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IMASZÁNDÉKOK

Júliusra
1.

Imádkozzunk, hogy a művészek minden
tőlük telhető módon segítsenek kortársaik-
nak, felismerni a teremtett világban Isten
gondviselő szeretetének jeleit.

A művészek gyakorta „szabadon szár-
nyaló” lelkek, akik azt tartják, semmiféle köte-
lezettséget, megkötöttséget nem fogadnak el
senkitől és semmitől. Tabu nem létezik szá-
mukra. Ez a csoport a szellemi szabadságot
azonban kiterjeszti a művészeti alakítás - töb-
bé-kevésbé - abszolút szabadságára, amelyet
megkövetelnek maguknak. Ilyen beállítottság
közel áll a  gondolkodni képes ember állandó
kísértéséhez: „én szabom meg, mi a helyes, mi
a jó, s ezt megfelelő módon ábrázolom is az
én tetszésem és elgondolásom szerint”.

Közel áll ez az életszemlélet ahhoz a pont-
hoz: „én határozom meg, mit követhetnek-
kövessenek az emberek ábrázolásaim hatásá-
ra”. Ők egyben fel kívánnak-próbálnak ülni
Isten trónjára, aki egyedül szabja meg, mi a jó
s ebből kifolyólag miképp cselekedjünk. Kí-
sértetiesen hasonlít e beállítottság az első em-
ber bűnéhez, aki a „jó- és rossz tudásának fá-
járól” evett, és nem akart urat tűrni maga fölött,
maga akart jót-rosszat meghatározó úr lenni.Tö-
rekvése, mint tudjuk, alapvetően mellé sikerült.

A művészek másik csoportja fejlettebb
személyiséggel rendelkezik, ennek következ-
tében képes értelmével befogni:„van egy Úr fe-
lettünk,aki meghatározza-meghatározta egyszer
s mindenkorra, mi a jó és a rossz. Az Ö meg-
határozásait kell követni és soha nem ülhetünk
fel helyére, „trónjára”, ahhoz kicsik vagyunk.

Óriási terület nyílik meg ezen művészek
alkotási mezején: ábrázolni az ember Isten-
kapcsolatát, hozzá való viszonyulásunkat, an-
nak következményeit életünkben, munkánk-
ban, beállítottságunkban. Nem utolsó sorban
a belőlünk fakadó indításból ábrázolható Is-
ten viszonyulása hozzánk - szintén annak kö-
vetkezményeivel együtt.

Lassan bele nőhetnek ez utóbbi csoport
tagjai abbeli felelősségükbe: ábrázolásaik az
emberek számára útmutató jelként szolgál-
hatnak. Isten gondviselő szeretetének felis-
mertetése és ábrázolása fölséges feladat.

Szent Pál szerint a karizmákat azért kap-
juk, hogy másoknak segítésére használjuk fel.
Nem öncél.

2.
Imádkozzunk, hogy a keresztényeket ne

akadályozzák Indiában hitük nyilvános megval-
lásában és az Evangélium szabad hirdetésében.

Vallások sajátossága, hogy tagjaik tudatá-
ba igyekeznek „belevésni” a tudatot, az ő val-
lásuk az egyedüli, ami a mennyországba jut-
tatja őket haláluk után.Ez a gyakori „csoport-
dinamikai” jelenség segíti a csoportokat és
azok tagjait: maradjanak meg megismert és el-
fogadott vallásuknál, amibe belenőttek és ott-
hon érzik magukat. Ez az oka, sokan érzelmi-
leg is kötődnek eddigi vallásuk rendszeréhez,
sok élménnyel kötődnek a helyi csoportok-
hoz, ismerősökhöz, barátokhoz. Áttérni más
vallásra árulás számba megy.

Ez az oka annak, hogy ilyen csoportok
védik tagjaikat minden féle „más” vallás ellen,
ami elhódíthatná híveiket. E védekezés egyik
módja: más vallások munkájának különféle
módon való akadályoztatása.

Imádkozzunk, hogy a keresztények sza-
badon vallhassák meg vallásukat, szabadon
hirdethessék az örömhírt.

Augusztusra
1.

Imádkozzunk, hogy a környező világ -
mint minden embernek adatott isteni ajándék 

Mikor Mattatiás végrendelkezett, így
szólt fiaihoz: „Emlékezzetek atyáink tet-
teire, amelyeket a maguk idejében vég-
hezvittek. Akkor nagy híretek lesz, s ne-
vetek örökre fennmarad” (1 Mak 2, 50).  

1994-ben az országos választások,
a Horn-kormány életbelépése előtt, a
visegrádi Sylvanus hotelben, a német
Neumann Stiftung védnöksége alatt
egy nemzetközi konferenciát tartottak,
melyen magam is részt vettem. „A libe-
rális politizálásért!” volt a jelszó, pontos
témaköre pedig: „Milyen legyen a vi-
szony Egyház és állam között 2000-ben
Magyarországon?” Alulírott is egyórás
előadást tartottam, hiszen hivatásba
vágó volt a kérdés. De ugyancsak elő-

adást tartott egy budapesti egyetemi
tanár, melynek lényege távirati stílusban
ez volt: „Magyarországon 2000-re telje-
sen külön kell választani az egyházat és
az államot, mindegyik éljen meg a maga
vonalán a másik segítsége nélkül”. Min-
den előadáshoz hozzászólni lehetett s
kérdéseket feltenni. Magam elsőnek je-
lentkeztem s miután vagy két dolgot
megdicsértem az előadásban - miket
megdicsérni lehetett (captatio benevo-
lentiae) - ezután feltettem a kérdést:
„Professzor úr, a zsidó nép életében
ugyanez a törekvés?” Kissé elpirult s
ezt felelte: „A püspök úr kell tudja, hogy
ezen nép életében a vallás és nemzet-
ség annyira össze van fonódva, hogy a
kettőt sem a múltban nem lehetett, de
sem a jelenben vagy jövőben nem lehet
szétválasztani.” Ezen frappáns feleletre
így válaszoltam: „Nagyon helyes pro-
fesszor úr s ebből kell tanuljunk, ebben
példaképünk kell legyen a zsidó nép.
Mert bár sokkal kevesebb létszámú,
mint a magyar és még nagyobb szét-
szóródottságban él, mégis ezért van
politikai világtekintélye és gazdasági
hatalma. Ha a magyar nép is e két cél
felé törekszik, úgy annak életében is
még szorosabbra kell fűzni az egyházak
és magyarság egységét, nem pedig kü-
lönválasztani.” És megtapsoltak, nem
érvelt ellene senki. Hála Istennek, a pro-
fesszor úr javaslata 2000-re nem való-
sult meg, és reméljük, hogy a jelenlegi
magyar kormánynak sem ez a törekvése. 

Szent István király 
igaz hitet és biztos jövőjű hazát

hagyott reánk örökségül 

Fülöp, Macedónia királya, mindig
Görögország elfoglalására vágyódott.
Mikor követe az ország szépségét le-
festette előtte, annyira tűzbe jött a ki-
rály, hogy így szólt: - Athént, Görögor-
szág fővárosát meg kell szereznem,
bármibe kerüljön is! - És csakugyan nem
nyugodott, amíg meg nem szerezte.

Szent István is látott egy még szebb
várost, az Anyaszentegyházat és odaát
a boldog Jeruzsálemet, és amikor köze-
lebbről megismerte ezeket, ő is így szólt:
- Abba a dicsőséges városba vezetem
népemet, bármibe kerüljön is. Az Egyház
polgáraivá, Krisztus gyermekeivé, igaz
keresztényekké teszem nemzetemet.

Legyőzte ezért a pogányság ellenál-
lását, püspökségeket alapított: az Egy-
ház törvényeit beiktatta a világi törvény-
könyvbe, minden munkájára a pápa jó-
váhagyását kérte. A katolikus hitre való
térítés után koronát kért a pápától, ez-
zel biztosította az ország függetlensé-
gét, nem lett hűbérese világi hatalom-
nak. Népét állandó foglalkozáshoz
szoktatta és így megszüntette a vesze-
delmet, hogy a szomszéd népek eltö-
röljék a föld színéről.

Magyar népünk minden évben meg-
ünnepli védőszentjét, aki hazánkat a
nyugati kultúrába beilleszkedő állammá
emelte és részesévé tette mindazon
kultúrértékeknek, melyeket a keresz-
tény hit képvisel. Szent István hasonló

az evangéliumi nagy királyhoz, aki halá-
lával elhagyta ugyan országát - Isten-
hez ment -, de évről-évre onnan vissza-
tér és Szent István király napján szá-
mon kéri országa polgáraitól a kincse-
ket, amelyeket eltávozásakor itt ha-
gyott: a vallásosságot és a magyarság-
tudatot, illetve hazafiságot. Dr. Gálos
László így figyelmeztet bennünket egyik
könyvében: A mai nehéz időkben, mikor
sok értéktelenség értéknek látszik,
gyakran kell szem elé állítani azokat az
igaz, történelemben kipróbált erőket és
értékeket, melyeket az első szent kirá-
lyunknak jobbja, kardja, palástja, törvé-
nyei és koronája képviselnek.

Szent István 
ma is védi nemzetünket

Szent István Jobbja nemcsak erek-
lye, hanem védőkar is a nemzetünk fe-
lett. Élő hatalom, éltető forrás, legyőz-
hetetlen erő, mely mindig fölemel a
csüggedésből, megerősít, ha ingado-
zunk, utat mutat, ha tétovázunk, szívün-
ket újból és újból hittel, reménnyel tölti el.

Magyar népünknek az isteni Gondvi-
selés két nagy talentumot adott, melyek
kamatoztatása által nagy volt a múltban
és naggyá lehet a jövőben is. Egyik: Ter-
mészetes fekvésénél fogva, védőbás-
tyája a Nyugatnak, érős támasza a ke-
resztény kultúrának és civilizációnak.
Másik: Az isteni Gondviselés szívébe ol-
totta hazájának rajongó szeretetét. A
madár fészkét, az anya gyermekét, a
férfi hitvesét nem szeretheti jobban,
mint ahogyan a magyar mindig szerette
hazáját, s ha a mostoha történelmi sors
határon vagy tengereken túlra dobta,
élte keresztfája mindig a haza utáni
honvágy volt. Azonban - a föld a hazá-
nak csak teste! A lélek, mely élteti, a
nemzet alkotmánya. Az alkotmánynak
és törvényeinek mindig a kereszténység
kölcsönzött magasabb erőt és tekin-
télyt. Mindig akkor volt a magyar legna-
gyobb, mikor együtt ápolta a keresz-
tény szellemet, a hazaszeretetet és
messze száműzte a kozmopolitizmust.

Népünkre nagy feladat vár a jelen-
ben és a jövőben is. Nem anyagi téren,
nem nyers erőkkel, nem is fegyverrel,
hanem a keresztény magyar tudat szel-
lemi fegyvereivel lehetünk a jövőben ki-
magaslók a népek világversenyében, és
ez által biztosíthatjuk jövőnket a legna-
gyobb népkolosszusokkal szemben is.

Reményik Sándor, Erdély nagy
költője így üzen nekünk:

Az egyenruha régi módja elmúlt, 
Ma önnön színeinkbe öltözünk,
És mégis, mégis hadsereg vagyunk 
És folyton fogyva mégis megnövünk. 

És zúgva rontunk ezer gáton át, 
Rabföldön, könyörtelen ég alatt,
E vértelen harc döntő ütközet, 
S ki itt győz: mégis csak felül marad! 

Ezért fohászkodunk Szent István-
hoz, ebben segítsen bennünket az örök
hazából!  (Folytatás az 5. oldalon)

ZSOLTÁR GYERMEKHANGRA

Az Úristen őriz engem
mert az ő zászlóját zengem,

Ő az Áldás, Ö a Béke 
nem a harcok istensége.

Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.

Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.

Az Úristen örök áldás,
csira, élet és virágzás.

Nagy, süket és szent nyugalma 
háborúnkat meg se hallja.

Csöndes Ő míg mi viharzunk 
békéjét nem bántja harcunk:

Az Úristen őriz engem,
mert az Ő országát zengem.

Az Ő országát, a Békét,
harcainkra süketségét.

Néha átokkal panaszlom
de Ő így szól: „Nem haragszom!”

Néha rángatom, cibálom:
tudja hogy csak őt kívánom.

Az is kedvesebb számára,
mint a közömbös imája.

Az Úristen őriz engem
mert az Ő zászlóját zengem.

Hogy daloljak más éneket,
mint amit Ő ajkamra tett?

Tőle, Hozzá minden átkom:
hang vagyok az Ő szájában.

Lázas hang talán magában:
kell a szent Harmóniában.

S kell, hogy az Úr áldja, védje 
aki azt énekli: Béke.

Babits Mihály (1883-1941)



hibáik ellen, és mert apróbb hűtlenségek-
re, elcsúszásokra is jobban felfigyelnek.

d) Kinél gyónjunk?

Természetes, hogy szentségi gyónás
csak papnál végezhető, mert felszentelé-
sekor - mint fentebb jeleztük - csak ő
kapta meg a bűnbocsátás hatalmát, csak
ő oldozhat fel bűneinktől. Ez a hatalma
akkor is megvan, ha ő maga is bűnös em-
ber. Ennélfogva rá is vonatkozik a gyó-
nás kötelezettsége.

Gyónni minden papnál lehet, de te-
kintve, hogy a bűnök megvallása bizalmi
kérdés is, mindenki szabadon választhat-
ja meg, kihez fordul. Ez különösen akkor
válik aktuálissá, ha valaki rendszeresen
gyónik. Ilyen esetben ajánlatos ugyanan-

FRANK MIKLÓS

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
A gyónásról - egy kicsit bővebben (V.)
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(Folytatás a 3. oldalon!)

Arra számítottam, hogy a bűnbánat
szentségével, a gyónással kapcsolatos
fejtegetéseinket ez alkalommal lezárhat-
juk. Időközben azonban annyi kérdés,
hozzászólás jutott el hozzám, hogy a té-
ma továbbra is foglalkoztatni fog ben-
nünket az ÉLETÜNK hasábjain. Ehhez
járul, hogy II. János Pál pápa április 7-
én, fehérvasárnap, külön apostoli iratot
tett közzé „Misericordia Dei” - „Isten ir-
galma” címen, amelyben éppen az egyé-
ni gyónás szükségességével foglalkozik.
Természetes, hogy erre is ki fogunk térni,
annál is inkább, mert a média nemigen
méltatta különösebb figyelemre.

A bűnök megvallásáról.

Mindaz, amiről eddig elgondolkod-
tunk, valamiképpen előkészítette a talajt
azoknak a kérdéseknek a számára, ame-
lyek a gyónás kapcsán a leggyakrabban
vetődnek fel. Vegyünk sorra néhányat.

a) Miért gyónjunk?

A Katolikus Egyház Katekizmusában
ezeket olvassuk: „A bűnök meggyónása
már pusztán emberi szempontból is föl-
szabadulttá tesz bennünket és meg-
könnyíti kiengesztelődésünket felebará-
tainkkal. A gyónásban az ember szembe-
sül a bűnökkel, melyekben vétkesnek bi-
zonyult; így megtörténik a felelősség vál-
lalása, és ezáltal az ember újból megnyí-
lik Isten és az Egyház közössége felé,
hogy lehetővé váljon az új jövő” (1455.
sz.). „A papnak tett bűnbevallás a bűn-
bocsánat szentségének lényegi része”
(1456. sz.).

A fenti szakasz főleg arra mutat rá,
hogy milyen természetes emberi szem-
pontok érvényesülnek a gyónásban,
mekkora megkönnyebbülést és felszaba-
dulást eredményez. Persze, ha a gyónás-
nak csak ez lenne a célja, akkor egy pszi-
chiáterrel vagy bármilyen baráttal folyta-
tott bizalmas beszélgetés is megtenné.
De a gyónás az Istennel való kapcsolat
rendbehozatalára, a Vele való kiengesz-
telődésre irányul. Ezt viszont semmilyen
pszichiáter, sem a legbizalmasabb jó ba-
rát nem tudja biztosítani csak az, aki erre
Istentől kapott felhatalmazást.

Jézus, feltámadása után megjelent
apostolainak és így szólt hozzájuk: „Ve-
gyétek a Szentlelket. Akinek megbocsát-
játok bűneit, bocsánatot nyer, akinek
pedig megtartjátok, az bűnben marad”
(Jn 20, 22-23). E szavakkal hatalmat kap-
tak a bűnök megbocsátására, de Jézus
egyben az ő megítélésükre bízta, hogy
adva vannak-e ennek feltételei. Ezt a ha-
talmat az apostolok továbbadták kézrá-
tétellel felszentelt utódaiknak, a püspö-
köknek, ezek pedig az általuk felszentelt
papoknak. Ezt az Egyház történelme fo-
lyamán végig követhető megszakítatlan
láncot nevezik „apostoli szukcesszió-
nak” (folytonosságnak). Vagyis ma is
minden püspök és pap lelki hatalmát
vissza tudja vezetni az apostolokra,
illetve Jézus Krisztusra.

Világos, hogy az ember a bűneit
Istennek vallja meg és nem a papnak,
mint magánembernek. De a gyónásban a
pap nem mint magánember szerepel, ha-
nem az Istentől kapott megbocsátó hata-
lom jegyében, az Ö szeretetének közvetí-
tőjeként. Ezt juttatja kifejezésre a gyó-
nást bevezető mondat: „Gyónom a min-
denható Istennek és Isten helyett, neked
lelkiatyám...” A gyónás - akkor is, ha két-
ségtelenül van természetes lelki gyógyító
hatása is - lényegét tekintve természetfe-
letti aktus: találkozás Isten irgalmas sze-
retetével. Ahogy Jézus az egész embert
tartotta gyógyításaikor szem előtt,
testét és lelkét, úgy hat ki a gyónás po-
zitív módon az egész emberre.

b) Hogyan gyónjunk?

A gyónás se nem kínvallatás - ezért
nem kell tőle félni, se nem csevegés -
ezért kell a lényegesre szorítkozni. Akár
a gyóntatószékben térdepelünk, akár a
gyónóhelyiségben ülünk, Isten jelenlété-
ben, Neki valljuk be vétkeinket. Gyóná-
sunk ennek megfelelően legyen 

- alázatos: ne kérkedjünk azzal, amit
jól csináltunk és ne mentegessük magun-
kat, hanem ismerjük el, hogy rosszat tet-
tünk - ez a bűntudat;

- őszinte és teljes: mindent szépítgetés
nélkül mondjunk el, ami nyomja a lelkiis-
meretünket; ne mások hibáit teregessük
ki, csak a saját szennyesünket, akkor is,
ha szégyenkezünk miatta. Semmi esetre
se hallgassunk el valamit, csak azért,
mert szégyelljük („Jaj, mit gondol majd
rólam az atya...”). A gyóntató semmit se
gondol, csak segíteni akar, hogy elkerül-
jük a rosszat és szorosabbá váljék kap-
csolatunk a Jóistennel. Legyünk teljes
bizalommal feléje, nemcsak azért, mert a
gyónási titok még élete árán is kötelezi,
hanem mert csak akkor tud igazán segí-
teni, ha ismer bennünket és körülménye-
inket. Nem kell mindent részletesen
ecsetelni, főleg nem a szexualitás terén,
de minden súlyos bűnt, kivétel nélkül, lé-
nyegére szorítkozva és lehetőleg szám
szerint (pl. hetenként, havonta kb. hány-
szor) be kell vallani. Ha a gyóntató vala-
mit kérdez, nem kíváncsiságból teszi, ha-
nem mert ez bizonyos esetekben számá-
ra kötelező. Semmi esetre sem szabad
neveket említeni. Ha valami fontos dol-
got kifelejtettünk, ne aggódjunk miatta,
hanem említsük meg a következő gyónás
alkalmával.

Ha valaki mégis szántszándékkal ki-
hagyott valamilyen súlyos bűnt, gyónása
érvénytelen és minél hamarabb meg kell
ismételnie;

- jövő felé irányuló: a gyónás a bánat-
tal lezárja a múltat és a jövő felé fordít.
Kell tehát az elhatározás a bűnök és a
hozzájuk vezető alkalmak kerülésére és
a jóvátételre (erősfogadás és elégtétel).
Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a gyó-
nás érvénytelen.

c) Milyen gyakran gyónjunk?

A gyónás a megtérés szentsége, az Is-
tenhez való visszatérésé, ha valamilyen
súlyos bűn által eltávolodtunk Tőle. Min-
denképpen helyes, ha ezt nem halogat-
juk, hanem az első lehetséges alkalmat
megragadjuk, hogy visszatérjünk Isten
szeretetébe (a „kegyelem állapotába”).
De akkor is, ha ez nem lehetséges mind-
járt, legalább indítsuk fel a szeretetből
fakadó „tökéletes bánat”-ot.

Az Egyház közel 800 éves előírása
szerint minden hivő keresztény évente
legalább egyszer, mégpedig a húsvéti idő-
ben - Hamvazószerda és Pünkösd között
- gyónja meg bűneit, különösképpen
azért, hogy ebben az időben tiszta lélek-
kel járulhasson az Úr asztalához, a szent-
áldozáshoz. De ez valóban a minimum.
A keresztény ember, akinek a szeretet-
kapcsolata Istennel szívügye, nem fog
azok közé tartozni, akik csak akkor mo-
sakodnak, ha már ragadnak a kosztól.
Ezért ajánlják a lelki élet ismerői a havi
szentgyónást, főleg, ha valaki gyakrab-
ban jár áldozni, pl. vasárnaponként. Ezt
persze mindenki maga dönti el, saját lelki
igényeinek megfelelően.

A rendszeres lelki életet élőknél min-
denesetre megfigyelhető, hogy igyekez-
nek gyakrabban gyónni, nem mintha min-
dig valamilyen súlyosabb eltévelyedés
fordulna elő, hanem éppen ellenkezőleg:
mert a bűnbánat szentségének kegyelmi
ereje segítségével jobban tudnak küzdeni
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KÉTEZER ÉV, DE MI UTÁN 
Ratzinger bíboros Sorbonne-i konferenciája a kereszténység igazságkérdéséről

2. rész
Az igazság igénye

Századunk kezdetén Ernst Troeltsch
filozófiai és teológiai tanulmányaiban azt
a megállapítást tette, hogy a keresztény-
ség bensőleg feladta az igazság birtoklá-
sának kezdeti igényét. Szerinte a vallás
mindig benső kapcsolatban van egy
adott kultúrával, mely neki sajátos jelle-
get ad és melytől nem tud szabadulni. A
kereszténység az európai kultúra talaján
nőtt fel, úgyhogy Isten-fogalma Istennek
csak az Európa felé forduló arcát tükrö-
zi. Ezért semmi értelme nincsen annak,
hogy a kereszténységben rejlő igazság-
tartalomra rámutassunk, ezt legfeljebb
Isten tudná tenni, aki minden teremtmé-
nyi különbség alkotója. Az ember termé-
szeténél fogva vak az isteni lét megisme-
rése szempontjából és meg kell eléged-
nie azzal, hogy a maga módján valamit
megsejt Istenről. Minden vallás máskép-
pen fogja fel Istent és egyik sem ér töb-
bet, mint a másik.

