
Michael August 
Blume apostoli 
nunciussal 
Michael August Blume 1946-ban, részben magyar gyökerű családban szü-
letett az Indiana állambeli South Bendben, ahol az Our Lady of Hungary (Ma-
gyarok Nagyasszonya) iskola diákja volt. Teológiai tanulmányait a verbita rend 
tagjaként a római Gergely-egyetemen végezte. 1975-től teológiát tanított Ghá-
nában, majd a verbiták ghánai rendtartományát vezette. 1995-től az Elván-
dorlók és Úton Lévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa munkatár-
sa volt. 2005-től Benin és Togo apostoli nunciusa, 2013-től ugandai szentszéki 
nagykövet volt. 2018. július 4-től Magyarországon tölti be ezt a tisztséget. 
 
A spontaneitást. Azoknak az embereknek a spontaneitását, akik 
nyilvánosan és félelem nélkül megvallják a hitüket. Elmondható, 
hogy arrafelé a katolicizmus ökumenikus, hiszen bizonyos alkal-
makkor meglehetősen könnyen társulnak más keresztényekkel. Az 
öröm is fontos szempont. De képesek komoly áldozatokat is hozni 
a hitük érdekében. Azokra a nagy zarándoklatokra gondolok pél-
dául Ugandában, ahol — azt mondják — milliók gyűltek össze. És 
valóban nagyon sok ember vett részt ezeken, különösen az ugandai 
vértanúk ünnepén, június 3-án, amely egy valódi nemzeti ünneppé 
vált. Ennek a lelkesedésnek mély gyökerei vannak. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy sokat kell még tennünk az evangelizáció terén. Mert 
vannak például egyházmegyék, melyeket jól ismerek, és ahol nagy 
lelkesedést tapasztaltam, de a katolikusoknak csak húsz százaléka 
házasodott össze templomban. A család evangelizációjára tehát 
még sok figyelmet kell fordítanunk, ami, úgy hiszem, meg fogja te-
remni a maga gyümölcseit: tartós és örömteli családokat. 

Mi, európaiak sok szempontból más helyzetben vagyunk. Gondo-
lok itt bizonyos gesztusokra. Ilyen lehet a kézfogás az üdvözlésnél, 
amely nekünk néha már túlzónak tűnhet. Aztán a szegénység ta-
pasztalatára, ami ugyancsak megmutathatja számunkra a hit mély-
ségeit. Hiszen számtalan gond ellenére ott az emberek vasárnap 
délelőtt vasárnap délelőttöt tartanak. Vagyis elmennek a temp-
lomba. Amikor ideérkeztem Magyarországra, láttam az utcán a fel-
hívásokat, hogy „vasárnap is nyitva”. Ez azonban nem szabadság, 
ez szolgaság. Az emberek Afrikában tudnak ünnepelni, találnak 
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Nuncius úrnak módja 
volt közelről megismer-
ni egyes afrikai országok 
katolikus vonásait. Mit 
értékel legnagyobbra az 
afrikai katolicizmusban? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az európai katoliku-
sok számára minek az 
elfogadása és megér-
tése lehet a legnehe-
zebb Afrikában? 
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időt erre. Mint ahogy az étkezésre is találnak elegendő időt. Közöt-
tük élve megtapasztaltam az emberi jóságot és szerénységet. 

1990-ben, a szüleimmel tettem az első látogatásomat Magyarorszá-
gon. A Sopronhoz közeli kis faluban, Himodban jártunk, amely az 
anyai nagymamám faluja volt. 2004-ben érkeztem ismét Magyar-
országra egy félig hivatalos útra. Akkor a görögkatolikusok mária-
pócsi zarándoklatán vettem részt. 2005-ben pedig már nunciusként 
jártam itt. Nem gondoltam, hogy egyszer úgy térek majd vissza ide, 
mint szolgálati helyemre, de az Úr így rendezte a dolgokat. Ma-
gyarországra érkezve és tanulmányozva a helyzetet, sok mindent 
felfedeztem. A templomok látogatottsága, a vallásgyakorlás mér-
sé kelt, a katolikusok és a protestánsok tizennyolc százaléka jár 
rendszeresen templomba, így ezen a téren sok tennivalónk van. Ter-
mészetesen megmaradtak azonban az ország keresztény gyökerei, 
amelyek hasznosak lehetnek egy erőteljesebb és kreatívabb evan-
gelizáció számára. 

