Vacsora elõtt még maradt idõnk egy ki-
csit játszani.

Másnap reggel reggeli után összepa-
koltunk, mert el kellett hagynunk szo-
báinkat, majd szentmisén vettünk részt
a hotel kápolnájában. Ezután a kiseb-
bek kedvéért átismételtük, hogy ho-
gyan kell ministrálni, illetve hogyan
kell egy ministránsnak helyesen visel-
kedni. Ebédig még maradt egy kis
idõnk és így játszhattunk. Ebéd után el-
sétáltunk a faluba, ahol nagyon finom
olasz fagylaltot ettünk. Visszatérve szál-
lásunkra még búcsúzóul egy kicsit
játszhattunk, majd magunkhoz vettük
csomagjainkat és elindultunk a pálya-
udvarra. Gyorsan eltelt ez a hétvége.
Nagyon köszönjük a kirándulást Erzsi
néninek és János atyának!
Gramling Olivér, müncheni ministráns

K E R E S D A B É K É T !
Nemzetközi ministránstalálkozó Rómában

Rómában tartották július 30. és augusztus 3. között a nemzetközi ministráns-
találkozót, amelyen több mint 60 ezer fiatal vett részt. Magyarországról mintegy
1200 ministráns érkezett az Örök Városba.

A 12. Nemzetközi Ministránszarán-
doklat központi eseményén, Ferenc pápa
és a fiatalok találkozóján Német László
nagybecskereki megyéspüspök, a Nem-
zetközi Ministránsszövetség és a Nem-
zetközi Ministránszarándoklat elnöke
köszöntötte az egyházfõt. Beszédébõl az
alábbiakban közlünk részleteket:

Szentatya, nagy öröm számunkra,
hogy itt, Rómában találkozunk önnel.
Köszönjük, hogy ma, Szent Ignác, a Jézus
Társasága alapítójának liturgikus napján
fogadott minket. Mi, a világ tizenkilenc
országából érkezett ministránsok, zarán-
dokként jöttünk el Rómába, hogy megél-
jük a minket határtalanul szeretõ Isten ta-
pasztalatát, szeretetközösségben egymás-
sal és önnel, Szentatyánk. Zarándokla-
tunknak, az oltárszolgák tizenkettedik
nemzetközi zarándoklatának mottója a
következõ: „Keresd a békét, és járj a nyo-
mában!”. Ez mindannyiunk számára élet-
re szóló feladat. (...)

Ma Európában csaknem mindenütt bé-
kében élünk. Nagyon gyakran úgy fogad-
juk el ezt a békés állapotot, mint egy telje-
sen normális, szinte magától értetõdõ
tényt. És milyen szép lenne, ha a békés élet
a világ minden részén ilyen természetes
lenne! Sajnos, békében élni a világ számos
térségében csak egy vágy, mély sóvárgás.

Mindannyiunk szívében él ez a vágy a
békés életre. Ez az elõfeltétele a jó és teljes
életnek. Szeretnénk komolyan venni ezt a
béke iránti vágyat, amely szívünkben és
mások szívében él, és szeretnénk bátran
követni ezt a szándékunkat. Ahhoz, hogy
ezt tegyük, szükségünk van nyílt szívekre,
olyan szívekre, amelyek értékelik a külön-
bözõségeket, amelyek szeretetteljesen ta-

lálkoznak olyan emberekkel, akik másmi-
lyenek és másképpen gondolkoznak. Itt,
Rómában megpróbáljuk gyakorolni annak
mûvészetét, hogy szívünket bátran nyitva
tartsuk a találkozók során, az imában, a
közös játékban és az eucharisztiában,
amelyben intenzíven arra törekszünk,
hogy megtapasztaljuk Isten irántunk és
minden ember iránti végtelen szeretetét.
Így itt, Rómában akarjuk megtenni kis lé-
péseinket a világ békéje felé. (...)

Elhoztuk önnek, Szentatyánk az aján-
dékokat, amelyeket most szeretnénk be-
mutatni, közös esténk kezdetén. Az elsõ
egy zarándokkarkötõ, különbözõ kis ki-
tûzõkkel – ezek a mi színes közösségün-
ket jelképezik, különbözõ országokból
az oltár körül: a mi szeretetközösségün-
ket önnel, Szentatyánk.

A második egy zarándokkendõ, rajta
zarándoklatunk mottója: „Keresd a bé-
két, és járj a nyomában!”. Az ön kendõje
az egyetlen fehér kendõ. Személyesen
önnek készítettük. Tudjuk, hogy ön mi-
lyen sokat tesz a világ békéjéért. Csodá-
lattal tekintünk bátor és mindig konkrét
lépéseire. Minden bizonnyal ez nem
mindig könnyû. Ezzel a kendõvel meg
akarjuk önnek ígérni, hogy imádkozunk
önért, hogy mindig megtaláljuk a helyes
utat és a helyes szavakat a világ békés jö-
võjéért. Fogadja el most, Szentatya, az
ajándékokat a ministránsok kezébõl,
akik az Egyesült Államokból, Németor-
szágból és Ukrajnából érkeztek. Ezzel
erõteljes jelét kívánjuk adni annak, hogy
békében akarunk élni egymással. Szent-
atya, most szeretnénk az önnel való talál-
kozónkat a béke jegyében folytatni.

Vatikáni Rádió

Ú J Z A R Á N D O K Ú T E R D É L Y B E N
A Tasuleasa Social szervezet – amely

az utóbbi években számos akcióval és
kezdeményezéssel hívta fel magára a fi-
gyelmet – egy 950 kilométeres zarán-
dokutat álmodott meg Erdélybe. A híres
El Camino mintájára tervezett út egy ré-
sze még az idén elkészülhet.

Az egyesület július végén jelentette
be a Via Transilvanica nevû út létrehozá-
sát. A projekt gyulafehérvári bemutató-
ján a fõkoordinátor, Alin Uhlmann Use-
riu elmondta, hogy idén csak egy 100 ki-
lométeres szakasz készül el vélhetõen,

amely Szászrégentõl körülbelül Dorna-
vátráig vezet.

A zarándokút a tervek szerint gyalog és
kerékpárral egyaránt bejárható lesz, min-
den huszonötödik kilométernél friss ivó-
víz, szállás és étkezési lehetõség várja a za-
rándokokat. Az útvonal az erdélyi nemze-
tiségi sokszínûséget is figyelembe veszi.

A szervezet képviselõi már most biza-
kodók: remélik, amennyiben elkészül a
teljes, 950 kilométeres táv, évente leg-
alább 200 ezer zarándok vág majd neki.

Keresztény Élet Portál

A Z E R D I N G I M A G Y A R C S A L Á D O K
K Ö Z Ö S K I R Á N D U L Á S A

Az idei nyár egyik hétvégé-
jén családjaink nagy része zu-
hogó esõben indult útnak
Miesbach felé. Sokan nem is
bíztak a tábortûzben, amelyet
aztán a gyerekek nagy örömére
mégiscsak sikerült meggyújta-
ni egy lelki beszélgetés után.

A szombati reggeli után
szentmise következett, a mi-
sén gyermekeink olvasták föl
a könyörgéseket és volt mi-
nistránsunk is. A lelki progra-
mot a mise utáni lelki eszme-
csere zárta. Rövid kupakta-
nács után megállapodtunk a kirándulás
útitervében s elindultunk a Spitzingsee
felé. Pár perc közös gyaloglás után ketté-
vált a csoport, az edzettebbek egy hosz-
szabb túrára vállalkoztak, a többiek a ba-
bakocsival is járható utat választották.
Mindkét csapatnak volt kalandja bõven.
Néhányan felmásztak egy nem is létezõ
barlanghoz, a másik társaság pedig még
a térképrõl is lement. A túra végén alig

pár perces különbséggel értünk vissza a
kiindulási helyhez.

