Verano-i magyar „Máltai sír” megáldása – Róma, 2018.2.10.
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége nevében üdvözlöm a római
magyar jelenlét reprezentánsait, a különböző funkciókban és
szerepekben, és köszönetemet fejezem ki az itt elhantolt magyarok
emlékének megőrzéséért és ápolásáért.
A közös magyar sír melletti „Máltai lovagok sírját” 1966-ban vette meg a
Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, melynek akkor Pallavicini Hubert
őrgróf volt az elnöke és Kállay Kristóf a főtitkára. Rövidre rá Pallavicini
Hubertnek - 15 évi elnökség után - át kellett adnia elnöki megbízását,
mert a Rend Szuverén Tanácsának tagja lett. Apor Gábor ideiglenes
elnöksége után Kállay Kristóf lett a Szövetség elnöke, aki 1969-től 1995ig, 25 éven át állt a Szövetség élén. Az ő neve szorosan kapcsolódik a
magyar Máltai sírbolt létrehozásához és fenntartásához. Az itt örök
nyugalomra helyezett személyek a Máltai Rend tagjai és azok
hozzátartozói:
• Báró Apor Gábor a vértanú püspök Boldog Apor Vilmos bátyja volt,
aki mint volt szentszéki követ a háború után Rómában maradt, ahol
magas tisztségeket töltött be a Máltai Rend vezetésében. 1955-ben a
Rend nagykancellárja volt, később a Rend nagykövete az Olasz
Köztársaságnál, majd élete utolsó évében, 1968-ban a Magyar Máltai
Lovagok Szövetségének harmadik elnöke.
• Krajcsovits Rudolf egy már 1928-ban fiatalon emigrált és Páduában
végzett orvos volt, aki Rómában telepedett le és itt volt sztomatológiai
magánrendelője. Jelentős szerepe volt az 1956-os fiatal menekültek
pályaválasztó támogatásában. 1957-től volt a Máltai Rend tagja.
• Az 1967-ben New Yorkban elhunyt Kállay Miklós, a független királyi
Magyarország utolsó miniszterelnökének hamvait fia Kállay Kristóf
hozatta át ide New Yorkból, második feleségével, Fényes Mártáéval
együtt. Kállay Miklós hamvait a rendszerváltozás után Kállay Kristóf
1993-ban haza vitette, ahol állami búcsúztatás keretében a Mátyástemplomban volt felravatalozva, majd ősei földjén Kállósemjénben
lett örök nyugalomra helyezve.

• Végül az itt nyugvó Vásárhelyi András és felesége Csernovics Eszter,
Kállay Kristóf feleségének, Vásárhelyi Verának a szülei.
Kállay Kristóf maga, akinek a római magyarság oly sokat köszönhet,
1995-ben visszatelepedett Magyarországra, ahol 2006-ban halt meg. Ő is
a kállósemjéni családi kriptában lett eltemetve.
Az ő személyes megbízásából kezelte hosszú évekig Rabi József
nagykeresztes lovagtársunk a sírt, akinek ezért a hűséges szolgálatáért én
most Kállay Kristóf hivatali utódjaként, az egész Szövetség nevében
hálás köszönetemet fejezem ki. Az ő kezdeményezésére került sor a sír
dolgának jövőbeni rendezésére. Ennek értelmében a sír kezelése a
jövőben a mindenkori magyar plébános hatáskörébe fog tartozni.
Ezért most hálás köszönetemet fejezem ki László atyának is, aki a
magyar sírok felújítását szívügyének tekintve, kezébe vette a Máltai sír
jogi és fizikai állapotának rendezését is. Köszönöm neki a magam és a
Szövetségünk nevében a sír felújítását, és köszönetemet fejezem ki
úgyszintén az anyagi forrásokat biztosító Nagykövetségnek is.
Halottaink hamvai nyugodjanak békében!
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