
B 21696 E

XLIII. évf. 10. szám (43. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. október

POSTVERSAND
MÜNCHEN

I S T E N
M E G H A L L G A T J A
K I Á L T Á S A I N K A T

A Szentatya katekézise

XVI. Benedek a nyári pihenõidõsza-
kot követõen ismét a Szent Péter téren
fogadta a világ zarándokait. Az imáról
szóló katekéziseit folytatva szeptember
7-én, a kassai vértanúk ünnepén a har-
madik zsoltárról elmélkedett, amelyben
Dávid így imádkozik: „Mennyien szo-
rongatnak, Uram! Hányan mondják ró-
lam: Nincs menedéke Istenénél!” E
zsoltár – mondta a Szentatya – az élet
nehéz pillanataiban megnyitja szívün-
ket a hit bizonyosságára. Isten mindig
közel van hozzánk, problémák, nehézsé-
gek idején is: meghallgat, válaszol és
megszabadít.

A zsoltárban a zsidó hagyomány sze-
rint Dávid király imádkozik fia, Absalom
elõl menekülve. A király életének egyik
legtragikusabb idõszaka volt ez, amikor
fia erõszakkal megszerezte a hatalmat,
és arra kényszerítette, hogy hagyja el Je-
ruzsálemet. Dávid félelme jelenik meg
ebben az imában: „Mennyien szorongat-
nak, Uram. Mennyien fordulnak elle-
nem! Hányan mondják rólam: Nincs me-
nedéke Istenénél!”

Ez a kísértés, vagyis az, hogy elve-
szíti hitét, Isten közelségébe vetett bi-
zalmát, minden hívõt fenyeget – ma-
gyarázta a Szentatya. Az igaz ember
azonban kiállja a próbát, erõs marad
hitében, Istenbe vetett bizalmában, s
így igaz életre lel. Ez a zsoltár mind-
annyiunkat személyesen érint. Félünk,
hogy Isten talán nem üdvözít bennün-
ket, nem ismer minket. A hit elvesztésé-
re irányuló kísérlet az ellenség utolsó
próbálkozása, amellyel szemben ki kell
tartanunk, csakis így találhatunk rá Is-
tenre és a valódi életre. Isten segítség,
védelem, üdvösség. Mindenkit megvéd
és gyõzelemre vezet, aki rábízza magát
– mondta a pápa.

A harmadik zsoltár a bizalomról és a
vigasztalásról ad példát; veszélyben,
fájdalmak közepette, az élet nehéz pil-
lanataiban megnyitja szívünket a hit
bizonyosságára. Isten mindig közel
van hozzánk, problémák, nehézségek
idején is: meghallgat, válaszol és meg-
szabadít. Ám ehhez szükséges, hogy fel
tudjuk ismerni jelenlétét, és el tudjuk
fogadni az utat, amelyet mutat. Imád-
kozzunk azért, hogy az Úr adjon hitet
nekünk, segítsen minket gyengeségünk-
ben és tegyen minket képessé az imára
a nehézségek idején.

Õ a mi „védõpajzsunk” és „dicsõsé-
günk” – fogalmazott a Szentatya, majd
katekézisét követõen köszöntötte a Szent
Péter téren jelen lévõ híveket, köztük a
magyar zarándokokat is: „Isten hozta a
magyar híveket, különösen is a miskolci
jezsuita gimnázium csoportját és azokat,
akik Szatmárnémetibõl érkeztek! Kedves
fiatalok, tanuljatok meg evangéliumi egy-
szerûségben élni és az életnek örvendeni!
A kassai szent vértanúk közbenjárását
kérve szívesen adom rátok apostoli áldá-
somat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

V. R.

Puskás László:

Romzsa Tódor-ikon

„ E G Y N É P A Z T M O N D T A :
E L É G V O L T … ”

K O R U N K
H I T V A L L Ó J A

A M E G Ú J U L Á S Ú T J A
A M I N D E N N A P I M E G T É R É S

Szentmise és Szent Jobb-körmenet

Száz éve született az 1947-ben vér-
tanúságot szenvedett Romzsa Tódor
munkácsi görögkatolikus püspök, akit
tíz éve iktattak a boldogok sorába.

Elsõsorban az igazságért üldözött bol-
dogjaink testamentumán gondolkozzunk
el – Romzsa Tódor vértanú püspökén és
az õt 1944-ben püspökké szentelõ
Scheffler Jánosén…

Az igazságért üldözött minden egyes
boldog példája kötelez, hogy ahogy õk
is, mi is „a föld sója”, „a világ világossá-
ga” lehessünk.

Ezért kell tanulmányoznunk és ele-
meznünk hagyatékukat, hiszen hivatá-
sunk szerint azért vagyunk, hogy meg-
nyilvánulhasson Krisztus jelenléte a vi-
lágban, és ezt világosan tudatosítanunk
kell önmagunkban – hiszen ezt teszi ref-
lektálatlanul minden jóakaratú ember, a
meg nem keresztelt is. Elvileg mi is, bár
erre ritkán gondolunk, ugyanezt tesszük
(vagy nem). Ez volt eleink missziója, és
ez a mi feladatunk is, és ezt kell tegyék
utódaink is. Hitvallóink is ennek a hiva-
tásnak éltek, és tisztességgel ki is teljesí-
tették, hiszen, például, Tódor püspök-
vértanú élete és halála is a krisztusi mo-
dell megvalósítása egy adott helyen és
idõben – ez esetben Kárpátalján a XX.
század közepén. Romzsa Tódor püspök
élete és halála – akár egy Krisztus-ikon.
A bölcsességben növekedõ, szavával,
példájával tanító, jó és áruló tanítványo-
kat nevelõ és vezetõ, szeretetével min-
denkit átölelõ és a gonoszt mindenestõl
elvetõ, szenvedésében egyszerre gyenge
és erõs Krisztust, a keresztet elfogadó
Krisztust követte. Életének és halálának
szinte nincs is olyan mozzanata, amely-
nek archetípusa ne lenne megtalálható az
Evangéliumban.

Ez tehát Tódor püspök örökségének
lényege mindnyájunk számára. Ma is
ugyanazzal a teljes önátadással kell kö-
vetnünk Krisztust, ahogy ezt a vértanú,
hû papjai és egész régiónk hitvallói tet-
ték. Korunk hitvallói – a megpróbáltatá-
sok után megújuló Egyház szegletkövei.

(Puskás László: Megalkuvás nélkül
címû könyvébõl)

Erdõ Péter bíboros, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be a Szent István-napi szentmi-
sét a budapesti bazilika elõtti téren augusztus 20-án.

A szentmisén részt vett III. Senuda
kopt pápa. Erdõ Péter bíboros a szertar-
tás kezdetén köszöntötte a megjelent
közjogi méltóságokat, és a diplomáciai
testület tagjait, élükön XVI. Benedek
pápa új magyarországi képviselõjét,
Alberto Bottari de Castello apostoli
nunciust, valamint a testvéregyházak
képviselõit.

Hitbõl fakadó örömmel és rendületlen
tenni akarással ünnepeljük az idén or-
szágalapító királyunkat, Szent Istvánt –
mondta bevezetõjében a bíboros. Hiszen
támadhatnak viharok, megrázhatják vál-
ságok a társadalmat és a gazdaságot, de
„a szikla, amelyre Szent István épített,
maga Krisztus. Õ az alap. Rá épülnek az
apostolok és az egész ház, amely Isten
népét jelképezi a történelemben”. Külön
köszöntötte az idén fennállásának nyolc-
vanadik évfordulóját ünneplõ Katolikus
Karitász képviselõit. Mint mondta, az
önkéntes emberi segítség olyan erõ,
amely reményt, állóképességet, optimiz-
must tud adni népünknek és helyi közös-
ségeinknek.

A szentbeszédet Pápai Lajos gyõri
megyéspüspök mondta. Szent István ki-

rály ezer évvel ezelõtt megalapította a
magyar keresztény államiságot. Hitet
adott, Egyházat szervezett, mindebbõl
megszületett a magyar keresztény kultú-
ra. És most azt kérdezzük: hogyan to-
vább? – tette fel a kérdést a gyõri me-
gyéspüspök. Mint az evangéliumban
hallottuk, az okos ember sziklára épít,
mert a sziklára épített ház állja a vihart, a
szikla pedig Krisztus.

Beszédében szólt arról, hogy már több
generáció nõtt fel rendszeres vallásos
oktatás nélkül. A mai világban a legna-
gyobb kísértés a közömbösség és a vallá-
si szinkretizmus. Az emberbõl kiirthatat-
lan az Isten utáni vágy, de az ember is-
tenkeresése is megváltásra szorul. Ezért
Isten is elindult, hogy megkeresse, elérje
és megmentse az embert. A kinyilatkoz-
tatás fényében tudjuk, hogy az igazság
Krisztusban van.

Aki Krisztusban felismerte az Isten
Fiát, az Igazságot, az Atya Kinyilatkoz-
tatóját, az nem léphet vissza. Ugyanezt
látjuk Szent István életében is. És ennek
kell megjelennie a mai keresztények éle-
tében is.

(Folytatás a 3. oldalon)

Napok óta rágódom egy dallamtöre-
déken. Az ilyesmi általában nem vélet-
len. Egy ideig mégsem értettem, miért
éppen ezen: Mennybõl az angyal… Hi-
szen hol van még a karácsony. Aztán rá-
döbbentem: ez a három szó nemcsak úgy
folytatódhat, hogy „eljött hozzátok”, ha-
nem úgy is, hogy „menj sietve…” Va-
gyis igazból nem a csilingelõ karácsonyi
ének mocorgott bennem, hanem Márai
Sándor kopogóbb versének következõ
sorai, melyeket 1956 karácsonyán írt.
Pontosabban az 1956 októberét követõ
karácsonyon. New Yorkból írta a verset
– haza, oda, ahová az angyalt is küldte
volna: „az üszkös, fagyos Budapestre, /
oda, ahol az orosz tankok / között hall-
gatnak a harangok…”

Régóta ismerem ezt a verset – amelyet
talán nem sorolnék a le-
geslegjobb versek közé,
de mindenképpen a leg-
fontosabbak között tartom
számon. Apám pár évvel a
halála elõtt elmesélte:
folytak a könnyei, mikor
elõször olvasta, valami ki-
rojtosodott szélû átütõpa-
pírra gépelt, sokadik má-
solatban, amelyet aztán
évekig a tárcájában hor-
dott. Ekkor eszembe jutott
néhány gyerekkori kará-
csony, és hogy Apa mint-
ha dünnyögött volna vala-
mit magában a fa alatt, a

gyertyafényben a közös éneklés után,
mikor mi már javában bontogattuk az
ajándékainkat. Ezt a hosszú verset –
amelyet élete végéig kívülrõl tudott.

Vigasztalta magát Apa – földije, az
ugyancsak Kassáról elszármazott író sza-
vaival. Valószínûleg nem hitte egészen õ
sem, évekkel késõbb sem, hogy „világ
csodája” volt, ami 1956 októberének vé-
gén történt Magyarországon, hogy a „né-
pek Krisztusát” csodálták és tisztelték
volna bennünk. A világ másfelé figyelt
akkor is, hatalmasai a saját sivár érdekeik
szerint cselekedtek akkor is, mikor rádió-
kon keresztül tüzelték kitartásra a harco-
lókat – ezzel valamiféle segítségnyújtás
hiú reményét szítva bennük –, pedig már
réges-rég sorsukra hagyták õket.

(Folytatás a 7. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K O K

Októberre

Sok filozófus vallatta már az emberi
létezést. A XX. században például Mar-
tin Heidegger. Õ eljutott annak felis-
merésére, hogy földi létünk várakozó
lét. Emberi egzisztenciánk azonban
földi életünkben nem csupán várako-
zó lét, de szükségképpen a hitre utalt
lét is. Tehát nem pontos az a megkü-
lönböztetés, amely szerint vannak a
hívõk és vannak az úgynevezett nem
hívõk. Mert a nem hívõk is hívõk, csak
õk másban hisznek.

Nem gyõzöm ismételni, és nem is szé-
gyellem újra meg újra fölhozni azt az
egyszerû és közérthetõ példát, amelyet
két világnézetileg szembenálló fél vallo-
mása alapján lehet meggyõzõvé tenni.
Egyik azt mondja: „Én hiszek Isten lété-
ben”. A másik viszont ennek ellenkezõ-
jét véli kifejezni, amikor azt válaszolja:
„Én viszont nem hiszek Isten létében”.
Utóbbi szavait azonban le lehet leleplez-
ni. Mert azt kellett volna mondania, hogy
„Én viszont abban hiszek, hogy Isten
nincs”. A filozófus pedig még azt is föl-
ismeri, hogy ez a tagadó forma kategori-
kusabb, mint az állító. Sõt, nagyobb hit
kell hozzá, mint az elõbbihez, mert
szembekerül az okság elvével. Azzal
ugyanis kimondjuk, hogy az egész tágu-
ló világegyetem és benne valamennyi
élõlény, csúcsán az emberrel, olyan lét-
rehozó okot követel meg, aki/amely
mindazt fölülmúlja, ami általa létrejött.
A világegyetem tehát valamennyi léte-
zõjével együtt – és ez törvényszerû –,
nem múlhatja felül azt, aki/ami létrehoz-
ta, ahogyan a Nap kisugárzása nem múl-
hatja felül a Nap energiakészletét. Ilyen
egyszerû. S ez a szigorú logika az,
amelyben a modern kriminológia példa-
mutató, amikor egy gyilkosság nyomait
kutatva a különbözõ tudományos lehetõ-
ségek igénybevételével a hatásokból kö-
vetkeztet az elkövetõ személyére.