Ám a vakonszületett ember is tudja,
hogy nem azért született, hogy vak legy-
en, és ezért nem szűnik meg kutatni vak-
sága okát, és mindent megtesz, hogy
megszabaduljon tőle. Az ember azt sem
tudja elfogadni, hogy elhibázott teremt-
ményként jött volna a világra, aki arra
van ítélve, hogy ne tudja, miért létezik,
miért született. Az ember csak látszólag
tud beletörődni értelmi vakságába, mert
az igazságról való végleges lemondás,
végleges lemondást jelentene önmaga
helyes ismeretéről is.

Ezért szükséges, mondja Ratzinger,
hogy ismét feltegyük a látszólag elavult
kérdést, hogy mi a kereszténységnek az
igazságjellege? De hogyan tegyük ezt?
Kétségtelen, hogy a teológiának tüzete-
sen kell megvizsgálnia, hogy milyen érté-
kűek a természettudomány nevében a
keresztény igazság ellen felhozott ellen-
vetések. Másrészt, egyetemesen fel kell
vázolnunk a kereszténységnek lényegét,
vallástörténeti jellegét és az emberiség
létében elfoglalt helyét. Ratzinger főként
azt akarja felderíteni, hogy a kereszté-
nyek maguk történelmi létük kezdetén,
hogyan ítélték meg a többi vallások vilá-
gában a hitbeli igazság birtoklására irá-
nyuló igényüket. Ezért fontosnak tartja,
hogy Szent Ágoston felfogását tanulmá-
nyozzuk, aki maga vitába szállt a Krisz-
tus előtti században élt sztoikus Marcus
Terrentius Varron (116-27) rendszerével.

Varron szerint Isten ehhez a világhoz
tartozik, amennyiben a lelke. De ezt a va-
lóságot nem tisztelhetjük, mert a valóság
és a tisztelet két különböző rendhez tar-
tozik. A valóságot, melyet nem mi alko-
tunk, értelmünkkel fogjuk fel, a tisztelet
az általunk felállított szokások rendjéhez
tartozik, melynek nincsen semmi köze az

értelemmel felfogott dolgok létezéséhez.
Nem istenek teremtették a világot és az
emberi szokásokat, hanem az ember ve-
zette be a vallásos szokásokat az embe-
rek társadalmi jóléte érdekében. Ezért a
vallás lényegében egy politikai jelenség.

Varron háromfajta „teológiát” azaz
Isten-magyarázatot különböztet meg: a
mitológiait, a polgárit és a természeteset.
A mitológiai teológiának a szereplői a
költők, akik kitalálják a vallásos mesé-
ket.A polgári teológia szereplői a nemze-
tek, melyek elrendelik az istentiszteleti
szokásokat. A természetes teológia sze-
replői a filozófusok, akik a természetet
értelmezik. Ennek megfelelően a mito-
lógiai teológia működési tere a színház, a
polgárié a különböző városok és a ter-
mészetesé a világmindenség. A mitoló-
giai teológia tartalma a mese, a polgárié
az istentiszteleti cselekmények, a ter-
mészetesé az istenek.

Mivel azonban a nemzetek a tűzzel,
vagy számokkal, vagy atomokkal azono-
sították az isteneket, melyeket nem lehet
tisztelni, azt kell mondanunk, hogy az is-
tenek, mint valóság nem léteznek. Tulaj-
donképpen ez a természetes teológia
nem egyéb, mint a racionalizmus végső
diadalaként történő felszámolása az iste-
neknek. Mivel azonban a polgárok érde-
ke, hogy valamilyen istenben higgyenek
és mivel Varron idejében a politikai hata-
lom elég erős volt ahhoz, hogy a vallási
szokásokat a polgárokra rákényszerítse,
Varron nyers realizmusával elismeri en-
nek a vallásnak a jogosultságát. A neo-
platonizmus hamarosan más megoldást
talált, melyet Juliánusz császár felhasz-
nált a régi, római vallás visszaállítási kí-
sérletében. Elismeri, hogy amit a költők
mondanak, annak csak képletes értéke
van, amit nem szabad reálisan értelmez-
nünk. Csak képek, azonban mindazok szá-
mára, akik a misztikus egyesülés királyi út-
jára nem tudnak lépni, mégis hasznosak,
mert a kifejezhetetlen isteni valóság eléré-
sének valamelyes megközelítését jelentik.

A keresztény hit alapja az ismeret
Érdekes megállapítanunk, hogy Szent

Ágoston, aki ismerte Varronnak a vallá-
sok hármas felosztására vonatkozó felfo-
gását, hová osztja be a kereszténységet.
Ágoston habozás nélkül a kereszténysé-
get nem mesebeli képek és misztikus sej-
telmek, nem is a politika világába, hanem
az észbeli megismerés vonalára helyezi,
melyet Varron természetes teológiának
nevez. Ebben Ágoston folytonosságban
van a II. század keresztény teológusaival,
akik Szent Pál areopagi beszédét követ-
ve, a teológiát az ószövetségi bölcsesség-
gel hozzák kapcsolatba, melynek az elő-
készítője nyilvánvalóan nem a különbö-
ző vallások voltak, hanem a józan filozó-
fiai gondolkodás. Ebből az következik,
hogy a kereszténység nem az ész ellensé-
gének, hanem segítő társának fogta fel
magát. A kereszténység tehát nem a de-
mitologizáló ész áldozatának tekintendő,
hanem ellenkezőleg a demitologizáló is-
meret győzelmének. Az igazi vallás az
egyedüli igaz Isten kinyilatkoztatásán
alapul és ezért arra is alkalmas, hogy ki-
küszöbölje a tévedéseket. Ezzel kapcso-
latos a kereszténységnek az egyetemes
érvényesülésre irányuló törekvése. Ez
magyarázza meg azt is, hogy a keresz-
ténység miért tűnt fel a többi vallások
szemében tűrhetetlen igényű vallásnak s
miért került még az ateizmus hírébe is. A
keresztények ugyanis abban a tudatban,
hogy vallásuk az egyedüli igaz Isten ki-
nyilatkoztatásán alapul, nem fogadhat-
ták el a többi vallásokkal való egyenérté-
kűséget. Ez a hit már az ószövetségben is
található, hisz a zsidók is vallásukat egye-
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temes értékűnek tartották. Ez a vallás a
nem-zsidók körében is hódított, mert Is-
tene nem elvont fogalom volt, hanem
személy, aki megszólítja az embert és ve-
le kapcsolatba lép, hogy vallásbeli igé-
nyeit is kielégítse. Ennek ellenére a zsidó
misszió mégsem volt teljesen egyetemes
értékű, mert a zsidó fajhoz volt kötve. Ezt
a kötöttséget Jézus megszüntette és így a
zsidó monoteizmus most már, mint keresz-
tény monoteizmus indulhatott hódító útjára.

Az első századok egyik legfontosabb
és legérdekesebb keresztény képviselője
volt Jusztinusz, a vértanú püspök (meg-
halt 167). Mint filozófus kereste az igaz
Istent. Végül a zsidóságban, majd a ke-
reszténységben megtalálta. Úgy érezte,
hogy a kereszténység felvétele miatt nem
kellett megtagadnia a filozófiáját, ellen-
kezőleg általa lett igazi, igazságbíró filo-
zófussá. Kezdetben a teológiáról alkotott
fogalom még nem volt annyira precíz,
mint manapság az egyházi körökben. Mi
az igazságkutatást nem csak a tartalma
szerint nevezzük filozófiának vagy teoló-
giának, hanem formálisan aszerint, hogy
tudásunkat honnét merítjük. Ha csak ter-
mészetes értelmünk munkájának a gyü-
mölcse, akkor filozófiának nevezzük, ha
Isten kinyilatkoztatásán alapul, akkor
teológiának mondjuk. Varron a három-
fajta teológiáról beszél, pedig inkább fi-
lozófiának kellene neveznünk a termé-
szetes észen alapuló megfontolásait,
Jusztinus pedig filozófiának nevezi értel-
mi rendszerét, pedig inkább teológiának
kellene mondanunk, mert Isten kinyilat-
koztatásából meríti. Megbocsátható
azonban ez a pontatlanság, mert filozófia
alatt nem akadémikus, pusztán teoreti-
kus rendszert értett, hanem egyben prak-
tikus életművészetet, a helyes élet és ha-
lál művészetét, melyet a hit ismerete
nagyban elősegíti. Még a XIV. században
is Nicolas Cabasilas a bizánci teológiájában
is ezt a félreérthető elnevezést használta.

Folytatjuk

„Bolgár ortodoxok a pápát a szenve-
dő Krisztussal hasonlítják össze”, írta egy
spanyol lap. Egy másik II. János Pál „fáj-
dalmas keresztútjáról” beszélt. Egy har-
madik a Vatikánt ábrázoló rajz alá ezt a
rosszmájú szöveget tette: „Nem kellene a
kereszténység központját máshová áthe-
lyezni és itt öregotthont létesíteni?” Mint-
ha a Szentatya 96. külföldi útja kapcsán
egészségi állapota érdekelt volna legjob-
ban. Milyen régen volt, amikor érkezése-
kor a repülőtéren térdre borult, hogy
megcsókolja az ország földjét... És ki em-
lékszik ma arra, hogy megválasztásakor
egyesek túl fiatalnak tekintették? Akkor
58 éves volt s mesélik, hogy egy bíboros
így szellemeskedett: „Szentatyát kell vá-
lasztanunk, nem Örök Atyát!” Hát igen,
eljárt az idő...

A pápa régóta nem maga írja beszéde-
it, jegyezte meg valaki, ami különben nem
újság. Az állam- és kormányfők nem ma-
guk szokták tenni, nincs is rá idejük. De a
Szentatya ezúttal már nem is volt képes a
szöveget felolvasni s valóban sajnálatos
képet nyújtott. S itt kezdődött a vélemény-
különbség. Egyesek a kitartás, az önfelál-
dozás meghatóan példás képét látják ben-
ne. Mások viszont kínosnak tekintik ezt a
látványt, s úgy vélik, nem öregbíti sem az
Egyház, sem feje tekintélyét. Természetes,
hogy ilyen körülmények között felvető-
dött a pápa lemondásának gondolata,
amire a középkor óta nem volt példa.
Egyesek tudni vélik, melyik lengyel kolos-
tor nyújtana neki hajlékot.

Másrészt érdemes volt ekkora erőfe-
szítést vállalni olyan ország meglátogatá-
sával, melyben összesen 120 katolikus él
és püspökség sincsen? Egyszerűbb és ol-
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A brit katolikus püspöki tanács közel-
múltban megtartott ülésén egyetlen napi-
rendi pont szerepelt: soha nem volt még
ilyen alacsony a papnak jelentkezők szá-
ma. Felmerült a kérdés, túlélik-e a válságot
a papnevelő intézetek, bekövetkezhet-e,
hogy a hétből néhányat végül fel kell szá-
molni. Lehetséges, hogy az angliai szemi-
náriumok közül kettőt bezárnak, hogy
megmentsék a rómait és a spanyolországit.
Angliában és Wales-ben jelenleg 5600 kato-
likus pap működik, hatvan éve nem volt
ennyire kevés. 1971-ben még kétezerrel
több volt a papi kar létszáma. És csak negy-
vennyolc kispap készül a felszentelésére. A
visszaesés indokát a cölibátusban keresik.

Érdekes, hogy Nagy-Britanniában
százötven katolikus pap házas, családos.
Ugyanis amikor az anglikán egyház en-
gedélyezte nők pap-szentelését, százötven
pap tiltakozásképpen áttért katolikussá.

A hét brit papnevelő intézetnek,
egyenlőtlen elosztásban, 224 növendéke
van. Fenntartásuk egyenként mintegy fél-
millió fontba kerül évente. Az intézetek-
hez beosztott paptanárokra nagy szükség
lenne a parókiákon is. Novemberig nem
lesz ismeretes, mit határozott a püspöki
értekezlet, de bizonyos, hogy egyes intéze-
teket össze fognak vonni.

A papi nőtlenség fogadalma talán va-
lóban tényező a kispapság számának
visszaesésében. A cölibátus elleni véle-
mény-nyilvánításairól ismert teológus,
John Wijngaards, most új hivatkozási ala-
pot kapott az anglikán egyházból jött, nős
papok befogadásának tényével. A megol-
dás azonban bizonyára nem itt rejlik.Vál-
tozik a papnak jelentkezők jellege. Éret-
tebb férfiak jelentkeznek, (a szemináriu-
mi növendékek átlag életkora harminchá-
rom év) és erős elszántsággal. Sokan kö-
zülük nem katolikus születésűek, s volt az
életüknek hitetlen szakasza is. Az Opus
Dei vagy az ifjúság 2000 mozgalomhoz
csatlakozva találták meg hitüket és dön-
töttek a papi hivatás mellett.

Egy Amerikában nem rég megjelent
könyv szerzője elemzi a jelenséget és rá-
mutat, hogy a katolikus ifjúsági mozgal-
mak révén papnak jelentkezők gondolko-
dása hagyományőrző értelemben, de
meglehetősen konzervatív, tehát az ameri-
kai szemináriumokban nagy elméleti vi-
ták dúlnak a liberálisabb eszméket valló
professzorok valamint a cölibátus, a pápa
feltétlen vezetői szerepe és a szexuális mo-
ralitás abszolút sérthetetlensége mellett ki-
álló fiatalok között.

Most olvastam az Oxfordban élő gon-
dolkodó, Leszek Kolakowski tanulmányát
a filozófia és a vallás jövőjéről. Bevezetőjé-
ben elmondja, hogy Gagarin után a máso-
dik szovjet kozmonauta, Titov, űrútjáról
visszatérve tudtára adta az emberiségnek,
hogy óriás térségeket bejárva, semmiféle is-
tennel nem találkozott, tehát jó lenne, ha ta-
pasztalatát felhasználnák a tudományos
ateizmus terjesztésére. Kolakowski meg-
jegyzi, hogy bölcs ember lehet, aki azt hiszi,
hogy ha kissé eltávolodunk a Földtől,akkor
megpillantunk a világűrben egy ősz szakál-
lú öregurat, és az kijelenti nekünk, méghoz-
zá lehetőleg oroszul, hogy „én vagyok a
Jóisten, én mondtam tollba a Bibliát.”

A lengyel filozófus ezután elmélkedni
kezd a hitről és szép gondolathoz jut el. „A
vallásos hit az ember bizalmát fejezi ki az
élet iránt, azt az érzést, hogy a világnak, a
létnek értelme van. És ezért nem tűnik el, a
racionalisták próféciái ellenére sem. (...) A
mai Európa egyáltalán nem egyedülálló
eset a történelemben, ha a vallásos szellem
apályát szemléljük.Volt már ideje apálynak
is, dagálynak is. De a vallás nem haldoklik.”

Az lenne tehát kívántatós, hogy a val-
lást minél többen tekintsék az élet értelme
melletti hitvallásnak, s ehhez kapcsolódva
támadjon fel egyesekben a papi elhiva-
tottság érzése. Ebben a szellemben nyit a
brit katolikus egyház irodát szeptember-
ben, ahol a papi pálya gyakorlati kérdé-
seiről kaphatnak minden részletre kiterje-
dő felvilágosítást érdeklődő fiatalok vagy
kevésbé fiatalok.

Sárközi Mátyás

II. JÁNOS PÁL PÁPA UTAZÁSAI
Azerbajdzsánban 

II. János Pál pápa a nyár elején meg-
látogatta az azeri katolikusokat és Baku-
ban megáldotta az új templom alapkö-
vét. Azerbajdzsánban  jórészt lengyel és
német eredetű katolikusok élnek, akik a
kommunizmus idején csupán az ortodox
egyház égisze alatt tudták gyakorolni hi-
tüket, mert az utolsó katolikus templo-
mot még Sztálin utasítására 1937-ben fel-
robbantották. A rend- szerváltás óta is-
mét szabadon gyakorolhatják vallásukat
és ennek eredményeképpen nőtt is az
egyházközség taglétszáma.

Bulgáriában

A pápa Azerbajdzsán után Bulgáriát
kereste fel. A bolgár katolikusok köz-
pontja Plovdiv, ahol becslések szerint
csaknem  100 000 katolikus él. A város-
ban ünnepi szentmisét mondott a szabad
ég alatt és boldoggá avatott három bol-
gár papot, akik fél évszázaddal ezelőtt
vértanúhalált szenvedtek hitükért. Mind-
hármukat az államrendőrség embertele-
nül megkínozta, mielőtt 1952. novembe-
rében koholt vádak alapján kivégezték
őket. Útja során a Szentatya a rilai kolos-
torba ellátogatott és Bulgária védőszent-
jének, a rilai Ivánnak sírjánál elismerés-
sel méltatta az ortodox szerzetesek hit-
vallását. Rilába elkísérte az ortodoxok
plovdivi metropolitája is, akinek jelenlé-
tét a pápa a keresztény egység előhírnö-
kének nevezte. A régóta tervezett orosz-
országi látogatás előkészítése szempont-
jából fontos bulgáriai útra némileg ár-
nyékot vetett az a hűvös fogadtatás,
amelyben Maxim szófiai ortodox pátriár-
ka részesítette a katolikus egyházfőt. Az
országban élő bizánci rítusú katolikusok-
nak viszont óriási meglepetést szerzett
azzal a relikvia tartóvá formált  kereszt-
tel, amely XXIII. János pápa egy csontját
tartalmazza.A néhai pápa ugyanis 1924 és
34 között - mint fiatal diplomata - a szófia
nunciatúrán képviselte a Vatikánt.

V. A.
Ischia szigetén

II. János Pál pápa 142. olaszországi
lelkipásztori látogatását tette május 5-én
a Nápollyal szemben fekvő Ischia szige-
tén. A gyógyító melegforrásairól híres
sziget nagy számban vonzza a közép- és
észak-európai turistákat. A pápa 15 ezer
hívő részvételével mutatott be szentmi-
sét.A jelenlévők egy része 600 halászbár-
kán helyezkedett el a part mentén. Ho-
míliájában a pápa a vendégszeretet ke-
resztény értékeiről beszélt. „Ha ember-
társainkon keresztül is megtapasztaljuk
Isten szeretetét, készségesebbé válunk
annak követésére, aki tanítványait a vég-
sőkig szerette” - mondta többek között.

LENNE EGY KÉRDÉSEM...

Folytatás a 2. oldalról

nál a papnál megmaradni, mint állandó
gyóntatónál. Ö ismeri a helyzetünket, ne-
hézségeinket, gyengeségeinket és így ta-
nácsaival jobban tud irányítani bennün-
ket, elősegíteni lelki fejlődésünket.

Avilai Szent Teréz, a lelkiélet nagy
mestere szerint az ember száz pap közül
válassza ki gyóntatóját. Gondolom ez még
az ő korában, a XVI. században se ment
könnyen. Manapság a nagy paphiány
miatt, főleg, ha valaki nem városban él,
egy ilyen tanácsnak csak jelképes értelme
van. De ha van alkalmunk rá, jól tesszük,
ha keresünk olyan papot, akit egyénisége,
lelkisége, képzettsége alkalmassá tesz, hogy
rábízzuk magunkat, lelkünk vezetését.

A kelkivezető azonban nem szükség-
szerűen azonos a gyóntatóval, sőt az sem
szükséges, hogy pap legyen. Ismerek a
lelkiélet terén különösen járatos apácá-
kat, de világiakat - férfiakat és nőket - is,
akikhez sokan fordulnak tanácsért, vagy
kérik meg őket kelkivezetésre. Ők ter-
mészetesen nem adhatnak feloldozást,
de a lelkivezetés esetében nem is a bű-
nök állnak a középpontban, hanem az
Istennel való kapcsolat, az imaélet elmé-
lyítése, a törekvés a lelki haladásra.

e) És ha nincs mit gyónni?
Ez is megeshetik, akár azért, mert va-

laki nincs tudatában a hibáinak, vétkei-
nek, mivel a lelkiismerete túl kevéssé ér-
zékeny és észre se veszi, ha helytelent
gondolt, mondott, vagy tett, akár pedig
azért, mert ténylegesen - hála Istennek -
nem történt olyasmi, amit meg kellene
gyónni. Az első esetről volt már szó a
lelkiismeret kapcsán (2002. áprilisi szá-
munkban), a második viszont gyakori
azoknál, akik igyekeznek rendszeres lel-
ki életet élni: a tudatos súlyos bűnök
egyre inkább elmaradnak. Maradnak az
ún. bocsánatos bűnök, vagyis azok, ahol
nem igazán fontos kérdésben, vagy nem
szabad elhatározással, tehát nem tudva
és akarva vétettünk Isten szándéka, pa-
rancsa, rendje ellen. Ezeket meg lehet
gyónni, de nem kell: a tökéletes bánat a
gyónáson kívül is eltörli őket. Az ilyenek
is zavarhatják viszonyunkat Istennel.
Ezért jól teszi, aki ezeket is Isten elé tár-
ja. A gyónás és feloldozás kegyelme fel-
szabadít bennünket ezeknek a gyarlósá-
goknak a béklyóitól és új lendületet ad
azon az úton, mely Istenhez vezet. De
gyónás akkor is lehetséges, ha valóban
nem történt volna az utolsó gyónás óta
még bocsánatos bűn sem; ilyenkor az
ember visszatérhet már régebben meg-
gyónt bűneire, újra kérve ezekre Isten
bocsánatát. Így aztán mindig nyílik lehe-
tőség a szentségi találkozásra Isten irgal-
mas szeretetével. Aki egyszer rájött, mi-
lyen erő és segítség a gyakori gyónás az
önnevelés és lelki haladás terén, az nem
fogja abbahagyni, mert minden gyónás-
sal új szakasz kezdődik az életében.

(Folytatjuk)

csóbb lett volna az azerbajdzsáni katoli-
kusokat mind repülőgépre tenni és elvin-
ni Rómába. (Az ötlet „szellemes”, de nem
érdemel hosszabb kommentárt.) Bulgária
esetében legalább fogadta az ortodox pát-
riárka, amire nem hajlandó a moszkvai.

Mi lesz a folytatás? Elmegy a Szent-
atya Kanadába? Érinti Mexikót és Guate-
malát? Augusztusban Lengyelország, szep-
temberben Horvátország szerepel az útiter-
vekben.A Vatikán szócső szerint a pápa „to-
vábbra is kész utazni, míg a teste bírja, bár
meg kell hallgatnia munkatársai vélemé-
nyét”. Állítható azonban még, hogy „bírja”?

Sok újságíróval szemben nekünk, hí-
vő betűvetőknek van egy nagy előnyünk:
meg vagyunk róla győződve, hogy Krisz-
tus helytartója elhatározásait nem egye-
dül, de nem is csak munkatársaival, ta-
nácsadóival hozza s döntése a legjobb
lesz mind maga, mind, az Anyaszentegy-
ház számára. Ennek tudatában mond-
junk érte egy miatyánkot!