Vasárnap reggeli után barkácsolni,
bingózni, számháborúzni volt lehetõsé-
ge mindenkinek. A délelõtt gyorsan el-
telt, a csomagolás után korai ebéd követ-
kezett, majd indultunk is vissza Erding
felé, már most várva a következõ mies-
bachi hétvégét.

Somogyi Ágota, Erding

LENNI NEKED ZWANZIG RAPPEN?
– AVAGY ÉDES ANYANYELVÜNK

Nyár. A nyaralások szezonja. Eszem-
be jut egy réges-régi történet, az akkori
emigráció magyar változatáról.

Svájcban nyaraltunk, az olasz részen,
Tessinben. Kirándulgattunk egyszer a
Lago Maggiore fölé magasodó hegyi fa-
luba, Roncóba. Felkúszva a szerpentin
kanyarjain a fönti kis térre tettük le az
autót. Fiatalember szomszédunk éppen a
parkoló órájával bajlódva szól már távo-
labbi társának: „Lenni neked zwanzig
rappen?” Meglepett. Nézem kocsija
rendszámát, német, mint a miénk. Kérde-
zem németül:

– Honnét valók vagytok ezzel a ma-
gyarsággal?

– Hosszú történet.
– Mondd, hallgatom, érdekel.
– Apáink, a két fiatal testvér, a for-

radalom után disszidáltak. Az osztrák
elosztónál a kontingens arányában az
övét Svájcba, az enyémet Németor-
szágba irányították. Az élet rendje sze-
rint megnõsültek, az õ apja olasz lányt
vett el, az enyém németet. Apáink szor-
gosan dolgoztak, kellett a pénz az új

hazában a családra, anyáink neveltek,
tõlük tanultunk beszélni, otthon is az
anyanyelven beszélgettünk, õk olaszul,
mi németül. Az iskolában a nemzeti
nyelv mellé õ franciát, én az angolt
kaptam.

Amikor eljött a látogatások ideje, ész-
re kellett vennem, nem értünk szót egy-
mással az unokatestvéremmel. Mit lehe-
tett tenni? Elõszedtük azt a töredékes
nyelvet, amelyet egyikünk sem tanult,
csak éppen kisgyerek korunkban az asz-
tal alatt játszva hallottunk, amikor apá-
inkhoz magyarok jöttek látogatóba, és
vagy kártyáztak, vagy iszogattak fölöt-
tünk az asztalnál. És beszéljük még min-
dig magunk között. Ha nem is szép, de
legalább ezzel megértjük egymást.

Igen. Magyar sorsok az emigráció-
ban. Õk így, ha kényszeredetten és hiá-
nyosan, a maguk módján mégis ápolják
nyelvünket, amelyet még anyanyelvük-
nek sem mondhatnak, mert ugye az
„apanyelv” fogalma nem honosodott
meg szóhasználatunkban…
Misch Sebõ, Neuweiler (Németország)

Lelki beszélgetés és túrázás is volt a programban
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Kinek a Kerka, kinek a bunda, kinek a
cserép, vagy Kanada és a boldogság jut
eszébe, ha meghallja a szót: hód. Az
egykori Zala vármegye mai diákjainak,
legalábbis azoknak, akik jelentkeztek a
június elsejére meghirdetett jubileumi,
tizedik Hód-napra, nyilván játékot, ter-
mészetjárást, találkozást és a visszaté-
rés reményét, az újrakezdés esélyét is je-
lenti ez a szó.

A Magyar Földrajzi Társaság Zalai
Osztálya a nemzeti összetartozás jegyé-
ben szervezi meg minden évben az Iklód-
bördõcérõl induló Hód-tanösvény men-
tén a Hód-napot. Mivel a hód a névadó,
így természetesen megemlékeznek arról,
hogy a XIX. században itt már szinte ki-
pusztultnak hitt állat lassan visszatért
erre a vidékre. A tanösvény tájékoztató-
ja szerint körülbelül 10 család él a
Kerkán és a Csertán.

A hód egész Európában védett állat.
Elsõsorban értékes préme, és a gyógy-
hatásúnak hitt hódmirigye miatt va-
dászták, de állítólag a húsát is fogyasz-
tották. A Nobel-díjas német drámaíró,
Gerhart Hauptmann 1893-as tolvajko-
médiája, A bunda – Die Biberpelz –
címszereplõje miatt is nagyon sok hód-
nak kellett meghalnia, hiszen ez a rág-
csáló viszonylag kicsi, hasonló méretû,
mint egy kisebb testû kutya. A hód test-
alkata is mutatja, hogy alkalmazkodott
vízi és a vízparti életmódhoz. Az úszását
segíti, hogy hártya feszül a hátsó lábá-
nak ujjai között, a pikkellyel borított
erõs farkának köszönhetõen irányítani
tudja a mozgását, és ezzel teszi bizton-
ságosabbá a megkapaszkodást. Így
mindjárt érthetõ, honnan kapta nevét a
hódfarkú cserép.

A „Nagy Brehm”, az állatvilág ma is
legismertebb kézikönyve szerint a hódfé-
lék családjának két faját szokás megkü-
lönböztetni: a közönségeset és a kana-
dait. A természettudós leírja ugyan a kü-
lönbségeket, de lényegében hasonlíta-
nak egymásra. A kis hódok szülessenek
bárhol is, gyönyörûek – legalábbis a
hódmamáknak. Ezt már a világhírû
Szürke Bagoly, alias Archibald Stans-
feld Belaney írta Két kicsi hód címû re-
gényében. „A hódmama gyönyörûeknek
tartotta kicsinyeit, de az indián bizony
csak csúnya kis férgeket látott bennük,
nagy, lapátszerû hátsó lábaikkal, rövid
és kerek kis testükkel, apró gombra em-
lékeztetõ orrukkal. Inkább olyanok vol-
tak, mint a pukvhadzsik, a kis erdei ma-
nók, akik az indiánok képzelete szerint
az erdõkben tanyáznak. Valóban olyan
kis csúfságok voltak, hogy éppen ezért
Nagy Toll roppant aranyosaknak találta
õket, és végül elhatározta, hogy kiváló-
an meg fognak felelni játszótársak gya-
nánt a gyermekeinek.”

A természetkutatóként ismert legen-
dás szerzõ különösen sokat foglalko-
zott a hódok életmódjával, szokásai-
val, de legalább ilyen jól ismerte, élte
és éltette az indián kultúrát is. Így ez a
regény nemcsak a kis hódok, a család-
juktól elszakadt, megmentett állatok
története miatt lett népszerû, hanem az
indiánok miatt is.

Nagy élmény lehet a vigvam közepén
égõ tûz mellett hallgatni a Nagy Toll me-
séjét a két kicsi hódról, akik „annyira
szerették a két kis indiánt és egymást,
mert tudták: mit tesz az: elhagyatottnak
lenni, és mit tesz az: boldognak lenni.”
Kár, hogy amikor hamvába holt a tûz, a
mese is véget ért.

Filip Gabriella

H Ó D
Gyerek voltam és így

inkább csak halványan
emlékszem vissza azokra
az idõkre, amikor Ma-
gyarországon – csakúgy,
mint a Moszkva uralma
alá kényszerült többi ke-
let-közép-európai állam-
ban – a kereszt lekerült a
hivatalok, intézmények
faláról. Amikor a 70-es
években Münchenben te-
lepedtem le, az állami
szervek, így az iskolák
osztályaiban, vagy a bíró-
ságok tárgyalótermeiben
is, kereszt lógott a falon.
Ezeknek jó része szép
csendben azonban leke-
rült a falakról, miután a
Szociáldemokrata Párt
balszárnyához tartozó és
igencsak vallásellenes
Renate Schmidt család-
ügyi miniszter az ezred-
fordulót követõen hadjá-
ratot kezdett a feszületek
ellen. Nemrég az új bajor
tartományi miniszterel-
nök, a keresztényszociá-
lis Markus Söder – kor-
mánya döntése alapján –
elrendelte a keresztek ki-
függesztését az állami in-
tézmények falára.

