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Szamosi József 

AZ ELSŐ EURÓPAI MAGYAR

(Folytatás a 3. oldalon)

I.
Vajon mi magyarázza, mi teszi kötele-

zővé, hogy több mint ezer éve írók, művé-
szek, tudósok kimeríthetetlen témája ma-
radt első királyunk legendák aranyködébe
tűnő alakjának, történelmi szerepének új-
ra s újra való felmutatása? Hogy költők,
szónokok élesztgetik? Festők hívják elő a
múltból? Hogy politikusok, államférfiak
próbálják beilleszteni eszmei áramlataik-
ba példaképül? E sok kérdőjelre „dióhéj-
ban” válaszoljunk: mert minden kor magyar-
jának szüksége van az ő segítő Jobbjára, el-
igazító intelmeire. Igen, az Intelmek szigorú
parancsai nem évültek el, sőt máiglan útmu-
tatók és köteleznek.

A nagy kérdés ma is: akarunk, tudunk-
e egy emberséges, magas morális mércét
szem előtt tartó Nyugathoz kapcsolódni,
önként levetve magunkról a különféle be-
lénk gyökérzett, megavasodott faji, vallási,
műveltségi előítéleteket? Nincs más lehe-
tőségünk ugyanis az egyre szövevénye-
sebb politikai, társadalmi változások kö-
zötti megmaradásra, csakha az Intelmek
szavaival „mindíglen elmédben tartod,
hogy mind az embereknek egy állapotjuk
vagyon, és hogy semmi fel nem emel, ha-
nemha az alázatosság, és semmi meg nem
aláz, hanemha a kevélység és gyűlölség”.
Nehéz szavak, de nem lehet őket kikerülni.
Köznapi nyelvre fordítva: testvérnek érzed-
e a másikat? A régi ellenséget is: románo-
kat, szerbeket vagy közelebbről: arabokat,
zsidókat, cigányokat?  - Mert ezen fordul
meg a mi, de egész Európa sorsa. De nehogy
eltévedjünk a napi politika posványában,
maradjunk csak első királyunk közelében.

Ahogy tanultuk, István király minden
évben, augusztus 15-én törvénylátó napo-
kat tartott Fehérváron. Ezt a napot ő nyil-
vánította ünnepnek, azóta is augusztus 15-e a
legrégibb nemzeti ünnepünk. Az Egyház hi-
vatalosan Mária mennybemenetele, menny-
bevételének napjaként jegyzi ezt a napot, mi
magunk százados hagyományt tartva, Nagy-
boldogasszony Napjaként üljük meg egy-
aránt emlékezve arra,hogy István király ezen
a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Má-
ria oltalmába s tette meg hazánk védasszo-
nyának, de ő maga is ugyanezen a napon halt
meg, ahogy kívánta Esztergomban. A világ-
egyház a Millennium (1896) óta, a Magyarok
Nagyasszonya, a Patrona Hungariae tisztele-
tére külön ünnepet iktatott be október 8-ra.

Első királyunk életéről három legenda
tudósit. Életrajzának az ún. Nagyobb Le-
gendát tekinthetjük, amely még István fel-
emeltetése előtt, 1083 előtt íródott. Bár a
legendák mai értelemben nem tudományos
életrajzok, de igenis ezek őrizték meg a tör-
ténelmi egyéniség emlékét. Nem sokkal ké-
sőbbi a Kisebb Legenda, míg a harmadik
Kálmán király idejéből való, ez Hartvik
győri püspöknek az előzőket sokban kiegé-
szítő krónikája. Ez beszéli el többek közt a
koronaküldés körülményeit és beszámol az
esztergomi koronázásról is. Egyébként
csak a Kisebb Krónika nevezi meg István
születési helyéül Esztergomot (Oppidum
Strigoniense), ahol már Géza nagyfejede-
lem pompás palotát építtetett. Ugyanígy
belőle tudjuk, hogy a Szentkirály a pihe-
nést, a harcbeli fáradalmakat leginkább va-
dászatban kereste s távolról sem az az ősz-
szakállas, csak síró, imádkozó aggastyán
volt, amilyennek a jámbor barokk-kor stili-
zálta. Ha a kereszténnyé vált országát ve-
szély fenyegette, személyesen is részt vett a
harcokban. Végtére is nem tagadta meg,
hogy Árpád-vér folyik ereiben. Talán apjá-

tól örökölte kemény, elszánt természetét,
csak ily módon tudott elég radikálisan le-
számolni lázadó rokonaival. Pedig nem volt
bosszúálló, sőt inkább megbocsátó.

Akárhonnan nézzük: kivételesen sikeres
államférfi volt: élete és életműve egyaránt re-
mekmű. Diplomáciai házassága is szerencsés
és beteljesült utolsó kívánsága, hogy az Isten-
anya égi felvétele napján haljon meg.

Különös, hogy a legendaírók s még in-
kább a későbbi krónikások, milyen értet-
lenül vették tudomásul, amit a Nagyobb
Legenda említ először: „Mária mennybe-
menetelének ünnepét - írja - nyelvükön,
nevének hozzáadása nélkül hívják Király-
nő, azaz Nagyasszony napjának”. A Gel-
lért Legenda már megütközéssel állapítja
meg: „...az Isten anyjának tulajdon nevét a
magyar nemzetben nem említik, hanem
csak Nagyasszonynak nevezik”. Igen bi-
zony: Szűz Máriát már eleink Magyarok
Nagyasszonyának tekintették s a Mária-
ünnepeket saját nyelven nevezték el Bol-
dogasszony-ünnepeknek. Így lett Mária
mennybemeneteléből Nagyboldogasszony
- s egyszersmind legelső nemzeti ünnepünk.
Tehát a Patrona Hungariae-kultuszt István
király plántálta el, nem a barokk-kor szüle-
ménye, mint a legtöbb keresztény országban! 

II.
Boldogasszony a magyar nép életében 
Milyen mélyre eresztette gyökereit a

Mária-tisztelet magyar földön, annak
számtalan példáját találjuk. Legismertebb
természetesen Nagyboldogasszony napja,
amiről az imént szóltunk. Folytathatjuk a
sort tovább: Gyümölcsoltó Boldogasszony
az Angyali üdvözlet (Annuntiatio) emlék-
napja március 25-én, kilenc hónappal ka-
rácsony előtt. Az elnevezés a gyümölcsfák
oltásának idejével függ össze. Sarlós Bol-
dogasszony a Visitatio ünnepe, július 2-án,
Mária és Erzsébet találkozását idézi s az
aratásra utal, amikor még sarlóval arattak.

Kedves Testvéreim! 

1. Boldog XXIII. János pápa Pacem
in terris enciklikája fénysugárként érke-
zett a hidegháború napjaiban a jóakaratú
férfiakhoz és nőkhöz. A kijelentéssel,
hogy az igazi béke megköveteli „az Isten-
től alapított rend megtartását”, a szentatya
rámutatott a békés társadalom oszlopai-
ra: az igazságra, az igazságosságra, a sze-
retetre és a szabadságra (vö.: Pacem in
terris 27). A modern kommunikációs esz-
közök előretörő hatalma jelentős részben
hátteret adott az enciklikához. XXIII. Já-
nos különösen is a médiákra gondolt,
amikor a tudomány és a technika által fej-
lődő tájékoztatási eszközök alkalmazása-
kor és a népek közötti kölcsönös megis-
merés elterjedéséhez „előkelő tárgyilagos-
ságot követelt, és elutasította a híradásnak
azokat a formáit, amelyek más országok
hírnevét sértik, mert meggyalázzák az
igazság és az igazságosság parancsait”
(vö.: Pacem in terris 90).

2. Napjainkban, amikor a Pacem in
terris enciklika 40 évvel ezelőtti megjele-
nésére emlékezünk, jóllehet a népek ellen-
séges tömbökben való megosztottsága
legnagyobb részt csak fájdalmas emlék,
mégis a világ sok részében még mindig hi-
ányzik a béke, az igazságosság és a szoci-
ális biztonság. A terrorizmus, a konfliktu-
sok a Közel-Keleten és más régiókban, a
fenyegetések és viszontfenyegetések, az
igazságtalanság, a kizsákmányolás, vala-
mint a születés előtti és utáni emberi élet
méltósága és szentsége elleni támadások
mind korunk ijesztő valóságai. Időköz-
ben az emberi kapcsolatok alakulására és
a politikai, társadalmi élet befolyásolásá-
ra - mind pozitív, mind negatív értelem-
ben - a média hatalmának rendkívüli nö-
vekedése tapasztalható. Ezt érinti a kom-
munikációs eszközök idei, 37. világnapja
számára általam választott téma: „A
kommunikációs eszközök az igazi béke
szolgálatában a Pacem in terris fényében”.
A világ és a média még mindig sokat
tanulhat XXIII. János pápa üzenetéből.

3. Média és igazság. Minden kommu-
nikáció fő erkölcsi követelménye az igaz-
ság tisztelete és szolgálata. Az emberi
kommunikáció számára nélkülözhetetlen
a szabadság, hogy megvizsgálja és ki-
mondja azt, ami igaz, mégpedig nem csu-
pán a tényállást és az arról szóló informá-
ciót illetően, hanem még inkább az embe-
ri személy természetére és rendeltetésére, a
társadalomra és a közjóra, valamint az Is-
tennel való kapcsolatunkra vonatkozóan
is. A tömegtájékoztatásnak ebben a tekin-
tetben elengedhetetlen felelőssége van, mi-
vel ez az a modern színtér, ahol a gondo-
latok kicserélődnek, és az emberek növe-
kedhetnek a kölcsönös megértésben és
szolidaritásban. Ezért védelmezte XXIII.
János pápa azt az emberi jogot, hogy
„szabadon keresse az igazságot, s az er-
kölcsi rend és a közjó határain belül ki-
nyilváníthassa és terjeszthesse vélemé-
nyét”, mint a társadalmi békéhez szüksé-
ges  követelményt  (Pacem 12). A média

AZ IGAZI BÉKE
SZOLGÁLATÁBAN

II. János Pál pápa üzenete 
a Kommunikáció 37. Világnapjára

Említsük a többiek közül még Gyertya-
szentelő, Kármelhegyi és Havas Boldog-
asszonyt. De ide fűzhetjük Szűz Mária
születésnapját (latinul Nativitas) szeptem-
ber 8-án. Magyarul szinte becézve nevezik
Kisasszony Napjának. A népi kalendári-
um egyik jeles napja, országszerte emle-
gették a híres kisasszony-napi búcsúkat.

A Mária-kultusz emlékeit őrizi számos,
város és falusi helynév, még inkább a népi
építészet és főleg irodalmi, zenei életünk
sokszép alkotása. Ám a botanikai irodalom
sem marad el mögöttük. Egész csomó vad-
virágnév kapcsolódik Boldogasszony nevé-
hez. Csak emlékezetből néhány: Boldog-
asszony rózsája (Lychnis coronaria), mond-
ják Mária rózsának is. A liberális divat pró-
bálja eltörölni a vallásos elnevezéseket, a
Boldogasszony rózsája ma hivatalosan Bár-
sonyos kakukkszegfű! A falu ajkán azonban
tovább él a hagyomány, így a Boldogasszony
ága, egy ciprusfajta; a Boldogasszony
tenyere egy menta-féle gyógynövény neve;
Boldogasszony papucsa, más néven Mária
cipellője, ugyancsak egy kevéssé ismert
vadvirágé és ki gondolná, hogy a Boldog-
asszony haja, egy gyomnövény, afféle aran-
ka kitüntető elnevezése. Ha egy kisgyerek
magasból leesik és nem történik baja, akkor
azt mondják Szűz Mária kötényébe esett.

Lehet csak véletlen, hogy Nagyboldog-
asszony és Szent István ünnepe a naptárban
is szinte össze van kapcsolva. Országosan
ünnepségek fénypontja mindig a budapesti
Szent István körmenet volt és maradt, de
Esztergom például - történelmi okokból is -
Nagyboldogasszonyt tekintette főünnepé-
nek. A kettőt csodálatos költőiséggel fűzi
egybe több százados népének, az „Ah hol
vagy magyarok tündöklő csillaga” kezdetű
ének, amely ma is templomi használatban
van. Ennek szövegét az ún. Dőri kéziratos
ismeretlen szerzője hagyta ránk (1763). Ez
a Szent István ének méltó párja a „Boldog-
asszony Anyánk”-nak.Idézem a 3.versszakot:

Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
Kertésze e kertnek István király vala,
Be megsötétedett örvendetes napja.
Különös, hogy éppen ez utóbbi, István

királyra vonatkozó szép sor - nem tudni mi-
kor és miért, eltűnt az énekeskönyvekből s
helyette ma ezt éneklik: „Katolikus hitnek
bő volt szép virága”. S ez sehogysem illesz-
kedik sem az előtte lévő sorokhoz, sem az
utána következőkhöz. Értelmileg sem! Ko-
dály Zoltán, mint tudjuk, négyszólamú kó-
rusművet készített, ő így változtatta meg a
szóban forgó sort: „Isten igéje élt, bő volt
szép virága”. Ez sem mondható sikeresnek.
Különben Kodály a ma énekelt elnyújtott,
lágy, búsongó dallamot keményebbre fogta
s a magyar prozódiához igazította. Nagy va-
lószínűség szerint az a régi változat az ere-
deti, amit a csángók ma is énekelnek.

Az elmondottakhoz hadd tegyem még
hozzá, hogy ez az ének nem egy síró, zoko-
gó könyörgés, jóval több: egy nemzet fáj-
dalma kiáltja: Hol vagy István király?
Mintegy kiköveteli századok homályából a
Szentkirályt: Hol vagy hát? Jelenj meg!
Szükségünk van Rád! Kell a segítséged, a
tanításod s a „bölcs vessződ” (Babits) is.

Befejezésül: az István királyra való em-
lékezést a koronás Magyarok Védasszonyá-
nak tündöklése ragyogja körül. Ebben a
fényben látjuk és láttatjuk első királyunkat,
akit nem kis büszkeséggel tekintünk az első
európai magyarnak és mindmáig a legkü-
lönbnek. Ezt ma különösen időszerű mé-
lyen vésni elménkbe és szívünkbe.  

Szent István király, szoborcsoport,
Parlament, kupolacsarnok, Budapest,

Fotó: Markovics Ferenc
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IMASZÁNDÉKOK
Júliusra

1.

Imádkozzunk a népek vezetőiért és a
közgazdaság, a pénzvilág felelőseiért: talál-
ják meg annak módját és feltételét, hogy az
emberhez méltó élet eszközei minden nép
számára biztosítva legyenek.

Imaszándékunkban a Szentatya szinte
lehetetlent kíván, mert az emberhez méltó
élet eszközeit nem fogja a pénzgazdaság
biztosítani a népek számára. A pénzgazda-
ság egy „g” betűvel gazdagítja uralmát szer-
te a világon, amíg az megfelel a pénzgaz-
da(g)ságnak, illetve hozzájárul annak fejlő-
déséhez.Minél erőteljesebb a fejlődés,a pénzgaz-
daság és a pénzgazdagság elvárásai annál
vehemensebbé válnak. Hol maradnak itt a
szegényebb népek és a szegény emberek? A
sérültek, károsultak, elhagyottak és elhagya-
tottak, árvák és elmagányosodottak...? Akik
képtelenek lépést tartani a kor követelmé-
nyeivel, fejlődési igényeivel, a pénzgazda-
ság megismerésével és feldolgozásával...

Itt a Szentlélek Úristentől kell kérni segítséget.
Úgy hiszem sokáig kell várni, amíg a

„globalizáció” címszava mögé bújt és bújó
csoportok a pénz segítségével hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a szegények is hozzájut-
hassanak a pénzuralom „áldásaihoz”.

Ha történelmünkben lassan csökken a
gonosz lélek által mindig újra épített biro-
dalmak száma, pl. a „III. Birodalom”, a
„Szovjet Birodalom”, de az erőfeszítések
nem szűnnek meg azok újraélesztésére, csak
éppen új formát öltenek terrorizmus vagy
más néven (Irak elleni háború, terrorista cso-
portok működése számos országban).

Isten, a történelem ura, képes megakadá-
lyozni a terrorista fejlődést, még a pénz-
gazdaság, a globalizáció vadhajtásait is.

2.
Imádkozzunk Afrika AIDS-ben és más

súlyos betegségekben szenvedőiért: az orvo-
sok és ápolók szeretetteljes gondozása révén
tapasztalják meg Isten vigaszt nyújtó jóságát.

Együttérző szavakkal lehet enyhülést,reményt
közvetíteni, lehetséges fájdalmat enyhíteni, a bete-
gek gyógyulását fokozni, erősíteni.Végül lehet e-
gyéni és közös imádsággal Isten erősítő, gyógyító
erejének kiáradásáért könyörögni - már itt a földön.

Ha könyörgésünk látszólag nem nyer meg-
hallgatást,hivatkozhatunk Jézusra:„A mennyek
országát az erőszakosok nyerik el” (Mt 11, 12).

Augusztusra
1.

Imádkozzunk a tudósokért és a kutató-
kért, hogy meghallják az Egyház szüntelen
sürgetését: bölcsen és felelősen használják
fel eredményeiket.

Összefoglaló kifejezéssel kutató-tudósnak
nevezhetnénk azokat, akik valamilyen szak-
területen a viselkedés-, élet-, fejlődési módokat
kutatják. Erre általában valamilyen, aktuális
esemény ad okot,például egy új elem,kóroko-
zó, gén stb. felfedezése.A kutatás egyik motor-
ja a kíváncsiság: mi az új, milyen tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, amit felfedeztek? Ha ne-
gatív jelenségről van szó - betegség, járvány -
, nagyon sürgős a kórokozó identifikálása,
oltó- és ellenanyag előállítása (A-típusos tü-
dőgyulladás - SARS) a halálesetek megaka-
dályozása, illetve elkerülése érdekében.

Sok esetben nem ismerjük, hogy hol van a
határ, amelyet soha sem lenne szabad átlép-
nünk felelősségünk tudatában, még akkor
sem, ha ez a határ még nincsen meghatároz-
va, csupán csak lelkiismeretünkben vagy jó-
zan értelmünkben létezik. Minden rendelke-
zésre álló lehetőséggel meg kell akadályoz-
nunk a visszaéléseket! Még akkor is, ha a ta-
lálmány, felfedezés jelentősége ma még belát-
hatatlan, mert semmit sem derítettek fel veszé-
lyességéről, alkalmazásának következménye-
iről, elterjedésének szabályozhatóságáról stb.
Imádkozzunk, hogy a felelősségtudat legyen
kutatóink egyik legnagyobb kincse!

2.
Imádkozzunk a fiatal egyházak kateké-

táiért, hogy szilárdan tegyenek tanúságot az
Evangéliumhoz való hűségükről.

A szilárd tanúságtétel egy vagy több alap-
vető élményen alapszik. Erre épít a rendsze-
res vallásos gyakorlat folyamán elért hitbeli
növekedés. Ez utóbbi élményanyag lassan
életmeghatározó meggyőződéssé válik. A
meggyőződéshez hozzáigazítandók a szemé-
lyes körülmények - amennyiben ezek változ-
tathatóak; az életfelfogás és annak elmélyülő
ábrázolása. Az Egyházhoz való hűség a ta-
núságtételben nyilvánul meg, ami az élet teljes
feláldozását is jelentheti...

Fejős Ottó

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
A lányom és a barátja

Párizsból kaptuk a következő levelet:
„Kedves Atya, kérem, segítsen rajtunk,
aggódó szülőkön. Nem tudjuk, mitévők
legyünk. Hivő, gyakorló katolikus házas-
pár vagyunk. Házasságunk harmonikus,
boldog, szeretjük egymást. Férjem jó ál-
lásban van, anyagi gondjaink nincsenek.

A Jóisten három gyermekkel ajándé-
kozott meg bennünket, akiket igyekez-
tünk vallásos szellemben nevelni. Eddig
nem is volt velük semmi baj. Most azon-
ban a 16 éves nagylányunk, aki eddig a
család szemefénye volt - aranyos, rendkí-
vül csinos, intelligens, segítőkész - egy-
szerre megváltozott, nem ismerünk rá.

Az történt, hogy megismerkedett egy
nála 5-6 évvel idősebb fiúval, egymásba
szerettek és a szó szoros értelmében ‘éj-
jel-nappal’ együtt vannak. A fiú egyete-
mista, nem a mi esetünk, már csak azért
sem, mert nem hivő, szülei elváltak. A
család meglehetősen jómódú, ami abból
is látszik, hogy a fiúnak saját lakása van.
A lányunk kijelentette, hogy össze akar
költözni a fiúval. Ezt természetesen elle-
nezzük: a lány még iskolába jár, le kelle-
ne érettségiznie és szerettük volna, ha to-
vább tanul, a tehetsége megvan rá. De a
lányunk nem hallgat ránk.

Mit lehet, mit kell ilyen esetben ten-
nünk? Ha megakadályozzuk, hogy elköl-
tözzön hazulról - a gyerek még kiskorú -
akkor kitör a háború, az atmoszféra elvi-
selhetetlenné válik és a végén képes rá,
hogy mindent felrúgjon. Már a gondolat
is elviselhetetlen, hogy megszakít velünk
minden kapcsolatot, vagy, hogy a rendőr-
séggel kelljen hazahozatni. Ha viszont
eltűrjük, hogy összeköltözik a fiúval, ki-
csúszik a kezünkből minden kontroll, de
legalább nem szakad meg a kapcsolat,
támogathatjuk anyagilag és így nem függ
ebből a szempontból a fiútól. És, ha -
amit remélünk - mégis rájönne, hogy té-
vedett, nem égetett fel maga mögött
minden hidat és bármikor hazajöhet,
mintha semmi se történt volna.

Más lapra tartozik, hogy az ügy mi-
lyen hatással lesz a két serdülőkorban lé-
vő fiúra - a három testvér nagyon szereti
egymást - nehéz előre megmondani. Le-
het, hogy megértéssel lesznek nővérük
iránt, de az is lehet, hogy szembefordul-
nak vele. A lányunk eddig a két fiú szá-
mára is példakép volt. Ha most csalód-
nak, az traumát okozhat ebben a korban,
vagy pedig erkölcsi gátszakadást. Mit
tegyünk Miklós atya?”

Miklós atya válasza:

Mindenekelőtt köszönöm a velem
szemben tanúsított bizalmat, mely egy-
ben megtisztel és megterhel. Igyekszem
elmondani gondolataimat a levél olvasá-
sakor, de mindjárt azt is bevallom, hogy
nincsenek patentreceptjeim. A levélben
ecsetelt probléma, sajnos, nagyon elterjedt
és főleg hivő, katolikus családok számára
belső vívódást, lelkiismereti kérdést okoz.

Az áprilisba kelt levél szövegéből az
a benyomásom támadt, hogy írója gyors
választ vár. Válaszomat ezért közvetle-
nül is továbbítottam. De tekintve, hogy a
felvetett kérdés általános érdeklődésre
tarthat számot, hasznos lehet, ha az

ÉLETÜNK hasábjain is megjelenik.
Mindenekelőtt néhány utalás arra, ho-
gyan élték meg és hogyan reagáltak álta-
lam is ismert szülők, amikor szembesül-
tek a levélben vázolt problémával, majd
ismert szólamokat világítunk át.