Rónai Zoltán

Filippo Strofaldi püspök, Ischia fő-
pásztora korábban hívta a pápát, marad-
jon pár napig a sziget vendége, mert a
gyógyvíz igen jót tenne jobb térde ízüle-
teinek. A meghívást azzal hárította el,
hogy tennivalói sokasága nem engedi
meg ezt a kezelést.

Délután nyolcezer fiatallal találko-
zott a Szentatya. Arra buzdította őket,
hogy legyenek a Föld sója, a világ vilá-
gossága. Emlékeztette őket a torontói if-
júsági világtalálkozóra.

A Szentatya ezzel megkezdte terve-
zett lelkipásztori látogatásainak sorát.
Egész napos programja és a tűző napsü-
tés meglehetősen igénybe vette.

Zenit
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Fiataloknak

MA SEM LEHETETLEN

Gyermekeknek

ÉLNI AZ ÚR KARJAIBAN 

Bizonyára találtál már olyan monda-
tot olvasmányaidban, melyről azt gon-
doltad: Ez olyan tömör és olyan fontos
neked, hogy egy életre meg akarod je-
gyezni. Sok diák ilyenkor azonnal leírja
egy papírra az adott idézetet vagy rögtön
bemásolja naplójába, hogy meg is tanul-
ja. De nemcsak a diákok tesznek így, ha-
nem a felnőttek is. Konyhában, a napi
tennivalók táblájára tűzve, vagy dolgozó-
szobák íróasztalára kinagyítva gyakran
olvasni ilyen mondatokat híres emberek-
től. Csak rájuk kell pillantani és máris
eszünkbe jut a fontos mondanivaló.

Ilyen fontos mondat volt a választott
nép életében a következő: „Halld Izrael:
az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Sze-
resd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és minden erődből.” Ezt
a mondatot nem kisebb személy, mint
maga Isten nyilatkoztatta ki Mózesnek,
meghagyva neki, hogy közölje népével.

Isten ezen szavait meg kell tanulni és
gyakran ismételni kell, hogy mindig tu-
datosítsuk magunkban hozzá való kötő-
désünket. A választott nép ezt annyira
komolyan vette, hogy kis pergament pa-
pírra írta és tartóba helyezve szíjjal a
homlokára és bal karjára erősítve viselte
imádságai végeztekor.

Isten szavára hallgatni  áldást jelent
az embernek. Ha ezt megtesszük, jól fog
menni sorunk és bízhatunk abban, hogy
feladatainkat teljesíteni tudjuk.

De azt sem titkolja el Mózes, hogy ha
ellenkezőképpen döntenénk, pórul já-
runk. Döbbenetes mondatban tömöríti e
gondolatot a Biblia ószövetségi része:
„Íme, áldást és átkot ajánlok fel ma nek-
tek: áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a
ti Istenetek törvényeinek, és átkot, ha
nem engedelmeskedtek...” Ilyen szavak-
hoz nincs szokva a fülünk. Sokan ma is
azt gondolják, hogy Istennel lehet alkud-
ni mindenben. Ha ezt és ezt megígérem
neki és azt (vagy abból valamit) megte-
szek, akkor én is elvárhatom, hogy min-

den úgy történjen, ahogy én akarom. Is-
ten viszont nem automata. Vele nem le-
het „üzletet kötni” saját elképzeléseink
szerint. És azt sem ígérte meg, hogy meg-
próbáltatás és nehézség nélkül élhetünk
itt a földön. De abban bízhatunk, hogy ő
a javunkat akarja. Mindezt viszont nem a
pillanatnyi kedélyállapotunknak megfe-
lelően, hanem örök üdvösségünket tart-
va szem előtt. Olvasmányaim közepette
találtam én is egy szép történetet, mely-
ből Isten bíztató ígéretét nagyon megta-
nultam.

Egyszer valaki azt álmodta, hogy az
Úrral együtt menetelt az úton, miközben
életének egyes eseményei villantak fel
előtte az égbolton. Két sor lábnyomot lá-
tott élete poros útján haladva egymás
mellett: a sajátját és az Úrét...

Mikor az utolsó jelenethez érkezett,
visszatekintett a lábnyomokra és észre-
vette ekkor, hogy az út folyamán gyak-
ran csak egy pár lábnyom volt tisztán
látható. Arra is felfigyelt, hogy ez életé-
nek legkeservesebb szakaszainál fordult
elő. Bántotta a dolog, hiszen ő igyekezett
a szeretet parancsa szerint élni, s mégis
úgy tűnt, hogy most élete eseményeit
szemlélve az Úrban is csalódnia kell.
Megkérdezte az Urat: „Uram, te meg-
ígérted, hogy ha egyszer elhatároztam
magam a követésedre, Te mindig velem
jársz életem útjain. És íme, a legnyo-
masztóbb esetekben csak egyetlen sor
lábnyomot látok az égbolton. Nem ér-
tem, hogy éppen akkor hagytál volna el,
amikor a leginkább szükségem volt
rád?...”

Az Úr így felelt: „Drága gyermekem,
én szeretlek Téged és sohasem hagytalak
el. A megpróbáltatások idején, amikor
annyira szenvedtél s amikor csak egy sor
lábnyomot láttál életed egén, akkor én
karjaimba vettelek és úgy hordoztalak. ”

További jó tanulást kívánva az Úr
iskolájában, üdvözlettel,

József atya

„Nem kell elmenniük, ti adjatok ne-
kik enni.” (Mt 14, 13-21). A Biblia kör-
ben Máté evangéliumát olvastuk.Az első
kenyérszaporítás története kapcsán egy,
az első hallásra furcsa kérdés vetődött fel:
valóban megtörtént mindez? Öt kenyér-
rel és két hallal jóllakik ötezer ember, s
még marad is belőle tizenkét kosárral...

A legegyszerűbb válasz erre a kérdés-
re ez lehetne: természetesen, megtörtént!
Isten mindenható. Ö nem ismer lehetet-

lent... Az evangélisták feljegyezték Jézus
csodáit, mindent úgy, ahogy történt,
azért, hogy bizonyítsák: Jézus Isten Fia,
aki megjelent az emberek között. S ez így
igaz. Ez a döntő, alapvető üzenet, öröm-
hír mindenki számára.

Tovább elemezve Máté evangéliumá-
nak a kenyérszaporításról szóló történe-
tét, egy másik, rejtett gondolatot fedez-
tem fel. Egy felszólítást, ami nemcsak a
tanítványoknak, apostoloknak szól. A ta-
nítványok aggódó szavaira Jézus ezt vá-
laszolja: „ti adjatok nekik enni.”Ti tegyé-
tek, úgy, ahogy tőlem láttátok.Ti, a Krisz-
tus-követők, a keresztény ember, aki ha-
sonló akar lenni Mesteréhez. Jézus többi
csodájára gondolva - vakok látnak, bete-
gek gyógyulnak, feltámad Lázár, Jairus
leánya, Kánában jóízű borrá változik a
víz - szintén igaz a fel szólítás: Ti adjá-
tok... Ti tegyétek... Mert ami akkor lehet-
séges volt, ma sem lehetetlen! Csoda tör-
ténik, amikor kenyeret törünk az éhező-
nek, amikor beteget ápolunk, amikor vi-
gasztaljuk a szomorúakat, amikor valaki-
nek a szomját oltjuk vagy megfogjuk a
haldokló kezét. Mennyivel szebb lenne a
világ, ha hinni tudnánk a csodákban. Ha
hinni tudnánk abban, hogy Jézus a mi ke-
zeink által akarja folytatni művét a világ-
ban. A kérdés nem a kételkedő valóban
így történt, hanem egyszerűen csak ez:
merünk-e, akarunk-e csodákat tenni úgy,
ahogyan Ő.

Pál atya

ELSŐ SZERELMEM ÉS A TöBBI... 

Ötévesen szerettem bele Sand Dick-
be, aki akkor tizenöt volt (akkor?? - persze,
azután is, mivelhogy regényhősről van szó).

Elnézegettem a könyvben föllelhető
képeit, s azonnal megállapítottam, hogy
arcai nagyon különböznek egymástól.
Némelyek valóban gyermekifjút, mások
azonban meglett férfit ábrázolnak. A pi-
ros, agyonforgatott kötet tulajdonkép-
pen édesanyámé volt (1912-es Franklin-
kiadás), de aztán én örököltem, s hogy az
„aktus” hivatalos legyen, meg is található
az „első rész” üres baloldalán, hogy „Saáry
Évike, 1936. január 11-én,Anyukától”.

Makón tartózkodtam annak idején, a
keresztanyámnál, aki - mint jól kereső
számvevőségi főtanácsos felesége és
gyermektelen - ráért velem bíbelődni. Ő
kezdte el egy unalmas őszi napon a „Tizen-
ötéves kapitány felolvasását, bár mindjárt
az elején aggodalmaskodva megjegyezte,
hogy én még „túl kicsi vagyok hozzá”, és
„nem fogok érteni belőle semmit”.

- De azért csak olvassuk! - erősköd-
tem, s nagyfigyelmesen végighallgattam
azt is, ami valóban komplikált és titokza-
tos volt számomra, mármint hogy a Ván-
dor nevű brick-góelette a déli szélesség
43˚57” és a nyugati hosszúság 165˚19”
alatt horgonyzott, mielőtt elindult volna
kalandos útjára.

Ám a nehéz részeken gyorsan átfu-
tottunk, s a vitorlás (a „brick-góelette”)
már ott hánykolódott az óceán vizén, ha-
ragos hullámoktól ostromolva.Aztán las-
san megismerkedtem az utasokkal is,
akik régi idők szokása szerint hónapok-
ra, évekre indultak el az ismeretlenbe,
anélkül, hogy rádión, telefonon hírt ad-
hattak volna magukról hozzátartozóik-
nak. Ha elmentek, elmentek, s aztán vagy
megérkeztek valahová - vagy sem. Elég
volt, ha valaki (jelen esetben a bűnöző
Negoro) mágnest tett a hajó iránytűje mel-
lé, s már meg is változott a tervezett útirány.

De nem Verne izgalmas történetét
akarom elmondani, hanem a regény rám
gyakorolt hatását a makói üvegezett-ve-
randás ház antik bútorai közt, az egyre
hosszabbá váló novemberi estéken...
Minden nap olvastunk. Valahányszor ke-
resztanyám belefáradt és abba akarta hagy-
ni, nyakába csimpaszkodva kérleltem:

- Még egy kicsit! Csak két oldalt! -, s
mikor a könyv végére értünk, kategori-
kusan kijelentettem:

- Kezdjük elölről!

Háromszor,négyszer ment ez így végbe,s
szegény keresztanyám bánni kezdte, hogy -
más, koromhoz illőbb nem lévén kéznél -,
pont ezt a kötetet találta levenni a polcról.

Noha fogalmam sem volt róla, mi rejlik
a sejtelmes számok mögött, lassan kívülről
fújtam: „déli szélesség... nyugati hosszúság...”

Szerettem a háborgó óceánt, az ár-
bocreccsentő, vitorlaszaggató szeleket,
később pedig a gőzölgő, liános afrikai
dzsungelt (mert a gonosz Negoro végül is
odavitte az utasokat), s Sand Dicket, aki
a cethalászatról soha vissza nem térő
Hull kapitány helyett - naivan és tapasz-
talatlanul, de férfihez illő elszántsággal! -
vette át a vitorlás parancsnokságát.

A legvonzóbbnak a „kezébe vette a gör-
be kést...” feliratú rajzon találtam (nemes
profil, villogó szempár), bár a kés egyáltalán
nem volt „görbe”, sőt... nálunk is használt,
közönséges disznóölő szerszámnak tűnt.

*
A kötet azóta lapjaira hullott, s a cím-

lap felírását, miszerint a szöveget
„francziából” Szász Károly fordította,
már alig lehet elolvasni.

Svájcban köttettem be újra, miután
valami kedves rokon kihozta Budapest-
ről. Itt van most is előttem az asztalon.
Áhítattal nézegetem.

Nem volt-e életem folyamán minden
utamba kerülő férfi egy kicsit Sand Dick,
vagy jobban mondva, az Ő halovány má-
sa, mert a regényhőst nem tudta soha
senki utolérni!? Nem kísértett-e bennem
a Vándor viharverte árnya valahányszor
útra keltem - nem beszélve a végtelen
bolyongásokról!?

Álmodtam volna-e egyetemi éveim
alatt az egyenlítői őserdőkről, oda men-
tem volna-e dolgozni, amikor alkalmam
kínálkozott rá, ha...??

Zárkózott, hallgatag kislány voltam,
de tele robbanó fantáziával!

Vajon, sejtik-e a felnőttek, hogy zsen-
ge korban egy olvasmány életre szóló él-
mény és vezérlő csillag lehet?? (Vagy ezt
már kiölte a televízió? Nincs idő és alka-
lom erős benyomásokat szerezni, azokat
alaposan megemészteni, vissza-visszaké-
rődzni. A gyermek növekedésével, a ká-
osz növekedik csak a lelkében, hogy
aztán... aztán...?)

*

Érdekes tapasztalataim vannak a
könyvekkel! Egyesek hosszan élnek, má-
sok meghalnak. Egy darabig (bizonyos
környezet melegében) beszélnek, aztán
elhallgatnak. - Néha örökre.

Író-ember ragaszkodik a könyvtárá-
hoz, mert számára „élmény a műveltség”
és nem „az idomítás csodája”, hogy sza-
badon idézzem Márait. Mi sem természe-
tesebb hát, hogy igyekszik Magyaror-
szágról is Nyugatra menteni kedvenc író-
it. Csak az a baj, hogy ezek, a gyakran há-
borús repesz-roncsolta, rozoga kötetek
nem mindig „találják föl” magukat az új
környezetben, az Ex Libris vagy a Fran-
cia Könyvklub egészen más ízlést tük-
röző, sokkal díszesebb ruhába bújtatott
kiadványai között. De különösen a TV-
készülékre tekintenek idegenkedve. Fél-
nek tőle, és - megvetik. Parvenünek, sznob-
nak, fölöslegesen locsogónak találják.

*

Az összes Verne! Arannyal cirkalma-
zott, vörös fedőlapok (az eredetiek sze-
gényes utánzatai), vagy világosbarna vá-
szonborítás. Benedek Elek Magyar
mese- és mondavilága! Shakespeare
márványos, fehér pergamenben! Egy
zsebkiadású József Attila és Dante Isteni
színjátéka, amit 45 karácsonyára kap-
tam! De nagyon büszke vagyok az 1927-
es dátumú Kincsesház-szavalókönyvre
is! Olyan versek vannak benne, melyek
manapság már seholsem találhatók:A fo-
goly lengyel, Pán halála, Gedő-vár asszo-
nya, Karthágói harangok... és sok más.

*

Azt hiszem, az ember csak fiatal ko-
rában tud igazán olvasni, tökéletesen
koncentrálni (amikor még friss a szelle-
me, és nem gyötrik másfajta gondok!).
Középiskolai olvasmányai maradnak
meg benne „egy életre”.

Csak véletlenül került most a szemem
elé, amit Szerb Antal a könyvtárról
mond. Befejezésül hadd álljon itt ez a pár
békítő-gyönyörű mondat:

„Oly jó tudni, hogy minden a helyén
van, és minden olyan távoli és személyte-
len. Kedvek és vágyak jönnek-mennek,
mint a nyugtalan turisták, de a fóliánsok
csak ülnek egyhelyben, és barátságosan
várják az olvasó századokat. Autóbu-
szok, taxik, metrók rohanva hordják,
transzparensek üvöltik az élet piszkos
anyagcseréjét - a könyvtár a tisztaság”.

Saáry Éva, Lugano

Kéziratokat, fényképeket nem
örzünk meg, nem küldünk vissza.

A szerkesztőség

AZ IGE 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!

E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
S aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 

És aki költő, az legyen király,
És pap, és próféta és soha más,
Nem illik daróc főpapi talárhoz,
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,
Ki borát issza: Élet borát issza,
Előre néz s csak néha-néha vissza -,
S a kelyhet többé nem engedi el!
1925 

Reményik Sándor (1890-1941)
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Március végétől újra látogathatók
Giotto helyreállított, művészettörténeti
jelentőségű freskói a padovai Scro-
vegni-kápolnában. A vatikáni Sixtus-
kápolna és a milánói Utolsó vacsora
után újabb itáliai művészeti remek me-
nekült meg az enyészettől a kulturális
kormányzat és műpártoló nagy cégek
összefogása révén.

A dongaboltozatos kis kápolna a-
ranyló csillagokkal teletűzdelt mennyeze-
tének hihetetlen kéksége az első pillan-
tásra magával ragadja a látogatót.
Azután körbetekintve a falakon három
sorban összesen 103 táblakép - Mária és
Jézus életét ábrázoló jelenetek a kánai
menyegzőtől a Golgotáig -, a hátsó
falon pedig egy megdöbbentő Utolsó
ítélet, Michelangelo jó kétszáz évvel
későbbi nagy művének mintája és
előképe. Összesen mintegy 900 négyzet-
méternyi freskó, a középkor legnagyobb
festője, Giotto di Bondone legfontosabb,
alkotóművészete teljes kibontakozását
jelentő munkája, amely nyolc hónapig
tartó, gondos helyreállítás után most
ismét látogatható a padovai Scrovegni-
kápolnában.

Giotto mintegy három évig dolgo-
zott a falképeken, és 1305-ben készült el
velük. Amikor a kis épületet megtámad-
ta a talajvíz, és a freskó néhány részletét
szinte a felismerhetetlenségig tönkretette
a falakban felkúszó nedvesség, valamint
a rájuk rakódott szennyeződés, a hely-
reállítás - 1, 9 millió euró (1 euró = 243
forint) költséggel és kétszáz restaurátor
munkájával - szinte az utolsó pillanat-
ban mentette meg az enyészettől az
európai festészet kezdetének tekintett
műalkotást.

A kétszáz fős restaurátorcsapatot
vezető Giuseppe Basile professzor sze-
rint a freskók új életre keltek munkájuk
nyomán. Mintha ködfátyolt emeltek
volna le róluk, laposnak, élettelennek
tűnő apró részletek is megelevenedtek.
Basile húsz éve tanulmányozza Giotto
technikáját, megfejtette az egész
kápolnát beragyogó azúrkékség titkát
(a festett felületek mintegy 30 százaléka
kék), és rájött, hogy az egyes jeleneteket
elválasztó, festett építészeti elemek is
részei a műnek: segítenek távlatot
teremteni. A helyreállításnál a legnehe-
zebb probléma a nedvesség eltávolítása
volt úgy, hogy közben a festmény ne
károsodjék. „Új anyagokat kísérle-
teztünk ki, olyan nedvtaszító vakolatot,
műgyantákat, festékeket, amelyek lehetővé
tették, hogy az eredetit a legjobban
megközelítő eredményre jussunk” - mesélte
a professzor, a római restaurációs intézet
igazgatója a RAI televíziónak.

A Scrovegni-kápolnában lévő fres-
kók helyreállításának egyszer már neki-
rugaszkodtak, most azonban annak a
hatvanas évekbeli próbálkozásnak a
nyomait is el kellett távolítani, mert az
akkori technikák nem voltak alkalma-
sak maradandó és az eredetit visszaadó
megoldásokra. Nincs azonban teljes
egyetértés abban, vajon joguk volt-e a
restaurátoroknak pótolni a 700 éves mű-
remek itt-ott hiányzó, már megsem-
misült részleteit.

Giotto hihetetlenül modern volt a
maga korában, jelentette ki a padovai
helyreállítás egyik kezdeményezője, Vit-
torio Sgarbi kulturális államtitkár - ma-
ga is művészettörténész, aki sokszor
szélsőséges és provokatív nézetekkel
borzolja a kedélyeket. Sgarbi nélkül
mindenesetre aligha lett volna felújítás;
ő volt az, aki elindította a munkát, ami-
kor megtudta, hogy a város villamos-
vonalat akar építeni a kápolna mellett,

Laikus látogatók talán nem is sejtik,
hogy múzeumaink leltári anyaguk jóval
nagyobb hányadát őrzik raktárakban,
mint amennyi az állandó vagy időszaki
kiállításokon a nyilvánosság elé kerül.
Ezekre a „rejtett tartalékokra” olykor
azért is szükség van, hogy egy-egy hazai
vagy külföldi kölcsönzés, világjáró ván-
dortárlat rendezése miatt lehetőleg ne
kelljen megbontani hosszú esztendőkre
szóló házi bemutatókat. Alaposan igény-
be vette a párját ritkító Esztergomi
Keresztény Múzeum, illetve az ottani ba-
zilika egyházművészeti gyűjteményének
nyilvános kiállításait és raktári készletét
is az a sok nemzetközi vállalkozás, amely
a millennium jegyében született itthon és
a határokon túl: Gondoljunk csak a Du-
na menti limes életét bemutató, Augusz-
tustól Attiláig elnevezésű összeállításra,
az Európa közepe 1000 körül avagy a
Bajorország és Magyarország ezer éve
című reprezentatív tárlatokra! A római
Vatikáni Múzeumban vendégeskedett az
A magyar kereszténység ezer éve című
olasz és magyar darabokból összeállított
anyag, amelynek egy részét most a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban láthattuk.
Joggal említette a sajtótájékoztatóján
Cséfalvay Pál kanonok, az Esztergomi
Keresztény Múzeum főigazgatója, hogy
manapság nem kell feltétlenül a Duna-
kanyarba zarándokolnia annak, aki eu-
rópai hírű és rangú műveket akar látni
egyházművészetünk ezeréves történeté-
ből. A németek hetek, hónapok óta rek-
lámozták: az április 13-21. között tartott
Kunstmesse-t.

Az alapot és az ötletet az adta, hogy
két magas rangú kölni egyházi személyi-
ség és műgyűjtő a XIX. század folyamán
jelentős mértékben közreműködött a
szóban forgó esztergomi gyűjtemény
gyarapításában. Egyikük Alexander
Schnüttgen (1845-1918} teológus, aki
1837-től kölni kánonok volt, évtizedeken
át hozta létre egyházi gyűjteményét, és
ebből 1883-ban adott át értékes anyagot
Simor János bíboros, esztergomi herceg-
prímásnak, ami jelentősen hozzájárult az
akkoriban formálódó múzeum arcélének
kirajzolódásához. A másik német szemé-
lyiség, Johann Anton Ramboux (1790-
1866) festő és műgyűjtő, az itáliai fal- és
táblaképek hivatalos másolója, 1843-tó1
pedig a kölni Wallrafscher Kunstsamm-
lung konzervátora, akinek elhunyta után
hagyatékát elárverezték; és ennek egy
része Magyarországra került.