A bejelentés parázs vi-
tát robbantott ki még a
saját pártja elnökségében
is. De az egyházi vezetõk
sem értékelték egybe-
hangzóan a döntést. Rein-
hard Marx bíboros, Mün-
chen-Freising Egyház-
megye érseke egy inter-
júban úgy vélte, hogy
Markus Söder intézkedé-
se a plébániák és a csalá-
dok szintjéig hatol, sok
esetben megosztottságot,
sõt nyugtalanságot vált
ki. A bíboros szerint egy
ilyen döntés elõtt ki kel-
lett volna kérni az egyhá-
zak és a társadalmi cso-
portok véleményét, de
még azokét is, amelyek
nem keresztények, és
mindannyiok számára fel-
tenni a kérdést, hogy mi-

lyen üzenetet küld ne-
künk az az Ember, akit a
feszületen látunk. A mi-
niszterelnök a döntést az-
zal magyarázta, hogy a
kereszt a nyugati világ
önazonosságának, vala-
mint kulturális értékei-
nek alapvetõ szimbólu-
ma is. Ezt azonban egy-
házi körök azonnal visz-
szautasították és rámu-
tattak arra, hogy aki pusz-
tán egy kulturális jelkép-
nek tartja a keresztet, az
nem értette meg a lénye-
get, következésképpen

ez a felfogás Markus Sö-
der kormánya részérõl
azt jelentené, hogy az ál-
lam nevében kisajátítják
a feszületet. A bajoror-
szági evangelikus egy-
ház püspöke, Heinrich
Bedford-Strohm szintén
a kereszt kötelezõ kifüg-
gesztése ellen foglalt ál-
lást, hangsúlyozva, hogy
a feszület mindenekelõtt
vallási jelkép, és nem le-
het csak a nyugati ke-
resztény kultúra szimbó-
lumának tekinteni. Ha
más szempontból köze-
lítve, de hasonló szel-
lemben nyilatkozott a Ba-
jorországban élõ musz-
limok vezetõje, Moha-
med Abu El Qomsan, aki
leszögezte, hogy a ke-
reszt magától értetõdõen
vallási szimbólum, amely-
nek kifüggesztése sérti

az állami semlegesség el-
vét. Nem osztotta ezt a
véleményt a bajorországi
zsidó hitközségek elnö-
ke, Charlotte Knobloch,
aki szerint a migránsok
integrálása miatt szüksé-
ges normákat és értéke-
ket pontosan meghatá-
rozni, az identitást pedig
ezeken keresztül meg-
mutatni.

David Berger katoli-
kus teológus nemrég meg-
jelent fejtegetésében rá-
mutatott arra, hogy nem
sokáig maradhat betölt-
hetetlen ûr egy ország
vallási vagy kulturális
életében. Németország-
ban most elõállt egy
ilyen helyzet, amibõl ki-
folyólag választani kell a
kereszt vagy a félhold
között. A teológust igen-
csak meglepte, hogy ép-
pen azok szálltak vitába a
feszület kifüggesztése el-
len, akiktõl a legkevésbé
sem várta volna senki: a
katolikus és protestáns
egyház vezetõi. Berger
szerint ezek a fõpapok
struccpolitikát folytat-
nak az iszlámmal szem-
ben, amit megzavarhat a
keresztek kifüggesztése.
Cikkében Berger kieme-
li, hogy az ateizmus üres-
sége a saría elõjátéka,
ahonnan ugyanis a ke-
reszt eltûnik, ott néhány
éven belül a félhold fog
diadalmaskodni, és az
emberi jogok, valamint a
német alkotmány helyé-
be a Korán és a saría, te-
hát az iszlám jogrend lép
majd. David Berger arra a
következtetésre jut, hogy
akinek szívügye a szabad-
elvû demokrácia és jogál-
lam fennmaradása, annak
a keresztet kell választa-
nia. Azt a keresztet, ami a
mai kereszténység számá-
ra a szabadság és az élet
szimbóluma.

Vincze András

K E R E S Z T A F A L O NE M B E R T V A G Y
F O G Y A S Z T Ó T ?

A politikai demokrácia nem lehet üd-
vös egy nemzet számára akkor, ha a kul-
túrdemokrácia nem készíti elõ azt. Csak
olyan emberek dönthetnek öntudatosan a
sorsukról, akiknek megvan ehhez az intel-
ligenciájuk – Klebelsberg Kunó szavai
ezek. A száznegyvenhárom éve született
gróf – aki nyilván a szeptemberi tanévkez-
désrõl jutott eszembe – azon nem túl nagy
számú arisztokraták közé tartozott, akik
nemcsak hangoztatták, hanem valóban hi-
vatásuknak tekintették a nemzet szolgála-
tát. Szent István után a tatárjárást követõ-
en IV. Bélát tisztelte meg a történelmi em-
lékezet a második honalapító kitüntetõ jel-
zõjével. Egyre inkább azt hiszem, hogy ha
beszélhetünk „harmadik honalapítóról”,
akkor az talán Klebelsberg Kunó lehet. Ez
az elõretekintõ, tisztességes politikus.

Trianon sokkját követõen, amikor Ma-
gyarország elveszítette területének két-
harmadát és magyar nemzetiségû lakos-
ságának egyharmadát, nyersanyaglelõ-
helyeit, amikor a fojtogató határok mö-
gött az utódállamok hatalmas összegeket
fordítottak a fegyverkezésre, akkor õ öt-
ezer tanyasi iskolát és tanítói lakásokat
épített, egyetemeket fejlesztett; a tömeg-
sporttól a külföldi magyar intézetek felál-
lításáig, a Magyar Tudományos Akadé-
mia mûködésének újraindításáig, a szak-
oktatási rendszer kiépítésétõl az ösztön-
díjak alapításáig terjedõ tevékenységével
azt hirdette, hogy lesz magyar feltáma-
dás. Személyes tekintélye révén a kivér-
zett, szegény országban hatalmas össze-
geket volt képes az oktatás és a kultúra
fejlesztésére megszerezni, mert tudta,
hogy szellemileg és lelkileg kell elsõdle-
gesen újjáépíteni az országot. Vezéresz-
méje volt a kultúrfölény, amely az õ sze-
mében nem a felsõbbrendûség érzetének
hamis gõgjét, hanem önmagunk föleme-
lésének nemes feladatát jelentette.

Kevés idõszerûbb tennivalónk lehet
ma annál, hogy emlékezünk erre a ma-
gyar politikusra. Aki láthatóan az egész
nemzet felemelkedését, nem pedig szûk
társadalmi rétegek mérhetetlen gazda-
godását tekintette politikusi feladatá-
nak. Aki a tehetség és a rátermettség –
nem pedig osztály- vagy éppen vagyoni
szempontok – alapján tudta csak elkép-
zelni az oktatási rendszerben végbeme-
nõ kiválasztódást. Olyan elitképzést
szervezett, amely mögött (és nem alatt!)
színvonalas elemi és polgári iskolai há-
lózat állt. Hittel és józan célratöréssel
dolgozott mindezek megvalósításáért.

