
B 21696 E

XL. évf. 4. szám (40. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. április

XVI. Benedek pápa február 23-án, a
Szent Péter téren tartott rendkívüli ki-
hallgatáson felolvasta és átadta a Ró-
mai Egyházmegyének a nevelés felada-
táról írt levelét.

A január 21-én aláírt levél beveze-
tõ szavai után a Szentatya megfogal-
mazta azt, ami minden nevelõnek a
szívét nyomja: a szülõk gyermekeik
jövõjéért aggódnak, a tanárok és ta-
nítók belülrõl élik át az iskola válsá-
gát, a papok és hitoktatók pedig azzal
szembesülnek, hogy milyen nehéz a
gyerekeket, a serdülõket, a fiatalokat
a hitre nevelni, akik viszont nem
akarják, hogy magukra hagyják õket
az élet kihívásaival.

A pápa elsõként a szülõkhöz fordul.
Azt kéri tõlük, hogy mindenekelõtt ma-
radjanak állhatatosak a köztük lévõ sze-
retetben: ez az elsõ és legnagyobb do-
log, amire gyermekeiknek szüksége van
ahhoz, hogy derûsen növekedjenek,
hogy bízzanak önmagukban és az élet-
ben, és õk is megtanuljanak hitelesen és
nagylelkûen szeretni. Fontos, hogy a
szülõk élete hiteles tanúságtétel legyen,
és határozottan kell segíteniük a fiata-
lokat abban, hogy világosan meg tudják
különböztetni a jót a rossztól, és ily mó-
don ki tudják alakítani maguknak azo-
kat a biztos szabályokat az életben,
amelyek fenntartják õket a jövõbeli pró-
batételekben.

A tanárok számára hangsúlyozza,
hogy a tanítás nem csak az ember vele-
született tudás iránti vágyának kielégíté-
sét jelenti, amely a gyermekben, a serdü-
lõben, a fiatalban óriási erõvel és spon-
taneitással nyilvánul meg. A tanítók fel-
adata nem korlátozódhat csupán isme-
retanyag és információ átadásra félreté-
ve az igazságra vonatkozó nagy kérdése-
ket, különös arra az igazságra vonatko-
zókat, amely vezetõ, iránymutató lehet az
életben. A tanárok teljes jogcímmel ne-
velõk: a szülõkkel szoros összhangban
rájuk van bízva az ember formálásának
nemes mûvészete.

A papokat, szerzeteseket, hitokta-
tókat, plébániai munkatársakat, va-
lamint az egyházi mozgalmakban és
közösségekben fiatalokkal foglalko-
zókat arra biztatja, hogy mindig azt
az érzést hordozzák szívükben a rájuk
bízott fiatalok iránt, ami Jézus szívé-
ben volt irántuk (vö. Fil 2,5) „Legye-
tek olyan barátaik, akikben számukra
kézzel tapinthatóvá válik, hogy Jézus
az õ barátjuk, ugyanakkor õszintén és
bátran tegyetek tanúságot arról az
igazságról is, amely szabaddá tesz”
(vö. Jn 8,32).

A nevelés azonban nemcsak a neve-
lõ tevékenységét jelenti, hanem a sze-
mélyek közötti kapcsolatotot is magá-
ban foglalja, amelyben az évek múlá-
sával egyre inkább szerepet játszik
azoknak a szabadsága és felelõssége,
akikre a nevelés irányul. A Szentatya
az õ figyelmüket felhívja arra, hogy
erkölcsi, kulturális és lelki fejlõdésük-
nek õk maguk a mesterei. Rajtuk áll,
hogy szabadon a szívükbe és elmé-
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Az esztergomi bazilikában március 8-án bensõséges szertartás keretében
emlékeztek meg Meszlényi Zoltán segédpüspökrõl, aki az ismert adatok sze-
rint 1951. március 4-én szenvedte el a vértanúhalált. A szentmisét Gaál Endre
nagyprépost mutatta be.

MeszlényiZoltánLajos1892.
január 2-án született Kistarcsán.
Esztergomban a bencés gimná-
ziumban érettségizett, majd párt-
fogója, Vaszary Kolos bíboros
hercegprímás, esztergomi érsek
Rómába küldte, ahol teológiát
tanult a Collegium Germanicum
et Hungaricumban. 1915. októ-
ber 28-án szentelték pappá.

1917-tõl Csernoch János
bíboros hercegprímás megbí-
zásából a Prímási Palotában dolgozott.
1931-ben lett a fõkáptalan tagja, nógrádi
és honti fõesperes, majd a káptalan hely-
nöke.

XI. Piusz pápa kinevezése nyomán,
1937. október 28-án Serédi Jusztinián
bíboros hercegprímás, Breyer István
gyõri megyéspüspök és Kriston Endre
püspök Sinope címzetes püspökévé
szentelte. Ettõl a pillanattól a mindenko-
ri hercegprímás, esztergomi érsek segéd-
püspöke volt.

Amikor az állambiztonsági szervek
Mindszenty József bíboros hercegprí-

mást 1948. december 26-án
letartóztatták, majd koncep-
ciós perben elítélték, a kine-
vezett érseki helynököt,
Drahos Jánost pedig megöl-
ték, õ lett az esztergomi ér-
seki helynök. Helynöki
székfoglalójában szinte ígé-
retet tesz: „Krisztus hû
pásztoraként a hitet és Egy-
házunk iránti hûséget nem
tagadom soha! Isten engem

úgy segéljen!”
1950. július 4-én éjjel az esztergomi

Prímási Palotában ismét megjelentek az
állambiztonsági szervek emberei, és el-
hurcolták Meszlényi Zoltánt. A
kistarcsai internálótáborba került, ahol
elkülönítve õrizték és kínozták. A kínzá-
sok, ütlegelések és végkimerülés követ-
keztében, 1951. március 4-én halt
meg. Hamvait a rákoskeresztúri Új Köz-
temetõ területén helyezték el. 1966. júni-
us 24-én földi maradványait exhumál-
ták, és az esztergomi bazilikában helyez-
ték örök nyugalomra. ¨

A NEVELÉS SÜRGETÕ
FELADATÁRÓL

MESZLÉNYI ZOLTÁN PÜSPÖK
BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

A TERVEK KEZDENEK VALÓRA VÁLNI
Beszélgetés Ternyák Csaba egri érsekkel

A Szent Könyvekben a Mennyei Atya
végtelen szeretettel siet fiai elé, és beszél-
get velük – állapította meg a II. Vatikáni
Zsinat. Ezért az Egyház arra buzdítja a hí-
võket, hogy a Szentírás gyakori olvasásá-
val ismerjék meg Jézus Krisztust. „Aki
nem ismeri a Szentírást, nem ismeri
Krisztust.” (Szent Jeromos) Az alábbiak-
ban a Szatmári Római Katolikus Egyház-
megye honlapjáról átvett összeállítással
szeretnénk segítségére lenni a Szentírás-
sal elmélyülten foglalkozni kívánó test-
véreinknek.

Mi a Biblia?
Egy 73 könyvbõl álló könyvtár, mely

egyetlen kötetben elfér. A legfontosabb,
legismertebb és legolvasottabb könyv a
világon, mert Isten szavát közvetíti. Az
Ószövetség 46, az Újszövetség pedig 27
könyvet tartalmaz.

Mi Isten szava?
A Szentírás minden szavával egyetlen

szótmond Isten: azÕ egyszülött Igéjét, aki-
ben teljesen kimondja Önmagát. A Biblia
Isten szavát írásban csak részben tartalmaz-
za. Az megnyilvánul az „egyházi hagyo-
mányban”, a zsinatokon, a törvényes pász-
toraink tanítása által és a liturgiában. Az
Egyház az isteni írásokat mindig úgy tisz-
telte, ahogyan az Úr Testét is tiszteli.

Ki a Biblia szerzõje?
A szent könyvek megírására Isten em-

bereket választott ki, akiket erejük és ké-
pességeik birtokában úgy használt föl,
hogy azt foglalják írásba, amit Õ akar köz-
vetíteni számunkra. Az elsõdleges szerzõ
tehát Isten, amásodlagos szerzõ az ember.

Mikor íródott?
A Szentírás Krisztus elõtti második

évezredtõl Krisztus után 100-ig íródott.
Különbözõ helyszíneken készült – Pa-
lesztina, Babilónia, Egyiptom, Róma,
Korintus stb. – és különbözõ nyelveken
(héber, arámi, görög).

Bár még egy év sem telt el Ternyák Csaba egri érseki beiktatása óta, a Ma-
gyar Kurír munkatársa máris szóra bírta õt, hiszen egyre-másra jönnek a jó hí-
rek székvárosából. Ezek egyike, hogy júliusban Eger lesz a „Magyar Sydney” –
amelyre háromezer fiatalt várnak az ausztráliai Ifjúsági Világtalálkozó „társ-
rendezvényeként”. Januárban pedig ugyancsak Eger adott otthont a Lelkipász-
tori Napoknak, amelyen négy napon át tanácskoztak fontos kérdésekrõl.

– Láttuk érsek urat a Lel-
kipásztori Napokon, s a hí-
rekbõl tudjuk, hogy aktívan
igyekszik jelen lenni más,
Egerben rendezett külön-
bözõ (kateketikai, lelki-
pásztori, papképzésrõl szó-
ló) konferenciákon is. Mi-
ben látja ezeknek a tanács-
kozásoknak a fontosságát,
értékét – hiszen jelenlétével
azt is kifejezi, hogy ezek
fontosak?

– Ezek a tematikus konferenciák lehe-
tõséget nyújtanak a résztvevõknek, hogy
egy-egy témakörben jobban elmélyedje-
nek, és az elõadások meghallgatása ré-
vén olyan információkhoz jussanak,
amelyeket saját körükben nem kapnának
meg. Ma annyira kitágult a világ, hogy
képtelenek vagyunk mindent elolvasni,
amit szeretnénk. Amikor azonban kollé-
gák vagy szakértõ professzorok elõadá-
sait hallgatjuk, szavaikban kikristályo-
sodik mindaz az ismeretanyag, amelyet
õk olvasmányaikból magukba szívtak.
Ezért az ilyen konferenciák mindenki
számára fontosak lehetnek, aki az adott
téma iránt érdeklõdik. Ami az én szemé-
lyes részvételemet illeti, valóban arra tö-

rekszem, hogy amikor csak
tudok, bekapcsolódjak ezek-
be a programokba. Persze
azt is meg kell vallanom,
hogy nálam van még egy to-
vábbi szempont is, mégpe-
dig az, hogy ezáltal is jobban
megismerjem a mai magyar
viszonyokat. Hosszú távol-
létem alatt ugyanis többet
változott a magyar társada-
lom, benne híveink élete,
mint korábban gondoltam.

Valahogy több szomorúságot érzékelek,
ugyanakkor kevesebb örömet és jövõbe
vetett bizalmat, mint tíz évvel ezelõtt.

– Hazánk legnagyobb kiterjedésû, a
hívek száma alapján pedig a második
legnagyobb egyházmegyéje élén áll. A
beiktatása óta eltelt idõ alatt mennyire
sikerült megismernie egyházmegyéjét?

– Egyházmegyém megismerése,
ahogy már utaltam rá, szorosan össze-
függ az ország mai helyzetének a megis-
merésével, bár figyelmem középpontjá-
ban kétségtelenül saját egyházmegyém
áll. Számos plébániát felkerestem már,
találkoztam a hívekkel, és ha tehetem,
mindig eleget teszek a különbözõmeghí-

AMIT TUDNI ILLIK A
BIBLIÁRÓL

(Folytatás a 4. oldalon)(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalon)
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Az Életünk márciusi – húsvéti –
számának elsõ oldalán cikket közöl-
tünk „Valóban feltámadt!” címmel,
Boda László professzor, teológiai ta-
nár tollából. Témája Jézus feltáma-
dása egyes körülményeinek bemuta-
tása azzal a céllal, hogy az olvasó felfi-
gyeljen rá, mennyire beleillik a feltá-
madás ténye Jézus küldetésébe,
mennyire logikus az Õt követõ tanít-
ványok, hívek, asszonyok számára,
hogy a keresztrefeszítéssel nem ke-
rült pont ennek az „Isteni színjá-
ték”-nak a végére, ellenkezõleg: vele
vette kezdetét az emberiség egész tör-
ténetére kiterjedõ végleges „happy
end”, másszóval Krisztus küldetésé-
nek beteljesedése. Mindaz, amit Boda
professzor cikkében felsorol, ennél-
fogva nem hallatlan újdonság, hanem
az evangéliumokban leírt esemé-
nyeknek, jeleneteknek összefoglalója.
Ezek együttesébõl áll össze a cím által
jelzett határozott, minden kétséget
kizáró állítás: „Valóban feltámadt!”
Tagadhatatlan tény azonban az is,
hogy az azóta elmúlt közel két évez-
red folyamán a feltámadást cáfolni
próbáló kezdeményezéseknek se vége,
se hossza. Érdekes lehet ennélfogva
áttekinteni legalább a legfontosabb
arra vonatkozó teóriákat, hogy lás-
suk, milyen nyakatekert elméleteket
kell kiagyalnia annak, aki meg is
akarja indokolni, miért nem fogadja
el, hogy Jézus „valóban feltámadt”.
Ezért adtuk e havi, feltámadásról
szóló gondolatainknak Boda pro-
fesszor cikkének címét, azonban kér-
dõjellel ellátva: „Valóban feltá-
madt?” Ezt követõen megkíséreljük
kibogozni, miért van mindmáig (és
volt kezdettõl fogva) annyi – komoly
gondolkodónak is – nehézsége, hogy
higgyen a feltámadásban.

Teóriák a feltámadás tagadására

1. Az apostolok ellopták a holttestet.
Ez a legrégibb elmélet. Mt 28. fejeze-

tében olvassuk (8-10):
„Míg õk (az asszonyok) úton voltak,

az õrök közül néhány a városba ment és
jelentette a fõpapnak mindazt, ami tör-
tént. Ezek a vénekkel egybegyûlve ta-
nácsot tartottak. Aztán sok pénzt adtak
a katonáknak és meghagyták nekik:
’Mondjátok: Éjnek idején, amíg mi
aludtunk, eljöttek a tanítványai és el-
lopták. Ha tudomást szerez róla a hely-
tartó, mi majd megnyugtatjuk és ki-
mentünk titeket.’ – Azok elfogadták a
pénzt és úgy tettek, amint kioktatták

õket. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el
van terjedve a zsidók között.”