A vaskos katalógusban  Hatto Küff-
ner mutatja be Esztergom és Köln című
tanulmányában a két egyházi központ
kulturális kapcsolatát. Nem feledkezik
meg Czobor művészetkedvelő és -ismerő
teológus 1883-as kölni utazásáról sem -
akinek úti beszámolóját 1993-ban fordí-
totta németre Andrea Stapel -, és ezzel
rávilágít az akkori Európa műkereske-
delmi vérkeringésére. Czobor személye-
sen válogatott a Schnüttgen-gyűjtemény-
ben, és örömmel jelentette a hazaiaknak,
hogy „szinte mesésen előnyös áron”,
12.800 márkáért sikerült bevásárolnia

A Giotto-freskók
helyreállítása

tovább veszélyeztetve az amúgy is rozo-
ga építményt. A kulturális kormányzat
mellett bankok, nagyvállalatok járultak
hozzá az idei év talán legnagyobb euró-
pai művészeti eseményét jelentő hely-
reállítás költségeihez, de a legnagyobb
szponzor a lottót rendező állami sze-
rencsejáték-vállalkozás, a Lottomatica
volt. A Scrovegni-kápolnát csak
előjegyzéssel lehet megtekinteni, 25 fős
csoportokban; a belépő 11 euró; és tele-
fonon vagy interneten lehet jelentkezni.

HVG

Esztergomi kincseink Kölnben 
egész sor templomi műremeket az esz-
tergomi múzeum számára. Hat kereszt,
három kehely, két füstölő (az egyik ro-
mán stílusú, már áttört példány) szerepel
a beszámolójában, aztán egy rejtélyesnek
számító pomellum illetve két értékes, fá-
ból faragott és festett szobor Szent Mag-
dolnáról és Szent Katalinról.A Mária Mag-
dolnát ábrázoló középkori plasztika is
visszatér most Kölnbe a vásár időtartamára.

Cséfalvay Pál az esztergomi bazilika
kincstárának ismertetése során szól a
legkorábbi kincsekről (például a IX. szá-
zadi ovális hegyikristályról a belevésett
keresztre feszítési jelenettel), a román,
gótikus és barokk kor ötvösművészeté-
ről, a XIX. századi gyűjteményről és a
textíliákról: Magyarázatát illusztrációk
kísérik. Az 1875-ben megnyílt Esztergo-
mi Keresztény Múzeum krónikájában a
katalógus a középkori német, osztrák és
magyar piktúra és szobrászat mellett
kitér az itáliaira, illetve a németalföldire
is, a barokk kor ismertetése után pedig az
iparművészettel zárul a tanulmány. Itt
szintén számos reprodukció szemlélteti a
Rajna partján vendégeskedő Duna
menti egyházi gyűjtemény gazdagságát,
sokrétű európai kapcsolódását.

Magyar Nemzet

Olasz történész 
a magyar választásokról

A Vatikáni Rádió Európa falak nél-
kül c. olasz nyelvű műsorában a magyar
választások eredményeit elemezte Ro-
berto Morozzo della Rocca professzor,
aki kelet-európai történelmet tanít a ró-
mai egyetemen. Óraingához hasonlította
azt a jelenséget, amely az elmúlt évtized-
ben annyi egykori kommunista ország-
ban volt tapasztalható, többek között a
balti államokban, Horvátországban,
Szlovéniában, Romániában, Lengyelor-
szágban, Albániában és most Magyaror-
szágon is. Az első szabad választások
után szinte törvényszerűen egymást vál-
tották a négyévenkénti ciklusokban a de-
mokratikus, illetve a posztkommunista kor-
mányok, amelyek most szocialistának vagy
szociáldemokratának nevezik magukat.

A professzor kifejtette: Magyarország
esetében több paradox szempont van.Az
a tény, hogy a tőzsde azonnal pozitívan
válaszolt, abban a pillanatban, amikor
már lehetett érezni, hogy kormányváltás-
ra kerül sor, szintén paradox, hiszen Nyu-
gat-Európában általában, amikor balol-
dali párt vagy koalíció nyer, a részvények
árfolyama csökken. Magyarországon az
ellenkezője történt. Minden bizonnyal
azért, mert a pénzügyi spekuláció körei
elégedettek ezzel a győzelemmel. Az is
furcsa, hogy a forint értéke csökkent,
minden bizonnyal azért, mert várhatóan
a kormány leértékeli a valutát, hogy ked-
vezzen a kivitelnek. Az olasz történész
leszögezte: Orbán Viktor miniszterelnök
olyan gazdaságpolitikát folytatott, amely
megvédte a nemzeti érdekeket. Ez az új
kormány úgy látszik, hogy ellenkező po-
litikát kíván folytatni. Tehát minden va-
lószínűség szerint a nemzetközi tőke sok
magyar vállalatot vesz majd. Azt még
nem lehet tudni, hogy ez jó lesz-e Ma-
gyarország számára, vagy sem, mert ez
nagyobb munkanélküliséghez vezethet.
Egy másik szempont, ami meglepő ezen
a választáson, az az, hogy a távozó kor-
mány kiváló gazdasági teljesítményt va-
lósított meg, és most majd az irányítást
átvevő kormány aratja le ennek a telje-
sítménynek a gyümölcseit, amelyek dön-
tőek voltak abban, hogy Magyarország
közeledjen az Európai Unióhoz.

A professzor a franciaországi válasz-
tásokra utalva a következőket mondta:

Talán a magyarországi választások ered-
ménye kissé más lett volna, ha később
kerül rájuk sor. Európában ugyanis álta-
lában jobbközép kormányok jutnak ha-
talomra az utóbbi időszakban. Magyar-
ország pedig éppen ellenkező irányt vá-
lasztott. Talán ez annak is a következmé-
nye, hogy a választási kampány főleg bel-
politikai kérdések körül zajlott, népsza-
vazássá vált a két politikai erő között. A
történész szerint ami a politikai csúcsot
illeti, talán lesz változás az olasz-magyar
kapcsolatokban, mivel az olasz minisz-
terelnök, Berlusconi eléggé szoros kap-
csolatban állt Orbán miniszterelnökkel.
Ennek ellenére, Berlusconi pragmatikus
politikus, és ha azokra a jelentős gazda-
sági érdekekre gondolunk, amelyek a két
ország között fennállnak, akkor az is le-
hetséges, hogy nem történik változás a
gazdasági együttműködésben. Sőt, azt is
el lehet képzelni, hogy az olaszok ebben
az új helyzetben még inkább befektetik
tőkéjüket Magyarországon, ha igaz az -
és erről még majd meg kell győződnünk
-, hogy az új kormány kevesebb akadályt
gördít a külföldi tőke magyarországi be-
áramlása elé, eladja, sőt, kiárusítja a ma-
gyar vállalatokat.

VR/MK 

IMASZÁNDÉKOK

Folytatás az 1. oldalról.

- tisztelete növekedjék az emberek tudatában
és a világ közvéleményében  egyaránt.

A környező világ szennyezéseiről illetve
tisztaságának helyreállításáról naponta olva-
sunk híreket, cikkeket, hallunk szakvélemé-
nyeket rádióban, látunk dokumentációkat a
képernyőn különböző szerkesztőségek feldol-
gozásában. Németországban például évente
vizsgálják az ország élő fáinak károsodását,
pusztulását fajták szerint. Minden évben hiva-
talosan nyilvánosságra hozzák a százalékban
mért „fák pusztulását” a parlamentben.

Természetesen a folyamat elején felmerült
a kérdés: milyen anyagok, tényezők okozták a
növények s a közben melléjük felsorakozott
levegő, víz, ózonréteg és így tovább szennye-
zését és pusztulását, valamint ezek káros hatá-
sait a földünk lakóira.A talált tényezők civili-
zációnk vívmányai, amelyek kibocsátásának
eredményeiként mindig erősebb mértékben
szennyeződik a természet a földön, a levegő-
ben, a tengervízben.

Megfogalmazódott a követelés: állítsuk
meg a szennyeződést, fejlesszük vissza és fej-
lesszünk oly technológiákat, amelyekkel las-
san tisztábbá tehetjük környezetünket - ha az
eredeti tisztaságot nehéz is lesz elérni.

Ehhez szükséges a természet, a környező
világ tisztelete, amelyet Isten ajándékaként
kaptunk s felelősséggel tartozunk érte. Ne
hagyjunk hátra a következő generációknak
egy megmérgezett, elrondított és elcsúfított vi-
lágot; az isteni szépség természetben mutatko-
zó eltorzított képét.

2.
Imádkozzunk, hogy a  világ nagy nyomor-

negyedeiben a missziós tevékenység enyhítse az
igazságtalanságok okozta szenvedést és mozdít-
sa elő az ott élők teljes személyi kibontakozását.

Különösen elszegényedett - vagy még nem
vagyonosodott - népek nagyobb és nagyváro-
saik szélén gyakran alakulnak nyomor-negye-
dek, ahol elképzelhetetlen szegénységben él-
nek tízezrek, százezrek. A szegénység vidé-
ken keletkezett, ahol a földművesek nem ké-
pesek megtermelni azt a minimumot, ami egy-
egy család eltartásához szükséges. Remélik, a
közelebbi-távolabbi nagyvárosban találnak
munkát és kenyeret családjuk számára. Ez a
remény legtöbbször nem teljesül - létre jönnek
a nyomornegyedek.

Szerzetesi rendek észlelték az emberi nyo-
mor és szegénység égbe kiáltó igazságtalansá-
gát. Szerény lehetőségeikhez képest segítenek
élelmiszerrendelkezésre bocsátásával, ruhá-
zattal, iskolák felállításával, szakma tanulás
berendezésével s még sok mindennel,missziós
igehirdetésük mellett.

Az emberi javak igazságtalan elosztásán így
próbálnak enyhíteni az önfeláldozás gyakran
hősies fokán. Imádkozzunk mindnyájukért.

Fejős Ottó
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Vajda Gyula, Bukarest

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚTJÁN 
Furcsa gyermek voltam. Nem értettek a

felnőttek, s én csodálkoztam, miért nem ér-
tenek. Gyermektársaim egész nap csak ját-
szottak, én pedig a könyveket bújtam, ha
csak időm volt rá, mert ha nem olvastam,
akkor a rám szabott házi munkát végeztem
vagy a bölöni erdőben kószáltam, kerestem
a tündérmesékben olvasott csodálatos he-
lyeket, ahol megküzdhettem volna a hétfe-
jű sárkánnyal és kerestem a griff madarat,
hogy a hátán bejárjam a kerek világot. Ko-
rai olvasmányaim közé tartozott a Biblia,
aztán Verne fantasztikus regényei, a Kőrösi
életét bemutató irodalom,a magyar klassziku-
sok művei. Elhatároztam, folytatnom kell azt
az utat, amelyet Kőrösi elkezdett, de a végzet
nem engedte meg neki, hogy végig járja.

A gondviselő jó volt hozzám, segített
végig járnom az utat.

A soknemzetiségű Kína északi és é-
szak-nyugati zónájában valamint a Mongol
fennsíkon, az Irtisz, Orkhon, Tula és Sze-
lenga folyók mentén, Kr. e. a III. sz.-ban ha-
talmas birodalmat alapított a hun törzsszö-
vetség, melyben a főtörzs az ujgurok ősé-
nek tartott, majd bizonyított, dingling volt.
Az első hun nagy vezér Modu chanyu (más
néven Buka, Mode, Modo), aki a legenda
szerint apját Toumant (Tuman) megölette,
így került a trónra. Modu-ig választották a
chanyut. Ö bevezette a dinasztikus rend-
szert, utódai már örökölték a trónt.Az egy-
séges Hun birodalom Kr. e. 209-től Kr. u.
46-ig maradt fenn. 255 év alatt 22 chanyu
uralkodott. Hajdan szinte az egész Észak-
kelet- és Közép-Ázsiára kiterjedő, szom-
szédait rettegésbe tartó Hun Birodalmat a
belső villongások és trón-viszályok meg-
gyengítették. A már egyesített Kína a Qin
dinasztia idején ellenük építette fel a Nagy-
falat. Bár kezdetben a Qin és Han dinasztia
nem sok sikerrel állt ellen a félelmetes
szomszéd támadásainak, Kr.e. 140-ben a
már megerősödött Hán dinasztiabeli Wudi
császár súlyos csapást mért a viszálykodó
hunokra, ugyanakkor ő és utódai békés lé-
pésekkel is próbálták, nem is sikertelenül
megnyerni a hun uralkodók barátságát:
hercegnőt vagy udvarhölgyet küldtek á-
gyasnak a chanyu részére. Leghíresebb
köztük Wang Zhaojun, akit a Kr.e. 58-ban
trónra került Huhanxie chanyu vett felesé-
géül.A Han császárral békülékeny chanyut
vetélytársai elűzték, de a kínai császár se-
gítségével újból visszafoglalja a trónt. A
Nyugati Hán dinasztia bukása után, az őt
követő Keleti Han dinasztia (Kr.u. 25-220)
első éveiben a Hun Birodalom újból meg-
erősödik és szövetségbe lép a mai Kína
észak-keleti tartományaiban élt xianbei
törzsekkel. Megtámadják és hűbéressé ala-
csonyítják a Han-birodalmat. Győzelmük
gyümölcsét nem sokáig élvezték, mert az
időközben megerősödött Han dinasztia
most már végzetes csapást mért a hunokra.
A már korábban két részre oszlott hunok
déli törzsei Kr.u. 89-ben a Han dinasztiával
szövetkeztek északi testvéreik ellen. A bel-
ső viszályok marcangolta északi hunok
nem bírtak ellenállni a szövetségesek tá-
madásának és Kr. u. 91-ben végzetes vere-
séget szenvedtek. Ezt követően az északi
hunok egy része nyugati irányba vándorolt.
Több ágra szakadtak. Egy részük tovább
tengődött a Mongol fennsíkon és Dzsungá-
riában, majd újabb osztódás után egy tekin-
télyes csoport nyugat felé Európába indult.
Attila vezetésével Pannóniába jöttek. Az
ők történetét és tetteiket mindannyian is-
merjük. Az Ázsiában maradt északi hunok
még sokáig jelentős szerepet vállaltak a
térség történelmének formálásában. A déli
hunokat lassan asszimilálta a kínai népes-
ség, amelynek előbb a nyelvét és kultúráját
vették át a hunok, majd tudatilag is egybe-
olvadtak velük. Ezt megelőzve, a kínai bi-
rodalom belső ellentéteit kihasználva, a dé-
li hunok is alapítottak néhány kérészéletű
államot, császárságot, de már kínai (hán)
nyelvűek voltak.

Az északi hunok a türkökkel, hol hada-
koztak, hol pedig szövetkeztek. Egymás
nyelvét, zenéjét eltanulták. A VIII. sz.-ban
tekintélyes államot alapítottak az északi
hunok utódai, neve Huihe vagy Huihu és a
IX. sz.-ig létezett. Tibeti törzsek hódították

meg ezt az államot. Kr.u. 970-ben szabadul-
nak meg tőlük. Ezt követően Ganzhouban
egy újabb Huihu állam alakul, amely több
mint 150 évig létezett. A XI. sz.-ban a Xixia
császárság végérvényesen megdöntötte
Huihu államot, a népesség egy része a mai
Kína Gansu Tartományának nyugati öveze-
tébe Shazhouba (mai nevén Dunhuang)
menekült. E csoport mai utódai a jugurok.
A tőlük nyugatabbra élők a mai ujgurok. A
két nemzetiségnek közösek az ősei, nyel-
vük is közel áll egymáshoz, ősi hitük is azo-
nos. A legrégebbi türk nyelvű könyvek a
Huihu állam fennállása idején születtek. A
nyugati jugurok és ujgurok nyelve az altáji
nyelvcsalád türk csoportjához tartozik, míg
a keleti juguroké az ugyanahhoz a család-
hoz tartozó mongol nyelvekhez áll köze-
lebb. A két csoport nyelve közt nincs nagy
különbség, könnyen megértik egymást.
Életformájukat tekintve, az ujgurok már
több mint ezer éve letelepedtek, és főleg
földműveléssel foglalkoznak, míg a jugurok
nagy hányada még ma is nomád pásztor.

A hunok és utódaik, a jugurok és ujgurok
ősi hite szerint az Ég (Tengri vagy Tenger) és
a Föld a fő istenségek, a chanyu a Tengri (Ég)
fia. A kínai krónikák feljegyzéseiből tudjuk,
hogy a hunok chanyuje azt állította magáról:
„Ég felkente, hunok nagy chanyuje vagyok”
vagy „Ég és Föld szülöttje, Nap és Hold fel-
kente, hunok nagy chanyuje vagyok”.

Három nagy sátoros ünnepük volt: 1)
Újév: e napon a törzsfők és vezérek a cha-
nyu jurtájába gyűltek ünnepelni. 2) V. hó
valamelyik napján, ősüknek Chunweinek,
valamint az Égnek és Földnek áldoztak. 3)
IX. hó az őszi hálaadás, lovak, állatok és
emberek számbavétele.

Az ősök imádása, a lélek halhatatlansá-
ga hitük egyik alap pillére volt Tisztelték az
Eget és a Földet, féltek a szellemektől. Ha-
lottaikat használati tárgyaikkal, szolgáikkal
együtt temették el. Reggel a Naphoz, este a
Holdhoz és a Csillagokhoz imádkoztak. Új-
holdtól holdtöltéig harcoltak, holdtöltétől
újholdig visszavonultak a harcok mezejé-
ről. A nomád jugurok, bár az idők folya-
mán, akár elődeik a dinglingek, huihuk és
még sok más néven emlegetett, de lényegé-
ben egy fajból való törzsek, sámánista ősi
hitük mellett rendre átvették a manicheis-
ták, tűzimádók, nesztorianisták, buddhisták
és végül egy részük a mohamedán hitet, az
új vallás mellett megőrizték régi hitüket. É-
vente kétszer mutatnak be áldozatot Teng-
ri (Ég) istennek: 1) Hold Újévkor, egy tel-
jes hónapon át a táltos-jós (sámán, saját
nyelvükön yehezhi = jehözs) házról-házra
(jurtától-jurtáig) jár bemutatni az áldoza-
tot. 2) Ősz előn, augusztus 8. körül, de ek-
kor csak oda megy a jós, ahova meghívják.
Az áldozat kellékei: 9 kupac gabona, 9 olaj-
mécses, egy darab juh, egy köteg édes
krumpli és szalagokkal tele aggatott fűzfa-
ág. A sámán táncléptekkel körbejárja az ál-
dozati kellékeket, közben tejet és vajat szór
a levegőbe, és varázsigéket mormol. Végül
felborítja az olajmécsest és az így keletke-
zett láng foszlányok formájából kiolvassa,
mi vár a házigazdára.A közösségi áldozatot
az Ebonak, illetve Aobaonak nevezett föld-
halmon mutatják be. A nyugati jugurok és
az ujgurok mohamedánok, többségük szu-
nita. A keleti jugurok buddhisták.

Kőrösi úti célja jugur föld és Ujguria volt.Ka-
landos vándor utját kénytelen volt megváltoztat-
ni.A Dél-Nyugat Tibetben és Kalkuttában eltöl-
tött évek után Lhasszába indult,hogy onnan kö-
zelítse meg a keresett őshazát, de Darjeelingben
lelkét visszaadta a mindenségnek.

1957 nyarán indultam az első útra. Su-
nan Jugur Nemzeti Autonóm Megyét vet-
tem célul. Lanzhouig vonattal utaztam. On-
nan a helyi hatóság képviselői egy terepjá-
róval vittek a jugurok lakta vidék felé. A
régi kocsi hamar bedöglött és kénytelenek
voltunk lóháton folytatni az utat az első ju-
gur jurtáig. A gazda örömmel fogadott,
büszkén mutogatta szép szőnyegekkel dí-
szített jurtáját, juhait, lovait. Egy bárányt
vágott tiszteletemre, amit aztán nyárson il-
letve rúdon sütöttek meg. Kumisz is került
a köcsögbe, ami feloldotta a házigazda
nyelvét. Elég jól beszélt kínaiul. A magya-
rokról nem hallott, de amikor elmondtam,
kik és mik vagyunk, szeme felvillant, arca

felderült és boldogan mesélni kezdett. Hi-
szen mi rokonok vagyunk. A régi időkben
őseink egy része napnyugta felé indult
szarvasra vadászni, azóta sem tértek vissza.
Az öregek azt mesélték, hogy a hegyeken
és vizeken túl, megközelíthetetlen távol-
ságban országot alapítottak. Ha te közülük
való vagy, akkor a testvérünk vagy. Késő éj-
szakába nyúló énekkel fűszerezett mese est
volt. Előkerült a síp és lófejű négy húros
hangszer. Mintha székely népdalokat, bal-
ladákat énekeltek volna, annyira hasonlí-
tott a dallamuk a Bölönben tanult dalok-
hoz. Augusztus lévén a fent leirt szertartást
is végig nézhettem.

1984 szeptember végén indultam a má-
sodik nagy útra, Ujguriába. A 6.000.000-s
ujgurok több mint ezer éve földműveléssel
foglalkoznak a sivatagos vidéken megje-
lent oázisokban. Ők már tudták, hogy kik a
magyarok. A tizedik türk törzs utódainak
tartanak bennünket. Büszkén mutogatták
a tufáni mecsetjüket és a hajdani Huihu ka-
ganátus palotáinak romjait, ahol a VII. -
VIII. sz.-ban a híres selyem út haladt el. El-
vittek a feltárt régi sírokhoz megtekinteni a
természetes módon formálódott múmiá-
kat. Tudtommal Kiszely István antropoló-
gus ezen múmiákból vett mintákon végzett
gén elemzések segítségével kimutatta,
hogy a múmiák embertanilag a magyarok-
kal rokon néptől származnak.

1992 augusztus. Lhasszai utam. 3.500 m
tengerszint felett. Nappal szinte kibírhatat-
lan meleg, éjszaka hideg. Kolostorok és
paloták sokasága. A templomokban nagy a
nyüzsgés. Hivők százai áldoznak, imádkoz-
nak a Buddha szobrok előtt, hatat akasztva
Avalokitesvara nyakába, karjaira. Gyerek
láma egy kis ketrecben fadobot ver és mo-
noton hangon zöngi a mantráját. A hivők
több száz km távolságról jönnek. A dalai
láma trónusán csak a láma fényképe látha-
tó. A könyörületes Avalokitesvara megtes-
tesítője, a dalai láma 1959 óta él száműze-
tésben, de a tibetiek lankadatlanul remény-
kednek, hiszik, hogy a dalai láma visszatér.
Kissé lehangolt, hogy a velem elbeszélgető
lámák nem hallottak Kőrösi Csoma Sán-
dorról. Annál nagyobb volt örömem, ami-
kor Beijingbe (Peking) visszatérve a Gu-
angji kolostor könyvtárában egy Taiwan-
ban kiadott Buddhista enciklopédia hosszú
tanulmányban mutatja be Kőrösit.

Az út örök, az utas halandó.
Utas vagyok, halandó,
Örök úton haladok a végtelen felé.
Elbukom vagy meghalok! 
Folytassátok utamot!
Vár a végtelen!