Jólesik legalább emlékezni rá, hogy
Magyarországnak volt olyan kultuszmi-
nisztere, aki hitte, hogy nem feltétlen azt
kell adni a tömegeknek, amit azok vár-
nak vagy követelnek, hanem azt, amire
vágyniuk kellene. Ez a tiszta fejû és tisz-
ta kezû hivatalnok tudta, amit egyébként
minden normális szülõnek és pedagó-
gusnak tudnia kell: hogy az oktatásnak,
a nevelésnek, a kultúrának nem az
ilyen-olyan igények kielégítése, hanem a
magasabb rendû igények felkeltése az
igazi célja. Hívõ keresztényként azt is
tudta, hogy ez nem lehetetlen, és hogy
vannak ilyen magasabb rendû igények.

Az általa elképzelt, támogatott okta-
tás és mûvelõdés eredményei nyomok-
ban még mindig láthatók, minden rom-
boló hatás ellenére – hosszan lehetne
sorolni ezeket, amelyek nem értek véget
1989-ben, sõt... A Klebelsberg által el-
képzelt oktatás és kultúra még felelõs
polgárt, embert akart nevelni. Az a szisz-
téma viszont, amelyet – egymásnak sû-
rûn ellentmondó, meggondolatlan (vagy
csak annak látszó?) oktatási reformok és
kulturális koncepcióváltások következ-
ményeként – ma láthatunk, mintha már
csak választót, munkaerõt és fogyasztót.

Hogyan lesz ebbõl magyar feltámadás?
Kipke Tamás

Ministránsok ezrei szí-
nesítették július 29–au-
gusztus 4. között Róma
szent helyeit és utcáit. A
18 országból érkezett 56
ezer résztvevõ második
legnépesebb csoportja a
magyar volt. Amint a
nemzetközi találkozó el-
nöke is magyar: Német
László SVD nagybecske-
reki püspök. A nemzetkö-
zi program mottója –
„Keresd a békét és járj a
nyomában” – arra utal,
hogy béke csak a sokszí-
nûség elfogadásával le-
hetséges.

A ministrálásnak is
megvan a maga története.
Egykor a kezdõ minist-
ránsok nemcsak a latin
válaszokkal küszködtek,
de a misekönyv átvitele
az oltár egyik oldaláról a
másikra is igazi próbaté-
tel volt. Ezért is jelentett
egy kisfiú számára nem
kis büszkeséget, ha már

az oltárnál ügyesen szol-
gálhatott.

A szentmisék minist-
ráns-szolgálata a 8. szá-
zadra alakult ki, amikor a
résztvevõ hívõk már nem
tudtak latinul és helyet-
tük a ministránsok vették
át a misézõ pap felszólí-
tásaira adott válaszokkal.
Ünnepi alkalmakkor fel-
nõtt férfiak, máskor a
szolgálatra nevelt fiúk le-
hettek ministránsok. Az
egyes közösségek buz-
góságát a ministránsok
számából és tevékenysé-
gébõl mérhették le.

A ministránsképzés jó
alkalma volt mindig a
hitoktatás, vallásos neve-
lés kiegészítésének, el-
mélyítésének. Sok papi
hivatás indul ebbõl az ol-
társzolgálatból. A litur-
giában való részvétel, a
ruházat, viselkedés, a fi-
úk nevelésében fontos
szerepet játszik.

A II. Vatikáni Zsinat
(1962–1965) liturgikus re-
formja természetesen nagy
változást hozott a minist-
ránsok szolgálatában. Egy-
részt a lányok is lehetõsé-
get kaptak erre. Másrészt
a magyar nyelvû liturgiá-
ban a ministráns többé
nem a hívõk helyett, ha-
nem az õ válaszait, imáit
vezetve kap szerepet. A
ministránsruhák is kü-
lönbözõek. De bármi-
lyen ministránsruha a li-
turgia ünnepélyességét
szolgálja.

Ferenc pápával július
31-én találkoztak a mi-
nistránsok. Hozzájuk in-
tézett szavait négy nyel-
ven tolmácsolták: ango-
lul, németül, franciául és
magyarul. Elsején pedig
Ternyák Csaba egri érsek
mutatott be velük szentmi-
sét a Loyolai Szent Ig-
nác-templomban.

Rosdy Pál

M I N I S T R Á L Á S E G Y K O R É S M A
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A ’70-as évek elején, amikor elõször jártam Erdélyben barátaimmal hátizsá-
kos turistaként, az egyik székely családnál kaptunk egy bakelit lemezt a szállás-
adó bácsitól. „Fagyöngy” volt a címe. Rajta Illyés Kinga, az erdélyi magyar elõ-
adó-mûvészet emlékezetes alakja erdélyi magyar költõk verseibõl, mezõségi és
csángó népdalokból adott elõ egy felejthetetlen válogatást. Emlékszem, este zárt
ajtók mögött lélegzetvisszafojtva hallgattuk a közös asztalnál a háziakkal.
Kányádi Sándornak a Fától fáig címû verse is szerepelt a lemezen. Döbbenetes
erõvel hatott rám e fájdalmas lüktetésû költemény, amely a mese fordulatait
imitálva egy kisfiúról szól, aki a rábízott és elkóborolt lovak keresésére indul, s a
sötétedõ erdõben fától fáig kapaszkodva hallgatózik, merre lehetnek a jószágok,
hiszen nélkülük nem térhet haza. Keresése az elveszett otthon, az elveszett haza
allegóriája, ahol az elszakított nemzet fiának már csak lopózkodva, fától fáig ta-
pogatózva lehetséges rátalálni az elveszett kincsre, az elveszett otthonra.

E lemez késõbb bejárta Európát, fel-
keresve és megszólítva a sokfelé szét-
szóródott magyarságot is. Erdély kiáltá-
sa volt, fogódzót keresõ kinyújtott kéz,
félelemtõl remegõ, de hitében bátor és
magyar. Ez volt az elsõ szívbemarkoló
Erdély-élményem és az elsõ ismerkedé-
sem Kányádi Sándorral, aki most már
fától fáig kapaszkodó útjának
végsõ állomására ért az Örök
Hazában.

Újságíróként késõbb sok-
szor találkozhattam vele sze-
mélyesen is, s megfaggathat-
tam költészetrõl, politikáról,
hitrõl, hazaszeretetrõl. Elsõ-
ként egy zirci látogatás emléke
villan fel, amikor Sándor bácsi
egy gyermekeknek rendezett
író-olvasó-találkozó vendége
volt. Megtapasztalhattuk mély
humánumát, s azt, ahogy a leg-
kisebbeket is elvarázsolta per-
cek alatt meséjével, játékos,
tréfákkal tûzdelt stílusával.
Nagy álmélkodások és kaca-
gások közepette találgatták a
kicsinyek versei alapján, hogy
hol is kezdõdik és „Meddig tart a rigó-
fütty”, s honnan indul „A mindennapi
kenyér” útja.

A szülõkhöz szólva olykor hamiskás
mosollyal intett Sándor bácsi: „Persze,
sokan a sorok mögött politikai szimboli-
kát és különös összefüggéseket is keres-
nek…!” A találkozó utáni riportban is ki-
tért erre: „Csak vers van és nem vers az
én szótáramban. Petõfi és Arany korá-
ban sem beszéltek felnõtt- és gyermek-
versekrõl. Akkoriban még az irodalmi
’gyermekkonfekció’ nem volt kialakulva.
Egy szövõszéken szõtték a kelmét, ami-
bõl készült a hátulgombolós és az elöl-
gombolós pendely egyaránt. Az én szá-
momra az Anyám tyúkja egyenértékû a
Szeptember végén-nel. S Petõfit, Aranyt,
a Bibliát is tudom ajánlani bárkinek
gyermekolvasmányként is.”

