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MÜNCHEN

PÜNKÖSD
(A Limbourg testvérek miniatúrája, XV. sz.)

L E G Y Õ Z E T V E – G Y Õ Z Ö T T
Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása

A SZENTLÉLEK...
...nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté,
az Evangélium holt betû, az Egyház egy-
szerû szervezet, a tekintély uralkodás, a
misszió propaganda, az istentisztelet
emlékek fölidézése, és a keresztény cse-
lekvés rabszolgamorál.

De Õbenne: a kozmosz fölemelke-
dik, és megszüli az Országot, a feltá-
madt Krisztus itt van, az Evangélium
életerõ, az Egyház szentháromságos kö-
zösség, a tekintély szabadító szolgálat,
a misszió pünkösd, a liturgia emlékezés
és elõvételezés, az emberi cselekvés
megistenült.

(Lattaquié Ignatiosz metropolita)

K I T A R T A N I H I T B E N , M A G Y A R S Á G B A N
Cserháti Ferenc püspök Ausztráliában

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyarok lelkipásztori
gondozásáért felelõs püspöke, Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüs-
pök a húsvéti idõben látogatást tett Ausztráliában. Adelaide-ben, Melbourne-
ben, Sydneyben és az ország fõvárosában, Canberrában találkozott a helybeli
magyarokkal, velük ünnepelte a virágvasárnapot, a nagyheti és a húsvéti szer-
tartásokat. A magyar fõpap felkereste a területileg illetékes püspököket, talál-
kozott Philipp Wilson érsekkel, az ausztráliai püspöki kar elnökével is, akivel
megbeszélést folytatott az ausztráliai magyar lelkipásztori szolgálat ügyeirõl
és kilátásairól.

Adelaide
Kellemes nyári melegben gyülekez-

tek a dél-ausztráliai magyarok az
adelaide-i Regnum Marianum magyar
egyházközség kertjében, hogy
részt vegyenek a virágvasár-
napi szentmisén, köszöntsék
vendégüket, Cserháti Ferenc
püspököt, és együtt emlékez-
zenek a közösség fennállásá-
nak hatvanadik évfordulójára.
A pálmaágak megáldása után a
hívek – a helyi szokás szerint –
pálmalevelekbõl font kis ke-
resztekkel a kezükben, énekel-
ve vonultak be a szépen felújí-
tott magyar missziós temp-
lomba, a virágvasárnapi szent-
misére. Szentbeszédében a
püspök emlékeztette a híveket,
hogy az adelaide-i magyar

egyházközségben ugyancsak Krisztus
él, szenved tovább és folytatja elkezdett
mûvét, viszi a keresztet a megdicsõülés
felé. Kifejezte reményét, hogy ez a hat-

vanéves templom továbbra is eleven je-
le lesz annak, hogy az adelaide-i ma-
gyarok szeretettel õrzik és adják tovább
gyermekeiknek keresztény hitüket, ma-
gyar kultúrájukat, a magunkkal hozott
Szent István-i örökséget.

A szentmisét követõ emlékmûsor
elején a dél-ausztráliai magyar hívek
nevében Dobozy István, a Szent László
Lovagrend széktartója és Horváth Lász-
ló OFM, a közösség lelkipásztora, a kül-
földi magyarok püspökének ausztráliai
delegátusa köszöntötte a püspököt. Ré-

vész Erzsébet, helyi Regnum
Marianum közösség alapítójá-
nak leánya ismertette közössé-
gük hat évtizedes történetét.

Cserháti Ferenc megköszön-
te a hívek és lelkipásztoraik hû-
séges helytállását a hit és a ma-
gyarság ápolásában ezen a távo-
li kontinensen. Emlékeztetett a
világegyház küszöbön álló, új
evangelizációs programjára, és
tevékeny keresztény közösségi
életre buzdította a jelenlévõket,
mondván: a jövõben hozzon
mindenki magával még valakit
a magyar közösségbe!

A F E L T Á M A D T
J É Z U S J E L E N V A N

K Ö Z T Ü N K
XVI. Benedek pápa katekézise

„Szívünkben a húsvét örömét hor-
dozzuk, Krisztus feltámadásának bizo-
nyosságát, aki végleg gyõzedelmeske-
dett a halál felett” – ezekkel a szavak-
kal köszöntötte a Szent Péter térre
összegyûlt zarándokokat XVI. Bene-
dek pápa a húsvéti ünnepeket és szer-
tartásokat követõen április 11-én, szer-
dán az általános kihallgatáson. Kate-
kézisét a húsvét jegyében a feltámadást
követõ eseményeknek szentelte.

A Mester nincs többé, a tanítványok a
zsidóktól való félelmük miatt otthon ma-
radtak, zárt ajtók mögött. Jézus szenve-
déstörténete csak megerõsítette bennük
a bizonytalanságot. Jézus azonban szí-
vében hordozza övéit, és az utolsó vacso-
rán tett ígéretének beteljesítésére készül:
„Nem hagylak árván titeket, eljövök hoz-
zátok” (Jn 14,18). Ez a bánatos, szoron-
gással teli idõszak Jézus érkezésével tel-
jesen megváltozik. Zárt ajtókon át jön, és
békét ad nekik: „Békesség nektek” (Jn
20,19) – mondja a tanítványoknak. Ez a
húsvéti köszöntés eloszlatja a tanítvá-
nyok minden félelmét. Ezzel a békét ígér-
te nekik búcsúzásakor. A feltámadás
napján ezt a békét ajándékozza nekik a
maga teljességében.

Jézus ezt követõen megmutatja tanít-
ványainak kezét és oldalát, amellyel a fel-
támadás valóságát kívánja megerõsíteni
bennük. Krisztus valós személy, az a Jé-
zus, aki néhány nappal korábban meghalt
a keresztfán. A tanítványok szívében meg-
született öröm Jézus meglátásából fakad.
A békesség pedig az az ajándék, amelyet a
feltámadott ad barátainak és mindenki-
nek, és amelyet nekik kell hírül vinniük a
világban. A feltámadt Jézus visszatért,
hogy a tanítványoknak utat mutasson.

Tudta azonban, hogy a tanítványok
továbbra is félnek, ezért rájuk lehelt, és
újjáteremtette õket Lelkében. Ez a gesz-
tus az új élet jelképe – magyarázta a pá-
pa. A Szentlélek adománya által, amely a
feltámadt Krisztusból fakad, új világ, új
élet kezdõdik. A tanítványok missziós
küldetésével indul el az Újszövetség né-
pének útja a világban, amely Õbenne és
üdvözítõ mûvében hisz, a feltámadás
igazságáról tanúskodik. Ezt kell hirdetni
szerte a világon.

A feltámadt Jézus ma is betér házaink-
ba, szívünkbe, hogy örömet és békét hoz-
zon nekünk, életet és reményt adjon, így
valósulhat meg újjászületésünk.

Ezt követõen a Szentatya az Emma-
usz felé tartó három tanítványról szólt,
akik elõször nem ismerték fel Jézust, Õ
azonban „megnyitotta elméjüket, hogy
megértsék az Írásokat” (Lk 24,45).
Közben megérkeztek a faluba, ahol
egyikük házába mentek, és marasztal-
ták Jézust: „Maradj velünk…” (Lk
24,29). Nekünk is ezt kell tennünk, kér-
nünk kell az Urat, hogy maradjon ve-
lünk. Ezt követõen, amikor asztalhoz ül-
tek, Jézus kenyeret vett a kezébe, megál-
dotta, megtörte, és odanyújtotta nekik.

(Folytatás a 2. oldalon)

Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros rehabilitálási eljárása utóda, Erdõ
Péter bíboros, prímás kérésére március utolsó napjaiban a Legfõbb Ügyészség
határozatával hivatalosan is lezárult. A budapesti Népbíróság által IX. 254/1949
sz. alatt folytatott ügyben a Legfõbb Ügyészség már 1989 végén perújítási nyo-
mozást rendelt el. Az 1990. évi XXVI. törvény a törvénysértõ elítélések orvoslá-
sáról szólt. A mostani határozat a korábbi perújítási nyomozás hivatalos lezárá-
sát jelenti, és egyben kinyilvánítja Mindszenty József bíboros teljes körû jogi,
erkölcsi és politikai rehabilitálását.

Erdõ Péter nyilatkozata szerint ez az ese-
mény egy szenvedéssekkel teli, hosszú tör-
ténet összefoglalása, amely reménye szerint
hozzájárul múltunk igazságának megisme-
réséhez, népünk lelki gyógyulásához és fel-
emelkedéséhez. Egyértelmû jele annak,
hogy hazai igazságszolgáltatásunk szakí-
tott a koncepciós perek nehéz örökségé-
vel, és komolyan törekszik az igazságos-
ság alapvetõ emberi követelményeinek
érvényesítésre.

***
Mindszenty József bíborosnak,

akit a pápa 1945. augusztus 16-án
nevezett ki esztergomi érsekké,
mint a Magyar Katolikus Püspöki
Kar vezetõ személyiségének köte-
lessége volt a társadalmi élet erköl-
csi vonatkozásainak segítõ szándé-
kú figyelése, jóakaratú bírálata. Ve-
zetése alatt a magyar püspöki kar
közös körleveleiben szóvá tette, ha
a proletárdiktatúra felé haladó ál-
lamvezetés megsértette a vallás-
vagy lelkiismereti szabadságot, az
iskolázás, a mûvelõdés szabadsá-
gát; következetesen kiállt az alap-
vetõ szabadságjogok érvényesítésé-
ért. Megszólalt a felvidéki magyar-
ság deportálása, a délvidéki magya-

rok tömeges lemészárlása, a német kitele-
pítés embertelensége miatt, az ítélet nélkül
bebörtönzöttek és internáltak érdekében.

1945. október 18-án és 1947. augusz-
tus 25-én a nemzetgyûlési képviselõvá-
lasztások elõtt a püspöki kar közös körle-
vélben hívta fel a hívek figyelmét, hogy
olyan pártokra szavazzanak, melyek
programja evangéliumi szellemû. 1948.
december 26-án törvény- és jogellenesen
letartóztatták Mindszentyt.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

A XX. század keresztjeire feszített Mindszenty
– Alberto Ceppi alkotása

Cserháti püspök a canberrai magyarok körében



Erre megnyílt a tanítványok szeme, és
felismerték (vö. Lk 24, 30-31). Ez az ese-
mény két helyszínt is megmutat számunk-
ra, ahol a feltámadottal találkozhatunk:
a tanítás meghallgatása által Krisztussal
szeretetközösségben és a kenyértörésnél.
A tanítás és az Eucharisztia mély kap-
csolatban áll egymással.

Ezt követõen a tanítványokban újjá-
született a hit iránti lelkesedés, a közös-
ség iránti szeretet, az evangéliumi jó hír
továbbadásának vágya.

A Feltámadott jelen van köztünk –
mondta végül a Szentatya. A húsvéti idõ
legyen alkalom a hit forrásainak felfede-
zésére az emmauszi tanítványok nyo-
mán, vagyis Isten Szava és az Eucharisz-
tia által. Találkozzunk mi is a feltámadt
Jézussal, aki velünk együtt halad utun-
kon, hogy irányt mutasson és felnyissa
szemünket. A belé vetett hit átváltoztatja
életünket: megszabadít a félelemtõl, re-
ményt ad, és eltölt Isten szeretetével, ami
valódi értelmet ad a létezésünknek. �

Általános szándék: Hogy a társada-
lomban elõmozdítsanak olyan kezde-
ményezéseket, amelyek védik és erõsí-
tik a család szerepét.

Ebben a hónapban tartják Milánóban a
családok világtalálkozóját; a pápa szán-
déka szerint tehát azért imádkozzunk, hogy
megfelelõ kezdeményezések erõsítsék a
családot, amelyet számos támadás ér.

Sok kortársunkat sebezi meg és zül-
leszti a kábítószer, a pornográfia, a bû-
nözés; ezek a problémák nagyrészt a csa-
ládjukban gyökereznek: szüleik nem fo-
gadták el õket, nem szerették, nem segí-
tették, nem irányították önmaguk megva-
lósításában. Aki így nõtt fel, annak kö-
zömbös, mit tesz, hogyan él.

A család a társadalom magja és meg-
alapozása; ahhoz, hogy a társadalom
egészséges legyen, nagy gondot kell for-
dítanunk a családra, ahol egy férfi és egy
nõ megtanítják minden gyermeküket, ho-
gyan legyen férfi vagy nõ, hogyan éljen a
társadalomban. Így minden család a sze-
retet kovásza, a béke és az igazságosság
mûvészetének iskolája lesz. Csak így ja-
vulhat meg fokozatosan korunk társadal-
ma, így gyógyulhatnak sebei.

Ha családapa vagy, az Úr nagy külde-
tést bízott rád tieid körében. Dolgozz ér-
tük, adj nekik jó példát, ügyelj arra, mi
minden próbál bejutni családod világába
(lapok, televízió, internet stb.). Tudato-
sítsd: gyermekeid figyelnek téged, tanú-
ságot teszel elõttük vagy jóról, vagy
rosszról, nemtörõdömségrõl. Tevékeny-
ségeitek (például a sportolás is) legyenek
közösek. Becsüld feleségedet, légy iránta
figyelmes és gyengéd. Légy hozzá hûsé-
ges, tedd boldoggá. Családotok alapjai
legyenek szilárdak: Jézus Krisztus, igaz-
ságosság, igazság, tisztelet, becsület.

