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✠ Cserháti Ferenc 

Requiem  

Őfensége és Őeminenciája, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di 

Sanguinetto nagymester lelki üdvéért,  

Budapest, Gazdagrét, Szent Angyalok templom, 2020. május 7.  

Szentlecke: 1 Tessz 4, 13-18;  

Evangélium.: Mt 5, 1–12a.  

Bevezető a szentmise kezdetén 

A járvány okozta vészhelyzet miatt ezt a szentmisét csak nagyon szűk körben 

tudjuk megtartani a gazdagréti Szent Angyalok templomban. Szentmisénk onli-

ne-közvetítésébe azonban a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének egész kö-

zössége belekapcsolódik, és a képernyők előtt is velünk együtt imádkozik a Szu-

verén Máltai Lovagrend közelmúltban elhunyt legfőbb elöljárójáért. A Római 

temetését követően, ma a Rend sok más nemzetiségű és külföldön élő tagjával 

is, együtt imádkozunk egy olyan buzgó és hívő ember, derék és hűséges szolga 

lelki üdvéért, aki rendi testvéreivel együtt – számuk meghaladja a 13 ezret -, a 

jelenlegi járvány okozta vészhelyzetben is mintegy 120 országgal állt kapcsolat-

ban, világszerte több mint 2000 egészségügyi és szociális projekten dolgozott, 

120000 orvosi személyzettel és önkéntessel... „Feladatát a szolgálat szellemé-

ben, az egyház javára és a szenvedők iránt érzett odaadással teljesítette” – írta 

Ferenc pápa az egész Máltai Rendhez intézett részvéttáviratában, és így foly-

tatta: „Csatlakozva a közös gyászhoz, imádkozom érte és kérem az isteni jósá-

got, hogy lelkének örök békét adjon”.  

Most mi is ezt tesszük. Ezt a szentmisét a Máltai Lovagrend április 29-én el-

hunyt, 80. uralkodójának, Őfensége és Őeminenciája, Fra' Giacomo Dalla Torre 

del Tempio di Sanguinetto nagymester lelki üdvéért ajánljuk fel. Nem sokkal 

halála előtt, egyedül álló módon a történelemben, Jézus Szentséges Szívének és 

Mária Szeplőtelen Szívének szeretetébe ajánlotta fel egész Rendünket. Most mi 

ajánljuk őt Isten végtelen és határtalan szeretetébe, és kérjük: Irgalmas Jézus, adj 

Neki örök nyugodalmat.  — A szentmise kezdetén, most vizsgáljuk meg…   
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Szentbeszéd 

Április 29-én megrendülve értesültünk a Szuverén Máltai Lovagrend 80. uralko-

dó Nagymesterének, Őfensége és Őeminenciája Giacomo Dalla Torre del Tem-

pio di Sanguinetto testvérnek a haláláról. Mindössze 75 esztendőt élt. Pontosan 

kettő, illetve három éven át irányította Rendünk sorsát. A Magyar Máltai Lova-

gok Szövetségének és a Magyar Szeretetszolgálat tagságának képviseletében 

most itt állunk elhunyt Nagymesterünk piedesztálra emelt képe előtt és kegyelet-

tel elbúcsúzunk Tőle. A koronavírus járvány okozta vészhelyzet miatt ez a bú-

csúvétel csak a legszűkebb körben történik, de az online közvetítés által most 

lélekben mégis sokan itt vagyunk a gazdagréti Szent Angyalok templomban, 

ahol a feltámadás és örök élet reményében, együtt imádkozunk a Szuverén Mál-

tai Lovagrend köztiszteletben álló és szeretett Nagymesterének lelki üdvéért.  

 

A „melegszívű” emberekhez általában mindenki vonzódik. A „hideg- és ke-

ményszívű” emberektől félünk; inkább elkerüljük társaságukat. Ma egy olyan 

csupa szív embertől és legfőbb rendi elöljárótól búcsúzunk, akinek lényéből su-

gárzott a közvetlenség, az emberség, a mélységes hit és szeretet. Akik csak is-

merték, szívükbe zárták, és szeretettel emlegetik közvetlen és emberséges maga-

tartását. Magam is mélyen szívemben őrzöm többszöri asztali beszélgetéseink 

emlékét, és ereklyeként őrzöm azt a kis könyvecskét, amelyet egykori találkozá-

sunk során az illusztris Szerző, Rendünk Nagymestere oly meleg szívvel dedi-

kált nekem, és amelyet immár igazi szellemi testamentumként lapozgatok, mert 

az: egy kis rendi ismertető és szellemi hagyaték, amelyet őriznünk és ápolnunk 

kell.  