Mivel tehát az úgynevezett „nem hí-
võ” szembekerül a világban egyeteme-
sen megtapasztalt és evidencián alapuló
oksági összefüggésekkel, ezért az õ taga-
dó hite voltaképpen már hiszékenység.
Mert a valódi hit értelmileg megalapoz-
ható, ez a hit viszont nem. Egyértelmûen
ellene mond ugyanis annak, hogy a hatá-
sokból lehet következtetni a ható-okra,
akkor is, ha azt nem ismerjük, ha nem
láthatjuk. Mert az intelligenciánkat sem
láthatjuk, de kulturális hatásaiból, az al-
kotásokból következtetni tudunk rá. Ezt

alkalmazzák egyébként a rutinszerû in-
telligencia-teszteknél is – már az elemi
iskolában.

Miután tehát eljuthatunk annak felis-
merésére, hogy világban való létünk a
végsõ kérdéseket illetõen szükségkép-
pen a hitre van utalva, újabb kérdés,
hogy ez a hit mennyiben hozható össz-
hangba az értelemmel (logika) és a ta-
pasztalással (fizika), illetve a történelmi
eseményeket illetõen a tanúk hitelessé-
gével. Az értelmileg és tapasztalatilag,
továbbá a megbízható tanúk által meg-
alapozott hit tehát a valódi hit, ami ennek
ellentéte, az a hiszékenység. A hiszé-
keny ember nemcsak a logikával és vele
a józan ésszel kerül szembe, hanem kife-
jezetten „irracionális”, tehát érzelmi, in-
dulati motívumok irányítják.

Vegyük a kabalát vagy a tizenhármas
számot. Racionálisan semmi alapja an-
nak, hogy a tizenhármas szám szeren-
csétlenséget hoz. Sokan mégis tartanak
tõle. Ismerõs a mondás: „Nem lesz sze-
rencsém”. S a tömegember hiszékenysé-
gére a különbözõ érdekcsoportok ráját-
szanak (filmek, politikai propaganda).
Csakhogy a nagy sztároknak is megvan-
nak a babonái. A babona pedig a hiszé-
kenység egyik jellemzõ példája. Fel sem
lehet sorolni, milyen elképesztõ formái
vannak a babonás hiszékenységnek.

Maradjunk azonban egy nagyon ko-
moly esetnél, amely a keresztény hit kö-
zépponti eseménye. Ez Jézus feltámadá-
sa. Sokak számára ebben nem lehet hi-
vatkozni a tanúk szavahihetõségére,
mert a föltámadás eleve lehetetlen. Az
ufó-lények léte vagy a reinkarnáció, az
viszont elfogadható. A feltámadás való-
ban szemben áll az emberi tapasztalás-
sal. Csakhogy – válaszoljuk – a tapaszta-
lásra önmagában nem lehet egyetemes
érvényû tételt alapozni. Az emberek év-
ezredeken át azt hitték, hogy a Nap forog
a Föld körül. Aztán kiderült az ellenke-
zõje. Biztosra vesszük, hogy a hó fehér.
A fizikus pedig megingatja meggyõzõ-
désünket azzal, hogy mi fehérnek érzé-
keljük, mögötte azonban egy sajátos hul-
lámkép a realitás. Tehát a halál általános
tapasztalatával nem lehet bizonyítani,
hogy a feltámadás lehetetlen. Jézus föl-
támadására rákérdezve marad a tanúk
szavahihetõsége, amelyet Pascallal
együtt egyebek mellett azért fogadunk
el, mert életükkel és vérükkel pecsétel-
ték meg tanúságtételüket.

Az már szociológiai és vallástudomá-
nyi bizonyosság, hogy a megalapozott
hit elveszítésével arányosan növekedik a
hiszékenység és a babona a világban.

Az emberiség történetébõl kiderült,
hogy sok lényeges dologban a tekinté-
lyek szavát fogadjuk el. Nem is tehetünk
mást. Hiszen a fizikában képtelenség
lenne ellenõrizni a különleges vagy tit-
kos kísérletek sikerét. Ahhoz tehát, hogy
hiteles tanúnak fogadjunk el valakit, pél-
dául egy tudóst, ismernünk kell a szava-
hihetõségét, bár az meg esetleg a közve-
títõ – például egy újságíró – szavahihetõ-
ségétõl is függ. S melyik feltaláló ne tö-
rekedne arra, hogy minél nagyobb szen-
zációnak tüntesse fel találmányát. Végsõ
fokon a hit abban különbözik a hiszé-
kenységtõl, hogy megbízható tanúk állí-
tására alapoz, és komolyan veszi az igaz-
ságot, akkor is, ha az igazság az érdekei
ellen van. A tömegember gyakran bizo-
nyul hiszékenynek. Ilyen dolgokra ala-
poz: „Azt beszélik, hogy…” vagy „Ben-
ne volt az újságban, hogy…”.

Már inkább az értelmiségiek hitét moti-
válja, ha valamit egy Nobel-díjas állít.
Csakhogy a Nobel-díjas egyre több olyan
dolgot hajlamos állítani, ami miatt soha
nem kaphatott volna Nobel-díjat. Charles
Monod például Nobel-díjas genetikus. Te-
kintélye ebben kimagasló. Amikor azon-
ban felcsap filozófusnak, és az élõlények
meg az ember kialakulását a kozmikus vé-
letlennel próbálja magyarázni, ebben elve-
szíti hitelességét a Nobel-díjas. Be is val-
lotta, hogy azért hivatkozik a véletlenre,
mert világnézete ateista. Einstein szerint
számos kiváló tudós „gyatra filozófus”. S
ez így igaz. De gondolhatunk arra is, hogy
hányan váltak ateistává a XIX. század vé-
gén a fizikusok közül, amikor olybá tûnt,
hogy vége a fizikának. Számosan azt hit-
ték, hogy a világot és benne az életet az
örök anyagrészecskék véletlenszerû térbe-
li variálódásával meg lehet magyarázni. S
akkor jött az atomfizika.

Még tudományosnak minõsített adá-
sokban is találkozunk túlhaladott vagy
kifejezetten rosszindulatú közlésekkel,
amelyek tudatosan a keresztény hit ellen
irányulnak. Kérdés tehát, mennyire sza-
vahihetõ az a bizonyos tanú, aki ilyen és
ilyen, tudományosnak minõsített „igaz-
ságot” hirdet. Aztán kiderül, hogy eset-
leg egy érdekcsoport hírvivõje, mint
egyes lapok. Azért kapja a pénzt, hogy
ezt nyilatkozza.

A keresztény ember az ilyen manipu-
lált hírmondókkal szemben Pál apostol-
lal ma is azt vallhatja: „Tudom, kinek hi-
szek”.

Boda László

H I T Ü N K K É R D É S E I
Hit és hiszékenység

Általános szándék: Az életük végsõ
szakaszában levõ betegekért, hogy
szenvedéseikben támogassa õket az Is-
tenbe vetett hit és a testvérek szeretete.

Egy végzetes betegség közlése rend-

szerint a lehetõ legrosszabb hír; a szo-

morúság és a megrendülés teljesen nor-

mális reagálást jelentenek. Sokan van-

nak azonban olyanok is, akik szenvedé-

sükbõl kiindulva lelki felszabadulást él-

nek meg; felfedezik, hogy a végzetes be-

tegség, a tehetetlenség Isten szeretõ láto-

gatásának kiváló alkalma.
Lássunk három tanúságtételt.
Alberto Hurtado Cruchaga chilei je-

zsuita, igen tevékeny és kiváló szociális
apostol, ötvenegy évesen megtudta, hogy
gyógyíthatatlan rákban hamarosan
meghal. Felkiáltott: „A sorsjátékban ki-

húztam a fõnyereményt!” Amit ezzel ki-

fejezett, hamarosan meg is valósult: vá-

gyainak megfelelõen örökre egyesült az
Atyával. Ez 1952-ben történt; ma már
szentként tiszteljük.

Macarenát ötévesen vitte el a rák. Te-

metési miséjén édesanyja hosszan be-

szélt az Istentõl kapott csodálatos kin-

csekrõl: a mosolygós, gyengéd kislány-

ról, aki átalakította családi életüket; a
kórházban töltött hosszú órákról, ame-

lyeket barátság és szeretet hatott át, Is-

ten kimeríthetetlen, édes szeretete; sze-

rény anyagi körülményeikben is fedezni
tudták a nagyon drága kórházi költsége-

ket. A család nevében végtelen háláját
fejezte ki Istennek a kislányukért és a ve-

le megélt csodálatos évekért.
Negyvenkét éves asszony hal meg rák-

ban, öt gyermeket hagy hátra, a legki-

sebb hét, a legidõsebb tizenhét éves. Fér-

je szintén a temetési misén beszél. Cso-

dálatos tizenkilenc évet éltek meg Karo-

linával, nagyon szerették egymást; ele-

vensége, nevetése, áldozatkészsége, buz-

gó odaadása… Most a férjére hagyja öt
gyermekük gondját; de onnan felülrõl to-

vábbra is kísérni fogja családját. A vég-

sõ nehéz idõszakban nagy belsõ békét ta-

núsított, és ez is csodálatos örökség; éle-

tét teljesen Isten kezébe tette, aki nem
erõpróbára kényszerít bennünket, ha-

nem nagy szeretettel kíséri sorsunkat.
Minket ugyan újra meg újra hatalmába
kerít a gyógyulásért való szorongó imád-

kozás; de ennél sokkal lényegesebb Jé-

zussal és Máriával így imádkozni: „Le-

gyen meg a te akaratod!”
A mi országainkban is sokan vannak

a gyógyíthatatlan, halálos betegség-

ben szenvedõk és haldoklók; de a nyo-

morúságos helyzetû országokban még
sokkal többen élnek ilyenek, és emberi-

leg még kilátástalanabb helyzet fogja
át õket.

Ebben a hónapban a Szentatya azt ké-

ri tõlünk: imádkozzunk, hogy tudjuk
(legalább lélekben) magunkhoz szorítani
azokat, akiket a gyógyíthatatlan beteg-

ség megpróbáltatása kísér; álljunk mel-

lettük, hogy kiállják ezt a folyamatot, is-

merjék fel és érezzék, hogy Isten szeretet-

tel magához öleli õket. Ez az Egyház kül-

detése, ez a mi küldetésünk: megerõsíte-

ni beteg testvéreinket, és szeretetünkkel
élménnyé tenni számukra, hogy Isten
nem hagyta el, hanem egyre mélyebben
szereti õket.

Missziós szándék: Hogy a missziós
világnap ünneplése növelje Isten né-
pében az evangelizálásra irányuló
szenvedélyt és a missziós tevékeny-
ség támogatását imával és a szegé-
nyebb egyházaknak nyújtott gazda-
sági segítséggel.

Számos nyelvben mondjuk így: a
missziós világnapot „megünnepeljük”.
Mi történik tulajdonképpen?

(Folytatás a 7. oldalon)

M E G H Ó D Í T J A A Z I S Z L Á M F R A N C I A O R S Z Á G O T ?

Franciaországban több mecset épül,
mint katolikus templom, és több a gya-
korló muzulmán, mint a gyakorló katoli-
kus. Európa legnagyobb muzulmán kö-
zössége él itt, az elmúlt tíz évben több
mint 2000 mecset épült, és muzulmán
vezetõk szerint a növekvõ igények miatt
kétszer ennyire lenne szükség. Ugyan-
ezen idõszakban az országban mindössze
húsz új katolikus templomot építettek, és
több mint hatvannak a mûködését szün-
tették meg – írja a Vatican Insider.

A cikkben közölt felmérési adatok sze-
rint a 65 milliós francia lakosság 64%-a
(41,6 millió fõ) katolikus, a gyakorló ka-
tolikusok aránya azonban csak 4,5% (1,9
millió fõ). Ezzel szemben az országban
élõ mintegy 6 millió afrikai muzulmán-
nak 75%-a (4,5 millió fõ) hívõ és 41%-a
(2,5 millió fõ) gyakorolja a vallását.
2011-ben a francia muzulmánok 70%-a
mondta azt, hogy megtartotta a ramadánt.

Mindez alátámasztja azt a megállapí-
tást, hogy hamarosan az iszlám lesz
Franciaország legnagyobb vallása. A
muzulmánok egyre öntudatosabbak; en-
nek példája, hogy pénteki imáikhoz –

melyek során ezrek foglalják el az utcá-
kat, komoly közlekedési fennakadást
okozva – kiürült katolikus templomok
rendelkezésre bocsátását kérték az Egy-
háztól. Egyes mecsetek környékén már
hangszórókból szólnak a beszédek és az
„Allah akbár”. Noha az utcai imádkozás
illegális, a rendõrség – összetûzésektõl
tartva – nem avatkozik be.

A francia politikusok ugyanakkor
szinte egyhangúlag elítélik az utcai
imádkozást. Nicolas Sarkozy miniszter-
elnök nemrég elfogadhatatlannak nevez-
te, és kijelentette: az utca nem lehet a

mecset „meghosszabbítása”. Claude
Guéant belügyminiszter nemrég egy
használaton kívüli laktanyát ajánlott fel
az ima helyszínéül a muzulmán közös-
ségnek. Jean-Marie Le Pen egyenesen
„csapatok és tankok nélkül véghez vitt
hódításnak” nevezte az utcák elfoglalá-
sát. Véleményével a cikkben idézett fel-
mérés szerint a franciák 40%-a egyetért.

A félelmeket nem csökkentik egyes
muzulmán vezetõk megnyilatkozásai.
Recep Tayyip Erdogan török kormányfõ
kijelentette: a mecsetek építése és a ki-
vándorlás az Európa iszlamizálására irá-
nyuló stratégia részei. Nyilvánosság
elõtt idézte egy török költõ megfogalma-
zását: „A mecsetek a laktanyáink, a mi-
naretek a szuronyaink, az igazhívõk a
katonáink”. A Vatican Insider cikke vé-
gül Giuseppe Germano Bernardini nyu-
galmazott szmirnai érseket idézi, akinek
egy beszélgetésben azt mondta egy mu-
zulmán vezetõ: „Demokratikus törvé-
nyeiknek köszönhetõen meghódítjuk,
vallási törvényeiknek köszönhetõen
uralmunk alá vonjuk önöket”.