Ekkor hallottam elõször azt a történe-
tet, amelynek a csattanóját késõbb szinte
szállóigeként idézték Sándor bácsitól: „a
vers az, amit mondani kell”. E mondat
eredetileg egy kisdiáktól hangzott el,
mesélte a költõ, aki egy falusi író-olvasó
találkozón azt kérdezte tõle: „Mi a
vers?” „A kérdéstõl egészen zavarba jöt-
tem – idézte – s hirtelen visszakérdez-
tem: ’Mondd meg te, szerinted mi a
vers!?’ Erre a kisfiú is zavarba jött, s azt

mondta hebegve: ’a vers az, amit mon-
dani kell’.” „Erre, mintha valami távoli,
az idõk kezdetétõl hirtelen ideért fuvallat
legyintett volna meg – emlékezett Sán-
dor bácsi a mondat hatására. Mintha Ho-
mérosz riadt volna föl bóbiskolásából, s
nyitotta volna rám fénnyel teli világtalan
szemét. Mintha a Gutenberg óta könyvbe

számûzött versek, poémák egyszerre
mind hazaszabadultak, pódiumra, kép-
ernyõre álltak volna... Igen: A vers az,
amit mondani kell!”

Nagy élményem volt Sándor bácsi
költõi ciklusa, a Vannak vidékek is,
melynek már az Elõhang-ja is szívbe-
markoló emlékképeket idézett fel ben-
nem. A Gryllus-fivérek megzenésítésé-
ben a Mûvészetek völgye „versudvará-
ban” minden évben hallhattuk barátaim-
mal: „vannak vidékek gyönyörû / tájak
ahol a keserû / számban édessé ízesül /
vannak vidékek legbelül…” Nekem nin-
csenek ugyan erdélyi felmenõim, mégis,
ha a Királyhágón, a Hargitán, a csíki ha-
vasok vidékén járok, mindig a zalai
dombság jut az eszembe, s az én gyer-
mekkori nyaraim anyám, nagyanyám
szülõhazájában. Az a még szinte érintet-
len, szabályozatlan vidék, amelyet hiába
keresnék ma már, mert a civilizáció elra-
gadta. De Erdély területén még élnek e
természet alkotta, Isten teremtette vidé-
kek, ahol talán épp’ a politikai indítékú
mellõzés mentette meg a természetet a
kizsarolástól.

Kapolcson egy alkalommal mélyrõl
feltörõ vallomást tett Kányádi Sándor
arról, mit jelent számára a haza: „Bár
sokan beszélnek egységes magyar iro-

dalomról, de közben
magyar és határon túli
irodalmat kiáltanak.
Én vallom, hogy csak
magyar van és nem ma-
gyar, nincs ’határon
túli magyar’! Mert a
magyarság összetarto-
zása határok feletti. A
világon bárhol is élje-
nek magyarok, õk is a
nemzet tagjai – határ-
talanul.”

Az anyanyelvápo-
lásról és abban a Kár-
pát-medencei magyar
iskolák feladatáról pe-

dagógusok vendégeként tett hitet
Veszprémben: „A nemzetegyesítés egyet-
len módja, feltétele az anyanyelv meg-
õrzése, az anyanyelvi képzés. A ma-
gyarság megmaradásának, túlélésének
biztosítékai az anyanyelv, az iskola, a
templom. Kicsi körömversével illuszt-
rálta a nyelvvesztés tragikus következ-
ményeit: „Nyeld le a nyelved! / Egy-
szerre jóllakhatsz vele: / egyetlen egy-
szer.” Emlékezetes vallomása a Ma-
gyar Kultúra Követe kitüntetés átvéte-
lekor Budapesten: „A szavak vándor-
köszörûse vagyok, elkopott névszókat,
kicsorbult igéket élezek…”.

A ’90-es évek közepétõl irodalmi
berkekben sokan úgy vélték, a rendszer-
váltás után az irodalomnak már nincs
társadalmi, politikai küldetése, ezért
nincs más feladata, mint a szórakozta-
tás, a vers értéke is pusztán a mûvészi
megformálásában rejlik…

„A félelem bennem is él az
irodalom jövõjérõl a modern
versáradatot érzékelve – ami
sajnos kevésbé szolgálja az em-
bert, mint a mûvészetet… A köl-
döknézõ magatartás etikátlan;
tisztán irodalmi motiváció és
esztétikai célzatú irodalom a
posztmodern korban sem állja
meg a helyét” – vélekedett er-
rõl. S valóban, modern, közpon-
tozás nélküli prózaverseiben, a
posztmodern formákon, fordu-
latokon keresztül be is bizonyí-
totta ezt. Amint kortársa, Nagy
Gáspár is, a fiatalon elhunyt
költõ, aki mesterének vallotta
õt. „Mi volna évei mögött?” cí-
mû versében ekképp összegezte
Sándor bácsi szellemi-lelki port-

réját: „Szamos Nyárád és Küküllõ /meg-
morajló / hangja / mögött (…) félte-
nyérre és körömre / vagy a fekete ko-
rongra / rótt versek / mögött / is van egy
másik költõ / fénybõl s gondból/ egybe-
rostált / ember-vándor / el nem romló / el
nem vásó / mert szívébõl tud õ szókat / Is-
ten hû írástudója…”

Egy balatoni elõadóestje alkalmával
politikusabb versei is felszínre kerültek.
A világon közösek a problémák, s a köl-
tõk egyetemes küldetése a hátratételek-
tõl, magára hagyatottságtól küszködõk,
szenvedõk segítése, emelte ki. A találko-
zó „fináléjaként” személyes elõadásában
pedig fölhangzottak a Kuplé a vörös vil-
lamosról felrázó erejû sorai. Különösen
a vers Mellékdalának volt félelmetesen
aktuális üzenete minden magyarhoz ak-
kor, 2009-ben: „de holtvágányra döcö-
gött-e / vajon a veres villamos / eljárt-e
az idõ fölötte… s nem lesz-é vajon visz-
szatérte / boldog aki nem éri meg…”.

Mikor egy erdélyi utunk Sándor bá-
csi szülõfaluját, a pünkösdi csengésû
Nagygalambfalvát is érintette, baráta-
immal felidéztük felejthetetlen forrás-
tisztaságú vallomását, a “Mikor szülõ-
földje határát megpillantja” címû hat-
sorosát, megállva a település határában
a keresztnél: „a szívem kolumbusz ár-
bockosárból / kiáltó matróz amikor /
idáig érkezem / minden más táj csak
óceán / ez itt a föld / a föld nekem”.

Most, hogy testben már nincs közöt-
tünk, s hogy tudjuk, az „óceánból” haza-
érkezett, s Nagygalambfalva földje lett a
szemfedõje, költõi eszményképének, Pe-
tõfi Sándornak rokonsorai is eszünkbe
juthatnak, melyeket oly sokszor idézett:
„Itt ringatták bölcsõm, itt születtem. / Itt
borúljon rám a szemfödél, itt / Dombo-
rodjék a sir is fölöttem”. Kányádi Sán-
dor végsõ vágya most a búcsú óráiban
beteljesedhetett…

Köszönet érte a minden kegyelem Is-
tenének!

Toldi Éva

F Á T Ó L F Á I G A Z Ö R Ö K H A Z Á B A N
Emléksorok Kányádi Sándorról

Egy író-olvasó találkozón Zircen

A Z Õ R V I D É K
V É R T A N Ú J A

Emlékezés Szemelliker Antalra

Biczó Zalán gyõri könyvtárvezetõ és
történész fáradhatatlan kutatója az Õrvi-
déknek, a burgenlandi községekhez kö-
tõdõ egyházi személyek, plébánosok tör-
téneteinek. A Hitvallás címû gyõri kato-
likus havi lapban rendszeresen jelennek
meg írásai kutatásainak eredményeirõl.