Ha családanya vagy, fogadd el és óvd
az Úrtól rád bízott kincseket, gyermekei-
det, fogantatásuktól kezdve mindvégig.
Légy közel családod minden tagjához:
gyengédséggel, együttérzéssel, párbe-
szédre való készséggel, hûséggel, meg-
becsüléssel. Ha állásod is van, szeretet-
tel végezd feladataidat mindkét „helyszí-
nen”. Ha egyedülálló anya vagy, külde-
tésednek igyekezz méltósággal megfelel-
ni. Neveld gyermekeidet testvériességre,
kelts bennük érdeklõdést a mûvelõdés, az
egészséges szórakozás iránt. Kicsi ko-
ruktól fogva bízz rájuk valami otthoni
feladatot, hogy növekedjék bennük a fe-
lelõsségérzet, hogy a család lényeges ré-
szének tudják magukat. Szorgalmazd a
közös családi imát. Ápold a szép családi
hagyományokat. Mozdítsd elõ a rendet,
tisztaságot, õszinteséget, türelmet; min-
denki legyen a szeretet példaképe.

Ha fiú avagy leány vagy, légy õszintén
hálás szüleid iránt, segíts nekik, tiszteld
õket, fogadj szót nekik, légy megértõ, ha
tévednek. Bizalommal oszd meg velük,
amit megélsz. Légy jó gyermek és jó test-
vér. Törekedj minél többet megtanulni az
élet gazdag tudnivalóiból.

Kérjük valamennyien az Úrtól, hogy
minden család legyen világosság a vi-
lágban, a társadalomban, az egyházi kö-
zösségben, példakép mindenki számára,
legyen a szeretet, a megértés és a tiszte-
let kovásza. (Carmen Celayeta, család-
anya és írónõ, Mexikó.)

Missziós szándék: Hogy Mária, a vi-
lág Királynõje és az evangelizálás Csil-
laga, kísérje valamennyi misszionári-
ust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

A misszionáriusok általában kis cso-
portokban indulnak küldetésükre: pél-
dául ugyannak a szerzetesi családnak
két-három vagy négy tagja, vagy egy
házaspár. Esetleg egyedül megy vala-
ki oda, ahol társai már dolgoznak.
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I M A S Z Á N D É K O K

Májusra

A jelenlét különleges filozófiai és
még inkább teológiai probléma, de
ugyanúgy lehetne említeni az irodal-
mat és a színpadot is. Bár Jézus
Krisztus eucharisztikus jelenléte a
legigényesebb misztérium a teológu-
sok és a hívõ keresztények számára,
a jelenlét koncentráltabb filozófiai
jellemzését mégis csupán a francia
perszonalisták kísérelték meg, a XX.
század elsõ felében. Õk már világo-
san megfogalmazták, hogy a jelenlét
a személyes létformához kapcsoló-
dik, a szellemiség révén. Ezért
anyagfölötti, és ezért láthatatlan,
mégis valóságos. Sem az állatok, sem
a tárgyak nem rendelkeznek képes-
ségével. Azok „itt vagy ott vannak”,
nem „jelen vannak”.

Mi a magyarázata annak, hogy ami-
kor egy igazi színmûvész belép a szín-
padra, mintha vibrálni kezdene a leve-
gõ? Tele van vele a színpad, ellentétben
azzal, akit alig veszünk észre. Ez a sze-
mélyes létforma hatásának titka. A je-
lenlét valami nehezen megközelíthetõ,
láthatatlan szellemi kisugárzás. Ez a
magyarázata annak, hogy vannak embe-
rek, akik jelenlétét akkor is érezzük, ha
fizikailag nincsenek a közelünkben. Er-
re utal a vallomás: „A távolból is vele-
tek vagyok”. Jellemzõje továbbá a je-
lenlétnek, hogy az sokféle lehet. (A
megszállottság, például, a gonosz lélek
felfokozott jelenléte.)

A mindig visszatérõ, egészen alapve-
tõ titok Isten jelenléte. Ennek biztosan
megállapítható és nagyon lényeges vo-
nása az õ abszolút valósága. Isten a filo-
zófia megállapítása szerint az Abszolú-
tum, amit természetes eszünkkel is ki le-
het következtetni. Az Abszolútum pedig
nem fokozható. Ezzel szemben a jelenlét
nagyon sokféle lehet, és fokozható. Egy
festõ például jelen lehet a lakásában, je-
len lehet a gyermekei által, jelen lehet a
festményeiben vagy az életrajzában. Jo-
gos tehát a megállapítás: a személy ott
van jelen és úgy van jelen, ahol és aho-
gyan a hatásait kifejti. Egy bíró úgy is je-
len lehet a tárgyaláson mint vádlott, akit
elítélnek.

Már a kis katekizmus szintjén azt ta-
nultuk, hogy Isten megteremtette a vilá-
got, és fenntartja azt. Szabatosabb azon-
ban, ha Isten „teremtve fenntartó” tevé-
kenységérõl és ezzel kapcsolatban min-
denütt való jelenlétérõl beszélünk. Hi-
szen a teremtés még nincs befejezve
(vö. „folyamatos teremtés”, creatio

continua). – A kitûnõ francia jezsuita
tudóst, Teilhard de Chardint a panteiz-
mussal is meggyanúsították, de alapta-
lanul: az általa említett „isteni miliõ” a
Teremtõ jelenlétének misztériuma.
Ezért teljesen indokolatlan „fejlõdõ Is-
tenrõl” beszélni. Jansch szerint Isten
szellemi valósága az evolúcióban bon-
takozik ki. Ez teljes képtelenség. A Te-
remtõ nem azonosítható a teremtmé-
nyeivel, amelyeknek és akiknek sajátos
önállóságot adott. Nem Isten változik:
hanem a jelenléte az, amely változhat, a
tevékenységétõl függõen. A teremtve
fenntartó aktivitáson túl egész skálája
van például a kegyelmi jelenlétnek, a
Szentlélek által, mint ahogyan egészen
sajátos és egyedüli az Atya jelenléte a
megtestesült Fiúban.

A teremtést követõen a megváltás és a
világ megszentelése tehát még változa-
tosabbá teheti az isteni jelenlétet, amely
Jézus Krisztusban megalapozza a „való-
ságos Isten és valóságos ember” hitté-
telét. De Urunk jelenléte is sokrétû: földi
életében való történelmi jelenlétét az üd-
vözült létformában való örök jelenléte
követi. Minket illetõen pedig jelen van
az imádkozók közösségében, jelen van a
szentmise róla szóló liturgikus szövegei-
ben, a képmásain, legsajátosabban pedig
az Eucharisztiában. Mert az átváltoztatás
révén a kenyér és a bor az õ jelenlétét
hordozza. A szentáldozásban pedig ve-
lünk-létét is magunkhoz vesszük. Volta-
képpen ez adja a hitben való tapasztalatát
annak, amit mennybemenetele elõtt
megígért: „Én veletek vagyok minden
nap, a világ végezetéig”.

Mindez persze emberi életünk vetü-
letében válik számunkra leginkább
megközelíthetõvé. Ez teszi világossá az
„ottlét” és a „jelenlét” különbségét.
Mert „ott lehet” valaki valahol, anélkül,
hogy igazán jelen lenne. És beszélhe-
tünk jelenlétrõl, anélkül, hogy az illetõ
ott lenne. Elõfordult, hogy anya és leá-
nya hosszabb idõn át egymás mellett
fõzték a maguk ételét, anélkül, hogy be-
szélõ viszonyban lettek volna. Ismert az
„elidegenedés” társadalmi jelensége és
az elhidegült házasságok következmé-
nye. Találó a mondás, hogy már nincs
mit mondaniuk egymásnak. Ez nyilván
a szeretetkapcsolat megszûnését jelenti.
S tapasztalat-közelbe hozza a szeretet
jelentõségét a jelenlét szempontjából.
Erre utal a vallomás: „Itt vagy, de nem
vagy velem”. Ennek ellentéte, amikor
érezzük annak jelenlétét, akit igazán

szerettünk, és halála után is szeretünk.
Van, amikor úgy érezzük, hogy velünk
van, sõt beszél hozzánk, vagy róla ál-
modunk. Hiszen Pál apostol szerint a
szeretet összeköti a földi életet a földön-
túlival.

Személyes vallomás részemrõl: so-
sem tudok betelni, amikor olvasmánya-
imban, az életben vagy éppen a tévében
találkozom a szülõi vagy még közvetle-
nebbül az anyai szeretet olykor megren-
dítõ eseteivel. Mária után Szent Mónika
az egyik emblematikus jelképe ennek az
Egyházban – megszámlálhatatlanul sok
igazi édesanya képviseletében. Õk azok,
akik nemcsak testükben hordozták, de
lelkükben és egész sorsukban is hordoz-
zák gyermekeiket. Tehát az igazi szere-
tet és a jelenlét bensõséges kapcsolatban
van egymással. S ezt az Evangélium
vagy az apostoli levelek – János és Pál –
fogalmazzák meg leghitelesebben, túl-
emelkedve az emberi természet adta ki-
fejezõ-képességen.

Figyeljük meg, honnan merít a világ
nyelve. A szerelmesek szava gyakran
ez: „meghódítottál”, vagy „meghódítot-
talak”. A szó hadászati asszociációs kö-
rét nem kell magyarázni. A „tiéd va-
gyok” vagy az „enyém vagy” birtokjogi
jellegû vallomás. A „rabod va-
gyok”-hoz nem kell kommentár. A
„sorsom alkatrésze vagy” Szabó Lõ-
rincnél költõileg eredeti megfogalma-
zás, de a gépek monoton világát idézi.
Mennyivel más, mennyivel mélyebb és
igazabb az evangéliumi kifejezés: „Te
énbennem és én tebenned”. S ez a jelen-
lét hiteles kifejezésmódja is egyben. Itt
nincs birtokjog, nincs hadi siker, nincs
rabszolgai állapot. János apostolnál
olyan elemi erejû kifejezéssel is találko-
zunk, mint az, hogy beköltözöm a má-
sikba, hogy „benned lakom”. A végle-
ges szeretet pedig „örök lakást” jelent.
Isten szeretete azt jelenti, hogy nem va-
gyunk a szó transzcendentális értelmé-
ben hajléktalanok, mint a reményvesz-
tett ateisták. Friedrich Nietzsche fejezi
ki ezt Vereinsamt (Elhagyatva) címû,
világirodalmi rangú versében: „Jaj, aki-
nek nincs otthona”. Az viszont Jézus
Urunk szava, hogy „Atyám házában sok
hely van”.

A kinyilatkoztatás fogható jele is le-
hetne, ahogyan annak üzenete túlszár-
nyalja az emberi beszédet. A természetes
emberét, aki nem igazán tudja, mi a kü-
lönbség az „ott lenni” valahol és a „jelen
lenni” között. A jelenlét számunkra a
szeretet aurája. A jelenlét a liturgia leg-
szebb, legigazabb és legemlékezetesebb
megfogalmazásában ezt a fogalmazást
kapja: „Õáltala, õvele és õbenne”.

Boda László

(Folytatás a 4. oldalon)

H I T Ü N K K É R D É S E I
A jelenlét

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

XVI. BENEDEK

Nyolcvanöt éves – és hét éve pápa.
Amikor Joseph Ratzinger bíborost –
már elõrehaladott korában – pápává
választották, sokan feltették a kérdést:
vajon szeretett elõde betegségétõl súj-
tott utolsó éveit követõen az új pápa-
ság az elvárásoknak megfelelõen elég
intenzív és tartós lesz-e, továbbá hogy
egy teológus, aki hosszú idõn át a Hit-
tani Kongregáció élén állt, képes
lesz-e felvállalni az egyetemes Egy-
ház vezetésére irányuló, oly különbö-
zõ feladatot.

E hét év során 23 pápai nemzetközi
út zajlott le 23 országban, további 26
pedig Itáliában. Négy püspöki szinó-
duson vehettünk részt, és három ifjú-
sági világtalálkozót ünnepelhettünk,
három új enciklikát olvashattunk, és
számos más beszédet hallhattunk –
emlékeztet Federico Lombardi, a
Szentszék sajtófõnöke az elmúlt évek
eseményeire. Megélhettük a Szent
Pálnak, majd pedig a papságnak szen-
telt évet, továbbá láthattuk a pápát bá-

torsággal, alázattal és határozottság-
gal, vagyis tiszta evangéliumi lelkü-
lettel szembenézni olyan nehéz hely-
zetekkel, mint a szexuális visszaélé-
sek miatti válság.

Olvashattuk újszerû és eredeti mû-
vét a Názáreti Jézusról, valamint in-
terjúkötetét, A világ világossága cím-
mel. Tanultunk következetes és állha-
tatos tanításából, vagyis abból, hogy
az Egyház és az emberiség számára
végzett szolgálatának elsõdleges cél-
ja, hogy életünket Isten felé irányítsa,
akit Jézus Krisztus által ismerhettünk
meg. A pápa emlékeztet rá: hit és érte-
lem egymás kölcsönös szolgálatában
állnak az igazságkeresés útján.

Ma pedig Benedek pápával együtt to-
vább haladunk a családok világtalálko-
zója és a Közel-Kelet felé, az új
evangelizációnak szentelt szinódus és a
Hit éve felé. Az Úr karjai közt, Isten és
Egyháza szolgálatában – írja jegyzeté-
ben Federico Lombardi.