Magyar KurírPárizsi mecset



2011. október ÉLETÜNK 3

A M E G Ú J U L Á S Ú T J A A M I N D E N N A P I
M E G T É R É S

Szentmise és Szent Jobb-körmenet

A szatmári püspökség honlapján elõre meghirdették, hogy a túrterebesi
Nagyboldogasszony-búcsún a helység szülötte, Cserháti Ferenc püspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia által a külföldi magyarok lelkipásztori
gondozásáért felelõs fõpásztor lesz a fõcelebráns és ünnepi szónok. Kiemelték
továbbá, hogy pappá szentelésének negyvenedik évfordulóján tér újra vissza
szülõföldjére, hálát adni Istennek az eltelt idõ kegyelmi ajándékaiért.

– Kérem, elõször
is szóljon a szülõfa-
luhoz fûzõdõ kap-
csolatairól, melynek
szálait négy évtized
sem gyengítette!

– Túrterebesre,
bárhol is éltem, szol-
gáltam, mindig haza-
jöttem. A szülõföld
meghatározta az
egész életemet. Mé-
lyen bennem él. Szá-
momra az nem csu-
pán egy helységnév.
Jelenti a szüleimet,
testvéreimet, a tá-
gabb családot, a fa-
lut; jelenti továbbá
hitem megalapozá-
sát, a közös családi imákat, a templomot,
az ott szolgált s engem segítõ plébánoso-
kat. Túrterebes jelenti számomra a gyöke-
reimet, amelyek oly mélyre fúródtak az él-
tetõ anyaföldbe, amelyek ma is táplálnak,
és pályám során sok gyümölcsöt teremtek.
Jelenti a népi és hitbeli hagyományainkat,
családi és nemzeti értékeinket, a hitelvein-
ket magába foglaló kultúrát. Gondolatai-
mat, érzéseimet megerõsítik XVI. Bene-
dek pápának a madridi ifjúsági találkozó-
hoz intézett szavai: a Szentatya az Istenhez
fûzõdõ gyökerekre figyelmeztet, azok
megerõsítésére buzdít.

– Mária mennybevételének ünnepén
égi édesanyánkhoz, a Szûzanyához
imádkozunk. Szent Istvánhoz hasonlóan
mi is az õ pártfogását, közbenjárását
kérjük magunkra, családunkra, nemze-
tünkre, az egész emberiségre. A XXI.
században milyen üzenetet hordozhat
Szent István példája?

– A kánai menyegzõn elhangzott sza-
vai – „tegyétek, amit mond” – örök érvé-
nyû tanítást hordoznak magukban. Elõ-
deink Szent István példáját követték ak-
kor, amikor templomukat a Szûzanya
tiszteletére emelték, szentelték. Ezáltal
magukat is Mária oltalmába ajánlották.
Mária tiszteletére, aki igent mondott az
angyal által közvetített üzenetre. Elõké-
pe lett õ minden kereszténynek, az Úr ál-
tal megszentelt életnek, melyre a megdi-
csõülés, az örök élet vár. Mindannyiunk
égi édesanyja õ, kinek égi közbenjárásá-
ért mindig hittel imádkozunk, fohászko-
dunk. Tegyétek, amit mond – ez az õ
üzenete a mai ember számára is. Ha en-
nek a szellemében élünk és cselekszünk:
biztos, hogy célba érünk.

– Nyomon követhetjük a szétszóródott
katolikus magyarság körében tett fõ-
pásztori útjait. Nyugat-Európa, Észak-
és Dél-Amerika, Ausztrália jelzik a
gondjaira bízott magyarság virtuális
egyházmegyéjének határait. Azáltal,
hogy ön esztergom-budapesti segédpüs-
pökként látja el ezt a megbízatását, a vi-
lágban szétszóródott magyar katoliku-
sok valóságosan is kötõdnek az anyaor-
szághoz, a hazai egyház közösségéhez.

– A Vatikán ama döntése, amely –
évekkel ezelõtt – létrehozta a szétszóratás-
ban élõ magyar katolikusok lelkipásztori
szolgálatát, komoly lépést tett e kötõdések
megerõsítése érdekében. Amikor, követ-
kezõ lépésként, az õ szolgálatukra, pászto-
rolásukra kinevezett fõpásztor egy sze-
mélyben esztergomi püspök is lett, megte-
remtette a magyar katolikus unió létreho-
zásának a kereteit. Melyek lehetnek en-

nek ismertetõjegyei?
Mindenekelõtt a már
említett közös gyöke-
rek: a magyar anya-
nyelv, az õseinktõl
örökölt katolikus hit,
a szülõföldhöz, az ott-
hon maradt családhoz
kötõdõ emlékek –
mind-mind olyan sa-
játosság, jellemvonás,
amely egybefûz ben-
nünket, bárhol éljünk
is a világon. Lelki-
pásztori útjaimon, az
Evangélium igéire
alapozva, mindig ezt
hirdetem: õrizzük
meg a magunkkal ho-
zott örökséget , te-

remtsük meg magunkban, közösségeink-
ben a szeretet civilizációját, melyben egy-
mást kiegészítve, egymást segítve alapoz-
zuk meg jövõnket, sziklára építve házun-
kat. Integrálódjunk a befogadó ország kö-
zösségébe, de ez sose jelentse a magunk
sajátos nemzeti és hitbeli vonásainak a fel-
adását. Ezt erõsítsük, éltessük tovább a
második s az elkövetkezõ nemzedékekben
is. Tény, hogy a múlt század nagy kiván-
dorlási hullámai által kisodródottak elöre-
gednek. De a mai világ migrációja rendkí-
vül sok fiatalt csábított arra, hogy útra kel-
jen. Az Egyháznak õket is be kell fogad-
nia, be kell vonnia a plébániai közösségek-
be, a magyar katolikus missziók látóköré-
be. Boldog II. János Pál pápa beszélt ar-
ról, hogy õrizzük meg saját gyökereink-
bõl táplálkozó kultúránkat, mert ez hoz-
zásegít ahhoz, hogy emberibb emberek
legyünk. Ezt az útmutatást követve ma-
radjunk hûségesek hazánkhoz és hitünk-
höz, és erõsítsük jó hírét a magyarságnak
a világ minden táján.

– Július 3. jelentõs nap volt a Szatmá-
ri Egyházmegye életében: boldoggá
avatták Scheffler János mártír püspököt.
A szentmisét záró áldás elõtt megszentel-
te Sebastian Hosu alkotását, amelyet a
templom belsõ terében helyeztek el. Ké-
rem, szóljon arról, mit jelenthet ez a
túrterebesi híveknek!

– Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy megáldhattam ezt a képet, amely
ezentúl Boldog János püspök mellett
még Boldog Szilárd és Tódor püspökök-
re is emlékeztet templomunkban: egy-
házmegyénk három olyan kiváló fõpap-
jára, akik a legutóbbi legnehezebb idõk-
ben is helytálltak, életük feláldozása
árán is hûek maradtak Krisztushoz és hi-
vatásukhoz. A vértanúságban ma talán
nem kell követnünk õket, de keresztény
helytállásuk mindig követendõ példa
marad. Boldog János püspök Krisztus
szeretõ szíve tiszteletének terjesztõje
volt vidékünkön, és az általa fogalmazott
keresztúti ájtatosságot is elõszeretettel
imádkoztuk templomunkban. Emlékét
úgy tiszteljük leginkább, ha mi is hûek
maradunk keresztségi ígéreteinkhez, ra-
gaszkodunk õseink vallásos szokásai-
hoz, és a rendszeres, buzgó imában sem
lankadunk. Számomra ez a három fõpap
egykori egyházmegyémbõl igen magas-
ra emelte a mércét, akárcsak segédpüs-
pök elõdöm, Boldog Meszlényi Zoltán
Esztergomban, illetve Isten szolgája
Mindszenty József bíboros a külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatban!

Máriás József

E G Y H Á Z I S Z E M É L Y E K K I T Ü N T E T É S E I

„ T E G Y É T E K , A M I T M O N D … ”

Beszélgetés Cserháti Ferenc püspökkel
a túrterebesi búcsún

Az Igazság, azaz Jézus Krisztus követé-
se ma sem könnyû – mondta Pápai Lajos.
Belsõ és külsõ nehézségekkel egyaránt ta-
lálkozunk. A belsõ nehézségeket minde-
nekelõtt saját bûneink, mulasztásaink okoz-
zák. Itt a megújulásnak egyetlen útja van: a
mindennapi megtérés. Ezt szolgálja a püs-
pöki kar által meghirdetett Család éve, a
rendszeres hitoktatás, a fiatalokkal, a csalá-
dokkal való foglalkozás, és annak tudatosí-
tása, hogy rendszeres vasárnapi szentmise
nélkül, a keresztség-bérmálás-házasság
szentségeire való hívõ készület nélkül nincs
igazi keresztény élet és megújulás. Keresz-
tény megújulásunkhoz munkásokra is
szükség van. Különösen papi és szerzetesi
hivatásokra – emelte ki.

A külsõ nehézségeket sem becsülhet-
jük le, hiszen ma is találkozunk a keresz-
tényellenesség különféle formáival.
Fontos azonban, hogy vállaljuk és vall-
juk meg a saját meggyõzõdésünket, és ne
féljünk – figyelmeztetett a püspök.

A Szent Jobb-körmeneten az ereklye
elõtt az Apostoli Szentszék által elismert
szerzetes- és lovagrendek, az apostoli
élet társaságai, valamint a plébániák za-
rándokcsoportjai vonultak. A körmenet-
ben az idei évben fennállásának nyolcva-
nadik évfordulóját ünneplõ Katolikus
Karitász mintegy háromszáz munkatársa
és önkéntese – egységes öltözetben –
együtt adott hálát a segélyszervezet által
végzett több évtizedes szolgálatért.

A szentmisét egy megafonba kiabáló
férfi zavarta meg. Az incidensre utalva
Erdõ Péter bíboros záró szavaiban úgy
fogalmazott: az iménti eset arra késztet
mindenkit, gondolkodjék el, milyen
mélységek felett uralkodik az Isten, szer-
te a világban. Felidézte, hogy Lengyelor-
szágban 1971-ben egy hasonló vallási
körmenetet atrocitással zavartak meg.
Az emberek akkor azt kiabálták válasz-
ként: „mi ezt is megbocsátjuk nektek”.

(Magyar Kurír)

Szent István-napi körmenetet tartottak a koronázási jelvényekkel Székesfehér-
váron is. Az ünnepi szentmisén Spányi Antal megyéspüspök örömmel jelentette
be, hogy szeptember 4-én Székesfehérvárra érkezik István király feleségének,
Boldog Gizellának ereklyéje, hogy itt, a királyi városban ismét együtt legyen
ezer év múltán az elsõ magyar szent család! (Fotó: Berta Gábor)

Államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából számos egyházi
személy kapott állami kitüntetést: köztük Kiss György Barnabás, a detroiti
Szent Kereszt Magyar Egyházközség plébánosa.

Schmitt Pál köztársasági elnök –
Orbán Viktor miniszterelnök elõter-
jesztésére – a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjének polgári
tagozatával tüntette ki Fodor György
teológust, egyetemi tanárt. A Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem rekto-
rának nemzetközileg is nagyra becsült
tudományos, oktatói és kutatói mun-
kásságát, valamint a magyar egyházi
felsõoktatás fejlesztésében végzett ki-
emelkedõ tevékenységét ismerték el
ezzel. Ugyancsak a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztjének
polgári tagozatát vehette át Török Jó-
zsef egyháztörténész, a PPKE Hittu-
dományi Karának tanszékvezetõ egye-
temi tanár több évtizedes oktatói-ne-
velõi tevékenységéért, sokirányú egy-
háztörténeti munkásságáért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést kapta

– a keresztény ifjúság nevelése te-
rén szerzett elévülhetetlen érdemeiért,
valamint a Kaposvári Egyházmegye
elsõ fõpásztoraként a katolikus intéz-
mények hálózatának megszervezésé-
ért Balás Béla kaposvári püspök;

– a Magyar Katolikus Rádió felépí-
tésében és mûködtetésében szerzett
elévülhetetlen érdemei elismerése-

ként Juhász Judit újságíró, a rádió volt
vezérigazgató-helyettese;

– az egyházjog és az alkotmányjog te-
rén végzett kutatásaiért, oktatói, vezetõi,
valamint szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként Schanda Balázs, a katoli-
kus egyetem Jog- és Államtudományi
Karának dékánja;

– a szentíráskutatás terén végzett
tudományos munkásságáért, a bibliai
ismeretek népszerûsítéséért Tarjányi
Béla professzor;

– az egyházi oktatási rendszer újra-
indítása érdekében végzett tevékenysé-
ge és több évtizedes pedagógiai mun-
kássága elismeréseként Farkas István,
a mosonmagyaróvári Piarista Általá-
nos Iskola és Középiskola igazgatója;

– a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
magyar görögkatolikusság pasztorációjá-
ban végzett kiemelkedõ munkájáért és a
rászorultak érdekében végzett szociális
tevékenységéért Kaulics László, a Mis-
kolci Apostoli Exarchátus fõhelynöke;

– az Észak-Amerikában élõ magyar
közösségek összefogása, identitásuk
megõrzése érdekében végzett lelki-
pásztori és szerkesztõi munkájáért
Kiss György Barnabás, a detroiti
Szent Kereszt Magyar Egyházközség
plébánosa. �

(Folytatás az 1. oldalról)
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Gyermekeknek

N E M M U S Z Á J – S Z A B A D !

Fiataloknak

M A G Y A R O K N A G Y A S S Z O N Y A
Ü N N E P É R E

Kedves Fiatalok! Október hónap kü-
lönösen is kedves a magyar katolikus
egyház számára. Ekkor ünnepeljük Ma-
gyarok Nagyasszonyát, a magyarság fõ
patrónájának ünnepét. XIII. Leó pápa
1896-ban, a magyar millenniumi év al-
kalmával az akkori esztergomi prímás
érsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére
mint külön ünnepet engedélyezte Ma-
gyarország részére Nagyasszonyunk ün-
nepét október 8-án.