Jézus feltámadásának híre nem érte
meglepetésként a fõpapokat és farizeu-
sokat. Máté a 27. fejezet végén beszámol
arról, hogy ezek Pilátushoz fordultak a
kéréssel, õriztesse a sírt, mert „az a csaló
még életében azt állította: Harmadnapra
föltámadok.” – Pilátus azonban nem volt
hajlandó újabb beavatkozásra, de meg-
engedte, hogy Izrael vezetõi, saját hatás-
körükben, saját embereikkel gondoskod-
janak a sír õrzésérõl.

Ezt követi az angyal megjelenése, az
õrök rémülete és jelentése a fõpapoknak,
illetve azok kísérlete az õrök megveszte-
getésére.

Ha Máté Evangéliumának Jézus feltá-
madását ismertetõ szakaszából indulunk
ki, azonnal feltûnik, mennyire sikertelen
volt kezdettõl fogva a zsidóság vezetõ
rétegének az a terve, hogy Jézus kivég-
zésével pontot tehetnek a problémára,
amelyet az õ személye, tevékenysége
(csodák, gyógyítások) és tanítása képvi-
selt. Az újabb próbálkozás Pilátus bevo-
nására mutatja, hogy nagyon is tisztában
voltak vele: az ügy még nincs lezárva.
Tekintve, hogy Jézus feltámadásában
nem hittek, de arról sem voltak meggyõ-
zõdve, hogy az általuk felfogadott õrök
jelentése az angyal-látomásról megfe-
lel-e a valóságnak, nemigen volt más vá-
lasztásuk, mint „eltussolni” a dolgot és
egyben a tanítványokat „hullarablás”-sal
vádolni, kerül, amibe kerül. Más szóval:
felismerték, hogy az ügy igen „rázóssá”
válhat, és ha szélesebb körben elterjed a
feltámadás hite, akkor nem tudnak úrrá
lenni felette. Így aztán még arra se terjedt
ki a figyelmük, hogy a vádat a tanítvá-
nyok ellen logikusan megfogalmazzák.
Már Szent Ágoston rámutatott: Ha az
õrök aludtak, hogyan láthatták, hogy el-
lopták Jézus holttestét? Ha nem látták,
mert aludtak, hogyan lehetnek tanuk? Ha
viszont látták, hogy ellopták, miért ta-
gadják?

2. Jézus csak tetszhalott volt.
A keresztrefeszítés után, amely állító-

lag nem okozta halálát, Jézus magához
tért és az apostolok segítségével elvonult
Galileába, abbahagyta a tanítást és mint
egyszerû kézmûves folytatta az életét.
Esetleg meg is nõsült és gyerekei is vol-
tak. Ezt a teóriát ma már senki sem emlí-
ti: semmivel nem támasztható alá, ellen-
kezõleg minden ellene szól: az orvostu-
domány mai állása szerint a kereszt-
refeszítést nem lehetett túlélni. De még
ha Jézus túl is élte volna, a fõpapság
keze elért volna Galileába is és nem
hagyták volna, hogy Jézus mint ma-
gánember élje le az életét, miután ha-
lálra volt ítélve.

3. Jézust nem feszítették keresztre.
A Korán szerint (43. szúra): „Se meg

nem ölték, se nem feszítették keresztre,
csak úgy tûnt.” Ezt a mondatot az iszlám
hagyomány úgy értelmezi, hogy Jézus
csak látszatra szenvedett a kereszten, va-
lójában eltûnt, felvétetett a mennybe, de
ez nem menybemenetel, se nem feltáma-
dás. A Korán számára a Megváltás gon-
dolata elfogadhatatlan.

4. A feltámadás „látomás” volt, még-
pedig

a). az apostolok „beképzelték”, hogy
Jézus megjelent (hallucináció),

b). vagy ténylegesen volt olyan jele-
nés, amelyet Jézussal azonosítottak.

Az evangéliumok szövege egyik fel-
tételezésre sem jogosít fel:

– az apostolok egyszerû, józan, két
lábbal a földön járó emberek voltak, akik
Jézusban mindvégig politikai Messiást
láttak. Még mennybemenetele elõtt köz-
vetlenül is megkérdezik: „Uram, tehát
mostanában állítod helyre Izrael orszá-

gát?” (ApCsel 1, 6) – A reményüket
vesztett emmauszi tanítványok pedig így
adtak hangot csalódottságuknak: „Mi vi-
szont reméltük, hogy õ fogja megváltani
Izraelt.” (Lk 24, 21)

– Az egyetlen alkalom, amikor az
apostolok attól félnek, hogy kísértetet
látnak, amikor Jézus a vízen járva kö-
zeledik feléjük, még jóval szenvedése
és feltámadása elõtt. Hogy eloszlassa
félelmüket, beleegyezik Péter „igazol-
tató” kérésébe: „Uram, ha te vagy, pa-
rancsold meg, hogy hozzád menjek a
vízen!” (Mt 14, 28) – A feltámadás
után pedig az emmauszi tanítványok
beszámolója közben „Jézus megjelent
közöttük... Zavarukban és félelmükben
azt hitték, hogy szellemet látnak.” E
tévhit eloszlatására hagyta, hogy meg-
tapintsák kezét és lábát, sõt szemük lát-
tára megevett egy darab sült halat. (Lk
24, 36-43)

A „látomás” gondolata tehát in-
kább félelmet kelt az apostolokban és
Jézus is mindent elkövet, hogy meg-
óvja õket ettõl, bizonyítva azonossá-
gát a feltámadás elõtt és után. Külö-
nösen kirívó eset Tamás apostolé, aki
nem volt jelen Jézus elsõ találkozása-
kor az apostolokkal feltámadása után
és nem hiszi társai beszámolóját:
„Hacsak nem látom kezén a szegek
nyomát és újammal a szegek helyét
nem érintem, kezemet pedig oldalába
nem teszem, nem hiszem” (Jn 20, 25).
A meglepõ, hogy Jézus hajlandó tel-
jesíteni a Tamás által szabott feltéte-
leket, annyira fontosnak tartja a sze-
mélyes tapasztalatból eredõ hitet. A
„hitetlen” Tamás történetének sokat
köszönhetünk: a feltámadás valósá-
gának elbírálásánál a döntõ érvek kö-
zé tartozik azokkal a tanúbizonysá-
gokkal együtt, amelyeket Pál sorol
fel (1 Kor 15, 5-10).

A feltámadás tagadásának okai

Anélkül hogy részletekbe bocsátkoz-
nánk, csak néhány szempont:

a). Érdek
– vallási: a zsidó vezetõ réteget ag-

gasztotta Jézus tanítása, aki a rabbinikus
csûrés-csavarás helyett visszatért az ere-
deti mondanivalóhoz;

– szociális: a zsidó vezetõség félt,
hogy Krisztus kritikus megjegyzései
összezavarják a kialakult társadalmi
rendet;

– politikai: egy politikai nyugtalanság
kiválthatta volna a római megszálló ha-
tóság erõszakos beavatkozását.

b). Következmények
– zûrzavar vallási kérdésekben (plura-

lizmus)
– erkölcsi alapelvek
– befolyás a társadalomra
Ha sikerül leállítani a feltámadásban

való hitet, a kereszténység elveszíti je-
lentõségét. Nem véletlen, hogy a fiatal
egyház olyan jelentõséget tulajdonított a
feltámadásnak, hogy egész léte, tanítása
e körül csoportosult.

A történeti Jézus és a hit Jézusa –
azonos

Az újabb tudományos kutatás „vív-
mányai” közé tartozik a különbségté-
tel a történeti Krisztus és a hit Krisztu-
sa között. Tekintve, hogy a feltámadás
történeti adatokkal nem bizonyítható
– mondják – e kérdésben csak a hitre
vagyunk utalva. A baj csak az, hogy
Krisztus, aki belépett az emberiség
történetébe, ugyanaz, aki mint máso-
dik isteni személy megtestesült, taní-
tott, meghalt és feltámadott. Az evan-
géliumok nem két Krisztusról beszél-
nek, hanem arról az egyrõl, aki egy-
szerre a történelem és a hit Krisztusa.
A szétválasztás – a történelem – és a
hit meghamisítása. Ezért mondhatjuk
teljes, tudományos meggyõzõdéssel
is: „Valóban feltámadt!”

Frank Miklós

I.
Általános szándék: Hogy a keresz-

tények, amai társadalom nehéz és szö-
vevényes helyzeteiben is, ne fáradja-
nak bele életükkel történõ hirdetésébe
annak, hogy Krisztus feltámadása re-
mény és béke forrása.
2006. október 19-én az Olasz Katolikus

Napra (pontosabban a Katolikus Egyház
4. országos kongresszusára) Veronába lá-
togatott XVI. Benedek pápa. Szentmisét
tartott mintegy negyvenezer résztvevõvel a
futballpályán (nem túlságosan nagy szám,
gondolhatnánk). „Ma Krisztus jön erre a
modern areopágra [köztérre, vö. ApCsel
17,17], hogy kiárassza Lelkét az olaszor-
szági Egyházra.” Ennek a gondolatnak a
jegyében elmélkedjünk a pápa kong-
resszusi ülésen elmondott beszédének
olyan részletein, amelyek imaszándékun-
kat sugallják és megvilágítják.
1. A kongresszus Krisztus feltámadását

állította a figyelem középpontjába.
„Krisztus feltámadása olyan tény, amely-
nek az apostolok tanúi voltak, és egész bi-
zonyosan nem kitalálói. Ugyanakkor az
nem egyszerûen visszatérés volt a földi
életbe. Igazában a feltámadás a legna-
gyobb »mutáció« (ugrásszerû változás),
amely valaha is megtörtént, döntõ »ug-
rás« az élet mélyrehatóan új dimenziója
felé, belépés egy kifejezetten különbözõ
létrendbe, amely mindenekfelett a Názá-
reti Jézust illeti, de vele együtt minket is,
az egész emberi családot, a történelmet és
az egész világmindenséget.”
2. „Ezért Krisztus feltámadása a ke-

resztény igehirdetés és tanúságtétel kö-
zéppontja a kezdetektõl fogva egészen az
idõk végéig. Bizonyosan nagy misztéri-
um ez, üdvösségünk misztériuma, amely
beteljesülését a megtestesült Ige feltá-
madásában leli, reményünket elõvételezi
és szavatolja. Ennek a misztériumnak a
célpontja a szeretet; csak a szeretet logi-
kájában lehet közel hozni és valamennyi-
re megérteni. Jézus Krisztus feltámadt a
halottak közül, mert egész lénye tökélete-
sen bensõségesen egyesül Istennel, aki a
szeretet; ez pedig valóban erõsebb, mint
a halál. Jézus egy volt az elpusztíthatat-
lan élettel, ezért saját életét odaadhatta;
hagyta, hogy megöljék, de a halál végér-
vényesen nem temethette maga alá. Az
utolsó vacsorán elõvételezte és szeretet-
bõl elfogadta saját halálát a kereszten,
ezzel átalakította önmaga ajándékozásá-
vá; nekünk ez az ajándék ad életet, sza-
badságot és üdvösséget.”
3. „Mindez konkrétan az Egyház élete

és tanúsága által történik; vagy inkább:
maga az Egyház alkotja elsõ gyümölcsét
ennek az átalakulásnak, amely Isten mû-
ve, nem pedig amiénk.” A hit és a kereszt-
ség révén jön hozzánk; a keresztség halál
és feltámadás, újjászületés, új életbe való
átalakulás. Önazonosságom a kereszt-
séggel megváltozik, ezentúl már ebben a
megváltozott állapotban létezem.
4. „Arra vagyunk hivatva, hogy új nõk-

ké és férfiakká váljunk; hogy alkalmasak
legyünk a Feltámadott igazi tanúivá válni,
tehát a keresztény öröm és remény hordo-
zóivá válni, konkrétan nõk és férfiak azon
közösségében, amelyben élünk.”
5. Érdekes kitérõt tett a pápa a mate-

matikára. A matematika mint olyan az
emberi értelem teremtése. Az a megfele-
lés, amely fennáll a matematikai struktú-
rák meg a világmindenség struktúrái kö-
zött, nemcsak a modern tudományos és
technikai fejlõdés elõfeltétele, hanem azt
is magába foglalja, hogy a világminden-
ség maga értelmes módon van struktu-
rálva. Megfelelés áll fenn a mi szubjektív
értelmünk meg a természet objektív ér-
telme között. Ez jelzi az isteni Logosz (az
Ige, a megtestesült, kivégzett, feltámadt
Krisztus) kulcshelyzetét a világunkban.

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Valóban feltámadt?

IMASZÁNDÉKOK
Áprilisra

(Folytatás az 5. oldalon)

jükbe fogadják-e az igazság, a szép-
ség és jóság évszázadok alatt létre-
jött örökségét. „Rajtatok áll – szól
hozzájuk a pápa –, hogy megújítjátok
és kibontakoztatjátok-e azt, és megsza-
badítjátok-e azoktól a hazugságoktól
és erkölcstelen vonásoktól, amelyek
gyakran felismerhetetlenné teszik ezt
az örökséget, és amelyek gyakran bi-
zalmatlanságot keltenek és csalódást
okoznak nektek. Tudnotok kell, hogy e
nem könnyû úton sosem vagytok egye-
dül: nemcsak szüleitek, tanáraitok, a
papok és barátaitok állnak mellettetek:
különösképpen mellettetek áll Isten,
aki megteremtett minket és szívünkben
van. Õ az, aki megvilágítja elménket,
aki a jóra irányítja szabadságunkat –
ami gyakran törékeny és ingatag ben-
nünk – és biztos alapot ad életünknek.
Mindenekelõtt benne bízhatunk.” o

A NEVELÉS...
(Folytatás az 1. oldalról)
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Mint arról elõzõ számainkban már beszámoltunk: Szlovákiában február
14-én hirdették ki a római katolikus egyházmegyék átszervezését, illetve két új
egyházmegye létrehozását. Ennek során a Pozsony–Nagyszombati Fõegyház-
megyét (amelynek déli részét a felvidéki magyarok által lakott egységes terüle-
tek alkották) három részre szeletelték. Amagyar nemzetiségû katolikus hívek és
lelkipásztoraik kezdeményezését felkarolva a Pázmaneum Polgári Társulás, a
Mécs László Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány nyílt levelet intézett a Szlovák
Püspöki Konferenciához (SZPK), melyben aggodalmaiknak adnak hangot. Eb-
bõl közlünk most részleteket.