(Vatikáni Rádió)
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K I T A R T A N I H I T B E N , M A G Y A R S Á G B A N
Cserháti Ferenc püspök Ausztráliában

A Z E X A R C H Á T U S

ÚJ KÖZPONTJA

Miskolcon, a Búza téri görögkatoli-
kus székesegyház közelében, a Szeles
utcában április 14-én Erdõ Péter bíbo-
ros felszentelte az új püspöki székházat.
A Miskolci Apostoli Exarchátus régóta
létezik ugyan, de csak egy éve kapott új-
ra önálló püspököt. Fél évszázad telt el
úgy, hogy Miskolcon nem lakott
görögkatolikus püspök, holott egy egy-
házkormányzati egységet errõl a város-
ról neveztek el, és a hozzá tartozó paró-
kiák a közelben voltak – magyarázta a
sajtó képviselõinek Orosz Atanáz püs-
pök, exarcha. – Az elmúlt esztendõben
egy kibõvített egyházkormányzati terü-
lethez XVI. Benedek pápa új, saját egy-
házi vezetõt rendelt, ezzel a feladatot is
kijelölte: itt, a központban kell gondos-
kodni arról a nagy nyájról, amely a
Görögkatolikus Egyház Miskolchoz
tartozó – több mint egy megyényi terü-
letû – közössége. A püspökséghez az
egyházjogi elõírások szerint különbözõ
intézmények kapcsolódnak, amelyek-
nek itt azon nyomban helyet kellett ke-
resnünk. Az elmúlt idõszakban külön-
bözõ ideiglenes megoldásokat talál-
tunk, de bebizonyosodott, hogy egy
ilyen nagy felelõsséggel járó munká-
hoz, mint az exarchátus irányítása, a sok
bizottság mûködtetése, olyan helyszín-
re is szükség van, ahol külsõ, zavaró té-
nyezõk nélkül, nyugodtan dolgozha-
tunk. Ezért oly jelentõs számunkra ez az
esemény, mert a Gondviselés és a sok-
felõl érkezõ támogatás lehetõvé tette,
hogy kialakíthassuk központi épüle-
tünket. A hatvan parókia mellett sok le-
ányegyház, fília is tartozik hozzánk, és
tucatnyi – elsõsorban oktatási – intéz-
mény. Ezek koordinálására is külön
osztályt kellett létrehozni, s az ott dol-
gozóknak olyan helyiségekre van
szükségük, ahol fogadni tudják az em-
bereket.

A mostani apostoli székház – mely-
nek megújult homlokzatát ikonok díszí-
tik – régebben katonai épület volt, Ke-
resztes Szilárd püspök vásárolta meg ti-
zenhárom évvel ezelõtt az exarchátus
számára. Az épület választása eleve a
funkcióhoz történt, így – mint Gulybán
Ede építész elmondta – komolyabb át-
alakítási problémákba nem ütköztek.
Az igényekbõl adódóan azonban egy
emelet-ráépítéssel kibõvítették a szék-
házat, ahol szolgálati lakásokat és ven-
dégszobákat alakítottak ki. Az elsõ két
szinten helyezkednek el az egyházi iro-
dák és az elõadók, a földszinten pedig a
külsõ forgalommal érintett irodahelyi-
ségek, a gazdasági iroda. Illetve oda ke-
rült a kápolna is, amelyet szintén ez al-
kalommal Kocsis Fülöp hajdúdorogi
püspök és Cyril Vasil érsek, a Keleti
Egyházak Kongregációjának titkára
szenteltek fel.

Dobos Klára

Nagyhétfõn a magyar püspök találko-
zott az egyházközség vezetõivel, este pe-
dig az adelaide-i fõpásztor meghívására
együtt misézett Philipp Wilson érsekkel,
az ausztráliai püspöki kar elnökével a
Xavéri Szent Ferenc katedrálisban. Wil-
son érsek nemcsak a szentmise kezdetén
köszöntötte a külföldi magya-
rok püspökét, hanem homíli-
ájában is hosszan méltatta az
ezeréves Esztergomi Fõegy-
házmegye szolgálatát a ma-
gyar egyház életében. A talál-
kozó alkalmul szolgált arra,
hogy az ausztráliai püspöki kar
elnöke és a külföldi magyarok
püspöke szót váltson egymás-
sal az adelaide-i és a többi
ausztráliai magyar lelkipászto-
ri szolgálat ügyeirõl és kilátá-
sairól is.

Melbourne
Cserháti Ferenc nagyhét

keddjén este érkezett Mel-
bourne-be, ahol a helyi Reg-
num Marianum magyar egy-
házközség vezetõségének tagjai és Petõ
Gábor plébános fogadták.

Nagycsütörtökön a külföldi magya-
rok püspöke a Melbourne-höz közeli
Geelongba látogatott, ahol este a helyi
magyar katolikus közösség számára mu-
tatott be szentmisét az utolsó vacsora
emlékére a Szent László Házban. Szent-
beszédében Cserháti püspök emlékeztet-
te a híveket, hogy napjainkban különö-
sen nagy szükségünk van arra a krisztusi
útra, amelyre Jézus a lábmosás szertartá-
sával, közvetlenül halála elõtt felhívta a
figyelmünket.

Nagypénteken a püspök Melbourne kö-
zelében, a wantirnai Szent István-temp-
lomban összegyûlt magyar hívekkel vé-
gezte a szertartást. Beszédében emlékezte-
tett arra, hogy Krisztus kínszenvedése fel-
tárja a szenvedések isteni iskoláját: Mind-
az, ami számunkra fontos – siker, öröm,
szerencse, boldogság –, csakis komoly
erõfeszítések, áldozatok árán valósítható
meg. Áldozatok nélkül a családi boldog-
ság sem érhetõ el: mindez áldo-
zatok és önként vállalt szenve-
dések gyümölcse – mondotta a
püspök.

Húsvét vigíliáján Cserháti
Ferenc ugyancsak a wantirnai
Szent István-templomban vé-
gezte magyarul a feltámadási
liturgiát. Nagyszámú magyar
hívõ közösség ünnepelt együtt
a püspökkel ezen a szent éjsza-
kán. Homíliájában a püspök
emlékeztette a híveket, hogy
Mária Magdolna és a jeruzsále-
mi asszonyok evangéliumi tör-
ténete tulajdonképpen a mi sa-
ját történetünk, és ezt a mi
okulásunkra írták meg, hogy
tanuljunk belõle, és mi is az isteni üze-
netek fényében keressük az élõ Istent.

Húsvétvasárnap délelõtt tizenegy óra-
kor kezdõdött a fõpapi szentmise a
balaclavai St. Colman-templomban.
Mintegy nyolcszáz magyar hívõ ünne-
pelte Urunk feltámadását – sokan igen
hosszú utat tettek meg, hogy részt vehes-
senek ezen a szép ünnepen. „Húsvét az
élet örömünnepét jelenti: az öröm napja,
de egyben tanúságtételre is szólít mind-
annyiunkat a családban, a közösségben,
a baráti körben, a szomszédok és a mun-
katársak körében. Hiszen amikor meg-
keresztelkedtünk, éppen arra vállalkoz-
tunk, hogy tanúi leszünk a feltámadás
örömhírének” – hangsúlyozta a külföldi
magyarok püspöke.

A melbourne-i Regnum Marianum
egyházközség már évtizedek óta min-

den évben megszervezi az ún. „húsvéti
búcsút” közvetlenül a húsvétvasárnapi,
ünnepi szentmise után. Ez tulajdon-
képpen egy nagy családi találkozó,
ahol finom magyaros ételek várják a
vendégeket, és ahol lehetõség nyílik a
vidám beszélgetésekre, illetve az újon-
nan érkezettekkel való ismerkedésre.

Öröm volt látni, hogy az utóbbi idõben
a kivándorolt magyar fiatalok közül
többen is eljöttek erre a különleges ma-
gyar találkozóra. Ferenc püspök az
egész délutánt együtt töltötte a megje-
lentekkel.

A magyar fõpap melbourne-i látoga-
tásának utolsó napján a wantirnai Árpád
Otthonba látogatott, ahol a ház nyugdíjas
lakóinak mutatott be szentmisét.

Canberra
Hosszú idõ után, április 12-én újra ma-

gyar nyelven hallgathattak szentmisét a
canberrai hívek a domonkos rend watsoni
Holy Rosary (Szent Rózsafüzér) plébánia-
templomában, melyet Cserháti Ferenc
püspök mutatott be – Lédeczi Dénes syd-
neyi magyar lelkipásztorral koncelebrálva.
A szentmisén részt vett Domaniczky End-
re konzul, Doszpot István ausztráliai parla-
menti képviselõ, valamint Óvári Attila, a
Canberra és környéke Magyar Kulturális
Egyesület elnöke.

Cserháti püspök immár másodszor
látogatott el az ausztrál fõváros magyar
katolikusaihoz, ezúttal átadta nekik a
magyar egyház feje, Erdõ Péter bíbo-
ros köszöntését is. Szentbeszédében
kiemelte, Krisztus feltámadása meg-
változtatta világunkat, és az õ irány-
adását nem téveszthetjük szem elõl a
tudomány és technika vívmányaival
kápráztató világunkban sem. Éppen el-
lenkezõleg: az egyén, a család és a kö-
zösség szintjén is aktívan, keresztény-
ségünket vállalva kell megélnünk a
húsvét élményét.

Sydney
Népes magyar küldöttség várta Syd-

ney repülõterén az ötnapos látogatásra
érkezõ Cserháti Ferenc püspököt. Pén-
teken Lédeczi Dénes atya kíséretében a

Szent Erzsébet Otthon lakóival és dol-
gozóival találkozott, majd Ballai Éva
igazgatónõvel tárgyalt az intézmény
életérõl, jelenérõl és jövõjérõl. Az ott-
hon kápolnájában bemutatott szentmi-
se keretében mintegy hatvan idõs ma-
gyarnak kiszolgáltatta a betegek szent-
ségét. Homíliájában a püspök a gyó-

gyító Jézusról beszélt, aki az
Egyház szentségei által ma is
ugyanazt teszi.

Este ünnepi fogadás kere-
tében a Délvidéki Magyarok
Szövetségének Házában ta-
lálkozott a magyar fõpap a
tiszteletére összegyûlt ma-
gyarokkal és Parramatta fõ-
pásztorával, Anthony Fisher
püspökkel. A két fõpap ünne-
pi köszöntõjében felvázolta a
helyi magyarok lelkipásztori
szolgálatának fõbb irányel-
veit, majd az est során beszél-
gettek a magyarságot érintõ
kérdésekrõl. Az ünnepi mû-
sorban közremûködött a Dél-
vidéki Magyarok Szövetsé-
gének énekkara, majd Kalo-

tay Eszter, a Sydneyi Egyetem tanára
tartott elõadást önkéntes missziós
munkájáról, amelyet a tanítási szünet-
ben végez Böjte Csaba ferences szerze-
tes által létrehozott erdélyi otthonok-
ban, mint fogorvos.

Vasárnap, április 15-én az ünnepélyes
fõpapi szentmisére zsúfolásig megtelt a
magyarok Dean Park-i temploma, ott
voltak a cserkészek és a különbözõ ma-
gyar egyesületek képviselõi is.

Beszédében a püspök Jézus feltáma-
dásának örömhírérõl szólt, felidézte Ta-
más apostol evangéliumi történetét, aki-
nek gondolkodásmódja alig különbözött
a XXI. század emberének észjárásától;
hitünk továbbadására, magyar nyelvünk,
kultúránk megszerettetésére szólította az
összegyûlt híveket.

Hétfõn, 16-án az ashfieldi Mind-
szenty Otthonba látogatott, fõpapi
szentmisét celebrált Lédeczi Dénes
atyával együtt. Beszédében Mindszenty
József bíboros születésének 120. évfor-

dulójára emlékezett, felidézte
helytállását a szenvedések-
ben, töretlen hitét, hûségét és
hazaszeretetét, a vértanúság
küszöbéig menõ kemény elkö-
telezettségét. „Üzenete egykor
éppúgy provokáció volt, mint
napjainkban, mert õ mindig
Istenhez fordulást sürgetett, és
õ ezt sürgeti ma is. Azokra az
egyetemes keresztény és nem-
zeti értékekre emlékeztet,
amelyeket õseink megbecsül-
tek, nagyra értékeltek, ame-
lyekért felkeltek és életüket
áldozták. Magyar embernek
talán sohasem volt az övéhez
hasonló hírneve a nagyvilág-

ban, és ezt lépten-nyomon tapasztalom,
amikor hozzá hasonlóan járom a világot
magyar testvéreim szolgálatában: nevét
mindenütt ismerik, és nem csak a ma-
gyarok körében” – mondotta Cserháti
Ferenc püspök.

A szentmise után a fõpap találko-
zott a Mindszenty Otthon vezetõivel,
majd a délután folyamán visszatért
Európába.

Cserháti Ferenc püspök ausztráliai
látogatásának minden állomásán bizto-
sította a híveket és lelkipásztoraikat ar-
ról, hogy a Magyar Katolikus Egyház az
ausztráliai kontinensen is számon tartja
a külföldi magyarokat, és lehetõségei-
hez mérten támogatja magyar megma-
radásukat.

(Horváth László – Petõ Gábor –
Hajdu Gábor – Lédeczi Dénes)

A fõpap a Mindszenty Otthonban

Cserháti püspök canberrai vendéglátóival

(Folytatás az 1. oldalról)
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F E L T Á M A D Á S
Készül a Passió film folytatása

Krisztus feltámadt, legyõzte a halált,
és többé nem hal meg. – Nagyon vártam
már az ünnepet, azért is, mivel egy kicsit
hosszúnak tûnt a nagyböjti készülõdés.
Már kezdtem elfáradni, és néha nehéz-
nek éreztem a mindennapi keresztcipe-
lést. Néha nagyon nehéznek és nagynak
láttam a keresztemet.

De már itt van Õ, aki segít vinni a ke-
resztemet; Õ, aki legyõzte a nagy és ti-
tokzatos halált, és megajándékozott az
örök élettel. Hittel és reménnyel.

Sokat tanultam ebben az idei nagyböj-
ti idõben itt, Londonban a szeretetrõl és a
feltámadásról. Bár nem nagy és látvá-
nyos ez a krisztusi szeretet, mégis csoda-
ként tudjuk néha megélni.