A)  Egy helyzetkép

A jelenség az elmúlt évtizedek során
annyira elharapózott, hogy sokszor még
olyan szülők is, akik magukat hivő ke-
resztényeknek vallják, és ennek megfe-
lelően rendezik be az életüket, kényte-
len-kelletlen tudomásul veszik, hogy az
erkölcsi felfogás a fiatalok egymás közti
kapcsolatát illetőleg megváltozott. Ha
megkísérlik felhívni a figyelmet bizo-
nyos alapvető erkölcsi elvekre, akkor
legjobb esetben az a válasz, hogy ez túl-
haladott álláspont, a házasságon kívüli
együttélés „természetes” és különben is
ma már „mindenki” így tesz.

A szülők - mit is tehetnek mást - ebbe
beletörődnek és legalább igyekeznek
megóvni felnőtté cseperedett gyermeke-
iket azoktól a veszélyektől, amelyek az
ilyen korai és „szabad” kapcsolatok ese-
tében felmerülhetnek és esetleg egész
életükre kiható következményekkel jár-
hatnak. Ezek elkerülésére pl. megenge-
dik, vagy legalábbis eltűrik, hogy a „barát”
vagy „barátnő” éjszakára maradjon, és
mintegy családtagként kezelik, beleegyez-
nek, hogy kettesben kiránduljanak vagy
elutazzanak. Ilyen módon legalább tu-
domást szereznek, hogy csemetéjük miben
sántikál és ezt meg tudják vele beszélne,de
a „partner”-t is megismerhetik köze-
lebbről és talán vele is szót tudnak érteni.

Vannak persze esetek, ahol ez a fajta
szülői engedékenység - ami nem azonos
a helyesléssel - nem vezet célhoz, ha pl. a
„partner” drogos, alkoholista, bűnöző
vagy bármi módon erkölcsileg kifogásol-
ható, illetve rossz hatással van környeze-
tére. Ilyenkor a szülők határozott fellé-
pése elkerülhetetlenné válik saját gyer-
mekük érdekében.

Persze minden eset különbözik a má-
siktól, ennélfogva nem lehet olyan sza-
bályokat felállítani, amelyek minden
esetben érvényesek. Annyit minden szü-
lő megtehet, ha tanácsra, irányításra van
szüksége,hogy az ügyet megbeszéli valaki-
vel, akihez bizalma van, és akinek megvan
a szakmai felkészültsége (családtanácsadó,
nevelési tanácsadó, pap, pszichológus).

B) Szólamok a bonckés alatt

„Ha két ember szereti egymást, az
együttélés természetes.”

Ha a kiskutyák találkájára mondjuk,
hogy „természetes”, az fedi a valóságot.
Az embernél a dolog nem ilyen egysze-
rű: természetéhez hozzátartozik az érte-
lem. Természetes, amit az egész ember
tesz, értelme irányításával. Aki kikap-
csolja az értelmet, attól fosztja meg ter-
mészetét, ami azt emberivé teszi.

A szerelem az emberi személyiség vi-
rágba borulása. Ehhez idő kell, figyelmes
gondozás, türelem. Ez a természet rend-
je. Aki idő előtt letépi a bimbót, ne cso-
dálkozzék, hogy sose fog virítani. A sze-
relemnek érnie kell, közösen kell gondo-
san érlelni, hogy beteljesülhessen.

„A szerelem két ember magánügye.
Senkinek sincs beleszólása.”

Érdekes, hogy ezt az álláspontot sem
a múltban, sem a jelenben nem tette ma-
gáévá a világ egyetlen társadalma.A sze-
relmesek nem élnek légüres térben: a
többi emberrel való kapcsolatoknak, a
hétköznapi élet apró-cseprő ügyeinek
zavartalanságát jogi és erkölcsi normák
szabályozzák. A társadalom feladata,

hogy minden tagjának javát biztosítsa és
őrködjék a normák betartása felett. Ha
két ember kapcsolata ezeket sérti, akkor
a társadalomnak igenis van ebbe bele-
szólása. És talán van valami beleszólása
a szülőknek is, hiszem ők adtak életet
gyermekeiknek, ők nevelték őket, gon-
doskodtak róluk. Felelősnek érzik
magukat gyermekeik sorsáért, boldo-
gulásáért és aggodalommal figyelik első
szárnypróbálgatásaikat, ismervén az
evvel járó veszélyeket, amelyektől sze-
retnék őket megóvni. Ez a beleszólás
persze felnőtt gyerekeknél felnőtt síkon
fog lefolyni: szülők és gyermekek nyu-
godt, tárgyilagos beszélgetés keretében
közösen keresik a megoldást. A fenye-
getés, tiltás, indulatoskodás semmire se
vezet, csak elmérgesíti a helyzetet.

„A fiatalok ma szabadon élik az éle-
tüket, és nem hagyják rég letűnt korok ér-
telmetlen, vaskalapos előírásaitól befo-
lyásolni magukat.”

Valóban ebben állna a szabadság?
Attól lesz-e egy autós szabad, ha felrúgja
a közlekedési szabályokat? Kétségtelen,
ezek korlátokat jelentenek, de éppen így
teremtik meg a közlekedés biztonságá-
nak feltételeit, szabadságát. A szabad-
ságba bele lehet pusztulni, ha gátlásta-
lan, ha nincs iránya; de minden kibonta-
kozás, haladás alapja, hogy cél érdeké-
ben sűríti össze az erőket. A benzin ak-
kor hasznos, ha nem „szabadon” ég el,
hanem bezárva a motorba fejti ki hajtó-
erejét. A szabadság valamitől, lehet kiin-
dulópont; a szabadság „valamire” visz
célhoz, ad értelmet és tartalmat.

Ami mármost a „letűnt korok értel-
metlen, vaskalapos előírásait” illeti, nem
vitatható, hogy évezredeken keresztül
beváltak. Lehet, hogy megújulásra szo-
rulnak, a megváltozott körülményeknek
megfelelően. Az ember természetének
lényege azonban nem változott. Márpe-
dig ezek a „vaskalapos előírások” reá
épültek. A megszabadulás tőlük eddig
csak bajt és káoszt hozott. Gyümölcsei-
ről ismeritek meg...

„Ma már az embernek nem kell Egy-
ház és papok gyámkodása: eléggé felvilá-
gosult, hogy maga döntse el, mi a helyes
és mi nem. A szerelemhez pedig nem kell
a Jóisten.”

A felvilágosultsághoz csak gratulálni
lehet. De meg szabad kérdezni: a szeren-
csétlen házasságok és válások tömege, az
apa, anya nélkül felnövő gyermekek, a
halálos abortusz-járvány, a pornográfia,
a szexuális elhajlások terjedése, a gyer-
mekeken elkövetett erőszak, a kábító-
szer- és alkoholbetegség térhódítása
mind a felvilágosultság eredménye? Ha
így lenne, akkor az az átkos „gyámko-
dás” talán mégis emberibbé tette az em-
bert. Talán az volt az igazi felvilágosult-
ság, amikor a szerelemhez még kellett a
Jóisten. Mert hát valami köze azért Neki
is van hozzá: az Ő ötlete volt, hogy az
embert férfinek és nőnek teremtse, hogy
ezek szeressék és segítsék egymást, és
hogy szerelmük révén folytassák az Ő
teremtő munkáját. A felvilágosultság
imént felsorolt „eredményei”-t pedig
semmiképp se Ő találta ki...

*

Ha egy családban olyan eset adódik,
amilyent levélírónk ecsetel, nincs kizár-
va, hogy a szülők első reakciója értetlen,
sőt haragos szembefordulás lesz a „há-
látlan, önfejű” lázadóval. Persze előbb
vagy utóbb minden felelősségteljes szülő
felteszi a kérdést: „Hol hibáztunk?” - Te-
kintve, hogy a szülők és gyermekeik köz-
ti viszony alakulása sokszor apróságo-
kon múlik, melyek nem is tudatosak, a
következő alkalommal áttekintjük eze-
ket a hibaforrásokat, hátha sikerül egyi-
két-másikát kiküszöbölni.

Frank Miklós

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kér-
jük helyi terjesztőinkkel (misszió-
inkkal) rendezni! Csak a kiadóhi-
vatalból postázott újságok előfize-
tését kérjük az „Életünk” münche-
ni postabank számlájára befizetni.

A szerkesztőség
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A RÓZSAFÜZÉR 
TITKAINAK EREDETE

ISMERJÜK MEG PAPJAINKAT
Ismerjük meg papjainkat című sorozatunkban bemutatjuk a nyugat-európai
magyar lelkipásztori szolgálatban működő papjainkat. Bemutatásuk egyben
meghívó arra, hogy a külföldön lakó, esetleg ideiglenesen külföldön tartózko-
dó magyarok, illetve magyarul beszélő fiatalok, tanulók, munkakeresők Ma-
gyarországról, a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely országából, igénybe
vegyék lelkipásztori és egyéb szolgálataikat távol a hazától, az idegenben.

és az eucharisztia Szent Irene-
usz műveiben. 1983-1985 kö-
zött káplán volt Szécsényben.

1985-1988 között a ró-
mai Pápai Magyar Egyházi
Intézet ösztöndíjasa. Az el-
ső tanévben levéltári kuta-
tást folytatott a Vatikáni
Titkos Levéltárban, 1986-
1988 között pedig az Au-
gustinianumban diplomát
szerzett patrológiából.

1988-1989-ig Esztergomban érseki
szertartó, 1989-1995-ig érseki titkár, 1995-
1998-ig irodaigazgató-titkár. Közben 1988-
tól az esztergomi Hittudományi Főisko-
lán óraadó tanár volt, ahol latint, kateké-
tikát, liturgiát, végül patrológiát tanított.

1998. szeptember 1-től a római Pápai
Magyar Egyházi Intézet rektora. Ezzel
egy időben Boldog Apor Vilmos és
Batthyány-Strattmann László szentté-, il-
letve boldoggá avatásának posztulátora,
1999. december 1-től a Magyar Köztársa-
ság Szentszék melletti nagykövetségének
egyházi tanácsosa, 2000. január 29-től az
Olaszországban élő magyar katolikusok
lelkipásztori koordinátora, 2000. augusz-
tus 31-től a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia római agense.

1991-ben lett pápai káplán, 1994-ben
pápai prelátus.

2002-ben az Olasz Köztársaság lovag-
ja kitüntetésben részesült.

Publikációi: Licencia dolgozata rész-
ben publikálásra került a Központi Sze-
minárium Magyar Egyházi Irodalmi Is-
kolájának kiadványában. Doktori dolgo-
zatának második kötete, Ireneusz „Az is-
teni igehirdetés feltárása” című művének
fordítása pedig megjelent az Ókeresz-
tény Írók 8. kötetében, Szent István Tár-
sulat, Budapest. Számos más fordítása is
megjelent e sorozat köteteiben (vértanú-
akták, Tertullianus, Ciprián), valamint
Carlo Maria Martini bíboros négy lelki-
gyakorlatos beszédét fordította magyar-
ra. 1991-től szerkesztője a Római Ma-
gyar Dokumentumok sorozatnak, a-
melyben szintén jelentek meg fordításai.

Tanulmányai jelentek meg: az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati
Könyvében „Az egyházmegyei zsinat rövid
története”, a Vigiliában (1998/4/247-252)
„VI. Pál és Mindszenty József” és a Magyar
Egyháztörténeti Vázlatokban (1999. 1-2.
szám) „Mindszenty József bíboros levelei a
Pápai Magyar Egyházi Intézetben”címekkel.

Rómában minden hónap utolsó va-
sárnapján 11 órakor van magyar szentmi-
se (kivéve július, augusztus, december
hónapokat) a Santa Maria dell’Orazione
templomban, a Római Magyar Akadé-
mia mellett, Via Giulia 1.

Augusztus 20 kapcsán és december 26-án
hagyományosan a Szent István Házban van
magyar mise 17 órakor (Via Casaletto 481).

Milánóban a hónap első vasárnapján 11
órakor van magyar szentmise a Santa Maria
della Sanitá templomban (Via Durini), kivé-
ve júliust,augusztust, szeptembert és januárt.

Ezen kívül Firenzében évente négyszer,
Torinóban, Genovában, Bolognában, Pa-
dovában, Catániában és Palermóban pedig
évente kétszer van magyar szentmise.

Érdeklődni: Pontificio Istituto
Ecclesiastico Ungherese, Via Giulia 1, I-
00186 Róma, Telefon: 0039-06/684 2648.

Cserháti Ferenc

Németh László Imre, az
olaszországi magyarok főlel-
késze. 1999. november 1-től
római magyar lelkész, majd a
Magyar Püspöki Konferencia
jelölése alapján az Olasz Püs-
pöki Konferencia Állandó
Tanácsa 2000. január 29-én
megbízatását kiterjesztette
egész Olaszországra. Kineve-
zése előbb három évre szólt,
majd meghosszabbítottak öt
évre, 2008-ig. Magyar lelkészi szolgálatát
egyéb fontos megbízatásai mellett látja el.

Németh László Imre 1956. december
11-én született Budapesten. Általános
iskolai tanulmányait Budapesten, a
Bocskai úti Általános Iskolában végezte.
A Veres Pálné Gimnáziumban érettségi-
zett 1975-ben. Ezután felvételt nyert az
Esztergomi Főegyházmegyébe. Két éves
katonai szolgálat után, amelyet Nagyatá-
don töltött, 1977-ben kezdte meg teoló-
giai tanulmányait az esztergomi Hittudo-
mányi Főiskolán. Negyedéves teológus
volt, amikor a budapesti Központi Sze-
mináriumba helyezték.

1982. június 6-án Lékai László bíboros
szentelte pappá Budapesten, a Szent Imre
Plébániatemplomban (XI. kerület). A
papszentelés után hatodévesként a Köz-
ponti Szeminárium növendékeként foly-
tatta tanulmányait. 1983-ban a budapesti
Hittudományi Akadémián szerzett doktori
fokozatot. Dolgozatának címe:A keresztség

Németh László Imre

A rózsafüzér eredetét sokan tanulmá-
nyozták.* Most csak röviden utalunk az
eredetére, amelyet tulajdonképpen négy
forrásban találhatunk meg: a zsoltározás-
ban, a Miatyánkban, az Üdvözlégyben, és
az imaláncokban. Ezekből adódott össze
kb. a 15. században a ma ismert rózsafüzér.

A 13. században a szerzetesek (ben-
cések, ferencesek, domonkosok stb.) kó-
rusban imádkozták a zsoltárokat, né-
hány helyen mind a 150 zsoltárt. Azok a
barátok, akik nem tudtak olvasni, ugyan-
akkor 150 miatyánkot mondtak a zsoltá-
rok helyett. Valószínűleg privát jelenés
formájában Szent Domonkos kapta az
üzenetet, hogy az üdvözlégyet imádkoz-
zák 150-szer a miatyánk helyett, és ezért
a domonkosokkal van összekapcsolva a
rózsafüzér terjesztése. Ezt különben
Alan de Rupe, egy domonkos a 15. szá-
zadban (+1475) említi először. Akkori-
ban tehát a rózsafüzér 150 üdvözlégyből
állt, de az üdvözlégynek csak az első,
szentírási részét mondták. IV. Orbán pá-
pa 1261-ben hozzáadta „Jézus” nevét, és
ez alkalmat adott a 15. században a raj-
navölgyi karthauzi szerzeteseknek, hogy
minden egyes üdvözlégyhez hozzáadja-
nak egy titkot Jézus életéből, amin aztán
elmélkedni, szemlélődni tudtak. Több-
nyire csak 50 üdvözlégy imát mondtak,
és így 50 titkot soroltak fel; de vannak
olyan listák is, amelyek 150 titkot tartal-
maznak. Mindez a 15. század elején
(1409-1415) történhetett a rajnavölgyi
karthauzi kolostorokban, mint pl. Trier,
Mainz, Köln, Strassburg. Úgy tűnik, hogy
a titkoknak első ilyen sorozata a kartha-
uzi Esseni Adolf (+1439) műve, akit
élénken befolyásolt a kornak Devotio
modernája, valamint a tanítványáé,
Porosz Domonkosé (+1460), aki valószí-
nűleg több ilyen sorozatnak a szerzője.
Valamivel később Alan de Rupe, do-
monkos szerzetes Douaiban 1468-70 kö-
rül megalapította a Rózsafüzér Társasá-
got, amely nagyban hozzájárult ennek az
ájtatosságnak az elterjedéséhez.

Az Üdvözlégy második része (Asszo-
nyunk, Szűz Mária...) csak később lett
része az imádságnak V. Szent Piusz pápa
szorgalmazására, aki maga is domonkos
volt, és aki hivatalosan jóváhagyta a ró-
zsafüzért (1568), és terjesztette annak
imádkozását. Ő vezette be az ünnepet
„Győzedelmes Nagyasszonyunk” tiszte-
letére 1572. október 7-én, mivel 1571-
ben ezen a napon szenvedett vereséget a
török hajóhad Lepantónál a rózsafüzér-
imahadjárat eredményeként. Az ünnep
nevét XIII.Gergely pápa 1573-ban megvál-
toztatta a „Rózsafüzér Királynője” címére.

A dicsőség és az apostoli hitvallás, va-
lamint az 50 tizedet megelőző 3 Üdvöz-

légy az isteni erényekkel kapcsolatban, a
tridenti zsinat után, a 16. században ke-
rült hozzá.A rózsafüzér titkainak számát
is lecsökkentették 15-re, vagyis minden
tizednek egyetlen titka van.

A karthauzi szerzetesek a rózsafüzér-
rel követték az őskeresztény pusztai re-
meték szokását, akik egy-egy zsoltárt
együtt elmondtak, majd csendben térdel-
ve vagy leborulva azon hosszasan elmél-
kedtek, és a végén az elöljáró összefog-
lalta az egyéni imákat a „zsoltárkollektá-
val”. A karthauziak elmondták az Üd-
vözlégy első részét közösen, Jézus nevé-
hez hozzáfűzték a megfelelő titkot, és
azon hosszasan egyénileg elmélkedtek,
vagy: inkább szemlélődtek. (Vö. Fra An-
gelico freskóit a firenzei Szent Márk ko-
lostor minden egyes cellájában.) Termé-
szetesen manapság a rózsafüzért folya-
matosan imádkozzuk, és a titokról való
szemlélődés csupán színezi a 10 Üdvöz-
légy lelkiségét. De jó volna,ha tudnánk né-
ha időt szentelni az egyes titkok hosszabb
megelmélkedésére, szemlélésére! 

A karthauziak a titkokat (50 vagy 150)
csupán ajánlották szemlélődésre. Való-
színűleg Porosz Domonkos volt az, aki az
50 Üdvözlégy imát (Quinquagena) tize-
dekre osztotta, a titkokat hozzáadta, és
elnevezte ezt az imádságot „rosarium”-
nak, vagyis Mária rózsakoronájának.** A
titkokat latinul clausulának nevezték,
mert ezek zárták le az Üdvözlégy imáját.
A titkoknak többféle sorozatát lehet
találni a 15. század karthauzi kolosto-
rainak kéziratai között. A legtöbb 50 ti-
tokból áll, de van 150 titkot tartalmazó is.

Miklósházy Attila SJ püspök

Jegyzetek:
* Miller, John Desmond: Beads and Prayers:

The Rosary in History and Devotion, Burns and
Oates, 2002; Klinkhammer, Karl Joseph: Adolf von
Essen und seine Werke (Der Rosenkranz in der ge-
schichtlichen Situation seiner Entstehung und in sei-
nem bleibenden Anliegen), Eine Quellenforschung
(Frankfurter Theologische Studien, 13), Frankfurt,
Knecht, 1972.

** Élő nyelvek is nevezik a rózsafűzért „kala-
pocskának” (a francia chapelet) vagy „rózsakala-
pocskának” (a holland rozenhoedje). !

valóban sokszor áll az igazság bátor szolgá-
latában, gyakran azonban a kicsinyes érde-
kek, a nemzeti, etnikai, faji és vallási előítéle-
tek, az anyagi kapzsiság és a különböző ha-
mis elméletek szolgálatába szegődik a propa-
ganda és a félretájékoztatás képviselőjeként.
Feltétlenül szükséges, hogy a médiára gyakorolt
nyomásnak - ilyenre találva - mindenekelőtt ma-
guk a médiában tevékenykedő férfiak és nők, de
az Egyház és más érintett csoportok is ellenálljanak.

4. Média és igazságosság. Boldog XXIII.
János pápa a Pacem in terris enciklikában so-
katmondóan szól a „közjóról, ami az egész
emberiség családjának hasznára válik” (Pa-
cem 132.) és amelyben minden ember és min-
den nép részesül, mert erre joga van.A média
globális elterjedése ebben a tekintetben kü-
lönleges felelősséget hoz magával. Bár igaz-
nak tűnik, hogy a médiumok gyakran önálló
magán vagy nyilvános érdekcsoportokhoz
tartoznak, követelmény az életre való befo-
lyásuknak az a sajátossága, hogy nem vállal-
kozhatnak arra, hogy szembeállítsák az egyik
csoportot a másikkal - például az osztályel-
lentétek, a túlzott nacionalizmus, a faji elbiza-
kodottság, az etnikai tisztogatás vagy hason-
lók nevében. Az egyik embernek a vallás ne-
vében történő felizgatása a másikkal szemben
különösen is súlyos vétség az igazsággal és az
igazságossággal szemben, ugyanúgy, mint a
vallásos meggyőződés miatti hátrányos meg-
különböztetés, hiszen mindezek az emberi
méltóság és szabadság legmélyebb alapjához
tartoznak. A média szigorú kötelessége, hogy
az eseményekről való gondos tudósítás, a té-
mák kifogástalan magyarázata és a különbö-
ző álláspontok korrekt bemutatása által az
emberi kapcsolatokban előmozdítsa az igaz-
ságosságot és a szolidaritást a társadalom min-
den szintjén.Ez alatt nem a visszás helyzetek és
viszályok szándékosan megtévesztő magyará-
zását kell érteni, hanem úgy kell végükre járni,
hogy felfoghatók és megszüntethetők legyenek.

5. Média és szabadság.A szabadság mind
követelménye, mind pedig egyik értékes gyü-
mölcse az igazi békének.A média akkor szol-
gálja a szabadságot, ha az igazságot szolgál-
ja: olyan mértékben akadályozza a szabadsá-
got, amennyire a hazugság terjesztése vagy az
eseményekre való kérdezésre méltó, érzelmi
hatások légkörének megteremtése által eltá-
volodik attól, ami igaz. Az emberek csak ak-
kor tudnak fellépni a közjó érdekében és csak
akkor tudják vállalni a közhivatalokban a fe-
lelősséget, ha szabadon hozzájutnak az igaz-
sághoz hű és elegendő információhoz. Ha a
média szolgálni akarja a szabadságot, neki
magának is szabadnak kell lennie, és ezt a
szabadságot helyesen kell gyakorolnia. Kivé-
telezett helyzete arra kötelezi a médiát, hogy a
kereskedelmi célok fölé emelkedjen, és a tár-
sadalom valódi igényeit és érdekeit szolgálja.
Még ha a közjó érdekében kívánatos is a mé-
dia számára egy bizonyos nyilvános szabá-
lyozás, ez nem a kormányzati hivatalok általi
ellenőrzésre vonatkozik. A riportereknek, de
különösen a hírmagyarázóknak súlyos köte-
lessége, hogy kövessék erkölcsi lelkiismeretük
követelményeit és ellenálljanak annak a nyo-
másnak, hogy az igazság „kiigazítása” által
eleget tegyenek a pénzügyi vagy politikai ha-
talom kívánságainak. Ez a gyakorlatban nem
csupán azoknak az utaknak a megtalálását
jelenti, amelyen a társadalom gyengébb cso-
portjai is hozzájutnak a személyes és társa-
dalmi fejlődésükhöz szükséges információk-
hoz, hanem azt jelenti, hogy a médiatartal-
mak feletti döntéseknél és a közszolgálati
kommunikációs eszközök szerkezetének és
politikájának meghatározásánál hathatós és
felelősségteljes szerepet biztosítsanak nekik.