Az egyház a természeténél fogva missziós jellegű. Itt Európában jól 
láthatók a hit emlékei, amelyek léteznek, és amelyek a hit kifejezé-
sei is egyben. Az emberek a teológiát itt az építészeten keresztül is 
megtapasztalhatják. Azt is látjuk azonban, hogy ezek az épületek 
egyre inkább múzeumokká válnak, ami aggodalomra adhat okot. 
De nem szabad elkeseredni emiatt. Az emberek sokkal jobban élnek 
itt, mint éltek korábban, de ennek a jólétnek is megvannak a maga 
határai. Nekünk — ahogy Ferenc pápa tanítja — közel kell lennünk 
az emberekhez. Meg kell találnunk az alkalmakat, hogy kifejezzük 
a mi reményünk alapjait. Tudnunk kell ebben a helyzetben meg-
elégedettnek lenni azzal, hogy elültetjük a magot. Úgy, hogy vala-
milyen módon kifejezzük a szeretetet, az irgalmat és a megértést 
azok felé is, akik talán távol vannak az egyháztól. És ezt ezekért az 
emberekért imádkozva kell megtennünk, hiszen az egyház nem egy 
politikai program, amelyhez ügyes eszközökre van szükség, hanem 
titok, Isten munkája. Előre kell mennünk Magyarországon is, azzal 
a tudattal, amit Szent Pál megfogalmazott: „én ültettem, más ön-
tözte, és ismét másé lesz a növekedés”. Ebben a reményben kell él-
nünk, és nem veszíthetjük el ezt a reményt. 

Számos európai püspöki konferencia ad limina látogatása kapcsán 
hangsúlyozta a pápa Európa újraevangelizációjának témáját. De 
erről szól a Gaudete et exultate kezdetű apostoli buzdítása is, amely 
az életszentségről szól a mindennapokban. Megérintett engem 
ebben a dokumentumban az a gondolat, hogy az életszentségnek 
mindig van egy missziós jellege is. A szentek azok, akik az egyház 
misszióját folytatják az élet hétköznapi körülményei között, de bi-
zonyos kreativitással. Nem keseredhetünk el, hanem meg kell őriz-
nünk a bizalmunkat, a missziós lelkesedésünket. Volt módom itt 

 
 
 
Felmenői révén ma-
gyar gyökerekkel is 
rendelkezik. Voltak-e 
előzetes elképzelései a 
magyarországi körül-
ményekről? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az SVD tagjaként is 
belső kapcsolatban van 
a misszió ügyével. Me-
lyek az európai egyház 
legfőbb missziós lehe-
tőségei és feladatai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevezhetjük Ferencet 
a globalizáció pápájá-
nak? Benne valóban 
ki lépett az egyház a 
nyugati világból. De 
vajon ezzel együtt le-
mondott-e Ferenc pápa 
Európáról, feladta-e az 
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kiszolgáltatni a bérmálást különböző egyházmegyékben, és láttam 
az érdeklődést, láttam a lelkesedést. Imádkozom ezekért a fiatalo-
kért, hogy a bérmálási emléklapjuk ne csak egy diploma, egy okle-
vél maradjon a számukra, hanem együtt tudjanak élni a hit megta-
pasztalásával. 