„Az egyházmegyei átszervezésre vo-
natkozó terv kidolgozásánál a SZPK nem
volt tekintettel arra, hogy ilyen megoldás-
sal megbomlik az egy tömbben élõ ma-
gyar nemzetiségû hívek természetes egy-
sége az egykori Pozsony–Nagyszombati
Fõegyházmegye területén. Aggódunk
amiatt, hogy az egyházmegyei átszervezés
felgyorsíthatja a magyar nemzeti kisebb-
ség észrevétlen asszimilációját. Nyilván
célzatosan választották ilyen módon az
„észak-déli”, nem pedig „nyugat-keleti”
felosztást. Ennek következtében a magyar
nemzetiségû hívek természetes egységét 4
egyházmegyébe osztották fel. (…)

Reménykedve vártuk, hogy a terve-
zett egyházmegyei átszervezés mellett a
SZPK tervezetében kérni fogja a Szent-
széket, hogy a magyar nemzeti kisebb-
ség soraiból nevezzen ki püspököt vagy
olyan püspököt, aki megfelelõ jogható-
sággal megbízva láthatná el a hívek szol-
gálatát a nemzetiségileg vegyes területe-
ken a Tábori Püspökség mintájára vagy
más megfelelõ módon. Szép gesztust
gyakorolhattak volna ezzel a szlovák

püspök atyák a magyar katolikus kisebb-
ség és papjai irányában, s ez egyben a va-
lódi testvéri szeretet és a Szlovákiában
élõ katolikus keresztények egységének
megnyilvánulása lett volna. Hiszen
csaknem 400 000 magyar nemzetiségû
személy vallja magát Szlovákiában kato-
likusnak. (…) Eddig a magyar nemzeti-

ségû hívek lelkipásztori ellátása vi-
szonylag kielégítõen volt megoldva az
egykori Pozsony–Nagyszombati Fõegy-
házmegyében, legalább a magyarul be-
szélõ püspök szintjén, amely megnyilvá-
nult abban is, hogy a magyar nemzetisé-
gû hívek lelki élete egyre inkább fellen-
dült. Sem az egyházmegyei átszervezés
kihirdetésében, sem pedig a SZPK nyi-
latkozatában nem esett szó a magyar ka-
tolikus kisebbségrõl, sem olyan ígéret-
rõl, miszerint a közeljövõben kedvezõ
megoldást keresnek lelkipásztori ellátá-
sukra, mivel új helyzet állt elõ. Úgy tûnt
számunkra, mintha Szlovákia nem is
lenne többnemzetiségû ország. Emiatt is
csalódottak vagyunk. (…)

Tudatában vagyunk annak is, hogy a
püspök kinevezése a Szentszék kizáróla-
gos joga. Ám az is nyilvánvaló, hogy
szükség esetén egy püspök kinevezését
általában a megyéspüspöknek vagy a
SZPK-nak kell kérnie a Szentszéktõl.
Az, hogy a Szentszék eddig még nem ne-
vezett ki püspököt a magyar nemzeti ki-
sebbség sorai közül, az õ lelkipásztori el-

látásukra való jogkörökkel, nyilván an-
nak tulajdonítható, hogy ilyen kéréssel a
SZPK eddig még nem fordult a Szent-
szék felé, annak ellenére, hogy ezt éve-
ken keresztül kértük Önöktõl a Komáro-
mi Imanapokon és más alkalmakkal is.

A II. Vatikáni Zsinat Christus Dominus
címû dekrétuma a 23. pontban kimondja:
»Az egyházmegye határainak megállapí-
tása, amennyire csak lehet, Isten népe
összetételének figyelembevételével tör-
ténjék (…), ha különbözõ nyelvû hívõkrõl
van szó, (róluk) nyelvüket jól beszélõ pa-
pok, illetve saját plébániák által gondos-
kodjanak, vagy a nyelvet jól tudó és eset-
leg püspökké is szentelt püspöki helynök
útján, vagy más, célravezetõbb módon.«

A CIC 372. kánonjának 2. §-a lehetõ-
séget nyújt személyi részegyház létesíté-
sére, nyelvi és nemzetiségi megkülön-
böztetés szerint (a CIC 518. kánonjával
való analógia alapján), mégpedig min-
den egyházmegye területén, ahol ma-
gyar nemzetiségû katolikusok élnek.

Ezért újra tisztelettel kérjük a Fõtisz-
telendõ Püspök Atyákat, hogy hallgas-
sák meg a 400 000 magyar nemzetiségû
katolikus kérését és tolmácsolják azt a
Szentszék felé! Mi is az Egyház javát
tartjuk szem elõtt Szlovákiában. Ám
minden hívõ megelégedéséhez tekintet-
tel kell lenni a nemzeti kisebbségek jo-
gos kéréseire is. Azután majd nekünk is
lesz okunk az örömre és a hálaadásra.
Addig azonban nincs!” o

AGGODALOM FELVIDÉKEN
Nyílt levél a szlovák püspökökhöz

Szlovákia római katolikus egyházmegyéi az átszervezések után

EURÓPA JÖVÕJE
Brüsszelben tárgyaltak az Unió püspökei

A Lisszaboni Szerzõdést követõen felélénkült az Európai Unió bizottságai-
nak tevékenysége. Az Unió tagállamainak többsége elismerte Koszovó füg-
getlenségét, új megegyezések születtek a környezetvédelemmel, a klímavál-
tozással kapcsolatban, komoly erõfeszítéseket tesznek a kultúrák közötti
párbeszéd fokozására.Ezek az események fõpásztoraink figyelmét sem ke-
rülték el. Ezért az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak képviselõi márci-
us 5. és 7. között Brüsszelben megtartották tavaszi közgyûlésüket, amelyen
párbeszédet folytattak az Unió különféle bizottságainak több jeles képviselõ-
jével, illetve vezetõjével.

A tanácskozásokon mind-
végig részt vett az Európai
Unióhoz kirendelt brüsszeli
apostoli nuncius is. A
Lisszaboni Szerzõdést köve-
tõen fõpásztoraink elsõsor-
ban tájékozódni kívántak az
új európai elképzelésekrõl,
és fõleg az emberi jogok be-
tartásáról és a teremtett világ
egészséges megõrzésérõl folytattak esz-
mecserét az Unió képviselõivel.

Ezek a témák természetesen túlmu-
tatnak a napi politika eseményein, és
összhangban állnak annak a kutatócso-
portnak a munkájával, amely az Euró-
pai Unió jövõjével, jövõbeli mûködésé-
vel, lényegével, küldetésével foglalko-
zik, a viszonylag kis csoport élén olyan
szakemberekkel, mint a korábbi spa-
nyol miniszterelnök, Filipe Gonzales,
vagy Lettország miniszterelnöke, Vike
Freiberga, illetve Jorma Ollila finn vál-
lalkozó.

Az Egyház és az Európai Unió közötti
állandó párbeszéd által, püspökeink sa-
játos küldetésük és felelõsségük tuda-
tában segíteni akarják a felelõs politiku-
sok minden olyan törekvését, amely az
Európai Unió minden polgárának jólétét
szolgálja.

Tavaszi közgyûlésükön az Európai
Unió Püspöki Konferenciáinak képvise-
lõi felhívták a figyelmet arra, hogy az
Unióban nem elég csupán minden ember
szabadságát és jólétét biztosítani, hanem
szem elõtt kell tartani az egész ember, a
teljes ember igényeit is. A szabadság, a
gazdagság, a jólét mellett gondoskodni
kell az ember lelki szükségleteirõl, lelki
jólétérõl, és ehhez megfelelõ struktúrák is
kellenek. Az eddigi európai politikát felül
kell múlja az ún. európai metapolitika,
amely tulajdonképpen minden politikai
cselekvés értékalapját jelenti: a társadal-
mi élet lelki dimenzióját, a társadalmi élet
mozgató életrendjét. Az Egyesült Euró-
pában még mindig nem alakult ki egy
egységes vélemény arról, hogy tulajdon-
képpen mit is akarunk az egész Európai
Unióval, hová törekszünk, mi a célunk.
Egyáltalán mire jó az Európai Unió?

Abban a legtöbben egyetértenek,
hogy az Európai Unió célja nem merül-
het ki csupán a központi kormányzás-
ban, a gazdasági jólét állandó fokozásá-
ban, vagy a javak egyre nagyobb méretû
birtoklásában, fõleg ha a javak birtoklása
egyre inkább csak egy kis csoport kivált-
ságává válik.

Az Európai Unióban újra szükségünk
van Schuman, Adenauer és de Gaspari
szellemi örökségére, természetesen az
emberi méltóság tiszteletben tartására,
Isten teremtett világának megõrzésére, a
fokozódó igazságosságra, szolidaritásra,
szubszidiaritásra, de az európai jólét
ezen leegyszerûsített princípiumait min-
denképpen tovább kell elemeznünk a
„tanítás és nevelés”, „a kutatás és a tech-
nológia”, „a munka világa és a klíma-
védelem” viszonylatában is.

XVI. Benedek pápa röviden ezt így
fogalmazta meg Jézus címû könyvében:
„Semmi sem lehet helyes, ha Istennel
nem a helyes rend viszonyában állunk”
(122. o.).

A háromnapos konferencia témáiról,
elõadásairól e helyen természetesen
csak vázlatosan, címszavakban lehet

beszámolni; legfeljebb érzé-
keltetni lehet, hogy mirõl is
esett szó.

Sok idõt szenteltünk az
ember méltóságának a
munka világában. A mun-
kahely az önmegvalósítás
legfontosabb színhelye.
Egyformán isteni feladat az
alkotás és a munkavédelem.

Szó volt a család védelmérõl, de a neve-
lés és az egyetemi képzés hiányosságai-
ról is. Egyetemeink hovatovább bevá-
sárló központtá válnak, ahol a fiatalok,
megfelelõ összeg ellenében, illetékes-
séget szereznek arra, hogy késõbb bizo-
nyos munkát vállalhassanak, ahelyett
hogy az „universitas” szellemében em-
beri nevelést is nyernének. Mind a mun-
kahellyel, mind az egyetemi kiképzés-
sel kapcsolatban nagy gond a flexibili-
tás, az állandó továbbképzés, átképzés
igénye, ami a jövõben csak fokozódik.
Ennek megfelelõen divatossá vált a
„flexicurité” elve, ami a flexibilitás
mellett, fokozni akarja a munkavállaló,
a tanuló biztonságát is.

Nagy gond a klímaváltozás, amellyel
kapcsolatban Franz Fischler, egykori ag-
rár-komisszár uniós bizottsága a
COMECE-vel közös dokumentum ki-
dolgozásán fáradozik, amelyben aztán
fõleg a vallási megfontolások, a keresz-
tények felelõssége és életstílusa, politi-
kai és szociális magatartása, a józanság
és mértékletesség nyerne kifejezést.

Püspökeink igyekezetét a brüsszeli ta-
vaszi konferencián jól tükrözi a francia
miniszterelnök, Nicolas Sárközy egyik
kijelentése: „Azt állítani, hogy Európa
keresztény gyökerekkel rendelkezik,
csak az egészséges emberi gondolkodás
megnyilvánulása. De ezt nem állítani
annyi, mint a történelmi valóságnak há-
tat fordítani”. Püspökeink ezen mégis
túlmutatnak: Krisztus Evangéliumát hir-
detik az evilági hatalmasságoknak és tör-
vényhozóknak az Európai Unió hatalmi
központjában, és – minden ember sza-
badságán és jólétén túl követelik az
egész, a teljes, a test-lélek ember elide-
geníthetetlen jogait.

Cserháti Ferenc püspök

Rómában minden évben a virágvasár-
nap elõtti pénteki napon kerül sor a
Santo Stefano Rotondo-bazilikára a stá-
ciós misék rendjében. 2008-ban ezt a
szentmisét március 14-én tartották, a ré-
gi hagyományt folytatva, a nemrég fel-
újított bazilikában, amely egykor Isten
szolgája, Mindszenty József bíboros ró-
mai címtemploma volt.

A mindenszentek litániájának éneklése
alatt vonult be a papság a ministránsokkal,
majd Franz Meures a Collegium Germa-
nicum et Hungaricum rektora, aki egyben
a templom rektora is, köszöntötte a római
híveket, a Német-Magyar Kollégium, és a
Pápai Magyar Intézet papjait és növendé-
keit, a résztvevõk között pedig Erdõdy Gá-
bor szentszéki és Merényi Miklós quiri-
nalis melletti nagyköveteket.

Az olasz nyelvû szentmisén a konce-
lebrációt a Santo Stefano Rotondo Baráti
Társaságának elnöke vezette. A temp-
lom rektora köszöntõjében külön ki-
emelte, hogy a Baráti Társaság az elmúlt
negyven évben igen sokat tett a templom
helyreállításáért. A papnövendékek kó-
rusának vezetésével felcsendülõ szép
gregorián ének is segítette a résztvevõket
abban, hogy lélekben készüljenek húsvét
misztériumának a megünnneplésére.