A Szent István Ház szomszédságában
szerzetesek élnek és tevékenykednek: a
fehér atyák. A rend tagjainak túlnyomó
többsége misszionáriusként Afrikában
dolgozik; akik itt vannak, szinte mind-
nyájan öregek és betegek. Hetente egy
alkalommal átjárok hozzájuk, részt ve-
szek a reggeli programjukban: az ima-
órán és a szentmisén, majd együtt regge-
lizem velük. Beszélgetünk – ami szá-
momra az angol nyelv gyakorlására is ki-
tûnõ alkalom. Az egyik reggel a nyolc-
vanhat éves Patrick atya a kezembe nyo-
mott egy régi, megsárgult újságlapot,
amelyen nagy betûs cím hirdette: Anglia
veszített a Nagy Magyarországgal szem-
ben. A világszenzációnak számító 6:3-as
focimeccsrõl szólt a cikk, az Aranycsa-
pat 6:3 arányú gyõzelmérõl 1953-ban. A
cikk sorolta a nagy neveket: Puskás, Ko-

csis, Czibor, Hidegkuti, Grosics – és
megemlítette természetesen a többieket
is, mind a tizenegy magyar hõst. Patrick
atya ott volt a híres Wembley stadionban
a nagy meccsen, azt hiszem, 27 éves
volt. Nagy vereség volt ez a mérkõzés az
angolok számára.

Mindez ötvenkilenc éve történt, azóta
sok víz folyt le a Temzén és a Dunán is.
Sok játékos már nem él, de Patrick atya
még igen, igaz nagyon beteg, csípõproté-
zis-mûtéten esett át a napokban. A mosta-
ni provinciális és a gvárdián atya hozták
haza a korházból, és jó volt látni a szerete-
tüket, pláne akkor, amikor az idõs atyát
bekísérték a házba. Három pap, akik éle-
tüket Krisztusnak és az embertársaiknak
ajándékozták. Ez egy nagyböjti és húsvéti
„csoda” volt. Mert az volt: a „hétköznapi
csodák” közül való. Jó volt ezt látni. Az
egymást, az embertársat támogató szere-
tet megnyilvánulását.

Valami hasonló szeretettel viseltettek
az angolok a magyarok iránt 1956-ban:
befogadták, támogatták a forradalom vér-
be fojtása után menekülni kényszerülõket
– nem éreztetve velük semmiféle nehez-
telést három évvel korábbi „nemzeti sé-
relmük” miatt. Sok magyar fiatal kezdett
új életet Londonban, közülük is itt voltak
néhányan, amikor összejöttünk és együtt
ünnepeltük a feltámadást és a Feltáma-
dottat a londoni Szent István Házban.

Tehát bátran ki merem jelenteni:
Krisztus feltámadt, és szeret bennünket.
Hisszük és valljuk. És érezzük is.

János atya Londonból

Nyolc évvel Mel Gibson elsöprõ si-
kerû filmjének bemutatása után David
Wood hollywoodi producer a feltáma-
dás és az azt követõ negyven nap meg-
filmesítését tervezi – mégpedig szokat-
lan módon.

„A kereszténység igazi ereje a feltá-
madt Jézus, a feltámadás ereje. Ez a film
errõl szól. A szeretetrõl és a reményrõl”
– nyilatkozta a 49 éves Wood, aki a
Christian Postnak elmondta, hogy a film,
melynek megalkotására indítást érez, több
szempontból is egészen különleges lesz.

Wood a világ keresztényeinek összefo-
gásával kívánja megteremteni a filmezés
anyagi alapját, még mielõtt felkérné a sze-
replõket és a szövegkönyvírót. „Isten arra
indít, hogy Hollywood szellemiségével el-
lentétesen járjunk el. Normálisan ez úgy
mûködik, hogy az ember megszerzi a szük-
séges összeget a befektetõktõl, megíratja a
szövegkönyvet, felkéri a közremûködõket.
Miután elkészült a felvétel, a hang, a szer-
kesztés, öt-hat hónapig reklámozzák a fil-
met, majd bemutatják a mozikban, megje-
lenik DVD-n stb. Isten itt arra indít minket,

hogy a marketinggel kezdjünk. Az idei év-
ben szeretnénk a keresztény egyházak és a
világ tudomására hozni, hogy jön a film.”

A projekt honlapja szerint a film „lel-
ki producere” lehet bárki, aki „vállalja,
hogy legalább 25 dollárral hozzájárul a
nonprofit kiadásokhoz, imádkozik a pro-
jektért, hirdeti Facebookon, Twitteren,
és/vagy jelentõs, megtérülõ tõkebefekte-
téssel járul hozzá a projekt megvalósulá-
sához”. A lelki producerek az Izraelben
forgatandó film megalkotásában is részt
vehetnek: ötleteket adhatnak a szöveg-
könyvvel kapcsolatban, segíthetnek a
színészek és a közremûködõk kiválasz-
tásában. A világ legjobb filmeseit szeret-
nék megszólítani.

A film terjesztése is különleges lesz:
nemcsak a filmszínházakban fogják be-
mutatni, hanem élõ internetes közvetíté-
sen keresztül a templomokba, az isko-
lákba és a családokhoz is azonnal eljut-
tatják. „Az egész világ egyszerre láthatja
majd, ugyanazon a hétvégén” – mondta
el a producer.

(MK)

Fiataloknak

A Z Á T Ö L E L Õ K R I S Z T U S I S Z E R E T E T

Gyerekeknek

T A V A S Z I S Z Ü R E T

A M E R I K A I P Ü S P Ö K Ö K J E L E N T É S E

Az Egyesült Államok püspöki konfe-
renciája közzétette a 2011. évrõl szóló
jelentését a gyermekek és fiatalok védel-
mére vonatkozó Charta gyakorlati meg-
valósításáról.

Ennek értelmében 2011-ben a Katolikus
Egyházban elkövetett visszaélésekre vonat-
kozó feljelentések 68 százaléka 1960 és
1984 (fõleg 1975 és 1979) között történt
esetekrõl szólt. 683 felnõtt, aki ellen a múlt-
ban követtek el visszaélést, csak most elõ-
ször jelezte sérelmét. Nekik az Egyház se-
gítséget és gyógyítást ajánlott fel, amelyet
453-an elfogadtak. Õk csatlakoznak ahhoz
az 1750 személyhez, akik már segítségben
részesülnek az Egyház részérõl.

A feljelentések 3 százaléka – 21 eset –
kiskorúakat érint, ezek közül hetet hihe-
tõnek ítélt meg az illetékes joghatóság,
három feljelentést illetõen még tart a
nyomozás, a többi pedig határesetnek bi-
zonyult. A jelentés szerint az USA csak-
nem mindegyik egyházmegyéje tiszte-
letben tartotta a Charta 17 pontját. A vál-
ság kezelésének költségei általában véve
csökkentek a tavalyi évhez viszonyítva,
növekedtek viszont a perköltségek.

2010-ben a terápia költségei 124 millió
dollárt tettek ki. Ez az összeg 2011-ben

109 millió dollárra csökkent. A kiskorú-
ak ellen a múltban elkövetett visszaélé-
sekkel vádolt papok közül 253-an meg-
haltak, 58-at laicizáltak, 281-et már elõ-
zetes vádak miatt elmozdítottak szolgá-
latukból.

Timothy Dolan bíboros, New York-i
érsek, az Amerikai Egyesült Államok
Katolikus Püspöki Konferenciájának el-
nöke azt nyilatkozta, hogy az Egyháznak
továbbra is ébernek kell lennie a gyer-
mekvédelem terén. Országszerte 1 mil-
lió 800 ezer önkéntest képeznek ki kato-
likus plébániákon és iskolákban a gyer-
mekek védelmére. Ehhez csatlakozik a
hasonlóan képzett 249 ezer egyházi al-
kalmazott. Az USA-ban több mint 4 mil-
lió 800 ezer gyermeket tanítanak arra,
hogy ismerjék fel a „becserkészés”
(grooming process) mozzanatait, mond-
janak nemet, és értesítsék szüleiket, ha
hasonló magatartást tapasztalnak.

„Mindent meg kell tennünk, hogy soha
többé ne fordulhassanak elõ visszaélések,
és tovább kell dolgoznunk az áldozatok
teljes gyógyulása és kiengesztelõdése ér-
dekében” – mondta Dolan bíboros, az
USA püspöki konferenciájának elnöke.

(VR)

Nagyi, lehet, hogy Apa nincs jól –
mondta hatéves unokám a minap. – Mi-
ért gondolod? – Képzeld, azt mondta,
szüretelni megyünk a hétvégén. Azt
õsszel szokták, nem májusban…

Ettõl egészen megnyugodtam: nincs
semmi baj, csak egy kis félreértés történt.

Évek óta valamelyik májusi hétvégén
nagy kirándulásra indulunk a barátaink-
kal, azok gyerekeivel és azok nagyob-
bacska gyerekeivel, vagyis az unokák-
kal. Kiautózunk a város szélére, és irány
az erdõ. És ott vagyunk egészen nap-
szálltáig. „Szüretelünk”.

Igen, a tavaszi erdõben. Gábor unokám
édesapja így nevezte el ezt a kirándulást,
amikor húszan-harmincan, kicsik és na-
gyok jókora zsákokkal járjuk az erdõt, és
szedjük a szemetet a fûbõl, a fák alól. Rozs-
dálló konzervdobozokkal, mûanyag palac-
kokkal és zacskókkal telnek a zsákok.

Tavaly távolabbra jutottunk, egészen
a hegyoldalba épült hétvégi házakig.
Azoknak a környékén bõven találunk
mindenféle építési és háztartási hulladé-
kot is. Mi szedegettük, a kerítés belsõ ol-
daláról meg néhányan nevettek rajtunk.

Hát maguknak nincs jobb dolguk? –
kérdezte egy férfi, aki elõtt olyan sörös-
üveg állt a kerti asztalon, amilyet már so-
kat begyûjtöttünk a zsákokba.

Szüretelünk – válaszolta a fiam, és ek-
kor végre mi is elnevettük magunkat.

Igazán az bosszantott fel többünket,
hogy az elsõ látásra természetbarátnak
tûnõ emberek között is akadtak, akik ne-
vettek rajtunk, és akik begyakorolt moz-
dulattal hajították a bokrok közé a kiürült
kólásflakont. „Ne törõdj velük”, hallot-
tam egy férfi szavait, amelyek a felénk
mutogató gyerekének szóltak.

Otthon azután hosszan elbeszélgettünk
ennek a kirándulásnak a tanulságairól.

Hogy ha vannak, akik gátlástalanul sze-
metelnek, akkor olyanok is kellenek, akik
próbálják összeszedni az õ szétszórt sze-
metüket. Mert különben hová jutnánk?

És az egyik házbeli nagylány még
meg is vigasztalt bennünket. Õ ugyanis
hallotta, hogy az a tízéves forma fiú fe-
lénk mutogatva azt kérdezte az apjától,
hogy „nem kellene nekünk is…?” Mint
aki arra gondol, hogy nem is olyan ter-
mészetellenes ez, hiszen jókedvûen
tesszük, nem pedig a rabszolgák fogvi-
csorgatásával. Ha ez a gondolat befész-
keli magát a fejébe, az többet számít,
mint az a százharmincöt kiló szemét,
amelyet összeszedtünk.

Akkor gyerünk szüretelni – rikkantot-
ta Gábor.

Erzsébet néni

A Szentlélek vezeti õket, és az üdvös-

ség örömhírét osztják meg. A Szûzanya is
velük van, mi pedig ebben a hónapban
imáinkkal kísérjük.

Mária egész életében kísérte Fiát; vele
volt jóban-rosszban, evangelizáló munká-

jában és keresztre feszíttetésében. Nem az
apostolok egyike volt, aki vitte az örömhírt
a Föld végsõ határáig, hanem az aposto-

lok közösségének lelki anyja, mint ahogy
most is az. VI. Pál pápa írta: „Pünkösd
reggelén a közös imát vezette az evangeli-

zálás kezdetén a Szentlélek ihletésére; Má-
ria legyen Csillaga a folyton megújuló
evangelizálásnak, amelyet az Egyháznak,
Ura parancsához való tanulékonyságban,
elõ kell mozdítania és be kell teljesítenie,
különösen ezekben a nehéz, de reménnyel
teli idõkben.” (Evangelii nuntiandi, 82.)

Azért imádkozunk ebben a hónapban,
hogy minden misszionárius megtapasz-
talja a Szûzanya magával ragadó, együtt
érzõ, szeretõ jelenlétét. Mária pártfogása
nélkül (kétezer éves keresztény tapaszta-
lat szerint) az emberek nem tudnák Jézust
elfogadni, nem tudnak Jézussal élni.
(Peter Schineller jezsuita, New York.)

Fordította: Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK

Házassági tanácsadók szerint a
konfliktusok és a válások egyik fõ oka
a „nyaggatás”. A süket fülre vett kéré-
sek ismételgetése éppoly romboló le-
het, mint a hûtlenség vagy az anyagi
problémák.

Minden házaspár számára ismerõs
helyzet, amikor az egyik fél ismételten
kér valamit, a másik ismételten nem rea-
gál, és mindketten egyre ingerültebbek
lesznek. Scott Wetzler New York-i pszi-
chológus, magatartás-kutató szerint a ké-
rések ismételgetése ördögi kör: az egyik
unja a követelõzést, és visszahúzódik, mi-
re a másik még inkább mondja a magáét.

Szakértõk szerint a nõk hajlamosabbak
a nyaggatásra, mert természettõl fogva
jobban szívükön viselik az otthont, a csa-
ládi életet. Az asszonyok általában érzé-
kenyebbek is; úgy vélik, ha a kérése nem
fontos a férjének, bizonyára õ maga sem
az. Persze, ha ilyenkor nyaggatni kezdi,
azzal csak tetézi a bajt. A férfiak viszont
sokszor abban hibáznak, hogy nem vála-
szolnak világosan a feleségüknek. A férfi
gyakran azért nem vesz tudomást felesé-
ge noszogatásáról, mert még nem tudja a

választ, vagy mert tudja, hogy az kedve-
zõtlen. De elõfordul, hogy azért nem fe-
lel, mert nem tartja annyira sürgõsnek a
feladat elvégzését, vagy mert bosszantja,
hogy olyan a helyzet, mintha kisfiú lenne,
akit szid az anyukája.