Természetesen igen, lehetnek ilyenek. Mindig szükség van a helyes 
megkülönböztetésre a missziós tevékenység során. A megkülön-
böztetés azt jelenti, hogy nemcsak a hitet tanulmányozzuk, hanem 
a konkrét helyzetet is, amiben a hitet hirdetnünk kell. Természetesen 
lehetséges az is, hogy hibázunk, hiszen nem vagyunk tévedhetetle-
nek. Például sokan úgy szeretnék továbbadni a hitet, hogy külön-
böző jámborsági gyakorlatokat népszerűsítenek, amelyek szépek és 
értékesek, de bizonyos helyzetekben, melyeket nem ismertek meg 
jól, ezek a jámborsági gyakorlatok negatív hatást váltanak ki az em-
berekből. Mindig szükségünk van a megkülönböztetésre. Ha hi-
báztunk, akkor hibáztunk, nem baj, mennünk kell tovább, és kér-
nünk kell az Úr segítségét. Az embereknek Isten szeretetére és 
irgalmára van szükségük. Különösen azoknak, akik nem boldogok. 
És sokan vannak ilyenek. Azoknak, akik nem találják az utat, azok-
nak, akiknek nehézségeik vannak a társadalomban. Isten sokszor 
nem azt ígéri, hogy a helyzetük könnyebb lesz, hanem éppen tőlünk 
kéri azt, hogy mi mutassuk meg nekik az Ő szeretetét. 

Van egy folytonosság, amit fontos hangsúlyoznunk. Amikor pá-
pává választották, nekem személyesen mondta, hogy az evangeli-
záció szempontjából a legfontosabb dokumentum VI. Pál Evangelii 
nuntiandi kezdetű buzdítása. Idén a lelkigyakorlatom alatt többször 
újraolvastam ezt a dokumentumot. Mindenképpen hangsúlyoz-
nunk kell a folytonosságot. Természetesen Ferenc pápa nagyon 
latin-amerikai módon gondolkodik, és nem mindenki érti, hogy ar-
rafelé hogy működnek a dolgok. Nekem megadatott, hogy több-
ször jártam Latin-Amerikában, és éltem is olyan közösségben, ahol 
a latin-amerikai jelleg erős volt, így számomra nem meglepő ez a 
stílus. Egy dolgot nagyon fontos megértenünk. Még Benedek pápa 
fogadott el egy dokumentumot, amely a latin-amerikai püspökök 
gyűlésén született, és ami a latin-amerikai püspökök közös nyilat-
kozata. Ez az úgynevezett Aparecidai Dokumentum, ami egy hosz-
szú szöveg. Itt van egy példányom, ami több mint kétszáz oldalas. 
Ez a dokumentum az alap. És ha valaki olvassa Ferenc pápa írásait, 
akkor észreveheti ennek a dokumentumnak a hatását. Fontos hang-
súlyoznunk továbbá az ő személyes képességét, a spontaneitást, 
amelyet talán gyakran bírálnak is. Benne az emberiességnek és 
Krisztus egyházának mély kifejeződését láthatjuk meg, a szó leg-
pozitívabb értelmében. Nem látok semmilyen ellentétet. Ferenc 
arról beszél, amiről Benedek is beszélt az evangelizációval kapcso-
latban. Folytonosságot látok és nem törést. Benedek pápa persze 

öreg kontinens újrae-
vangelizációját? 
 
 
 
 
Lehetnek-e téves for-
mái és torzulásai a 
missziós erőfeszíté-
seknek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferenc pápa kezdettől 
fogva nagy hangsúlyt 
helyez a misszió fel-
adatára, már az Evan-
gelii gaudiumtól fog-
va. A kuriális reform is 
a misszió szempontja-
ihoz igazodik. Mivel 
járul hozzá Ferenc 
pápa elődjeinek misz-
sziós szándékaihoz? 
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sokszor egészen másként fejezte ki magát. Sokkal visszafogottabb 
volt, a szó pozitív értelmében. Sőt mondhatjuk, hogy monasztikus 
stílusa volt. De ő is sokat utazott, elment mindenkihez. Nem be-
szélve Szent II. János Pál pápáról, aki olyan volt, mint egy evangé-
liumi dinamó, még életének utolsó éveiben is, amikor akár nagy ál-
dozatok árán is a fiatalok és az emberek között akart maradni. 