Németh László, Róma

STÁCIÓS NAGYBÖJTI SZENTMISE RÓMÁBAN
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A család a szombati reggelinél ül,
amikor Péter megérkezik a péktõl, és a
lakást betölti a friss kenyér és péksüte-
mény illata. Mindannyian örülnek a kö-
zös együttlétnek, hisz ilyenkor nemcsak
étkezésre de beszélgetésre is lehetõség
nyílik. Nagyapa elgondolkozva néz a
sok finomságra, majd megkérdezi a gye-
rekeket: – Ki tudná elmondani, hogy
hány és hány dolgos kéz eredménye leg-
fõbb eledelünk a kenyér?
– A búzamag a földbe kerül, majd

sok-sok idõ kell hozzá, hogy kalászt hoz-
va learassák – válaszolja Panka. Nagy-
apa gyerekkorára gondol, amikor a tava-
szi ünnepnapok között szerepelt a búza-
szentelés. (április 25.) A falu apra-
ja-nagyja a templom elõtt gyülekezett és
a plébános vezetésével a templomi zász-
lóval kiment a határba és megáldotta a
vetést, imádkoztak a jó termésért és
azért, hogy a természeti csapások – jég-
verés, szárazság – elkerülje a környéket.
Nemcsak a búzaföldeket szentelték meg

ilyenkor, de a gyümölcsfákat és a szõlõt
is. A városi templomokban búzát hajtat-
tak és az oltáron szimbolikusan végezték
el az áldást. Napjainkban egyre visszaté-
rõbb lett ennek az egyházi és népi hagyo-
mányunknak a megünneplése. – Pé-
ter-Pálkor kezdõdik az aratás – mondja
az idõsebb fiú névnapjára gondolva. Az
érett kalászok cséplés után a malomba
kerülnek, ahol õrlés után liszt lesz belõ-
lük, majd a pék kenyeret és finom süte-
ményeket varázsol belõle,hogy minden-
napi asztalunkra kerüljön. Láthatjuk,
mennyi dolgos kéz eredménye a ropogós
friss kenyér. Néha gondoljunk hálával
azokra akik megajándékoznak bennün-
ket ezzel az élvezettel.
A búzaszentelésen Ti is aktívan részt

vehettek, ha egy cserépbe búzamagot ül-
tettek,és kizöldülve István atyának adjá-
tok az oltári áldáshoz. Talán még a ke-
nyér is jobban ízlik, ha gondolatban kö-
zelebb kerültök az ünnep lényegéhez.

Szeretettel: Judit néni

Gyermekeknek

MINDENNAPI KENYERÜNK

Rendkivüli eseményben volt részem…
Keresem a szavakat, hogy azt, amit átél-
tem, megmagyarázzam. Õszintén szólva,
magam sem tudom elképzelni, hogy azt,
ami történt, elhiggye nekem valaki. De
minden félelmem ellenére megpróbálom,
mert úgy érzem, ezt el kell mondanom…
Hiszel nekem? – kérdezemmegszakítva a
történetet. Igen, természetesen, elhiszem
azt, amit mondasz – válaszolja. Így, egy-
szerûen, minden bizonyíték, fogadkozás
nélkül, hisznek nekem…
Az, hogy az embernek minden szavát

elhiszik, nem mindig természetes... Ta-
más apostol sem hitt társainak. Jézus fel-
támadásának híre kételkedést ébreszt szí-
vében: Nem hiszem, amíg nem látom…
Jézus is számtalanszor ütközött a ké-

telkedés és a hitetlenség minden rendkí-
vülit, újat elutasító falába. Az emberek
keményszívûségét látva így szól: „Ha
csak jeleket és csodákat nem láttok, nem

hisztek.” (Jn 4,48) Jézus is kereste azo-
kat az embereket, akikben megbízhatott,
akik a hihetetlennek látszó tetteit és sza-
vait is hihetõnek és igaznak tartották.
Tudjuk, még a leghûségesebb tanítvá-
nyaival és követõivel sem volt mindig
könnyû dolga…
Jézus feltámadása után találkozik ta-

nítványaival. Minden kételkedést elosz-
lató tettel megmutatja neki sebeit, kezeit
és oldalát. S szinte halljuk a Tamás apos-
tol szívébõl felszakadó vallomást: „Én
Uram, én Istenem!” S ez a vallomás már
hitvallás is. Hiszek benned, Uram, hi-
szek nektek, barátaim!
Jézus feltámadásának, megváltásunk

örömhírének sarkalatos pontja kell legyen a
mi életünkben is ez a vallomás. Hiszem
Uram, hogy élsz, hiszem, hogyminden nap
velem vagy, ígéreted szerint: „S én veletek
vagyok mindennap, a világ végéig.”

Pál atya

Fiataloknak

HISZEK NEKED

VÉGET ÉRT A CSERKÉSZ-CENTENÁRIUM

Az egy éven át tartó eseménysorozattal a világ egyik legismertebb nevelési moz-
galma elõtt tisztelegtek a szervezõk. A cserkészet százéves jubileuma kapcsán tar-
tott ünnepségek tavaly február 22-én kezdõdtek, és idén ugyanezen a napon zárul-
tak, mivel az alapító Baden-Powell és felesége ekkor tartották születésnapjukat.

Sir Robert Baden-Powell volt az ötlet-
adója és alapítója a mozgalomnak
1908-ban, s az Angliából elindult cser-
készet idõközben az egész világon elter-
jedt. Ma a világ több mint 200 országá-
ban mintegy 40 millió gyermek és fiatal
felnõtt vesz részt a cserkészéletben,
amely egy évszázados fennállása óta 400
milliónál is több nõ és férfi nevelésében
játszott meghatározó szerepet.
Tavaly augusztusban hatalmas nem-

zetközi dzsembori keretében zajlottak
Angliában a központi ünnepségek, ame-
lyekre a világ minden tájáról érkeztek
cserkészek. Magyarországon – ahogy az
egész világon is – augusztus 1-jén napkel-
tekor ünnepelték a cserkészet 100. szüle-
tésnapját. Mint azt a Magyar Cserkész-
szövetség országos elnöke, Buday Barna-
bás szerkesztõségünknek elmondta, a két-
hetes angliai találkozóra másfél éves fel-
készülés után 560 magyar résztvevõ uta-
zott, közülük 360 fiatalkorú. A centenári-
umi év keretében hazánkban népdalver-
senyekkel, házavatókkal, kirándulások-
kal, jelvénykészítéssel emlékezett meg az
alapításról a 11 cserkészkerület.
Olaszországban a Korazym beszámo-

lója szerint „Iskola és a cserkészet” mot-
tóval ünnepeltek Bagni di Luccában, aho-
vá az ország minden tájáról érkeztek diá-
kok, cserkészek. A szervezõk választása
nem véletlenül esett Bagni di Luccára, az
olasz cserkészet ugyanis 1910-ben itt
bontott zászlót. Az olasz cserkészet nap-
jának lényeges eleme, hogy egy képzé-
si-nevelési folyamat lezárását is jelenti a
közoktatás minden szintjén. „Kisgyer-
mekként tanuljuk meg a felnõtté válást” –
vallja az Olasz Cserkészszövetség elnö-
ke, Chiara Sapigni. „A fiúk és lányok kis-

csoportokban sajátítják el a közösségi élet
szabályait, ám ezeket a szabályokat azu-
tán a kinti életben alkalmazniuk kell, az
iskolában és a családban is. Az idõ elõre-
haladtával a cserkészek külsõ munkatárs-
ként maguk fogják irányítani a többieket,
hogy elsajátíthassák a szabályokat.”
A centenáriumi lelkület azonban már

elõre is tekint. Fontos, hogy továbbra is
erõs legyen a cserkészlelkület. Ezt tapasz-
talták meg az elmúlt hetekben az angliai
cserkészek, akiknek választ kellett adniuk
arra a vádra, hogy kirekesztik az ateistákat.
Ennek alapját a mozgalomban hagyomá-
nyos fogadalomtétel adja, amelyben a
cserkészek megígérik, hogy kötelességü-
ket mindig Isten és a király felé teljesítik.
Az angol „National Secular Society” és

a „British Humanist Association” nevû
szervezetek az emberi jogok egyenlõségé-
ért felelõs bizottsághoz fordultak, hogy til-
takozzanak az Istenre utalás miatt, amely
szerintük sértõ a nem hívõkre nézve. Vála-
szában az angol mozgalom rámutatott,
hogy az „Isten” kifejezés helyettesíthetõ
azzal, amiben a fiatal cserkész hisz. Derek
Twine, a „Scout Association” igazgatója
kijelentette, nincs szándékukban megvál-
toztatni a Baden-Powell által írt eskü szö-
vegét,míg StephenPeck fejlesztésekért fe-
lelõs vezetõ úgy pontosított, hogy „a cser-
készetben elengedhetetlen, hogy a fiatalok
segítséget kapjanak lelkiségük jobb meg-
ismeréséhez”. Közben a Trevor Phillips
által vezetett emberi jogok egyenlõségéért
felelõs bizottságmáris hozzálátott a kifeje-
zések értelmezéséhez, kijelentve ugyanak-
kor, hogy korai volna még bármiféle meg-
jegyzést fûznie az esethez.
A Magyar Cserkészszövetség elnöke

szerint a két angol szervezet kérdésfelveté-
se nem új keletû.Már az alapító korában is
viták tárgya volt a cserkészek esküje.
Azonban akkor éppen azt hiányolták a kri-
tikusok, hogy Isten nevének említésén túl
a cserkészet szabályrendszerében sehol
másutt nem szerepel a vallásosság. A vá-
dakra Sir Baden-Powell azzal felelt, hogy
nincs szükség írásban rögzíteni azt, amikor
ez a nevelési elv át van itatva az istenhittel.
A kirekesztés vádja Buday Barnabás sze-
rint már csak azért sem állja meg a helyét,
mert a cserkészmozgalomban való részvé-
tel nem kötelezõ, másfelõl pedig a belépõ
gyermek helyett a szülõi szándék is elég,
ha Istenre, a vallásosságra nyitott. Létez-
nek ugyan nem vallásos cserkészcsapatok
Németországban, de ez távol áll az alapító
szellemétõl, a pusztán világi gyermek-
mozgalomnak nincs sok értelme – szögez-
te le a magyar cserkészek vezetõje.

Szöveg: Magyar Kurír
Fotók: Magyar Dzsembori Csapat

Megbízhatunk-e a Bibliában?
A Palesztinában és a szomszédos or-

szágokban végzett ásatások tanúsága
szerint a Biblia adatai hitelt érdemelnek.
Számos történelmi részlet (idõpontok,
helyszínek, szokások) megfelel a törté-
neti valóságnak.

A Biblia két szövetség
Egy régi mondás szerint az Újszövet-

ség az Ószövetségben van elrejtve, az
Ószövetség az Újszövetségben tárul fel.
Az Ószövetség írásai a Jézus elsõ eljöve-
tele elõtti idõszakra vonatkoznak. Elõ-
képét látjuk benne mindannak, amit Jé-
zus Krisztus beteljesített. Az Újszövet-
ség Jézusról, az Õ üzenetérõl és az Egy-
ház kezdeteirõl szól.

A Biblia központi üzenete
ABiblia – a történelemkönyvektõl elté-

rõen – mindenekelõtt hitrõl való tanúbi-
zonyság, amelyben felfedezhetjük az Atya
különleges szeretettervét. Isten terve ré-
szeként azt akarja, hogy minden ember
egy nagy családot alkosson, ahol szeretet-
ben és békességben él, szabadon a bûntõl,
elrejtve az Õ szeretetében, aki minden em-
berrel baráti szövetséget kötött. Isten min-
den jóakaratú embert a testvériség és a sze-
retet vezérelte életre hív. Ennek feltétele a
mi részünkrõl a nagylelkûség, az adakozás
és a lemondás készsége.

A Biblia helyes értelmezése
ABiblia az Egyház könyve. Az Egy-

ház olyan közösség, mely a lelkipász-
torok, a pápa és a püspökök vezetése
alatt felfedezi és értelmezi a Szentírás
segítségével Isten megváltói mûködé-
sét. A Biblia elénk tárja a személyes
életünkben jelen lévõ Istent, aki teljes
és tökéletes választ ad minden kérdé-
sünkre. Az Egyház által értelmezett
Biblia a Szentlélek közbenjárásával a
hiteles isteni tanítást nyilatkoztatja ki
számunkra.

Hogyan kell közelítenünk a
Szentíráshoz?

Hittel, nem mint emberi beszédhez,
hanem Isten beszédéhez. Alázattal,
mivel ezek a dolgok el vannak rejtve a
bölcsek és okosak elõl, de fel lettek
tárva a gyermekeknek. Imádságos lé-
lekkel, könyörögve az Úrhoz, hogy vi-
lágosítson meg bennünket Szentlelké-
vel, és hogy tárja fel nekünk isteni
üzenetének titkát.

A példabeszédek jelentõsége
Jézus példabeszédei arra hívják az

embert, hogy hagyjon fel önzõ boldog-
ságkeresésével, és tudatosítsa magában,
mit jelent Isten országa, és képes legyen
felismerni azt mindennapi életében. A
példabeszédek Isten országát nem úgy
mutatják be, mint helyet, hanemmint fo-
lyamatot. Isten országa az a dicsõséges
élet, ahová Isten mindenkit meghív. Aki
ide törekszik, a Szentlélek erejében már
most is ezt az országát építi. o

Amagyar népitáncmindenütt nagy si-
kert arat (Fotó: Mezõ Bálint)

Megbeszélés a táborban (Fotó: Havasi Máté)

AMIT TUDNI ILLIK...
(Folytatás az 1. oldalról)
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A Sarasotai Kossuth Klub, amely is-
mert nívós rendezvényeirõl, a fiatal ma-
gyarországi mûvészeket és a határon túli
iskolákat segítõ rendszeres akcióiról,
2008. február 22-re ebéddel összekötött
ünnepi mûsort hirdetett. Az összejövetel
célja: emlékezés a Magyarországon évti-
zedeken át elhallgatott nagy írónkra,
Wass Albertre, születésének századik,
halálának tizedik évfordulója alkalmá-
ból. Aláhúzta az ünnepség súlyát Wass
Albert négy fiának (Miklós, Huba, Géza,
Endre), valamint családja számos tagjá-
nak a jelenléte, továbbá az,hogy az em-
lékbeszédet a leghitelesebb személy,
Wass Huba mondta. (Az USA hadsere-
gének nyugállományban levõ dandártá-
bornoka.)