Howard Markman házassági tanács-
adó, a Denveri Egyetem pszichológia-
professzora szerint a nyaggatás akkor
válik komoly szétválasztó erõvé, amikor
a házaspár nem az alapproblémát próbál-
ja kezelni, hanem magáról a követelõ-
zésrõl kezd vitatkozni. Harmincéves ta-
pasztalata alapján úgy véli, a probléma
elõbb-utóbb minden házasságban meg-
jelenik, ám ha a házaspár vissza tudja
szorítani, nagy eséllyel együtt tudnak
maradni. A jó hír pedig az, hogy a jelen-
ség valóban kezelhetõ.

A legfontosabb, hogy a házaspár felis-
merje: ha magáról a követelõzésrõl kezde-
nek vitatkozni, egy helyben járnak. Inkább
arra igyekezzenek rájönni, mitõl ideges a
másik. Lehet, hogy a férj nem lusta és sze-
retetlen, hanem túlterhelt és kimerült? Le-
het, hogy a feleség nem bizalmatlan, hanem
túl sok feladatot igyekszik kezelni? �

A LEGALATTOMOSABB ELLENSÉG

(Folytatás a 2. oldalról)
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A telepesekkel foglalkozva kerek
százötven évet lépünk vissza. Lincoln el-
nök 1862. május 20-án írta alá a tör-
vényt, amely lehetõvé tette, hogy az ál-
lam tulajdonából 160 acre nagyságú
parcellát igényeljen minden amerikai
férfi és nõ – feltéve, hogy soha nem har-
colt a fiatal Egyesült Államok ellen.
Hogy a törvény a nõkre is vonatkozott,
az forradalminak számíthatott, hiszen
még szavazati joguk sem volt. (Évtize-
dek alatt harcolták ki maguknak: elsõ
alkalommal 1920. augusztus 26-án já-
rulhattak az urnákhoz.) A törvény másik
érdekessége, hogy – mai kifejezéssel él-
ve „színvak” volt, vagyis felszabadult
néger rabszolgák is igényelhettek,
ugyanakkora földdarabot. Százezerre
becsülik a számukat. Õk voltak, akik azt
mondhatták magukról: tulajdonok vol-
tunk – tulajdonosokká váltunk.

A letelepítés ötlete nem volt új. Hat-
van évvel korábban az USA 800 ezer
acre földterületet vásárolt meg a Mis-
sissippi nyugati részét akkor uraló fran-
ciáktól – akiknek kellett a pénz a napó-
leoni hadjáratokra. Az óriási terület
parcellázásával Jefferson elnök álma
látszott megvalósulni: egy független, kis
farmokból álló „szegény emberek or-
szága”, amely megteremtheti egy új ál-
lam kialakulásának lehetõségét. Már
nevet is adtak neki: „An Empire for
Liberty”. A felosztás kaotikus volta mi-
att azonban szükség volt egy új, okos
rendszerre – de ilyesminek a kialakítása
már akkor sem ment simán: hat évtized-
del és tizenhárom elnökkel késõbb
(Abraham Lincoln volt a 13.) született
meg a Homestead Law, a telepesek
ügyét rendezõ törvény.

Nagy volt az öröm és lelkendezés az új
birtokosok körében, hiszen tudták, ha
házat építenek, megteremtik egy kis me-
zõgazdaság alapját, és ezt jól mûködte-
tik, akkor öt év elteltével a tulajdonukba
megy át a tanya. Megvalósult az „ameri-
kai álom”.

Az álomból azonban sokan hamar fel-
ébredtek. A pusztaság, a nyers, feltöret-
len vadon kifogott rajtuk. Tudás és meg-
felelõ munkaeszközök nélkül a legna-
gyobb erõfeszítéssel sem tudtak megbir-
kózni a feladattal. A helyzetet jól érzékel-
tette a korabeli mondás: megállás nélkül
kell dolgoznod, mert ha nem – befelleg-
zett. A telepesek fele csüggedten, csaló-
dottan továbbállt.

De volt egy másik, drámai hátulütõje
is a programnak: az egyik ember örömé-
nek alapját a másik ember mérhetetlen
vesztesége, szenvedése képezte. Igaz, ez
nem a parcellázásokkal kezdõdött, vagy
kétszáz éves múltra tekinthetett vissza:
amikor a „hatalom” óriási területekrõl
ûzte el az évszázadok óta ott lakó indiá-
nokat. A szabadon élõ embereket rezer-
vátumokba terelték, gyermekeiket elvet-
ték tõlük, és a saját iskoláikba kényszerí-
tették. Még azt is megtiltották nekik,
hogy egymás között az anyanyelvükön
beszéljenek. Így mire hazakerültek az is-
kolából, már a szüleikkel sem értették
meg egymást.

Visszatérve a csalódottakhoz, akik
visszaadták a földjeiket: érdemes meg-
említeni, hogy azért õk sem hagyták el
magukat, hanem új álmokat szõttek. Cso-
portokba tömörülve máshol leteleped-
tek. Tehetségük szerint kezdték kialakíta-
ni az életüket, megvetvén ezzel a késõbbi,
nagy nyugati városok alapjait.

Az 1862-es törvényt csak 114 év múl-
va, 1976-ban helyezték hatályon kívül.
(Alaszkában tíz évvel késõbb.) Addigra a
parcellázott területek összessége, Flori-
dától Alaszkáig, 270 millió acre-re nõtt,
s ma 93 millió amerikai tudhatja õseit a
telepesek között.

Bitskey Ella, Sarasota

A németországi Mária
Könyvkiadó pompás ki-
állításban közzétett köny-
ve (XVI. Benedek – Köz-
ismert személyiségek a
pápáról címmel) április
16-ra, a Szentatya 85.
születésnapjára jelent meg.
A kötetet a müncheni Saj-
tóklubban mutatták be a
szerzõként jegyzett Georg
Gänswein és a volt bajor
miniszterelnök, Edmund
Stoiber jelenlétében. A
Mária Kiadó munkatársa
elmondta, hogy a könyv
megjelentetésének gon-
dolata XVI. Benedek ber-
lini látogatása során fo-
gant, amikor 2011 õszén a
pápa – mint az egyházi ál-
lam, a Vatikán Németor-
szágba látogató államfõje
– beszédet mondott a tör-
vényhozásban, és ezalatt
néhány képviselõ egysze-
rûen elhagyta az üléster-
met. Az általános megüt-
közést kiváltó magatartást
a vallásszabadsággal ma-
gyarázták, holott a protes-
táns kancellár is hangoz-
tatta, hogy a pápa nem a
Katolikus Egyház képvi-
selõjeként kapott meghí-
vást a Bundestagba, ha-
nem mint államfõ. Ezek
után Georg Gänswein,
XVI. Benedek személyi
titkára – a Mária Kiadó
felkérésére – csokorba gyûj-
tött számos olyan meg-
nyilvánulást, amely köz-
ismert közéleti személyi-
ségek részérõl hangzott el
a pápával kapcsolatban.

A kötetben szereplõ
Edmund Stoiber volt ba-
jor tartományi miniszter-
elnök a könyv bemutató-
ján felelevenítette több ta-
lálkozóját is a pápával, de
beszélt arról is, milyen-

nek ismerte meg az 1927-
ben, az Inn folyó melletti
Marktl falucskában született
Joseph Ratzingert teológia-
tanárként, majd münchen-
freisingi érsekként. A
könyvben felidézi Ratzinger
gyászbeszédét Franz Josef
Strauss, a ’80-as években
elhunyt legendás bajor
kormányfõ temetésén.
Stoiber – amikor 1993-ban
átvette a Magyarország-
hoz legközelebb fekvõ

német tartomány vezeté-
sét, elõször a Vatikánt ke-
reste fel. Noha – mint írja
a könyvben – természete-
sen mély benyomást tett
rá II. János Pál, Rómában
külön is találkozott „föl-
dijével”, az akkor már bí-
boros Joseph Ratzinger-
rel, aki a Hittani Kongre-
gáció élén állt.

Nemcsak katolikus ba-
jor írt azonban a könyvbe
személyes élményeirõl,
hanem a protestáns Peter
Gauweiler, a Stoiber által
vezetett kormány környe-
zetvédelmi minisztere is,
akit kiváltképpen azzal
nyert meg a Szentatya,
hogy münchen-freisingi
érsekként elsõ teendõi
közt – még 1977-ben –
nemcsak meglátogatta a
bajor fõváros lutheránus
egyházközségét, hanem

együtt is imádkozott ve-
lük a Máté evangélistáról
elnevezett templomban
tartott istentiszteleten. A
jelenlegi politikusok kö-
zött szerepel a könyvben
még Christine Lieberknecht,
Thüringia tartományi kor-
mányfõje (az egykori NDK-
ban protestáns lelkészként
mûködött Weimarban),
akinek életre szóló élményt
nyújtott a pápa tavaly õszi
erfurti látogatása. Az úgy-
szintén evangélikus Wolfgang
Schäuble pénzügyminisz-
ter pedig kiváltképpen a
pápa parlamenti beszédét
emeli ki írásában, hangsú-
lyozva, hogy számos egy-
házi személyiséggel ellen-
tétben XVI. Benedek a
Bundestagban sem köntör-
falazott, hanem nyíltan rá-
mutatott a világ égetõ
problémáira és az istenhit
nélkülözhetetlenségére.

Ez a fõ gondolata két él-
sportoló, Maria Höfl-
Riesch és Franz Becken-
bauer írásának is. Maria
Höfl-Riesch, aki sílesik-
lásban kétszer is olimpiai
bajnok volt, nyíltan beval-
lotta, hogy a versenyek
elõtt hosszan imádkozik;
míg a német labdarúgó-vá-
logatott híres játékosa,
Franz Beckenbauer arról
számolt be, miként erõsí-
tette meg hitét XVI. Bene-
dek, akivel röviddel a
2006-os labdarúgó-világ-
bajnokság elõtt találkozott
Rómában. Ezek után már
szinte magától értetõdik,
hogy a kötetbe bekerült írá-
saikban a teológusok és fõ-
papok is a legnagyobb elis-
meréssel idézik fel emléke-
iket a Szentatyával történt
találkozásaikról.

Vincze András

Pribéri Jankovich István (1920–2002)
a nyugati magyar emigráció egyik legte-
hetségesebb, legsokoldalúbb, legérdeke-
sebb alakja volt: sikeres építészmérnök,
öt világrész óceánjait megjárt, több íz-
ben kitüntetett vitorlázóbajnok-hajóska-
pitány, sportrepülõ, közéleti ember,
mindezeken felül pedig író és gyönyörû
légi-tengeri felvételek, leheletfinom ak-
varellek alkotója. (Én is lebegtem vele
nemegyszer – mint egy álomban – kétsze-
mélyes kis gépével az olasz tavak fe-
lett…)

Tollas Tibor révén ismerkedtem meg
vele (mint sok mindenki mással), s ez ko-
rántsem meglepõ, ha tudjuk, hogy mind-
ketten az ’56-os magyar forradalom ha-
lálig lelkes és hû „katonái” voltak.
Jankovich mint a Mûegyetem tanársegé-
de, fontos szerepet játszott az esemé-
nyekben. Az õ kézírásával rögzítették az
elsõ követelések 12 pontját (ez került be
az ENSZ irattárába), és a harcok idején
kis Topolino kocsijával õ tartotta az
összeköttetést, hozta-vitte a híreket a kü-
lönbözõ csoportok között. (Ez a golyó-
nyomokat viselõ, rozoga autó most a to-
rinói Fiat gyár múzeumában látható,
mint történelmi emlék.) Azt is fontos
megemlíteni, hogy a birtokában lévõ
’56-os dokumentumokat II. János Pál
pápának ajándékozta, aki késõbb elvitte
azokat Magyarországra, ahol azonban
teljesen nyomuk veszett.

A szabadságharc után – nem alapta-
lanul félve a halálos ítélettõl – feleségé-
vel és két kislányával Nyugatra mene-
kült. Zürichben telepedett le. Szinte min-
den forradalmi megemlékezésen részt
vett. A Svájci Magyar Irodalmi és Kép-
zõmûvészeti Kör (SMIKK) tanulmányi
konferenciáin is szerepelt.

A szlovákiai Poór József most megje-
lent, idõKapu címû könyve tiszteletadás
a nagyra becsült és rajongásig szeretett
tengerész sporttársnak.

Jankovich részletes életrajzával kez-
dõdik, a két híres építész nagyapával
(Árkay Aladár, Kallina Mór), akik eleve
meghatározták a pályaválasztását.

1956 meghatározó élményérõl már
beszéltem, de 1964-ben is bekövetkezett
egy váratlan sorsfordulat, mely élete to-
vábbi folyására döntõ hatással volt, gon-
dolkodásmódját teljesen átalakította.

Ticino kantonban, Bellinzona közelé-
ben súlyos autóbaleset érte, s csupán egy
gondviselésszerû, hirtelen orvosi segít-
ség hozta vissza a klinikai halál állapo-
tából. Több csonttöréssel hónapokig kó-
mában, igen súlyos állapotban feküdt.
Ezeket a tapasztalatait késõbb, bár nagy
kétségek között, de papírra is vetette. Az
elsõk között volt, akik ilyen témáról írni
tudtak és – mertek. Ez nemzetközi vi-
szonylatban is nagy feltûnést keltett, s
egy csapásra ismertté tette a nevét. Túl-
éltem a halálomat címû beszámolója elõ-
ször németül, aztán sok más nyelven (vé-
gül magyarul is) megjelent. A médiában
gyakran szerepeltették.

A szerzõ, beszámolója végén, a köte-
tekben található gondolatokból idéz.
Önkényesen választottam ki néhányat:

„Az ember a teremtésben való részvé-
telre aspiráns. A gépi szerkezetek telje-
sítményét behatárolja anyagi minõségük,
az ember teremtésben való jelenlétét pe-
dig az egyénisége.”

Mindig, mindenütt hangsúlyozza:
„Egy cselekedet olyan jó, amilyen

szeretettel visszük véghez.”
„Szeretetnélküliség uralkodik, illetve

média-tudathasadás.”
És egy útmutatás: „Hideg fejjel gon-

dolkozz, meleg szívvel érezz, tiszta kézzel
cselekedj!”