2001. november 12.  

Klein bácsi soha nem zárta be a boltját
hosszabb időre. Amikor az időverte, öreg
faajtót becsukta, tudta az egész falu, a kései
vevőt az udvarra nyíló konyhán át engedik
be a petróleumszagú specerájba, ahol a rő-
fösárutól a füstölt szalonnáig,a kovászos ubor-
kától a kocsikenőcsig kapható volt minden.
Nem, Klein bácsi álmában sem gondolt arra,
hogy hetekre bezárjon, és nyaralni menjen.

A gondolatra megütköztek volna vala-
mikor az osztrák meg a bajor kiskereske-
dők is. És bolondnak tartják, aki eléjük ve-
títi a jövőt: a boltjaikat ZÁRVA cédulával
ellátó, nyaraló önmagukat. Mert, hogy Pá-
rizsban rég ez a szokás, hogy az olasz uta-
kat, vonatokat augusztusban a nyaraló tal-
jánok özönlik el és a francia Riviérát a lon-
doni taxisofőrök Paradicsomának nevezik,
az lehet. De, hogy ez a könnyelmű „nyara-
lósdi” őket, szorgalmas, spórolós polgáro-
kat nem fogja elkapni soha, az biztos. Az
meg egyszerűen lehetetlen, hogy idővel ép-
pen ők lepjék el az Adria partjait. Később
pedig, amikor oda már nem „lehet” menni,
mert mindenki odajár, értsd, az összes
szomszéd meg ismerős, akkor gondolnak
egyet, repülőgépre kapnak és meg sem áll-
nak az Indiai-óceánig. Kenya, Tanzánia: ten-
ger, napozás, leégés, szafári, oroszlán.

Írásom címe: AUGUSZTUSBAN ZÁR-
VA jelzi, a „bolt”,amiről szó lesz egész hónap-
ra becsuk. Szélnek ereszt mindenkit, rendes és
„rendetlen” munkatársakat, vagyis az önkén-
teseket, hiszen amikor az éjszakai „lehűlés”
megfelel a dél-kaliforniai nappali maximum-
nak, ki ne akarna egy kicsit ellógni.

De ez a „bolt” másért is kiugrik a sor-
ból, ugyanis a floridai Sarasotában működő
WOMAN’S EXCHANGE jótékony célú
,,bizományi”. És valóban jótékony, mert jól
jár, aki idehozza felesleges holmiját, és az
is, aki itt vásárol.

A belvárosban álló hatalmas „bizomá-
nyi” egy 1962-es kezdeményezésnek kö-
szönheti a létezését. Akkoriban az üzlethe-
lyiség egyetlen szobából állt és a napi „for-
galmat” kétjegyű számok jelezték. Az in-
tézmény által kiadott szórólap szerint: a
szerény vállalkozás idővel 12.000 négyzet-
méter nagyságú épületté nőtte ki magát és
az eladásokból ezreket vesz be - naponta.
Az elmúlt évek során több mint három mil-
lió dollárt adományozott egyéneknek és in-
tézményeknek. Támogatja többek között a
Nyugati Parti Szimfonikus Zenekart, a sa-
rasotai Operaházat és Balett Társaságot.
Több színház szerepel a listáján, valamint
az arra érdemes diákoknak ösztöndíjakat
osztanak ki.

Racionálisan dolgozik a WOMAN’S
EXCHANGE.A gárdája hat állandó alkal-
mazottból és háromszáz önkéntesből áll.
Az önkéntesek száma persze függ az évsza-
kok változásától. Télen, amikor a hideg vi-
dékekről ide húznak a „hómadarak”, ala-
posan megnő, míg a hőmérséklet emelke-
désével fordított arányban fogy.

A WOMAN’S EXCHANGE-ben na-
ponta legalább ezer cikk cserél gazdát az
olcsó nyaklánctól, fülbevalótól a hatalmas
ebédlőasztalig, nyolc székkel, majd tízezer
dollárért. Csiszolt pezsgőspohár, meisseni
figurák, konyhaedény, állólámpa, hinta-
szék, bébi- és gyerekholmi, ruhák, övek, ké-
zitáskák tömege. Van itt minden: Limoges
és Sévres porcellán, Hummel-figura, Tiffa-
ny yoyo, zenélő teknősbéka, kínai tucatáru,
csinos japán teakészlet. Csak böngészni
kell - és figyelni.

Az önkéntes munkatársak között nagy
az összetartás. Ami a legfontosabb, nagyon
szeretnek idejönni. Az egyik kedves hölgy
a házassága révén került Londonból New
Yorkba. A telet húsz éve Sarasotában tölti.
Hogy egy napra is kimaradna a „Bizomá-
nyi”-ból? Ugyan, miért, amikor 88. évében
olyan jól bírja magát! A másik még rajta is
túltesz. Századik születésnapjáról a helyi
újság fényképes cikket közölt, a WO-
MAN’S EXCHANGE díszebédet adott a
tiszteletére. Mindenki ismeri, a vevők is.
Megcsodálják éles eszét, mindig szép frizu-
ráját, ápolt külsejét. „Role modell” - mond-
ják - és annak is érzik.

A vevők és a „személyzet” képviseli e-
gész Amerikát. Aki netán tanulmányozni
szeretné a különféle amerikai nyelvjáráso-
kat, jöjjön el ide. Jól szórakozik majd a New
York-in, a széles dallamos new-orleansin, a
kaliforniain meg texasin. Ebben a környe-
zetben a németes, franciás, japános, lengye-
les és magyaros angol külön színfoltot jelent.

A „R”-eket gurgulázó francia vevő va-
lószínűleg varrónő. Pontosan tudja, milyen
ékszerre, díszre van szüksége, hogy „fel-
dobjon” velük egy ruhát. Az amerikai-ma-
gyar házaspár európai útja előtt ugrik be,
hogy ajándékot találjon a rengeteg hazai
rokon gyereknek.

Egy ősz hajú nagymama már júliusban
a karácsonyra gondol. Megkapja a szemét a
tömeg gyűrű közül kikandikáló Miki egér.
Csodálkozik az elárusító, hiszen az elegáns,
idős hölgyhöz igazán nem illik a csillogó
rubinszemű, nagy fülű, arannyal futtatott
Miki-fej. De megveszi. Mennyire örül majd
neki a kis unokám karácsonykor - mondja
- és mosolyogva vonul vele a pénztárhoz.

Akadnak azonban még a nagymamáknál
is előrelátóbbak. Két barátnő vásárol. A kar-
jukon csilingelnek az olcsó karkötők, minden
ujjukon gyűrű. Több órás böngészés után vé-
gül az egyik barátnő megjelenik egy vasból
készült, díszes, fekete tárggyal. Mondd, csak
nem vettél egy urnát?! - kérdi nevetve a társa
és rámutat a különös holmira. De igen - feleli
az új tulaj. Jó lesz majd Bobnak. - De hiszen
Bob még él! - álmélkodik a barátnő tágra me-
redt szemekkel. - Persze, hogy él. De addig...
virágot tartok benne. - Hát nincs aranyos, elő-
relátó kis felesége Bobnak? 

Bitskey Ella, Sarasota, Fl.

Floridai jegyzetek

Augusztusban zárva
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BALLADÁCSKA

Az omnibusz fedélzetén
Láttuk meg egymást, ön meg én 
Tavasz volt a ligetben.
Liget... Körönd... és Oktogon, 
Csak néztük egymást olvadón 
Mi ketten.

Amíg a két ló baktatott, 
Önnek a Pesti Hírlapot 
Diszkréten megmutattam:
„Megismerkednénk komolyan?”
Ma ez az út már nem olyan 
Szokatlan.

És másnap apróhirdetés! 
Az ember apróhirdet és 
Remél, fél és csodát vár. 
Megeshetett sok minden ott, 
Hol mint király uralkodott 
A császár.

Ó várvavárt találkozás! 
Beszélgetés csak semmi más, 
Csak hosszú esti séta
És néha csönd volt percekig. 
Ön masamód volt, én pedig 
Poéta.

Egy este úgy tüzelt a csönd, 
Hogy két karomba zártam önt. 
(Az ember meg nem állja.) 
S mindent helyeslő fák alatt 
Szájamra végre rátapadt
A szája.

Már nem tudom, hogy ki miatt 
Ki hagyta ott a másikat?
Mikor mi volt a vége?
Azt se tudom már... s hány hete,
Zöld szeme volt-e, fekete,
Vagy kék-e?

Az volt a régi jó idő! 
Három forint egy pár cipő, 
Tizenkilenc egy öltöny!
Sütött a nap, fogyott a hold, 
És negyven évig béke volt 
A földön.

Van ennek... ejnye... igenis 
Van ennek ötven éve is
S a múlt varázsa friss még. 
A nóta végén bús akkord, 
Hogy visszasírom azt a kort 
Ma is még.

Természetesen nem vitás, 
Hogy ez a halk sopánkodás 
A legszebb földi jónak: 
Az ifjúságnak szól ma csak 
És nem az átkos, rút reak-
ciónak.

Heltai Jenő (1871-1957)

Melyik évszak a legszebb? A kérdést válaszolatlanul hagyhatjuk. Nyilván mindegyik
évszaknak megvan a sajátos, felülmúlhatatlan szépsége, magunk sem tudjuk eldönte-
ni: a tavasz szebb-e vagy az ősz, a nyár-e vagy a tél? Ám annyi bizonyos: télutón alig
várjuk, hogy végre kitavaszodjék és aztán, bármily varázsos volt is a tavasz, áhítjuk
már a nyarat, a kiteljesedő természetet, a nyárkínálta örömöket. Milyen sokat is
mond ez a kurta, egytagú szó: nyár! Mennyi színt, mennyi változatot. Ha kimondjuk:
bőrünkön érezzük a nap forró hevét; sárga búzamezők hullámzanak a szélben; pipa-
csos alföldi tájakra gondolunk, vagy diákkorunk vakációira, balatoni nyaralásokra;
eszedbe jut talán egy Anna-bál is: a szerelem táncolt ott lenge ruhában. És milyen
áhítatos pillanat: tiszta nyáréjszakán szikrázó csillagok alatt hallgatni a tücskök anda-
lító cirpegését. Túlcsordul a lélek ilyenkor s szinte kozmikus érzés ragadja meg esz-
méletünket. A nyár a pihenés ideje, de nem a tunya tétlenségé, hanem a lélek ünnepe
is, elmerülni nagy költök, írók gondolataiba.

Szamosi József 

Van a méhesemben egy szalmadí-
vány. Mikor a napóra igen fekete vonás-
sal mutatja a délutáni időt, oda szoktam
leheveredni és olvasgatni, vagy szende-
regni. Mert olvasni is jó, meg aludni is jó.
Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy
másik embernek a lelke volna bennem,
és ez gyönyörűség; mikor pedig alszom,
úgy érzem, mintha az én lelkem volna egy
másik emberben; és ez is gyönyörűség.

Most a néhai jó Szalárdi János Siral-
mas Magyar Krónikája van a kezemben,
de se nem olvasom, se nem alhatnám;
csak üldögélek a szalmadívány sarkán, és
a fejemet a kezemre támasztva, elméláz-
va nézem az ajtó elé ereszkedő diófa
lombjain át a kertemet. Micsoda soka-
dalma ez itt az életnek! Nincs a földön
egy tenyérnyi térség, amelyen valami nö-
vény meg ne vetette volna a lábát. Ezer-
nyi ezer rejtelmes élet emeli itt az ég felé
a leveleit meg a virágait. Táplálkoznak a
földből; isszák a harmatot; várják a napot
reggel, az éjjeli árnyékot este. Az ágak
meg a levelek érintik, takarják, nézik
egymást. A virágok ide-oda fordítják a
fejüket; hajladoznak, mint a susogó leá-
nyok. Egy lila színű, bájos mákvirág
mintha valamit keresne a földön. Egy li-
liom mintha a szilvafára nézne. És a bor-
sóvirágok erre-arra hunyorgató mosoly-
gó szemek. Mindezek között pedig ezer-
nyi ezer más élet rejtőzik: csigabigák,
akik föl-fölágaskodnak egy-egy levélre:
végigsétálnak a cukorborsó karóján, és
jobbra-balra gukkerozzák a kert világát;
a rózsabokrokon gyönge kis arany szemű
levelészek halványzöld tüllruhákban; a
ribizlibokrokon gömbölyű kis katicabo-
garak; szanaszét meg ide-oda vitorlázó
pillangók, akik életének úri mivolta ab-
ból is kitetszik, hogy soha egyenes irány-
ban nem szállanak, hanem csak ötlet sze-
rint ki meg be, egyik virágcsárdából a
másikba, és mindennap lerészegednek.
Mennyi élet! És mindnek van gondolata,
vágya, akarata, vidámsága vagy szomorú-
sága; mind családos életet él, szeretkezik,
haragoskodik, dolgozik és alszik, éppúgy,
mint az ember.

A méhes deszkáján egy kis nefelejcs-
szín-kék pillangó jelent meg. Ismerem
ezt a pillangófélét: a lycaenák bájos csa-
ládjából való. Mikor a nap már lehajló-
ban van, ott rajzanak az erdő tisztásain,
meg a kaszálatlan réteken, a láncvirág
fehér pehelygolyói fölött; néha egy-egy
csoport összegomolyodik a virágok fölött,
és mint valami kék labda forog föl- és alá-
szállva a levegőben. Mi ezeknek az életük?
Csupa gondtalanság, játék és vidámság.

A kis pillangóról Bozóki Ilonka jutott
az eszembe, az én kis kék szemű, kék ru-
hájú tanítványom. Ilonka is a mezőn él, a
pitypangok, temondádfüvek, harangvirá-
gok és kikericsek között, mert libapász-
tor. Kedves, kis fehér arcú gyermek. Nap-
estig dalol, meg röpköd a mezőn. A mi-
nap, hogy a kőhídon megálltam, ott lát-
tam őt a fű között. A fűzbokor árnyéká-
ban ült, és egy bodzafadarabra öltögetett

A KÉK PILLE
rongyokat. A fadarabból baba lesz, a
rongyokból selyemviganó. Aztán a fada-
rabot odaszorítja ahhoz az együgyű kis
szívéhez. Szereti. Mert a szívnek szeret-
nie kell, ha rongy, ha fadarab!

Csöndesen álltam ott, mégis megér-
zett. Az ember megérzi hátulról is, ha né-
zik. Fölugrott, és hozzám futott. Átölelte
a két lábamat, én pedig megsimogattam.

- Tudok még mindent - szólt a keze-
met megfogva -, kérdezzen:

- Hát mondd meg, hogy miért terem-
tett téged a jóisten. És a kis leány az isko-
lai éneklő hangon felelte:

- Azért, hogy őt megismerjem, szeres-
sem, néki szolgáljak és üdvözüljek.

A szeme szinte könnybe lábadt a bol-
dogságtól, hogy nekem felelni tudott.Az-
tán megmutatta a babáját. A babához ad-
tam egy vörös selyempántlikát, ami a köny-
vemben hevert,meg kifaragtam a baba fejét.

Mondom, így eszembe jutott a kis Bo-
zóki Ilonka, mikor a kék pillangó felém
lebegett és leszállott egy rézszögre, ép-
pen a macskám feje elé. A macskám ott
aludt a napon. Szinte szétfolyva feküdt
ott féloldalt, elnyújtva mind a négy lábát.
Most azonban, hogy a pillangó odaröp-
pent, megmozdult, és az egyik lábával rá-
kapott. Azután lomha mozdulattal
visszavonta a lábát; a szemeivel hunyor-
gott, megszagolta, és tovább aludt.

A pillangó pedig ott maradt szétesett
szárnyakkal, mint két kék virágszirom.
Soha többé nem látja ez a virágok orszá-
gát, nem kereng a napon az ő kis testvé-
reivel.Volt. Nincs. Mi célja lehetett vele a
teremtésnek, hogy életet adott neki, át-
dajkálta éveken keresztül a hernyó- meg
a báb-alakon, aztán pompás kék bár-
sonyszárnyakkal csinosította föl, és a vi-
rágok illatos világába tette lakónak, s vé-
gül egy nagyobb állat egyetlen vad moz-
dulatának engedte áldozatul.

Arra gondoltam, hogy megütöm a
macskát. De minek? A természet gyil-
kossá nevelte, s csupán bennem kiáltott
föl az igazság hangja megtorlásért.

Szerencséje volt mégis a macskának,
hogy a kertajtó megzördülése elfordítot-
ta tőle a figyelmemet. Ki jön? Egy ünne-
pi ruhába öltözött, sovány kis paraszt-
asszony. Egyenesen a méhes felé tart.
Félrehárítja az útba hajló almaágakat.
Most megismerem: Bozókiné, az Ilonka
anyja. Sír. Temetést jelent.

- Ki halt meg, lelkem?
- A kislányom. - Ilonka?
- Az.
- Mi baja volt? Mi érte? - Torokgyík.

Leült a deszkára, és nagy fehér zseb-
kendőjébe takarta el az arcát.

A macskám már eltűnt onnan. Ne-
kem mégis úgy rémlett, mintha a fák ár-
nyékában egy másik hunyorgó szemű,
óriás fekete szellem-macska lebegne el,
ahogy a ragadozók szoktak: lomhán és
nesztelenül.

Gárdonyi Géza (1863-1922)

CINEGE 

Kertünk bokrán cinege, cinege. 
Szobámba behallik éneke. 

Asztalom mellett olvasok, 
Asztalomon könyvek, hírlapok.

Értelek, pajtás, cinege, cinege!
Azt fütyörészed: „Minek e? Minek e?

Tisztes a munkád, szereted, szereted, 
Az ágyad fejénél feszület, feszület,

Nem elég ennyi? Mire több? Mire több? 
A többire hékám fütyülök, fütyülök!” 

Igazad van, pajtás, cinege, cinege,
Egy fütty az ember élete. 

Egy pici fütty az életem,
Elég az gondnak, hogy szép legyen! 

Elég az gondnak, hogy jó legyek 
Mindenkinek, amíg lehetek.

Mire nekem bánnom, - igaz-e! 
Bolond-e más, vagy gonosz-e? 

Ember öröme, panasza
Úgyis az Úristen igaza. 

Feneketlen a világ feneke,
Igaz-e, pajtás, cinege, cinege!

Egy az igazság, kicsikém, 
Egy az okosság, tudom én, tudom én: 

Vagyok-e Isten gyereke,
Mint te kicsi testvér, cinege, cinege.

Sík Sándor (1889-1963)

NYÁR

Aranyos lapály, gólyahír, 
Áramló könnyűségű rét. 
Ezüst derűvel ráz a nyír
Egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol, 
Dörmög s a vadrózsára száll. 
A mérges rózsa meghajol 
Vörös, de karcsú még a nyár. 

Ám egyre több lágy buggyanás. 
Vérbő eper a homokon, 
Bóbiskol, zizzen a kalász. 
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram. 
Ördögszekéren hord a szél - 
Csattan a menny és megvillan 
Kék, tünde fénnyel fönn a tél.

József Attila (1905-1937)

A GRAND CAFÉBAN

Sír a nóta, magyar nóta, 
Muzsikálnak este óta 
Messze, messze idegenben, 
Mesebeli tündérkertben, 
Egy párizsi fogadóba’;
- Fogadóba’?

Mennyi érzés, mennyi bánat, 
Szíve van tán a nótának,
Oly szomorún sírdogálja: 
Miben áll a mulatsága 
Kondoroson a bojtárnak, 
A bojtárnak.

A teremnek minden lángja, 
Mintha pásztortűzzé válna... 
- Csak itt lent a cifra lányok, 
Fényes urak, asszonyságok, 
Nem figyelnek a nótára,
A nótára!

Nevetgélnek, beszélgetnek, 
De ők arról nem tehetnek. 
... Tudja a jó Mindenható, 
Mi is azon sírnivaló:
Hogy a ménes ott delelget, 
Valahol egy csárda mellett, 
- Csárda mellett!

Szabolcska Mihály (1861-1930)
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Tizenhat évet töltött a legkeményebb
kommunista börtönökben. Szabadulását
követően Szászrégenben telepedett le.
1964-tól a fordulatig visszavonultan élt,
de titokban püspöki hivatalának megfe-
lelően főpásztori teendőit is ellátta. 1986-
ban a romániai görög katolikus egyház
vezetője lett. A titokban a papságra
felkészített jelölteket felszentelte. 1989-et
követően rá hárult a jogaiba visszaállított,
de koldusszegény gr. katolikus egyház
feltámasztása, újraszervezése. A Vatikán
érsekké emelte. A romániai katolikus
püspökök vezetőjükké választották. 1991-
ben II. János Pál pápa a bíborosok
testületébe választotta, nevezte ki. Iuliu
Hossu görög katolikus püspök után a
második román püspök, aki bíborosi
kinevezést kapott. Utolsó tíz évét a szen-
vedés jegyében töltötte, súlyos, bénító
betegség tartotta fogságában (B.M.,
Vasárnap).

A kommunista vallásüldözés mártírja
május 23-án, néhány nappal 90. születés-
napja előtt hunyt el. A balázsfalvi székes-
egyházban Achille Silvestrini bíboros
mutatta be Alexandru Todea román
bíboros temetési gyászszertartást. Homí-
liájában Silvestrini bíboros meghatottan
idézte II. János Pál pápa szavait, misze-
rint Todea bíboros neve túljutott hazája
határain, Európa és az egész világ hívei-
nek épülésére szolgált. Ahol püspököket,
papokat, szerzeteseket és világi híveket
továbbra is megpróbáltatásoknak vetnek
alá a vallási és gondolatszabadságot el-
nyomó rezsimek, minden bizonnyal tá-
maszt és buzdítást jelent, hogy olyan
személyek, mint Todea bíboros, kitartot-
tak bátor tanúságtételükben a kommunis-
ta üldöztetés alatt. A bíboros kálváriája
üldöztetéssel és letartóztatással kezdődött
már az ötvenes évek elején, majd
börtönbüntetéssel, kényszermunkával
folytatódott. 13 évi börtönbüntetés után,
egyik búvóhelyről a másikra menekülve a
rendőrségi zaklatások elől, titokban, a
többi paptól, püspöktől elszigetelten,
folytatta főpásztori szolgálatát, a
katekézist, a liturgiát, a papszentelést. Ki-
tartó erejét, bátorságát, amellyel naponta
életveszélynek tette ki magát, az Eucha-
risztiából merítette. Silvestrini bíboros
emlékeztetett Alexandru Todea szavaira,
amelyekkel felidézte börtönemlékeit:
„Mutattam be szentmisét lánccal a
lábamon és bilinccsel a csuklómon. Egy-
szer, mielőtt az egyik börtönből a má-
sikba átvittek volna, sikerült egy darab
kenyeret és egy kis bort szereznem egy
rendőrtől. Negyvenen voltunk foglyok,
közülünk öten papok. Mivel csak én vol-
tam életfogytiglani börtönre ítélve, egye-
dül én voltam megbilincselve. Mindenki
arra kért, hogy mutassak be szentmisét. A
konszekrációt megbilincselt kezekkel
mutattam be, ez volt papi életem leg-
ünnepélyesebb szentmiséje.”