A Mária-tiszteletünket mi, magyarok
Szent Istvántól és Szent Gellérttõl tanul-
tuk. Ezért is fontos, hogy e napon min-
den magyar, bárhol is éljen, különös sze-
retettel és tisztelettel adjon hálát Isten-
nek a tõle kapott történelmi küldetésért,
és azért, hogy Krisztus anyjában égi pat-
rónát adott nekünk. Ezen az ünnepen fel-
tehetjük a kérdést: mit tanulhatunk égi
Édesanyánktól?

Szûz Mária a megváltásban azt a nagy-
szerû feladatot és méltóságot kapta, hogy
anyja legyen az Isten Fiának, így kivált-
képpen is szeretett leánya az Atyának és
szentélye a Szentléleknek. E rendkívüli
kegyelmi ajándékok révén messze fölötte
áll minden mennyei és földi teremtmény-
nek. Ezért köszöntjük õt úgy, mint az
Egyház egészen kiemelkedõ és páratlan
tagját. Ugyanakkor az Egyház hitének és
szeretetének õsmintáját és ragyogó példa-
képét is felfedezhetjük Szûz Mária sze-
mélyében. A Katolikus Egyház a Szentlé-
lek ihletésére szeretõ szívû anyjaként tisz-
teli õt, és gyermeki szeretettel fordul felé.
Igen, Mária az az édesanya, aki hitével és
szeretetével mindig ott állt fia mellett. És
mi: a mai világ rohanása közepette ki tu-
dunk-e tartani a szeretetben? Meg tud-
juk-e védeni a hitünket, az Egyház hitét

úgy ahogyan Mária tette. Ez az elsõ, amit
Szûz Máriától tanulhatunk: szeretetben és
hitben volt együtt Jézus Krisztussal.

Az édesanyának ez a mély kapcsolata
Fiával az üdvözítés munkájában megmu-
tatkozik a szûzi fogantatás idejétõl kezdve
egészen Krisztus haláláig. Nekem szemé-
lyesen is az a történet tetszik az evangéliu-
mokból amikor az elveszett és fájdalmasan
keresett gyermek Jézust a templomban ta-
lálták meg a szülei, amint Atyjának dolgai-
ban fáradozott. Nem értették meg fiuk sza-
vát, anyja azonban elgondolkodva õrizte
szívében mindezeket (vö. Lk 2,41-51).
Mária el-elgondolkodott ezekrõl. Én kit
õrzök a szívemben, és mirõl gondolkozok
el? Azt gondolom ez is fontos, és itt is ta-
nulhatok Szûz Máriától, akinek a figyelme
az égiek felé irányult, és szívében Jézus
gondolatai voltak!

Mint a keresztény lelki életben általá-
ban, ugyanúgy a Mária-tiszteletben is a
kegyelem felismerése a legfontosabb.
Erre a kegyelemre az ember szabadon
válaszolhat, és közben meg is tapaszalja,
hogy Isten a kegyelmeit nem a velük va-
ló hivalkodásra vagy az emberektõl „el-
várt” kötelességeik szaporítására, hanem
azért adja, hogy az üdvösségre és a
szentségre önerõbõl képtelen ember éle-
te termékeny legyen: gyümölcsöt hoz-
zon, méghozzá maradandó gyümölcsöt.

Kedves fiatalok! Ez lenne a harmadik,
amit ezen a szent ünnepen égi Édes-
anyánktól tanulhatunk. Õ szabadon vála-
szolt az isteni meghívásra, és így élete
gyümölcsöt hozott! Azt kívánom nektek,
ti is merjetek szabadon dönteni és szere-
tetben kitartani Jézus mellett, hogy élete-
tek maradandó gyümölcsöt teremjen!

Tomi atya

Augusztus 16. és 21. között került sor a XXVI. Ifjúsági Világtalálkozóra Mad-
ridban. A rendezvény a világ minden részérõl érkezõ fiatalok nagyszabású talál-
kozója volt, amelynek középpontjában a Szentatya és a vele való találkozás állt.

Az ifjúsági világtalál-
kozók ötlete és megalapí-
tása II. János Pál pápa ne-
véhez kötõdik. A kezde-
ményezés a Megváltás
Szent Évében, 1983–84-
ben indult útjára, amikor
Krisztus feltámadásának
1950 éves évfordulójára
emlékezve több ünnep-
ség is megszólította a fia-
talokat. Az ifjúsági világ-
találkozó elsõdleges cél-
ja, hogy megismertesse
Krisztus üzenetét a világ
fiataljaival. Az idei mottó
Pál apostol levelébõl vett
idézet volt: „Verjetek ben-
ne gyökeret, épüljetek rá
és erõsödjetek meg a hit-
ben” (Kol 2,7).

A világ minden részérõl érkezett fia-
talok hatalmas tömege gyûlt össze azok-
ban az augusztusi napokban a spanyol
fõvárosban, amely a helyi napilapok sze-
rint még soha nem élt meg ehhez hasonló
élményt. A fiatalok lelkesedése erõsebb
volt, mint a negyvenfokos hõség, ellen-
állt váratlanul kitört szélviharnak és fel-
hõszakadásnak. Az öt kontinenst képvi-
selõ ifjúság tanúságot tett hitérõl, Péter
utóda iránti törhetetlen szeretetérõl, az
Egyház iránti ragaszkodásáról.

A madridi világtalálkozóra hazánk
minden egyházmegyéjébõl érkeztek fia-
talok, összesen 1200-an. A csapathoz
tartoztak a határon túli magyar fiatalok
is: a Szatmári, a Nagyváradi, a Munkácsi
és a Gyulafehérvári Egyházmegyékbõl
összesen 250-en. Ezen felül mintegy
150-200 fiatal utazott a találkozóra Ma-
gyarországról a különféle lelkiségi moz-
galmak, szerzetesrendek saját szervezé-
sében.

A találkozó során magyar nyelven is
zajlottak katekézisek, amelyeket Bíró
László tábori püspök, Böcskei László
nagyváradi püspök és Kocsis Fülöp
hajdúdorogi püspök tartottak Madrid
egyik központi helyén.

A találkozó középpontjában a Szent-
atya és a vele való találkozás állt. XVI.
Benedek pápa augusztus 18-án érkezett
Madridba. Még aznap este a város pol-
gármestere jelképesen átadta neki a vá-
ros kulcsait, ezzel is kifejezve Madrid
városának vendégfogadási készségét.
Másnap, 19-én Benedek pápa részt vett
a Cibeles térre vezetõ úton elimádko-
zott élõ keresztúton. Beszédében kitért
arra, hogy Isten a legtöbbet várja tõ-
lünk: szeretetre való képességünket és
részvétünket.

A pápa által vasárnap, augusztus 21-én
celebrált ünnepi szentmise jelentette a ta-
lálkozó csúcspontját. XVI. Benedek arra
buzdította a jelenlévõ csaknem kétmillió
fiatalt, hogy mindenütt tegyenek tanúságot
Krisztusról, ne tartsák meg maguknak a

Krisztussal való talál-
kozás örömét, hanem
adják át társaiknak is.

A világnak szüksége
van a fiatalok hitére,
szüksége van Istenre.
Az ifjúság rendkívüli
feladata, hogy legyen
Krisztus tanítványa és
misszionáriusa az egész
világon. Sok-sok fiatal
nagy dolgokra áhítozik,
felfedezik szívükben a
hiteles értékek iránti
vágyat, és nem hagyják,
hogy hamis ígéretek, az
Isten nélküli életstílus
elcsábítsa õket.

A Szentatya bejelen-
tette, hogy a következõ

találkozóra 2013-ban Rio de Janeiróban
kerül sor. A hírt kitörõ örömmel fogadták
a fiatalok, különösen azok, akik Brazíliá-
ból érkeztek. Az Úrangyala elimádkozá-
sakor is arra buzdította a pápa a fiatalokat
a világ nagy nyelvein, hogy legyenek
Krisztus merész tanúságtevõi.

Nemcsak a fiatal résztvevõk számát il-
letõen volt sikeres a rendezvény, hanem a
lelki feltöltõdés és az Egyház üzenetének
közvetítése szempontjából is – mondta
néhány nappal a találkozót követõen a
Vatikáni Rádióban P. Federico Lombardi
SJ, szentszéki szóvivõ. – A fiatalok
ugyanis megértették annak jelentõségét,
hogy keresniük kell hitéletük értelmét és
a Krisztusról való keresztény tanúságté-
telt. Ezt a Szentatya részvétele során szá-
mos alkalommal hangoztatta, amelyre a
fiatalok részvételükkel válaszoltak.

Az ifjúsági világtalálkozók értelme
nem más, mint küldetést, missziót adni a
résztvevõ fiataloknak – magyarázta a
szentszéki szóvivõ. Mindannyiuknak
meg kell találniuk a párbeszédet Krisz-
tussal: az Egyház és embertársaik segít-
ségével. A mai világ jövõje nyitva áll a
fiatalok elõtt, úgy ahogy az Egyház „hol-
napja” is, amelynek meg kell találnia a
ma emberének, kultúrájának és nyelve-
zetének megfelelõ keresztény tanúságté-
telt. Ez a legnagyobb feladat, amely fan-
táziát és elszántságot, munkát igényel –
mondta P. Federico Lombardi.

A szentszéki szóvivõ kifejezte továbbá
örömét azzal kapcsolatban, hogy azok a fia-
talok is, akik nem tudtak részt venni a talál-
kozón, a kommunikációs eszközökön ke-
resztül figyelemmel kísérhették az esemé-
nyeket. A televízión, interneten, Twitteren,
Facebookon keresztül óriási számban jelen-
tek meg üzenetek, amelyek a jövõben is
erõsíteni tudják a barátságokat a különbözõ
országban élõ fiatalok között. P. Lombardi
végül annak a reményének adott hangot,
hogy a fiatalok Krisztusban gyökerezõ hi-
tükben megerõsödve tértek haza, amely ké-
pes lesz valódi értelmet adni életüknek.

VR/MK/KÉ

„ L E G Y E T E K K R I S Z T U S M E R É S Z
T A N Ú S Á G T E V Õ I ! ”

Ifjúsági Világtalálkozó Madridban

A találkozó logója

A tanévben az a legnehezebb, hogy
korán kell kelni. Legalábbis nekem is-
koláskoromban ez volt a legkeserve-
sebb. Szüleim nem értették, miért van
ez, hiszen a vakáció idején gyakran elõ-
fordult, hogy csak úgy magától kipat-
tant a szemem, sietve öltöztem és fésül-
ködtem, nehogy Édesanya visszaküld-
jön. Nagyon szerettem vele menni a pi-
acra, néztem a roskadozó asztalokon a
rengeteg különféle zöldséget: babot,
borsót, lencsét, káposztát, karfiolt, zel-
lert, répát, petrezselymet. Még jobban
szerettem a gyümölcsös standok elõtt
álldogálni. Néhány kedves eladó meg is
kínált, máskor meg Édesanya szíve
esett meg rajtam, és tõle kaptam „elõze-
tesként” meggyet, málnát, epret, barac-
kot, szilvát, majd lelkesen cipeltem ha-
zafelé a kis szatyrot vagy a jókora gö-
rögdinnyét. Nyolc-tízéves lehettem,
amikor kora õsszel dolgozatot írtunk, és
mindenki meglepetésére az enyém lett a
legjobb, mert senki nem tudta olyan ér-
dekesen leírni, mint én, a piac forgata-
gát és a rengeteg különféle zöldséget
meg gyümölcsöt.

Nem tagadom, büszke voltam ma-
gamra, aznap estefelé örömmel mutat-
tam az ellenõrzõmet a nagy ötössel az
Édesapámnak, „itt kell aláírni”, õ megdi-
csért, aztán leültetett magával szembe, a
másik fotelba, és megkérdezte, mi volt
ez a nyûgösködés megint ma reggel. Ma-
gyarázni kezdtem, hogy nagyon álmos
voltam, igen nehezen megy nekem ez a
korai felkelés.

– De ugye tudod – válaszolta –, hogy
azt a tudást, amire most ötöst kaptál, ép-
pen a korai felkeléseknek köszönhetõen

szerezted. Különben Édesanyád nem vitt
volna magával a piacra…

Ez igaz. De azokon a nyári, szerdai
napokon, nálunk mindig akkor volt a
nagypiac – valahogy sokkal könnyebb
volt felkelni. Mert az nagyon érdekelt.

– Ja, csak ez a gond? – kérdezte Édes-
apám. Aztán még azt is megkérdezte,
hogy megtanultam-e már mindent más-
napra, meg hogy melyik tárgyból hol tar-
tunk éppen. És elkérte a könyveimet.

Vacsora közben még lubickoltam egy
kicsit a sikerben, aztán a szüleim nagyon
érdekes dolgokról kezdtek beszélgetni –
akkoriban ez volt a szokás, a tévét csak
akkor kapcsoltuk be, ha valami jó mûsort
meg akart nézni az egész család. Beszél-
gettünk, mert én is közbekérdeztem, õk
meg készségesen válaszoltak. Nagyon
nem akarózott lefeküdnöm, de Édes-
apám kérlelhetetlen volt, ki kell aludnom
magam, mondta.