Biczó Zalán történész több, Burgen-
landban tevékenykedett magyar plébános
történetét is felkutatta már, így Mészáros
Kálmán középpulyai, Czingraber Lajos
miklósfalusi, Békeffy István gálosi,
Engelits György répcekõhalmi és dérföl-
di, Freyler János zurányi és féltoronyi,
Kaufmann István németkeresztúri, Lévay
Pál lajtakátai, Mimlich János lajtakört-
vélyesi, Szüsz József féltoronyi, Varga
István zárányi és Varga Sándor zurányi
plébánosokról is megemlékezett már írá-
saiban.

Sokan elfelejtették Szemelliker Antal
plébános nevét is, aki Vulkapordányban
született 1882. május 25-én, horvát
anyanyelvû családban. A gyõri kissze-
mináriumban tanult 1897-tõl, majd a pa-
pi nagyszemináriumban folytatta tanul-
mányait. Gyõrben 1905. június 30-án
szentelte pappá gróf Széchenyi Miklós
gyõri püspök. Újmiséjét szülõfalujában,
Vulkapordányban mutatta be. Jövõre
lesz száz éve, hogy a Tanácsköztársaság
idején kivégezték. Sírja a burgenlandi
Fülesen (Nikitsch) található, Magyaror-
szágon még nincs emlékhelye, emlék-
táblája. A közlegõ évfordulóra Biczó Za-
lán történész emléktáblát állítatna Gyõr-
ben, ott ahol tanulmányait végezte.

A Tanácsköztársaság 133 napja alatt a
Gyõri Egyházmegyében két ártatlan pa-
pot végeztek ki: Wohlmuth Ferenc csá-
szári plébánost és Szemelliker Antal fü-
lesi plébánost. A császári plébános úrról
sokan és sok helyen megemlékeztek,
Császáron pedig szobrot is emeltek tisz-
teletére néhány évvel ezelõtt. Szemelli-
ker Antalról azonban keveset tudtunk
2011-es róla szóló könyv kis emlék-
könyv megjelenéséig. Biczó Zalán
könyvében – Szemelliker Antal 1882–
1919 – nyomon követhetjük a fiatalon el-
hunyt pap sorsát. „A Horthy-rendszer-
ben a soproni sajtó még halálának 10. év-
fordulóján is megemlékezett róla, de ké-
sõbb, a kommunizmus ideje alatt teljes
hallgatás övezte a rémtettet. A mártír pap
temetése után fél évvel Ausztriához csa-
tolták Füles községet, ez a történelmi
tény megnehezítette az emlékek ápolását
és a magyar területek lakossága csak ne-
hézségek árán tudott Szemelliker Antal
sírhelyéhez elzarándokolni” – mondta el
Biczó Zalán.

A Gyõri Egyházmegyei Levéltárban
találta meg a szerzõ Mihályi Ernõ bencés
tanár kéziratát, amit a Tanácsköztársa-
ság ideje alatt, a mártír pap kivégzése
után vetett papírra. Pontosan megírja a
gyõri püspöknek, hogy miként teltek a
plébános úr utolsó percei. Mihályi Ernõ
volt a gyóntatója és utolsó perceinek ta-
núja Szemelliker Antalnak. Titkos irat-
ként küldte meg a püspöknek a beszámo-
lót és ezzel bátor tettel megörökítette a
tragikus eseményt.

B. Z.A Fagyöngy címû régi bakelitlemez

Szemelliker Antal fülesi plébános
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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,
Hospitaalstraat 3 büs 8, 3600 Genk, Belgium,Tele-
fon: 0032/89–354–650. 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 M I H Á L Y I G É Z A ,
A R Ó M A I M A G Y A R K Ö Z Ö S S É G T A G J A

Németh László atya megemlékezése

Nyolcvannyolc éves korában, június
30-án elhunyt a római magyar közösség
egyik oszlopos tagja, Mihályi Géza.
Bencés atyáktól kapta az erkölcsi alapo-
kat és az olasz nyelv szeretetét. Az
ÁVÓ illegális szervezkedésért börtönre
ítélte. Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc aktív résztvevõje, majd az
olaszországi magyar emigráció tagja.
Kapisztrán Szent János szülõvárosával,
Capestranóval testvérvárosi kapcsola-
tot létesített. Lelki üdvéért Németh
László prelátus mutatott be szentmisét
július 3-án, a római Szent István Ház
kápolnájában.

Felsõgallán (Komárom vármegye)
született 1930. április 18-án. Pannonhal-
mán, a bencések olasz gimnáziumában
érettségizett 1948-ban. Az elsõ évben
Békés Gellért OSB volt az osztályfõnö-
ke. Az ELTE Bölcsészkarán folytatott
tanulmányokat olasz–magyar szakon.

1951. február 22-én letartoztatta az
ÁVÓ és „illegális szervezkedésért“ há-
rom és fél év börtönre ítélték, amelyet 4
hónap híján le is töltött. 1954- ben sza-
badult. 1956-ban a forradalom kitörése-
kor Kelenföldön, a jármûfejlesztési in-
tézetben dolgozott. Október 24-én be-
választották a munkástanácsba, de in-
kább az Egyetemi Forradalmi Tanács
tevékenységében vett részt, sajtóanya-
got terjesztett. A forradalom leverése
után, november 26-án Sopronkõhidánál
elhagyta az országot.

Bécsen át Olaszországba emigrált,
ahová december 2-án érkezett meg.
Tolmácsként segítette azokat, akikkel
együtt érkezett. A Vöröskereszt meg-
bízásából végigjárta a menekülttábo-
rokat, és a magyarokról felmérést ké-
szített. A Calambronei táborból 1956
decemberében ment Rómába. A forra-
dalom miatt üresen maradt Római Ma-
gyar Akadémián a Pápai Magyar Inté-
zet által létrehozott egyetemista kollé-
gium lakója lett, amely 1957-ben át-
költözött a Via de Cestarira. 1957 feb-
ruárjában Rómában részt vett a Sza-
bad Magyar Diákok Szervezetének
megalakításában, amelynek harma-
dik, Rómában tartott kongresszusán
1958. október 23-án egy évre elnökké
választották. 1962-tõl az Olasz Rádió-
és Televízió, a RAI külföldi adásainak
magyar részlegén dolgozott.

1958-ban vette fel a kapcsolatot Ka-
pisztrán Szent János szülõvárosával,
Capestránóval. 1966 óta minden évben
népesebb zarándokcsoportot vezetett
Capestránóba október 23-án, Nándorfe-
hérvár hõsének ünnepére. 1995-ben vo-
nult nyugdíjba. 1993-tól tagja a Szent
István Alapítvány Igazgatótanácsának.
Két felnõtt gyermeke van.

1990-ban 1956-os emlékérem, 1994-
ben Cultura Hungarica, Honvédelem
Kitüntetõ cím I. Osztály, 2001- ben Pro
Patria Hungarica emléklap, 2010-ben
Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
reszt, Aranyérem az Olasz Állami Rá-
dió- és Televíziótól 30 éves szolgála-
tért, Pro Meritis Merlitensis (Máltai Lo-
vagrend).

*
Mihályi Géza hamvait Capestrano

olasz város temetõjében helyezték örök
nyugalomra július 14-én. A temetési

szentmisét Németh László Imre olasz-
országi fõlelkész, a Szent István Alapít-
vány elnöke mutatta be. A temetési
szentmisén mondott homíliájában Né-
meth László utalt arra, hogy a Kapiszt-
rán Szent János ünnepére szervezett za-
rándoklatok, minden év október 23-án,
alkalmul szolgálnak majd arra, hogy
megálljanak Mihályi Géza sírjánál, és
az õ lelkesedésével építsék tovább a
kapcsolatot Capestrano és Magyaror-
szág között.