A mûsort a Kossuth Klub ügyvezetõ
igazgatója, dr. Kisvarsányi Éva vezette
be, köszöntötte a Wass család tagjait, az
USA más államaiból, Kanadából, Euró-
pából, – és külön kiemelve – a Magyar-
országról és Erdélybõl jelenlevõ vendé-
geket. Megköszönte a szponzoráló Gö-
nye Lászlónénak, hogy az összejövetelt
az elegáns Prestancia Golf and Country
Clubban rendezhették meg. (A mûsor
részletezésére sajnos nincs módom.) Az
asztali áldást a Miamiból átjött Lukácsi
László nagytiszteletû úr mondta. John
Schweig sarasotai középiskolai tanár el-
énekelte az amerikai himnuszt, majd a
magyar himnusz következett dr.
Szonntagh Jenõ (zongora) kíséretével. A
közösen énekelt himnuszunk olyan erõ-
vel hangzott fel, hasonlóan a mûsort zá-
ró erdélyi himnuszhoz, hogy hasonlót a
Prestancia falai bizonyára még nem ér-
tek meg.

Wass Huba bevezetõ szavait magya-
rul mondta, majd áttért az angolra meg-
jegyezvén, négyévesen, 1945-ben vált
menekültté és attól kezdve olyan környe-
zetben élt, amelyben anyanyelvét csak
akadozva tanulhatta meg. (Sajnálattal
állapítottuk meg, hogy amíg mi mara-
déktalanul élveztük és élvezhetjük Wass
Albert csodálatos természetleírásait,
ékes magyar nyelvét, éppen a fiai nem
részesülhetnek ebben az örömben.)

Wass Huba három alakban mutatta
be az apjukat. Elsõ a „Papi”, õk csak így
szólították, második a családját eltartó,
ezért minden munkát, fizikait is vállaló
kenyérkeresõ, harmadik a nyilvánosság
elõtt szereplõ író, a Szentegyedi és
Czegei gróf Wass Albert. A nyolcszáz év-
re visszatekintõ családban az õsök meg-
határozták annak mentalitását. Wass Al-
bert és gyermekei korán megtanulták a
munka, így a kétkezi munka értékét is,
valamint, hogy megkülönböztetéseket
nem ismerve, mindenkiben az emberi ér-
tékeket lássák és tiszteljék. A Kolozsvá-
rott, Debrecenben tanult, Sorbonne-t
végzett erdész-diplomás erdélyi arisz-
tokrata nem restellt az öt bajorországi
menekült év alatt munkát vállalni egy pa-
rasztgazdánál. Késõbb egy kis szegletet
bérelt tõle és többek között dohányt ter-
mesztett. Aranyat ért ez a háború utáni
években, de kellett is a népes család
fenntartásához. Wass Albert tudását so-
ha nem hangoztatta, ötleteivel segített
mindenkit, akinél dolgozott, akár Bajor-
országban, akár majd az USA-ban. A
„Papi” életrevalóvá nevelte fiait; a ke-
nyérkeresõ fenntartotta a családját; a
gyakran mérhetetlen nehéz körülmények
között dolgozó író pedig verseivel, regé-
nyeivel maradandót alkotott az
összmagyarság számára. Fiai, a Czegei
Wass Alapítvány tisztségviselõi híven
ápolják édesapjuk irodalmi hagyatékát.
Az alapítvány nevét öregbíti, hogy már
eddig is számos erdélyi iskolát és könyv-
tárat létesítettek.

Bitskey Ella, Sarasota

Floridai levél

MÉLTÓ
MEGEMLÉKEZÉS

Sokak szerint a Mün-
chen közelében fekvõ
Ebersbergben 1894. au-
gusztus 29-én született Jo-
sefine Lehnert – Pascalina
nõvérként – a Vatikán leg-
befolyásosabb szerzetes-
nõje lett. Ebersberg, mint
Ó-Bajorország közismert
búcsújáróhelye, meghatá-
rozó szerepet játszott a
Lehnert család történeté-
ben, ugyanis a 12 testvér
közül négyen egyházi pá-
lyára léptek.

Josefine 1913-ban lé-
pett be a Szent Keresztrõl
elnevezett tanítórendbe,
de már 5 évvel késõbb –
igaz, kezdetben csak ide-
iglenesen – a müncheni
nunciaturára rendelte a
rend apátnõje. A nuncius
Eugenio Pacelli volt, akit
XV.Benedek pápa 1917
májusában, a Sixtusi
Kápolnában szentelt püs-
pökké. Megbízólevelét
néhány nappal késõbb ad-
ta át Münchenben III.
Lajos bajor királynak.
Pascalina nõvér nemcsak
a nuncius házvezetésében
tûnt ki, hamarosan bizo-
nyítékát adta talpraesett-
ségének is, amikor a pro-
letárforradalom kitörése
után Eugenio Pacellit
megóvta a zaklatásoktól.
Egy évtizeddel késõbb,
amikor a Szentszék diplo-
máciai kapcsolatot léte-
sített Berlinnel, Pascalina

nõvér szervezte a nun-
ciatura átköltöztetését
Münchenbõl a német fõ-
városba. Pacellit késõbb
elkísérte Rómába is, ami-
kor XI. Pius pápa állam-
titkárként a Vatikán kül-
ügyeinek vezetésével bíz-
ta meg. 1939-ben rövid
konklávé után Pacellit vá-
lasztották pápává, aki XII.
Pius néven lépett Szent
Péter trónjára. Saját kéré-
sére személyes háztartá-
sát a még Németország-
ból vele érkezett 3 apáca,
Pascalina nõvér vezetésé-
vel látta el továbbra is. Õk
hárman azon kevés szer-
zetesnõk közé tartoztak,
akiknek lakóhelye a Vati-
kán lett. Ezért sokan iri-
gyelték õket, de kivált-
képpen Pascalina nõvér
szerepét követték fokozó-
dó féltékenységgel, ugya-
nis a súlyos idõkben a
Szentatya gyakran nem-
csak segítségére támasz-
kodott, hanem kikérte vé-
leményét is. A világhábo-
rú alatt és az azt követõ
években a házi munkák
mellett szinte erején felül
igyekezett támogatni a rá-
szorulókat. XII. Pius a
Vatikánban felhalmozott
segélyeket Pascalina ré-
vén juttatta célba. A nácik
gonosztettei elleni fellé-
pését is megbeszélte ház-
vezetõnõjével, aki egy le-
velében részletesen leírta,

hogy mi tántorította el
XII. Piust a zsidóüldözés
elleni nyilvános állásfog-
lalástól. Ezt sokan azóta is
felróják a pápának, de
megfeledkeznek a már
említett levél azon kitéte-
lérõl, amely szerint XII.
Pius a nyilvánosság elke-
rülésével minden tõle tel-
hetõt megtett az üldözöt-
tek megmentesére. A pá-
pa 1958-ban bekövetezett
halála után nehéz idõk kö-
szöntöttek Pascalina nõ-
vérre, sokan egyszerûen
lekezelték, felhánytorgat-
ták neki, hogy sokszor
kendõzetlenül nyilvání-
tott véleményt a jó modor
megsértõirõl.

A történelmi monográ-
fiáiról közismert német
írónõ, az Augsburgban
élõ Martha Schad több
éven át gyûjtötte az anya-
got Pascalina nõvér éle-
térõl. Betekintést nyert
visszaemlékezéseibe is,
amelyeket a nõvér apát-
nõje ösztönzésére egy év-
vel XII. Pius halála után
kezdett el írni. Martha
Schad hozzáfért számos
dokumentumhoz, köztük
XII. Pius és Pascalina
nõvér leveleihez is. A 25
fényképpel illusztrált Is-
ten befolyásos szolgálója
címû kötet a tekintélyes
Herbig Kiadó gondozásá-
ban jelent meg.

Vincze András

PASCALINA NÕVÉR – XII. PIUS
SZOLGÁLATÁBAN

ARANYVÍZ
A gyermekkor vénülõ

koromban gyakran visz-
szatér emlékeimben. A
templomdomb, a három
harang és azok kötelei
szinte az idõhöz kötnek,
s olykor álmomban arra
ébredek, hogy harangszó
csendül a fülembe, és én
húzom, húzom váltakoz-
va a köteleket. Apámmal
hányszor húztuk a haran-
got a nagyszombati Di-
csõség éneklésekor, s az-
tán a körmenet elé és
közben…

A patak mentén barkák
nyíltak, a víz kristályosan
gyöngyözött és rohant to-
vább a kertek alatt.

Eszembe jut, palóc ha-
zámban szertejárva mi
mindent hallottam hús-
véthoz kötve. Kállón,
ahol Gyula bácsi, a nép-
rajzos kanonok-plébános
élt, s ahol eltemették, még
õ mesélte, hogy nagy-
szombaton harangszóra
az emberek a patakban
mosakodtak, Litkén meg
déli harangszókor mentek
kocsonyavízért a patakra.

Ez utóbbi is hol van
már, és nem a kocsonya
elmaradása miatt. Azt
fõznek húsvétra, de
nincs tiszta patak, és ez-
zel megszûnt az aranyvíz
fogalma, mert a litkeiek,
amikor a húsvéti éjsza-
kában elindultak Jézus
keresésére, és virradatig

a templomban buzgól-
kodtak, az Úrangyala vé-
geztével – hazafelé meg-
mosdottak a patakban,
amely az elõdök elmon-
dása szerint aranyvízzé
vált. A Jordán folyón át-
kelõ Jézus változtatta az-
zá. Ezt már a nemrégiben
elköltözött Borovi Jó-
zsef, volt teológiai pro-
fesszor, sokáig palócföl-
di plébános közölte.

Szívesen utána men-
nék még szorosabb ha-
zám szokáshagyomá-
nyainak, de tartok tõle,
már keveset lelnék, és
inkább templom-siratóra
futná az idõbõl. Micsoda
közösségi helyei, hívei
voltak e tájnak, s mára
alig van pap, ahol fölne-
velkedtem is árván len-
gedeznek a barkaágak,
hiszen azt sem tudom:
virágvasárnap körmene-
tébõl volt-e ez idén vala-
mi. S persze, mi van a
többivel? A tûzszente-
léssel, a húsvéti harang-
zúgással. Hallom, meg-
fogyatkozott falum (vá-
rosom!) népének hite,
buzgósága. Másutt nem
így van.

Játszom az emlékekkel,
könnyborulatos szemmel
a régi napok üzenetével.
Keresem az ünnepet e ha-
tártalan szabadságban,
amely nem Istené, a mo-
dern közönyben, mert

már nem akadnak vagy
alig, akik értik a világ „örö-
kös térdreroskadását.”

Mert leborul ma is a
kreatúra, ha tetszik, ha
nem. Érzi a fuldokló lélek
fájdalmát, de mintha nem
tehetne semmit. Tehet?

Jelképek közt járogat-
va, meg a szokásokat éb-
resztve könyvlapokról,
elmondásokból azokra a
honi német asszonyokra
gondolok, akik húsvét
hajnalán a temetõbe men-
tek, és halottuk sírját
szentelt vízzel meghintet-
ték. Mi lehet ebben? Az
élõ víz kegyelmi ereje,
amely odaátról hull az ör-
vendezés órájában azok
hamvaira, akiket mi õr-
zünk a szívünkben, és fel-
támadást ígérnek az örök
halmok harmatával.

Belül kell tehát tör-
ténnie valaminek, hogy
Sion hegyén újra
szárnyra keljen az ének,
a közönyt felváltsa a ra-
gaszkodás, a reménység
egy ország, a világ életé-
ért, amelyért Jézus Úr
évente keresztre száll,
sõt minden nap, minden
percben. Nagypénteki
helyett húsvéti aranyvi-
zes kancsóval fogadja
partján az örök Jordán-
nak azokat, akik hitük-
kel állnak e megboly-
dult század elé…

Tóth Sándor

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

6. XVI. Benedek azzal folytatta, hogy
elemezte a mai olasz keresztény élet és
lelkipásztorkodás szükségleteit, felada-
tait. Én pedig úgy folytassam, hogy igye-
kezzem meg- és átlátni magunk körül „a
mai társadalom nehéz és szövevényes
helyzetét”, a mai kultúra és technika ér-
tékeit és veszélyes fogyatékosságait, és
aztán fõleg azt, hogy ezek tudatosítása
milyen imaapostolkodásra, gyógyító
apostolkodásra, szeretetapostolkodásra
ösztönöz.

II.
Missziós szándék: Hogy a fiatal

Egyházak eljövendõ papjai egyre jobb
kulturális és lelki képzést kapjanak
ahhoz, hogy saját nemzeteiket és az
egész világot evangelizálják.

Friss és érdekes kezdeményezés az
Egyház életében az, hogy elsõ kinevezé-
sükkor a püspökök Rómában részt vehet-
nek egy képzési kurzuson. 2006. szep-
tember 26-án a Szentatya ilyen püspö-
kökkel találkozott.

Sokan közülük olyan népek körében
mûködnek, amelyek Krisztust még nem
ismerik. Érzik annak szükségét, hogy az
Evangéliumot inkulturálni kell, hogy így
a kultúrákat evangelizálni lehessen.
Alapvetõ követelmény az õszinte, nyitott
párbeszéd. XVI. Benedek idézi VI. Pált:
„A modern ember szívesebben hallgat
tanúkra, mint tanítókra, és ha meghall-
gatja a tanítókat, az azért van, mert õk
igazában tanúk.” Ennek egyenes követ-
kezménye az, hogy a lelkipásztor a saját
életében elsõbbséget ad az imának és az
életszentségnek. Fontos az is, hogy a
püspök egészséges képzést és továbbkép-
zést biztosítson szeminaristáinak és hit-
oktatóinak.

Joggal tartjuk úgy, hogy a szeminári-
um az egyházmegye szíve. Ebbõl egyene-
sen következik a püspök személyes és
gondos törõdése, nevezetesen elegendõ
számú, gondosan megválasztott, jól kép-
zett, nem utolsósorban példás életû taná-
rok és nevelõk biztosítása. Mindez a fõ-
pásztor elsõrendû felelõssége és az egész
keresztény nép elsõrendû imádságos be-
kapcsolódásának sürgetõje.