Lehet-e ennél jobbat és többet taná-
csolni a ma emberének?

Saáry Éva

Ezek a szavak Pécsen
hangzottak el, 1991. au-
gusztus 17-én; II. János Pál
pápa köszöntötte így a száz-
ezres tömeg elõtt bemuta-
tott szentmisén jelen levõ
nyugalmazott gyulafehér-
vári római katolikus püs-
pököt, Jakab Antalt. –
Elõtte tiszteleg Varga Gab-
riella és Vencser László
könyve: egy áldozatos papi
életút bemutatása.

A kiindulópont a Szé-
kelyföld balladás világa, a
kilyénfalvi otthon: „sze-
mélyiségében gyökeret e-
resztett a gyergyói feny-
vesek hajlíthatatlansága,
beleivódott a sokat szen-
vedett székely nép szívós
jelleme, eggyé vált vele
kicsi falujának közösség-
építõ és -megtartó igénye
és ereje, s minden születõ
gondolatához alapkövet
az Istenbe vetett hit ra-
kott”. Ott fakadt, ébredt
benne a hivatás hangja.
Ott fogalmazódott meg
benne az õsei életpéldájá-
ból fakadó felismerés: „az
elõrehaladásnak a törvé-

nye: okosan és kitartóan,
állandóan dolgozni kell”.
Ezt tette gyermek- és ifjú-
korában szülei mellett,
valamint tanulmányai so-
rán Gyulafehérváron és
Rómában. Hivatása, ige-
hirdetõi elve két pillérre
támaszkodott: a hit érté-
keire és a magyarságra.
„A kereszténység és a
magyarság egy és szétvá-
laszthatatlan. Ha szétvá-
lasztjuk, az olyan, mint
amikor a test a lélektõl vá-
lik el: az a halál…”

Az ígéretesen induló
papi pálya alakulásába
beleszólt a történelem, az
egyházellenes diktatúra.
A hitvalló, Rómához hû
katolikus fõpásztoroknak,
papoknak lelki terror,
börtön, a vértanúság lett
az osztályrészük. Jakab
Antal mögött is hamar be-
csukódtak a börtön kapui,
közel tizenhárom évre.

Hivatásának kiteljesí-
tése ezernyi szállal kap-
csolódik Márton Áron
személyiségéhez. Õ küld-
te Rómába, õ hívta meg a

gyulafehérvári teológiára
tanárnak, s nevezte ki vi-
cerektornak; börtönbõl
való szabadulása után
ugyanõ hívta vissza a püs-
pöki székvárosba, az õ ja-
vaslatára nevezte ki VI.
Pál pápa koadjutor segéd-
püspökévé, 80. püspök-
ként pedig õt követte az
egyházmegye fõpásztori
székében.

A szerzõpáros által be-
mutatott életút elmélyül-
tebb, bensõségesebb meg-
ismerését szolgálja az a
harminchárom levél, amely
felkérésükre született, s
arra hivatott, hogy „mu-
tassák meg Jakab Antalt, a
püspököt és az embert,
úgy, ahogyan õk látták!”
Egykori tanítványai, pap-
jai, munkatársai vallanak a
hitét a legválságosabb idõk-
ben is megõrzõ papról és
fõpásztorról.

(Varga Gabriella–Ven-
cser László: Megalkuvás
nélkül – Száz éve született
Jakab Antal. Kairosz Ki-
adó, 2009)

Máriás József

TÚLÉLTE HALÁLÁT
Tíz éve hunyt el Jankovich István

A HIT ÉS AZ EGYHÁZ HÛSÉGES TANÚJA

Floridai levél

T E L E P E S E K



Testileg-lelkileg megkínozták, s ha-
zug vádak alapján 1949. február 8-án el-
sõ fokon, július 6–9-én másodfokon élet-
fogytiglani fegyházra ítélték, ami a ke-
resztény világban nagy fölháborodást
váltott ki. XII. Piusz pápa megdöbbenés-
sel tiltakozott az igazságtalan és jogtipró
ítélet ellen, az ENSZ közgyûlése megbé-
lyegezte a kormány eljárását és nemzet-
közi sérelemnek nyilvánította a bíboros
bebörtönzését.

Hat év budapesti börtön után meg-
romlott egészsége miatt 1955. augusz-
tus 17-tõl Püspökszentlászlón, novem-
ber 2-tól Felsõpetényben tartották
fogva. A forradalom kitörése után
1956. október 29-én a kommunista
pártközpont utasítására titkos helyre
akarták vinni, aminek ellenállt. Októ-
ber 30-án éjjel magyar katonák szaba-
dították ki fogságából, október 31-én
délelõtt érkeztek a budai prímási palotába.
Szabadságának négy napja alatt a Ma-
gyar Katolikus Egyház jövõjével kap-
csolatos teendõkrõl tárgyalt a püspöki
kar tagjaival és egyházmegyéje vezetõi-
vel, Tildy Zoltán államminiszterrel, s a
külföldi segélyszervek küldötteivel a
Magyarországnak nyújtandó anyagi se-
gítségrõl. Fölkeresték a Református és
Evangélikus Egyház vezetõi is, de politi-

kai pártok képviselõit nem fogadta.
Nagy Imre miniszterelnök kérésére no-
vember 3-án este 15 perces beszédet
mondott a Szabad Magyar Rádióban, ki-
állt a nemzeti szabadságharc céljai mel-
lett, s a polgári demokrácia jövõképét
vázolta föl.

November 4-én hajnalban a szovjet
csapatok támadása után az USA nagykö-
vetségén kért és kapott menedéket. Otta-
ni tartózkodását rövidnek vélte, arra szá-
mított, hogy az ENSZ a Szovjetuniót
hadereje visszavonására készteti, amire
az ENSZ-közgyûlés szovjet lerohanást
elítélõ határozata is reményt nyújtott.

A Kádár-kormányzat a törvénytelen-
ségeket folytonossá tette, s Mindszentyt
sem engedte visszatérni érseki székébe.
Több alkalommal döntött Mindszenty az
USA követségérõl való távozásról, de
ezt külsõ tényezõk megakadályozták.
Végül, teljesítve VI. Pál pápa kérését,
1971. szeptember 28-án elhagyta a kö-
vetséget, és Rómába ment.

1971. október 23-ig a Vatikánban,
majd 1975. május 6-án bekövetkezett
haláláig Bécsben, a Pázmáneum épületé-
ben lakott.

1975–1991 között magyarok sokasá-
ga rótta le tiszteletét sírjánál. Holttestét
1991. május 4-én ünnepélyesen haza-
hozták és újratemették az esztergomi ba-
zilika altemplomában.

(Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye/Magyar Kurír)
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„ B O L D O G O K A Z I R G A L M A S O K … ”
Az Isteni Irgalmasság IV. Országos Konferenciája

Zsúfolásig megtöltötték a váci székesegyházat április 14-én az Isteni Irgal-
masság tisztelõi. Immár negyedik alkalommal – most elõször nem budapesti
helyszínen – tartották meg az Isteni Irgalmasság országos találkozóját. Az
eseményre elhozták Szent Fausztina nõvér és Boldog II. János Pál pápa erek-
lyéjét is.

A résztvevõket a házigazda, Beer
Miklós váci megyéspüspök köszön-
tötte, majd megemlékezett II. János
Pál pápáról, aki Fausztina nõvért
szentté avatta, s az õ látomásai alapján
terjesztette el az egész világon az Iste-
ni Irgalmasság tiszte-
letét. Nem lehet vé-
letlen – mondta kö-
szöntõjében Beer Mik-
lós –, hogy a nagy pá-
pa hét évvel ezelõtt
éppen az Isteni Irgal-
masság vasárnapjának
vigíliáján halt meg.
Ezzel, mint egy utolsó
üzenettel ránk bízta,
hogy ezt a lelkiséget
továbbvigyük.

A konferenciát Ka-
tona István püspök
nyitotta meg, aki be-
szédében visszaemlé-
kezett a 2008-ban Ró-
mában, majd 2011
õszén Krakkóban megtartott Isteni Irgal-
masság világtalálkozókra, s az évente
megrendezésre kerülõ országos összejö-
vetelekre.

Az esemény résztvevõit hangüzenet-
ben köszöntötte Erdõ Péter bíboros. Az
irgalmasság olyan gyûjtõnév, amely ma-
gában foglalja az ingyenes ajándékozást
és a sérelmek megbocsátását. Nekünk ak-
kor is meg kell bocsátanunk az ellenünk
vétkezõknek – mondta üzenetében Erdõ
Péter –, ha nem kérik a bocsánatunkat.
Mert Isten elõbb szeretett minket, megbo-
csátott nekünk, s mi ebben is követni
akarjuk Õt. Ebben a világban sok minden
nem az igazságosság kívánalmai szerint
történik. Az irgalmasság ugyanakkor töb-
bet jelent, mint az igazságosság.

A nap folyamán több elõadás és tanú-
ságtétel is elhangzott.

Az országos konferenciát videoüze-
netben köszöntötte Christoph Schönborn
bíboros. A bécsi érsek – aki az Isteni Ir-
galmasság világkongresszusok elnöke –
többek között Aquinói Szent Tamást
idézte, aki Isten legfontosabb tulajdon-

ságának az irgalmasságot nevezte. Az
osztrák bíboros üzenetében elismeréssel
szólt a magyar kormány törekvéseirõl:

„Mély tisztelettel figyelem azok
erõfeszítéseit, akik a magyar kor-
mányban sokat tesznek azért, hogy az

ellenállások és kritikák ellenére az
igazságosságot és a keresztény értéke-
ket igyekeznek jelenvalóvá tenni a
magyar társadalom életében. Ezért
megígérem Önöknek, hogy különösen
is imádkozom Magyarországért, min-
den magyarért, az egységért, a belsõ
békéért, és különösen is azért, hogy si-
kerüljön az alapvetõ keresztény érté-
keket a társadalmi életben mûködõvé
és láthatóvá tenni” – mondta a konfe-
rencia résztvevõinek Christoph Schön-
born bíboros.

Szintén videoüzenetben szólt a ma-
gyar hívekhez Patrice Chocholski, az Ir-
galmasság világkongresszusok fõtitká-
ra. A Franciaországban élõ atya beszé-
dében a gazdasági válság következmé-
nyeirõl is szólt, melyek különösen is
megkívánják az irgalmasság cselekede-
teinek gyakorlását.

A nap ünnepélyes fõpapi szentmisé-
vel zárult, melynek fõcelebránsa Alberto
Bottari de Castello érsek, apostoli nunci-
us volt.

Czoborczy Bence

Szent Fausztina ereklyéje elõtt

LEGYÕZETVE...

(Folytatás az 1. oldalról)

Magyarország pápai nunciusa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tagjai, a Szombathelyi Egyházmegye papsága és hívei emlékeztek a szent életû
bíborosra, imádkoztak boldoggá avatásáért születésének 120. évfordulója alkal-
mából március 31-én a szombathelyi székesegyházban.

A zsúfolásig megtelt templomban Ve-
res András megyéspüspök köszöntötte
az egybegyûlteket, Alberto Bottari de
Castello pápai nunciust, a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia elnökét és
tagjait, Mindszenty bíboros rokonait. A
szentmisén jelen voltak a zalaegerszegi
Mindszenty Általános Iskola diákjai és
teljes tanári kara, a Szombathelyi Egy-
házmegye papsága és hívei. A székes-
egyházban a szombathelyi premontrei
gimnázium diákjai álltak sorfalat – a bí-
boros annak idején ebben a gimnázium-
ban tanult.

Mindszenty József pappá szentelésé-
nek színhelyén, a szombathelyi székes-
egyházban zajlott le a hálaadó szentmi-
se, amelyen az egybegyûltek imádkoz-
tak a bíboros boldoggá avatásáért, és há-
lát adtak a magyar egyházért és hazáért
végzett szolgálatáért. A szentmisét Erdõ
Péter bíboros, esztergomi érsek, a püspö-
ki konferencia elnöke mutatta be.

A 120. születési évforduló nagyszerû
alkalom, hogy hálát adjunk Mindszenty
bíboros tanúságtételéért. Homíliájában
Erdõ Péter bíboros Lázár feltámasztásá-
nak evangéliumi történetét összekap-
csolta Mindszenty alakjával. A szemta-
núk, akik látták a csodát, nem a lényegen
gondolkodtak, hanem külsõdleges kér-
déseket tettek fel: hányan hisznek majd
benne; hogyan hallgattassák el a csoda-
tévõt, ha veszélyessé válik. Mindszenty
bíboros életében is adódtak hasonló
helyzetek. Amikor szót emelt az alapve-
tõ értékek mellett, mérlegelni lehetett,
hogy idõszerû-e, megfelelõ formában
hangzik-e el állásfoglalása.

Erdõ Péter bíboros figyelmeztetett:
„Ne olyanok legyünk, mint akik Lázár
feltámasztását látva taktikára gondoltak
és feljelentették Jézust, hanem azokhoz
csatlakozzunk, akik hittel fogadták Isten
erejének megnyilvánulását… Isten színe
elõtt át kell éreznünk és elkötelezetten
kell vállalnunk a gyakorlatban is a Gond-
viselésbe vetett bizalom igazságát, a töb-
bi ember iránti szeretet súlyát.”

Jézus kereszthalálának ünnepe elõtt
az esztergomi érsek felhívta a figyelmet
arra is, hogy a Megváltó halála az Egy-
ház életének és a világ üdvösségének
forrása. „Hitünk arra kötelez minket,
hogy mindenki felé szeretettel fordul-
junk. Úgy becsüljük meg saját népünk
értékeit, hogy közben átérezzük minden-
ki más méltóságát is. Mindszenty bíbo-
ros ennek a keresztény alapmagatartás-
nak határozott, egyértelmû képviselõje
volt” – mondta. Hangsúlyozta, hogy hí-
võ keresztény emberként szeretettel kell
fordulnunk minden nép, minden közös-
ség felé, miközben óvnunk és ápolnunk
kell saját közösségünk értékeit.