6. Média és szeretet. „Haragjában az em-
ber nem azt teszi, ami Isten előtt igazságos”
(Jak 1, 20). A hidegháború csúcspontján bol-
dog XXIII. János pápa a következő egyszerű,
de igen mély gondolatokat fogalmazta meg
arról, hogy mit igényel a békéhez vezető út:
„A béke fenntartásához szükséges, hogy an-
nak a legfőbb törvénynek a helyébe, amelyre
ma a béke támaszkodik, egy egészen más tör-
vény lépjen, amely szerint a népek közti igazi
békét nem az egyenlő fegyverkezéssel, hanem
a kölcsönös bizalom által lehet megszilárdíta-
ni” (Pacem 113.). A média kulcsfontosságú a
mai világban és rendkívül nagy szerepet ját-
szik ennek a bizalomnak a megteremtésében.
Hatalmában áll, hogy néhány napon belül sa-
ját céljainak megfelelően alkossa meg az ese-
ményekre való pozitív vagy negatív nyilvános
reakciókat. Az értelmes emberek számára vi-
lágos, hogy az ilyen rendkívül nagy hatalmi
érzés az igazság és a megbízhatóság iránti
legnagyobb fokú elkötelezettséget követeli
meg. Ebben az értelemben a médiában tevé-

AZ IGAZI BÉKE
SZOLGÁLATÁBAN

II. János Pál pápa... (Folytatás az 1. oldalról)

kenykedő férfiak és nők különösen is kötele-
zettek arra, hogy lebontsák a bizalmatlanság
válaszfalait, segítsék mások álláspontjának
elfogadását és állandóan azon fáradozzanak,
hogy elérjék a népek és nemzetek közti köl-
csönös megértést és tiszteletet, hozzájárulva
ezáltal a békéhez a világ minden részén, és - a
megértésen és a tiszteleten túl - a kiengesztelő-
déshez és a megbocsátáshoz vezessenek.
„Ahol eluralkodik a gyűlölet és a bosszú-
vágy, ahol a háborúk ártatlan emberek szen-
vedését és halálát okozzák, ott mindenütt
szükséges az irgalom kegyelme, hogy az
emberi szívek és lelkek megbocsássanak és
megvalósítsák a békét” . Mindezt megkövetel-
ve hangoztatni kell, hogy mindezek ellenére
sem sok az, amit a médiában tevékenykedők-
től várunk. Mivel mind hivatásuk, mind meg-
bízatásuk alapján arra hivatottak, hogy az
igazság, az igazságosság, a szabadság és a
szeretet védelmezőiként lépjenek fel, amely-
ben fontos munkájuk által hozzájárulnak egy
olyan szociális rend felépítéséhez, amely „az
igazságon alapszik, az igazságosság irányel-
vei szerint épül fel, élő szeretettől áthatott és
végül szabadságban valósul meg” (Pacem
167). Ezért imádkozom a közszolgálati kom-
munikációs eszközök idei világnapján azért,
hogy a médiában dolgozó férfiak és nők egyre
tökéletesebben gyakorolják hivatásuk követel-
ményét: az általános közjó szolgálatában. Az
ő személyes, valamint a világ békéje és boldog-
sága messzemenően függ ettől. Isten áldja meg
őket megvilágosodással és bátorsággal! (MK) 



Tudom, hogy már kezdtek türelmetle-
nek lenni akár csak én, hisz nemsokára,
július végén kezdődik a várva-várt isko-
lai szünet. Milyen gyorsan eltelt a tanév!
Tele munkával, izgalommal és néha una-
lommal. De volt azért sok öröm, szeretet
és meglepetés is ebben a tanévben. Külö-
nösen ezekre gondolok vissza szívesen.
Mennyi jó történt velem, mennyi jót te-
hettem társaimnak, mennyi tapasztala-
tot, tudást szerezhettem az iskolában.
Úgy érzem, jó volt ez a tanév, és már vá-
rom a következőt. De előtte még inkább
a szünidőt, a vakációt.

Hogy miért van szünet? - Talán hogy
jól kitombolhassuk megmaradt energi-
ánkat és kipihenhessük agyi fáradal-
mainkat. Hurrá! Végre nem kell korán
kelni, dolgozatoktól rettegni! Vár a
Balaton, a kerékpár túra, a jó könyv örö-
me. Együtt a család, és már előre örülök
a közös kirándulásoknak, a vidéken töl-
tött időnek nagyszüleimnél. A kertjük-

ben szedett gyümölcs a legfinomabb a vi-
lágon! Kíváncsi vagyok, hogy Bundi
megismer-e, mert sokat nőttem. Nagyapa
megtanít a horgászás rejtelmére.

Milyen szép a nyár! De azért gondol-
junk hálás szívvel a jó Istenre is. Minden
az Ő ajándéka. Ne feledkezzünk meg az
öröm és gondtalanság óráiban sem a na-
pi imáról és a vasárnapi szentmiséről.
Még ministrálni is lehet! 

Élvezzük a vakációt, pihenjük ki ma-
gunkat, hogy a jövő tanév is olyan szép,
vagy még szebb legyen, mint az idei.

„Szervusz hát, iskola,
iskola udvara,
könyv, lecke, pad -
visszajön ősszel
új szeretettel
a siserehad!”

(Szabó Lőrinc)

Kellemes vakációt kíván

Józsa Péter tanuló

„Minden jó, ha a vége jó!” Igaza van a
shakespeare-i mondásnak, főleg amikor
az eseményeket elejétől a végéig a gördü-
lékenység jellemzi. Ilyenkor boldognak
mondjuk magunkat. Én is boldog voltam,
mert a 2003-ban sorra kerülő kastli bér-
málás valóban gördülékenyen folyt le.

Azzal kezdődött, hogy dr. Cserháti
Ferenc főlelkészünkkel megbeszéltük,
hogy idén Kastl-ban is sor kerül a bérmá-
lásra. Miklósházy Attila püspök meghí-
vása őrá, míg a bérmálás előkészítése re-
ám hárult. Meg kell említenem, hogy
előttem egy évig nem volt Kastl-ban ma-
gyar katolikus lelkész és három éve nem
került sor bérmálásra. Így a jelentkezők
száma idén elérte az ötvenet, míg végül
harminckilencen fejlett öntudattal vállal-
ták a felnőtt keresztény élet szentségét.

Előzetes felkészítésben részesítettem
őket. Mindenek előtt közvetlen baráti
kapcsolatot kellett kialakítanom velük,
hiszen Jézus nem hivatalos szövegeket
közölt, hanem barátságát ajándékozta
nekünk, és az Atya meghívását közvetí-
tette. Merem remélni, hogy ezt sikerült
átélni és megértetni diákjaimmal. Az el-
múlt esztendő során igyekeztem a gyere-
kek jó barátja lenni, és felkészítésük a
bérmálásra nagy örömmel töltött el.

BÉRMÁLÁS 
A KASTL-I MAGYAR GIMNÁZIUMBAN

A bérmálás előtt kikérdeztem - vizs-
gának túlzás lenne nevezni, mert ez in-
kább beszélgetés jellegű volt - és aztán
meg is gyóntattam őket. Így nemcsak
tiszta öltözetben és testtel, hanem tiszta
szívvel is vehették magukhoz a szentsé-
geket. Be kell vallanom, hogy meglepett

az izgalmuk, amit a vizsgázók és gyónók
részéről tapasztaltam; ez annak jele, hogy
megvolt bennük a szentségek iránti tisz-
telet. Hetekkel az ünnep előtt elárasztot-
tak kérdéseikkel: Mikor lesz a bérmálás?
Ki fog bérmálni? Hogy néz ki a püspök? Fi-
atal vagy öreg? Honnan jön? Miért él Ka-
nadában? Kikérdez-e majd bennünket? ...

Május 11-én délelőtt került sor az ünne-
pi szentmisére a kastli plébániatemplom-
ban, ahol dr. Miklósházy Attila püspök, az
„öreg” (ahogy maga mondotta a szentbe-
szédben) találkozott a „fiatal keresztények-
kel”.Az ünnepség befejeztével aztán alkal-
muk nyílt együtt ebédelni a püspök atyával,
a főlelkésszel, a tanári és nevelői testülettel.

Mindnyájunk számára szép élmény-
ként maradt meg a kastli bérmálás. A
gyerekek nem véletlenül jegyezték meg:
„Atya, ugye milyen jó fej ez a püspök bá-
csi.”Adja Isten, hogy a befektetett fárad-
ság megteremje gyümölcsét.

Becze Titusz

KRISZTUS LÉGIÓJA

Egy ismerős hívta fel a figyelmünket
az „LC - Legionäre Christi” német nyel-
vű, negyedévenként megjelenő magazin-
jukra. Pár nappal később pedig szemé-
lyes találkozást ajánlott Cliff atyával (a
Németországban működő LC elöljárója)
és Martin testvérrel. Családunk nyitott volt
erre a találkozásra, mivel évek óta keres-
tünk már egy olyan lehetőséget, amellyel
gyermekeink és mi szülök is, az általános
vallási gyakorláson túl, valamilyen módon
tovább tudnánk fejleszteni hitünk világát.

Krisztus Légióját Mexikóváros egy
bérelt házának alagsorában 1941-ben
alapította meg, az akkor 20 éves Marcial
Maciel és 13 fiatal növendék. Maciel
atyát 1944-ben pappá szentelték. 1948-
ban XII. Piusz pápa megadta a Krisztus
Légiója kongregációnak a Nihil Obstat-
ot, 1965-ben pedig VI. Pál pápa megadta
a Decretum Laudis-t, így pápai jogú
kongregációvá vált. Ma 18 országban
vannak házai, egyetemei, templomai; kö-
zel 500 papja és 2500 szeminaristája és
kisszeminaristája van. A Légió küldeté-
se: Krisztus Országának terjesztése a tár-
sadalomban az igazság és a felebaráti

szeretet követelményei szerint, szoros
együttműködésben a lelkipásztorokkal
és az egyházmegyék programjával.

A kongregációt II. János Pál teljes
mértékben helyeseli és támogatja ( 2003.
január 6-án, többek között, Brian Farrell
(LC) atyát püspökké szentelte és a pápai
tanácsadó testületbe is beválasztotta).
Ezek ismeretében megengedtük, hogy fi-
únk András (16 éves) a nyári, úgy neve-
zett „Survival Camp im Allgäu”, (Köpfle
Hütte, Balderschwang), egy amolyan cser-
készszerű táborban résztvegyen. Ettől a
pillanattól fogva András személyes kap-
csolatba került Cliff atyával és Martin
testvérrel. Egy pár nappal a tábor előtt,
csillogó szemekkel újságolta, hogy ő már
a felső korhatárhoz tartozik és ezért
megbízták, hogy mint csoportvezető
munkálkodjon a fiatalabb (12-14 évesek)
részvevők között.

András, az egyhetes tábor után, an-
nak kiváló lelki és szórakozási program-
jairól nagy lelkesedéssel mesélt. Ott is-
merkedett meg a Katolikus Ifjúsági Vi-
lágháló (CYWN - Catholic Youth World
Network) munkájával és csatlakozott az

ECYD ifjúsági csoporthoz (ejtsd „e-
szid”, a betűk a csoport 3 fő elemét jelö-
lik a spanyol nyelvből: nevelés, kultúra
és sport). Ezeken a mozgalmakon ke-
resztül, az LC kongregáció arra törek-
szik, hogy a fiatalok vidám, egészséges és
vonzó környezetre találjanak, amelyben
személyiségük az emberi erények és ér-
tékek szerint fejlődhet.

Lányaink, Veronika (15) és Fabiola
(14) szintén résztvettek egy az LC által
lányoknak szervezett egy hetes nyári
programon, melyről ők is hasonló lelke-
sedéssel és élményekkel tértek haza.

Az idő persze nem állt meg... Ren-
deztek azóta az őszi szünetben Wild-
poldsried-ban egy falusi missziót „Vo-
lunteers in Action”, amin gyermekeink
is résztvettek. Ez a helyi plébános bele-
egyezésével történik és egy hetet arra
fordítanak, hogy aktívabban bevonják a
település lakóit a keresztény életbe
(Biblia-quiz és versenyek díjazással, el-
mélkedések, naponta szentmise). A fia-
talok, a helyi bérmálkozókkal együtt,
csoportokat alkotva, a község összes la-
kóházába becsöngettek imaszándékokat
kérni az esti imaórákhoz, amire az ott la-
kókat is szeretettel meghívták.

András közben volt egy Bad Müns-
tereifel-i kiképzésen, amelyet a német

Attila püspök Kastlban bérmál

LC-sek az ilyen csoportvezetőknek ren-
deztek. Alakított egy kempteni kis ifi
csoportot, Cliff atya és Martin testvér is,
ahogy lehet, jelen vannak, és ott tanulnak
együtt fontos dolgokról elmélkedni,
imádkozni és az eljövő akciókat tervezni.

Tervbe vettek egy nagyobb Római
utat is, amelyen az LC által Rómában
1958-ban alapított Nuestra Senora de
Guadalupe, kisbazilika rangú templo-
mukban és az 1990-ben felavatott felső-
oktatási központjukban (Via Aurelia
Antica) sok hasonló fiatallal fognak kö-
zös tapasztalatcserére találkozni.

Valahogy, mi szülök, úgy látjuk, hogy
a mai világban, ahol a média, a technikai
újdonságok piaci felelősei és a fogyasztó
társadalom irányítói szinte szemmel lát-
hatóan arra törekednek, hogy hatalmuk-
ba kerítsék az ifjúság érdeklődését (per-
sze a vásárló erejét is), kell valami más is,
aminek egyensúlyoznia kell ezt a materi-
alista tombolást. Hát akkor miért ne le-
gyen ez a valami egy olyan mozgalom-
ban való közreműködés, mely hitünkből
és katolikus tradíciónkból ered a Szent-
lélek dinamikus szeretete által. Érdek-
lődni lehet: Németországban, e-mail:
novgermany@legionaries.org Magyaror-
szágon: e-mail: jsimoneau@legionaries.org 

Marton András, Kempten
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Madridi levél

ISTEN MOSOLYA

Londoni levél

SZEBB A RÉGI? 
JOBB AZ ÚJ? 

Angliában arról folyik, ha nem is vita,
de afféle érvelés, hogy negyvennégy évvel
a régi rítusú, latin nyelvű miserend meg-
szüntetése után, lehet-e még ma is teret ad-
ni a tridenti misézési formának? Azaz:
forduljon-e a miséző pap a szertartás
nagy részében kelet felé, mivel Krisztus, a
legenda szerint, az irányban ment fel a
mennyekbe, vagy álljon szembe a gyüle-
kezettel és végezze a szertartást latin he-
lyett a hívek saját nyelvén.

A Vatikán bevezette ugyan az új rítusú
szentmise rendjét, de nem tiltja a hagyomá-
nyos tridenti formát. Pontosabban: jelenleg
a megyéspüspökök hatáskörébe tartozik,
hogy adnak engedélyt ilyenre vagy sem. A
püspökök javarésze azon az állásponton
van, hogy a latin nyelvű misézés az avítt
egyház üzenetét hordozza a hívők számá-
ra, azt, hogy nem illeszkedik kellően a mai
modern világba. De ez az érv talán megfor-
dítható. Van valami felemelő abban, hogy
az egyház kétezer éves, és abban is, hogy
ragaszkodik bizonyos hagyományaihoz.

1988 óta működik a Szent Péter frater-
nitás, amely papokat képez latin nyelvű
misézésre. Vajon mi lehet az oka, hogy ta-
valy, az itt felajánlott tizenhat helyre nyolc-
vanegyen jelentkeztek? Liturgia-kutatással
foglalkozik a Centre Internationale d’Étu-
des Liturgiques, mely intézmény elnevezé-
sének a kezdőbetűit összeolvasva a CIEL
rövidítés jön ki, amely franciául éppen
„eget” vagy „mennyet” jelent. A CIEL ala-
pítója, Loic Merian atya nem győzi han-
goztatni, milyen ősi áhítat lakozik a triden-
ti rítusú szentmise jellemzőiben, így abban
is, hogy a szertartásnak áldozat jellege van.
A CIEL azt szeretné, ha a Vatikán bocsá-
tana ki irányelvet a régi rítusú misézés en-
gedélyezése ügyében, és nem bízná ezt a
megyéspüspökök kényére-kedvére.

Angliában azért élénkült fel az erről fo-
lyó párbeszéd, mert ide érkezett Fernando
Areas Rifan, a katolikus világ egyetlen tel-
jességgel tridenti rítusú egyházmegyéjének
a püspöke. Ez az egyházmegye az észak-
brazíliai Camposban található, és a Szent-
székkel 2002 januárjában kötött, különle-
ges megállapodás értelmében, harmincezer
hívével és 26 papjával engedélyezetten tart
minden egyes templomában latin nyelvű
misét.A pápai hozzájárulást a camposi ka-
tolikusok afféle csendes engedetlenséggel
érték el, szembeszálltak a korábbi püspö-
kükkel, aki egyházatyai szigorral ragasz-
kodott az újmódi misézés bevezetéséhez.A
Vatikán nem akarta elveszíteni ezt az
egyébként igen jámbor közösséget és be-
adta a derekát. Talán azért is, mert a latint
a portugálul beszélő brazilok könnyen
megérthetik, s a mise menetét úgy követhe-
tik, mintha az a saját nyelvükön folynék.

Az efféle engedékenységet a megújulásért
küzdő,a hívek megtartásán fáradozó papság
javarésze nem helyesli.Az az általános nézet,
hogy a türelem szelleme kizárja ugyan a
drákói szigort, tehát legyen a régi rítushoz
ragaszkodóknak is néhány templomuk (pl.
Münchenben, Berlinben pedig éppen most
tervezik ilyen templom működtetését), de
hogy egész egyházmegyék eltérjenek az új
rendtől, az legfeljebb olyan egzotikus he-
lyeken tolerálható, mint amilyen Brazília.

Ami Angliát illeti, felmérések szerint a
hívek legfeljebb mintegy öt százaléka ra-
gaszkodnék a tridenti rítushoz. A papok
pedig sokkal nagyobb odaadással celeb-
rálják a misét, ha saját nyelvükön szólhat-
nak. Persze azért Londonban is hallgat-
ható régifajta szentmise, méghozzá akár
minden nap, Clapham Park kerület Szent
Bede templomában. Más templomokban
a vasárnap délután három órai istentiszte-
let tridentista. Kétségtelen, hogy ellentéte e
misék áhítata, archaikus szépsége a pop
zeneszerű melódiákkal népszerűvé tett,
más hangot megütő, modern istenimádás-
nak. A korral azonban ősi intézmények-
nek is haladniuk kell. Ami azután felvet
liturgiai problémákat.A régimódihoz tűz-
zel-vassal ragaszkodó, az ellenszegülés-
ből ügyet kreáló Lefebre érseket a Vati-
kán 1988-ban kiközösítette, de az általa
alapított tridentista X. Szent Piusz rend
iránt enyhül a Szentszék haragja. Elvégre
csak egy az akol és egy a pásztor.

Sárközi Mátyás

A spanyol napilapnak, melyet olvasni
szoktam, - ABC a címe és most ünnepelte
századik évfordulóját, - minden csütörtö-
kön vallásos, katolikus melléklete jelenik
meg Alfa és Omega címmel. Nemrégen
több írás foglalkozott benne a humor kér-
désével. Igaz, hogy a vallásos, katolikus
ember komoly, szigorú, nem tréfálkozik?
Mások messzebb is mentek, úgy vélték,
hogy „Isten nem nevet” és „a mennyor-
szág unalmas”.

Az egyik cikkíró emlékeztetett Um-
berto Eco nagysikerű „A rózsa neve” cí-
mű, középkori tárgyú regényére. Ebben
két szerzetes, egy bencés és egy ferences
vitatkozik a tökéletesség útjáról. Egyikük
- Aranyszájú Szent Jánosra való hivatko-
zással - úgy vélekedik, hogy a nevetés
megrázza a testet, elfintorítja az arcot, a
majomhoz tesz hasonlóvá, s azt is állítja,
hogy „Jézus nem nevetett soha.” A másik
szerint viszont a majmok nem nevetnek
soha, a nevetés éppen az emberi értelem
sajátja, hasznos lehet a rosszak megté-
vesztésére s maga Jézus használta a hu-
mort a farizeusok megzavarására és tanít-
ványai bíztatására.

Mondják, hogy Gilbert K. Chesterton
megtérésében is szerepe volt a humornak.
Assisi Szent Ferencet is vidám természetű-
nek képzelte: „Aszkéta volt, de nem ko-
mor.” A nagy író és újságíró szívesen ta-
lálkozott a vitában egy viccel, adomával, s
úgy gondolta, az nem tereli el a figyelmet
a lényegről, az eszmecserét érdekesebbé,
elviselhetőbbé teszi. Nem is beszélve ar-
ról, hogy egészségi szempontból is jó ne-
vetni, hozzájárul a szorongás, a feszültség
legyőzéséhez, s ezzel gyógyít is, megelőz is.
Állítólag Róma nagy szentje, Neri Fülöp
kis, viccekkel teli könyvet szokott magá-
val vinni. S hogy a szenteknél maradjunk,
Morus Tamásnak tulajdonítják ezt a kis
fohászt: „Uram, adj jó emésztést és termé-
szetesen valami emészteni valót is. Adj jó
egészséget és jókedvet megőrzéséhez.”

Sokan talán csak most tudták meg,
hogy egy már nem fiatal, vidéki pap 168
oldalas könyvet állított össze vallásos vo-
natkozású viccekkel, hol egyszerűkkel,
hol naivokkal, bár akadnak mélyenszán-
tók is. Hadd mondjak el egy párat közü-
lük. Ádám elégedetten él a paradicsom-
ban, de elgondolkozik: Uram, - mondja a
Jó Istennek, - miért teremtetted Évát ilyen
szépnek? - Azért, hogy szeresd, fiam. De
miért alkottad ilyen butának? - Azért,
hogy szeretni tudjon téged...

Cirkusz érkezett a községbe s gyónni
megy egy artistalány. A gyóntató megkér-
dezi, mivel foglalkozik. - Akrobata va-
gyok, - hangzik a válasz, s mindjárt meg is
mutatja, hogyan hányja a cigánykereket,
csinálja a salto mortale-t. Ennek láttán
összesúg két idősebb hölgy, majd kifelé
indul. - Hová mennek, asszonyok, - kér-
dezi a sekrestyés. - A szomszéd faluba
megyünk gyónni. Ez az új pap olyan fur-
csa penitenciákat szab ki!

Ez meglehetősen amerikai ízű, de jó. -
Egy ember Istennel beszélget s megkérde-
zi Tőle: Igaz, hogy Neked ezer év olyan,
mint egy perc? - Igen, igaz. - Akkor Neked
ezer dollár annyi, mint egy dollár? - Úgy
van. - Uram, tudnál kölcsönözni egy dol-
lárt? - Természetesen.Várj csak egy percet!

Remélem, nem botránkoztattam meg
senkit. Nekem tetszik az ötlet, hogy lehet
Istennel együtt nevetni...