– De ez engem érdekel… – feleseltem.
– Nem maradsz le semmirõl, holnap

éppen errõl lesz szó az iskolában.
Reggel kipattant a szemem, gyorsan

elkészültem és siettem, nehogy elkéssek
az elsõ óráról. Jobb volt így iskolába
menni. Így hogy nem kényszernek érez-
tem, hanem lehetõségnek. Azóta tudom
és újra meg újra meg is tapasztalom,
hogy könnyebb úgy elvégezni az elvég-
zendõ feladataimat, ha nem elkedvetle-
nítem, hanem inkább lelkesítem magam.
Nem úgy tekintek rájuk, hogy muszáj,
hanem úgy, hogy szabad. És erre igyek-
szem megtanítani az unokáimat is. Ha
akarjátok, megpróbálhatjátok ti is. Nem
muszáj, de szabad…

Erzsébet néni

A S T A S I F I G Y E L T E R A T Z I N G E R T

Az egykori NDK titkosszolgálata
számos ügynökkel figyeltette Joseph
Ratzingert – hangzott el a német Mittel-
deutsche Rundfunk Thüringen (MDR)
rádió szeptember 11-i adásában. A ke-
letnémet állambiztonság Ratzinger
1974-es thüringiai látogatásától kezdve
érdeklõdött a tudós teológus iránt. Elein-
te nem volt megfelelõ informátoruk, de
mivel Ratzinger egyre fontosabb szemé-
lyiség lett az Egyházban, „legalább egy

tucat titkos ügynököt” – köztük két egye-
temi tanárt, két püspökkari titkárt, egy
trieri bencést és több újságírót – állítot-
tak rá. Az volt a feladatuk, hogy köves-
sék és jelentéseket írjanak róla. A Kelet-
német Állambiztonsági Minisztérium-
ban „több száz oldalnyi” információt ta-
láltak Joseph Ratzingerrõl, de „kevés
volt használható”, az egyes jelentéseket
„szinte teljesen megsemmisítették”.

Magyar Kurír
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Floridai levél

V Á L T O Z Ó I D Õ K É R D E K E S E M B E R E K

Nõk a magyar tudományban címmel
életrajzsorozat jelent meg a Napvilág
Kiadó gondozásában két történész, Ba-
logh Margit és Palasik Mária tollából.
Közel nyolcszáz oldalon két évszázad
jeles alakjait hozza életközelbe, kultúr-
történeti ismeretekkel gazdagít. Érzé-
kelteti, mennyi erõ, akarat és kitartás
kellett ahhoz – nem beszélve a meg-
aláztatások elviselésérõl –, hogy a
„gyerek vagy csak lány” mentalitástól
körülvéve hûek maradjanak választott
munkájukhoz, hivatásukhoz. „Mára
érvényét vesztette a »nem képes rá« elv
– írja az Elõszóban Németh Tamás, az
MTA fõtitkára. – Jelenleg már lehetõ-
ségeik kibontakoztatásának akadályai
kerülnek elõtérbe… (s az életrajzok)
nemcsak biztatást adnak a nõknek, ha-
nem munkásságukon keresztül elõsegí-
tik a nemek egyenlõ teljesítményében
még mindig kétkedõk szemléletének
megváltozását.

A szerkesztõk által írt bevezetõben ol-
vasható: hazánkban úttörõ vállalkozás-
nak számít egy ilyen munka, …sok köny-
vet, szakcikket felsorolhatnánk, ame-
lyekben kizárólagosan, vagy indokolat-
lanul hangsúlyozottan a férfiak által el-
ért eredmény az uralkodó… Az itt közölt
élettörténetek jó példái annak, hogy a
társadalmi sikerek egy olyan területen
is, ahol az ész, a kitartás és a tudomá-
nyos képzelõerõ játssza a fõszerepet,
mindkét nem számára ugyanúgy elérhe-
tõk… Néhány kiragadott példa a nõk
számára különlegesnek megítélt terüle-
tek közül: sejtbiológus, gépészmérnök,
geológus, csillagász, atomfizikus.

De hogy mégis az orvosokhoz fordul-
tam – szép számmal vannak jelen a kötet-
ben –, annak két oka van. Egyrészt az
1847-ben született gróf Hugonnai Vilma
volt az elsõ magyar orvosnõ (életútja
szemlélteti korának tanulást gátló regu-
láit és a hivatalosok vaskalaposságát),
és mert évtizedek óta, október utolsó he-
tében, Sarasotában tartja évi kong-
resszusát az Amerikai Magyar Orvos-
szövetség, a The Hungarian Medical
Association of America.

A szövetség évkönyveiben Vilmának
számtalan követõje szerepel Magyaror-
szágról és külföldrõl egyaránt. A sötét
idõkben, amikor a „nyugati” utak a
megszenvedett kiváltságok közé tartoz-
tak, nagy jelentõsége volt az itteni
összejöveteleknek, szakmai és emberi
vonatkozásban egyaránt. S a kartársak
– akkor csakúgy, mint ma – segítették
egymást, sõt, a fiatalokat is. Lehetõvé
tették, hogy jeles külföldi intézmények-
nél folytathassák tanulmányaikat, és ki-
nyíljék elõttük egy „másik” világ. De
térjünk vissza a példát teremtõ
Hugonnai Vilmához.

Egy kiváló pesti leányintézetben ne-
velkedett, ahol az 1860-as években leá-
nyok még nem szerezhettek érettségit.
Vilma nem adta fel. Zürichbe ment, ahol
e nélkül is felvették az egyetem orvosi
karára. 1879-ben doktorált, majd haza-
ment, hogy tudását otthon hasznosítsa.
S ekkor érte az elsõ csalódás: svájci
diplomáját Pesten nem ismerték el, sõt a
bábaképzõ elvégzését és az érettségi (!)
letételét javasolták. Vilma kitartott.
Megszerezte a bábaoklevelet, magán-
szülésznõi rendelõt nyitott, aktív orvosi
és tudományos munkát folytatott. S miu-
tán Ferenc József 1895-ben nálunk is
engedélyezte a nõk tanulmányait a böl-
csészeti, gyógyszerészeti és az orvosi
karon, a majd’ ötven éves Vilma újra
vizsgázott. 1897-ben másodszor is or-
vosdoktorrá avatták. Tudományos mun-
kák jelentek meg tõle, és mint a kora je-
les alakjáról – róla.

Bitskey Ella, Sarasota

Lapunk munkatársa, a
Dél-Svájcban élõ Saáry
Éva kötetbe foglalta kö-
zel fél évszázad során ké-
szített riportjainak legja-
vát, és Érdekes emberek
címmel most könyv for-
májában is közreadta.
Szerzõtársával, – az
ugyancsak Svájcban élõ
– Vadnay Zsuzsával a
nyugati magyarság egy-
egy kiemelkedõ képvise-
lõjét mutatja be pergõ ri-
portok formájában. Noha
ezek jó része már napvi-
lágot látott valamelyik
külföldi magyar újság-
ban, így, összegyûjtött
formában a kötetben sze-
replõ személyek élete és
munkássága inkább át-
mentõdik az utókor szá-
mára. Saáry Éva és Vad-
nay Zsuzsa ugyanis olyan
írókat, költõket, képzõ-
mûvészeket, történésze-
ket, közéleti személyisé-
geket valamint egyházi
méltóságokat szólaltatott
meg, akik nemcsak öreg-
bítették a magyarság jó
hírnevét, hanem erkölcsi
üzenetet is intéztek az ol-
vasókhoz.

Lényegében ez az üze-
net a tetszetõs kiadású
könyvön keresztül húzó-
dó „vörös fonál”. Az
egyik interjúalany, a né-
hai Auer Pál ezt így fog-
lalta szavakba: „akinek
csak parányi esze van,
tudja, hogy a világmin-
denségben az ember –

bármennyire is jelentõs a
maga környezetében és
korában – akkora, mint
egy hangya a végtelen-
séghez és az idõkhöz
viszonyítva”. Hasonló er-
kölcsi útravalóval szolgált
Kürthy Tamás, aki a hír-
hedt állambiztonsági szer-
vezet, az ÁVO börtönében
elszenvedett kínzások kö-
vetkeztében elvesztette
szeme világát, ám Nyu-
gatra kerülve elvégezte az
egyetemet, professzor lett,

és fontos szociológiai
mûveket jelentetett meg.
Élete példa arra, hogy a
betegségen, az esendõsé-
gen és a balsors egyéb
csapásain az istenhittel
párosult emberi akarat
úrrá tud lenni. „Elõször
azzal, hogy belenyug-
szik a megváltoztathatat-
lanba, másodszor azzal,
hogy megkeresi és ki-

használja az új helyzete
adta lehetõségeket.” Az
olvasónak óhatatlanul
Madách Imre drámai
költeménye, Az ember
tragédiája, annak is vég-
sõ tanulsága jut eszébe:
„ember, küzdj, és bízva
bízzál!”

A francia nyelvterüle-
ten komoly irodalmi si-
kereket felmutató Dénes
Tibor szemérmesen egy
idézet mögé rejtette haza-
szeretetét, amikor a rene-
szánsz kor híres olasz bí-
borosát, Mezzofantit em-
lítette, akirõl azt jegyez-
ték fel, hogy ötvennyolc
nyelven beszélt: a fõpap
szerint a három legszebb
nyelv az ógörög, az olasz
és a magyar. Lelki épülé-
sünk közben a magyarság
múltjára vonatkozó szá-
mos olyan adatról is érte-
sülünk, amelyekre a la-
kiteleki Antológia Kiadó
gondozásában megjelent,
Érdekes emberek címû
kötet valamelyik riport-
alanya derített fényt. Így
Saáry Éva és Vadnay
Zsuzsa portrégyûjtemé-
nye – azon felül, hogy el-
vezeti az olvasót a világ
különbözõ pontjain élt
neves honfitársainkhoz –
az erkölcsi mondaniva-
lón és honszereteten túl
számos eddig alig ismert
adattal is gazdagítja is-
mereteinket, és közben
szórakoztat is.

Vincze András

István király udvara – a trónörökös,
Imre herceg koronázási és esküvõi elõ-
készületei közepette. Gizella királyné,
mint egy fényességes angyal, derûs
nyugalommal tekint a jövõbe. Uralko-
dásuk csúcsán, szerényen viselt hatal-
ma teljességében egyetlen életben ma-
radt fia minden reménye. Nem hiába az
oly sok munka, szenvedés, küzdelem!
Imre képes és méltó a királyi örökség
fogadására! Egy miatyánknyi idõ sem
kell hozzá, s szertefoszlik minden remé-
nye. Feladja? Eddig soha nem adta fel.
Az engedelmesség, a megértés, a türe-
lem és a szeretet vezette a gyermek, a
hitves, a meny, az anya, a királyné min-
den cselekedetét. Ha kellett, õ öntött
reményt és erõt férjébe is! És most,
amikor negyedik gyermekének holttes-
te mellett áll teljes kábulatban? A szár-
nyaszegett angyal elviseli az elviselhe-
tetlent. A nõ méltóságával áll ismét
talpra. – Errõl szól Elisabeth Faltin re-
génye, A királyné.

„Szívbõl kívánom, hogy ez a re-
gény, miközben maradandó olvasói él-
ményt nyújt, szolgálja azt a nagy célt
is, hogy Gizellát egyre jobban megis-
merjük, megszeressük, kultuszát ápol-
juk, és egyszer eljöjjön az a nap is,
amikor Boldog Gizellát Szent Gizella-
ként tiszteljük.” – méltatja a regényt
Szegeden, 2007. október 12-én datált
ajánlásában Kiss-Rigó László szeged-
csanádi püspök.

Az írónõ, Elisabeth Faltin (polgári
nevén Kovácsné dr. Faltin Erzsébet) mu-
tatja be könyvét – a magyar szentmisék
után – november 6-án Augsburgban 12
órakor, Stuttgartban 16 órakor, novem-
ber 13-án Münchenben 11.30 órakor,
Kölnben 18.30 órakor, és minden vásár-
lónak személyesen dedikálja.

A könyv ára – a forint napi árfolyamá-
tól függõen – kb. 21 EUR. �

Könyvbemutató

A K I R Á L Y N É

É L E T M E N T Õ K A F O R R A D A L O M B A N

Ha október, akkor Budapest, ha októ-
beri Budapest, akkor 1956. A közeledõ
ötvenötödik évforduló ismét fölidézte
bennem azokat a csodálatos, reménytel-
jes napokat, és arra késztetett, hogy leve-
gyem a polcról Balás Piri László Embe-
rek fehérben címû, 1993-ban megjelent
könyvét.

Megrendítõ dokumentum! Nem a har-
colókkal, hanem azokkal az orvosokkal,
ápolónõkkel foglalkozik, akik önzetle-
nül mentették a forradalom idején és egy
ideig még utána is az emberi életeket –
lehettek azok magyar felkelõk, orosz ka-
tonák, sõt néha ávósok is –, gyakran saját
biztonságukat, épségüket is kockáztatva,
életüket áldozva. Nem egy szenvedett
közülük hõsi halált vagy maradt egész
életére nyomorék.

A legdöbbenetesebb azonban az,
hogy a megtorlást ezek az önfeláldozó
emberek sem kerülték el. „Ellenforra-
dalmároknak” bélyegezve a Kádár-féle
diktatúra bíróság elé állította õket.
Egyesek hosszú börtönéveket kaptak,
de némelyiküket – például a szigorló
orvos Tóth Ilonkát – halálra ítélték, és
ki is végezték. Azok jártak jól, akik az
utolsó pillanatban Nyugatra tudtak me-
nekülni.

Balás Piri László könyve visszaemlé-
kezéseket, interjúkat tartalmaz, és ezért
igen fontos (bár a teljességet elérni ter-
mészetesen nem tudó) dokumentum.
Részletekre nem térhetek ki, de fel kell
sorolnom a szereplõ neveket: dr. Somo-
gyi János, Puskás Sándor, Constantin
Miklós, dr. Prágay Dezsõ, dr. Lehõcz
Vera, dr. Felkay Tamás, dr. Zalay Lász-

ló, dr. Radó György, Hegedûs László,
Péch Géza, dr. Lambrechts Miklós, dr.
Palatkás Béla, Kondor Endre, Magyar
Katalin, dr. Baksa József, dr. Petrányi
Gyõzõ, dr. Hõsz Dezsõ, Koren Endréné.

Az élet – végül – többségükben iga-
zolta ezeket a minden szempontból kivá-
ló embereket. Az életben maradottak
idõvel fontos pozíciókba kerültek – Nyu-
gaton, de késõbb Magyarországon is.
Sokból lett köztiszteletben álló tudós,
vezetõ fõorvos.

Sok szó esik a könyvben a magyar és
a nemzetközi Vöröskereszt szerepérõl.
A Kádár-rendszerben ez is inkább el-
marasztalást kapott, nem dicséretet. A
nagylelkû segélyek küldését „propa-
ganda-hadjáratnak” nevezték, sõt nem
átallották kémkedéssel, fegyvercsem-
pészéssel, „Horthy-katonatisztek be-
csempészésével” megvádolni a szerve-
zetet.