Az elmúlt napokban államfők, tudósok, egyházi és világi személyiségek méltat-

ták kulturális, szociális és szerzetesrendi elkötelezettségét. Az olasz államelnök, 

Sergio Mattarella, az evangéliumi és felebaráti szeretet hűséges tanújának ne-

vezte, aki rendi elöljáróként is elkötelezett és szenvedélyes módon szolgálta a 

Rend legmagasztosabb ideáljait, a betegeket, a legszegényebbeket, és kiemelte a 

Rend gyors és hatékony helytállását a jelenlegi világjárvány idején. A Szentatya 
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méltatását már a bevezetőmben említettem, de Ferenc pápa tanúságát itt sem 

hallgathatom el: „Emlékezetembe idézem ennek a buzgó hívőnek és kultúrem-

bernek Krisztusba és az evangéliumba vetett teljes hűségét; nagylelkű elkötele-

zettségét, ahogyan feladatát a szolgálat szellemében, az egyház javára, és a 

szenvedők iránt érzett odaadással teljesítette”. 

 

A Szentszék Máltai Nagykövete, Antonio Zanardi Landi nemrégiben összefog-

laló nyilatkozatot tett egyik interjújában és rámutatott: Fra’ Giacomo Dalla Tor-

re del Tempio di Sanguinettot a mély lelkiség és emberi melegség jellemezte, 

aki mindenkor egyénileg is segítette a rászorulókat, ételt osztva a római Termini 

és Tiburtina pályaudvarokon meghúzódó hajléktalanoknak. Rendszeresen részt 

vett a Máltai Rend nemzetközi zarándoklatain Lourdes-ban és az olasz nemzeti 

zarándoklatokon Assisiben. Nagy örömmel volt részese a Rend fiatal mozgás-

sérültek számára szervezett nemzetközi táborainak, ahol a fiatal önkéntesek és 

vendégeik mindig nagy szeretettel és ragaszkodással fogadták őt. Az egység és a 

dialógus embere volt. Az egyszerűség és az alázat jellemezte, a hűség Istenhez, 

az egyházhoz és a Szentatyához. (vö. Vatican News, 29 aprile 2020, 11:13). 

 

De hát ki is volt ez a nagy ember, akiről ennyi sok jót és szépet mondanak?  

1944. december 9-én született Rómában. A római egyetem bölcsészettudományi 

karán diplomázott, keresztény archeológia és művészettörténet szakon. A Pápai 

Urbaniana Intézetben ógörögöt tanított, közben főkönyvtáros, és az intézet jelen-

tős gyűjteményeinek levéltárosa is. Sok tanulmánya és publikációja jelent meg a 

középkori művészettörténet témakörében.  

1985-től a Máltai Rend tagja, 1993-ban tette le az ünnepélyes rendi fogadalmat. 

A Renden belül is sok fontos feladatot látott el: Volt Lombárdia és Velence 

Nagyperjele (1994-1999), a Szuverén Tanács tagja (1999-2004), a Rend Nagy-

kommendátora (2004-) és Ideiglenes Helytartója, aztán Római Nagyperjel 

(2008-tól 2017-ig). A 79. Nagymester, Fra’ Matthew Festing lemondását köve-

tően a Nagy Államtanács (2017. április 29-én) előbb megválasztotta Ideiglenes 
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Helytartónak, és egy évvel később, 2018. május 2-án a Szuverén Máltai Lovag-

rend 80. Nagymesterének. Pontosan két éven át vezette Rendünket, mégis nagy 

örökséget hagyott.  

Nagymesteri megbízatásának egyik legfontosabb feladata volt a hamónia helyre-

állítása a Renden belül és a Szentatyával, a Rend Alkotmányának és Törvény-

könyvének megreformálása, a mai idők kívánalmainak megfelelően. Szívügye 

volt a Rend spirituális megújítása, és a fogadalmas lovagok számának növelése, 

amint ez sok nyilvános megnyilatkozásából is kitűnik.  