Rónai Zoltán

IMANAP 
A SZLOVÁKIAI MAGYAR PÜSPÖKSÉGÉRT

Szlovákia önállóságának kikiáltása
óta a magyar katolikusok a korábbinál is
hangosabban sérelmezik, hogy nincs ma-
gyar püspökük. Ezért idén is - immár 14.
alkalommal - megtartották révkomáro-
mi zarándoklatukat. A belvárosi Klapka-
téren a szabad ég alatt tartott misén is-
mét sok ezren vettek részt és imádkoz-
tak magyar püspök kinevezéséért, vala-
mint azért, hogy minél több fiatal ma-
gyarban ébredjen papi hivatás. A szent-
misét bemutató Lénár Károly, tardos-
keddi esperes-plébános Ján Sokol Po-
zsony-nagyszombati érsek magatartásá-
ra utalva kijelentette: „A hatalom nem a
földi ember, hanem Isten kezében van és
ezért, ha valamennyien kitartóan imád-
kozunk a hazai magyar katolikus papi hi-
vatásokért és püspökökért, az Isten ak-
kor is meghallja fohászunkat, ha időn-
ként helyzetünk reménytelennek lát-
szik.” A révkomáromi zarándoklatot

megelőzően Ján Sokol érsek jelezte,
hogy rendkívüli elfoglaltsága miatt nem
vállalja az ünnepi misét, holott korábban
nem tért ki a felkérés elöl. Jól értesült
források szerint ezt korábban csak azért
vállalta, hogy csillapítsa a zarándoklat
résztvevőit. Most úgy hírlik, hogy az érsek
magyar püspök helyett egyházi helynök ki-
nevezését szorgalmazza, mert ezáltal még
jobban elodázhatja a magyar hivők immár
fél évszázados kérésének teljesítését. A
magyarok 1995-ben népes zarándoklaton
jártak Rómában, ahol II. János Pál pápa is
fogadta őket. Az alkalomból átnyújtottak
neki egy több mint ötvenezer aláírást tar-
talmazó petíciót azzal a szándékkal, hogy
igazolják, mennyire szeretnék a Szlovákiá-
ban élő magyar katolikusok, ha a Szent-
atya kinevezne egy magyar püspököt is lel-
ki vezetőjüknek, aki megfelelő módon tö-
rődne az anyanyelvi hitélettel.

Vincze András, az MTI alapján 

A PÁPA MÉG AZ IDÉN OROSZORSZÁGBA LÁTOGAT?

Az év eleje óta új nuncius képviseli a
Szentszéket Moszkvában. Antonello
Mennini érsekről úgy hírlik, messzemenő
kompromisszumokra is készen áll az
együttműködés érdekében az orosz orto-
dox egyházzal, mert egyengetni szeretné
az utat II. János Pál pápa azon óhajának
megvalósulása felé, hogy elzarándokol-
hasson Moszkvába is és együtt imádkoz-
hasson II. Alexíj pátriárkával a keresz-
tény egység megvalósulásáért. Megfigye-
lők szerint csupán ezért ment bele a nun-
cius a lengyel állampolgárságú Jerzsi Ma-
zur irkutszki püspök koholt vádak alap-
ján történt kiutasításába, illetve abba,
hogy az irkutszki egyházmegye élére a
kazahsztáni születésű orosz Cirill Klo-
movicsot nevezzék ki. Ezt az engedé-
kenységet támasztja alá az is, hogy Kas-
per bíboros, a vatikáni Ökumenikus Egy-
ségtanács elnöke mintegy megkövette az
orosz kormányt, illetve a moszkvai pát-
riárkát és ígéretet tett arra, hogy a jövő-
ben a Szentszék az eddiginél is nagyobb
tapintattal lesz az ortodox egyház érzé-
kenységére az Oroszországban élő kato-
likusok körében kifejtett lelkipásztori te-
vékenysége során. Mintegy válaszként a
Rómába látogató Kaszjanov orosz kor-
mányfő kijelentette, hogy Moszkvában
szívesen látnák a pápát és az utazásra re-
mélhetőleg mielőbb sor kerül. A nyilat-
kozat alapján egyházi körökben arra szá-
mítanak, hogy a Szentatya augusztusra
tervezett mongóliai látogatása előtt rövi-

den megállhat az orosz fennhatóság alatt
álló Tatarsztán fővárosában, Kazánban
is. Ez alkalmat szolgáltathatna az orto-
doxok alighanem leghíresebb ikonjának,
a „Kazáni Madonnának” a visszaadására
is. A „Kazáni Madonna” kalandos úton
került az 1552-ben épült kazáni székes-
egyházból a Vatikánba, ahol már jó ideje
a pápák magánlakosztályát ékesíti. Az
ikon hazatérése kiváló alkalom lehetne
II. János Pál és Alexíj pátriárka találko-
zójára. Eddig Alexíj elzárkózott ez elöl
azt állítva, hogy a katolikus egyház hitté-
rítést folytat az ortodoxok körében. A
pátriárka - aki szoros kapcsolatban áll
Putyin elnök kormányával is - eddig
eredményesen hirdette, hogy Oroszor-
szág kizárólag az ortodoxoké. Habár az
orosz ortodox egyház a legnagyobb az
ortodox hívők körében, a moszkvai pát-
riárka („minden oroszok főpapja”) csak
az ötödik helyen áll a kánonjog szerinti
rangsorban. II. János Pálnak az elmúlt
évek során sikerült jó kapcsolatot kiala-
kítania a konstantinápolyi, az alexandri-
ai, az antiochiai és a jeruzsálemi pátriár-
kával, így Alexíj elutasító álláspontja
egyre tarthatatlanabbá vált.

A Vatikánban Kaszjanov miniszterelnök
kijelentése alapján máris megkezdték a
Szentatya rövid kazáni megállójának előké-
szítését abban a reményben, hogy ezt hama-
rosan egy moszkvai látogatás is követheti.

Makvári György

GRÚZIAI KAKTUSZOK 
Nagyon sokat kibírnak, mégis mindig virágoznak

A hesseni rádió 2. programjában hang-
zott el ez a kis történet. Egy frankfurti
evangélikus lelkésznő mondta el. - Grú-
zia fővárosában,Tbilisziben járt. Útjának
célja az ott újjáéledő evangélikus közös-
ség meglátogatása volt. Ki hitte volna,
hogy Grúziában a 17. századtól élnek né-
met telepesek, akik ott a föld termékeny-
sége és szorgalmuk folytán jólétre tettek
szert. Vallásukat és német nyelvüket a 2.
világháborúig megtartották. Különben
Sztálin telepítette ki őket Kazahsztánba.
Ezt a sorsot szenvedte el az akkor 8 éves
Jelena is. Szülei ott haltak meg, de ő
visszakerült Tbiliszibe. A frankfurti ven-
déget az ő hegyoldali otthonába kalauzol-
ta el. Borzasztó nagy a szegénység Grú-
ziában, állapította meg a vendég. Éhen is
halna a lakosság, ha az 5 millió otthon élő
grúzt nem támogatná a 2 millió idegen-
ben élő emigráns. Jelenának is 40 euró
havi nyugdíjból kellene megélnie fér-

jével. Jelena roppant szegény konyháját
függöny választja el egy világosnak tűnő
helyiségtől. A beszélgetés kézzel-lábbal
folyik. Jelena pár szót tud németül, vala-
mivel jobban grúzul, de legjobban oro-
szul. Mint csepp a tengerben tükröződik
ebben a leghaladóbb sztálini nemzetiségi
politika, amelyről annakidején annyit
hallottunk. Amikor Jelena kinyitotta a
függönyt, - kaktuszokkal teletömött, min-
denféle maradék holmiból összetákolt
hatalmas üvegház tárult a látogató szeme
elé. Jelena két joghurtos pohárba földet
tömködött és két kis virágzó kaktuszt
adott át a vendégnek. Neki ebben a hely-
zetben éppen csak átvillant az agyán,
hogy kaktuszt nem szokás ajándékozni.
Jelena szavai azonban elhessentették ezt
a gondolatot. „Nagyon sokat kibírnak -
mondotta - mégis mindig virágzanak...”
Ez egyben a rövid rádióműsor üzenete.

Horváth Tamás, Waldalgesheim 

Köszönjük, ha megújítja 

az ÉLETÜNK

előfizetését!
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beszélni? Bár ma is élnek nagyszerű el-
mék, tudósok, művészek, gondolkodók,
akik közösségi felelősségünket kívánják
tudatosítani, gigászi küzdelmet folytat-
nak azért, hogy önmagunk értékeinek
megőrzésére, gyarapítására biztassanak -
küzdelmük, harcuk, intő szavuk koránt-
sem éri el a kívánt eredményt. Túlhar-
sogja azt a profitorientált, a szubkultúra
gerjesztőjévé és terjesztőjévé szegődött
vagy a hatalom janicsárjaiként regnáló
média. A tömegnek a nyugatról impor-
tált bigbrother, valóvilág, a különböző
beszélgetőműsorok kellenek, amelyek
„feledtetik” az élet gondjait, magukkal
sodornak, miközben nem veszik észre,
hogy elvesztik emberi méltóságukat, hisz
épp azt rombolják le bennük, ami a leg-
szentebb volt, ami az élet teljességét je-
lentette számukra: a hitet Istenben és
önmagukban, a hitet a családban, hitet a
nemzetben. A gyermekáldás, a tiszta er-
kölcs csodálatossága és öröme helyett az
élvezetközpontúságot propagálják, a
könnyűdrogok engedélyezését szorgal-
mazzák, elhallgatva, leszólva mindazt a
szépet és jót, amely emberré tesz ben-
nünket, méltóvá ahhoz, hogy valóban Is-
ten gyermekének tekintsük magunkat.
Másokért élni, a közösség, a nemzet jö-
vője iránt felelősnek lenni - idejétmúlt
gondolat azok szemében, akik a szemé-
lyes névmások közül csak az ÉN-t tanul-
ták meg, s épp ezért nem kell nekik sem-
mi, ami „önmegvalósításuk” útját állja.

Lehet, hogy az Alpok ettől a pusztító
sodrástól megvédik a háromnyelvű, de
egyszívű országot, Helvéciát, de az a
Pannon síkságon mérhetetlen pusztítást
végez. A székelyföldi hideg teleken a
Kárpátok szorosain keletről betörő Ne-
mere nem okoz oly dermedést, mint ez a
nyugatról ránk zúduló lélekcsonkító ára-
dat. Mi a legszomorúbb? Vevők vagyunk
rá. Bár adva van a választási lehetőség,
mi pedig a rosszat választjuk.A bulvárla-
pok, a sztorimagazinok virágkorukat
élik. A szellem napvilágát hirdetők, a
nemzeti kérdéseket felvető lapok, folyó-
iratok alig élnek. Felborult a világ rend-
je. Hittük volna valaha is azt, hogy az
egyházak hirdetések útján toborozzák a
jövendő papokat, hogy Magyarország
lassan missziós területté válik?

Magyar sorskérdések. Rettenetesen
súlyosak. Rajtunk múlik, hogy megbir-
kózunk velük, vállaljuk és hordozzuk a
terhet, vagy: elveszünk, 2020-ban -
mondjuk - nyolcmillióan leszünk... És
2050-ben? És 2200-ban? 

Máriás József, Nyíregyháza

SORSUNK ÉS JÖVŐNK ALAPKÉRDÉSEI 
KELETRŐL NÉZVE

Remélhetőleg sok olvasót elgondol-
koztattak az Életünk májusi számában
Gy. Pethe Ferenc cikke. Látásmódját, íté-
leteit Helvécia alapozta meg. A Mont
Blanc magasából nézve a magyar reali-
tás, a közállapotok, politikai erőviszo-
nyok, küzdelmek, érthetően, sok tekin-
tetben kiábrándítóak.

Kelet felől, a mögöttem maradt erdé-
lyi évtizedek felől tekintve, sokminden
azonban más színezetet nyer. Magam is
úgy érzem: a nemzeti habitus az, amely
megingott, a nemzeti tudat, amely vál-
ságba jutott. De vajon ez csak az utóbbi
negyven-ötven év bűne? Gondoljunk ar-
ra, hogy Ady Endrének miért kellett os-
toroznia nemzetét? A két világháború
között Szabó Dezsőnek, Németh László-
nak, Illyés Gyulának, manapság pedig
Csoóri Sándornak, Nemeskürty István-
nak, Sütő Andrásnak s másoknak miért
kellett - kell riadót fújnia? A nemzettől
idegen gondolat az idők folyamán más-
más formában ütötte fel fejét. A mi éle-
tünkben internacionalizmus volt a fedő-
neve, az utóbbi évtizedben a szociál-libe-
ralizmus köpenyében, az egyéni szabad-
ságjogok mindenek fölé helyezésével hó-
dít teret; a nemzeti gondolat, a közösség-
építés helyett a közönyt, az élvezethajhá-
szást, az anyagiasságot avanzsálja a társa-
dalom vezérgondolataivá.

Senki nem vitatja, hogy a kommuniz-
mus szerves, önmagából adódó fejlődésé-
nek, kibontakozásának lehetőségétől
fosztotta meg a nemzetet, fizikai és lelki
terrorral támadt rá. Ne feledjük azon-
ban, hogy sorsunkat ugyanoly erőszakkal
befolyásolta a nyugati világ is, amely ha-
talmi szóval, gőggel tette csonkává az or-
szágot Trianonban és Párizsban, amely
közönnyel nézte a szabadságküzdelem
vérbefojtását 1956-ban. Manapság mit
tapasztalunk? „A rosszul levezényelt
rendszerváltás” nem csupán a nemzet
bűne és tehetetlensége.

Azt nyílván senki sem kívánta, hogy
az „elődök” példájára végképp töröljük
el a múltat. Demokráciáról álmodtunk,
amelyben a nemzet magára talál, végre
önmaga életét élheti, felvállalva, követve
Kölcsey szavait: „Hass, alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derül!” Csakhogy a párto-
kat nem költői szándékok vezérlik - sem
itthon, sem másutt a világban -, hanem a
hatalom meg-, illetve visszaszerzése; fo-
lyik mindez a demokrácia jelmezébe öl-
tözve. Miért bukott el Antall József nem-
zeti országépítő gondolata? Ő komolyan
hitt abban, hogy a politikus szolgálni hi-
vatott, a nemzeti géniuszra apellált, mi-
közben mások hatalomra törtek, önös
pártérdekektől vezérelve léptek a közé-
let terére. A küzdelem végkimenetelé-
ben belső és külső okok egyaránt szere-
pet játszottak. Egyfelől a választás jogá-
tól és lehetőségeitől évtizedekig meg-
fosztott tömeg nem értette meg, hogy
most valóban maga dönthet sorsáról, út-
ját állhatja a visszarendeződést szorgal-
mazó erőknek, másfelől a régi rendszer-
ből magukat átmentő politikusok ravasz-
ságban, demagógiában felülmúlhatatla-
nok voltak. De ne feledkezzünk meg ar-
ról sem, hogy nyugat kinek a pártján ál-
lott akkor s áll ma is? Mit tapasztalunk?
Nekik nem a nemzet érdekei primátusát
hirdető személyiségek kellenek, hanem
olyanok, akik szófogadók, akik, úgy-
mond, nem viszik be a szomszéd álla-
mokkal folytatott vitáikat az EU-ba.
Hogy az a vita a mi esetünkben az elsza-
kított területeken élő hárommilliónyi
magyarság sorsát érinti? Az őket nem ér-
dekli, annál inkább az, hogy borítsunk
fátylat a múltra, hogy feledjük azt, ami

ezer évig a mienk volt, csak azért, hogy
megőrizzük a „békét”. Emlékezzünk
csak, a demokrácia fellegvárának mon-
dott USÁ-nak hány jó szava volt az An-
tall-kormányról vagy Orbán Viktor négy
esztendejéről? Bizony kevés, de legin-
kább semmi! Annál több szónoklat, inte-
lem hangzott el az állítólagos jobboldali
veszélyről, a szerintük újra feltámadó an-
tiszemitizmusról, arroganciáról. Hogy
ma mi történik, azt mindenki láthatja...

S a jövő? Európa, ha valóban egysé-
ges akar lenni, illetve azzá válik, semmi-
képp sem garanciája a ma még fennen
hirdetett nemzeti identitás megőrzésé-
nek. Hosszú távon olvasztótégely lesz,
akárcsak Amerika, Ausztrália, ahol a be-
vándoroltak harmadik, negyedik nemze-
déke mitsem tud, sokszor nem is akar
tudni arról, hogy ősei honnan jöttek, mily
történelmi, kulturális háttérrel bírtak.
EU... Milyen nemzeti jövő várhat valaki-
re is ott, ahol még ma is kétséges, hogy el-
fogadják és alkotmányában kinyilvánít-
sák Európa keresztény gyökereit? Egy
olyan világban, amelyben nem a szellem,
nem az erkölcsi értékek, nem a tradíciók,
hanem a vagyonosodás, a meggazdago-
dás, az érvényesülés, az önös haszon je-
lentik az élet vezérfonalát, ott igazán ér-
vényesül a marxista elv: „a lét határozza
meg a tudatot”. Ez akkor is igaz, ha
számtalan ellenvéleményt lehet idézni. A
szabad munkaerő-vándorlás nem vezet-
het egy új Bábelhez, az interperszonális
kommunikációban összhangnak kell len-
nie, s bizonyosan nem a magyar, a szlo-
vák, a lett lesz az a nyelv, amely domi-
nánssá válik. Ha nekem tudnom kell an-
golul, mert a bank, a számítástechnika, a
kereskedelem ezen a nyelven kommuni-
kál, akkor szükségem lesz-e arra, hogy a
lelkem megmártózzon Petőfi Sándor
költészetének világában? Esetleg annak
erejéig, hogy a jól fizetett külhoni munka
után egy pohár bor mellett, eldúdoljam
magamban: „Oly távol, messze van ha-
zám...” A kinn születendő gyermekem
erre csak annyit mond majd: az öreg
nosztalgiázik. Többek közt ezért sem
mondhatjuk azt, hogy az EU-ba jutás
csak előnyök, hátrányok mérlegelése.

Erdélyben az anyanyelvi kultúra, a
történelmi magyar egyházak valóságos
végvári erődítményei voltak a megmara-
dásnak. A nemzetiségi elnyomás legke-
ményebb időszakában is éltették a re-
ményt az emberben. Magyarország -
Illyés Gyula szavaival: „haza a magas-
ban” - a vágyott szülőhaza volt, a magyar
történelem és irodalom megannyi szál,
amely megcsonkítva, szocialista voltában
is a tizenötmilliós nemzet nagy családját
jelentette. Szimbólum volt, amely mélyen
beágyazódott a lélekbe, ideál, amely ben-
nünk is éltette a reményt: „lesz még egy-
szer ünnep a világon”. A templom, az
egyház nem csak reményt és vigaszt
nyújtó édesanyaként ölelt magához, ha-
nem tényleges közösségformáló és meg-
tartó tényezőként, melyen a sátán hatal-
ma sem fogott ki. Szomorú látni, hogy
Magyarországon a nyolcvankilences po-
litikai fordulat azonban nemcsak az ön-
építkezés, a keresztény családeszmény
védelme, az újraevangelizálás terén tá-
masztott új kihívásokat, hanem a szociál-
liberális hatalom egyházellenes intézke-
déseivel - lásd az egyház-támogatási
rendszer körüli nemtelen vitát, az egyház
önálló, sajátjogú szociális-egészségügyi
intézményfenntartása elleni támadáso-
kat - való küzdelemben is.

Itt ma nem divatos nemzetben gon-
dolkodni, sőt káros is, hisz rögtön jobbol-
daliként aposztrofálják az embert. Nem-
zeti közösségről, nemzeti felelősségről

APPONYIRA EMLÉKEZVÉN 

Apponyi Albert 1933-ban halt meg a
Népszövetség színhelyén, Genfben, 87
éves korában egy váratlanul fellépett két-
oldali tüdőgyulladás következtében. Ha-
lála példa nélküli gyászba döntötte a
csonka-országot, amely éppen ezekben az
időkben a „Justice for Hungary” naiv re-
ményével - lord Rothemere propagandá-
jába bizakodva - hitte Trianon revízióját.
Egyöntetű volt a felfogás, hogy Apponyi
grófban a magyar nemzet egy makulátlan
jellemű államférfiút veszített el, akire po-
litikai ellenfelei is feltekintettek. Nem-
csak azért, mert Apponyi gróf egy fejjel
mindenkinél magasabb volt. A bibliai
prófétákra emlékeztető férfiú, a régi ma-
gyar nemesek méltóságával, polihiszto-
rokra jellemző egyetemes műveltségével,
lebilincselő szónoki képességével, de fő-
ként kikezdhetetlen jellemszilárdságával
megtestesítette azt a közéleti embert, akit
már kortársai is a magyar nép érdekeiért
küzdő, a napi politika szűk horizontján túl-
tekintő, lényeglátó államférfiúnak tiszteltek.

A családi legenda szerint Apponyi
mint gimnazista „deák” édesapjával,
gróf Apponyi Györggyel, a rendi Ma-
gyarország utolsó kancellárjával meglá-
togatta Széchenyi Istvánt Döblingben.
Az akkor már beteg legnagyobb magyar
az Ovidiust hibátlanul szavaló ifjúnak
fényes jövőt jósolt. A klasszikus antik
nyelveken kívül (ó-görög és latin) Appo-
nyi hat modern idegen nyelven beszélt
anyanyelvi szinten. A bölcseleti, közgaz-
dasági, jogi tudása mellett alapos, átfogó
zenei és szépművészeti ismeretekkel
rendelkező fiatal grófot 26 éves korában
választották első ízben parlamenti kép-
viselővé. Híres szűz-beszédét a hazatérés
gondolatával foglalkozó Liszt Ferenc szá-
mára alapítandó Zeneakadémia tárgyá-
ban óriási lelkesedés közepette mondta el.

*

Mindig felelősségtől áthatott közéleti
tevékenységében Széchenyi, Deák és
Eötvös szellemében tudomásul vette, -
mint átmeneti megoldást, a 67-es kiegye-
zést, de a monarchiai Magyarország in-
tézmény-rendszerét következetesen
nemzeti tartalommal akarta megtölteni.
Nem felszínes, nemzeti színű magyarko-
dás volt ez, hanem a magyar századok-
ból hitelesített - identitás - tudat.

*

De az utolsó trianoni nemzedékek
inkább arra az Apponyi Albertra emlé-
keznek, aki áldozatos életével és munká-
jával 1920. január 16-án megkísérelte a
minden logikát nélkülöző, igazságtalan
trianoni békediktátum tervét egy klasz-
szikus, drámai hangvételű, a nagy-antant
politikusait is megdöbbentő retorikai
teljesítménnyel legalább olyan értelem-
ben módosítni, hogy a lecsatolandó terü-
letek népessége népszavazás formájában
dönthesse el hovatartozási szándékát.

Apponyinak ez a franciául elmondott
beszéde a francia delegátusok egyikét annyi-
ra megérintette, hogy a francia diplomata a
következő megjegyzést tette: „Ki ez a férfi?
Ilyen csodálatosan, szépen mi franciák sem
tudunk beszélni!” (Hiteles feljegyzés!)

De - sajnos - érvelései, feltűnést keltő
francia ékesszólása nem tudták a Benes és
Masaryk által félrevezetett antant diploma-
tákat: Lloyd Georgot vagy a magyar gyű-
lölő Clemançeaut érdemileg befolyásolni
és a már készre fogalmazott békediktátum
igazságtalanságról jobb belátásra bírni.