Hazánkban hatvan évvel ezelõtt a sze-
mináriumok egy részének erõszakos be-
zárása nagy érvágás volt az Egyház éle-
tében. Azóta a helyzet alakulását az is
jellemezte és jellemzi, hogy a kispapok
száma többnyire és nagy egészében
csökkent és csökken.

Imádkozzunk tehát ne csak az eljöven-
dõ papok képzéséért, hanem létszámuk
kellõ növekedéséért is. A Szentatya óha-
jának megfelelõen végezzük imánkat
egyesülve Szûz Máriával, az Evangelizá-
lás Csillagával, valamint szent papi
pártfogókkal.

Nagy Ferenc SJ

GYERMEKSZEGÉNYSÉG

Az Európai Bizottság február
25-én közzétett jelentése szerint
kontinensünkön több mint 78
millió ember él szegénységben,
köztük 19 millió kiskorú, vagyis
Európában minden ötödik gyer-
mek. A szegénység hátterében
több tényezõ áll – olvasható a szo-
ciális védelemrõl írt jelentésben
–, például a szülõk munkanélkü-
lisége vagy a nem elegendõ fize-
tés. A helyzet Lengyelországban,
Lettországban, Litvániában,Ma-
gyarországon, Romániában és
Olaszországban a legaggasztóbb.
A gyermekszegénység felszámo-
lásáért az iskoláztatás javításával
lehet a legtöbbet tenni.
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VÉLEMÉNYEK ÉS LEGENDÁK

Most, hogy a nagy király koronázásának 550. évfordulóját ünnepli Magyar-
ország, érdemes kissé a személye és uralkodása, valamint származása körüli vé-
leményekkel foglalkozni.

A közvéleményben úgy
beszélnek róla, hogy: „Má-
tyás, az igazságos”. Ugyan-
akkor sok történész önkény-
uralkodónak tartja, aki ural-
kodása alatt alig hívta össze
az országgyûlést, rengeteg
adót vetett ki, és ezért több-
ször leghívebb embereinek
összesküvésével kellettmeg-
birkóznia. Másik vád, hogy
ahelyett, hogy egész erejé-
vel a török ellen fordult vol-
na, Nyugat felé hadakozott,
uralmának arrafelé való ki-
terjesztése érdekében.
Mindez igaz is, meg nem

is. Ma már a legtöbb törté-
nész azon a véleményen
van, hogy egész politikája az
ország érdekeit szolgálta, és
uralkodása Magyarországot
addig szinte soha nem látott erejû és a
mûveltségben és a tudományokban pél-
dául szolgáló birodalommá tette.
Uralkodásának elsõ éveiben igenis

több gyõzelmes hadjáratot vezetett a tö-
rök ellen, és ezekkel biztosította, hogy a
következõ fél évszázad során a török
nem tudta Magyarországot fenyegetni.
Viszont azt is jól tudta, hogy az ország
egymaga nem elég erõs arra, hogy a szul-
tán birodalmát a Balkánról visszaszorít-
sa, és pláne, hogy Európából kiszorítsa,
és ezért fordult Nyugat felé, azzal a nem
irreális céllal, hogy esetleg megszerezze
a Német-Római Birodalom császári cí-
mét, és annak erejével együtt már ered-
ményesen vegye fel a küzdelmet a török-
kel. Ennek a tervnek a megvalósítását
korai halála megakadályozta.
Részben az ezért folytatott eredményes

háborúira, a „Fekete Sereg” – az abban a
korban szokatlan állandó hadsereg – fenn-
tartására, a tudományok és mûvészetek
nagyvonalú pártolására (híres tudósok és
mûvészek udvarába hívására, a Corvi-
na-Könyvtár – a Vatikáni Könyvtár után
az akkori világ legnagyobb könyvtára –
létrehozására, a reneszánsz világ Alpokon
túli létrehozására) szükséges pénzek elõte-
remtésére volt szükség arra, hogy az õsi jo-
gainál fogva nem adózó vagyonos réteget,
a fõ-és köznemeseket megadóztassa. Ezt
azzal, érte el, hogy mindenféle új adóne-
meket (pl. kapuadó, füstadó) vezetett be.
Ez természetesen sértette az addig adó-
mentes nemesség érdekeit, és az, hogy az
országgyûlést nem hívta össze, hogy az ne
korlátozza cselekedeteiben (tehát mai szó-
val rendeletekkel kormányzott), persze
elégedetlenséget szült, s ez vezetett az
összeesküvésekhez, melyekben addigi
leghívebb emberei (rögtön uralkodása ele-
jén gyámja és nagybátyja, Szilágyi Mi-
hály, késõbbVitéz János érsek, Janus Pan-
nonius püspök) is részt vettek.
De mindig humánus uralkodónak mu-

tatkozott: más országok uralkodóival, és
sok magyar uralkodóval ellentétben a le-
vert összeesküvések vezetõit nem végez-
tette ki, azok iránt kegyesnek bizonyult.
Az egyszerû emberek érdekeit az

esetleg hatalmaskodókkal szemben sok-
szor megvédte. Ezek, az õ aránylag biz-
tonságos és az elõzõkhöz képest jobb
életet jelentõ uralmára való emlékezés,
és a következõ évtizedek nyomorúságai
tették Mátyás király uralmát utólag még
szebbé, mint az volt, és ennek kifejezése
az a mondás is, hogy: „Meghalt Mátyás
király, oda az igazság!”
Mátyás származását is legendák ve-

szik körül. Az persze tény, hogy õ a tö-
rökverõ Hunyadi János és Szilágyi Er-
zsébet második fia, aki valószínûleg
1443-ban született Kolozsvárott, de Hu-

nyadi János származására
több, különbözõ variációt
tartalmazó feltevés is van.
A legközkeletûbb szerint

a Havasalföldrõl áttelepült,
és Vajda-Hunyad várát Zsig-
mond királytól adományul
kapott Vajk oláh kenéz fia.
A másik változat szerint,

melyet Harsányi Zsolt „Matt-
hias Rex” címû regényében
is elmond, Hunyadi János
Zsigmond király törvényte-
len fia, akinek áldott állapot-
ban lévõ édesanyját, Morsi-
nai Erzsébetet, Zsigmond
Vajk kenézhez, Vajda-Hu-
nyad vár urához adta hozzá.
Itt mindenestre már most

megjegyzendõ, hogy amen-
nyiben ez a Havasalföldrõl
áttelepült Vajk kenéz való-

ban létezett, valószínûleg nem lehetett
oláh, hiszen abban az idõben a havasal-
földi kenézek zöme kun származású
volt, és a jobbágyok voltak oláhok.
De van egy harmadik variáció is: Hu-

nyadi János Verebély Péter erdélyi alvajda
negyedik fia. Az alvajda kapta Zsigmond
királytólVajda-Hunyadvárát, és ettõl kezd-
ve a várrólHunyadinak is neveztettemagát.
Egy Fráter Lénárd nevû szerzõ az

1937-ben kiadott „Hunyadi János ma-
gyar származása oklevelekben” címû
könyvében megkísérelte bebizonyítani
ezt az állítást. Szerinte az alvajda negye-
dik fia, János, aki 1387-ben született, az
oklevelekben úgy szerepel, hogy:
„Johannes, filius Vojvodae,filii Georgii”
(János, Vajda fia, aki Györgynek a fia),
Hunyadi János pedig az oklevelekben:
„Johannes, filius Vojk, filii Georgii” A
szerzõ szerint a két megnevezés azonos,
a másodikban a „Vojk” nem más, mint a
„Vojvoda” szó rövidítése: „Vojv.”, amit
rosszul írtak, vagy olvastak.
Mindenesetre a Verebély Péter alvajda

által építtetett Mátraverebély községi gó-
tikus plébániatemplomban az alapító vö-
rösmárvány szarkofágján az oltár elõtt ott
van a hollós címer, és a falu népe évszá-
zadok óta úgy tudja, hogy aki itt nyug-
szik, az Mátyás király közeli rokona.
Amikor 2006 õszén utoljára ott jár-

tunk, már a sekrestyés is elmondta, hogy
Hunyadi János atyja nyugszik itt, és fe-
lette az oszlopon bekeretezve ott vannak
az ezt bizonyító érvek.
Péter alvajda 1403-ban halt meg. Ek-

kor Zsigmond király Hunyadi Jánost
Lázár szerb vajda udvarába küldte ap-
ródnak (Szibinyáni Jank). Késõbb be-
költözött az apjától örökölt Vajda-Hu-
nyad várába. Zsigmond király kedvelt
embere volt, és vele együtt szerepel sok,
akkor készült híres képen is, pl. Köln-
ben, a Három királyok imádásán, ahol
Zsigmond a legöregebb, Hunyadi pedig
a legfiatalabb király. De Csocsán Jenõ
professzor azonosítása szerint a Zsig-
mond király udvarában szereplõ szemé-
lyeket ábrázoló, a Budai Várban talált és
ott kiállított gótikus szobrok egyike is
Hunyadi Jánost ábrázolja.
Ha egyelõre a három varáció egyikét

sem lehet biztosnak elfogadni, vélemé-
nyem szerint kívánatos, hogy a kevéssé
ismert, de igen valószínûnek tûnõ, a ma-
gyar származást jelentõ harmadik variá-
ciót terjesszük.
Mindenesetre, akárhonnan származott is

Mátyás király, egyik legnagyobb királyunk
volt, akireminden szempontból büszkék le-
hetünk, és ha nem is volt a mai értelemben
vett „demokrata”, de nagymûveltségû, és a
Magyarország érdekei szerint uralkodó
nagy király volt. Sibalszky Zoltán

Mátyás király dombor-
mûve

JÉGKÁPOLNA A KÁRPÁTOKBAN

A romániai Déli-Kárpátokban lévõ Fogarasi-havasok meredek csúcsai kö-
zött, a tengerszinttõl számítva 2034 méter magasságban, természetvédelmi öve-
zetben található a 46 508 négyzetméter felületû Bâlea-tó (Szebenmegye), melyet
a feljegyzések szerint 1700-tól látogatnak emberek. A közelben elhaladó
„transzfogarasi” utat a 20. században építették, ám ezen a havas évszakban ne-
héz a haladás, így a Bâlea-tóhoz, illetve az annak partján lévõ építményekhez
télidõben leginkább csak a 10–15 személyes libegõvel lehet feljutni. Ennek alsó
állomása a Nagyszebentõl kb. 60 kilométerre lévõ Bâlea-Cascada nevû turiszti-
kai központban van.

A „lent” és „fent” között még az év el-
sõ hónapjaiban is sok centiméter hó és
több Celsius-fok a különbség. Korábban
csak egy egyszerûbbmenedékház fogad-
ta az ideérkezõket (az elsõ menedékhá-
zat 1904-ben építette az Erdélyi Kárpát
Egyesület), néhány éve viszont – a
Nagyszeben mellõl származó Klingeis
fivérek munkálkodásának köszönhetõen
– korszerûen felszerelt, többszintes pan-
zióban pihenhetnek meg a téli sportokat
és a hegyi levegõt kedvelõk. Ám a kõ-
építményen túl az elmúlt két télen, és az
idén is, mást is találni e fehér rengeteg-
ben: Arnold és Leopold Klingeis kezde-
ményezésére és anyagi hozzájárulásával
Közép-Kelet-Európa egyetlen jéghotelje
és jégkápolnája csodálható meg e két ki-
lométeren túli magasságban. A két épít-
mény közé jégszobrokat és nagyméretû
jégkeresztet is állíttattak. 2006 telén még
csak egy nyolcszobás hotelt építettek, az
elmúlt évben ezt is nagyobbra tervezték
és jégkápolnát is emeltettek mellé. Ezen
a télen ismét elkészült mindkét jégcsoda:
a hotel a korábbiaknál „korszerûbb” (ha-
talmas iglu sátort formáz, többszobás, és
most már a báron kívül vendéglõt is ma-
gában foglal), és január elejétõl áll a 60
négyzetméter alapterületû jégkápolna is.
A Klingeis fivérek vallásos emberek,

elsõsorban ezért építették meg tavaly té-
len a kis istenházát, igaz, annak turista-
csalogató „ereje” is nyilvánvaló. Mielõtt
hozzáláttak volna a munkálatokhoz,
megszenteltették a tó vizét, azaz jegét.
Mivel ökumenikus kápolnára gondoltak,
a szentelési ünnepségre három Egyház –
az Ortodox, a Római Katolikus, és az
Evangélikus Egyház – képviselõjét is
meghívták, ám az ortodoxok megtagad-
ták a részvételt. A Római Katolikus és az
Evangélikus Egyház papjai viszont
2006. november 24-én megszentelték a
Bâlea-tó jegét, minek utána megkezdõ-
dött a jégtömbök kivágása és az azokból
tervezett építkezés. Raicea Oszkár nagy-
szebeni fõesperes és evangélikus kollé-
gája 2007. vízkereszt ünnepén már az el-
készült kápolna felszentelésére érkezett
a hegyre.
A hotelt és a kápolnát is a Nagyszeben

környéki Telekrõl érkezett építkezési
szakemberek és faszobrászok építették,
utóbbiak faragták szobrait is.
2007. január 20-án már csak Raicea