Gyakran történik említés a magyar vi-
déknek a fõvárossal szemben megnyil-
vánuló szolidaritásáról. Kocsiszámra
hozták fel a parasztok az ajándék élelmi-
szert.

S végül talán arról sem szabad meg-
feledkezni, hogy az orosz katonák kö-
zül sem volt mindenki ellenséges (leg-
alábbis az elsõ szakaszban, amikor
már régen hazánkban tartózkodó egy-
ségek jöttek Pestre). A kezdeti habo-
zás után közülük sokan megértették,
hogy az általuk is gyûlölt szovjet rend-
szer megdöntési kísérletérõl van szó.
Több mártír került ki az õ soraikból is
(Gosztonyi Péter hosszú tanulmányt
szentelt nekik).

*
A dokumentumkötet gondos átolva-

sása után megkerestem az interneten
Balás Piri László nevét, s tovább kattint-
va felvételrõl hallgathattam végig azt az
interjút, amelyet mint a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottsága alelnöke, 2008-ban a
Hír TV-nek adott.

Amit mondott, nagyon lehangoló
volt. Felvázolta, miként próbálják ma
hazánkban meghamisítani, elmosni
(sõt be is mocskolni!) a forradalom em-
lékét, míg mások (a Kádár-rendszerben
felnõtt fiatalok nagy része) teljes kö-
zömbösséget tanúsítanak vele szem-
ben. A magyar nép, úgy látszik, ma
sem képes felfogni, hogy a fényes ok-
tóberi napok megtagadásával a saját ér-
dekei ellen cselekszik, hiszen az ide-
gen országok szemében és számára ép-
pen az 1956-os hõsies helytállás jelenti
azt az erkölcsi tõkét, amelybõl minden
téren – még gazdaságilag is – profitálni
lehet.

Végül azon is el kell gondolkodnom,
hogy nem otthon, hanem Nyugaton él
tovább a forradalom szelleme. Külföl-
di magyarok (és nem magyarok!) õrzik
meg híven, az igazságnak megfelelõen
forradalmunk jelentõségét és történé-
seit. Az ötvenedik évfordulón például,
amikor Pesten gumibottal verték a bé-
kés ünneplõket, itt, Svájcban közel egy
hónapon keresztül mással sem foglal-
kozott a média, mint 1956-tal, amely
elindítva a Szovjetunió összeomlását,
egészen új irányt adott a történelem-
nek.

Saáry Éva
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Scheffler János boldoggá avatása kiváló alkalom volt arra, hogy az utókor
számba vegye és hozzáférhetõvé tegye mindazt a szellemi hagyatékot, amelyet a
mártír püspök küzdelmes élete során alkotott. Kiadványok sora jelzi annak
megbecsülését, beépítését szellemi kincsestárunkba. Ezek közé tartozik a múlt
század húszas éveiben általa írt és megjelentetett két útirajz, amelyek a Szatmá-
ri Római Katolikus Püspökség kiadásában jelentek meg.

Az 1926-os XXVIII. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszuson való részvé-
tel teremtett lehetõséget számára, hogy
eljusson Chicagóba, hosszabb utazást te-
gyen az Amerikai Egyesült Államokban,
úti élményeit megörökítse. A Szatmárné-
metiben még ugyanazon évben megje-
lent, és idén újra kiadott könyv (Dr.
Scheffler János: Szatmártól Chicagóig;
Barangolásaim a Szatmár megyei svábok
õshazájában) egy rendkívüli megfigyelõ-
képességgel és íráskészséggel megáldott
személyiség vallomása, színes beszámo-
lója. A lelkipásztor szemével tekint szét a
világban, tudósít a hit megtartó erejérõl,
az elvilágiasodásban rejlõ veszélyekrõl, a
szülõföld iránti nosztalgiáról, arról az ol-
vasztótégelyrõl, melyben a nemzeti ha-
gyományok elhalványulnak, a hazulról
vitt örökség értékét veszti.

A hosszú utazás elsõ állomása Párizs.
Amikor vendéglátói nemzetisége iránt
érdeklõdnek, tömör mondatban vála-
szol: „Német eredetû, magyar nemzeti-
ségû, román állampolgár, mindenekfe-
lett pedig katolikus vagyok” – amit
igencsak értetlenkedve hallgatnak.
Küzdelmes, a mártíriumhoz vezetõ éle-
te ebben az erdélyi „koordinátarend-
szerben” bontakozik ki. Megtapasztal-
ja, hogy a felvilágosodás fõvárosában
az egyházi élet igencsak korlátok közé
szorul: „ebben a városban a régi keresz-
tény idõk hite dolgozik, de új, pogány
keretek között”. Érzékeli a katolikus új-
jászületés csíráit, hiszi és reméli, hogy a
Panteonba „egyszer visszaköltözik Pá-
rizs jó szelleme, Szent Genovéva”. Ver-
sailles és Trianon palotáiban megérinti
a történelem szele. Ez utóbbiban „ne-
künk is szabad egy könnyet hullatni”.
Hétfõi napon a múzeum zárva, így csak
kívülrõl nézheti meg „annyi gond és
magyar bánat keserves színhelyét”. Az
igazi lelki töltõdést Lisieux, Karmel
temploma, Kis Szent Teréz sírja és ott-
hona jelenti számára.

Hat nap az Olimpic fedélzetén, neves
egyházi személyek társaságában. Rész-
letes, hangulatos leírást ad a hajóról,
személyzetérõl. A hajón bemutatott
szentmise erõsíti meg benne a felisme-
rést: „csak egy olyan hajó van, melyet Is-
ten láthatatlan keze kormányoz: az Egy-
ház, Krisztus igaz Egyháza, mely a há-
borgó tengeren, az óceán közepén is egy
és szép, és utasai– bármily világrészrõl
jönnek is, és bármely nyelven beszélnek
is – testvérek az oltár körül, a Krisztus
szeretetében”.

Megérkezéskor két nagymajtényi hí-
ve fogadja. Három évvel elõbb az õ áldá-
sával indultak útra a messzeségbe, az is-
meretlenbe. New York hatalmas mére-
tei, a nyüzsgõ város látványa csodálattal
tölti el. De a látványon túl fölsejlik egy
más megállapítás is: „A gyárkémények
fojtó füstje, a hajótülkölés, zakatolás
mindenfelé hirdeti, hogy itt minden
dollárszerzésre van berendezve”.

Chicago néhány napra a katolikus vi-
lág központjává válik, benne és általa je-
lenítõdik meg „Amerika hódolata Krisz-
tus földi helytartója elõtt”. Minden csupa
pompa. Ünnepi díszbe öltözött utcák,
lelkes hívek, impozáns, színes körmenet.
A látvány bûvöletében is haza gondol:
„Keresem az én két zászlómat, a régi ha-
zámét és a mostaniét. És felfedeztem
mindkettõt. Egyik oszlopon meg éppen
ölelkezik a magyar és a román trikolor.
Bár otthon is kezdenék megérteni és

megérezni a nemzeteket átfogó krisztusi
gondolatokat.”

Az útirajz további része a kivándorolt
magyarok világába vezeti az olvasót. A
földiek körében tett utazások különös lel-
ki, érzelmi többlettel gazdagítják sorait.
Clevelandben tapasztalja meg azt, hogy
nemcsak két Szatmár megye van, hanem
egy harmadik, a magyarországi és a romá-
niai mellé oda társítható az amerikai
Szatmár megye is. A Szent Margit-, a
Szent Erzsébet- és a Szent Imre-templom
mellett ott a görögkatolikus román is. A
Szent Margit-templomban bemutatott
szentmisén „átadtam az otthoniak köszön-
tését, a majtényi síknak, a Bükknek, a
Szamos-Kraszna-Homoródnak, az óhazá-
nak a köszöntését”. A kivándoroltak ottho-
nainak részletes leírása, életük ismertetése
jómódról vall, de a velük folytatott beszél-
getésbõl kiviláglik a honvágy, a sokszálú
kötõdés a szülõföldhöz. A gyárakban igen
kemény munka folyik, aki nem bírja, ki-
esik a sorból, a jómód, a létbiztonság oda-
vész: „…nem egészen mennyország ez az
Amerika sem”. Részletesen taglalja a lelki
életet, azt az áldozatkészséget, amelyet
templomaikért vállaltak. Hisz ott minden
az õ kezük munkájának a gyümölcse,
templomaik, iskoláik, közösségi otthonaik
az õ dollárjaikból épültek és állnak fenn.
Bõhm Károly és a többi magyar paptársai
tartják meg õket Isten szeretetében, az
Egyház féltõ-óvó ölelésében. Ugyanakkor
azt is észreveszi, hogy soraikban is teret
hódít a bolsevista „evangélium”, és megje-
lennek a szekták is.

Ma is elszorul a szív, amikor a szat-
mári tájakról elszakadt, az õt fogadó, õt
ünneplõ clevelandi magyarságról írott
sorokat olvassuk. Itthon is ismerõs ne-
vek, száznál is több nagymajtényi, nagy-
károlyi, gencsi, gilvácsi, szakaszi, krasz-
naterebesi, erdõdi, nagymadarászi, krasz-
nabélteki, nagyszokondi, csanálosi, kál-
mándi, mezõpetri, mezõfényi, mérki csa-
lád köszönti az otthonról érkezett papot.
A magyarság jelenléte nem csak fizikai
valóságban érzékelhetõ. Buffalóban, az
egyik parkban Petõfi-szobor állt, az otta-
ni magyarok emelték. „És Amerika nem
fél tõle. Még senkinek sem jutott eszébe
ledönteni ezt a kellemetlen idegent itt
éppúgy, mint ahogy Clevelandban is a
Luna park utain vígan megmaradhat
Kossuth Lajos szobra.” A Cattaragus in-
diántelepen tett látogatás a kisebbségi
sorsra, következményeire emlékezteti:
az indián iskolában tanuló gyerekek már
nem beszélik õseik nyelvét. A wigwa-
mok eltûntek, helyükön megszokott
amerikai faházak állnak. A windberi
szénbányatelepen is nagymajtényiakkal
találkozik, földiekkel, akik „1923-ban
felhívásomra kb. 150 dollárt küldtek a
majtényi templomra”. Bridgeportban
ugyancsak kivándorolt magyarok vendé-
ge. A város nevezetességeként tartják
számon az épülõ kétemeletes római ka-
tolikus magyar iskolát. A Szentnév Egy-
let piknikjén a jó öregek nyelvén – „lel-
kük felét otthon felejtették” – még ma-
gyarul folyik a szó. Ám azt is érzékeli,
hogy a kint született fiatalság „lába már
nem reagál a csárdás ütemére”. „Ameri-
ka, a nagy Moloch, elnyel mindent, meg-
emészt és átformál mindent, és lassan,
nem is oly hosszú idõ alatt az »óhazai«
idegen lesz az új nemzedék elõtt”. Sorai
újra fölmelegednek, amikor övéihez, a
New Jersey-i honfitársakhoz látogat.
Közülük külön megemlíti a plébánián rá
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várakozó, Színfaluból, Homoródról,
Gilvácsról kivándorolt sváb asszonyo-
kat, akik Amerika divatjáért sem adták
fel a maguk kartonruhás, kendõs egysze-
rûségét, sok-sok év után is sajnálják a fa-
lut, amelyet elhagytak.

Elismeréssel ír a fõváros, Washington
arculatáról. „Nyugodt, tiszta utcáival,
szép fasoraival, gyönyörû parkjaival,
tiszta levegõjével azt hirdeti, hogy ez
nem a business városa, hanem Amerika
nagyjainak mauzóleuma, az amerikai
nemzeti öntudat szentélye.” Megcsodál-
ja a Capitoliumot, a Fehér Házat, a kato-
likus egyetemet, amely templomaikhoz
hasonlóan közadakozásból létesült, ön-
erõbõl mûködtetik. A philadelphiai vi-
lágkiállítás a gazdaságilag hatalmas erõt
képviselõ ország képét sugallja. Az utol-
só napok ismét New York-ban telnek. A
Broadway, a Wall Street, a börze –
Mammon temploma – erõrõl, hatalom-
ról, a pénz világáról beszélnek. A kikötõ-
ben már ott várja a Majestic, amely ha-
talmas méreteivel a világ legnagyobb
személyszállító hajójaként vitte-hozta az
utasokat, mozgalmas napokat ígérve.

Öt és fél nap múlva feltûnnek Európa
partjai. Párizs, Strassburg megtekintése
után robog vele a vonat az otthon felé. Le-
hangolja a vasúti kocsi ablakából megfi-
gyelt vasárnapi munka látványa. A heil-
bronni egynapos megálló a svábok õshazá-
jának életébe enged rövid bepillantást.

(Folytatjuk)
Máriás József

A Magyar Kolping Mozgalom és to-
vábbi törekvések a szabadság szolgálatá-
ban – ezt a sokat ígérõ alcímet viseli
Mike Valéria édesapjáról írt könyve:
Mike (Mádl) János és kora (1905–1981).
És amit ígér, annál is többet ad ez a 700
oldalas, képekkel gazdagon illusztrált
gyûjtemény: nemcsak Mike Jánosnak és
a Kolping-mozgalomnak állít benne em-
léket, hanem egy egész – sokszor nagyon
szomorú, de hõsies – korszak dokumen-
tációját is adja. És annyira közvetlen
hangú, barátságos, hogy olvasás közben
az ember kissé családtagnak kezdi érezni
magát.