Achille Silvestrini leszögezte: Todea
bíboros egész élete Isten oltárán felaján-
lott áldozat volt, de sok szenvedés során a
hit a remény emberévé alakította át. Az
Úr megajándékozta egyháza prófétalelkű
főpásztorát: hosszú élettel, világos látás-
sal, és megengedte számára, hogy saját
hazájában köszönthesse a szentatyát. Ma
Todea bíboros előtt lerója tiszteletét az
egyetemes egyház, miközben háláját fe-
jezi ki ezért az örökségért, amelyet az egy-
ház iránti hűségről hagyott, minden hí-
vőnek szóló tanításért, amely megerősíti
Szent Pál apostol szavait: „A szenvedés-
ből türelem sarjad, a türelemből kipróbált
erény, a kipróbált erényből meg remény.
A remény pedig nem csal meg, mert Isten
szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasz-
tott Szentlélek által.”

VR/MK

MEGHALT 
ALEXANDRU TODEA

BÍBOROS
Rövid életünk állandó várakozások-

kal van tele. Gondoljunk csak vissza
gyermekkorunkra, amikor mindig és
mindenkitől vártunk valami csekélysé-
get, meglepetéseket, ha csak egy selyem-
cukorka erejéig is, de izgalommal lestük
a pillanatot, amikor a nekünk szánt aján-
dékot átvehettük. A várakozás, mint éle-
tünk egyik alapvető eleme, mindig és
mindenkor jelen van pályánkon. Olykor
nem csak örömöket kölcsönöz, hanem
sok keserűséget és nem kívánt fájdal-
makkal keseríti meg életünket.

Várakozásaink mindezek mellett op-
timista színekben lebegnek elöttünk, mi
több sokszor hatványozottabban képzel-
jük el, rózsaszínben rajzoljuk meg kíván-
ságainkat, hogy aztán kevés csalódással,
amit igyekszünk elfeledni, örvendjünk
annak a kevés kis örömnek, meglepetés-
nek, amit nyújt nekünk sorsunk a Min-
denható keze nyomán. Mindenkor, ha
keveset is nyújt az Úr keze, alázattal és
megbecsüléssel kell (kéne) fogadnunk,
mert sohasem szabad elégedetleneknek
lennünk, sohasem szabad követelőz-
nünk, egyszer és mindenkor alázattal
hajtsunk fejet és őszintén mondjuk:
Uram legyen meg a Te akaratod!

Sajnos ezt az alázatos főhajtást rit-
kán, nagyon ritkán vagyunk képesek
megcselekedni, valljuk be őszintén, hogy
csak akkor fordulunk az egek urához,
amikor bajban vagyunk, amikor már sen-
ki és semmi sem segíthet rajtunk. De leg-
alább az utolsó pillanatban jusson
eszünkbe, hogy esdekelve kérjük: segít-
sen. Az Úr elnézi balgaságainkat és meg-
hallgatja kérésünket rimánkodásainkat,
hogy majd újra és újra elfeledjük ŐT.

Milliók (hivők és nem hivők hittel és re-
ménnyel indulnak útnak, zarándokolnak,
ki-ki módja és tehetsége szerint a szent-
helyre, a Szeplőtelen Szűzhöz, Franciaor-
szág délnyugati sarkába, a Pireneusok lá-
bánál fekvő kis városkába, LOURDES-ba.

Itt ahol a múltszázad közepe táján
megjelent egy igénytelen szegény gyer-
meknek az Isten anyja, hogy üzenetet
hagyjon ránk, emberekre, gyarlókra és
érdemtelenekre, hogy erősítsen hitünk-
ben, magához emeljen bennünket.

Azóta milliók hallották meg kérését,
milliók járulnak a szent helyhez könyö-
rögni és alázattal tisztelegni, nem utolsó
sorban kérni, újra csak kérni, gyógyulást,
közbenjárást sebeikre, bajukra-bánataikra.

Egyike vagyok azon sok millió közül,
aki várakozásokkal, kérésekkel igyekez-
tem színe elé járulni gondjaimmal. A
kép, a környezet, a fény, a csend és az
ének, a sokszínű, soknyelvű ének, ami
körülvett megdöbbentett. Eddig nem ta-
pasztalt hitet sugárzott a szent hely, a
több tízezres tömeg térdhajtása, őszinte
imája és hite, amivel ide vándoroltak a
világ minden sarkából, felrázott hétköz-
napjaimból és mély önvizsgálatra, ma-
gamba nézésre ösztönözött. A csodatevő
hely csöndje hangosan adta tudtomra:
ember borulj le és imádkozz, adj hálát az
Úrnak, hogy neked csak másokért kell
imádkoznod, mert Istennek legyen hála,
Te ép egészséges vagy, boldog vagy, re-
ménykedhetsz egy jobb, egy szebb életben.

Mert, Uram bocsáss meg, sok min-
dent láttam, tapasztaltam, nem szégyel-
lem bevallani restellésemet, aprócseprő
gondjaimat, amivel zavarni mertem a
szent Szüzet, mert rokkantak és bénák,
betegek ezrei, tízezrei álltak sorban a
Szeplőtelen előtt, sokan térdre borulva,
sokan csak ágyban fekve, könyörögve
gyógyírt nyavalyáikra, amikor én meg-
szégyenülve utat engedtem mindazok-
nak, akik jobban, vagy teljesen rá vannak
szorulva a nagy segítségre. Imádkoztam

Egy tanár élménye Lourdesban
őszinte hittel közeli és távoliakért, azo-
kért, akik már nincsenek köztünk és azo-
kért, akiknek életemet, jó sorsomat kö-
szönhetem. Hálát adtam a Szent Szűz-
nek, hogy csodát művelt velem, mert-
hogy csodák vannak, arról személyesen
is meggyőződhettem. Először, hogy elju-
tottam e szent helyre, mert édes jó Iste-
nem, honnan jöttem én, honnan érkez-
tem színed elé? Hadd ne válaszoljak erre
a kérdésre. Ez csoda, hogy onnan is eljut-
hattam és imádkozhattam a Szűz lábai-
nál. Csoda, hogy ezt felismerhettem,
hogy én a porszem, több ezer kilométer-
ről eljöhettem szent barlangod elé.

Csoda és csodák zajlanak, történnek
azóta is, mert ha csak hitében erősödhet
meg a gyarló beteg ember, már akkor is
felmérhetetlen csoda történt vele, mert
hit nélkül nincs ember, nincs élet, nincs
remény és szeretet és boldogság, amire
mindenki egyaránt vágyakozik e rövid
élet útján. Csoda, hogy örvendhettünk
egymásnak, újra érezhettük a szülőföld, a
bölcső melegét szent lábaidnál, közösen
kézen fogva vallhattuk hitünket előtted,
ó Szent Szűz. Mindez csodálatos érték szá-
munkra, amiért köszönet jár az Úrnak.

Köszönet - amit ezúton sem feledtem
el -, hogy eddigi életemben velem voltál:
Uram, hogy felebarátommal, kit asszo-
nyomnak nevezhetek, immár közel ötven
éve együtt jóban-rosszban vezéreltél
minket, egészséges gyermekekkel áldot-
tál meg minket, szerető unokák vesznek
körül minket és aranyozzák be hátralevő
napjainkat, hogy minden lépésünkben
velünk vagy és gondolatainkat tetteinket
vezérelve melletted érezhessük magunkat.

Köszönet, hogy megőriztél minden
bajtól, amikor elestünk felsegítettél, ami-
kor elkeseredtünk reményt adtál, amikor
menekültünk útjainkat megvilágítottad
és mindig templomodhoz vezéreltél min-
ket, gyermekeidet, árváidat, és olyan mes-
sze a szülőföldtől újra megtalálhattunk.

Valahol azt olvastam, hogy elmesélni,
elmondani el lehet mindazt, amit ott lát-
nak és hallanak az emberek, de tökélete-
sen visszaadni sem művészi festmény,
sem zene, sem harsogó szózat nem tudja,
és nem adhatja vissza az érzést, amit a hi-
vő ember ott a szenthelyen érez, átél, a
csodatevő forrás tövében.

Menjetek hát és boruljatok le a Szűz
lábainál, ízleljétek az érzést, a hitet, a
boldogságot, a csodát, amit ott csak ott
találhattok lelketek békességére és igya-
tok ama szent forrásvizéből, hogy szíve-
teket-lelketeket tisztára mossátok.

Köszönet és megbecsülés mindazok-
nak, akik fáradtságos munkájuk árán le-
hetővé tették ezt a csodálatos utat. Egy
zarándoktársatok Ulmból.

Schäffer András, tanár

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia június 4-6-i rendes nyári konferen-
ciája első témája hazánk Európai Uniós
csatlakozása volt. Juhász Endre csat-
lakozási főtárgyaló, Magyarország uniós
nagykövete előadásában hangsúllyal
szólt az egyházakról. A diplomata rá-
mutatott, hogy értékrendje kialakításában
különösen fontos szerep hárul a Ka-
tolikus Egyházra. Juhász Endre kifejtette:
hazánknak jó esélye van arra, hogy az
uniós tárgyalások ez év végéig befejeződ-
jenek.Várhatóan jövő év elején írjuk alá a
csatlakozási megállapodást és 2004.
január 1-én, de legkésőbb 2004. májusá-
ban az Unió teljes jogú tagjai leszünk.
2004. júniusában már Magyarországon is
sor kerül az Európai Unió Parlamentjé-
nek képviselőválasztására.

Juhász Endre elmondta, hogy ezekben
a hónapokban ülésezik az Európai Unió
Konventje, amelynek legfontosabb fel-
adata: Alkotmány készítése az Európai
Unió számára.

A püspöki testület úgy döntött, hogy a
világegyházhoz hasonlóan a nagyböjt fo-
lyamán gyűjtést rendez a szentföldi szent
helyek fenntartására.

A Konferencia elhatározta, hogy II. Já-
nos Pál pápa 2002. augusztus 16-18-i
krakkói látogatásán Seregély István és
Márfi Gyula érsekek, valamint Katona Ist-
ván segédpüspök képviselik az MKPK-t.

A Püspöki Konferencia létrehozta azt
a nemzeti előkészítő bizottságot, amely a
2003-2004-ben megrendezésre kerülő Kö-
zép-Európai Katolikus Találkozó ma-
gyar eseményeit szervezi.

A Konferencia meghallgatta 2002. július
23-28-i Torontói Ifjúsági Világtalálkozó elő-
készületeiről szóló beszámolót. Magyar-
országot 138 fiatal képviseli, a csoportot
Gyulay Endre megyéspüspök kíséri.

A testület meghallgatta az Országos
Katolikus Rádió előkészületeiről szóló
jelentést és kifejezte azon óhaját, hogy a
műsorsugárzás minél előbb elkezdőd-
hessék. Napjainkban jelenik meg a Kul-
turális Közlönyben az ORTT testületének
határozata a sugárzásra kijelölt frek-
venciák közmeghallgatásáról.

*
P. Hillengasst, a Renovabis német se-

gélyszervezet vezetőjét nyugdíjba vonulá-
sa alkalmából az MKPK Pro Ecclesia
Hungariae kitüntetésben részesítette.

*
A Szenttéavatási Kongregáció a Szent-

atya elé terjesztette Batthyány-Strattmann
László boldoggáavatási ügyét és boldoggá
avatását javasolja.

Budapest, 2002. június 6.
Veres András, püspök,

az MKPK titkára

Sajtólevél
a Magyar Katolikus Püspöki

Konferencia üléséről, 2002. június 4-6.

Esztergom - Máriacell partnersége

Esztergomban május 6-án Paskai
László bíboros prímás és Mádl Ferenc
köztársasági elnök nyitotta meg annak a
szimpóziumnak első részét, melyet a két
város 650 éves kapcsolatáról rendeztek.
Ezt követte a testvérvárosi kapcsolatról
szóló okmány aláírása a két polgármes-
ter, Megyes Tamás és Helmut Pertl részé-
ről. A szimpózium második részére júni-
us 3. és 6. között került sor Máriacellben
Thomas Klestil elnök és Egon Kapellari
grazi püspök jelenlétében.A testvérváro-
si kapcsolatot Magyarország tiszteletbeli
konzulja, Roth Rudolf és a máriacelli
bencés perjel, P. Karl Schauer kezdemé-
nyezte.

Kathpress

Nincs szó Konrád Adenauer boldog-
gá avatásáról. Az elmúlt hetekben bejár-
ta a nemzetközi sajtót a hír, hogy a Német
Szövetségi Köztársaság első kancellárját
boldoggá akarják avatni. Az első hír min-
den valószínűség szerint a „La Stampa”
című olasz újságban jelent meg és onnan
vették át a sajtóügynökségek. Most a köl-
ni érsekség cáfolva ezeket a sajtójelenté-
seket, elutasított minden olyan hírt, mely
szerint Konrád Adenauer boldoggá avatása
folyamatban van. R. Gy.

*
28 új taggal bővült a svájci gárda. A

II. Gyula pápa által alapított testületnek
jelenleg 110 tagja van. Évről évre máj. 6-
án tartják az új jelöltek fogadalomtételét,
annak emlékére, hogy 1527-ben Róma be-
vételekor 147 svájci gárdista áldozta életét.
Idén 18 német, 6 olasz és 4 francia szárma-
zású ifjú nyert felvételt a testületbe. Zenit
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Kárpátalja a Szovjetunió összeomlása
(1991) után megmaradt, mint a most már
önálló Ukrajna Kárpátokon-túli megyé-
je,Transcarpathia névvel. E terület lakos-
sága tehát Trianon óta 5 államnak: Cseh-
szlovákia Magyarország - Csehszlovákia
-  Szovjetunió  - Ukrajna lett az állam
polgára anélkül, hogy ősei földjéről egy
tapodtat is elmozdult volna.

1991-ben, Ukrajna önállóságának ki-
kiáltásával, Kárpátalján igen népszerű
volt az az elképzelés, hogy Ukrajnán be-
lül autonómiát kapjon. Tartottak is egy
népszavazást ebben a kérdésben 1993-
ban, mikor is a szavazók 85%-a az ön-
kormányzat mellett állt ki (!) - azaz a be-
települt ukránok és oroszok többsége is
emellett kellet, hogy szavazzon, mert kü-
lönben a 85%-os eredmény lehetetlen
lett volna. Ennek azonban semmi gya-
korlati következménye nem lett, mivel a
kievi parlament ezt a döntést épp úgy fi-
gyelmen kívül hagyta, mint ahogy a Prá-
gai kormány is ezt tette a békeszerződés-
ben vállalt kötelezettsége ellenére. A la-
kosság többsége még ma is az autonómia
mellett van, bár ha szavazásra kerülne
sor, aligha szavaznának ismét 85%-ban
az autonómia mellett. Az ukrán állam
érthető okokból hallani sem akar az
autonómia ügyéről, mert ebben egy szét-
esési folyamat kezdetének a lehetőségét
látja. Ez esetben u.i. a lengyel kisebbség,
a krími tatárok és még inkább az ország
keleti részén nagy számban élő orosz ki-
sebbség is hasonló igénnyel állhatna elő.

1. Útközben  - mit lát az utazó?

Autóbuszon utazva léptem át a ma-
gyar-ukrán határt és a két ország élet-
színvonala közötti különbség azonnal
mellbe vágott. Az országutak állapota a
magyar műutakhoz képest siralmas, de
még ennél is rosszabb a helyiségeken be-
lüli utak állapota. Az utak egy része
olyan, mintha 44 óta soha nem lett volna
felújítva! A házak külseje is magán hor-
dozza a szovjet nyomor maradványát,
amin az utolsó 10 év semmit nem javí-
tott. A lakosság életnívóját én a magyar
életszínvonal 1/5-ének becsültem, de a
helybeliek szerint ez az összehasonlítás
talán túlságosan kedvező az ukránok ja-
vára. Ők a magyar életnívó 1/10-ről be-
szélnek, de szerintük még így is jobb a
helyzetük, mint a Kárpátokon túli
„Nagy-Ukrajnában” ahogy ők hívják az
országnak a másik részét. És éppen ez a
mindenki által tudott életnívó különbség
az, ami még mindig életben tartja az
autonómia utáni vágyat. Fájón gondol-
tam vissza gyermekkori emlékeimre,
mikor e vidék életszínvonala semmiben
nem különbözött az anyaországétól. (De
hát mit is várhat az ember a proletárdik-
tatúra paradicsomának hagyatéka-
ként...) A régi politikai-gazdasági-köz-
igazgatási elit leváltása talán itt maradt
el leginkább a többi volt szovjet csatlós
állam rendszerváltásához hasonlítva.
Gazdasági helyzetük így Ukrajna önálló-
sága óta nem hogy nem javult, de még
rosszabb, mint a szovjet időkben volt!

A városi lakosság, melynek többsége
az állami iparban és kereskedelemben
dolgozott, még ma is sínyli a szabad piac-
gazdálkodásra való áttérés nehézségeit.
Az utolsó 10 évben, ezen a téren, szinte
alig történt valami kibontakozás.Az ipari
üzemek nagy része leállt és alkalmazot-
taik munkanélkülivé váltak mérnökeik-
kel együtt. A még működő üzemek ter-
melékenységét nagyban csökkenti a fő-
leg esténként előforduló, 2-3 óráig is tar-
tó áramkikapcsolás. Ezeket az újságok
általában előre jelzik, de vannak nem
várt áram-szünetelések is. A magánke-
reskedelem kezd beindulni és talán ezen

a téren lehet látni valami előrehaladást.
De a kis üzletek nem tudják felvenni a
megelőző nagy állami kereskedelmi léte-
sítmények alkalmazottait, így a munka-
nélküliek száma ebben a foglalkozási ka-
tegóriában is nagy.

2. „Magyarba mennek” seftelni

A falusi lakosság valamivel jobban él,
mint a városiak, mert a legszükségeseb-
bet megtermelik maguknak. A mezőgaz-
daság privatizálása most van folyamat-
ban. A parasztok ingyen kapják a földet
bérbe, de a tulajdonjogot hivatalosan el-
ismerő okmányt eddig még nem kapták
kézhez, azaz a föld hivatalosan még ma is
az állami. Akik földhöz jutottak, kényte-
lenek a 60 évvel ezelőtti termelési formá-
hoz visszatérni, lovakkal-tehenekkel, mi-
után az államtól mezőgazdasági gépeket
nem kaptak. A baj ott van, hogy nincs
elég ló - tehén talán még volna elég. A
művelhető területnek kb. az 1/3-a nincs
megművelve.

A szűkös megélhetési viszonyok kö-
zött élő szorgalmas és élelmes lakosság a
drágább magyarországi és olcsóbb ukraj-
nai benzin árat használja ki kereskedés-
re. Tartályaikat feltöltve naponta több-
ször lépik át a magyar határt - vagy a-
hogy ők mondják: „mennek át magyar-
ba”, ahol a benzint eladják és jönnek
vissza a profittal. Ez a „seftelés” azonban
2000 óta már nem annyira kifizető, mert
egyrészt a benzin ára Ukrajnában is meg-
emelkedett, másrészt pedig a magyar kor-
mány is lefékezte ezt az egyirányú benzin-
kereskedelmet. Ma már csak naponta
egyszer engedélyezik kárpátaljaiaknak a
magyar határ átlépését. Hasonló seftelés
folyik a cigarettával Szlovákiában.

3. Szovjet emlékek - pusztító árvizek

A szovjet II. világháborús, 1941-45-ös
emlékoszlopai az 5 ágú csillaggal a tete-
jén, egész Kárpátalján megtalálhatók, ki-
sebb és nagyobb helyiségekben egy-
aránt. Bár nyíltan hangoztatják, hogy a
szovjeturalom alatt ők is mennyit szen-
vedtek - az 1932-33-as szovjet éhínség
több mint 6 millió áldozatából 4 millió
ukrán volt - Kárpátalja szovjet megszál-
lását a II. világháború végén mégis fel-
szabadításként jellemzik ők is. Így érthe-
tő, hogy ezeket a szovjet emlékműveket
érintetlenül hagyták csak úgy, mint ha-
zánkban is volt 1991 előtt. Nyugati érte-
lemben vett túrizmus gyakorlatilag nem
létezik. A nyugati külföldiek egyrészt
Magyarországról érkező rokon látogatók
- ott u.i. az anyaország is külföldnek szá-
mít - másrészt a különböző segélyakciók
intézői. E tekintetben ki kell emelni a
magyar és a különböző nyugati egyházak
állandó jelleggel folyó segélyakcióit,
mely a lakosság egészségügyi ellátásában
és a gyermekgondozásban enyhít a kriti-
kusan szűkös helyzeten és amit a hivata-
los közegek is hálásan méltányolnak. Az
1998 novemberi, az egész évszázadban
egyedül álló, 1 hónapig szünet nélkül tar-
tó esőzés és a Tisza gátszakadása óriási
károkat okozott. Az árvízkárosultak az
ukrán államtól kaptak téglát, meszet és
sódert az újjáépítéshez, a külföldi segé-
lyekből pedig faanyagot, ajtót-ablakot,
faburkolatot és az építéshez szükséges
gépeket. Az árvíz sújtotta községeken át-
haladva örömmel láttam a házak előtti
téglarakásokat és a helyreállítási mun-
kát, melyet sok helyen a helyi és körzeti
Karitász vezetők irányítottak. A munka-
nélküliek is szívesen beálltak dolgozni,
természetesen ingyen, hisz a károsultak-
nak nem volt pénzük a munkabérre és
hálásak voltak az egy tál levesért délben.
De talán még az 1998-az árvíznél is tragi-
kusabb volt a helyzet 2001 tavaszán, me-
lyért részben a nem eléggé körültekintő

és szakszerű erdőgazdálkodás is okolha-
tó. Ez aztán sajnos - a Felső-Tisza vidé-
ken hazánkban is nagy károkat okozó ár-
vízhez vezetett. Az elmosott közutak és
hidak helyreállítása 1999-ben, 9 hónap
elteltével, még alig indult meg.

Az egyházak gondozásában működő
óvodák, napközik, iskolák, árvaházak,
szegény konyhák, Karitászgyógyszertá-
rak működéséhez az állam képtelen tá-
mogatást nyújtani, hisz a hasonló állami
intézmények helyzete is kétségbeejtő.