*

Apponyi élete végéig küzdött Tria-
non revíziójáért, főleg a Népszövetség
adta lehetőségek keretei között. De a
„Justice for Hungary” jogos követelése
még a mai napig sem hozta meg az ered-
ményt. Trianon, a XX. század történel-
mének legkirívóbb tévedése eleve ön-
magában hordta büntetését. Az utódál-
lamoknak el kellett szenvedniük a meg-
billent európai egyensúly következmé-
nyeként előbb a német nácizmust, majd
megtapasztalhatták a világbolsevizmus
ürügye címén a pánszláv törekvések őrü-
letét - sajnos velünk együtt! Józan határki-
igazítás, területi revízió ma már alig lehet-
séges. Hogy az EU-ban érvényre jutnak-e
a - sajnos - erősen fogyó magyar kisebb-
ségek jogai az utódállamokban? Ki tudná
ezt ma megmondani. De az ún. státus-
törvény körüli huzavona a szlovák és ro-
mán diplomácia rossz lelkiismeretre vall.

Egy bizonyos:70 évvel halála után is fel-
magasul Apponyi Albert emléke, emberi és
államférfiú nagysága, szálfa alakja,mint egy
eleven lármafa, örök mementó! Szellemi és
politikai hagyatéka pedig követésre méltó
példa minden magyar nemzedék számára.

Gy. Pethe Ferenc, Badacsony
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A MAGYAR KATOLIKUS
PÜSPÖKI KONFERENCIA

Május 18-án ünnepélyes alkalomra
gyülekeztek a Párizsi Magyar Katolikus
Misszióban az érdeklődők, valamint az ün-
neplőbe öltözött, kissé lámpalázas fiata-
lok: immár második alkalommal rendez-
ték meg a Petőfi Sándor Versmondó Ver-
senyt. A katolikus misszió nem titkolt cél-
ja, hogy ezzel az évente sorra kerülő alka-
lommal hagyományt teremtsen: a diaszpó-
rában élő, másod-, harmadgenerációs ma-
gyarság anyanyelv iránti hűségét, igényes-
ségét, versszeretetét ápolja, lehetőséget
adjon ifjú tehetségek bemutatkozására.

Idén ünnepeltük Petőfi Sándor szüle-
tésének 180. évfordulóját. Nagy költőnk
előtt tisztelegve a két vers közül, amellyel
kiálltak versenyzőink, egyiket az ő művei
közül választották, a másik szabadon vá-
lasztható volt bármely magyar költőtől.

A zsűri ismert, közmegbecsülésnek
örvendő személyiségekből állt: A. Szabó
Magda, a Párizsi Magyar Intézet igazga-
tó-helyettese elnökölt, tagjai voltak: De-
ák Huba, a párizsi katolikus misszió isko-
lájának igazgatója,Varga Kata, Párizsban
élő színművésznő, Gonthier Anna hiteles
tolmács, irodalomtörténész és Fasangné
Várady Zsuzsa, a magyar Unesco-képvi-
selet nagykövetének felesége, fordító.

A versenyzők többsége a 9-14 év kö-
zötti korosztályból került ki, de 18 éves
jelentkező is volt. Tréfás, vidám versek
mellett elhangzott nagyobb lélegzetű mű
is, mint pl. Arany János: A walesi bárdok
című költeménye. A verseny győztese
Somogyi Bálint 12 éves diák lett. A Ma-
gyar Intézet különdíját kaphatta egy
olyan versenyző, aki nem anyanyelvi
környezetben sajátította el a magyar
nyelvet, ez a szerencsés ifjú Katona Sán-
dor 9 éves párizsi tanuló lett.

Örvendetes dolog, ha anyanyelven ren-
dezett kulturális összejövetelei nemcsak
az emigráció idősebb tagjainak vannak,
hanem leszármazottaiknak is, hiszen a
cserkészélet mellett az ilyen jó hangulatú
alkalmak is a közösségi szellemet erősítik.

Dobri Márta

VERSMONDÓ VERSENY
PÁRIZSBAN

Erdő Péter prímás, érsek május 17-én
a Santo Stefano Rotondóban olasz nyel-
vű misét mutatott be Mindszenty József
bíboros halálának évfordulója alkalmá-
ból. Szép számmal vettek részt a szent-
misén a római magyarok, papok, szerze-
tesek, és papnövendékek is. A konceleb-
rálók között volt Vigano Carlo Maria va-
tikáni püspök  az Államtitkárságról, Er-
dődi Gábor, szentszéki nagykövet, Szőke
János a boldoggá avatási ügy viceposztu-
látora, valamint P. Gerwin Komma, a
Germanicum et Hungaricum rektora. A
szentmise végén Németh László, a Pápai
Magyar Intézet rektora, római magyar
lelkész köszönte meg Erdő Péter prímás,
érseknek, hogy elvállalta a szentmise be-
mutatását és jelenlétével bátorítást adott
azoknak, akik a mártírsorsú bíboros bol-
doggá avatási ügyén dolgoznak.

Itt jelezzük, hogy a Santo Stefano Ro-
tondo május végén restaurálások miatt ha-
tározatlan időre bezárt, így nem látogatható.

Németh László, Róma

ERDŐ PÉTER
A RÓMAI MAGYAROK

KÖRÉBEN

A szokásos évi magyar zarándoklat
Máriacellbe szeptember 20-21-én lesz. A
zarándoklatot vezeti dr. Erdő Péter prí-
más, esztergom-budapesti érsek.

Programja:

Szeptember 20-án, szombaton 16.45-
kor ünnepélyes bevonulás a bazilikába.A
zarándokok köszöntése után szentmise a
plébánia altemplomában. A szentmisét
mondja és azon prédikál P.Kühár Ede ben-
cés atya. 20.00 órakor gyertyás körmenet.

Szeptember 21-én, vasárnap 10.00
órakor ünnepélyes püspöki mise prédi-
kációval. 14.00 órakor búcsú-ájtatosság
ünnepélyes kivonulással a bazilikából.

Szállás és egyéb problémák megoldá-
sában forduljunk P. Kühár Ede OSB
atyához. Címe: Benediktiner Superiorat,
A-8630 Mariazell, Tel: 0043/3882/2595 (-
38-as mellékszám).

Szeretettel várunk mindenkit.

Msgr. Valentiny Géza,
ausztriai főlelkész

Magyar zarándoklat 
Máriacellben

Hagyományosan „Európai Magyar
Papi Konferencia” néven május 5-8. kö-
zött Gössweinsteinban (Németország)
tartották évi gyűlésüket a Nyugat-Euró-
pa országaiban élő és működő katolikus
magyar lelkipásztorok. A konferenciát
dr. Miklósházy Attila SJ, a nyugati ma-
gyarok püspökének elnöklete alatt tar-
tották, melyet dr. Cserháti Ferenc, a Né-

metországi Püspöki Konferencia magyar
delegátusa - a külföldi római katolikus
magyarok püspökének európai megbí-
zottja, rendezett és vezetett. A konferen-
cia meghívott vendége Prof. Thorday At-
tila, tanszékvezető egyetemi tanár, volt,
aki a Klérus Kongregáció „A pap, mint a
plébániai közösség pásztora és vezetője”
című dokumentum irányelveit ismertette,
illetve annak segítségével és felhasználásá-
val keresett új pasztorációs lehetőségeket
és utakat. Az előadó,a Klérus Kongregáció
instrukciója alapján, három főkérdés köré
építette fel mondanivalóját: - az intézmé-
nyes papság, illetve a papi élet identitása; -
papi szolgálat; - a papi élet egysége.

- A papi élet identitása Krisztus szemé-
lyében van. A pap Krisztus misztériumát
mutatja be és adja a kis, illetve a családi, a
plébániai közösségek és a világ javára.

- A pap szolgálata az áldozatbemuta-
tás és a szentségek szolgálata a liturgiá-
ban, valamint a lelkipásztori segítség-
nyújtásban bontakozik ki.

- A papi élet egysége minden időben a lel-
kipásztori szeretetből fakad, mely a józan
imádságos életből táplálkozik.A pap így szen-
teli meg önmagát,másokat és környezetét.

A plébániai közösség pásztorának és
vezetőjének - tehát a pap - életét napja-
inkban számos probléma fenyegeti, így
például: - a testvériség hiánya, - a papi
képzés hiányosságai, - az aszkézis iránti
bizalmatlanság, - a hit megfogyatkozása.
A kihívásokra adott pozitív válasz, és a
feladatok gyakorlati megoldása elsősor-
ban a családok egymás közötti kapcsola-
tának az erősítése, a bűntudat elmélyíté-
se s ennek következtében a szentgyónás
kegyelmi hatásaiban való részesülés, a
papi hivatás ébresztése és felszítása.
Mindezt azonban kézzelfogható módon
az Egyház négy alapvető tevékenysége
foglalja össze, és egyben határozza meg:
a communio, liturgia, evangelizáció
(martyria), és a diakónia (caritas, illetve
szociális segítségnyújtás).

A pap, mint a plébániai közösség
pásztora és vezetője című dokumen-
tum irányelveinek a követése és meg-
valósítása azonban a gyakorlatban új
értelmezést és megfontolást tesz szük-
ségessé a missziós központok számára.
Ugyanis a migrációban és a szétszórt-
ságban dolgozó lelkipásztorok életé-
hez és munkájához éppen az együtt

élő, dinamikus plébániai közösség hi-
ányzik. Mindez a régi s új elvek kidol-
gozását teszi szükségessé a misszióban
működő lelkipásztorok számára.

A Nyugat-Európa országaiban élő
magyar katolikusok és a lelkipásztorok
szolgálatának helyzetképe - rövid össze-
foglalásban - a következőképpen néz ki
2003 első felében: A magyar katolikusok
száma összesen: 93.305-95.845. Az aktív
lelkipásztorok száma összesen: 38, akik
fő-, illetve mellékfoglalkozásban látják el
a magyar hívek lelkigondozását (a mel-
lékfoglalkozás itt azt jelenti, hogy egyes
papok vagy külföldi egyetemeken tanul-
nak tovább, vagy német plébánia vezeté-
se mellett a magyar hívek szolgálatát is el-
látják). Részben érdekességként, részben
súlyos kihívás és feladatként jegyzem
meg, hogy a 38 plébános évente - Nyugat-
Európa különböző városaiban - összesen
143 helyen mutat be szentmiséket.

Miklósházy Attila püspök atya mind
a koncelebrációs szentmisén, mind az
előadások és megbeszélések alatt II. Já-
nos Pál pápa Eucharisztiáról szóló
enciklikájára hívta fel a lelkipásztorok
figyelmét: Az Oltáriszentség ünneplése a
közösségi élet központja. A jelenlévő Úr
Jézus személyes és közösségi életünk
táplálója és ereje. Emellett a testvéri sze-
retetre és összetartásra, illetve az egy-
másra figyelésre buzdította a lelkipász-
torokat, s rajtuk keresztül a híveket.

A konferencia résztvevőit megláto-
gatta Wolfgang Miehle, a Német Püspöki
Konferencia nemzeti igazgatója és is-
mertette a püspöki konferencia  tavaszi
ülésén elfogadott új irányelvek fő pont-
jait a németországi idegen nyelvű lel-
kipásztori szolgálatra vonatkozóan.

A konferencia megszervezéséért és veze-
téséért külön köszönet illeti Cserháti Ferenc
atyát, a Németországi Püspöki Konferencia
magyar delegátusát - a külföldi római katolikus
magyarok püspökének európai megbízottját.

Sz. Rencsik István

A nyugat-európai magyar papi találkozó résztvevői. Felső sorban (balról): Bereczki
Béla (Schwaig, Németország), Bagossy István (Münster, Németország), Hegyi György
(Bécs, Ausztria), Magda Szilveszter diakónus (Innsbruck, Ausztria), Németh László
(Róma, Olaszország), Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok püspökének európai
megbízottja (München, Németország), Miklósházy Attila SJ, a külföldi magyarok
püspöke (Scarborough, Kanada), Molnár Ottó (Párizs, Franciaország), Fülöp Gergely
(Lyon, Franciaország), Szabó Ernő (Linz, Ausztria), Szabó József (Karlsruhe,
Németország), Gegő István diakónus (Tübingen, Németország), Merka János
(München, Németország), Takács Pál (Frankfurt, Németország). Alsó sorban (balról):
Thorday Attila (PPKE Hittudományi Kar, Budapest), Gyúrás István SJ (Stuttgart,
Németország), Lukács József (Köln, Németország), Popa Péter (Fribourg, Svájc),
Vizauer Ferenc (Zürich, Svájc), Hatzack Idmar diakónus (Türkheim, Németország).

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) 2003. június 3-5. között
megtartotta rendes nyári ülését. A tanács-
kozás kezdetén a testület ünnepélyesen
köszöntötte a legutóbbi hetekben nyug-
állományba vonult tagjait, Takács Nándor
volt székesfehérvári megyéspüspököt és
Keszthelyi Ferenc volt váci megyés-
püspököt. A Konferencia ugyancsak üd-
vözölte a két újonnan kinevezett megyés-
püspököt, Spányi Antalt és Beer Miklóst.

A Konferencia új tagokat választott
az MKPK püspöki bizottságaiba, a nyu-
galomba vonult püspökök helyére. A
Teológiai Bizottság élére Erdő Péter ér-
sek, a Kateketikai Bizottság élére Bíró
László, a Karitász Bizottság élére Spányi
Antal és a Megszentelt Élet Bizottság
élére Várszegi Asztrik püspök, főapát
került. Az Országos Lelkipásztori Inté-
zet főtitkára, Györgydeák Márton lelki-
pásztori elfoglaltsága miatt felmentését
kérte, utódaként a Konferencia Nobilis
Márió tököli plébánost nevezte ki.

A Testület újabb öt évre titkárává vá-
lasztotta Veres András püspököt.

A tanácskozás fő témájaként megvi-
tatott kérdéskörről, a külföldi magyar
lelkészségek helyzetéről Miklósházy At-
tila, a külföldi magyarok püspöke tájé-
koztatta a Konferencia tagjait. A tanács-
kozás folyamán a püspökök megnevez-
ték azokat a városokat, amelyekben tar-
tósan szükséges a katolikus lelkészségek
fenntartása.

Püspöki Konferencia sajnálattal érte-
sült arról, hogy az elmúlt héten az Euró-
pai Konvent előterjesztette az Alkot-
mány-tervezetet, amelyből - a rendkívül
sok javaslat ellenére - kihagyták az Isten
személyére és a keresztény értékrendre
történő utalást. Ez a tény azért is sajná-
latos, mert a dokumentumban különben
történik utalás Európa kulturális gyöke-
reire, ezen belül a görög és római tradíci-
ókra, majd pedig a felvilágosodás szelle-
miségére, de az Alkotmány-tervezetben
semmiféle hivatkozás nem szerepel a ke-
resztény értékrendre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Városligeti fasori központjában saj-
tótájékoztatóra került sor. A Konferencia
munkájáról Veres András püspök, titkár
tájékoztatta a megjelent újságírókat. (MK)

Kéziratokat, fényképeket 
nem őrzünk meg, 
nem küldünk vissza.

A szerkesztőség
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Ember-sorsunk a romlásnak indult
gyönyörű zöld planétán, az eredeti bűn
következtében, ab ovo el van jegyezve az
elmúlás megfellebbezhetlen tényével.

A középkor egekbe néző áhítata fo-
galmazta meg klasszikus rövidséggel a
faktumot: „Mors certa, hora incerta!”

A gondviselő Isten meghagyta az em-
bernek az ars vivendi, a hogyan élés sza-
badságát, de nem az ars moriendi jogát,
ami beletartozik abba az életünket kö-
rülkerítő sok és nagy „misterium iniqui-
tatis”-ba, amit Dante, a középkor zseni
költőjének elég profánul hangzó „Divina
commediájá”-ban írt meg irodalmi szép-
ségű, örök érvényű klasszikus formában.

A magyar közélet Matuzsálem-korú
nagy halottjának is megadatott az ars vi-
vendi isteni ajándéka. A 93 éves korában
elhunyt Varga László termékeny áldo-
zatos életéből nem hiányzott a „vallis lac-
rimarum”, az emberi élet sok-sok drámá-
ja, de sikere és eredménye sem. Két ízben
is korelnöke volt a Duna-parti magyar
parlament immár 100 éves múltra vissza-
tekintő, egyedülálló szépségű Házának.

A keresztény-polgári politika legen-
dába kívánkozó nemes, színes egyénisé-
gét, a Demokrata Néppárt (Barankovics-
párt) országgyűlési képviselőjét, a nem-
zeti emigráció fáradhatatlan harcosát,
példátlan önzetlenségét és tettekben
megnyilvánuló, emelkedett szellemű pat-
riotizmusát, az utókor magyar történé-
szei, és erről meg vagyok győződve -
megtisztelik Varga Lászlót az „államfér-
fi” attribútumával. A magyar országgyű-
lés „Annalesei” őrzik az utókor számára
a klasszikus retorika szellemében fogant
két emlékezetes megnyitó beszédének
szövegét és természetesen még politikai
ellenfeleitől is mindig nagy figyelemmel
kísért magvas parlamenti megnyilatko-
zásait. Varga László magas kora ellenére,
szellemi kapacitásának teljes birtokában,
közmondásos emlékező tehetségével, a
magyar parlament legjobb hagyományai-
nak szellemében, jogászi szakértelemmel
és mindig tárgyilagosan szólalt meg.

Mélyen vallásos katolikus szülők
gyermekeként korán kialakult benne, a
felebaráti szeretetből adódóan, a szociá-
lis érzék és a közösség iránti felelősség.
Már fiatalon, diák korában tevékenyen
részt vett a keresztény munkásifjúsági
mozgalmakban. Később az egyházközsé-
gi  EMSZO és a P. Kerkai Jenő jezsuita
alapította hatalmas KALOT mozgal-
makban is. Varga László az ügyvédi
pályát választotta. Ebben a sors - monda-
nám a gondviselésszerű szerepben vállal-
ta a háború befejezése után azoknak a
magyar hazafiaknak jogi védelmét, aki-
ket a bosszúállás, a cinikus kommunista
erőszak állított az avatatlan „népbíró-
ság” elé a vádlottak padjára „háborús
bűnösként”. Varga László ügyvéd jogi-
lag, a keresztény szolidaritás szellemé-
ben emberi humanitásból hihetetlen bá-
torsággal védte a legtöbb esetben telje-
sen ártatlan vádlottakat. „Kérem a vád-
lott felmentését!” Ez volt Varga ügyvéd
követelése minden ún. kirakatperben.

Később - már az emigrációban e cím-
mel megjelent nagysikerű könyvében
drámai módon leplezi le a kommunista
jogtiprás üzelmeit. Következetes német-
náci ellenes kijelentése miatt Szálasi
dicstelen uralma alatt letartóztatják. Be-
sorolták abba  a  nyilas-ellenes csoport-
ba, amelyik Bajcsy-Zsilinszkyt vitte Sop-
ronkőhidára, ahol a közéleti férfiút a nyi-
lasok kivégezték. Az utolsó pillanatban
azonban dr. Cseh Jenő ügyvéd barátjának si-
került Varga Lászlót és barátait kiszabadítani.

Még a II. világháború befejezése előtt
Varga László ügyvédi irodájában megala-
kult a keresztény világnézetű Demokrata

Néppárt. Az orosz megszálló hatóságok
Rákosi intervenciójára a DN indulását
nem engedélyezték. 1947-ben azonban a
nagy hirtelenül kiírt híres-hírhedt kékcé-
dulás választáson a Demokrata Néppárt
indulhatott és a Pfeiffer-féle függetlenségi
párttal hatalmas győzelmet aratott.

Egy keresztény-polgári koalíció a
Kéthly-féle kommunistaellenes szoc-dem
párttal - elméletileg lehetséges is lett vol-
na. Rákosi valahogyan összefércelte a ko-
alíciót és a még Moszkvában megírt poli-
tikai forgatókönyv alapján megkezdte
Magyarország bolsevizálását.Varga Lász-
ló országgyűlési képviselőként bátor kö-
vetkezetes parlamenti beszédeiben lelep-
lezte a kommunista diktatúrára beren-
dezkedő kommunista pártot.

Emlékezetes marad számunkra a bátor
beszéd, amelyben dr. Varga Mateovics Fe-
renc pécsi ügyvéd, képviselőtársunk elrab-
lását tette szóvá. Sajnos a mai nemzedé-
kek erről vajmi keveset vagy semmit sem
tudnak - az AVO Mateovics képviselőt
mentelmi joga lábbal tiporásával rabolta el
és az ígéretes nagytehetségű politikust 19
évi börtönre ítélte. Fizikai és szellemi
roncsként még megérte a rendszerválto-
zást, de ez a ragyogó szónok már egyetlen-
egy ép mondatot sem tudott megfogalmazni.

1948 nyarán folytatódtak a látványos
kirakat-perek és a kommunista sajtó
egyre kíméletlenebbül támadta Mind-
szenty bíboros, hercegprímást.

Varga László minden bátorsága ellené-
re reális érzékű ember volt. Kiderült egyér-
telműen, hogy a Jaltában hozott világ-
felosztást Berlinben, illetve Potsdamban a
SZU és az USA véglegesen parafálták.Eb-
ben a helyzetben már nem volt lehetőség
az alkotmányos demokrácia keretein belül
a nemzeti függetlenségért, az emberi sza-
badság jogok érvényesítéséért küzdeni.

Varga László 1948 őszén drámai kö-
rülmények között emigrált. Rövid svájci
tartózkodása után soron kívül beutazást
nyert az USA-ba. Először az Amerika
Hangjánál dolgozott, majd megszerezte
az amerikai ügyvédi diplomát. A levert
és cserbenhagyott 56-os októberi nagy
magyar nemzeti felkelés után az NSZK-
ban, majd a Nemzetközi Jogászok Szer-
vezetének keretén belül, nemkülönben
nagy nemzetközi kapcsolatai révén, he-
roikus küzdelmet folytatott Magyaror-
szág és a többi közép-kelet-európai or-
szág függetlenségéért. A keresztény de-
mokrata Varga László 85 évesen hazatért
és ismét páratlan lendülettel, önfeláldozó
módon belevetette magát a közéletbe.
Harrach Péter a gyászbeszédében úgy
jellemezte Varga Lászlót, mint akit politi-
kai hitvallásában az igazság, a szociális
igazságosság és az emberi méltóság elvei
vezéreltek. A temetési szertartást Erdő
Péter prímás, esztergom-budapesti érsek
vezette, aki gyászbeszédében kifejezte,
hogy Varga László egyszerre volt a pél-
dázat és a példakép embere. Az Ország-
gyűlés nevében Szili Katalin (MSZP), a
hajdani Néppárt részéről emigráns sors-
társa, Kovács K. Zoltán, míg a KDNP ré-
széről Semjén Zsolt méltatták az elhunyt
politikus érdemeit. Figyelemre méltó be-
szédet mondott a sírnál Orbán Viktor,
aki egy ragyogó metaforában így jelle-
mezte Varga Lászlót: „Hitvallásod, kisu-
gárzásod, lendületed, erkölcsöd és helyt-
állásod mint egy gyertyáról gyertyára át-
lobbanó fény, amely sokfelé osztva még
sem kevesebb, csak több lesz mindig!”

Az elhunyt parlamenti korelnököt
Barankovics sírja mellett temették el,
ahol ekkora gyászoló sokadalom régen
nem volt a Kerepesi Temetőben.