Oszkár esperes utazott fel a magasba, ek-
kor csak kifejezetten katolikus szertar-
tásra volt szükség.
A tavalyi évet sikeresnek könyvelte el

a testvérpár, igaz, a szokatlan felmelege-
déssel érkezett tavasz április helyett már
március végén bezáratta a jégházak „ka-
puit”. Az év elsõ három hónapjában fe-
héren csillogó építmények lassan elol-

vadtak, ám a hegyi tél beköszöntével,
2007 novemberében újra elkezdõdtek a
Bâlea-tó jegén a munkálatok. A kivágott
jégoszlopokból elõbb a hotelt, majd a ká-
polnát is megépítették. A jéghotel zsúfo-
lásig megtelt a karácsonyi-újévi ünne-
pekre, s azóta is jó forgalmat bonyolít. A
kétszemélyes, deszkával és állatbõrök-
kel letakart jégágyakkal, jégszékekkel,
jégszobrokkal felszerelt szobákban soha
nem emelkedik –4 fok fölé a hõmérsék-
let. A bár és a vendéglõ poharait, tányér-
jait nem kell elmosni, jégbõl vannak…
Az idei kápolna építését tavaly de-

cemberben kezdték és 25 munkás há-
rom hétig dolgozott rajta, meglehetõ-
sen mostoha körülmények között. A ja-
nuár 13-án tartott szentelés is ökume-
nikusnak mondható; ªtefan Cosoroabã
kisdisznódi evangélikus esperes és
Máté Vilmos, a brassói Szent Kereszt
Felmagasztalása-templom plébánosa
végezte a szertartást, és imádkozott ro-
mán, német, angol és magyar nyelven a
tavalyi mintájára megépített – a
Mãlãncrav falu régi templomát formá-
zó – kápolnában. Az ünnepségre zsúfo-
lásig megtelt a 30 személyt befogadni
képes kis építmény, melynek berende-
zése is a tavalyihoz hasonló: szentélyét
az idén is egy nagyméretû Krisztus-ke-
reszt díszíti, a szemben lévõ (bejárat
melletti) falon Leonardo da Vinci Az
utolsó vacsora címû festménye alapján
készült gyönyörû jégdombormû látha-
tó. Az oldalfalakat Mária és a Kis Jé-
zus, illetve a Pantokrátor Krisztus
szobrai díszítik. A belsõ térben a be-
rendezés épségének megõrzése miatt
két gyertyánál többet nem szabad meg-
gyújtani.
A tavalyi év elején tartott keresztelõ

után csak istentiszteletek, szentmisék
helyszíne volt a kápolna, mígnem az
idén január 26-án megtartották az elsõ
esküvõt is benne: a csíkszeredai Diána és
Zoltán itt fogadott örök hûséget egymás-
nak. Az esemény meglepetése volt, hogy
a hófehérbe öltözött menyasszony sítal-
pon tette meg a Bâlea panziótól a jégká-
polnáig vezetõ utat.
A Klingeis fivérek elmondása sze-

rint ebben az évben az elõre betervezett
evangélikus és római katolikus isten-
tiszteleteken túl több vallásos szertar-
tás helyszíne lesz a jégkápolna. A fia-
talemberek méltán büszkék kis épüle-
tükre, hiszen az különálló kápolnaként
– a svédországi után – második a vilá-
gon. A jéghotellel ellentétben, a kápol-
na ingyenesen látogatható, és – kedve-
zõ idõjárás esetén – áprilisig várja az
éterien tiszta környezetben imádkozni
vágyókat. JM

A megszentelt tó megfagyott vizébõl
vágott „jégtéglákból” épült a kápolna,
melyen 25 munkás három hétig dolgo-
zott. Harmincan férnek el benne

A belsõ térben – hogy el ne olvadjon a
berendezés – két gyertyánál többet
nem szabad meggyújtani
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Négyszázhat középkori eredetû kó-
dexlapot és töredéket kapott vissza a sop-
roni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gim-
názium Könyvtára és az Evangélikus
Konvent Levéltára nemrégiben a
Fragmenta Codicum akadémiai kutató-
csoport restaurátori mûhelyébõl. A felbe-
csülhetetlen értékû, kézzel írott mûvekbõl
származó töredékek egyebek mellett
Arisztotelész, Vergilius, Suetonius és
Szent Bernát mûveibõl származnak.

*
Sterzinsky, berlini bíboros bejelentet-

te, hogy egyházmegyéjének sikerült ko-
rábbi adósságát csaknem teljes egészé-
ben törlesztenie. Utalt arra is, hogy közel
négy éve sikerül egyensúlyban tartani a
kiadásokat és bevételeket. A bíboros saj-
nálattal állapította meg, hogy az adós-
ságteher leépítése során számos korábbi
munkatárstól is meg kellett válni. A plé-
bániák alkalmazottainak létszámát az el-
múlt években kereken 40 százalékkal
csökkentették.

*
José Saraiva Martins bíboros Rómá-

ban cáfolta azokat a találgatásokat, hogy
elakadt XII. Piusz pápa boldoggá avatási
folyamata. Elmondta azt is, hogy XII.
Piusz halálának idén esedékes fél évszá-
zados évfordulóján újabb dokumentu-
mokat tesznek hozzáférhetõvé a vatikáni
levéltár eddig zárolt irataiból. A kúriai
bíboros szerint ezek a dokumentumok
további bizonyítékot szolgáltathatnak a
boldoggá avatáshoz, amely még
1974-ben kezdõdött. XII. Piusz bírálói
azt vetik a néhai pápa szemére, hogy a II.
világháború idején nem állt ki nyíltan a
zsidók üldözése ellen. A boldoggá ava-
tás szorgalmazói viszont azt domborítják
ki, hogy éppen a pápa közbelépésének
köszönhetõ, hogy Róma náci megszállá-
sa idején közel 5000 zsidó egyházi intéz-
ményekben talált menedékre és élte túl a
háborút.

Február közepén a bácskai Szent-
fülöpön született Robert Zollitsch
freiburgi érseket választották a Német
Püspökkari Konferencia elnökének. A
69 esztendõs Zollitschot még a néhai II.
János Pál pápa 2003-ban nevezte ki a
második legnagyobb német egyházme-
gye érsekének. A fõpap a püspöki kart
több mint két évtizeden át irányító Karl
Lehmann helyére lépett, aki egészségi
okokra hivatkozva vált meg tisztségétõl.
Zollitsch megválasztása némi meglepe-
tést keltett, mert a legtöbben a nála jóval
fiatalabb, nemrég Münchenbe került
Reinhard Marx személyében látták a
Püspökkari Konferencia új vezetõjét.

Vincze András
* * *

Szalézi alapkõletétel
Kazincbarcikán február 19-én elhe-

lyezték a Don Bosco Szakiskola új épü-
letének alapkövét. A XXI. század köve-
telményeinek megfelelõ, háromszintes
épület elsõsorban külföldi adományok-
ból épül, a munkálatok várhatóan 2008.
július 31-ig fejezõdnek be. A 2006-ban
megnyitott legfiatalabb szalézi rendház-
zal együtt így egy európai szintû, mo-
dern szalézi missziós iskolaközpont léte-
sül majd Kazincbarcikán.
A szalézi intézmény mintegy 300 di-

áknak ad esélyt, hogy tanulmányait elvé-
gezze – 60%-uk roma származású, illet-
ve hátrányos helyzetû. A gimnáziumi
képzésen kívül a szakképzés keretében
hét szakmát tanulhatnak a diákok.

*
Új minorita tartományfõnök

Marco Tasca miniszter generális jelen-
létében február 22-én Aradon megválasz-
tották a Konventuális Minorita Rend Ma-
gyarországi-Erdélyi Tartományának új
provinciálisát Kalna Zsolt eddigi miskol-
ci tartományi titkár személyében, aki a le-
köszönõ Horvát János tartományfõnök
helyét veszi át a provincia élén.

HÍREK – ESEMÉNYEK

Az elmúlt év karácsonyára kaptam
ajándékba XVI. Benedek pápa önéletírá-
sát, amely magyar fordításban a Szent Ist-
ván Társulat kiadásában jelent meg. Fel-
öleli a Szentatya életét születésétõl,
1927-tõl, a München és Freising tarto-
mány érsekévé történt kinevezéséig,
1977-ig. A nagy szerénységgel, tartózko-
dássalmegírt, Életutam címet viselõ,mint-
egy 200 oldalas kötet gazdag képanyagot
is tartalmaz, bemutatja Joseph Ratzinger
családját, szülõfaluját, a bajorországi
Marktl am Inn-t, és az 50 esztendõs út leg-
fontosabb állomásait. Magam is csodál-
koztam, amikor a karácsonyi ünnepek vé-
gén már nem tudtam tovább lapozni a
könyvben, elértem a végére. Visszagon-
dolva: minden szabad idõmet olvasással
töltöttem és sajnáltam, hogy már vége.
Joseph Ratzinger a München és

Freising tartomány püspökévé történt ki-
nevezésekor a freisingi püspökök címe-
rét két szimbólummal gazdagította. Mint
írja: „Elsõként a kagylót (választottam),
ami egyszerûen a zarándoklatnak, az ál-
landó úton levésünknek a jele, »Nincsen
itt maradandó városunk.« De engem –
folytatja a bíboros – arra a legendára is
emlékeztetett, amikor Ágoston, aki ép-
pen a Szentháromság titkáról töprengett,
egy gyereket látott a tengerparton egy
kagylóval játszani, amint a tenger vizét a
kagylóval akarja egy kis gödörbe átmer-
ni. És ekkor megértette: amennyire ke-
véssé képes ez az árok a tenger vizét ma-
gában tartani, éppoly kevéssé tudja értel-
münk Isten titkát felfogni. A kagyló uta-
lás nagy mesteremre, Szent Ágostonra,
utalás teológiai munkásságomra és uta-

lás a titok nagyságára, ami tovább ér,
mint minden emberi tudományunk.”
„Másik szimbólumként Korbinián, a

freisingi alapítópüspök legendájából a
medvét választottam. Úgymeséli a törté-
net, hogy Szent Korbinián lovát egy
medve a Róma felé vezetõ úton szétmar-
cangolta. Akkor a püspök a medvét hely-
telen cselekedete miatt szigorúan meg-
feddte, és büntetésül batyuját a hátára
pakolta, amit addig a ló hordozott. A
medvének a csomagot Rómáig kellett
hurcolnia, csak azután eresztette el a
szent. Engem a szentéletû ember terhét
hurcoló medve Szent Ágoston egy zsol-
tármeditációjára emlékeztetett.” – Majd
a szimbólumot így oldja fel: „A megpa-
kolt medve helyettesítette Szent
Korbiniánnak a lovat, vagy még inkább
az öszvért, sõt öszvérje lett akarata elle-
nére; ez nem éppen annak a képe, ami-
lyennek nekem is lennem kell, és ami-
lyen vagyok? – Igásló lettem Érted
Uram, és éppen így vagyok teljes és min-
dig Benned.” (Szent Ágoston)
Könyvének utolsó mondatai: „… Idõ-

közben batyumat én is Rómába vittem,
és már régóta rovom velük az örök város
utcáit. Hogy mikor fognak elbocsátani,
nem tudom, viszont azt tudom, hogy rám
is érvényes: Igáslovad lettem, és így, ép-
pen így vagyok veled, Uram.”
Szent Ágostontól vett idézettel ér véget

az Életutam… Közvetlensége, egyszerû-
sége és mégis elgondolkodásra késztetõ
mondanivalója bizonyára másokat is lekö-
tött, és nem én vagyok az egyetlen, aki
szinte le sem tette az utolsó szavakig.

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

SZÁJRÓL SZÁJRA
Rendhagyó könyvismertetés

vásoknak. Persze tudom, hogy még csak
az elején tartok, és évekbe fog kerülni,
hogy minden plébániára eljussak,
ugyanakkor legtöbb iskolánkban már
megfordultam. Az általános kép kialakí-
tásán túl azt tartom a legfontosabbnak,
hogy az egyházmegye papságát megis-
merjem, hiszen õk az elsõ számúmunka-
társaim. Ábécésorrendben fogtam hozzá
az ismerkedéshez, és 40-50 perces be-
szélgetéseket kezdeményezek az atyák-
kal. Az ismerkedés idõszaka itt is még jó
darabig el fog tartani, de azért minden
nappal sikerül egy kicsit elõrelépni.

– Beiktatásakor sokan kérdezték, mi-

lyen tervei vannak. Azt felelte, még korai
erre válaszolni, de lényegesnek tartja a
közösségi szellemet, az új missziós lelkü-

letet, és nagy hangsúlyt kíván helyezni a
hivatásgondozásra a lelkipásztorkodás-

ban. Ez utóbbit milyen eszközökkel lehet
elérni? Milyen tervei vannak? Az Egri
Fõegyházmegyében milyen a papi után-

pótlás helyzete?
– Ami a hangsúlyokat illeti, valóban

a hivatásgondozás az egyik legfonto-
sabb feladatunk, hiszen gondjaink is fõ-
ként e területen jelentkeznek. A papi
utánpótlás helyzete jelenleg mélypon-
ton van az egyházmegyében. Összesen
tíz kispapunk van, és egy ekkora egy-
házmegyében ez a szám rendkívül ala-
csony. A hivatások kialakulásában azon-
ban sok elõfeltételre van szükség. Több
területen is elõre kell lépnünk. A leg-
fontosabb azt tudatosítanunk, hogy a hi-
vatás Istentõl jön, az Õ ajándéka. Sok-
kal többet kell imádkoznunk, kérni az
aratás urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába. Szükség van hozzá az Istenbe
vetett õszinte hitre, Isten és a fiatal
együttmûködésére, nyitott lélekre és
halló fülre. No és persze nagy bátorság
kell az „igen” kimondására és minden-
napi hûséges megerõsítésére egy egész
életen át. A fentieket szem elõtt tartva
akarjuk megújítani ifjúsági munkánkat
és a minisztránsokkal való foglalkozást.
Nagyon fontos tényezõ a család és a kö-
zösség szerepe. Sajnos közösségeink és
családjaink gyakran nem eléggé nyitot-
tak a hivatásokra. Olykor még a leghû-
ségesebb családokban is hiányzik ez a
fogékonyság.
Terveimrõl annyit szeretnék elmon-

dani, hogy azok fokozatosan érlelõdnek,
mondhatnám egyenes arányban azzal,
ahogyan kezdemmegismerni az egyház-
megyét. Azért fontos a fokozatosság és a
türelem, mert az Egyház hajója és kor-
mánya bonyolult rendszer. Nem szeren-

csés addig irányváltoztatásokat bevezet-
ni, amíg a kormányos nem lát tisztán.
Benne kell élni, vele együtt kell lélegez-
ni, hogy az ember biztos kézzel tudjon a
kormánykerékhez nyúlni.