Alapvetően lehetőségként kell tekintenünk erre. Beszélhetünk pél-
dául arról, amit Afrikával kapcsolatban mondtam, és ami jellemez 
más déli közösségeket is, vagyis az ünneplés képességéről. De pél-
dául a fülöp-szigetekieknél is tapasztalható ez, akikkel számos kap-
csolatunk van. Annak az országnak az egyháza nagyon dinamikus. 
Emiatt lehet látni néha bizonyos politikai ellentéteket is, hiszen ott 
elég sajátos a politikai élet. Bátorsággal kell előre mennünk. Az én 
személyes tapasztalatom a déli féltekével kapcsolatban mindig ér-
dekes volt és izgalmas. Ugyanakkor kihívást is jelentett. Amiket Af-
rikával kapcsolatban mondtam, az részben igaz lehet az egész déli 
féltekére. Indonéziára, ami pedig nem is a legkatolikusabb ország 
vagy Pápua Új-Guineára, ahol számos katolikus él, és jelen van az 
Evangélium. Ha egy katolikus elmegy ezekbe az országokba, akkor 
a kereszténységnek egy másik megközelítésével találkozhat. Hadd 
meséljek el egy példát, ami Afrikában, Togóban történt. Olasz ba-
rátaim jöttek látogatóba, akik reggel hétkor sétálni indultak. A nun-
ciatúra mellett volt egy hatalmas templom, és ők szájtátva látták, 
hogy a templom reggel hétkor tele volt, ami elképzelhetetlen lett 
volna Olaszországban. Az ő lelkesedésükben van egyfajta jó érte-
lemben vett provokáció a számunkra. 

Ferenc pápa vágya, hogy megismertesse Krisztust az emberekkel. 
Az ő személyes tapasztalata Buenos Airesben a legszegényebbek 
között megszerzett tapasztalat volt. Egy olyan egyházban, ahol a 
közösségi élet intenzív, és az emberek kis közösségekben tudják 
gyakorolni és megosztani a hitüket. Ebben a közegben, ha valamit 
akarok tenni, azt nagyon konkrétan kell tennem, ami már nem is 
technika, hanem sokkal inkább művészet. Ebben a helyzetben a 
megkülönböztetés képessége ismét nagyon fontos. A Gaudete et 
exultate utolsó fejezete éppen erről szól. Ez mindig kihívást jelent. 
Ha ezt a megközelítést akarjunk alkalmazni, akkor nem maradha-
tunk kényelmesek. Ha az életünkben megelégszünk egy vasárnapi 
kereszténységgel, akkor valami hiányozni fog. Amennyire tudjuk, 
ezen kell javítanunk, egyszerű körülmények között meghirdetve az 
Evangéliumot. 

Számomra a diplomáciai munkában való részvétel, és nem szeret-
nék prédikálni, személyes kapcsolatokat jelent. A diplomáciai tes-
tület Magyarországon is elég nagy. Mindig azt kerestem, hogy ho-
gyan élnek az emberek. És ezen keresztül kutattam, hogy hogyan 

 
 
 
 
 
 
 
Ön észak-amerikai, a 
pápa pedig dél-ame-
rikai. Mindketten az 
Újvilágból érkeztek, de 
egyikük északi, másikuk 
déli. Gyakran mond-
ják, hogy Ferenc egy-
háza — és egyben a 
jövő egyháza - a déli fél-
teke egyháza. Az észak 
és dél közötti különb-
ségekre lehetőségként 
kell tekintenünk, vagy 
inkább úgy, mint fe-
szültség forrására? 
 
 
 
 
 
 
Ferenc pápa kommu-
nikációs és vezetési 
stílusában számos új-
szerű vonás észlelhető. 
Hogyan függ össze 
alapvető szándéka és 
kommunikációs stra-
tégiája? 
 