4. Mennyit ér a Hrivnya?

Az ukrán hivatalos pénzegység a
Hrivnya, melynek a dollárhoz viszonyí-
tott átszámítási aránya 1999 augusztusá-
ban 5:1 volt (1 Hrivnya=20 cent). Fél év
múlva ez az arány 5.2:1 lett (1
Hrivnya=16 cent). Mindenki tisztában
van a dollár árfolyamával, melyet mint
egy 2. pénzegységet használnak: az ára-
kat éppúgy említik dollárban, mint
Hrivnyában. Pénzüket legálisan dollárra
válthatják át és általában otthon tartják,
nem pedig a bankban! U.i. nem felejtet-
ték, hogy a Szovjetunió utolsó éveiben a
bankban tartott pénzüket zárolták, abból
a mai napig egy kopeket nem láttak! (A
szovjet állam ezzel az intézkedéssel a ta-
karékoskodó lakosságot egyszerűen ki-
rabolta.) Így nem meglepő, hogy a leg-
több háznál van dollár és ha valaki azzal
fizet, abból vissza is tudnak adni.A dollár
vásárló értéke kb. 5-6-szorosa az Egye-
sült Államokban fennálló vásárló értéké-
nek, de ez egy átlagos felbecsülés, mely-
en belül pl. élelmiszereket illetően 1.5-2-
szeres, lakásbéreket illetően 10-szeres a
dollár értéke.

A fizetések hihetetlenül alacsonyak:
egy orvos havi fizetése 150 Hrivnya = $
30. - ami vásárlóértékben az USA-ban $
180.-nak felelne meg. Kb. ilyen nívón van
a mérnökök és tanárok fizetése is, de mi-
vel az orvosok természetbeni juttatáso-
kat is kapnak betegeiktől, valódi jövedel-
mük ennél valamivel nagyobb. A fizeté-
sek és nyugdíjak kifizetése a múltban
sokszor hónapokig késett, de 2000 óta az
orvosok és nyugdíjasok idejében meg-
kapják juttatásukat. Ilyen fizetések mel-
lett meglepő, hogy az átlag városi utca
emberének öltözete nem arányosan sze-
gényes, a gyerekek pedig kimondottan
jól és tisztán vannak öltözve. Hogy ezt
hogy képesek csinálni, ezen csak csodál-
kozni lehet. Ezt megértendő tudni kell,
hogy egyrészt a jó öltözködés a helyiek
szerint státusszimbólumnak számít, más-
részt pedig az emberek állásukból eredő
jövedelmükhöz valahogy még „össze-
ügyeskednek” más jövedelmet is. A meg-
élhetési viszonyok miatt a magyar értel-
miségiek kivándorlása Magyarországba
nagymérvű. Különösen pedagógusok és
mérnökök hagyják el nagy számban
őseik földjét, az orvosok még inkább ma-
radnak. Állások betöltésénél a magyarok
nincsenek hátrányban. Nemzetiségi és
vallási elnyomás ma már nincs. A kom-
munizmus bukása óta a származás/osz-
tályhelyzet miatti megkülönböztetés
ugyancsak a múlté.

Politikailag lassan haladnak a helyi
önkormányzat megvalósítása felé. A fal-
vakban megmaradtak a tanácsok, de a
városokban már visszaállították a pol-
gármesteri tisztséget.A magyar többségű
helyiségekben a helység és utca nevek
magyarul is ki vannak téve, de kisebb be-
tűkkel a cirill betűs ukrán név alatt.

5. Beregszász, a magyarok fővárosa 

Közigazgatásilag ma egész Kárpátalja
1 megye, mely 13 járást foglal magában:
1) a beregszászi, 2) a huszti, 3) az ilosvai,
4) a munkácsi, 5) a nagybereznai, 6) a

Dr. Tápay Miklós

MI A HELYZET KÁRPÁTALJÁN? 
nagyszőlősi, 7) az ökörmezői, 8) a pere-
csenyi, 9) rahói, 10) a szolyvai, 11) a
técsői, 12) az ungvári és 3) a volóci járást.
(A magyar közigazgatás idején Ung,
Bereg, Ugocsa és Máramaros megye
északi fele alkottak ezt a területet.)

A megye székhelye és legnagyobb vá-
rosa Ungvár (Uzsgorod). A hozzáépített
falvakkal kb. 120 ezer lakosa van. 1949-
ben egyetemi város lett orvosi karral. Mi-
vel 1945 után különösen nagy volt a ta-
nár hiány, a bölcsészeti karon végzettek
(nyelvészek, történészek, vegyészek, fizi-
kusok, matematikusok) tanári állásban is
elhelyezkedhettek. - A második legna-
gyobb város Munkács (Mukacsevo),
melynek 1939-ben 60,000 lakosából 45%
volt magyar-zsidó, 30% keresztény ma-
gyar és 25% ruszin.Az utcán ennek meg-
felelően főleg magyar és jiddis beszédet
lehetett hallani és csak ritkán ruszint,
mert a városi ruszinok nagy része is jól
beszélt magyarul. A városnak volt ko-
edukációs magyar, ruszin és zsidó gimná-
ziuma és egy kereskedelmi középiskolá-
ja. Ma Munkács lakosainak száma kb.
90,000 és ebből magyar nem több mint
10,000. Van 8 olyan középiskolája, mely
11 év után ad érettségit, szemben a ma-
gyar 12 éves rendszerrel.

Nagyságban a 3. város Beregszász
(Beregovo), mely Kárpátalja magyar lak-
ta része fővárosának számít. A városháza
felett a világoskék-sárga ukrán zászló
mellett ott lobog a magyar trikolór is, de
címer nélkül, mely így nem a magyar ál-
lamot, hanem a város csaknem színtiszta
magyar lakosságának nemzetiségi hova-
tartozását jelképezi. A városnak van ma-
gyar színháza és magyar nyelvű tanár-
képző főiskolája, ahol Magyarországról
jött tanárok is tanítanak. A bejáró tago-
zaton 4 év után, a levelező tagozaton 5 év
után kapnak diplomát.

Néhány évvel ezelőtt a magyar nyel-
vű óvodák, elemi- és középiskolák mind
állami iskolák voltak. Az utóbbi években
a református és katolikus egyháznak si-
került több, magyar nyelvű elemi- és kö-
zépiskolát létrehozni. A reformátusok 3
ilyen gimnáziumot indítottak be: Nagy-
dobronyban, Nagyberekben és Páterfal-
ván. A katolikusok Munkácson létesítet-
tek magyar nyelvű gimnáziumot. A te-
hetséges vidéki tanulóknak itt van külön
fiú és leány konviktusuk is. Az itt végzett
gimnazisták általában Magyarországra
mennek főiskolára, mert a magyart job-
ban beszélik, mint az ukránt. A tanítás
színvonala ezekben az egyházi iskolák-
ban köztudottan jobb, mint az állami
iskolákban és ezért a nem-magyar szülők
is szívesen járatják ide gyermekeiket,
akik így természetesen megtanulnak ma-
gyarul. Nem ritkaság, a régi politikai elit
gyermekeit is itt látni, akik pár hónap
múlva magyarul mondják a közös imát...

(Amerikai Magyar Újság) 

Megjelent!
SZAMOSI JÓZSEF 

új könyve:
MAGAM ÜGYÉBEN I. kötet

Versek, műfordítások !Az évek sodrában
Cikkek, bírálatok !

Stílvirágok-gyomnövények !
Lapszéli jegyzetek ! Nekrológok

i

MAGAM ÜGYÉBEN II. kötet
A kortársak szemével !Interjúk, köszöntők !

Levelezés ! Két irodalmi hamisítvány !
A szentkorona menekítése és elmlékműve  !

Jegyzetek
A két kötet 600 oldal és 

40 oldal melléklet: képek, dokumentumok.
i

Megrendelhetö a Szerző címén:
Elektrastr. 7/b, D-81925 München, 

i

Együttes ára: 35 EURÓ + portó
Átutalás: HypoVereinsbank Mü.

Konto-Nr.: 86 20 99, BLZ: 700 202 70 
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VAKON VILÁGĺTOTT SOK LÁTÓNAK...
Talán érzékszerveink közül legjobban

értékeljük és becsüljük látószervünket: a
szemet. Csodálatos szerve az emberi test-
nek, nélküle örökös sötétségben élne az
ember. Ember, állat és növény elhervad,
elsorvad világosság nélkül, akárcsak
levegő és víz nélkül. Aki nem lát, az nem
félig, hanem szinte teljesen halott. Nem
látja Isten csodás világát. Vakon született
embernek fogalma sincs édesanyja
arcáról, aki pedig időközben vesztette el
látását, szinte az életét vesztette el.

A szatmári püspöki levéltárban a püs-
pöki titkár segítségével bukkantunk rá egy
írásra,amely a vértanú püspök,dr.Scheffler
Jánostól maradt ránk. Ebben az írásban a
püspök jellemzi plébánosi működésének
egyetlen káplánját, aki igen korán, 27 éves
korában elvesztette szemvilágát, és egy év
múlva meg is halt. Lássuk röviden az életét:

A volt nagymajtényi káplán, dr.
Poszet Ernő Szatmár megyében, Mező-
petriben született 1900. március 28-án.
Szülei: Poszet János és Juszel Erzsébet
mélyen vallásos emberek voltak. Négy
gyermekük volt. Gusztáv már az elemi
iskolában, majd a szatmári gimnázium-
ban (1911 - 1918) is jeles tanuló volt. Hit-
tanára és későbbi főnöke és plébánosa,
Scheffler János volt, aki ezeket írja róla:

„Én az 1917/18. iskolai évben ismertem meg,
mint gimnáziumi hittanár. Ö akkor VIII gim-
náziumi kispap volt. Szerény és szorgalmas ifjú
benyomását tette.Érettségit tett jeles eredménnyel.

Utána Boromisza Tibor, aki minden tehet-
séges papnövendéket törekedett magasabb ki-
képzésre juttatni, főképpen az ő kedves Cole-
gium Germanicum et Hungaricumában, ebbe
az ősi szép intézetbe küldötte.

Előbb Innsbruckban, ahol 1915 óta a Germa-
nicum működött. Ezután Rómában, ahol 1918-tól
1925-ig tanult. 1921-ben filozófiából doktorált,
1925-ben pedig teológiából. Pappá szentelte
Pompilj vikárius kardinális 1924. október 28-án.

1925. nyarán mint áldozópap tért vissza egy-
házmegyénkbe. Főpásztora Nagymajtényba,
hozzám rendelte káplánnak. Egyetlen káplá-
nom volt. Istent nagyon szerető, áldott segítőtárs.

Nagyboldogasszony ünnepén, templom-
búcsúkor jött egy napra bemutatkozni: Örül-
tünk egymásnak De a bemutatkozás sem egé-
szen jól sikerült. Délután a kisvonattal Színfa-
luba készült. El is indult a gilvácsi állomásra,
de szépen lekésett. Persze, hogy kellett hallania
azt a leckét, amelyet sokat tanult újoncoknak
szoktak adni: Hja barátom, a gyakorlati tudo-
mányokat Rómában nem tanulta meg; azokat
majd itt, falun kell megtanulnia.

Én augusztus 17-én Rómába indultam az
1925-ös szentévre. Azalatt kedves barátom,
Kerner István dr. volt germanikus helyettesí-
tett. Néhány napot a fiatal germanikus és az
öreg germanikus együtt töltött a majtényi
plébánián. Szeptember elején jöttem haza, és
január elejéig dolgoztunk együtt. Így megis-
merhettem annak a jó gyermeknek a papszen-
telés kegyelmétől még hamvas szép papi lelkét.

Legelőször kellemesen lepett meg az a
gyermekded bizalom, amellyel velem, mint ak-
kori főnökével szemben viseltetett. Bizonyára
a gyermekded hit szemével nézte bennem elő-
járóját. Minden ügyét-baját velem megbeszélte.

Semmit sem tett jelentés vagy tanácskérés nél-
kül. Kezdetben a szentbeszédeit is bemutatta és
bírálatot kért az előadásról is. A témákat együtt
beszéltük meg, határozott terv szerint dolgoz-
tunk. Miután láttam, hogy neki a szentbeszéd
még igen sok munkát ad, a javát magam vál-
laltam. Ö hűségesen ott volt, és tanulékony lélek-
kel hallgatta.A hozzászólásokat hálásan fogadta.

Lelki életét olyan szépen, szabályszerűen
élte nálam is, ahogy a Germanicumban tanul-
ta. Pontos napirendje volt. Társaság után nem
vágyott. Nem dohányzott. Szeszes italhoz
nemigen nyúlt. Az asztalnál nagyon szerény
volt. Hiába biztattam, hogy napközben is szól-
jon bizalommal, ha uzsonnázni óhajt. A há-
rom étkezési időn kívül nem evett. Amikor
nem voltam otthon, szerette volna, ha az ő
kedvéért nem is főztek volna.

Épültem ennek az áhítatán. Nagyon sze-
rette a szép majtényi templomot. Ott a Mester
lábainál végezte elmélkedéseit sokszor kereste

fel a szentségi Jézust. A papi zsolozsmát az ol-
tár lépcsőin térdelve, mély áhítattal végezte
igazi Szt. Alajos módjára.

Szentgyónásait hűségesen elvégezte min-
den héten. Amikor vasárnap reggel kivonul-
tunk gyóntatni, mindig ő volt az első gyónóm
- a híveknek bizonyára igen nagy épülésére.

Kápláni teendőit az iskolában és minden
más téren hűséges lelkiismeretséggel teljesítet-
te. Pedig a munkából bőven kijutott neki, mert
nekem 1925. végéig a nagymajtényi plébániá-
ról kellett a szemináriumban egy katedrát el-
látni - így hétfőn 10 órától csütörtökön délig -
Szatmáron tartózkodtam.

Egészségi állapotán már akkor jelentke-
zett valami hiány: nem volt eléggé élénk. Volt a
tekintetében valami kis ború. Fájlalta a fejét.
Nagyon fáradtnak látszott. Néha napközben is
ledőlt kápláni díványára: Egészen természetes-
nek tartottam. Az a római klíma és a 7 évig
tartó kemény szellemi munka nagyon is
kifárasztotta egyébként csak jó közepes fejét.
Akkor még senki sem sejtett nagyobb bajt.

Csak négy hónapig voltunk együtt. Január
elején már Kaufmann Gyula vette át a majté-
nyi plébánia vezetését. De e néhány hónap
alatt valóban testvérként éltünk. Lehetetlen is
lett volna ilyen imádságos, szerény és igényte-
len fiatal pappal szemben másként érezni.

Szatmáron is a régi bizalommal keresett
fel. Most már kissé megnehezült a munkája,
mert új főnöke már öregen; eléggé tehetetlenül
érkezett Nagymajtényba. Az egészségi állapo-
ta is rosszabbodott. - Egy este Gilvácsról sáros
úton hazajövet belecsúszott a holt Kraszna
medrébe. Jó emberek segítették ki. Talán még
meg is gyanúsították, hogy mámoros fejjel in-
dult útra. Mások, akik jobban ismerték, tudták,
hogy valami súlyosabb természetű fejbaj okoz-
ta, amint az orvosok később megállapították.

Baja állandóan súlyosbodott.1926-ban teljesen
megvakult. A főhatóság kénytelen volt őt
nyugállományba helyezni, ily rövid működés után.
Szüleihez tért vissza Mezőpetribe és itt élt vakon.”

Otthoni életéről ki tudna? A hívek rész-
vétéről? Épületes viselkedéséről? - kérdi
Scheffler János.

Egy 86 éves unokahúga él még Mün-
chenben: Emili Istvánné, szül. Poszet Mar-
git.Vele beszéltem, ő mint gyermek még is-
merte „Guszti bátyát”. Miután Majtényból
betegen visszatért a szülői házba, a ház tor-
nácán ült naphosszat, ott imádkozta csend-
ben a rózsafüzért. Néha énekelt is: „Adj
világosságot Uram, mert fényes vagy.” A
petri káplán, Farkas János szinte naponkint
délután eljött hozzá, énekelt neki és
szórakoztatta. A falu népe csak arra em-
lékezett, hogy a tornácon ülve látták az ar-
ra elmenők, kezében a rózsafüzérrel.

Lássuk tovább Scheffler János leírását:
„Ebben az állapotában meglátogattam. A

tornácon ült és a szentolvasót imádkozta. Ez
volt egyébként főfoglalkozása. Ahogy a han-
gomat megismerte, nagyon megörült a látoga-
tásnak. Arca, lelke derült volt. Egy panaszszó
nem hangzott el ajkán.A beszélgetés folyamán
nagyon meghatott egy kijelentése a szentolva-
sóról: csak most tudom igazán értékelni, hogy
milyen nagy kincsünk és áldásunk ez a szent
imádság! Mit csinálna ilyen szegény, tehetetlen
beteg e nélkül az áldott szép imádság nélkül: ő
nem látta a könnyeket; amelyeket a szerető
részvét csalt ki szememből.

Nagyon sajnáltuk ezt a fiatal, értékes test-
vért. Mindenáron szerettük volna megmenteni.
De hogyan? Az orvosok nem tudtak segíteni.

Hátha az ég csodát művel vele. Ebben az
időben, 1928 tavaszán, április 16-án ünnepel-
tük  Hám János püspökünk szatmári műkö-
dése kezdetének 100. évfordulóját. A székes-
egyházban ünnepélyes ájtatosság volt. Be kell
hozni erre az alkalomra Poszet Gusztávot és a
püspök sírjánál keresni gyógyulást. Volt ger-
manikus testvérei, dr. Czumbel Lajos és társai
el is mentek érte gépjárművel. Estére Szat-
márra érkezett, és könnyek között vitték le a
vak testvért a székesegyház kriptájába a szent-
életű püspök koporsója elé.... A jó Isten azon-
ban másképpen határozott. A szatmári nő-
vérek mondogatták: Hám János életében min-
dig nagyon szerény és alázatos volt; az égben
is ez maradt, nem kíván személyével kapcso-
latban semmi feltűnést. - Az igazság azonban
más: a jó Istennek ilyen fiatal áldozatok is kel-

lenek, akik rövid életükben is sokat tesznek
(Sap. 4. 13.), és azzal mutatnak nagy példát,
hogy fejüket ilyen megadással hajtják meg az
élet és halál hatalmas ura előtt.

Poszet Gusztáv visszatért csendes szülői ott-
honába - továbbra is szenvedni és vakon vilá-
goskodni sok látónak.Érezte;hogy így is van célja
életének és a szenvedés áldozatos vállalásával s
felajánlásával így is papi módon él és működik.
Halálának körülményeiről nem sokat tudunk.

Meghalt 1928. október 14-én Mezőpetriben.
Mezőpetriben nagy-nagy részvéttel temették. Első
főnöke,csekélységem temette.Mit éreztem?

A germanikusok lapja így parentálta el:
Istenem miért?... Ilyen sok tanulás után Ilyen
szép papi lélekkel. Ilyen korán. Így ragyogó
példánk az égben is, velünk érez és működik.”

A fiatal szatmári papság nemigen hal-
lott e fiatal paptestvérről. Értékes az írás,
mivel az egyházmegye nagy püspöke je-
gyezte fel a sorokat,amint írja,mindig épült
fiatal káplánja papi életén és munkáján.

Ezeket jegyezte fel volt káplánjáról dr.
Scheffler János volt nagymajtényi plébá-
nos, későbbi szatmári vértanú püspök. Igen
megszerette és becsülte a fiatal Rómában
végzett paptársát, aki valóban vakon világí-
tott sok látónak, elsősorban paptársainak.
Világított aztán Nagymajtény hívő közös-
ségének, ahol mint fiatal káplán működött
példásan. Szülőfaluja Mezőpetri pedig szí-
vébe zárta a betegen hazatért „tisztelen-
dőt”, aki példásan szenvedett krisztusi mó-
don egészen haláláig. Sírja szülei sírjával e-
gyütt a mezőpetri temetői kápolna előtt
van.Az üdvözült lelkek honában bizonyára
közbenjár mindnyájunkért az élők és hol-
tak Uránál az örökkévalóságban.

Merli Rudolf, Bubesheim

1947 közepén Révai József, a kom-
munista párt főideológusa kiadta a jel-
szót a „klerikális reakció” felszámolásá-
ra. A mindinkább egyeduralomra törő
pártot felbőszítette, hogy az esztergomi
érseki széket 1945. októberében elfogla-
ló Mindszenty József - közel 3 éves rend-
szeres propaganda-hadjárat és agitáció
ellenére is- jóval nagyobb tömeget tudott
megmozgatni, mint a kommunista párt.

Rákosi Mátyás pártvezető 1948 janu-
árjában már programba foglalva mondta
ki, hogy az év végéig végezni kell az egy-
házzal. Az első támadási célpont az egy-
ház nevelő-oktató intézményeinek a fel-
számolása volt, hogy kiiktathassák a pap-
ságot a közéletből. A parlament - kom-
munista nyomásra - 1948. június 20-án
elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely
az egyházi iskolák, kórházak és szociális
intézmények államosítását célozta. Így
6505 iskola, 98 tanítóképző és ll3 gimná-
zium került egyházi kézből állami irányí-
tás alá. Ezzel egy időben erősödtek a tá-
madások Mindszenty bíboros ellen is. A
Szabad Nép ekkor kezdte „felelőtlen ka-
landornak” nevezni a bíborost, de han-
goztatta: meggátolják, hogy bárki is „re-
akciós szervezkedésre” használja az egy-
házat. Rákosi Mátyás 1948. novemberé-
ben a párt vezetői előtt a bíboros elleni
hecckampányt már népmozgalomként
emlegette és egyértelműen utalt az erő-
szakos fellépés előkészítésére. Hangoz-
tatta, hogy „a mezőgazdaság szocialista
átszervezését és az egyházi reakció letö-
rését” párhuzamosan kell megoldani.
Rákosi jól tudta, hogy a klérus egyik leg-
erősebb támasza a magyar parasztság
volt, és az egyház leteperésével már
könnyebben kényszerítheti téeszcsébe a
földművelő réteget.

Az időközben napvilágra került do-
kumentumok egyértelműen bizonyítják,
hogy a magyar hercegprímás  1948 kará-
csonyán történt letartóztatása, perbefo-
gása, majd életfogytiglani elítélése telje-
sen a kommunista pártvezetés, elsősor-
ban Rákosi Mátyás által kidolgozott for-
gatókönyv szerint történt.

ÖTVENÖT ÉVE KEZDÖDÖTT  
A RENDSZERES EGYHÁZÜLDÖZÉS

MAGYARORSZÁGON 
Ma már bizonyítható, hogy a politikai

rendőrség - a hírhedt ÁVH - által ember-
telen módon kicsikart  vallomásokon
alapuló ítéletek lényegében a papság és a
hivők megfélemlítését szolgálták.