„Mindszenty bíboros, mint magyar
fõpap, profetikus egyéniség volt: nem
tudtán és akaratán kívül, hanem szív-
vel-lélekkel, Krisztusra tekintve –
mondta nagy elõdjérõl Erdõ Péter. –
Nem jövendõ eseményekrõl szóló jós-
latokat hirdetett, hanem azt mondta ki
bátran és erõteljesen, amiben Isten aka-
ratát, Isten üzenetét ismerte fel kora és
népe számára. Szenvedésében, életé-
ben katolikus közösségünk és népünk
sorsa tükrözõdik. Megértés és meg
nem értés, tisztelet, dicséret, bírálat és
gyalázás egyaránt kijutott neki. Sze-
mélye ma is idõszerû, emlékét nem bo-
rította el a feledés. Amire pedig most,
egy megváltozott világban, más kihí-
vások és más lehetõségek között emlé-
kezni kell és emlékezni érdemes, az ta-
nításának és helytállásának lényege.
Krisztusba vetett hite, elpusztíthatatlan
reménye, emberekre figyelõ, együtt ér-
zõ, hõsies szeretete” – mondta a bíbo-
ros szentbeszédében, melynek zárása-
ként Szent István király, Szent Márton
püspök és a Magyarok Nagyasszonya
közbenjárását kérte.

A szentmise után megáldották és
megkoszorúzták a Brenner János Kollé-
gium falán elhelyezett Mindszenty-
emléktáblát, majd közösen imádkoztak
Mindszenty József boldoggá avatásáért.

MK/Szombathelyi Egyházmegye

I S T E N Ü Z E N E T É T H I R D E T T E
Mindszenty bíborosra emlékezett a magyar egyház Szombathelyen

R E N D S Z E R E S M A G Y A R M I S É T
K É R N E K A C S Á N G Ó K

A csángó tanács küldöttsége rendsze-
res magyar nyelvû misék engedélyezését
kérte március 22-én Románia apostoli
nunciusától – közölték az MTI-vel a kül-
döttség tagjai a Vatikán bukaresti kül-
képviseletén tett látogatás után.

A jászvásári (Iasi) püspökséghez tar-
tozó, moldvai csángó falvakban romá-
nul miséznek a katolikus papok, ez alól
csak a magyarországi turisták számára
rendezett alkalmi szertartások jelente-
nek kivételt.

Nyisztor Tinka, a pusztinai Szent
István Egyesület elnöke, a küldöttség
egyik tagjának tájékoztatása szerint
hatéves szünet után járt ismét csángó
küldöttség Románia és Moldova Köz-
társaság apostoli nunciatúráján Buka-
restben, ahol most elõször találkoztak
Francisco Javier Lozano pápai nunci-
ussal. A nuncius elõdje, Jean-Claude
Perisset érsek a 2004-es jászvárási zsi-
naton elérte azt, hogy a moldvai püs-
pökség legalább a magyarországi ven-
dégek látogatásakor engedélyezzen al-
kalmi, magyar nyelvû misét a csángó
templomokban – magyarázta Nyisztor
Tinka. A csángó tanács most azzal a

kéréssel fordult az Apostoli Szentszék
romániai képviselõjéhez: segítsen elér-
ni, hogy rendszeresítsék a magyar
nyelvû szertartásokat, és azokról ne
tiltsák ki a csángókat.

Nyisztor Tinka elmondta: elõfordult
olyan eset, amikor egy magyarországi
csoportnak szervezett magyar misére
megtelt helyiekkel a pusztinai templom,
de a plébános kiküldte õket, és csak az
anyaországi turistacsoport vehetett részt
a vendégpap által bemutatott magyar
nyelvû szertartáson.

A csángó küldöttség tagjai elmond-
ták, hogy a jászvásári püspök többször
is megígérte nekik a magyar nyelvû
misét. Tudomásuk szerint két olyan
pap is szolgál az egyházmegyében, aki
évekig tanult Magyarországon, a püs-
pök mégsem küldte õket csángóföldi
szolgálatra, inkább egy állatfarmon,
meg egy Jászvásár melletti faluban
foglalkoztatja õket.

Gyurka Valentin beszámolója szerint
a nuncius barátsággal fogadta a csángó
küldöttséget, és azt ígérte, közbenjár
ügyükben a jászvásári püspöknél.

(MTI)
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Hálaadás a pápáért
XVI. Benedek pápává választásának

hetedik évfordulójáról hálaadó szentmi-
sét mutatott be Alberto Bottari de
Castello érsek, apostoli nuncius a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia tag-
jaival április 19-én a budapesti Szent Ist-
ván-bazilikában – a politikai és közélet
képviselõinek, valamint a diplomáciai
testület tagjainak jelenlétében. – Nagy
örömmel adunk hálát Szentatyánknak az
Egyházban és a világban végzett szolgá-
latáért – mondta beszédében az érsek. –
Pápaságának eddigi hét évében XVI. Be-
nedek az Egyházat intelligenciája, érzé-
kenysége, egyszerûsége, hite, szilárdsá-
ga és fegyelme által sajátos emberi érté-
kekkel ajándékozta meg.

A COMECE új elnöke
Az Európai Unió Püspöki Konferen-

ciái Bizottságának (COMECE) püspökei
Reinhard Marx münchen-freisingi bíbo-
ros érseket választották három évre a tes-
tület elnökévé március 22-én. Munkáját
négy alelnök segíti majd: Gianni Amb-
rosio, Piacenza-Bobbio Egyházmegye
püspöke; Virgil Bercea nagyváradi
görögkatolikus püspök, Piotr Jarecki
varsói és Jean Kockerols brüsszeli se-
gédpüspök. Marx bíboros, aki 2009-tõl
alelnöke volt a testületnek, kijelentette:
fel kell fedeznünk a felelõsség és az
összetartozás érzését, mert ez a feltétele
annak, hogy meg tudjuk oldani közös
problémáinkat. Európa jövõje szem-
pontjából sorsdöntõ idõt élünk.

Összefognak a kegyhelyek
Zarándok címmel közös elektronikus

hírlevelet indítottak a mátraverebély-
szentkúti és a csíksomlyói kegyhelyek
ferencesei virágvasárnap. Az elsõ szám
bevezetõjében Orbán Szabolcs erdélyi
provinciális a kegyhelyek mai jelentõsé-
gét és a közös hírlevél fontosságát hang-
súlyozza.

A Zarándok elsõ számában Kálmán
Peregrin és Urbán Erik kegyhelyigazga-
tók mutatják be a magyarság két fontos
szent helyét, és közlik a búcsújáró he-
lyek programjait nagyhéttõl pünkösdig.

A hírlevélre feliratkozni az alábbi címen
lehet: www.kegyhely.ferences.eu.

Új elöljárók

Labancz Zsolt piarista tartományfõ-
nököt választotta elnökévé március
27–28-án tartott plenáris ülésén a ma-
gyarországi Férfi Szerzetesrendek Konfe-
renciája (FSzK). A Magyarországi Rend-
fõnöknõk Konferenciája (MRK) március
29-én Budapesten tartotta tavaszi plenáris
ülését, amelyen ugyancsak tisztújításra
került sor: Deák Hedvig domonkos nõ-
vért választották meg új elnökké. Mind-
két összejövetelen jelen volt és szentmi-
sét mutatott be Alberto Bottari de
Castello érsek, apostoli nuncius.

Az Élet menete
Több ezer ember – köztük Kövér

László, az Országgyûlés elnöke – rész-
vételével, a sófár jelére indult el április
15-én, vasárnap délután a Szabadság híd
pesti hídfõjétõl, a Salkaházi Sára rak-
partról az Élet menete. A holokauszt ma-
gyarországi áldozataira emlékezõ ren-
dezvényen felszólalt Erdõ Péter bíboros,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke is. Beszédében úgy fogalma-
zott: a kereszténység nem fér össze az
antiszemitizmussal! Nem fér össze a
gyûlöletkeltéssel és az indulatok szításá-
val semmilyen vallási közösség, semmi-
lyen népcsoport ellen.

A kubai embargó megszüntetéséért
„Az Egyesült Államoknak teljes diplo-

máciai kapcsolatokat kellene ápolnia, és
meg kellene szüntetnie minden megszorí-
tást Kubával szemben, hogy elõmozdítsa
az emberi jogok és a vallásszabadság
megerõsítését.” – Ezt a felhívást fogal-
mazták meg az egyesült államokbeli ka-
tolikus püspökök Hillary Clinton külügy-
miniszter asszonynak április 17-én írt le-
velükben. A püspökök megállapítják: a
Kubába irányuló utazásokra vonatkozó
mindennemû megszorítás eltörlése, vala-
mint a diplomáciai kapcsolatok elõsegíte-
nék, hogy kubai szomszédaik nagyobb
szabadsággal, vallásszabadsággal, embe-
ri jogokkal rendelkezzenek. �

S Z Á J R Ó L S Z Á J R A
Popeye és a spenót

A filmipar elég hamar, már az elsõ vi-
lágháború elõtt felismerte, hogy a rajz-
filmgyártásban nagyobb lehetõségek rej-
lenek, mint a dokumentumfilmek készí-
tésében. A rajzfilmet nem kötötte semmi
a realitáshoz: rajzban a legfantasztiku-
sabb ötletek is könnyebben és olcsóbban
voltak megvalósíthatók. Ez a tény, vala-
mint a találmányok sora forradalmasítot-
ta a rajzfilmgyártást. Kapóra jött ez a pi-
acra kerülõ áruk reklámozásával foglal-
kozóknak, és bekapcsolódtak a haszno-
sításába. Egyre több, a közönség szimpá-
tiáját megnyerõ személyiségre volt szük-
ség. A derék tengerész, Popeye is rek-
lámfiguraként kezdte pályáját. Az ame-
rikai konzervgyártás a spenótkonzervek
fogyasztásának növekedését várta a kis-
termetû matróz, Popeye és felesége ka-
landjainak humoros feldolgozásától. A
történet mindig ugyanaz volt: egy sza-
kállas izomember üldözi a vékony don-
gájú és esetlen matrózt, el akarja rabolni
élettársát. A szakállas már-már gyõze-
delmes, amikor Popeye egy spenótkon-
zerv elfogyasztása után, duzzadó izmok-
kal felülkerekedik, és megsemmisítõ
gyõzelemmel megmenti szíve válasz-
tottját. Köszönhetõ mindez a spenótnak!

Mielõtt elkezdeném a diadalmas spe-
nót leleplezését, kis kitérõ a nevekhez.
Az amerikai angolban a tengerész neve
’pop-eye’ dülledt szemet jelent, de hasz-
nálják „szemet meresztõ” értelemben is.

A feleség neve Olive Oil, ami annyit je-
lent: olívaolaj. Feltehetõ, hogy szándé-
kos volt a furcsa nevek választása. Ki-
egészíti a rajzot, aláhúzza a kurtalábú
matróz és a hórihorgas asszony figurájá-
nak sajátosságát.

A harmincas években – a többi gye-
rekhez hasonlóan – én is szurkoltam a
vézna matróznak, de a spenóttal nagyon
nehezen barátkoztam meg. A kivétele-
sen magas vastartalmáról elterjedt hír a
gyereknek semmit nem jelentett, a spe-
nótevés után duzzadó izmok viszont csá-
bítóak voltak.

A magas vastartalom mítosza egyéb-
ként az egyik elsõ analízisbe becsúszott
hibának volt köszönhetõ, ugyanis a tize-
despontot egy hellyel jobbra téve, sok-
szorosára emelte az értéket. Érdekes mó-
don a hiedelem – bár a hiba már a har-
mincas években kiderült – a mai napig
tartja magát. A helyesbítés is csak nehe-
zen terjedt. Hiteles adatok szerint a fõtt
marhahús 50%-kal több vasat tartalmaz,
mint a spenót, a mandula pedig kétszer
annyit. Popeye tehát jobban tette volna,
ha a konzervdobozt eszi meg a tartalma
helyett… Feltéve, hogy a vastartalom
miatt ette, és nem azért, mert szerette!

A Popeye filmek gyerekkori emléke a
mai napig él bennem. Szívesen hallga-
tom zenéjét is, a gõzhajó mulatságos sí-
polásával együtt.

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

A három történelmi keresztény egy-
ház vezetõi közös nyilatkozatban tilta-
koztak a tiszaeszlári vérvád parlamenti
emlegetése ellen. Az április 19-én kelt
tiltakozás Erdõ Péter bíboros, Bölcskei
Gusztáv református és Gáncs Péter
evangélikus püspök aláírásával látott
napvilágot.

Egyházi vezetõi szolgálatunk köte-
lez minket, hogy szót emeljünk a gyû-
löletkeltés ellen – olvasható a nyilatko-
zatban. – Hitünk, emberségünk semmi-
lyen körülmények között nem fér össze
az antiszemitizmussal, a vallási közös-

ségek, népcsoportok elleni gyûlöletkel-
téssel.

Különösen is aggasztónak találjuk,
hogy a gyûlöletkeltõ beszéd a Parlament
falai között hangzott, hangozhatott el. A
magyar törvényhozásnak, a politikai
közbeszédet meghatározó képviselõk-
nek, politikusoknak fokozott felelõssé-
gük van a gyûlöletkeltéssel való szembe-
szállásban. Együtt hívunk mindenkit a
szeretet és az elfogadás krisztusi paran-
csának követésére és hirdetésére, az iga-
zi emberi értékek alapján álló alkotó
együttmûködésre.

A G Y Û L Ö L E T K E L T É S S E L S Z E M B E N

Úgy gondolom, hogy Schmitt Pál jó
köztársasági elnök volt, és becsületes
ember. Ennek fényes bizonysága, hogy a
sajtókopóknak talán esztendõnél is to-
vább kellett nyomozniuk, hogy foltot ta-
láljanak életén ama bizonyos kisdoktori
értekezés alakjában.