 
 
 
 
 
 
Ferenc pápa komoly 
diplomáciai sikereket 
tudhat magáénak, gon-
dolok itt a Kirill pátri-
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lehetne például javítani őszintén a keresztények és más vallások 
kapcsolatát. Élnek itt például különböző muszlim országok diplo-
matái is. Mindig elmegyek az ő fogadásaikra. Meg akarom vizs-
gálni a helyzeteket, hogy miként volna lehetséges tenni valamit 
együtt. Gondoljunk most Ferenc pápa és az egyiptomi szunnita na-
gyimám idei közös nyilatkozatára, amely valóban egy csodálatos 
nyilatkozat. Lenyűgözve olvastam a szöveget, mert lehetséges 
együtt haladnunk élőre jó szándékkal. A többit pedig Istenre kell 
bíznunk. Ezek ugyanakkor mindig evangelizációs lehetőségek is. 
Amikor csak tudom, megpróbálom kifejezésre juttatni az észrevé-
teleimet a mai idők jeleivel kapcsolatban. A nagy humanitárius 
problémák nem pusztán vallási problémák ugyanis, hanem az 
egész emberiséget alapvetően érintik. És a világon elő emberek ér-
zései ezekkel kapcsolatban nagyon is hasonlók. Ezen az alapon 
tudom hozzátenni a saját részemet. Tehetem ezt azon az alapon is, 
hogy a Szentszék képviselteti magát a nemzetközi szervezetekben 
és a diplomáciában. 

Összességében egy politikai kérdésről is van szó, ami nagyon ér-
dekes akkor, amikor egy ország magát a gyökereiben keresztény 
országnak nevezi. Beszéltem erről a kérdésről keresztényekkel és 
zsidókkal egyaránt. Úgy kell erről a kérdésről beszélnünk, hogy 
őket, akik a hitben előttünk jártak, nem szabad megbántanunk. 
Mindezek tükrében egy dolgot mindenképpen fontos megérte-
nünk, amit a pápa maga mondott. A hit nem olyan drága kincs, 
amit az üvegszekrénybe kell tennünk és ott csodálnunk. Nem erről 
van szó. A hit egy olyan kincs, amit magyarázni és értelmezni kell. 
Erre vonatkozik a Máté-evangélium két fejezetére tett utalás, ami 
ilyen értelemben ősi gondolat, nem Ferenc pápa gondolata. Én tehát 
azt mondtam, hogy a migráció kérdésében, ha ezt a két fejezetet ol-
vassuk, őszintén, az Úr előtt, akkor a migrációhoz való hozzáállá-
sunk meg fog változni. Mert van egy közös emberi nem. A Szent-
szék hetven éve minden évben készít egy üzenetet a vándorlók és 
menekültek világnapjára, ami idén is szeptember végén lesz. Ezek 
az üzenetek hangsúlyozzák különösen azoknak a reményét, akiket 
áldozatoknak nevezünk. Azokét, akiknek valamilyen okból el kel-
lett hagyniuk a saját országukat. Nekünk itt van egy bizonyos biz-
tonságunk és stabilitásunk, ami nekik nincsen. Ezt fontos látnunk 
ahhoz, hogy megértsük ezeket az embereket, és hogy közvetíteni 
tudjuk az irgalmat. Ferenc pápa nagyon sokat beszél az irgalomról, 
és az emberek közötti szeretetről, amelynek megvannak a maga ne-
hézségei. És biztosan vannak problémák, hatalmas problémák a 
migrációval kapcsolatban. Nem minden menekült szent. De nem 
is minden menekült bűnöző vagy terrorista. Ezért itt is szükség van 
a megkülönböztetésre. Azt mondom, hogy ennek nem lehet politi-
kai motiváció az alapja. Ennek az alapja csak a mi közös embersé-
günk lehet. Ha nem akarjuk megérteni ezeknek az embereknek az 