Gy. Pethe Ferenc,
v.Demokrata Néppárti országgyűlési képviselő,

Badacsony

Őt igazán nem kell bemutatni. Úgy
tartozik a magyar nyárhoz, mint gémes-
kút a pusztához. Vasúti töltéseken, gabo-
natáblák-, dűlőutak mentén, a felkínálko-
zó, harsogó pipacsok társaságában példás
tartózkodásával tűnik ki. Nem kelleti ma-
gát, nem akar mindenáron tetszeni, sikert
aratni: ártatlan lányszemekkel csodálko-
zik a világba. Hamisítatlan ékszer ő sok
talmi csillogás közt. És olyan, mint egy ki-
tüntetés: Kékcsillag Érdemrend.

Érdemes tudni róla, hogy nem jöve-
vény nálunk, hanem őslakos, bennszülött
európai. A legnagyobb nemzetségbe, a
„fészkesek” közé tartozik, „szűkebb” csa-
ládja is mintegy 500 fajtát számlál. Van
köztük fehér virágú, halványkék, sötétlila,
rózsaszín, piros színű, sőt, tarka virágú is:
valamennyien tudós nevükön „centau-
reá”-k, újmagyar nevükön: „imolák”. De
közülük csak a Centaurea cyanus, az is-
mert kék virágú lett közkedvelt. Megkü-
lönböztető jelzője, a „cyanus” kéket je-
lent. Más nem is jellemezhetné jobban! A
sokféle kék: azúrkék, poroszkék, ultrama-
rin-, indigó-, párizsi, türkizkék mind oldot-
tabbnak, sápadtnak látszik a búzavirág
intenzív kéksége mellett. Nem csoda, ha
valamikor festékkészítésre használták.

Nevét már az első magyar botanikusok
feljegyezték, bár Beythe István 1583-ban
megjelent „Nomenclaturá”-jában egy-
szerűen csak „kékvirág” a neve. De a ké-
sőbbieknél már, így Melius Juhász „Her-
bárium”-ában, Lippay János „Posoni
kert”-jében mai szóalakjában jelenik meg.

Szépségét, mint a legtöbb virágét, a lo-

A KÉK BÚZAVIRÁG 
A „Virágos könyv”-ből

vagkor fedezte föl.A szabad természetből
akkor ültették át díszkertekbe, ott virul-
tak halvány arcú várúrnők örömére. Kü-
lönben a koszorúkötés és bokrétakészítés
is a lovagi élet szokásaihoz tartozott: az
előkelő hölgyvilág körében - akárcsak ké-
sőbb a polgári rokokó s biedermeier kor-
ban - afféle játékos időtöltés, társasági
szórakozás számba ment. S hogy nálunk
milyen régi szokás búzavirágból fonni ko-
szorút, arról egyik legősibb s legszebb
népballadánk tanúskodik. Ismeritek:

Júlia szép leány egykoron kimene 
Búzavirág-szedni a búzamezőbe,
Búzavirág-szedni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott múlatni...

Van egy késő középkorból való éne-
künk, a „Virágok vetélkedése” (ősforrása
egy IX. századi latin vers!), s ez arról szól,
hogy három virág: a búzavirág, a szőlővi-
rág s a szegfűvirág egymással azon ver-
seng: melyikük a legszebb, a legkülönb?
A szegfű azzal dicsekszik, hogy őt a legé-
nyek csokorba kötik és kalapjuk mellé
tűzik; a szőlővirág azzal, hogy belőle lesz
Jézus vére; míg a búzavirág így kérkedik:

Szebb vagyok,jobb vagyok annyiban náladnál,
Engemet leszednek s az oltárra tesznek,
Nekem mind azt mondják:ez a Krisztus teste.

A „Virágok vetélkedésé”-nek sokféle
változata élt országszerte. Egyik szép haj-
tása a szentiváni tűzgyújtás szokás éne-
keként maradt ránk. De ott a búzavirágot
és szőlővirágot legyőzi a viola, „a szerelem
virága” - „kivel lányok dicsekednek”.
Szóval a vetélkedés pogányul végződik...

Szamosi József

A KORELNÖK HALÁLÁRA
Emlékezés dr. Varga László keresztény politikusra

Emberemlékezet óta a franciák a breto-
nokat tartották a világ legvallásosabb népé-
nek. Annyi szenttel büszkélkednek mint a
„tenger homokja”. A helységnevek, útjelző
táblák,a kereszteződéseknél felállított szobrok
is erről tanúskodnak. Bretagne védőszentje
Szent Anna, őt követi népszerűségben Szent
Yves - magyarul Ivó, a szegények ügyvédje.

Szent Yves, családi néven Hélory de Ker-
martin, 1253-ban született nemesi családból
Tréguier (helyi kelta nyelven:Landréguer) kö-
zelében, ugyanitt halt meg 1303. május 19-én.
14 éves korában a Sorbonnera küldik filozófiát
és teológiát tanulni, ahol neves tanárai között
megtaláljuk Aquinói Szent Tamást, majd Pá-
rizs után Orleansban elvégzi a világi jogtudo-
mányt. Tanulmányai után püspöke hazahívja;
mint egyházmegyei bíró és plébános hozzáér-
téssel, lelkes odaadással teljesíti kötelességét.
Egy peres ügyben sikerrel védi az Egyház ér-
dekeit Szép Fülöp francia királlyal szemben.

Életszentsége különösen a szegények és
betegek szeretetében nyilvánult meg, anél-
kül, hogy az igazságra épülő jogot megsér-
tette volna. A megbékélés embere volt. A
szegényekkel úgy vállalt szolidaritást, hogy
maga is szegény lett. Mindenét elosztotta.

Tudását és tehetségét az igazságszolgáltatás-
ból kirekesztettek megsegítésére fordította.
Végül már csak a szegények ügyvédje lett.
Védelmüket, bajuk jogi orvoslását ingyen
vállalta. 44 évvel halála után az avignoni VI.
Kelemen pápa, mint „a breton égbolt új csil-
lagát” szentté avatta. Sírhelye kedvelt zarán-
dokhely és csodás gyógyulások színhelye lett.

A II. világháború után amerikai jogászok
a francia forradalom idején meggyalázott és
elpusztult sírhelye felett új emlékművet emel-
tek a Tréguier-i székesegyházban, amely a
francia gótika egyik gyöngyszeme. Névnapjá-
hoz legközelebb eső vasárnap (idén május 18-
án) a megbocsátás, kiengesztelődés napján,
amelyet a bretonok „grand pardon de saint
Yves”-nek neveznek, ereklyéit körmenetben
viszik a középkori város utcáin. Idén, 700 éves
évfordulóján, a 30.000 zarándok között, a
Szent Ivót magukénak tekintő bretonok népi
ruhában, ügyvédek talárban fejezték ki ragasz-
kodásukat és tiszteletüket védőszentjük iránt.

Peres ügyekben, családi vitákban, örök-
ségi bonyodalmakban ne szégyelljük Szent
Ivó közbenjárását kérni, hogy azoknak
békés és megbocsátó kimenetele legyen.

Molnár Ottó

Szent Ivó
1253-1303 

A fenti kérdésre Etchegaray bíboros
egyszerű választ adott: „Hogy elmondja
a világnak, nincs mitől félni, s hogy tár-
ják ki a kapukat Jézus Krisztusnak.”

II. János Pál pápa horvátországi látoga-
tásáig összesen 572 napot (egy évet és hét
hónapot) töltött Olaszországon kívül. A
pápa útjai során nemcsak bátorít, valamint
látogatásával mintegy megjutalmazza a
hívő közösségeket, de párbeszédet is kíván
kezdeményezni a világ összes kultúrájával,
mondta Roger Etchegaray bíboros.

„Szent Péter utódja magát egyben
Szent Pál követőjének is érzi, mint azt saját
maga is bevallotta 1980 májusában afrikai
útja során”- folytatta a bíboros.Annak ide-
jén ezt mondta a pápa: „Néhányan Euró-
pában úgy vélik, a pápának nem kellene
utaznia. Maradjon csak Rómában úgy,

Miért utazik annyit a pápa?

mint eddig. Meggyőződésem, hogy olyan
időket élünk,amikor Róma püspökének rá
kell ébrednie arra, hogy neki nem csupán
Szent Péter utódjának kell lennie, hanem
Szent Pál nyomdokai követőjének is, aki,
mint tudjuk, szüntelenül utazott.”

A baszk-francia bíboros, akit a pápa
gyakran kért fel kritikus helyzetekben
diplomáciai közvetítésre (legutóbb Irak-
ban) mindezt a Lateráni Pápai Egyetem
kongresszusán nyilatkozta, amely a
szentatya pápaságának 25. évfordulója
alkalmából került megrendezésre.

II. János Pálnak eddig 100 apostoli
útja volt külföldön és 142 Olaszország-
ban. A spanyolországi látogatásáig
1.237.584 kilométert utazott és 129 or-
szágot látogatott meg.

Kinczel István, Róma
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Hanyatt feküdtem a rozstábla árnyékában. Az elpilledt tanyák fölött a déli nap
vakító fehéren sugárzott, akár az úrnapi körmeneten a felemelt ostya. A rét tele volt
fénnyel, a rekkenő nyárban millió bogár zümmögött; zománcosszárnyú szitakötők,
zöld legyek, darazsak zúgtak-dongtak; láthatatlan tücskök zenéltek - s e sokféle hang
egymásba keveredve zsongott-hullámzott a rezgő légben, mint távoli harangszó.
„Harangoz a puszta” - így mondják azon a vidéken. És ez nem túlzás. Ilyenkor a
puszta csakugyan „harangoz”. Sokáig hallgattam elbűvölve e különös muzsikát, amíg
észrevettem: nini, egy búzavirág nevet mellettem. Igazából akkor néztem először a
búzavirág csillagos szemébe. Azt a kékséget azóta sem tudom felejteni...

Szamosi

NYÁRI OLVASMÁNYOK
Emlék egy régi nyárból 

VEDD SARLÓDAT... 

Vedd sarlódat, édes kincsem, 
Aratni jer most énvélem, 
Temelletted édes rózsám, 
Mindjárt jobban megy a munkám. 

Danolj, rózsám, a nótádban, 
Mint szívünkben szerelem van. 
Szép is a dal, ha szerelmes,
Bús legyen bár, mégis kedves. 

Kösd be fejed a kendővel, 
De szép orcád ne takard el, 
Virágos kert az énnekem, 
Örömimet onnan szedem. 

Nagyon süt a nap dél felé, 
Pihenj le a kereszt mellé, 
Dűlj szűrömre, édes rózsám! 
Enni majd hoz édesanyám. 

Én addig a kútra megyek, 
Hogy friss vízzel enyhítselek, 
Ha csókot adsz érte, rózsám, 
Hárommal megköszöni szám. 

Aratgatunk aztán megint, 
Míg az este álomra int; 
Ád az Isten így kenyeret, 
Így veszlek el én tégedet. 

Kisfaludy Károly (1788-1830)

VIOLÁK

Kihajolva a napos útra, 
A violák már nyílnak újra. 

Ó milyen édes, bús varázs van 
A violáknak illatában! 

Mikéntha csak szívembe szállna 
A tizenöt év aranyálma! 

Ó rózsakor, midőn az égbolt 
Olyan sugárzó, tiszta, kék volt! 

S a falut szinte újra látom 
Meleg, nagy, délutáni árnyban. 

A kedves kis ház ereszébe’ 
Ott még a régi fecske fészke. 

Lombos még a szederfa ága, 
Az én nevem van rajta vágva. 

A zöld pad! Rajta hányszor ültem. 
Víg fecskék nyilalltak körültem. 

S az udvar violával tele, 
Oly édes illatot lehele! 

Zöld udvar, violák körötte, 
Legyetek százszor is köszöntve! 

Házacska, állj mindig vidáman, 
Édesen lengő illat-árban. 

Mosolygó nyári nap sugára 
Hulljon rád, nyájas fénnyel, áldva! 

S ne legyen - telnek bár az évek - 
Soha üres a fecskefészek! 

Szalay Fruzina (1864-1926)

SZITAKÖTŐK 

Pihenni erdő hűs ölén 
Be jó a tikkadt nyár hevében; 
Sátrat feszít a lomb fölém, 
S árny-szőnyeget terít elébem. 

Köröskörül nagy néma csend, 
Madár se zengi most danáit; 
Egy mélyre-vájt mederbe’ lent 
Élővíz csillogása csábit. 

Tükrét homály borítja bár, 
Itt-ott a víz szikrázva csillan, 
Még színesebb a napsugár, 
Lombrésen át amint bevillan. 

Mulatni kezd a múlt idők 
Árny- s fényszövésű álma vélem... 
Aranyszárnyú szitakötők 
Hintáznak a smaragd levélen. 

Vargha Gyula (1853-1929)

FÉNYLŐ BÚZAFÖLDEK KÖZÖTT 

Ha olykor lassú esti sétán 
Az országút merengve páros 
Sor jegenyéjét messze járom 
S mögöttem elmarad a város, - 

Megállít a nagy búzaföldek 
Ragyogása az esti napban, 
Nyújtózkodnak a sárga táblák 
Fénylőn, komoran, mozdulatlan; 

Valahonnan az erdőszélről 
Viszkető kis szelek sziszegnek, 
De keleti, ős lustasággal 
A nagy táblák alig zizegnek; 

Alszik a sűrű, jó magyar föld, 
S oly különös, ahogy mogorván 
Sütteti sok busa kalászát, 
Mint sörényét egy vén oroszlán, 

Mely idetévedt Európa 
Hegyei s tengerei közzé, 
S vadásznak rája ezer éve 
S ezer tőr és háló kötözné, - 

És már nem bánja. Elcsigázott 
Remek teste elnyúlt a napban, 
Már néki mindegy, várja sorsát 
Fénylőn, komoran, mozdulatlan; 

Vagy tán egy bősz ugrásra vár még? 
S kalászvillantó esti tűzben 
Nagy ős dühét forralja lassan, 
Félelmesen és egyszerűen? 

S majd talpa nagyságos ütése 
Végigrendül Európa hosszán, 
Mielőtt elalunna végkép 
Az Ázsiából jött oroszlán? 

Ki tudja? Óh, te furcsa, drága, 
Vad búval és bő vérrel ázott 
Komor magyar föld, csöndes este 
Megsimítom fénylő kalászod; 

Lásd, engem, kócos, bús jobbágyok 
Sarját, rég megtett gyermekének 
A finom, csábító Nyugat, de 
Láttodra egy-egy régi ének, 

Valami kancatej-szagú dal 
Lelkem ős pusztáiból följön 
És jajgat a nap hunyó fényén 
S meghal az esti búzaföldön. 

Tóth Árpád (1886-1928)

RÓZSA RÓZSA ILLATOZZ 

(A „Carmen heroicum” ciklusból) 

rózsa, rózsa illatozz 
harmatocska harmatozz 
göndör szellő göndörödj 
ízes szilva gömbölyödj 
csöpp katica sebtibe 
mássz egy fűszál hegyibe 
szállj repülj a hajnalig 
mutasd a Nap hol lakik 

gyalogút csak gyalogolj 
búzavirág rám hajolj 
piros pipacs pipacsolj 
hajladozó szép mosoly 
harsonázz csak harsonázz 
kertjeinkbe nyári láz 
mert nagyapám a kaszás 
ki kezdi az aratást

nagymamám megy utána 
térdig jár a méntába 
fonott haja harmatos 
lába térdig pipacsos 
búzavirág a szeme 
mintha nekem intene 
ez a sarlós nagyasszony 
hogy majd dalra fakasszon... 

Puszta Sándor (1911-1983)

ARATÁS FELÉ 

Legszebb a táj így aratás felé, 
Hőség, aszály, ha el nem perzselé; 
Az élet teljét csillogtatja már 
Teljes pompában a királyi nyár. 

Sötét sátrat feszítenek a fák, 
Megbúnak ottan a fehér tanyák; 
Lombok közé őszt sejtető jegyül 
Egy sárguló levélke sem vegyül. 

De a zöld színben mennyi változat, 
Ezüst zászlóját bontja itt a zab; 
Tengeri-táblán a sűrű sorok 
Haragos zöld hulláma háborog. 

A széna már boglyákban, de a rét 
Zsendíti újra gyenge friss füvét, 
Minden fűszálon harmatcsepp remeg, 
Zománcba játszó drága gyöngyszemek. 

Napfényben úszva tündököl a táj, 
Olyan, mint egy gazdag kevély király. 
Díszül reá az érő gabonák 
Már föltevék az arany koronát. 

Vargha Gyula (1853-1929)

ÉRETT KALÁSZOK 

Kaszált vetésen sír a pitypalatty. 
Már peng a kasza künn a réteken. 
Ó jó Uram, termésadó nagy Isten, 
Hallgasd meg az én nyári énekem! 

Künn néped ajkán hull a hő veríték 
S aratja áldásod kalászait. 
Ajkán magyar dal zeng és benn szívében 
Oltárt emelt az égi, drága hit. 

Ó jó Uram, szolgád hűs templomodban 
Imádkozik dolgos, hű népedért. 
Adj sok kalászt itt földi életünkben 
S hitünkért fönn a mennyben - zöld babért!

Harsányi Lajos (1888-1959) 

VAKÁCIÓ ELŐTT 

Drága jó iskola, 
iskola udvara, 
iskolapad, 
hurrá, ma sok gyerek 
öröme nagy! 
Kifele rajzik a 
siserahad, 
csak az fáj egy kicsit, 
hogy te most szüretig 
árva vagy. 
Volt lecke rengeteg 
s játszottunk eleget. 
Szurkoltunk is? Lehet, 
de üsse kő: 
ami rossz, elszaladt, 
ami jó, megmarad, 
tótágast, gyerekek, 
száz cigánykereket, - 
ma az a fő, 
hogy itt van a, itt van a 
nagy szünidő! 
Meg a bizonyítvány! 
Hurrá, hahó: 
három jelest mond, 
a többi jó! 
Leckénk ezután 
a nyár meg az erdő, 
a hegy meg a tó. 
Hurrá: a tanító 
néni, a bácsi 
puszilnivaló, 
hisz ő maga mondja, 
hogy: 
áci, káci, akáci, 
nála is jobb a vakáci-
ó-ó-ó! 
Szervusz hát, iskola, 
iskola udvara, 
könyv, lecke, pad - 
visszajön ősszel 
új szeretettel 
a siserahad... 

Szabó Lőrinc (1900-1957)

NYÁR 

Esik a nap! 
Szakad a súlyos, sűrű zápor 
zuhogva istenigazából. 
Állok s nyakamba hull a lángderűs ég! 
Óh gyönyörűség! 

Részeg darázs 
ráng köröttem tág körökben, 
ide röppen és oda röppen: 
visszatérő csapongás, lenge hűség...
Óh gyönyörűség! 

Hangos virág 
kiált, bíbor színekkel esdve, 
hogy jöjjön már a bíbor estve, 
hogy halk pohárka harmatok lehűtsék: 
Óh gyönyörűség! 

Tornác fölött 
szédülve és legyet riasztva 
fúl a cseléd, liheg a gazda; 
álmai: friss sörök, mély pince, hűs jég...
Óh gyönyörűség! 

Boldog a nap: 
de boldogság a vágy gyűrűse! 
Boldog a nap, s vágyik a hűsre... 
Szeretlek s bújok tőled, lángderűs ég! 
Óh gyönyörűség! 

Babits Mihály (1883-1941)

PIPACSKISASSZONY 

Vasúti töltés virága, pipacs! 
Vörös zászlós pályaőr, vasutas 
a virágok között; 
fut a vonat zöld határokon át, 
s öreg szívem mint ifjú rokonát, 
dallal köszönt! 

Emlékszel-e: hogy játszottam veled? 
Piros szoknya négy szirom-leveled, 
mákod derék; 
pipacskisasszony karcsú dereka, 
meztelen keble, válla és nyaka, - 
ismersz-e még? 

Gyermekkorom virágszerelme, 
hol repül szoknyád piros selyme? 
hol vagy te már? 
Rajtam egy hijján hatvan nyár, tél, 
vörös zászlós pályaőr lettél; 
rád még mi vár? 

Mi vár még rám? Ki vár még énrám? 
Égőszoknyás szerelmes szép lány 
aligha vár; 
de ha már fiúnak születtem, 
a szerelem győzzön felettem, 
ne a halál. 

Te győzz felettem, ne a bánat! 
Te lobogtasd égő szoknyádat, 
piros pipacs; 
sírom legyen vasúti töltés, 
gyászindulóm vonatdübörgés, 
s te hajts vörös lobogót rajta, 
kis vasutas!... 

CINEGE

Mind lefagyott a tornácon 
az ebszőlő levele, 
de gyümölcse maradt bőven, - 
vérpiros már a nyele; 
hamvas fürtje üdén kéklik, 
állja a tél hidegét, 
odacsalja, csalogatja 
az óvatos cinegét. 
Szájába kap egy bogyót és 
száll a madár boldogan, 
azt se bánja, hogy a nyárnak 
s hogy a dalnak 
VÉGE VAN. - 

Erdélyi József (1896-1978)
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A müncheni magyar katolikusoknak a
karácsonyi éjféli szentmise után talán fia-
taljainak a bérmálkozása a legkedvesebb
ünnepe. Ez az az évente egyszer ismétlődő
alkalom, amikor a helyi magyar egyházi
közösség papjai és hívei főpásztoruk veze-
tésével ünneplik az Eukarisztiát, és a bér-
málkozás szertartásában az egyház nagy-
korú tagjainak ismernek el fiatal fiúkat és
leányokat. Tavaly dr. Miklósházy Attila SJ,
a Nyugaton élő magyar római katolikusok
püspöke betegsége miatt nem jöhetett át
Európába. Annál nagyobb volt a húsvét
utáni 5. vasárnapon, május 18-án a mün-
cheniek öröme, hogy az idén újra találkoz-
hattak a messzi Kanadában teológiatanár-
ként működő püspökünkkel.

Gyakran idézik Szent Cipriánnak,
Karthágó 3. századi nagy püspökének
mondását: Nihil sine espiscopo, azaz a
„püspök nélkül semmi” se történjék az
egyházban, mintha Isten országának az
ügye egyedül a hierarchia vállán nyu-
godna. Ritkán említik, hogy ugyanez a
Ciprián hasonlóan egyértelműen jelen-
tette ki papsága előtt: nihil sine consilio
vestro, azaz a „ti tanácsotok nélkül sem-
mit” sem teszek. Még ritkábban idézik
Cipriánnak a híveihez intézett szavait:
nihil sine consensu plebis, azaz „semmi
se legyen a nép egyetértése nélkül”. Jo-
sef Ratzinger bíboros, a Hittani Kongre-
gáció híres prefektusa „az egyházi de-
mokrácia klasszikus modelljének” ne-
vezte ezt a Ciprián püspök által sürge-
tett együttműködést a püspök, a papság
és a hívő nép között és közös felelőssé-
get Jézus szándékainak a megvalósítá-
sáért.Attila püspök atyánk müncheni lá-
togatása és tárgyalásai, főpapi szentmi-
séje a bérmálás szentségének a kiszol-
gáltatásával, majd az azt követő fogadás
a Müncheni Magyar Katolikus Misszió-
ban ezt a közösen vállalt felelősséget és
együttműködési készséget tanúsították.