A könyv eredete egy véletlen találko-
zás volt 1994 karácsonyán Cserháti Fe-
renc püspök, akkor müncheni plébános,
és az Egyesült Államokban élõ Mike
Valéria, a New York-i Cornell Egyetem
biostatisztika-professzora között. Mike
Valéria mint kislány Münchenben a há-
ború után jól ismerte Rozsály Ferenc pi-
arista fõlelkészt, akinek édesapja mun-
katársa lett a Magyar Caritas Szolgálat
és a katolikus egyházközség megalapí-
tásában. A korán elhunyt lelkes fiatal
szerzetesrõl és errõl a munkáról nem
volt semmi hiteles információ. Mike
Valéria tehát írt egy visszaemlékezést a
kezdetrõl, amely megjelent a Katolikus
Misszió Értesítõjében. Ezt követõen –
sokfelõl érkezõ biztatásra – vállalta a
nehéz kutatási feladatot, hogy megírja
édesapja életrajzát.

Magyarországon Mike János (a csalá-
di név 1944-ig Mádl volt) a Kolping-
-mozgalom keretében munkálkodott. Bol-
dog Kolping Adolf (1813–1865) Marx
Károly kortársa volt Németországban, és a
nagy pápai szociális enciklikák – a Rerum
Novarum és a Quadragesimo Anno –
elõfutárának tekinthetjük. Keresztény-
ség és munkásmozgalom volt Mike Já-
nos és társai munkájának alapeszméje.
Végcéljuk egy harmadik gazdasági rend-

szer létrehozása volt, a marxizmus és a
liberális kapitalizmus között. Késõbb az
Egyesült Államokban Mike János felfe-
dezte az amerikai kapitalizmusban azt,
amit õk otthon terveztek.

A szerzõ vázolja édesapja közéleti
tevékenységét Amerikában, és elbeszé-
lése folyamán szóba kerül a Magyar Ke-
resztény Népmozgalom, a Magyar
Nemzeti Bizottmány, a Szabad Európa
Bizottság, a Katolikus Magyarok Va-
sárnapja, Mindszenty- és Prohászka-
-ünnepélyek… A szereplõk között meg-
jelenik Közi Horváth József, Varga Bé-
la, Biró Benedek, Eszterhás István,
Kállay Miklós, Eckhardt Tibor és Teller
Ede. A kötet nagyszámú eredeti anya-
got tartalmaz, Mike János három nyel-
ven készült írásaival.

A könyv végén van még egy külön
fejezet magyar piaristákról. Ebben to-
vábbi színes részlettel emlékezik meg
Rozsály Ferencrõl (1917–1957), aki
„fáradhatatlan úttörõ” volt, és „meteor a
magyar emigrációs égen”. Itt van meg-
örökítve a kis magyar csoport sokrétû
tevékenysége, és az a tény, hogy piaris-
ta rendtartományt alapítottak az Egye-
sült Államokban. És itt van az elsõk kö-
zött Meskó Lajos (1911–2008) költõ,
„Bujdosó Bálint, sorsunk dalnoka”, aki-
nek verseibõl megkapó választékot is
talál az olvasó.

Mike Valéria kitûnõ könyvéhez
Miklósházy Attila SJ, a külföldön élõ
magyarok ny. püspöke írt méltató
ajánlást.

Ruppert József piarista

(Mike Valéria: Mike (Mádl) János
és kora (1905–1981): A Magyar
Kolping Mozgalom és további törek-
vések a szabadság szolgálatában.
METEM Kiadó, Budapest 2010. A
könyv kapható a magyarországi egyhá-
zi könyvesboltokban.)

A X X . S Z Á Z A D T Ö R T É N E L M É B Õ L
Kezdõpont: a Müncheni Katolikus Misszió

Gazdagnak lenni nem hiba, szegénynek
lenni nem erény. Az üzletember, ha szent-
ségre törekszik, jól teszi, ha gazdagságra
törekszik. A kapitalizmus az a rendszer,
amely a leginkább segíti és felhasználja az
emberi szorgalmat és kreativitást. A jólét
nem az önzésrõl szól – ilyen gondolatokat
fogalmazott meg a Catholic World
Reportnak adott interjújában Ettore Gotti
Tedeschi, a Vatikáni Bank vezetõje.

Az Egyháznak is szüksége van anyagi
javakra, hogy megõrizhesse függetlensé-
gét. Akárcsak egy családnak és minden
egyes embernek – véli a közgazdász, aki a
hírek szerint közremûködött több pápai en-
ciklika megfogalmazásában is. Rámutatott
az ismert igazságra: a pénz, a javak önma-
gukban semlegesek, viszont lehet õket jóra
és rosszra használni. A javak újraosztása
csak akkor jöhet szóba, ha létrehozzuk azt,
amit szét akarunk osztani, különben a sze-
génységet támogatjuk. A fejlõdés és újrael-
osztás tehát kéz a kézben járnak. Ha a gaz-
dagok szegénnyé teszik az embereket, ma-
guk is szegények lesznek egy idõ után.

Krisztus is számított a gazdagokra, az
õt támogató asszonytól kezdve a vámos
Mátéig és Zakeusig – mutat rá a bankár.
És a gazdag Lázár sem gazdagsága mi-
att került a pokolra, hanem azért, mert
még azt sem adta a szegény Lázárnak,
ami az asztaláról lehullott. A jólétre nem
úgy kellene tekintenünk, mint valaki vá-
gyainak a kielégítésére, hanem úgy, mint
ami miatt azzal a kérdéssel fordulhatunk
a szomszédhoz: miben segíthetek? �

V A T I K Á N I B A N K Á R

S Z E G É N Y S É G R Õ L ,

G A Z D A G S Á G R Ó L
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S Z Á J R Ó L S Z Á J R A
II. Lajos bajor királyról – további rejtélyekrõl

Anekdoták tömegébõl válogathat, aki
megpróbál eligazodni az egymásnak el-
lentmondó és mégis meggyõzõ „adatok”
útvesztõjében. Az elmúlt hónapi Szájról
szájra néhányat felsorolt ezekbõl, most
szeretnék részletekkel is szolgálni.
Ugyanis – meglepetésemre és váratlanul
– érdeklõdés mutatkozott…

A százhuszonöt évvel ezelõtt bekövet-
kezett halál oka: öngyilkosság. Ennek az
elméletnek alapjául szolgál, hogy II. La-
jos élete során többször foglalkozott az
öngyilkosság gondolatával. Csakhogy a
halálesetet követõ vizsgálatok során nem
találtak vizet a tüdõben, és így az okfej-
tésnek ez a változata megingott. Eszerint:
a király öngyilkosságát dr. Gudden – a kí-
sérõ orvos – meg akarta akadályozni. A
dulakodás során II. Lajos a nála sokkal
gyengébb Guddent víz alá nyomta, majd
amikor az elgyengülten feladta a küzdel-
met, végrehajtotta szándékát: vízbe foj-
totta magát. Hogy a tüdõben nem találtak
vizet? – az elméletet védõk szerint ez nem
zárja ki a fulladás okozta halált, mert ki-
vételes esetekben egész kevés víz is ele-
gendõ a tüdõben ahhoz, hogy „vízbe ful-
ladjon” valaki. Tehát: öngyilkosság.

Egy másik elmélet szerint a közismert
rossz fogak, illetve a lyukas fogak betö-
mésénél használt amalgám volt az ok. A
meglazult töméseket a király lenyelte, és
így rengeteg higany került a szervezetébe.
Ez szívizomgyengeséghez vezetett, és a
hideg vízben a szív felmondta a szolgála-
tot. Ezt a vérében kimutatott két ezrelék
alkohol és a pszichés megterhelés is alátá-
masztja. Tehát: amalgámmérgezés.

Egy harmadik elmélet így szól: A
két vízbefulladt órája különbözõ idõ-
ben állt meg. A királyé 18.54-kor, dr.
Guddené 20.06-kor. Erre építették a
következõ hipotézist: Miután a séta
elõtt elhangzott a mondat: ápoló nem
lehet a kíséretben, a király meg akart
szökni a kényszerlakhelyéül kijelölt
kastélyból. Sétájuk során egy kanyar-
ban a király és dr. Gudden beszálltak az
ott várakozó kocsiba, abban a hiszem-
ben, hogy azt az osztrák császárné, Er-
zsébet küldte a meneküléshez. A kocsi-
ban dr. Gudden kloroformmal elkábí-
totta II. Lajost, és a vízparthoz érve a
magatehetetlent kirángatták a kocsi-
ból, letépték ruháját, és vízbe fojtották.
Közben a kocsis a veszélyes tanút, dr.
Guddent szintén a tó vizébe fojtotta.
Bizonyíték: a különbözõ idõkben meg-
állt órák. Tehát: gyilkosság.

A mesterlövészrõl, aki állítólag a
nyolcszáz méterre lévõ kastélyból agyon-
lõtte a királyt, már azért sem beszélek,
mert abban a kérdéses idõben senki nem
hallott lövést.

A boncolás során talált „külsérelmi
nyomok” még azt a feltevést is támogat-
ták, hogy a dulakodás során a király
megölte dr. Guddent. A fojtogatást való-
színûsítõ nyomok – az annak során bekö-
vetkezett halállal – még orvosa gyilkosá-
vá is tennék II. Lajost.

A százhuszonötödik évforduló alkal-
mából elhangzott méltatások egyike ezt
mondta végezetül: II. Lajos élete ka-
tasztrófák sorozata volt. Igaza lenne?

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

Varsó: Erdõ Péter díszdoktor
Díszdoktorrá avatták a varsói Stefan

Wyszyñski Bíboros Egyetemen szeptem-
ber 15-én Magyarország bíboros prímá-
sát. A méltatásban elhangzott: „jelentõs
szerepe van a jogi tudomány fejlõdésé-
ben, fõleg az egyházi jog területén, de se-
gíti az európai jogi kultúra fejlõdését is”.
Erdõ Péter úgy fogalmazott: a nagylelkû
gesztusban azt a szimpátiát és közelséget
véli felfedezni, amely századok óta össze-
köti a lengyeleket és a magyarokat.

A PMI új rektora
Két rektori ciklusának lejárta után a

Nevelési Kongregáció köszönetnyilvá-
nítás mellett felmentette Németh László
prelátust a Pápai Magyar Intézetben be-
töltött rektori tisztsége alól. Németh
László továbbra is ellátja az olaszországi
magyar fõlelkész feladatkörét, egyúttal õ
lett a római Szent István Ház új vezetõje
is. Ugyanakkor az Apostoli Szentszék
megerõsítette Tóth Tamás, a budapesti
Apostoli Nunciatúra eddigi titkára kine-
vezését a Pápai Magyar Intézet élére.

A püspöki kar ülése
Szeptember elején tartotta õszi ülését a

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
Az ülés témái között szerepelt az új
evangelizáció, a Katolikus Karitász 80.
évfordulója, a kihasználatlan épületek,

valamint a világi jogi változások egyházi
hatásai. Ezzel összefüggésben fontos té-
ma volt az októberi népszámlálás: a püs-
pökök arra buzdították a híveket, hogy
vallják meg katolikus hitüket. Az ülésen
hivatalosan is bemutatkozott és átadta
megbízólevelét a Szentszék nemrégiben
hazánkba érkezett új nagykövete, Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius.

A kopt pápa Magyarországon
A katolikus egyetem ünnepi ülésén dísz-

doktorrá avatták III. Senuda kopt egyházfõt
augusztus 19-én Budapesten. Az indoklás
szerint „kimagasló hatású publikációs tevé-
kenységéért”, a bölcsészettudományok, kü-
lönösen az irodalom-, a filozófiai és a törté-
nelemtudományok területén végzett mun-
kásságáért kapta a díszdoktori címet. III.
Senuda 88 éves, történész végzettségû egy-
házi vezetõ, rendkívüli mûveltségû, a nyuga-
ti kultúrában is otthonosan mozgó személyi-
ség. 1956 és 1962 között teljes remeteségbe
vonult, majd 1971-ben választották egyháza
vezetõjévé. Az akkori hatalom 1981–1985
között számûzte, kolostorba vonult vissza.
2000-ben találkozott II. János Pál pápával is.

Bérrendezés
Rendeletet fogadott el a kormány az

egyházi fenntartású egészségügyi, okta-
tási, szociális, valamint közgyûjteményi
és közmûvelõdési ágazatban foglalkoz-
tatottak kompenzációjának részletszabá-
lyairól. Ezzel a kormány biztosítja, hogy
az adó- és járulékváltozások miatt az
egyházi közfeladat-ellátó szektorban
egyetlen munkavállaló esetében se csök-
kenjen 2011-ben a rendszeres nettó kere-
set. Mivel az állami és önkormányzati
intézményekben dolgozó közalkalma-
zottak a bérkompenzációt már korábban
megkapták, a kormány ezzel az intézke-
désével biztosította a közfeladatot ellátó
egyházi intézményeknek az állami és ön-
kormányzati intézményekkel egyenlõ fi-
nanszírozást. �

Gondoljuk el egy pillanatra: 2010-ben
a futball-világbajnokságot Dél-Afrikában
„ünnepelték”. Szerte a világon, a legki-
sebb falvakban is, gyerekek, fiatalok, fel-
nõttek és öregek a képernyõ elõtt élték át
a nagy meccseket; a stadionokban szemé-
lyesen jelen lévõ szurkolókkal együtt él-
tették a számukra rokonszenves csapatok
gyõzelmét, és hurrogták le a veszteseket.
Közben megélték azt is, hogy Dél-Afrika
az övéktõl nagyon különbözõ ország: má-
sok az életfeltételek, más a testvériség és a
haverság. Ha módjukban állt, vásároltak
apró, sajátos emlékeket is: trikót, cipõt,
labdát.

Mi történik, amikor az Egyház „ünne-
pel” – például II. János Pál vagy Teréz
anya temetését? Ráeszmél és megéli éle-
tük értelmét, karizmáját, fölismeri, hogy
„Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint
aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

Valami hasonló a missziós világnap.
Összejövünk, közösségben megéljük éle-
tünk értelmét és küldetését. „Menjetek az
egész világra, hirdessétek az Evangéliu-
mot minden teremtménynek!” (Mk 16,15).
Ez a „minden teremtmény” ma több mint
6,8 milliárd embert jelent; ennek harma-

da keresztény, vagyis már meghallotta, és
valamilyen mértékben elfogadta az Evan-
géliumot. (Egy hatod katolikus, egy hatod
nem katolikus keresztény.) A mai emberi-
ség második harmadában már folyik az
evangelizálás, harmadik harmadához
még nem jutott el.