Magyarország római nagykövetségét
Selmeci Balázs elsõ beosztott, a szent-
széki magyar nagykövetséget Érszegi
Márk ügyvivõ, a Szent István Alapít-
ványt pedig, amelynek Mihályi Géza
1993 óta tagja volt, Szokoly György kép-
viselte a szentmisén.

(Vatikáni Rádió)

ÉLETÜNK

Budapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:

KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.

Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036) 1/328 01 97
Fax: (0036) 1/328 01 98

E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
www.keresztenyelet.hu

*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János

Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:

Ramsay Gyõzõ, Vincze András

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München

Verantwortlicher Herausgeber: Merka János

Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19

E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de

*
Abonnement für ein Jahr: 20 EUR

11 Exemplare

nach Übersee mit Luftpost USD 60
*

ELÕFIZETÉS:

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!

Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,

oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
1 példány ára: 2 EUR

Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR

Tengerentúlra US$ 60
BANKSZÁMLÁNK:

Szent Maximilian Kiadó
OTP Banka Slovensko, Komárno

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

*
Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETÜNK

*
Druck:

Micropress Kft.

H–3516 Miskolc, Ács u. 12.
*

Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET

MELLÉKELTÜNK.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!
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***

KÖSZÖNTÕ
A negyven éve Németországban élõ

Orosz Mihály, az Életünk régi elõfizetõ-
je a közelmúltban ünnepelte nyolcvana-
dik születésnapját. A jeles évforduló al-
kalmából szeretettel üdvözli a világ ma-
gyarságát és az ismerõseit. �
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H Í R E K – E S E M É N Y E K
A nagybecskereki püspök jubileuma

Nagybecskereken hálaadó szentmise
keretében emlékeztek meg Német Lász-
ló SVD püspökké szentelésének tízéves
jubileumáról. A fõpásztor együtt misé-
zett a szomszédos Temesvári Egyház-
megye kinevezett püspökével, Pál Jó-
zsef Csabával és elõdjével, Martin Roosz-
szal, valamint a Nagybecskereki Egy-
házmegye lelkipásztoraival és két indo-
néziai rendtársával.

Magyar Történelmi Családok
Emléknapja

Elsõ ízben tartották meg a Magyar
Történelmi Családok Emléknapját júni-
us 2-án, Budapesten. A nemesség ma élõ
tagjai találkozásukat a városligeti Jáki
kápolnában ökumenikus istentisztelettel
tették teljessé. A közös imádságot vezetõ
lelkipásztorok Kránitz Mihály, Csepregi
András, Pajor András és Balog Zoltán
voltak.

Pozsonyi emlékezés

A pozsonyi ferences templomban
szentmisét mutattak be június 30-án,
szombaton a második világháború utá-
ni pozsonyligetfalui áldozatok lelki
üdvéért. Ugyanezen a napon az Ma-
gyar Közösség Pártja pozsonyi székhá-
zában „1948 – A hontalanságból a
totalizmusba” címmel tartottak nem-
zetközi történelmi konferenciát. Dél-
után megkoszorúzták a pozsonyliget-
falui emlékmûvet.

Önellátó nagycsaládok
Kárpátalján

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületével közösen szervezett „ön-
ellátó nagycsalád” program keretében
kacsát, csirkét, nyulat ajándékozott jú-
nius végén a Máltai Szeretetszolgálat
hetven családnak. Július 29-én Beregar-
dón osztották szét a kisállatokat a két
szervezet munkatársai a háztájival is
foglalkozó családoknak. A legtöbben
csirkét igényeltek, de volt, aki kacsát és
nyulat kért. A jószágok felneveléséhez
takarmányt is adományozott a karitatív
szervezet.

Szerzetesek találkozója
Németországban

A németországi Selbitzben rendezték
meg július 4. és 10. között a szerzetesek
nemzetközi ökumenikus találkozóját. Ál-
talában kétévenként szervezik meg – min-
den alkalommal más országban – azt a

konferenciát, amelyen különbözõ feleke-
zetek a világ más és más pontjairól érke-
zett szerzetesei közel egy héten keresztül
együtt imádkoznak, beszélgetnek, elõadá-
sokat hallgathatnak meg. Magyarországról
Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropo-
lita vett részt az idei találkozón.

Magyar fõpapi szentmise Litvániában

Elõször ünnepeltek magyar nyelvû
fõpapi szentmisét július 30-án a litván
fõváros Szent Szaniszló és Szent László
katolikus székesegyházának a magyar
király tiszteletére épített kápolnájában.
A szentmisét Veres András gyõri me-
gyéspüspök, az MKPK elnöke celebrálta
magyar zarándokok jelenlétében.

Márton Áron-zarándoklat

Tizenötödik alkalommal rendezték
meg július 2. és 4. között azt a zarándok-
utat Erdélyben, amelynek célja: jobban
és a lehetõ leghitelesebben megismerni
Isten szolgája Márton Áron püspök éle-
tét, tanítását és életpéldáját. A Kovács
Gergely, Márton Áron püspök boldog-
gáavatási ügyének posztulátora és Fe-
rencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió
önkéntes munkatársa által szervezett és
vezetett zarándoklat fõbb állomáshelyei
Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos, Szász-
régen, Máramarossziget, Kapnikbánya,
Dés, Kolozsvár és Gyulafehérvár voltak.
A Gyulafehérvári Római Katolikus Fõ-
egyházmegye tizenhét településérõl és
Budapestrõl érkeztek zarándokok. A fõ-
pásztor Katolikus Egyházon túlmutató
tiszteletét tanúsítja több református za-
rándok részvétele.

Csökkent a hívõk száma

Az utóbbi egy évben jelentõsen csök-
kent a keresztény felekezetek híveinek
száma Németországban – derül ki a Né-
metországi Protestáns Egyház (EKD) és
a Római Katolikus Egyház német püs-
pöki konferenciája által július 20-án
közzétett egyházi statisztikából. A leg-
újabb németországi felmérések szerint
az országban a protestáns hívek 21,5
millióan vannak – 390 ezerrel keveseb-
ben, mint tavaly; a Római Katolikus
Egyház tagjainak száma egy év alatt
270 ezerrel csökkent: 23,3 millióra. A
Németországban élõ 82,7 millió ember
57,6 százaléka tartozik valamelyik ke-
resztény felekezethez.

Jubiláns papok köszöntése

A Gyulafehérvári Fõegyházmegye ha-
gyományához híven, Jakubinyi György
érsek meghívására június 22-én Gyulafe-
hérváron találkoztak és adtak hálát Isten-
nek az egyházmegye ezüst- és aranymisés
papjai. Ezüstmisések (25 év): Dávid
György (Sepsiszentgyörgy-Krisztus Ki-
rály), Holló László (Kolozsvár BBTE),
Kerekes László (Kézdivásárhely-Boldog
Özséb), Kovács Gergely (Róma), Nagy-
György Attila (Bozen Brixen). Aranymi-
sések (50 év): Antal András (Cleveland),
Bene Gábor (Székelyvécke), Bíró Lajos
(Csíkszereda), Csíki Dénes (Nyárádkösz-
vényes), Gergely Fülöp (Csíkborzsova),
Jakab-Fancsali Kálmán (Ozsdola), Orbán
Menyhért (Székelypálfalva), Simon Dé-
nes (Székelyudvarhely), Tamás József se-
gédpüspök (Csíkszereda), Vass Zoltán
István (Nagykászon). �

KÖSZÖNETET MONDUNK TÁMOGATÓNKNAK:

Takács Gábor, Németország – 20 EUR.