A Damenstift-templomban a hagyo-
mányosan fél tizenegykor megkezdett
szentmisén a Patrona Hungariae Ének-
kar Jussel Ottó vezetésével Halmos
László „Ecce sacerdos magnus” kezdetű
felemelő himnuszával fogadta a magas
főpapot, aki pásztorbotjára támaszkod-
va, mindennemű barokkos pompa nél-
kül, idősebb testvérként, vidáman és
kedvesen vonult be a koncelebráló pap-
sággal, dr. Cserháti Ferenc püspökkari
delegátussal, Merka János plébánossal,
P. dr. Hegyi János SJ, volt filozófiapro-
fesszorral és főegyházmegyei lelkigya-
korlatos házi igazgatóval, valamint
Hársfalvi Ottó túrterebesi esperes plébá-
nossal, a ministránsokkal és cserkész
díszőrséggel a hívekkel megtelt temp-
lomba. „Zeng a harang hívó szóval e szép
ünnep reggelén” énekelte lelkesen a nép,

ATTILA PÜSPÖK 
MÜNCHENBEN BÉRMÁLT

hogy aztán az alkalomhoz illően a dr.
Kováts János vezette Ifjúsági Ének- és
Zeneegyüttesnek adja át az eukarisztikus
ünneplés zenei és énekes kíséretét.

A közvetlen hangvételű püspöki ho-
mília első részében az isteni teremtésért,
megtestesülésért és megváltásért való
hálaadásról, Eukarisztiáról volt szó,
majd Attila püspök atya a bérmálkozó-
kat arra buzdította, hogy legyenek mos-
tantól öntudatos, becsületes kereszté-
nyek. Ebben és lelki elmélyülésben se-
gítsék őket a bérmálás kiszolgáltatása-
kor rájuk kiáradó Szentlélek adományai.
A keresztségi fogadalom megújítása
után hatan részesültek a bérmálás szent-
ségében: Hauk Katalin, Józsa Máté, Jó-
zsa Péter, Lumbach Regina, Rossmann
Virág és Turu Ágnes. Közben folyt a
gyóntatás és szép számmal járultak a hí-
vek az Úr asztalához. A szentmise végén
felcsendült a „Győzelemről énekeljen”,
a Budapesti Eukarisztikus Világkong-
resszus hálaéneke és a magyar himnusz.

A misszió nagytermében fogadás kö-
vetkezett. Itt Jussel Ottó ült az orgoná-
nál, kísérve az „Isten hazánkért térde-
lünk elődbe” és a „Boldogasszony
Anyánk, régi nagy Pátrónánk” lelkes kö-
zös éneklését. A programot végig konfe-
rálta dr. Kottra Gábor, élettan-professzor
és egyházközségi tanácselnök, természet-
szerűleg a hívő nép nevében ő köszön-
tötte a püspök-vendéget, aki kedves köz-
vetlenséggel válaszolt. A Tücsök-tánc-
együttes fellépése mindenkit elbájolt, a
gyerekeket Balla-Héjja Noémi tanította
be.A Hétvégi Magyar Iskolából Keul Di-
ana Dsida Jenő: „Hálaadás” c. versét sza-
valta el. A Regös-táncegyüttes két párja a
tőlük megszokott szakszerűséggel járta
táncait. Mindenki láthatta, hogy Jánosi
Margittal, egyébként leánycserkészcsa-
pat-parancsnokával, a regösök fiatal
tánctehetséggel gyarapodtak. Az Angliá-
ban turnézó Komámasszonyok sajnos
hiányoztak. De nemcsak ők, hanem mint
56-os müncheni sajnálattal állapítottam
meg, számtalan régi müncheni is. Értük
nem kárpótol bennünket az a sok újabb
müncheni magyar, akinek jelenléte arra a
reménykedésre jogosíthat fel bennünket,
hogy Münchenben és más hasonló nyu-
gati nagyvárosokban a magyar kolóniák
és missziók fennmaradhatnak.

Assziszi Szent Ferenc által szamártestvér-
nek becézett testünk is megkapta a magáét,a
kitűnően előkészített agapén.Nem hallgatha-
tom el a szakácsművész nevét,Mekker Árpád
pasztorál-asszisztens főzte a gulyáslevest.A jó
sör és borok megoldották a nyelvet.A külön-
féle nézeteltéréseket, gondokat, sérelmeket
feledve egymásra talált „István király árva
népe”,püspök,papság és nép Münchenben.

Boór János

Májusban a Gyömrői úti Országos
Cigány Információs és Művelődési Köz-
pontban került sor az I. Országos Katoli-
kus Cigánytalálkozóra. A rendezvényre
hazánk minden tájáról és a határon túl-
ról is érkeztek roma közösségek. A talál-
kozó megszervezésében kiemelkedő sze-
repet vállalt a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Migrációs Irodája is.

Az igeliturgiát Keresztes Szilárd haj-
dúdorogi görög katolikus megyéspüspök
vezette, aki János evangéliumából Jézus
Utolsó vacsorán elmondott szavait idéz-
te: „Az én parancsom, hogy szeressétek
egymást, amint én szerettelek bennete-
ket... Szent Atyám, tartsd meg őket a ne-
vedben, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi” (Jn 15). A főpásztor
hangsúlyozta: a mai világra jellemző,
hogy szítja a mesterséges ellentéteket,
ahelyett, hogy alázattal az egység megte-
remtésére törekedne. Nekünk azonban
más az utunk: követve Jézus parancsát,
legyünk egyek, cigányok és magyarok,
minden jóakaratú ember, ahogyan a Fiú
egy az Atyával és a Szentlélekkel. Min-
denkor tartsuk szem előtt, hogy Krisztus
a szeretet Istenét képviselte,Aki úgy sze-
rette egyszülött Fiát, hogy váltságul adta
értünk, hogy nekünk - valamennyiünk-
nek - örök életünk legyen.

A rendezvényen előadások hangzot-
tak el, amelyek arra keresték a választ,
mit jelent a cigányság számára a harma-
dik évezred egyházában II. János Pál pá-
pa hívása a közösségi lelkiségre? 

Dúl Géza plébános emlékeztetett: Jé-
zustól arra kaptunk megbízást, hogy az
evangéliumot minden népnek hirdessük.
Az örömhírt egy kicsit mindenki más-
képpen hirdeti, hiszen a különböző né-
pek karaktere, sorsa, történelme nem
egyforma. Mivel a cigányság rengeteget
vándorolt történelme során, és nagyon
sok szenvedésen ment keresztül, termé-
szetes, hogy sokkal érzékenyebben vi-
szonyul a közösség, az összetartozás fon-
tosságára, és legjobban az Evangélium
erre vonatkozó tanítását érzi magáénak.
A plébános szintén utalt az Atya,Fiú,Lélek
tökéletes szeretetközösségére, amelyre va-
lójában mindenki vágyik. A katolikus kö-
zösségek feladata, hogy az előítéletek le-
bontásával megvalósítsák ezt a szeretetkö-
zösséget cigányok és magyarok között.

Lukács Barna roma származású isko-
laigazgató Kazincbarcikán, a szaléziek
által működtetett általános iskolában.

KATOLIKUS CIGÁNYOK 
TALÁLKOZÓJA

Az oktatási intézmény 15 éve működik,
jelenleg 400 diák tanul náluk, köztük 200
cigány. Az intézmény vezetője arra fi-
gyelmeztetett: együtt kell élnünk, cigá-
nyoknak és magyaroknak. Lukács Barna
pedagógiai alapelve, hogy a gyerek érez-
ze a nevelő szeretetét. Az iskola segíteni
próbál minden olyan szülőnek, akinek
lelkében ott él a vágy, hogy gyermeké-
nek jobb és szebb jövőt biztosítson. Az
elmúlt tizenöt évben több száz roma
gyerek járta ki náluk az általános iskolát,
közülük nagyon sokan szereztek szak-
munkás bizonyítványt, és többen az
érettségiig is eljutottak.Az iskola mellett
működik a Szalézi Kollégium is, amely-
ben a lakóhelyüktől távolabb élő diákok
ellátásáról gondoskodnak. Lukács Barna
leszögezte: a kallódó, rossz gyerek nem
azonos a butával, a cigány gyerekekben
arany rejlik, amelyet felszínre lehet hoz-
ni, ha a környezet időben észreveszi ezt,
és hajlandó is erőfeszítéseket tenni en-
nek érdekében.

Szülői és diákvallomások hangzottak
el Gyöngyösorosziból: itt a Jó Pásztor
Nővérek létrehozták a Segítő Kezek
Alapítványt, amely vállalta a nagycsalád-
ból származó - elsősorban roma gyere-
kek - gondozását, étkezését és képzését
is, napközi rendszerben. A szerető gon-
doskodást élvező gyerekek közül ma
már többen tanultak ki valamilyen szak-
mát, főleg szociális, egészségügyi terüle-
ten. Sepsiszentgyörgyről érkezett Sebes-
tyén Kinga, a Néri Szent Fülöpről elne-
vezett iskola pedagógusa: az intézmény-
be 447 cigány gyerek jár, s 80 százalékuk
el is végzi az általánost.

Az előadások közben több vallomás
és tanúságtétel is elhangzott, amely be-
mutatta, hogy néhány helyen tökélete-
sen működik a szeretetközösség cigá-
nyok és magyarok között. A rendkívül
oldott hangulatú rendezvényen cigány
közösségek és diákok kápráztatták el a
megjelenteket csodálatos tánctudásuk-
kal és énekhangjukkal, igazolva Lukács
Barna iskolaigazgató szavait. A cigány-
ság sokat szenvedett sorsát, Istenhez va-
ló viszonyát pedig tökéletesen kifejezik
a Cigány himnusz sorai: „Isten könyörülj
meg nékünk/, Ne szenvedjen tovább né-
pünk/, Megátkoztál, meg is vertél/, Örök
csavargóvá tettél/, Isten könyörülj meg
nékünk/, Ne szenvedjen tovább népünk/.
Megáldottál, megváltottál/, Országodba
befogadtál.” (MK)

Ma sem zárható ki, hogy II. János Pál
iszlám fundamentalisták, vagy civilizáci-
ós konfliktust szító egyéb vallási csopor-
tok célpontja lehet - nyilatkozta Ferdi-
nando Imposimato, az olasz Legfelsőbb
Bíróság nyugalmazott ügyésze a pápa el-
leni merénylet 22. évfordulója kapcsán.

A kérdésben szakértő olasz ügyész
szerint az 1981. május 13-ai, Ali Agca ál-
tal végrehajtott merénylet nem egy őrült
személyes akciója, hanem nemzetközi
összeesküvés volt. II. János Pál kellemet-
len volt mindazoknak, akik a jaltai
egyezmény által kijelölt világrend fenn-
tartását szorgalmazták. A szentatya ezen
túl akart lépni, a Berlini fal lebontását,
továbbá Kelet és Nyugat párbeszédét
sürgette. A két olasz fiatal lány, Emanu-
ela Orlandi és Mirella Gregori elrablása
ennek a világméretű cselszövésnek a ré-
szét alkotta, mert zsarolni akarták vele a
Vatikánt. A nyomozás során fény derült

arra, hogy ebben részt vett a szovjet
KGB, a német Stasi, valamint a bolgár
ügynökök - állítja az olasz ügyész. Ema-
nuela Orlandi talán még életben van. A
vatikáni állampolgárságú lány elrablásá-
val kapcsolatban Imposimato a követke-
zőket mondta: 1983. június 22-én, a pápa
lengyelországi utazása során rabolták őt
el. II. János Pál akkor a lengyel népet a
kommunista diktatúra ellen hangolta és
erre válaszként a kelet-európai titkos-
szolgálat által irányított Szürke Farkasok
foglyul ejtették Emanuela Orlandit. A
nyomozások szerint az akkor 15 éves
lányt egészen bizonyosan Német-, majd
Francia-, végül pedig Törökországba hur-
colták. Éveken keresztül érkeztek róla
hírek. Több „szürke farkas” megerősítet-
te az olasz ügyésznek, hogy életben van
és arra kényszerítették, hogy együtt éljen
a terrorista szervezet egyik tagjával. Ám
1999. óta nyoma veszett. (VR/MK)

ISZLÁM TERRORISTÁK 
ISMÉT A PÁPA ÉLETÉRE TÖRHETNEK

FŐLELKÉSZI LÁTOGATÁS

2003. június első, igen meleg vasárnapján
Wuppertalban, Düsseldorfban és Duisburg-
ban az összegyűlt hívek kedves vendéget kö-
szöntöttek: msgr. dr. Cserháti Ferenc német-
országi főlelkész,pápai káplán tett látogatást
magyar egy-
házi közös-
ségeinkben,
és plébáno-
sunkkal, Lu-
kács atyával
konce leb-
rálta az ün-
n e p é l y e s
szentmisét.

A főlel-
kész szent-
beszédében
kiemelte Szentatya intencióit a kommu-
nikáció világnapja alkalmából. Rámuta-
tott arra, hogy mennyire lényeges a pár-
beszéd a népek és vallások közötti meg-
értés jegyében, különös tekintettel a
korszerű médiákra, amelyek rendkívüli
szerepet játszanak a mai ember életében.
Ezek a médiák jó, vagy akár rossz irány-

ban is befolyásolhatják a gondolkodást
és az értékítéletet, és ennek megfelelően
igen nagy az erkölcsi felelősségük. A
nyugati magyarok egyik legfontosabb
hírforrása az ÉLETÜNK, amely összekötő

kapocs a
Magyar-
országon,
a Kárpát-
medencé-
ben és a
külföldön
élő honfi-
társaink
között.

Duis-
burgban,
a szent-

mise végén a gyönyörű népviseletbe öl-
tözött MAKK asszonyok énekükkel kö-
szönték meg Cserháti atya látogatását.
Az orgonakíséretet Glagowsek Stefan
orgonaművész nyújtotta, aki - mint min-
dig - jelentős mértékben hozzájárult a
liturgia szépségéhez.

Ficsor László, Moers
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SZÁJRÓL  SZÁJRA 
Júliusról - augusztusról?

H Í R E K  -  E S E M É N Y E K

Bár még nem is olyan régen, a nyolca-
dik hónapot augusztus helyett Szent Jakab
havának nevezték, Jakab napját mégis jú-
lius 25-én üljük meg. Ki is volt Szent Jakab
és honnan származik a név? Hogy bibliai
név az bizonyos, hiszen Jézus Krisztus két
tanítványát is így hívták. De van a Bibliá-
ban ennél ősibb alakja is: Jákob. Ő Izrael
három ősatyja közül - Ábrahámot és Izsá-
kot követve - az utolsó volt. Ha nem a név
eredetét keressük, hanem megállunk egy
kicsit Jákob történeténél, szinte kezdetétől
el kellene mondani az Ószövetségi Szent-
írást. Elégedjünk meg itt annyival, hogy
Ábrahám fiának Izsáknak hatvan éves ko-
rában ikrei születtek feleségétől, Rebeká-
tól. Nevük Ézsau és Jákob volt. A Biblia
szövege - ma használatos kifejezésekkel él-
ve - így szól: amikor eljött a szülés ideje, ik-
rek voltak méhében. Az első mikor meg-
született vöröses volt, egészen olyan, mint
valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték.Az-
után jött testvére, kinek keze Ézsau sarkát
fogta. Ezért Jákobnak nevezték.

Ez az első hely, ahol magyarázatot ta-
lálhatunk a Jákob név jelentésére. Gelei
Katona István, Erdély református püspöke
(nevét más forrásokban Geleji Katona Ist-
vánnak is láttam írva) 1645-ben „Magyar
Grammatikátska” címmel írt művében,
már új szavak alkotására buzdította az író-
kat, de akit most nem ezért említek, hanem
azért, mert ő így értelmezte a bibliai név
magyarázatát: „A Jákob talpfogót avagy
alááskálót jegyez, mely névnek meg is fele-
le, mert az elsőszülöttséget Ézsautól ugyan
végtére is néműnemű szent ravaszsággal
elvövé, megjakablá mesterségesen a báty-
ját, ahonnan vötték a magyarok is a megja-
kablást.” (Ez az első „megjakabolás” pedig
abban állt, hogy egy tál lencséért megvette
az elsőszülöttségi jogot Ézsautól. Más vál-
tozat szerint, Jákob csalárdul Ézsaunak ad-
ta ki magát rosszul látó apja előtt és így
megszerezte tőle - bátyja helyett - az első-
szülöttség jogát.) Lám, Jákob történetét
követve is eljutottunk a Jákob név máig is
használatos magyarázatához! 

De mert ebben a rovatban anekdotákat
is szoktam idézni, Jákob történeténél le-
gyen szabad újra - mert régebben már
megtettem - felidéznem a híres „Leiter Ja-
kab” immár lassan másfélszáz éves törté-
netét. Talán emlékeznek olvasóink, hogy a
Bibliában van leírva Jákob álma: „Íme egy
létra volt a földre állítva s a hegye az eget
érte. S lám Isten angyalai le- és feljártak
rajta.” Nos, ez a kép ihlette meg a német új-

ságírót, amikor a „Géant” nevű óriáslégha-
jó útjáról számolt be olvasóinak. Azt sze-
rette volna képletesen érzékeltetni, hogy a
léghajó „olyan magasra emelkedett mint
Jákob lajtorjája”. Ágai Adolf - akkor még
fiatal újságíró - ennek a német forrásnak a
felhasználásával adott hírt a nevezetes ese-
ményről. Ezt írta: „Midőn a legfelső felhő-
rétegen is átrepültek, a gömb megrezdült,
kicsit oldalt hajolt, de - így állítják az uta-
zók - egyikők sem ijedt meg. Előhítták Go-
dardot, a tapasztalt léghajóst: Fel, fel: oly
magasra akarunk szállni, mint Leiter Jakab.”

A „Jakob’s Leiter” - Jákob lajtorjája -
kifejezést fordította Leiter Jakabnak, így az
olvasók hasztalan találgatták ki is lehet az a
titokzatos Leiter Jakab. Nem volt az más
mint „baki”, félrefordítás, ennek meghatá-
rozó elnevezése maradt mind a mai napig.

De tulajdonképpen - július, augusztus
kapcsán - Szent Jakabról akartam beszélni,
Krisztus kedves tanítványáról. A Mester őt
és Jánost „Boanerges”-nek, „a mennydör-
gés fiainak” nevezte, lelkes és hatásos be-
szédükért. Jakabot  Kr. u. 42-ben   Heró-
des lefejeztette. Hamvait a VIII. század kö-
rül Jeruzsálemből a spanyolországi Com-
postelába vitték. Ez tette Compostelát hí-
res zarándokhellyé és így lett belőle
„Santiago de Compostela”. Bizony nem is
gondolunk rá, hogy „Santiago” magyarul
Szent Jakab-ot jelent. Ezt a nevet, Spanyol-
országon kívül, egy tartomány és a főváros
viseli Chilében, egy város Kubában és egy
tartomány (Santiago de Estero) Argentí-
nában. A magyarországi Szentjakabfáról,
(tulajdonképpen Szentjakabfalváról) nem
is beszélve.

Szilágyi Ferenc „Sokféle neveknek ma-
gyarázatja” című könyvében írja: „A Jakab
angol megfelelőjéből, illetve annak becéző
Jack változatából két közszó is született, s
angolból átkerült hozzánk is: a zsoké (ere-
detibb alakjában Jockey): mivelhogy a
Jack, azaz a Jakab és János (a Johnt is így
becézik) az egyik legelterjedtebb inas-,
illetve lovásznév. De a dzseki és a Lember-
dzsek nevezetű zekeféle is az angol Jack-
ből származott, mivel hajdan a favágók
(angolul: lumber), akik legtöbbje Jack volt,
ilyen rövid zekét hordtak.”

Azt hiszem olvasóink megértik, miért
tettem kérdőjelet a cím után. Csak írásom
befejeztével vettem észre, hogy júliusról,
augusztusról, alig beszéltem...

Közreadta:
Ramsay Győző

Az első színes bőrű gárdista

A Svájci Gárdában idén először avattak
színes bőrű katonát. Május közepén
„Róma Ostroma Napján” 32 új gárdista
tette le a két évre szóló esküt II. János Pál
pápára. A Svájci Gárda létszáma ezáltal
ismét megközelíti a százat, de - mint az egy
éve kinevezett parancsnok, Elmar Mäder
elmondta - novembertől várhatóan ismét
teljes lesz a 110-es létszám. Az első színes
bőrű gárdista Indiában született, de svájci
szülök fogadták örökbe és mivel megfelelt
a szigorú követelményeknek, két évig a
Vatikán szolgálatában állhat. Az avatásra
azért kerül sor „Róma Ostroma Napján”
mert így is emlékeztetni akarnak azokra a
svájci katonákra, akik V. Károly császár
fosztogató csapataival küzdve VII. Kele-
men pápa oltalmazása közben, 1527 má-
jusában estek el az örök városban.

*
Bátor domonkosok

Németországban hézagpótló könyv je-
lent meg, amely a dokumentumokkal alátá-
masztva ismerteti a Domonkos-rend törté-
netét a náci időkben, illetve a világháború
alatt. A szerző Rainer Groothuis több, mint
600 oldalon taglalja annak a 385 szerzetes-
nek a történetét, akik a háború végéig ki-
tartottak hitük mellett és egyben megpró-
bálták - a saját szerény eszközeikkel - fé-
kezni a faji megkülönböztetést hirdető dik-
tatúra tobzódását. A műből kitűnik a hitle-
ri rendszer egyházellenes politikája, de az
is, hogy a korábban szinte apolitikus szer-
zetesrend tagjai közül hányan kockáztatták
akár életüket is az elnyomottak és megalá-
zottak érdekében történt kiállássukkal. (Vin)

Beer Miklós az új váci püspök 

A Szentatya, II. János Pál pápa 2003. május
27-én kinevezte dr.Beer Miklóst,az Esztergom-
budapesti főegyházmegye eddigi segédpüspö-
két a váci egyházmegye megyéspüspökévé.

Dr. Beer Miklós 1943. június 1-én szüle-
tett Budapesten. Filozófiai-teológiai tanulmá-
nyait ugyancsak Budapesten végezte, ahol
doktorátust is szerzett. 1966. június 19-én
szentelték pappá Esztergomban. Káplánként
szolgált: 1967-1969 Budapest-Kőbányán,
1969-1970 Szobon, 1970-1976 Márianosztrán.
Plébános:1976-1997 Pilismaróton, 1997-
1999 Esztergom-Belvárosban. 1978-tól
filozófiatanár az esztergomi szeminárium-
ban, ahol rektor is volt.

1992. augusztus 12-én II. János Pál pápa
kinevezte pápai prelátusnak. 2000. április
8-án Ceciri címzetes püspöki kinevezést
kapott, püspökké szentelték május 27-én és
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
segédpüspöke lett.

Vatikán, Sala Stampa
*

Képes naptár modell-papokkal 

Még csak az esztendő derekán járunk,
Olaszországban azonban máris nagy ér-
deklődés mutatkozik egy jövő évi képes
naptár, a „Calendario Romano 2004” iránt.
A jó nevű fényképész, Piero Pazzi fiatal pa-
pokat kért meg, hogy álljanak modellt a
hónapok illusztrálásához. A megkérdezet-
tek közül szinte senki sem utasította el a
kérést. A papokat általában egyházi vonat-
kozású háttérrel vette fel és a rövid tájékoz-
tató szöveg a naptár hátoldalán olvasható.

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

MÜNCHEN:

Házassági évforduló:

Gróf Degenfeld Sándor és felesége
Bethlen Ágnes grófnő 2003. április 21-én
ünnepelték szentmise keretében házasság-
kötésüknek 55. évfordulóját a müncheni
Magyar Katolikus Misszió házi kápolnájában.