árkával való találkozá-
sára, a Vatikán sikeres 
Kína-politikájára, de 
például Kuba világ-
politikai elszigeteltsé-
gének enyhítésére is. 
Mint diplomata, mit 
jelent önnek a pápa ál-
tal képviselt diplomá-
ciai irányvonal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent Benedek ünne-
pén Ön a következőket 
mondta Pannonhal-
mán: „Az egyházi ta-
nítás szerint az ember 
Isten képét hordozó 
lény, és ez a tulajdon-
sága nem vész el attól, 
hogy országhatárokat 
lép át. Jézus szavai 
szerint az utolsó íté-
letkor azokat állítják a 
jobb oldalra, akik az 
idegent befogadták.” 
Azt javasolta, hogy a 
menekültek kérdésé-
vel kapcsolatban fő-
ként a Máté-evangéli-
um 5. és 25. fejezetét 
tanulmányozzuk. Mi 
Ferenc pápa üzenete 
ebben a sok vitát ki-
váltó kérdésben? 
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igazságát, mérlegelve, a maga teljességében, azzal saját magunk-
nak sem szolgálunk. És egyszer majd számot kell erről adnunk 
Isten előtt. Úgy hiszem, hogy ezek az üzenetek segítenek bennün-
ket, hogy megértsük, mit szeretne tenni Isten közöttünk. Nem jut-
hatunk el a teljes egységre, mert nem tudjuk mindenki szándékát 
megérteni. De egyfajta érzékenységre van szükségünk, ami az igaz-
ság kereséséből fakad. Az igazság pedig szabaddá tesz. Ennek kell 
lennie annak az iránynak, amely a miénk, mint keresztényeké. Ha 
keresztény országunk van, akkor itt az igazság keresésének kell len-
nie a középpontban akkor, amikor a magatartásformáinkat kiala-
kítjuk azokkal szemben, akik körülöttünk élnek, de az idegenekkel 
szemben is. Ez nem egy olyan döntés, amit egy és mindenkorra 
meghozunk, hanem egy folyamat, ami zajlik, méghozzá az életünk 
végéig. Itt megint a megkülönböztetéshez, annak szerepéhez ér-
keztünk az életünkben. Erről beszéltem Pannonhalmán. Azok a fiúk 
ott nagyon jó nevelést kapnak, és fontos, hogy megerősítsük őket 
abban, hogy az igazság keresése milyen fontos. Ez a fontos a mig-
rációval kapcsolatban, a másikra irányuló cselekvésünkkel kap-
csolatban is. 

Ez egy spirituális, de nagyon aktuális kérdés. Az életszentség Isten 
kegyelméből, és nem a mi munkánkból fakad. A kegyelem nélkül 
nem lehetséges. A Szentlélek az, aki megragad. Ő vezet el Jézus 
Krisztusnak, az Ő Evangéliumának és az egyháznak is a mélyebb 
ismeretére. Az életszentség kérdése az intenzitás kérdése is, amivel 
válaszolni szeretnénk annak az Istennek, aki mindig az ajtónk előtt 
van és kopogtat az ajtónkon. Az életszentség nem olyan jellegű, 
hogy azt mondhatnánk, hogy ma már elvégeztem az imáimat és 
kész. Az igazi imádság egy mind nagyobb szomjúságot eredményez 
bennünk. Így ezen a világon nem is tudunk soha megelégedettek 
lenni. Hiszen végesek vagyunk. Tudjuk, hogy olyan dolgokat kell 
keresnünk, amelyek fontosabbak az ételnél. Ez a dinamizmus, az 
imádság ritmusa, az imádság gyakorlása mindig nagyon egyszerű: 
azt jelenti, hogy Isten jelenlétében járunk. Ismerjük a kis történetet 
az orosz zarándokról, aki azt a rövid imádságot ismételgette: 
„Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek”. És ezt lehetséges több 
ezerszer is elismételni, amely egy nagyon mély spiritualitást jelent. 
Ez egy módszer, de találunk sok-sok másikat is. Így a tökéletesség 
mindig olyan dolog marad, amely a látóhatáron van. Ha eljönne az 
a nap, amikor azt érezzük, hogy már tökéletesek vagyunk, és nem 
kell többé tökéletesednünk, az volna az a nap, amikor meghaltunk 
lelkileg. Nem szabad az életszentséget bizonyos gyakorlatokra kor-
látoznunk, jóllehet a gyakorlatok nagyon hasznosak tudnak lenni a 
lélek növekedése érdekében. Ilyenek lehetnek a szentségek vétele, 
a kiengesztelődés szentsége és hasonlók. Ha azonban a lelki élet 
terén túlzottan elégedettnek érezzük magunkat, akkor végünk van.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferenc pápa számára 
kiemelten fontos az 
életszentségre szóló 
közös keresztény hi-
vatás. Mit jelent az 
életszentségben való 
növekedés? 
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