Az Életünk támogatására adományokat a következõ számlára lehet befizetni:

SZENT MAXIMILIAN KIADÓ
OTP Banka Slovensko, Komárno

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

(Kérjük, hogy az átutalás során tüntessék fel az ADOMÁNY szót.)

Kacsát, csirkét, nyulat kaptak a családok
(Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

„SOKAKAT TANÍTOTT AZ IGAZSÁGRA”
In memoriam Gajáry Aladár (1929–2018)

Gajáry Aladár 1929. február
28-án született Kapuváron, és
tanulmányait is ott végezte. A
Székesfehérvári egyházmegyé-
be jelentkezett papnövendék-
nek, és 1947–1956 között a ró-
mai Gregoriana Egyetemen
végezte filozófiai és teológiai
tanulmányait. Papképzése a
pápai német kollégiumban folyt,
ahol Radics János és Kada La-
jos is kispaptársai voltak. Mint
a Humboldt Alapítvány ösz-
töndíjasa Mainzban és Mün-
chenben is tanult, majd 1953-
ban szentelték pappá Rómá-
ban. 1956–1957 között a magyar mene-
külteket segítette. 1958-ban doktorált,
dolgozatát „A szüzesség dogmatikai és
aszketikai alapjai a mai értelmezésben”
(Die dogmatischen und asketischen
Grundlagen der Jungfräulichkeit in der
Problematik von heute) címmel írta meg.
Mivel doktorátusa után nem tudott
visszatérni a Székesfehérvári egyházme-
gyébe, a jezsuita egyháztörténész, Peter
Gumpel (1923–) utódaként 1958–1964
között teológiai repetítor volt a Né-
met–Magyar Kollégiumban. Ezalatt
Humboldt ösztöndíjasként Mainzban és
Münchenben is folytatott teológiai tanul-
mányokat.

1964-ben Johannes Vonderach püs-
pök (1916–1994) a dogmatika és a fun-
damentális teológia tanításával bízta
meg a churi Papi Szemináriumban. Ezt a
feladatot harminchat éven át látta el, egé-
szen 2000-ig, nyugállományba vonulá-
sáig. Nyugdíjas éveit, mintegy tizennégy
évet a churi Papi Szemináriumban töltöt-
te, majd élete utolsó szakaszában a churi
Idõsek Otthonába került. Ott hunyt el
2018. március 29-én, nagycsütörtökön.
A churi Teológiai Fõiskola hallgatói is-
tentisztelet keretében emlékeztek meg
professzorukról, aki több alkalommal a
fõiskola rektora is volt 1973–1978 és
1986–1991 között. A Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem Hittudományi Karának
Teológia folyóirata (2012/3–4) Gajáry
Aladártól A vallások sokfélesége mint ki-
hívás az emberi értelem számára – A II.
Vatikáni Zsinat megvilágításában cím-
mel közölt tanulmányt. Írásában a
Nostra aetate nyilatkozat alapján vizs-
gálta a vallások jelentõségét, és állapítot-
ta meg, hogy korunkban már általánosan
elfogadottá vált a vallások sajátosságai-
nak számbavétele: „Nem is olyan régen
sok keresztény alig vette tudomásul a
vallások sokféleségét. S ha esetleg igen,
akkor ezen séma szerint: »Ahol keresz-
tény a vallás, ott igazság van, ahol nem
keresztény, ott sötét pogányság uralko-
dik.« Hála a technika vívmányainak, ma-
napság minden bizonnyal tudnak már a
keresztények a nem keresztény ember-
társaikról, és viszonyuk általában pozití-
vabb lett.” (163. oldal)

Gajáry Aladárral ismét egy nagy ma-
gyar teológus távozott, aki mind a ma-
gyar, mind a nagy egyház számára képes
volt tanításával maradandót alkotni, pap-
nevelõként pedig az egyház növekedésé-
hez hozzájárulni. Nyugodjék békében,
és részesüljön azoknak az örömében,
akik „mivel sokakat tanítottak az igaz-
ságra, tündökölnek örökkön-örökké, mi-
ként a csillagok” (Dán 12,3).

Kránitz Mihály

Gajáry Aladár Kránitz Mihály társaságában

SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ AUGSBURGBAN
Immár 10. alkalommal tartották meg a Magyar Katolikus Misszió búcsúját,

patrónusuk, Szent László tiszteletére, ebben az évben június 24-én az Augsburgi
Szent Max-templomban, amely már közel két éve ad otthont a Missziónak. 12
évig a Szent Márton-templom volt a közösség székhelye. A búcsú ünnepi szent-
miséjére ezúttal Majnek Antal munkácsi megyéspüspököt hívták meg, aki
õszinte örömmel fogadta el a meghívást.

Majnek Antal elmondta: a kárpátal-
jai magyarok helyzete nehéz, egyre ne-
hezebb; sokan az elvándorlásban látják
a kiutat. Humorosan kifejezte remé-
nyét, hogy remélhetõleg nem a Kárpát-
aljáról Németországba vándorolt ma-
gyarok sokasága tölti meg a templo-
mot. Szerencsére a búcsúra szép szám-
mal jönnek az egész augsburgi püspök-
ség területérõl, különösen Neuburgból
és Kemptenbõl, az Augsburgi Misszió
másik két misézõ helyérõl, hogy együtt
imádkozzanak, ünnepeljenek, szóra-
kozzanak.

Majnek Antal püspök a mai politika
egyik legégetõbb problémájára is kitért:
a migráció, a menekültek kérdésére. Az
Európába jövõk sokaságában Isten ki-
fürkészhetetlen akaratát feltételezi, akik
elfogadják az Õ áldását: a gyermekeket.
Eközben Európában egyre több a meg
nem született gyermekek száma. Euró-
pának ismét a krisztusi gyökereihez kell
visszatérnie.

Magyarországról Vincze Lilla éne-
kesnõ gazdagította szép hangjával az
ünnepi szentmisét, majd a délutáni kul-
turális program keretében is élvezhet-
ték elõadását.

A Szilaj néptáncegyüttes inspiráló
bemutatója után táncház következett.
A misszió színházi csoportjának tag-

jai vidám mûsorral nevettették meg a
gyerekeket.

A Szent Piroska Hétvégi Magyar Is-
kola és Óvoda tanulói, mint minden na-
gyobb ünnepségen, ezúttal is felléptek.
Az immár huszonkét éve mûködõ hét-
végi iskola ez év szeptemberétõl az ok-
tatást a „Konzuli Modell” keretén belül
végzi, mely a Müncheni Fõkonzulátus
és a Bajor Kultuszminisztérium által
kiépített rendszer, és célja, hogy a ma-
gyar hétvégi iskolák munkáját a német
iskolai rendszerben is elismerjék. Ez
lehetõvé teszi, hogy a gyermekek a né-
met iskolán keresztül is jelentkezhes-
senek a hétvégi iskolába és hogy a ma-
gyar oktatáson résztvevõ gyerekek
eredményei bekerüljenek a német bi-
zonyítványukba is.

A finom ebédet, mint minden ünne-
pen, Nagy József „Józsi bácsi” fõzte fe-
leségével és segítõivel. Szintén köszönet
jár a sok finom sütemény és torta készí-
tõinek, akik év közben is többször hoz-
zájárulnak az ünnepek jó hangulatához.

A sok önkéntes fáradtan, de a jól
végzett munka sikerétõl elégedetten
tért haza. Már most szeretettel hívnak
mindenkit a következõ nagy program-
ra, a Szent Erzsébet jótékonysági bálra
novemberben.

Neusser Erzsébet
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