Keresztelés:

Kis István május 10-én részesült a ke-
resztség valamint a bérmálás szentségé-
ben és elsőszentáldozáshoz is járult a
misszió házi kápolnájában.

Bérmálkozók:

Hauk Katalin, Józsa Máté, Józsa
Péter, Lumbach Regina, Rußmann Virág
és Turu Ágnes.

Halottak:

Miric Gizella, 89 éves korában hunyt el,
temetése február 14-én a müncheni Ost-
friedhofban, Szüllő Mária, 82 éves korában
hunyt el, temetése február 21-én a
müncheni Nordfriedhofban, Dr. Makk
Antal, 75 éves korában hunyt el, temetése
március 26-án a müncheni Neuer Südfried-
hofban, Drégelyi Irén, 92 éves korában
hunyt el, temetése április 11-én a Pasing-i
temetőben volt. Nyugodjanak békében! 

*
+ Palágyi Andrea szociális testvér

1922-2003
Andrea testvérünk kicsi korától szo-

ciális testvér akart lenni. Érettségi után,
1940-ben lépett a rendbe. Noviciátusát
részben Magyarországon, részben Er-
délyben végezte. 1944-ben letette első
fogadalmát, aztán különböző beosztás-
ban dolgozott: Szegeden a leánykollégi-
umban, börtön misszióban, Kassán szoci-
ális munkában, Szombathelyen az Akció
Katolikánál. Ezalatt többször elkísérte
Mindszenty hercegprímás édesanyját lá-
togatásra a Fő utcai börtönbe. A rendek
szétszórása után egy 4-gyermekes csa-
ládnál dolgozott Budapesten. 1952-ben
disszidálni akart, engedelmeskedve
Slachta Margit alapító-elöljárónak, de
elfogták, s két és fél évig börtönben volt.
Édesanyja 1966-ban bekövetkezett halá-
la után, 1967-ben kivándorolt az USA-
ba, ahol nővére, Natália tv., és öccse, Já-
nos éltek. Andrea tv. csatlakozott a Buf-
faloban élő Szociális Testvérekhez. Itt
„college” diplomát szerzett. Hamarosan
Európában kapott beosztást: Olaszor-
szágban, majd Bécsben Mindszenty her-
cegprímás mellett dolgozott. 1978-tól
1985. szeptemberig a müncheni Magyar
Katolikus Misszióban lelkipásztori mun-
katársként szolgált, aztán visszatért Buf-
faloba. A müncheni magyarok mindig kö-
zel maradtak Andrea testvér szívéhez,akár-
csak egész baráti köre. Imádkozzunk érte.

Ágnes és Terézia testvér 
*

+Dr. Boros Béla 
címzetes ressianai érsek,

temesvári kiérdemült nagyprépost, a
filozófia és hittudomány tudora életének
95., papságának 70., püspökségének 55.,
érsekségének 13. évében hosszú beteg-
ség után, szentségekkel ellátva, 2003.
június 6-án elhunyt.

Dr. Boros Béla érsek 1908. szeptem-
ber 20-án született Erdőhegyen. Filozó-
fiai és teológiai tanulmányait a római
Gergely Egyetemen végezte. Rómában
szentelték pappá 1932. október 30-án.
Ezt követően a temesvári papneveldé-
ben tevékenykedett, előbb mint a bölcsé-
szet és dogmatika tanára, végül mint an-
nak rektora. 1948. novemberében címze-
tes püspökké nevezték ki, majd ugyana-
zon év december 12-én, a bukaresti apos-
toli nunciatúra kápolnájában titokban
püspökké szentelték. Kirakatper nyo-
mán a román katonai bíróság - Pacha
Ágoston megyéspüspökkel és a Székes-
káptalan több más tagjával együtt - élet-
fogytiglani fegyházra ítélte, amelyből
több mint 13 évet börtönben töltött. A
börtönt fizikailag megfáradtan, de töret-
len lélekkel hagyta el 1964-ben.A püspö-
ki szolgálatot 41 éven át állami tiltás mi-
att nem gyakorolhatta. Nyugdíjaztatásá-
ig a Temesvár-Erzsébetváros-i plébánián
segédlelkészként szolgált. 1990. március
14-én II. János Pál pápa címzetes érsek-
ké nevezte ki, és ugyanazon év augusztus
1-én az újonnan kinevezett Székeskápta-
lan nagyprépostjává választotta.

Az elhunyt érsek földi maradványait
június 11-én, az engesztelő gyászmisét
követően, a Temesvári Székesegyház
kriptájába helyezték örök nyugalomra
Pacha Ágoston püspök mellé.

(A Temesvári Római Katolikus Püspökség)
*

Elhunyt Lénárd Ödön piarista szerzetes
Május 23-án éjjel elhunyt Lénárd

Ödön piarista. 92 éves korában érte a ha-
lál. Lénárd Ödön 1911-ben született Bu-
dapesten. Középiskoláit a budapesti pia-
ristáknál végezte, majd 1926-ban belé-
pett a rendbe. 1936-ban szentelték pap-
pá, utána Szegeden tanított. A háború
alatt rendfőnöki utasításra másfél tucat
kispapot rejtegetett a nyilasok elől. 1945
után az Actio Catholica kikérte a piarista
rendtől országos kulturális titkárnak.
1948-ban Mindszenty József bíboros,
hercegprímással az élén ő vezette a Ka-
tolikus Szülők Országos Szövetsége ke-
retén belül az iskolák államosítása elleni
mozgalmat, amiért a kommunista rend-
szer hatévi börtönre ítélte. Mint vissza-
emlékezéseiből kiderül, letartóztatását a
kommunisták egyben eszköznek szánták
magasabb célok elérésére, nevezetesen,
hogy a hercegprímást rábírják valamiféle
megegyezésre. Lénárd Ödönt szabadulá-
sa után, 1961-ben államellenes összees-
küvésért három év, majd 1966-ban
ugyanezért tizenkilenc év börtönre ítél-
ték. Összesen tizennyolc és fél évet töl-
tött a kommunisták börtönében, 1977-
ben szabadult, a papok közül utolsóként,
VI. Pál pápa személyes közbenjárására: a
Vatikánba látogató Kádár János, az
MSZMP főtitkára büszkén újságolta,
hogy Magyarországon teljes mértékben
megvalósult a vallásszabadság, amit az is
bizonyít, hogy egyetlen pap sincs már
börtönben. A pápa viszont közölte a
pártfőtitkárral, tudomása van arról, hogy
Lénárd Ödön piarista szerzetes még
mindig börtönben van. A leforrázott Ká-
dár erre telefonon azonnal utasította az
illetékes hazai szerveket Ödön atya sza-
badon bocsátása érdekében. A hitét a
legnehezebb, legkilátástalanabbnak lát-
szó időkben is mindvégig hűségesen vál-
laló szerzetes hamarosan végleg elhagy-
hatta börtönét. 1991. május 27-én a Leg-
felsőbb Bíróság Lénárd Ödönt ártatlan-
nak, a korábbi ítéleteket semmisnek
nyilvánította.Az utolsó szó jogán a szoci-
alista rendszerben leghosszabb börtön-
büntetést szenvedett pap, szerzetes el-
mondta, hogy a keresztények nem akar-
nak bosszút, elégtételt, visszavágást, íté-
letet. Így fogalmazott: „Az ítélet Istennél
van, és hisszük, hogy ott van a kegyelem is.
Mert arra a maguk módján mindig rászorul-
nak az üldözők is, nemcsak az üldözöttek.”

Kismaroson temették el a ciszterci
nővérek kolostorának temetőjében.
Lénárd Ödön költőként, íróként is jelen-
tős életművet hagyott hátra. Több kötete
jelent meg. 2001-ben a Szent István Tár-
sulat adta ki Kiskirály című misztérium-
játékát, amelyben egy középkori legenda
nyomán írta meg rendkívül küzdelmes
életének fontosabb állomásait. (MK )

Elhunyt Faddy Othmár 
A ferences rendi szerzetes baleset kö-

vetkeztében 94 éves korában halt meg.
1909. május 19-én született Jánoshal-

mán, 1929. augusztus 28-án lépett be a
ferencesek Kapisztrán Szent Jánosról
nevezett rendtartományába. 1933 szep-
temberében tett örökfogadalmat. 1936.
június 21-én szentelték pappá Egerben.

Szécsényben és Budapesten hitokta-
tóként dolgozott, majd Nyíregyházán, Si-
montornyán, Debrecenben és Csongrá-
don volt házfőnök és plébános. Debre-
cenben került szembe először a kom-
munista diktatúrával egy nyilvános be-
széde miatt. 1950-től a rend szentendrei
gimnáziumában volt hittanár, 1954 júliu-
sában letartóztatták, és zárt tárgyaláson
életfogytiglani börtönre ítélték, mert  ba-
ráti összejöveteleken próbálta keresni a
kiutat a fojtogató gazdasági és társadal-
mi helyzetből. Kilenc évet töltött külön-
böző börtönökben: Budapesten a gyűj-
tőfogházban, Vácott és Márianosztrán.
1963-ban szabadult amnesztiával, de utána
még sokáig rendőri felügyelet alatt állt.
Több száz lelkigyakorlatot tartott or-
szágszerte. Othmár atya a Szent Korona
Társaság tiszteletbeli elnöke. Út a végte-
len felé címen könyve is megjelent.(ÚE)
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HELIOS  PANZIÓ BUDAPEST 
Budai, zöldövezeti, csendes panzió,
melytől a belváros 1 buszjárattal 15 perc
alatt megközelíthető, zárt parkolóval,
komfortos szobákkal várja vendégeit.
H-1121 Budapest, Lidérc u. 5/a. 
Tel/fax: 36-1-246-46-58 ill.246-26-45
e-mail: rroomheli@axelero.hu
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l HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!l
Hirdetéseket csak a hirdetési díj
b e f i z e t é s e  u t á n  közlünk!

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Hirdetési díjak

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként, kb. 40 betű   3,60 Euró

„Jelige” - postaköltség 3,60
Üzleti-, nyereséges hirdetés soronként 5,50
nagybetűs (kétsoros) sor 11,00 
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,- hatszori
hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

Hazai- erdélyi és felvidéki honfitársainknak kedvez-
ményes árat számítunk, soronként:   800,- Ft

A hirdetések befizetésének határideje 
legkésőbb a hó 10-ig!

A  HIRDETÉSEK  SZÖVEGÉÉRT, 
STĺLUSÁÉRT  A  SZERKESZTŐSÉG

NEM  FELEL! 

HIRDETÉSEK
Személy és árufuvarozás Magyarországra.

Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztól-
házig. Telefon: D-0049-07034-62580.

Budapesten a Rákóczi úton II. emeleti, lift
van, 5 szobás 118 m2, (2 fürdőszoba, 3 WC), la-
kás teljesen renoválva azonnal beköltözhetően
eladó. Lakás és iroda célra is megfelel.
Érdeklődni: 0049-89-3136621

SOPRONBAN az alsó Lőverekben, gyö-
nyörű és csendes környezetben, háromszintes
240 m2-es családi ház felújítva eladó. Irányár:
175.000,00 Euró. Tetőtér beépíthető. Érdeklőd-
ni Tel.: 0036-96/41 37 14. 

Komáromban termálfürdőhöz közel össz-
komfortos 95-ben épült családi ház berende-
zéssel (130 m2 lakás, 800 m2 parkosított telek,
fenyő, tuja), gyümölcsös, 30 m2-es melléképület
20 millió Ft-ért eladó! Tel.: D-089/43 72 22 13. 

Ingatlanközvetítő iroda várja ügyfeleit.
Kínálunk: Pinceházat, lakásokat, családi-
házakat, a festői Bakony lábainál. Családi-
házak telekkel már 4 millió Ft-tól. Tel/Fax:
0036-34/35 33 63, v. Mobil: 0036-30/92 74 708. 

Apor Vilmos Vendégház Óbudán, tetőtér-
ben kialakított komfortos szobáinkba várjuk
csoportok és egyénileg utazók jelentkezését 23
főig. Az épületben kápolna működik, klub és
előadó helyiségek bérelhetők. Zárt parkoló
van. Érdeklődni: munkanapokon 10.00-13.00
óra között telefonon, v. írásban: H-1035 Buda-
pest, Kórház u. 37. Tel.: 0036-1/250 78 69, Fax:
0036-1/368 98 69. E-mail: olikata@axelero.hu. 

Hévízen nyugodt környezetben apart-
manok, lakások egész évben kiadók. Ár: 21, 50
euró két személynek. Tel: 0036-83/34 10 63. 

Eladó Érd Parkvárosban 10 ár magaslati
fekvésű telek, tölgy és fenyőfákkal, 4 szobás 1
emeletes galériás faházzal, kaminkályha, víz,
villany bevezetve. Irányár: 55.000 Euró. Tel.:
0049-711/48 09 852. 

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Lud-
wig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim. Érdek-
lődni: Ft. Merka János, Ung. Kath. Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
(089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. E-
mail: ukm_muenchen.de; http://www.erzbis-
tum-muenchen.de/ungarische-mission  

MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Men-
den, Arnsberg, Osnabrück, Bielefeld, Marl,
Münster, Neukirchen-Vluyn, Dortmund.
Érdeklődni: Ft. Bagossy István, Ung. Kath.
Mission, Middelfeld 24,  D-48157 Münster-
Handorf. Telefon (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Götzendorfer-
str. 5, D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eis-
lingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichs-
hafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. 
Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Ungarische
Katholische Mission, Pfizerstr. 5, D - 70184
Stuttgart. E-mail: ung.kath.mission.stutt-
gart@t-online.de http://home.t-online.de/
home/ung.kath.mission. stuttgart 

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würz-
burg. Telefon: (0931) 38 62 43

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munker-
udveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden
hónap első vasárnapján 14-kor a Szent József
kápolnában (Akersveien 4). Telefon/fax.:
0047/22744 124

OLASZORSZÁG

Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma.  Telefon: 0039/06/684-261.
Miséző helyek: Róma, Milano, Firenze, Bologna,
Padova, Torino, Genova, Palermo, Catania.

SVÁJC 

Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm.
Katholische Ungarnmission, Winterthurer Str.
135, CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/36 23 303

Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 7717,
CH-3000 Bern, Tel: 0041/61/381 54 45 (Basel) 

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/22/7910458;

Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.
vasárnapján. Telefon: 00 41/21/6478 678;

Fribourg: Szentmise minden hó utolsó
vasárnapján 10.30-kor, az  Orsolyiták templo-
mában, (rue de Lausanne). Lelkész: Ft. Popa
Péter, Telefon: 0041/26/425 42 06                       "

Kéziratokat kérjük lehetőleg 
e-mailen küldeni: eletuenk@gmx.de

ANGLIA: 
London: Msgr. Tüttő György főlelkész, Duns-
tan´s House, 141, Gunnersbury Avenue, GB-
London W3 8LE, Telefon./fax: 0044/20/8992 2054

ÉSZAK-ANGLIA:
Rochdale: Magyar Egyesület székházában. 76
a/78, Milnrow Road, minden hónap második
vasárnapján 15.00-kor.
Wolverhampton: St. Andrew anglikán templom-
ban, St. Andrew Close, Hunter Street-ről, min-
den hónap harmadik vasárnapján 15.00-kor.
Bradford: Magyar Egyesület székházában. 4,
Walmer Villas, minden hónap harmadik vasár-
nap utáni szerdán, délelőtt 11.00 órakor. 
Nottingham: Lengyel templomban. 2, Sherwood Ri-
se, minden hónap negyedik vasárnapján 12.30-kor. 
Érdeklődni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64 59 37.

AUSZTRIA: 
Bécs: Ft. Hegyi György, Ungarisches Röm.
Kath. Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A-
1070 Wien, Telefon/fax: 0043/1/526 49 72. Miséző
helyek: Bécs, Mödling, Wr. Neustadt, Florisdorf,
Kaiser Ebersdorf. 

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Telefon: 0043-1-317 3656 

Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart,
Ft. Horváth János, Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise vasárnaponként 10 órakor
Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche-ben,
Schönau Gürtel 41, Ft. Paskó Csaba lelkész,
Ugri Mihály gondnok, Tel.: 0043/316/68 35 08; 

Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103 

Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Senefelder Str. 6., A-4020 Linz,
Tel.: 0043/732/342-586

Salzburg: Szentmise havonta egyszer,  vasárnap
12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str.
135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz
Mária, Telefon: 0043/662/820 139

BELGIUM
Brüssel: Ft. Urban Imre, Mission Catholique
Hongroise, Rue de´l Arbre Bénit 123, B-1050
Bruxelles/XL/ Telefon/fax: 0032/2/64 85 336,

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel-
kész, Aumonier Hongrois, Rue des Anglais
33., B-4000 Liege, Telefon: 0032/ 4/22 33 910

FRANCIAORSZÁG 
Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-75010
PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;  

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110 Ste Foy-les-Lyon, 
Telefon: 0033/4/78 50 16 36

NÉMETORSZÁGBAN

AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző he-
lyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten.
Érdeklődni: Ft. Báthory Lajos. Telefon:
(0821)22 92 838.

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Lands-
hut, Nürnberg, Regensburg, Straubing.
Érdeklődni: Ft. Bereczki Béla, Ungarische
Katholische Mission, Tuchergartenstr. 2/A, D-
90571 Schwaig. Telefon: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Duisburg, Essen.  Érdeklődni: Ung. Kath.
Misson, Steeler Str. 110, D-45139 Essen.
Telefon: (0201)28 47 40 vagy Kölnben: (0221)
23 80 60. 

FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházme-
gyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern,  Saar-
brücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim,
Konstanz, Singen, Strasbourg, Mulhouse.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katho-
lische Mission, Schneidermühler Str. 12i, D-
76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische  Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: (040) 25 077 83. 

KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Mi-
séző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wupper-
tal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni:
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. E-mail:
lukacs@web.de Telefon: (0221) 23 80 60. Fax:
0221/232120 http://www.Ungarnzentrum.de

MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Időnként közöljük a magyar lelkészsé-
gek telefonszámát és címét, ahol érdek-
lődni lehet magyarnyelvű szentmisék
helye és ideje után. 

Férfi (47/185/110) megismerkedne hajadon-
nal, vagy özveggyel házasság céljából.
Jelige: „GYERMEKET AKAROK” 

Budapesten lakáseladást-lakásvételt, lakás-
bérbeadást, számlákat és ügyintézést válla-
lok. Horváth Gábor, Tel.: 0036-30/97 18 147, 
e-mail: horvathgabor@ingatlan.com 

Kolozsvárt, 26 éves független kozmetikus-
lány fiatalok ismeretségét és munkalehetősé-
get keres Németországban Tel.: 00402-64/164
082 v. 0040/740 203 513.  

Balatonbogláron víztől 200 m-re, jól fel-
szerelt nagy nyaraló, zárt udvarral, max. 10
főnek, napi 50 Euró-ért kiadó. Tel: 0036-
85/350 119 v. 0036-30/55 444 51. 

Magyar specialitások O. Bayer-M. - Gonda.
Csomagot is küldünk! Kreitmayrstr. 26., 80335
München. Tel.: 089/12 96 393. 

Eladó Zalakaros - Kis Balaton környékén
építési telek 2150 m2 csendes kültelek. Csator-
na kifizetve, áram, víz-gáz és telefon olcsón le-
hetséges. Árhatár 5.900 Euró. Német tulajdo-
nos; provízió nélkül. Fénykép és további
információk: Tel/Fax: 0036-93/34 00 27. 

DUNABOGDÁNYBAN 885 m2-es örökpa-
norámás, rendezett telken 30 m2-es nyaraló tu-
lajdonostól eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.:
0036-1/38 98 408. 

DOBOGÓKŐN 300 négyszögöles (1046 m2-
es) telken 50 m2-es hétvégi ház, gömbfaház
melléképülettel és tárolóval tulajdonostól el-
adó. A kívül belül felújított épület közvetlenül
a BM Pilis szállodájával szemben megtekinthető.
Irányár: 13,8 millió Ft. Tel.: 0036-1/257 72 94
(hétköznap 9-17 óra között). 

Bicske kertvárosban, Budapesttől 25 km-
re, 2000-ben épült kétszintes, garázsos, két für-
dőszobás, 110 m2 lakóterületű összkomfortos
ház 817 m2 telken eladó. Irányár: 90.000 Euró.
Érdeklődni: 0049-711/50 06 495 telefonszámon. 

Oktogonnál (VI. ker.), az Eötvös utcában,
40 m2 garzon öröklakás nyári beköltözéssel
eladó. Érdeklődni, tel.: 0036-1/36 12 173 (este). 

50 éves, Szegeden egyedül élő, nem dohány-
zó, természetet kedvelő barna hajú hölgy
(1,65/70), külföldön élő és hozzá illő magyar
férfivel szeretne megismerkedni. Hobbym: uta-
zás, erdőben való kirándulás, valamint szeretek
olvasni és moziba járni. Szándékom komoly.
Jelige: „ha szükséges külföldön is élhetek”. 

Pécsett, déli Mecsekoldalon összközműves
1120 m2 telek, üresen álló régi lakóházzal eladó
(20 millió Ft.). Tel.: 0049-6741/2745. 

DINAMIKUS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Sávolyi Györgyi 
FŐPROFIL: 
Kettős állampolgárság/Hazatelepülés 
Ingatlan, Vegyes cégek alapítása 
Levelezés, tárgyalás német/angol nyelven is 
H-1053 Budapest, Curia u. 5 (Belváros) 
00-36-1-266-5247 vagy 00-36-30-9338-905. 

BUDAPESTEN LAKÁSOK KIADÓK
Péterhegy, zöldövezet, TESCO-tól 2 km-re 
újonnan épülő kertes házban 4 x 35 m2 és 
1 x 82 m2-es lakások, teremgarázzsal 
pincetárolóval, elsőrendű gondnoksággal 
csak német nyelvű lakókkal. 
Ideális „BASISLAGER”: 
pl: Bp-en tanuló egyetemistáknak, német 
üzletembernek, gyakran hazalátogató 
nyugdíjasnak. 
00-36-9961-985 vagy 00-49-173-9813-451 

UTITÁRSAT KERESEK 
Évente 10-15-ször utazom (mindig az 
éjszakai órákban) az 
AUGSBURG-BALATONFÖLDVÁR/BPEST vonalon. 
Mehetnénk együtt az Ön vagy az 
én kocsimmal!?! 
00-49-173-9813-451 

Magyarországon élő 48 éves független
hölgy keres tartós barátság, élettársi kapcsolat
céljából, egy kedves, nem dohányzó urat 55
éves korig. Jelige: „sárgarózsa”. 

Egy-kétszemélyes házvezetői állást vál-
lalnék ottlakással. Jelige: „megbízható”.

Párizsban élő gyűjtő szeretne magyar
festményeket és zsolnai porcelán tárgyakat
vásárolni, készpénzfizetéssel. Kérem, hívjon
a 0033-660/55 75 03-as számon, vagy a
kalmaklary@noos.fr E-mail címen. 

Református istentiszteletek Münchenben:
Reisinger Str. 11 (Sendlinger Tor) minden
hó 1. 3. 5. vasárnap 16 órakor és 2. és 4.
vasárnap de. 11 órakor. Tel.: 089-149 31 72
és 601 13 35, www.reformatus-muenchen.de 

„Kereszt és korona” kétrészes film néme-
tül a bajor-magyar kapcsolatok 1100 éves
történetéről, VHS, PAL, 2x 45 perc. Ára:
30,00 Euró (2x15,00 Euró), megrendelhető:
e-mailen: aravasz@web.de és fax: 0049-
89-81 88 76 59. 