 

A Nagymester rendtársaihoz intézett üzenetében 2019 karácsonyán a Rend ősi 

lelkiségére emlékeztetett: „Mialatt szenvedő emberek között végzitek feladatai-

tokat, a nyolcágú keresztet viselitek. A keresztünk egy olyan szimbólum, ame-

lyet egyre jobban megbecsülnek nehéz helyzetekben, vagyis: amikor fontos 

előmozdítani a párbeszédet, és segítséget nyújtani azoknak, akiknek életét és 

világát megfosztották mindentől, ami megszokott és ismerős nekik. Több millió 

ember számára ez a kereszt jelenti a reményt. Ez volt mindig is a Máltai Rend 

történelmi küldetésének lényege: „Tuitio fidei et Obsequium pauperum”, azaz a 

hit megvallása és a szegények megsegítése”.  

Idei húsvéti üzenete (2020. április 9.) már a jövőre irányítja tekintetünket: <”A 

Nagyhét és a Húsvét a reményt és a feltámadást jelentik. Azt követően, hogy 

Krisztus szenvedéséről közösen megemlékeztünk, arra igyekszünk, hogy feltá-

madásából erőt merítsünk, hogy a harcot folytassuk, és új reménnyel tekintsünk 

a jövőbe”. Aztán Ferenc pápa kijelentését idézve, így folytatta: „Teljes sebesség-

gel száguldottunk tovább, azzal az érzéssel, hogy erősek vagyunk és mindenre 

képesek”, (…) „félelem nélkül folytattunk mindent, abban a hiszemben, hogy mi 

egy beteg világban egészségesek maradhatunk”. Ferenc pápának a „vendégsze-

retet, testvériség és szolidaritás” új formáiról szóló figyelmeztetése arra bátorít 

minket küldetésünkben, ami 900 éve a Máltai Rend lényégét fejezi ki: „Tuitio 

fidei et obsequium pauperum” – a hit védelme és a szegények szolgálata. > 
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Még halálos ágyáról is emlékeztette a rábízottakat (vö. "Imádkozom a 

betegeinkért és családjaikért"): <„A szegények és betegek gondozásának több 

mint 900 éve tartó hagyományával, a Máltai Rend ebben a rettenetes pillanatban 

is közel marad a rászorulókhoz és a szenvedőkhöz, és nyújtja továbbra is segítő 

kezét a rászorulók felé. Ferenc pápa néhány nappal ezelőtti szavaira szeretnék 

emlékeztetni: „Krisztussal egyesülve sosem vagyunk egyedül”, és megismétlem 

a Szentatya felhívását, kérünk mindenkit „az idősekért való imádkozásra, akik 

különösképpen szenvednek a belső magánytól”.> 

 

Alig egy hónappal halála előtt a Nagymester még egy nagy jelentőségű és tör-

ténelmi döntést hozott, amely ismét csak a Rend lelkiségének megalapozását 

szolgálja: a római Nagymagisztérium kápolnájában megtartott ünnepélyes szer-

tartás keretében felajánlotta a Rendet Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen 

Szívének, ami ismét csak a Rend központi lelkiségének elmélyítésére irányítja a 

tagok figyelmét. A felajánlással a rendtagok meghívást kaptak arra, hogy Jézus 

Krisztus példáját követve fiúi bizalommal forduljanak az Atya felé, és Szívének 

szeretetével szeressék és szolgálják testvéreiket. A Rend tagjai meghívást kaptak 

arra, hogy lépjetek be a Szent Szív iskolájába, és kövessék a Mester, az Úr sza-

vát és példáját. Aki pedig úgy dönt, hogy az Isteni Szeretet útját választja, az 

bízza magát Mária anyai gondoskodására, mert az Ő kiváltságos útja mindig 

Szent Fiához vezet (vö. Mons. Jean Laffitte prelátus üzenete, és ünnepélyes 

felajánlási ima).  

A Nagymester nem tudta befejezni reformtörekvéseit. De a reformot elkezdte és 

a hozzá vezető utat is megjelölte. Ez az ő öröksége, amely továbbra is kötelez.  

* 

Ma abban a szilárd hitben búcsúzunk elhunyt Giacomo testvérünktől, hogy a föl-

di hontalanságból hazaérkezve, imája meghallgatásra talált Istennél: „Tied va-

gyok én, Istenem, üdvözíts engem”, és talán még Pál apostollal is elmondhatja: 

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most 

készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az 
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igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják 

eljövetelét” (2 Tim 4, 7-9). — Imádkozzunk, hogy egykor mi is hazataláljunk és 

az Úr házában boldogan élhessünk örök időkön át (vö. Zsolt 23, 1.6). □  