– A tavaly nyár óta eltelt idõ alatt az
egyházmegyét érintõ ügyek során felfe-
dezett-e újdonságokat, nem várt dolgo-
kat, érte-e kellemes meglepetés?
– Természetesen napmint nap új megle-

petések érnek. Köztük vannak olyanok,
amelyek örömmel töltenek el, ezzel párhu-
zamosan azonban nem ritkán tapasztalom a
fáradtság és a türelmetlenség jeleit is, mind
híveink, mind papjaink részérõl. Szívesen
gondolok vissza ugyanakkor a meglátoga-
tott egyházközségekben tapasztalt lendület-
re, és néhány találkozóra, ahol például
olyan roma hívekkel találkoztam, akiknek
lelkesedése és öröme frenetikus hatással
volt az egész közösségre. Papjaim között
többször is találkoztam a hûség és az enge-
delmesség szinte hõsies megnyilvánulásai-
val, amelyek a jövõbevetett hitre biztatnak.

– A Papi Kongregáció titkáraként
szívügyévé vált a papság helyzete, beik-
tatásakor hangsúlyosan kifejezte, hogy
szoros együttmûködésben kíván dolgozni
papjaival. Hogyan képzeli el egy püspök
és papjai viszonyát a II. Vatikáni Zsinat
szellemében?
– Ha a zsinatról van szó, szívesebben

hivatkozom a zsinati dokumentumokra,
mint a zsinat szellemére. Ez utóbbi
ugyanis könnyen olyan tévútra vezethet,
mintha a zsinat még ma is tartana, holott
már 1965-ben lezárult. A Papi Szolgálat-
ról szóló zsinati dekrétum és a Püspökök
pásztori szolgálatáról szóló dekrétum is
sokat foglalkozik egész konkrétan ezzel a
témával. Ezek a dokumentumok arról ta-
nítanak, hogy a püspök és a papok kap-
csolatát a kölcsönös szereteten túl lénye-
gében három szóval lehetne jellemezni:
atya, testvér, barát. Az a jó, ha a püspök-
nek sikerül ezen a módon együttmûköd-
nie papjaival, akikre mint nélkülözhetet-
len segítõkre és tanácsadókra számíthat
Isten népe tanításának, megszentelésének
és lelkipásztori vezetésének szolgálatá-
ban. Ez az, amire törekszem, és tudom,
hogy a siker egy része rajtam múlik.

– Júliusban, a Sydney-ben megrende-
zendõ Ifjúsági Világtalálkozóval egy
idõben, Eger ad otthont egy országos ka-
tolikus ifjúsági találkozónak. Milyen je-
lentõsége van ennek a város, az egyház-
megye és az érsek számára? Hogyan ké-
szülnek rá?
– AMagyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia döntése értelmében a magyar
fiatalok számára Egerben rendezzük
meg a „Magyar Sydney”-t. Ez az ele-
gáns, kicsit humoros és persze nagyké-
pû elnevezésû rendezvény Egert né-
hány napra kétségtelenül a magyar ka-
tolikus fiatalok fõvárosává teszi, azon
túl, hogy a hétköznapokban is fontos
ifjúsági központ vagyunk, hiszen a sze-
minárium és a késõi hivatások szemi-
náriuma mellett itt van a Líceumban az
Eszterházy Károly Fõiskola, számos
egyházi iskola, középiskola és kollégi-
um. Eger, mint történelmi város, egyéb-
ként is nagyon attraktív, július 17. és
20. között pedig 3000 fiatalt várunk az
említett találkozóra. Elmarad azonban
a szokásos Egerszalóki Ifjúsági Talál-
kozó, mert minden energiánkat erre a
rendezvényre összpontosítjuk. Azt hi-
szem, Eger városának és egyházme-
gyénknek nagyon nagy lehetõség lesz
ez, hiszen míg mások sokat utaznak,
hogy részt vehessenek ezen a progra-
mon, a mi fiataljainknak mindez itt lesz
egy karnyújtásnyira. Remélem, hogy
közülük is sokan élnek majd vele. A
készületek már nagy lendülettel foly-
nak. Megszülettek a legfõbb döntések
a programok, a helyszínek, az idõpont-
ok és a szálláshelyek tekintetében. A
találkozóra minden magyar fiatalt sze-
retettel hívunk és várunk.

Horánszky Anna

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

† P. dr. Jávor Egon OSB

Jávor Egon 1916.október 18-án szüle-
tett. A kõszegi bencés gimnáziumban
érettségizett 1935-ben. Belépett a bencés
rendbe, majd Budapesten a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen tanult 1936–41
között. Teológiai doktorátust szerzett
1942-ben. Pannonhalmán szentelte pap-
pá 1941. június 18-án Serédi Jusztinián
bíboros. 1943–44-ben katonalelkész volt
az orosz fronton. 1944–48 között Sop-
ronban volt hittanár. 1949-ben elhagyta
az országot, és Morristonban, NJ, a
St.Mary Abbey-ban volt teológia tanár
1949–54 között. Innen a Woodside
Priory-ba ment, Portola Valley-ba, CA,
ahol 1956–68 között tanár és perjel volt.
1968-banment nyugdíjba, és azóta ott élt
Portola Valleyben. Többször vezetett
magyar lelkigyakorlatokat, elõadásokat
tartott az USA nyugati partján, lelkipász-
tori munkát is végzett az ottani magya-
rok között.
Portola Valley-ben halt meg 2008.

március 2-án.

A TERVEK KEZDENEK...
(Folytatás az 1. oldalról)
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Limburg-Fulda-Mainz-i Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek: Frankfurt-
Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Gies-
sen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Un-
garische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365,
D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79 50
21. www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freising-i Fõegyházmegye:Misé-
zõ helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdek-
lõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Misz-
szió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/985419.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.un-
garische-mission.de

Münster-Padeborn-Osnabrück-i Egyház-
megyék: Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osna-
brück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neu-
kirchen-Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István,
Ung. Kath. Mission, Middelfeld 24, D-48157
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-251/32 65 01.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de

Passau-i Egyházmegye: Misézõhely: Pas-
sau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

Rottenburg-Stuttgart-i Egyházmegye: Mi-
sézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Ba-
lingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Re-
utlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Wein-
garten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munder-
kingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: P. Gyurás
István SJ, Dr. Tempfli Imre, Ungarische Katholi-
sche Gemeinde, Albert-Schäffle-Str. 30, D-70186
Stuttgart. Tel.: 0049-711/2369190 E-Mail: missio@
ukgm-stgt.de v. istvan.gyuras@ukgmstgt.de
www.ukgm-stgt.de

Würzburg-i Egyházmegye: Misézõ hely:
Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-931/38 62 43.

NORVÉGIA: Munkerudveien, 52, N-1165
Oslo. Szentmise a Szent József-kápolnában
(Akersveien 4). Tel./fax.: 0047/22744 124.

OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész,

Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma. Telefon: 0039-06/684-2620.
Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasár-
napján 11-kor, S. Maria dell’ Orazione (Via Giulia,
kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Péter-bazilikaMa-
gyarokNagyasszonya kápolnájábanminden kedden
7.45-kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve
jan., júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039-
347/344 55 38, E-Mail: jruppert@calasanz.net

SVÁJC
Zürich:Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-1/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld, Basel.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján
11.15-kor, az Orsolyiták templomában (rue de
Lausanne). Misézõ helyek: Genf: Szentmise min-
den hó 1. és 3. vasárnapján. Tel.: 00 41-22/7910458;
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnap-
ján. Tel.: 0041-21/6478 678; Bern: Röm. Kath.
Ungarn-mission, Pf. 7717, CH-3000 Bern. E-Mail:
info@katolikus.ch http://www.katolikus.ch o

MAGYARNYELVÛSZENTMISÉK
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

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, Ealing,
GB-London,W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/88566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brignton-Hove.

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, Wolverhampton,
Bradford, Nottingham.

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

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

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090
Wien, Boltzmanngasse 14, Tel.: 0043-1/317 3656.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.45-kor.

Grác: Ft. Fodor János lelkész, Ugri Mihály
gondnok, Tel.: 0043-316/68 35 08; szentmise va-
sárnaponként 10.00-kor a Welsche-Kirche-ben,
Griesplatz 30. sz.

Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-512/204 103. Szentmiseminden hónap
2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezen-
trum 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. Simon Attila káplán, Tel.:
0043-676/877 27 345, E-Mail: simonatti@free-
mail.hu; Szentmise minden hónap 4. vasárnapján
12.00-kor a Kapuziner Kirche-ben, Waaggasse
15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: SchwarzMária, Tel.:
0043-662/820 139.

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

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

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége,Tel.: 0032-4/2233910;Fax: 0032-4/2211609.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó fõlelkész, szent-

mise 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.

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

NÉMETORSZÁG
Augsburg-i Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Túrós Dezsõ plébános, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/41 90 25 30 vagy 0049-170/77 18 529.

Bamberg-Eichstätt-Regensburg-i Egyház-
megye nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A,D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-911/507 57 96.

Essen-i 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.

Freiburg-Trier-Speyer-i Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Misézõ helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Heidelberg, Baden
Baden. Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische
Katholische Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76139
Karlsruhe. Tel./Fax: 0049-721/ 687215.

Berlin-i és Hamburg-i Fõegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Ham-
burgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Köln-i Fõegyházmegye és Aachen: Misézõ
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Ber-
gisch-Gladbach, Aachen: Érdeklõdni: 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

HIRDETÉSEK

Eladó Vörsön, Keszthely közelében, 2 db
közmûvesített építési telek, össz. 6 000 m2. T.:
0033-237/462-802, E-mail: agnesterek@aol.com

Hévízen (termáltó) gyönyörû helyen apart-
manok egész évben kiadók, 10 EUR/fõ. T.: +36-
83/341-063.

Diplomás könyvtáros, harmincéves országos
Széchenyi könyvtári gyakorlattal irodalmi- és/vagy
történeti kutatást vállal: Horák Mária, T.: 0036-
1/226 14 69, E-mail: horakmari@gmail.com

Eladó Bp.-en, II. ker., Szilágyi Erzsébet fa-
sorban, panorámás, 114 m2-es, 3,5 szobás, igé-
nyesen felújított öröklakás tulajdonostól. Irány-
ár:39 900 000Ft. T.: 17 h után: 0036-30/5010415.

Bevásárlást, takarítást, kisegítést, beteg-
ápolást vállalok idõseknél, egyedülállóknál.
T.: 07941/646–270.

30 éves magyar hölgy betegápolást, takarí-
tást vállal. T.: 0163/299–4637 (este).

Idõsgondozást,házvezetõi munkát vállalok,
külföldi gyakorlattal, referenciával, becsületes,
magyar családnál. T.: 0036-20/590–1652.

Magyar, 54 éves hölgy, magyarul beszélõ
családnál, idõsgondozást, ápolást vállal bentla-
kással. T.: 0036-30/509–2916, 0036-70/611-
5691, 0036-78/486–107.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

„Jelige” - postaköltség 5,00 EUR

Üzleti-, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR
Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

A hirdetések befizetésének határideje

legkésõbb a hó 10-ig!
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Az ÉLETÜNK elõfizetési árát kérjük
helyi terjesztõinkkel (missziókkal)
rendezni! Csak a kiadóhivatalból
postázott újságok elõfizetését kérjük
az ÉLETÜNK müncheni postabank
számlájára befizetni.

A szerkesztõség

PÜSPÖKÖK A VASÁRNAPÉRT

A francia püspökök elutasítják az üz-
letek vasárnapi nyitva tartásának általá-
nossá tételét. Nem szabad engedni, hogy
a gazdaság és a munka világának érdekei
a közösségi létet is meghatározzák – áll a
fõpásztorok nyilatkozatában, amelyben
arra hívják fel a figyelmet, hogy a vasár-
nap nemcsak a feltámadás emléknapja,
hanem alkalom a pihenésre, a családi
együttlétre, a kikapcsolódásra, a generá-
ciók közötti találkozásokra és a játékra.
Ha a vasárnapi munkát általánossá te-
szik, hétköznappá silányítják ezt a napot.
Ha nincs egy közös megegyezésen ala-
puló szabadnap a héten, az tovább fokoz-
za a társadalom széttöredezését – figyel-
meztetnek a fõpásztorok.

Keresztény Élet
A vallásos családok hetilapja – a család minden tagjának

EGYHÁZUNK ÉLETÉBÕL: a magyar- és a világegyház hírei, eseményei – tu-
dósítások Magyarországról, Erdélybõl és Felvidékrõl – Egyházi mozaik: rö-
viden, sok képpel – Papi arcélek

LELKISÉG: egyházi naptár: ünnepek, szentek, névnapok – Evangélium-ma-
gyarázat (Rózsa Huba professzor) – szentek élete, történetei – Bolberitz Pál:
Erkölcsi kérdések – görög katolikus rovat – az Isteni Irgalmasság tisztelete

KÖZÉLETI ÍRÁSOK:CzakóGábor és Szentmihályi Szabó Péter jegyzetei – heti
parlamenti összefoglaló – Törvénytár – sajtószemle a Kárpát-medencébõl

CSALÁD ÉS SZABADIDÕ: ismert mûvészek beszélnek életükrõl, hitükrõl –
Kósa Csaba irodalmi jegyzetei – lapunk postájából – humor, rejtvény

IFJÚSÁGI ROVAT: magyar népmesék – Kamaszkör: négyszemközt a
lelkiatyával – rejtvények gyerekeknek – képregény: nem csak fiataloknak

KULTÚRA: magyar írók, költõk elbeszélései, versei – könyvismertetõk

Ha elsõbbségi postával kéri, akkor vasárnapig megkapja!

ELÕFIZETÉSI DÍJ EURÓPÁBAN:
1 példány 1 évre (52 lapszám):
Elsõbbségi postával: 130 EUR/év – Normál postával: 115 EUR/év
Legalább 4 példány egy küldeményben történõ rendelése esetén
1 újság elõfizetési díja:
Elsõbbségi postával: 88 EUR/év – Normál postával: 75 EUR/év

RENDELÉSI CÍM:
Keresztény Élet Szerkesztõsége – H-1075 Budapest, Károly krt. 1.

Telefon: 36-1/328-0196, Fax: 36-1/328-0198, E-mail: maximil@t-online.hu

Ha május 15-ig megrendeli, ajándékba adjuk a Katolikus Kalendárium és
a Katolikus Falinaptár 2009-es számát!