Krisztus misztikus Teste vagyunk, és
„ünnepeljük” az emberiségnek imént
felvázolt állapotát. Krisztusban egyesül-
ve egyetlen test vagyunk, sok és sokféle
tagokkal. Krisztus üdvözítõ kegyelme és
a Szentlélek bennünk lakása éltet és ké-
pesít bennünket. Figyelünk egymásra, a
másik konkrét helyzetére.

Hogyan folyik a missziós világnap egy
helyi közösségben? Jó, ha átfogja az
egész október hónapot: „egy hónap az
evangelizálásért.” Röplapot dolgozunk
ki, sokszorosítunk, osztunk szét; ez tar-
talmazza a világhelyzet ismertetését, és a
konkrét tennivalókat is megjelöli. Imata-
lálkozókat tartunk (elõszeretettel az eu-
charisztikus Jézus elõtt), és megszervez-
zük az anyagi segítség gyûjtését. Beszá-
molót készítünk az imádkozás, a nagylel-
kû odafigyelés, a konkrét adakozás lefo-
lyásáról.

Imádkozzunk ebben a hónapban a nagy
öröm megtapasztalásának és az egyháztu-
dat megújulásának kegyelméért is!

Nagy Ferenc SJ

I M A S Z Á N D É K O K
(Folytatás a 2. oldalról)

Márai vigasztaló, kétségbeesetten is
reménykedni akaró szavai jólesõk vol-
tak-lehettek, mint a csillogó papírba
csomagolt, szegényes cukorkák a fe-
nyõfán. Úgy dünnyögöm magamban
most, októberben ezt a karácsonyi ver-
set – kissé zavarodottan térben, idõben
–, mint aki ugyancsak vigasztalni akarja
magát.

A vers ugyanis rákérdez: miképpen
volt lehetséges, hogy egy kis ország re-
ményt tudott csillantani más kis orszá-
gok számára is, ha csak pár napra is.
Hogy emberek elhihették, ha csak pár
napra is, hogy nem a félelem és a rette-

gés, a nyomorúság és a szolgalelkûség az
egyetlen lehetséges létmód.

Fölteszi a kérdést:
Miért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt”.
A remény igazi esélyét 1956-ban az je-

lentette: „egy nép azt mondta: elég volt”.
Ne feledjük: ez volt a forradalom lényege,
nem a fegyveres harc, nem a politikai
ügyeskedések és ügyetlenségek. Az er-
kölcsi erõ volt a lényeg: „elég volt”.

És másfél éve újra mondott valami ha-
sonlót – ha nem is olyan elsöprõ erõvel.
Szükségünk van még további erõre és
erõsítésre.

Mennybõl az angyal – jöjj sietve,
2011-ben is Budapestre.

Hofmann Ádám

„E G Y N É P . . . ”

(Folytatás az 1. oldalról)

Várszegi Asztrik püspök-fõapát a brazí-
liai São Paulo magyar bencés apátságába
látogatott, augusztus 20-án a bencés kö-
zösség konventmiséjében három testvért
diakónussá szentelt, és együtt ünnepelte
Szent István napját a helyi magyarokkal.

Másnap a Szent Gellért Apátság iskolá-
jának zsúfolt elõadótermében mutatta be a
fõapát az ünnepi szentmisét. Homíliájában
a szentírási szövegek alapján arról beszélt,
miképpen maradhatunk meg hívõ keresz-
ténynek e gyorsan változó világban. Míg
Szent István királyunk a kor adta lehetõsé-
gek közepette „felülrõl” építette az Egyhá-
zat, nekünk az új évezred kezdetén a sze-
mélyes megtérés útján, a hívek közösségé-

ben mintegy „alulról” kell tennünk ugyan-
ezt. Az élõ egyházi közösségek egy lel-
ki-spirituális hálóval ajándékozhatják meg
ma a szélesebb társadalmat – akár Brazíli-
ában, akár Magyarországon.

Ezt követõen a Magyar Nap programja
keretében három népitánc-együttes (Pánt-
lika, Sarkantyú, Zrínyi) lépett fel, Altorjay
Kinga népdalokat énekelt, majd a Buda-
pesten tanuló fiatal brazil zongoramûvész,
Tiago Liszt-zongoramûveket játszott.

Az eseményen részt vett Misi Gyula
nagykövetségi tanácsos Brazília fõvárosból
és Dobos Eszter konzul, valamint Gyuricza
Gábor konzuli munkatárs São Paulóból.

(Pannonhalmi Fõapátság)
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A püspök-fõapát magyar cserkészekkel
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† P. Pártos László SJ (1923–2011)
Pártos László Pécsett született 1923.

október 21-én. A pécsi Pius Gimnázium-
ban érettségizett 1941-ben, utána 1943.
augusztus 14-én belépett a Jézus Társa-
ságába. Három év filozófiát végzett a
szegedi jezsuita fõiskolán (1945–48),
majd külföldre rendelték, és a négy év te-
ológiát a leuveni jezsuita fõiskolán vé-
gezte, megszakításokkal betegsége miatt
(1951–57). 1956. február 2-án szentelte

õt pappá Brüsszelben Msgr. Boleslaus
Sloskans.

Ezután 1958. július 14-tõl szinte egész
életét Brüsszelben, a Lumen Vitae-ben,
(Centre International d’Etudes de la
Formation Religieuse) töltötte mint könyvtá-
ros és a Lumen Vitae folyóirat könyvrovatá-
nak szerkesztõje. 2011. szeptember 12-én
halt meg Brüsszelben – életének 88., szerze-
tességének 68., papságának 55 évében.

Miklósházy Attila ny. püspök
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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

NYUGAT-EURÓPAI magyar lelkipásztori
központ: Magyar Katolikus Delegatura – Ungarische
Katholische Delegatur, Dr. Cserháti Ferenc delegá-
tus, külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ellátásával
megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, Land-
wehrstraße 66, D-80336 München, Tel.: (49-89) 532
82 88, Del.: (49-89) 530 96 27, Fax: (49-89) 532 82
45, E-mail: ung.delegat@gmx.de

ANGLIA:
London: 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
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; Cambridge, Bir-
mingham; www.magyarkatolikusok.co.uk

Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St.

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhamp-
ton, Nottingham.

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

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergas-
se 2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs-
újhely (Szent József-templom) 17.00-kor; Bécs,
vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordenskirche,
Singerstr . 7. E-Mail: bmke@katolikus.at ,
http://www.katolikus.at

Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, T.: 0043-1/3191403-18,
E-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, Elõ-
esti szentmise: szombatonként 17.00-kor.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.15-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.30-kor.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, Tel.: 0043-316/68
21 2421; szentmise a hónap elsõ vasárnapján 10.30
órakor, a második vasárnap elõtti szombaton 18.00
órakor, a többi vasárnapokon 17.00 órakor a
Kalvarienberg-Kirchében, Kalvarienbergstr. 155.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. va-
sárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-4040 Linz,
Tel.: 0043-732/736581-4492 (iroda), -4493 (lakás),
-4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.

Klagenfurt: Ft. Tatár Zoltán János, A-9854
Malta 74, Tel.:0043-4733/232 v. 0043-6768 7727
444, E-Mail: tzoltanjanos@gmail.com; Szentmi-
se minden hónap utolsó vasárnapján 13.00-kor a
Kapuziner Kirchében, Waaggasse 15, A-9020
Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/81721232.

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

Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188.

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlel-
kész, Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33.,
B-4000 Liége, Tel.: 0032-4/22 33 910; Fax:
0032-4/22116 09.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Kovács József, szentmise minden

vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-75010 Paris, Tel.: 0033-1/42 086170, Fax:
0033-1/42 067155, www.magyarmisszio.info

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische
Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg,
Tel.: 0049-821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93
93 24, vagy mobil: 0049-151/14 23 28 06.

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye
nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek:

Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Bé-
la, Ungarische Katholische Mission, Tucher-
gartenstr. 2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-
911/507 57 96.

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

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a,
D-45139 Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy
Kölnben: 0049-221/23 8060.

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: Ér-
deklõdni: Ft. Lukács József, Ung. Kath.
Mission, Thieboldgasse 96, D-50676 Köln.
E-Mail: ungarnzentrum@netcologne.de Tel.:
0049-221/ 238060. Fax: 0049-221/ 232120;
http://www.ungarnzentrum.de

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

furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 21, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

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

Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige Katholische Missi-
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: 0049-89/982637, 982638, Fax: 0049-89/
985419. E-Mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Padeborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osnabrück,

Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-
Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István, Kath.
Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48157 Münster-
Handorf. Tel.: 0049-251/32 65 01; Fax: 0049-
251/144 29 31. E-Mail: ungarische-mission@
bistum-muenster.de

Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,

D-94121 Salzweg, Telefon: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Misézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Hork-

heim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislin-
gen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen,
Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: Dr.
Tempfli Imre és Ft. Pilis György, Ungarische
Katholische Gemeinde, Albert-Schäffl e-Str. 30,
D-70186 Stuttgart. Tel.: 0049-711/2369190, Fax:
0049-711/2367393, E-Mail: mission@stuttgarti-
-katolikusok.de; www.stuttgarti-katolikusok.de

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

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Telefon: 0049-931/38 62 43, Fax: 386-405.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

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

a római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, 00151 Roma, Te-
lefon és fax: 0039 06 6530 796, mobil: 00 349 348
79 52 165, pninemeth@gmail.com, Misézõ he-
lyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
11-kor, S. Maria dell’Orazione (Via Giulia, ki-
véve júl., aug., dec.) és a Szent Péter-bazilika
Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában minden
kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó elsõ va-
sárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Ma-
gyar misék helye: Bologna, Catania, Loreto,
Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze:P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/347
344 5538, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-44/36 23 303. E-Mail:
f.vizauer@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Win-
terthur, St. Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhau-
sen, Frauenfeld.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/321
1925. Szentmise minden hó 1. vasárnapján
11.30-kor a fribourgi Krisztus Király-plébánia-
templom jobb oldali részén található Miasszo-
nyunk-kápolnájában (Rte du Comptoir 2,
CH-1700 Fribourg). E-mail: abbe@petrupopa.ch;
www.fribourgmise.ch

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

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Tel.: 0041-21/6478 678.

Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmissi-
on, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-Mail:
info@katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Wasgenring 47, CH-4055 Basel; Tel.:
0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap
8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68. �

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

„Jelige” – postaköltség 5,00EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40EUR

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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MAGYAR KATOLIKUS MISSZIÓ
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Magyar zarándoklat – Scheyern, Németország
A németországi magyar lelkészek aacheni határozata alapján

a németországi magyarok nagy nemzeti zarándoklatára kerül sor

2011. október 8-án, szombaton,

Magyarok Nagyasszonya és nemzeti ünnepünk alkalmából, a bajorországi
Scheyernben, a bencés kolostor szép bazilikájában, ahol 1180 óta nagy tisz-
teletnek örvend a híres „Scheyerni kereszt”, Krisztus Urunk keresztjének egy
darabkájával, aztán a Szent István király és Boldog Gizella házasságára emlé-
keztetõ Király-kápolna a X. századi várkápolna, majd sekrestye helyén, és a
„Fejedelmi képek”, eredetileg 1382–83-ból, jelenlegi formájában 1624–25-bõl.

12.00 órakor fõpapi szentmise, utána ebédszünet

14.00-15.00-ig ünnepi megemlékezés a kolostor vendéglõjének kis színpaddal
ellátott nagytermében. A mûsorban lehetõséget kínálunk a németországi magyar
fiatalok, cserkészek, egyházi énekkarok, népitáncegyüttesek bemutatkozására és
közremûködésére. Vendégünk lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A németországi magyar zarándokokkal együtt szeretettel várjuk magyar testvé-
reinket és barátainkat a szomszédos országokból, hazánkból, illetve az egész
Kárpát-medencébõl, vagy bárhonnan.

Szívélyes meghívással:
Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke

További tájékoztató:

Magyar Katolikus Delegatura, Landwehrstraße 66, D-80336 München,
Tel.: +49-89/532 82 88, Fax: +49-89/532 8245, E-mail: ung.delegat@gmx.de,

illetve a helyi magyar lelkészeknél, akik híveik scheyerni zarándoklatát
közvetlenül szervezik.

H I R D E T É S E K
Côte d’Azur, Nizza. Kiadó minden igényt

kielégítõ, a nizzai kikötõhöz (tengerpart-
hoz) közel berendezett lakás, 450 EUR/hét
(2 v. 4. sz.). T.: 0033-6/43 60 95 52.

Kiadó Budapest-Belváros, Ferenciek te-
rénél színvonalas, minden igényt kielégítõ 2
szobás lakás, 2 v. 3 személynek, 70 EUR/nap.
T.: 0033-6/43 60 95 52.

Budapest, XVI. ker., Árpádföld csen-
des, kertvárosi részén, közel a központhoz
(31-es busz és üzletek) eladó kedvezõ áron
egy 50 m2-es családi ház, melléképületek-
kel, amelyek 752 m2-es telken épültek. T.:
0036-20/22 56 783.

Megjelent Simon Mária turisztikai könyve az
olasz Svájcról magyarul (20 Sfr. v. 12 EUR).
Rendelhetõ a szerzõnél: marysimon@hispeed.ch

Szõke, attraktív, elegáns (55/174), ta-
nult hölgy, házasság céljából megismerked-
ne komoly szándékú, intelligens, nem do-
hányzó, jólszituált úrral. Jelige: „jólelkû”.

Személy- és árufuvarozás – Erdély–Né-
metország. Elfogadható áron, megegyezés
szerint, háztól házig. T.: 0040-(0)745/48 70
56, e-mail: chiricutafistvan@citromail.hu

A katolikus, református,

evangélikus kiadók gazdag

választéka.

www.egyhazikonyvklub.hu

Szinte mindegyik könyvre,

DVD-re, CD-re kedvezmény!