A dolgozat akkor „summa cum
laude” átment, s része lett egy, a magyar
világban páratlan sportdiplomácia-pá-
lyának, persze a 2x2 világ- és olimpiai
bajnoki címmel együtt. A mai tudomá-
nyosság vizsgáján megbukott, s vele
Schmitt Pál személyes tisztelete és hiva-
talának méltósága is. Könnyû prédája
lett a gyûlöletmestereknek.

Nézzük a dolgot magát.
Amikor a kínai császár útügyi minisz-

tert vagy tartományi egészségügyi fõnö-
köt keresett, akkor esszét íratott a jelent-
kezõkkel – mondjuk, az ókori Csao Ce
Áldásos esõ címû költeményérõl. Csalni
nem lehetett, a téma az utolsó percben
derült ki. Az uralkodó – vagy megbízottja
– az írás küllemébõl és belbecsébõl kö-
vetkeztetett arra, hogy ki alkalmas a hi-
vatalra: ki az, aki kellõen mûvelt, hatá-
rozott, ugyanakkor finom megkülönböz-
tetésekre képes, kiváló beleérzõ képessé-
gû, stb.

Európában a racionális tudásra épül-
nek a dolgok, a mûvészet jelentõsége el-
veszett. Ami maradt belõle, az lappang, a
többi betagozódott a politika és a mûke-
reskedelem által készített szabványokba,
lásd: izmusok, ISO stb.

A tudomány sem járt jobban. Amikor
Francis Bacon (1561–1626) kitalálta,
hogy „a tudás hatalom”, hamarosan
megjelent az igazi megismerésre, a Lét
megértésére törekvõk mellett a hata-
lomtudós, aki eredményeit rang szerzé-
sére, rangját pedig nézetei hivatalossá
tételére használta föl. Szamárlétrát
épített a doktoranduszoknak, melyen
csak az kapaszkodhatott föl, aki elfo-
gadta a fõtudós(ok), egészen pontosan
az õ tanait, és megfelelõ támogatókra
talált. Megszületett az „idézettségi in-
dex”, és vele együtt kialakult az „én
idézlek/dicsérlek téged, te idézel/ajná-
rozol engem” korrupt, nyalifánt rend-
szere.

A miénkhez hasonló elmaradott
(=szocialista) országokban kellett utalni
a „marxizmus klasszikusaira”, a pártha-
tározatokra és persze a fõtudós(ok)ra, a
leendõ bírálókra. A többit lazán vették –
például a fölhasznált irodalmat, a macs-
kakörmöket, a források pontos jelölését.
Ki számolta az értekezésben elõforduló
eredeti, bölcs és fölfedezés értékû gon-
dolatokat? A XIX. században még meg-
esett, hogy a sági plébánost, bizonyos
Kresznerics Ferencet – miután egy szál
egymaga évtizedeken át gyûjtötte a ma-
gyar szavakat, meghatározta értelmüket
és „gyökerüket”, aminek a „ragasztás-
ból” keletkeztek, megírta Magyar Szótá-
rát gyökérrenddel és deákozattal – a Ma-
gyar Tudós Társaság rögtön tiszteleti
tagjává választotta. Bolyai János apuká-
ja könyvének Appendixében megrengette
a világot – lett is belõle kisnyugdíjas.

Keveseknek adatik meg újdonatúj
eredmény, viszont sokan vágynak dok-
torrá lenni, mi több, a doktorító gépezet
is állandóan követeli a nyersanyagot.

Schmitt Pál hibázott – mai szemmel –,
mert egy tagban vett át szövegeket má-
soktól, pontos utalások nélkül. Volna-e
baj vele, ha követve a hatalomtudós-
szakma mai gyakorlatát, olvasmányait
mondatokra ízelte volna, s háromból-
négybõl gyúrt volna egy bekezdést? Szé-
pen beszámozva, a maradékot máshová
szórva-keverve, és így tovább? Bölcsebb
lett volna az értekezés? Eredetibb? Sajá-
tabb?

Ma egy átlagos tudományos mûben –
méretétõl függõen – sok száz, olykor
ezernyi jól célzott hivatkozás akad. Va-
jon miként aránylanak az eredeti gondo-
latok számához? Másként: belebetege-
dett volna a szerzõ, ha eszméit „nem
mondhatja el mindenkinek”? Vagy csak
elkapta a doktorító ipar gépszíja? Ezt
ma a Bolyai Jánosok sem kerülhetik el.

Schmitt Pál tudományos párbajra ké-
szül becsülete védelmében. Jogos. Ám a
küzdelmet nem beteg hazánk kórtermé-
ben kívánja megvívni, ezért lemondott a
köztársasági elnöki hivataláról.

Hamvas Béla szerint „az élet dicsõsé-
ge a hatalomról való lemondás”.

Czakó Gábor

G L O R I A

Edmund Stoiber volt ba-
jor kormányfõ és Georg
Gänswein, a pápa titkára
Münchenben, ahol bemu-
tatták azt a könyvet (Bene-
dikt XVI. – Prominente über
den Papst), amely közéleti
személyiségek nyilatkoza-
tait tartalmazza XVI. Be-
nedekrõl. A sok fénykép-
pel illusztrált könyv a pá-
pa 85. születésnapján látott
napvilágot, és többek között
Beckenbauer és Wolfgang
Schäuble német pénzügymi-
niszter állásfoglalását tar-
talmazza a Szentatyával kap-
csolatban (Fotó: Engel)
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

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

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; Cambridge, Bir-
mingham; www.magyarkatolikusok.co.uk

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

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhamp-
ton, Nottingham. Manchesterben minden szom-
baton este 7-kor St. Augustin Roman Cathtolic
Church (Az egyetem mellett).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Kovács József, szentmise minden

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

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, mise
minden 1. vasárnap: Chapelle Mére Thérèse,
Rue Luizet, 69130 Ecully. Maison Louise Thérèse,
10 av. Edouard Payen, F–69130 Ecully, Tel.:
0033-4/72 860841.

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap elsõ vasárnapján 15.00,

Boldog Wladyslaw z Gielniowa-templom, Przy
Bazantarni u. 3., a metró Natolin megállójához
közel. Kivétel március, mivel március 15-re való
tekintettel március 11-én lesz.

Krakkó: minden hónap 3. szombatján Lagew-
nikiban a Szent Fausztina-templom magyar kápol-
nájában. Pénteken már Krakkóban vagyok szom-
bat estig, tehát lelki beszélgetés, gyónás elõzetes
egyeztetés után bármikor lehetséges. Mobil:
+4869/6619979 Cím: Nagy G. Emmanuel, Przy
Bazantarni 3C 02-793 Warszawa, Poland.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Tompa József, Ungarische Kath. Mission,
Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93
24, vagy mobil: 0049-152/23 16 27 53. E-Mail:
augsburgimisszio@web.de

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

berg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg,

Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: 0049- 911/507 57 96.

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

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

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

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

mai Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, 00151 Roma, Tele-
fon és fax: 0039 06 6530 796, mobil: 00 349 348 79
52 165, italiamissiohu@gmail.com, Misézõ helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján 11-kor, S.
Maria dell’Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó elsõ vasárnapján 16.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve jan., júl.,
aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Kovács Gergely, Via del
Casaletto, 481; 00151-Roma, tel.: +39-06 653 6573,
fax: +39-06 6988 7368, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

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

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

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

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

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

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

ÉLETÜNK

Szerkesztõség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS MISSZIÓ
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München

Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@gmx.de

www.ungarische-mission.de
*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János

Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:

Ramsay Gyõzõ,
Vincze András

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHSPRACHIGE KATHOLISCHE MISSION
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München

Verantwortlicher Herausgeber: Merka János
Telefon: (0049) 89/98 26 37

Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de

eletuenk@gmx.de
*

Abonnement für ein Jahr: 20 EUR
11 Exemplare

nach Übersee mit Luftpost US$ 60
*

ELÕFIZETÉS:

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

Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 2 EUR
Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR

Tengerentúlra US$ 60

BANKSZÁMLÁNK:
Ungarischsprachige Katholische Mission

Sonderkonto „ÉLETÜNK”.
Postbank München

Konto-Nr.: 606 50-803 – BLZ 700 100 80

IBAN DE16 7001 0080 0060 6508 03
BIC PBNKDEFF

*
Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETÜNK
*

Druck: AMPER DRUCK GmbH

Am Fohlenhof 5.
82256 Fürstenfeldbruck

*
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

„Jelige” – postaköltség 5,00EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20EUR
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Budapest, XVI. ker., Árpádföld csen-
des, kertvárosi részén, közel a központhoz
(31-es busz és üzletek) eladó kedvezõ áron
egy 50 m2-es családi ház, melléképületekkel,
amelyek 752 m2-es telken épültek. T.: 0036-20/
22 56 783.

Osztrák határtól 13 km-re, Mosonma-
gyaróváron sürgõsen eladó: 42 m2, IV. eme-
leti felújított tégla lakás, egyedi központi fû-
téssel. Ár: 27 000 EUR, illetve ennek megfe-
lelõ forint. T.: 0049/178-3260 312.

Hévízen, a tótól 100 és 1000 m-re apart-
manok kiadók. 25 EUR/2 fõ. E-mail:
info@hevizholiday.com. T.: 0036-83/341 063.

Kedvezõ áron Bükfürdõn eladó 304
m2-es telken 2 szintes iker családi ház teljes
berendezéssel, 4 szoba, konyha, elõtér, 2 für-
dõszoba, terasz, garázs, parkosított udvar.
T.: 0049-(0)621/33 16 80.

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

Rábatöttösön igényesen felújított össz-
komfortos parasztház berendezve, nagy kert-
tel eladó. T.: 0049-8142/50987.

Regensburg környékén élõ 59 éves férfi
õszinte szándékkal társat keres egy kb. 48
éves hölgy személyében. T.: 0049-(0)9474
/95 15 30 v. 0049-(0) 162-360 42 62.

Magyarországon, Miskolc mellett, Má-
lyiban, 135 m2-es családi ház eladó, ga-
rázzsal, pincével. A településen fürdõhely,
vitorlázási lehetõség, horgásztavak, termál-
víz található. 10-14 km-re gyógyfürdõk:
Miskolctapolca, Mezõkövesd, Hajdúszo-
boszló. Budapesttõl 1,5 óra távolság. T.:
0036-30/488 2424.

H I R D E T É S E K

Szent István királyunk felesége, Bol-
dog Gizella oltalmába több templomot is
ajánlottak Magyarországon, Erdélyben és
a Partiumban. Aradon õrzik 2008. május
7-e óta a királyné egyik ujjpercét. Szentté
avatása érdekében sokan és sokat tesznek
– és imádkoznak. Ezen a zarándokúton
Magyarországról és a határon túli terüle-
tekrõl érkezõ csoportok a németországi és
ausztriai magyar zarándokokkal együtt
kívánják leróni kegyeletüket Passauban
Boldog Gizella sírjánál.

A május 7-i program:
Délután fél 5-tõl a passaui Dóm téren:

az aradi és erdélyi zarándokok mûsorát a
mezõhegyesi József Attila Általános Mû-
velõdési Központ Alapfokú Mûvészeti Is-
kola fúvós zenekarának koncertje követi.
Este 6 órakor a dómban Spányi Antal szé-
kesfehérvári, Kiss-Rigó László szegedi és
Schraml passaui püspök mutatja be a
szentmisét, a dóm kórusának közremûkö-
désével. Ezt követi a körmenet Szent Ist-
ván és Boldog Gizella ereklyéjével a
niedernburgi kolostortemplomba, majd ál-
lófogadás a kolostor étkezõjében az erdé-
lyi, magyarországi csoportok részére. �
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Keresztelés: Timinszky Sara, T. Gyu-
la és Sarkadi Zsuzsa kisleánya 2012.
március 19-én, a müncheni Damenstift-
templomban részesült a keresztség
szentségében.

Halottaink: Kálmán Julianna, 1 éves
korában hunyt el, temetése 2012. január
18-án a müncheni Nordfriehofban volt,
Both András, 83 éves korában hunyt el,
temetése 2012. január 23-án a rosen-
heimi temetõben volt, valamint Schön-
berger Mária, 86 éves korában hunyt el,
temetése 2012. február 14-én a münche-
ni Ostfriedhofban volt. Vetro Margit
Zell am Hermersbachban 2012 márciu-
sában elhunyt. A Színház- és Filmmûvé-
szeti Fõiskolán 1959-ben kapott színészi
diplomát, pályafutását a Pécsi Nemzeti
Színházban kezdte, majd Kecskeméten
és Budapesten volt szerzõdése. Alig
húsz év után visszavonult, és férjével, dr.
Szoják György orvossal Zell am Her-
mersbachban éltek.

Nyugodjanak békében!

Munkácsy – Magic and Mystery – ez
a címe annak a kiállításnak, amely júni-
us 3-ig látható a bécsi Künstlerhausban.
A Karlsplatzon található nagy múltú ki-
állítóhely fontos szerepet játszott Mun-
kácsy életében: itt mutatta be 1882-ben
a Krisztus Pilátus elõtt címû mûvét, me-
lyet akkor 45 nap alatt 50 ezer ember te-
kintett meg.

A Munkácsy Alapítvány által szerve-
zett kiállítás az elsõ olyan bemutató
Ausztriában, amely átfogó képet kínál
Munkácsy munkásságáról. A festõ élet-
mûvét mûfaji csoportok szerint mutatja
be a tárlat. A mûveket elsõsorban Pákh
Imre mûgyûjtõ, a Magyar Nemzeti Galé-
ria és a Déri Múzeum kölcsönözte.

Ez az elsõ alkalom, hogy Magyaror-
szágon kívül együtt látható Munkácsy
három legjelentõsebb és legnagyobb mé-
retû bibliai témájú festménye: a Krisz-
tus-trilógia. �

M U N K Á C S Y
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