Mindszenty József elhurcolása után
Grősz József kalocsai érsek vette át a
püspöki kar vezetését. Ö is, akárcsak a
hercegprímás, nem zárkózott el az állam-
mal való párbeszédtől, de alapvető kér-
désekben Grősz sem ismert alkut, ezért
neki is lakolnia kellett. A támadást ez-
úttal a szerzetesek vonalán kezdték meg.
Az egyházi tanintézetek államosítását
követően közel 3 ezer egyházi pedagó-
gust tiltottak el hivatása gyakorlásától,
ami a püspöki karnak is komoly nehézsé-
get jelentett. 50 márciusában - szovjet ka-
tonák meggyilkolásának vádjával - a po-
litikai rendőrség több rendtársával letar-
tóztatta  Vezér Ferenc pálos rendházfő-
nököt, ami jó ürügyként szolgált kereken
1500 férfi és női szerzetes kényszerlak-
helyre telepítéséhez. A főpásztorok ne-
vében Grősz József tiltakozott a kor-
mánynál de egyben jelezte, hogy hajlan-
dó tárgyalásokat kezdeni az állam és
egyház kapcsolatának átdolgozásáról. A
8 forduló eredményeként  1950. augusz-
tus 30-án született megállapodásban a
magyar püspöki kar elismerte a fennálló
államrendet, illetve az alkotmányt és ígé-
retet tett arra, hogy „az egyház törvényei
szerint jár el azok ellen az egyházi
személyek ellen, akik a Magyar Népköz-
társaság törvényes rendje és kormánya
ellen fellépnek”. A kormány ezzel szem-
ben ígéretet tett  arra, hogy biztosítja a
hívek számára a teljes vallásszabadságot
és hozzájárul 8 katolikus iskola vissza-
adásához. A megállapodással - a történe-
lem tanúsága szerint - Grősz Józsefnek
évtizedekre sikerült a bencések, a feren-
cesek és a piaristák, továbbá a szegény is-
kolanővérek legalább egy-egy tanintéze-
ten belüli működését biztosítani, amivel
felbecsülhetetlen szolgálatot tett a ma-
gyar fiatalság nevelésének. A kommunis-
ták azonban jól tudták: végső céljuk elé-
réséhez, a vallás kiirtásához  szükség van
arra is, hogy az egyház vezetését az állam
irányítása alá vonják. A már idézett Ré-
vai József a kommunista párt vezetői
előtt 50 nyarán  leszögezte, hogy olyan
perre van szükség, amely nemcsak a szer-
zetesekről bizonyítja be népellenes
magatartásukat, hanem leleplezi azt is,
hogy a főpapoknak sohasem állt szándé-
kában az új államrend tényleges elisme-
rése. Rákosi és társai végül is úgy hatá-
roztak, hogy ezúttal a hercegprímás hiva-
tali hatáskörét ellátó Grősz József kalo-
csai érsek esete legyen az intő példa és
eszköz az egyház végső megtörésére.
Grőszt 51 májusában hurcolta el az
ÁVH és a június 22-től 28-ig tartó per-
ben - a politikai rendőrségnél alkalma-
zott törvénytelen módszerek bevetése
mellett - a „demokratikus államrend
megdöntésére  és a Habsburgok trónra-
juttatására irányuló szerteágazó akna-
munka” címén az érseket 15 évi fegyház-
büntetésre, az időközben bűntársává
nyilvánított Vezér Ferencet pedig halál-
büntetésre ítélték. Még a per idején házi-
őrizetbe vették Pétery József váci, Shvoy
Lajos székesfehérvári és Hamvas Endre
szeged-csanádi püspököt, majd  kénysze-
rítették őket, hogy az állam részéről
ajánlott személyeket nevezzenek ki püs-
pöki helynöknek és irodaigazgatóknak.
A kommunista párt vezetősége pedig
döntést hozott az Állami Egyházügyi Hi-
vatal létrehozásáról, amelynek első
ténykedése az volt, hogy a még szabadlá-
bon lévő püspököket Czapik Gyula egri
érsek vezetésével eskütételre bírja a Ma-
gyar Népköztársaság alkotmányára. A
kommunisták úgy vélték, ezzel elérték
céljukat és gúzsba kötötték a katolikus
egyházat Magyarországon.

Makvári György
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ANGLIA 

London

Halottaink: Imádkozzunk kedves
halottainkért és gyászoló hozzá-
tartozóikért! Fehér Lajos, Bristol,
2001. január 27-én, 67 éves; Pravda
Erzsébet, London, 2001. nov.10-én, 96
éves, Nagy Károly Antal, London,
2001. december.20-án, 62 éves;
Wolfram Jánosné, szül. Kovács Klára,
Bristol, 2001. december 21-én, 58 éves;
Hajdu János, London, 2001. december
31-én, 68 éves; Vass Rozália, London,
2002. január 1-én, 93 éves; Spándli
Rezső, Toton (Nottingham), 2001.
november 8-án, 66 éves; Gulyás
(Puskás) Pál Mihály, London, 2001.
december 9-én, 70 éves; özv. Sztupjár
Lászlóné szül. Hegyi Mária, London,
2002. jan. 21-én, 86 éves; Magyarovics
Pál, Wolverhampton, 2002. január 21-
én, 66 éves; özv. Oláh Jenőné, szül.
Lazányi Erzsébet, London, 2002. január
22-én, 88 éves; Nagy József, Tapolca,
2002. január 25-én, 69 éves; özv.
Zombori Istvánné, szül. Berkes Margit,
Croydon, 2002.január 2S-én, 81 éves;
Csúr Lajos, London, 2002.január 25-
én; Novák János, London, 2002. január
27-én, 72 éves; Csúsz Kálmán, Hove,
2002. február 24-én, 74 éves; özv.
Szalay Imréné, szül. Végh Jolán,
Worthing, 2002. március 8-án, 73 éves;
özv. Hürkecz Ferencné, szül. Csontos
Anna, Thornton Heath, 2002. március
15-én, 79 éves; Karancsi János,
Greenford, 2002. március 16-án, 75
éves; Bozsóky Anna, London,
2002.április 12-én, 83 éves; Bindics
Ferenc, Luton, 2002. ápr. 14., 70 éves;
Fekete Ilona, London, 2002. ápr. 18-án,
61 éves. NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

* 

NÉMETORSZÁG

MÜNCHEN 

Keresztelések:  Stifner Miriam, S.
Adriana kisleánya, április 13-án,
valamint Fodor David Aaron, F. Erika és
K. Sven Christian kisfia, május 5-én
részesült a keresztség szentségében  a
Damenstift templomban. 

+ GALAMBOS  GYULA 
a hazatelepült Pax Romana első elnöke

M A G Y A R   B O R O K ,  P Á L I N K Á K
N A G Y   V Á L A S Z T É K B A N !
Olcsó áron raktárról – kérje árlistánkat!

JOSEF UDVARHELYI, Tel.: (0911) 4 72 01 50.
KEPLERSTR. 2, D-90478 NÜRNBERG

Dr. Schulte – Dr. Frohlinde, ügyvédi tanácsadás
minden jogi kérdésben.

Schwarz Annemarie, hites tolmács és fordító
német / magyar nyelven.

Tel.: 0211/44 22 40, Fax: 0211/44 28 16

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kérjük
helyi terjesztőinkkel (misszióinkkal)
rendezni! Csak a kiadóhivatalból
postázott újságok előfizetését kérjük
az „Életünk” müncheni postabank
számlájára befizetni.

A szerkesztőség

Vidám történetek

SZÁJRÓL  SZÁJRA

H Í R E K  -  E S E M É N Y E K

1925. május 9-én született Budapes-
ten. Édesapja egyetemi tisztviselő, édes-
anyja tanítónő. Hatan voltak testvérek, a
négy fiú a budapesti bencés gimnázium-
ba járt. Gyula alkotta a család „központ-
ját”, neki volt: bátyja, nővére, húga és
öccse. Aktív cserkész és kongreganista,
tagja az iskolai zenekarnak.

1943-ban érettségizett és megkezdte
építészmérnöki tanulmányait a műegye-
temen. 1944 novemberében kalandos
úton kijutott Svájcba. Alkalmi munkák-
ból tartotta fenn magát. A bencések kö-
zeli házában jutott lakáshoz. Így végezte
el az ETH-t (Eidgenössische Technische
Hochschule). Mint diplomás építészmér-
nök egy ideig jezsuita novícius volt. Élete
végéig tartotta a kapcsolatot a Jézustár-
sasággal (ő tervezte a fribourg-i Augusti-
neum épületét). 1954-ben kötött házassá-
got Jászay-Szilágyi Mártával. Boldog csa-
ládi életükben egymást követték a gyer-
mekek: Éva (1955), András (1958) és
Miklós (1959).

1956-ban szinte minden erejét a ma-
gyar menekülteknek szentelte. Dolgo-
zott a menekülttáborokban, segédkezett
a lakáshoz-, álláshoz juttatásban, kapcso-
latok teremtésében, összejövetelek és
ünnepségek rendezésében. A Rómában
megjelenő Katolikus Szemle svájci ter-
jesztője lett. Bekapcsolódott a Katolikus
Magyar Értelmiségi Mozgalomba (Pax
Romana). Részt vett a KMÉM, az Euró-
pai Protestáns Magyar Szabadegyetem
és az Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
által közösen szervezett Magyar Ökume-
nikus Találkozók megrendezésében.

1962-től egyik egyetemi társával, Ar-
lesheimban, közösen vezettek egy épí-
tész céget, de később különváltak. 1972-
ben a család is Arlesheimbe költözött,
abba az utcába, melynek sajátos stílusú
házait mind ő tervezte. Nem csak Svájc-
ban épített családi házakat, kórházat,
öregotthont, banképületet, hanem Né-
met- és Franciaországban is. Vezette az
arlesheimi dóm restaurálását. Írt szakmai
cikkeket, kiterjedt levelezést folytatott
egész életében. Életének súlyos csapása
volt, amikor húszéves András fiúk, tragi-
kus baleset következtében meghalt. Ek-
kor önként vállalkozott nagyobb gyer-
mekek hitoktatására, megelőzően a churi
teológiai fakultáson végzett tanulmányo-
kat. Ahol csak tudott, segített, jótékony-
kodott. Házukban szinte mindig meg-
szálltak vendégek, de őt is szívesen látták
udvarias, derűs természete miatt.

Ő lett az 1991-ben Győrött, illetve
Budapesten megalakult Magyar Pax Ro-
mana első elnöke (1992-1994). Elnöksé-
ge alatt szerveződött meg a környező
államokban is (Szlovákia, Kárpátalja, Er-
dély, Vajdaság) a magyar Pax Romana
mozgalom.

Élete utolsó percéig tele volt tervek-
kel és feladatok elvégzésével. Egy máso-
dik szívroham váratlanul 2002. május 17-
én reggel, pár nappal 77. születésnapja
után, vetett véget földi életének.

Galambos Iréneusz OSB

AZ  ÉLET  KÖNYVÉBŐLAZ  ÉLET  KÖNYVÉBŐL
Karitász - Európa

A katolikus segélyszervezetek veze-
tőinek a Lisszabon melletti Sesimbrában
rendezett értekezletén a Caritas európai
tagozatának elnöke,

Denis Vienot közölte, hogy a Caritas
az eddiginél nagyobb figyelmet fog szen-
telni az európai szegénység leküzdésé-
nek. Vienot szerint kiváltképpen a kö-
zép- és a kelet-európai országokban
nagy az ínség. A Caritas Internationalis
elnöke, Fouad El-Hage érsek üdvözölte
a tervet és rámutatott arra, hogy míg ko-
rábban főleg a külföldet igyekeztek se-
gélyezni, ma egyre jobban a korábbi ado-
mányozó országokban is fokozódik a
szegénység. Jorge Sampaio portugál ál-
lamfő a konferencia tagjait köszöntő be-
szédében elismeréssel méltatta a Caritas
működését és kifejtette, hogy ez abban
különbözik más szervezetek tevékenysé-
gétől, hogy a Caritas nem csak bírálja a
hibákat, illetve ostorozza a fenn álló in-
tézményrendszereket, hanem megpró-
bálja javítani is ezeket. A portugál elnök
szerint a Caritas kimagasló teljesítményt
nyújt a szegények és kirekesztettek vé-
delmében. Válaszában Fouad El-Hage
érsek síkraszállt az értekezletet vendégül
látó Portugália munkapiacának és okta-
tási rendszerének reformja mellett.

*
Renovabis

A Renovabis idén Mainzban rendez-
te pünkösdi találkozóját, amelyen a ke-
let-európai nők helyzetével foglalkoztak.
Ezen szó volt a mind jobban burjánzó le-
ánykereskedelemről is. A szükségbe ju-
tott nőkkel való szolidaritás céljából ala-
kult Solwodi Szervezet főnöke, Lea
Ackermann a prostitúció elleni küzdelem
sikere érdekében a törvények megvál-
toztatását sürgette. Ackermann szerint a
kéjnők szolgálatait igénybe vevő szemé-
lyeket kellene büntetni és nem a testüket
áruba bocsátó szerencsétleneket. Anton
Cosa moldáviai püspök felszólalásában
elismerte, hogy az egyháznak sokáig
problémát jelentett a prostitúció témája,
de most teljes erejét latba vetve igyek-

E-betűk a magyar nyelvben 

Sokan és sokszor vitatták már, hogy
nem több-e a magyar nyelvben az „e”
hang a kelleténél. Ezért aztán tűzzel-vas-
sal irtják is ez „e” hangzót, tekintet nél-
kül arra, hogy ezzel néha tájnyelvet
erőltetnek a köznyelvre. Pedig a magyar
„e”-k sokfélék! Gondoljunk csak arra,
hogy bizonyos vidékeken - például a
Dunántúlon - még ma is él az un. zárt
„ë”. Íme egy példa: „Azon jár az eszünk,
hogy mit ëszünk ebédre.” Vagy: „Értëd
végre, hogy minden csupán érted törté-
nik?” De vehetünk vidámabb példát is,
pl. Tamási Áron Ábel-ról szóló regényé-
ből. Ott válaszolja a tréfára mindig kész
székely fiú a neki könyveket hozó csík-
somlyói barátnak, Márkusnak arra a kér-
désére, hogy: „Elég-e?” azt: „A tűzön el!”

No, de nem akarok olyasmibe bele-
kontárkodni, ami nálam okosabbaknak
is sok fejtörést okoz. Nézzük inkább az
„e” hangzóval, „e” betűvel való játékot,
úgy ahogy azt Orosz Ádám, a francia
anyanyelvű tudós pap tette. Egyszer egy
társaságban kifejtette, hogy magyar nyel-
ven akár elbeszélést is lehet írni ige nél-
kül! Miután ezt nem hitték el, „Ida vagy
a pusztai sír” című elbeszélését névszói
állítmányokkal írta meg, 1846-ban pedig
meg is jelentette az „Életképek”-ben. A
történet csattanója: Toldy Ferenc ugyan-
csak ige nélküli kritikában ismertette a
bravúros művet! Orosz Ádám munkás-

ságát egyébként az egyháztörténet is szá-
mon tartja. Hitelvi kérdéseket taglaló
művei, szónoklatai egyaránt értékesek.
De térjünk vissza a tárgyunkhoz!

A kételkedők, az őt próbára tenni
akarók, arra biztatták, beszéljen „e”-zve!
Mondja mindjárt a nevét: Orosz Ádám
csupa „e” hanggal.

- Lengyelek ellene, emberek eleje -
válaszolta.

- Hogy mondod azt, hogy gólya?
- Emeletes veréb - vágta rá.

- Mi a bor?
- Hegynek szeszes leve.

- Hát a cigány?
- Zenére termett fekete szerzet.

- De a képmutatót már mégsem tudod!
- Tettetett tettek tettese.

- És mi akkor a macska? 
- Egerek esperese.

- És a káplán?
- Esperesek egere.

Sok-e, kevés-e az „e”? Eldönteni bizony
nem tudom és nem is akarom. Egy azon-
ban biztos, hogy erről a szép nyelvről, a
magyar nyelvről írta a száznál több nyel-
vet ismerő Mezzofanti a XIX. század ele-
jén: „Tudja, melyik nyelvet tartom az
olasz és a görög után, minden más nyelv
előtt, leginkább dallamosnak és verselés
szempontjából leginkább fejlődésre
képesnek? A magyart.”

Ramsay Győző

szik fellépni az egyre drámaibbá váló kér-
dés mielőbbi megoldására. A vasfüggöny
felszámolása óta ugyanis a nyugati kerí-
tők elsősorban Közép- és Kelet-Európá-
ból biztosítják az egyre fiatalabb „em-
beranyagot” az óriási hasznot hajtó ősi
üzletág fenntartásához.A jelenlegi törvé-
nyek főleg a kitoloncolást alkalmazzák a
tartózkodási engedély nélküli nőkkel
szemben és - akarva-akaratlan - az áldo-
zatokat büntetik, holott - mint Lea
Ackermann is sürgette - az üzletág
visszaszorítható lenne, ha a kliensekre
sújtana le a törvény szigora.

*
Svájci gárda 

Május 6-án 28 újonc esküdött fel II. Já-
nos Pál pápára a Vatikán Damaszkuszi
Udvarán. Velük 93-ra emelkedett a Sváj-
ci Gárda létszáma, ami változatlanul
messze elmarad a lateráni szerződésben
megállapított 110 fő mögött. A katonai
eskütételre minden alkalommal a sárga-
kék-piros csíkos díszegyenruhában kerül
sor a Svájcban hivatalos nyelveken. Idén
l8-an németül, 4-en franciául és hatan
olaszul mondták el Piusz Segmüller ezre-
des előtt az eskü szövegét. Az előírások-
nak megfelelően valamennyien svájci ál-
lampolgárok, legalább 174 centi magasak
és nőtlenek. Feladatuk nemcsak a turis-
ták számára látványos őrség biztosítása,
hanem a Szentatya biztonságának szava-
tolása bel- és külföldön. Ilyenkor termé-
szetesen nem díszegyenruhában kísérik a
pápát, hanem a modern kor követelmé-
nyeinek megfelelően a testőrök elegáns
szürke öltönyében. Az eskütétel napja
fontos évforduló a Svájci Gárda történe-
tében, ugyanis 1527-ben - alig 2 évtized-
del a gárda megalapítása után - ezen a
májusi napon mentették ki II. Kelemen
pápát a német-római császár Rómába
benyomult katonáinak gyűrűjéből. A hu-
szárvágásnak számító kitörés során 147
gárdista vesztette életét, de a pápa 47 kí-
sérőjével sértetlenül jutott be a biztonsá-
gos  Angyalvárba. Egy ideje egyre keve-
sebben jelentkeznek sorozásra a Svájci
Gárdába, noha a zsold - havonta valami-
vel több, mint ezer euro - hivatásos kato-

nának jelentős kezdő fizetés, amit még
megtetéz az ingyenes szállás, ellátás és
betegbiztosítás is. Mivel a létszám ala-
csony, sűrű a beosztás, így nem sok idő
marad a zsold elköltésére Rómában.
Piusz Segmüller ezredes most abban re-
ménykedik, hogy a nemrég indított rek-
lámkampány az eddiginél több svájci fia-
talt ösztönöz majd a jelentkezésre a világ
alighanem legrégibb hadseregébe, az  im-
már közel fél évezredes múltra visszate-
kintő Svájci Gárdába.

M. Gy.

Köszönjük, 

ha megújítja az Életünk előfizetését!    

Református istentisztelet Münchenben:
Reisinger Str. 11 

minden hó 2. és 4. vasárnapján, 11 órakor.

Németországi Magyar Papi
Konferencia Limburgban/D, 

2002. szeptember 30-tól október 3-ig. 
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Szürkebarát    7,80
Tokaji Hárslevelű 8,60
Chardonnay 7,80
Villányi Rosé, Kékóportó 9,80
Villányi Kékfrankos 10,80
Hajosi Cabernet 15,50
Villányi Couvee                              19,50
Egri Bikavér 8,60
Tokaji Szamorodni 12,50
Tokaji Asszú 3 puttonyos 20,—
Tokaji Asszú 4 puttonyos 23,-––
Unikum 33,-––
Cseresznyepálinka                   1   liter 31,—
Barackpálinka                         1   liter 31,—
Tarhonya, kocka, cérnatészta   1   kg 7,-––
Tészták  250 g     1,95
Májas-, véres hurka, disznósajt     kg 16,-––
Tokaszalonna 15,-––
Házi kolbász 21,-––
Száraz kolbász                        1 kg    25,—

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, LidérH-1121 Budapest, Lidérc u. 5/a. c u. 5/a. 
TTeell/fax:/fax: 36-1-246-46-58 ill.246-26-4536-1-246-46-58 ill.246-26-45
e-mail: e-mail: rroomheli@matavnet.huoomheli@matavnet.hu

www.heliospanzio.hu

BEATRIX PANZIÓ *** HOTEL
Budapest, 1021 Széher út 3. 
Tel./Fax: 0036-1-3943-730
www.beatrixhotel.hu
Szeretettel várjuk, családias panziónkban,
zöldövezetben, de közel a centrumhoz.
Szállodai színvonal, kedvezőbb áron! 
Programszervezés. Zárt autóparkoló! 

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, 
STILUSÁÉRT  A  SZERKESZTŐSÉG

NEM  FELEL! 

EGY EZREDÉV 

A magyar nemzet felett,
Egy ezredév hullott.
Az évszázadok alatt,
Sok magyar vér hullott. 

A honvéd hősiesen harcolt,
Két karddal kezében.
Minden zokszó nélkül,
Hóban és esőben.

Védték a nemzetet
A rabló ellenségtől.
Vissza nem rémülve
A nagy túlerőtől.

Ha a zászlós meghalt
A golyóesőben,
A másik felkapta a zászlót
És rohant előre.

A magyar mindig hitt 
Istenben, hazában.
Békében, erkölcsben,
És a szabadságban.

2001. 

Fábián Tibor (Chicago)

Nagymaroson gyönyörű kilátással, nagy
telken tágas nappali + 3 hálószobás ház eladó.
Gázfűtés, telefon, riasztó. 

Telefon: 0036-30/93 29 002. 

Csinos, fiatalos, vidám özvegy nő megis-
merkedne nemdohányzó, sportos, kedves
őszinte, intelligens úrral 64 évig Köln és kör-
nyékén. Jelige: „Tartós kapcsolat”. 

Olasz - magyar elektronikai mérnök, a
genovai egyetemről grad., perfekt angol, olasz,
kezdő német és magyar nyelvtudással, komoly
ajánlatokat kér. Cristodaro, 17031. Albenga,
sv. Rione Risorgimento 118/17. Italia. 

57 éves, karcsú, egészséges temesvári
asszonyka, munkát vállalna ott lakással, vala-
mint férjhezmenne úgy Magyarországra mint
Németországra. Telefon: 0040-56/ 28 34 60. 

Keresek egy kedves, szorgalmas, becsületes
magyar nőt, 30 évig. Én sportos 30/178 magas
barátságos férfi, Stuttgart környékén élek.
Választ „Szeretet” jeligére a kiadóba. 

Budapest, II. kerület, Rózsadomb, kertes,
különbejáratú, magasföldszintű öröklakás el-
adó, felújított 75 nm-es modern fűtésű 2 szoba,
konyha/éléskamra. Ára. kb. 63500.- EURÓ.
Tel.: 0041-1-6832403. Fax.: 0041-1-6832418

Kiadó Budán I. ker. 30 m2 lakás napi, heti
vagy havi bérlés. Teljesen új, jó kilátással és
minden kényelemmel. Busz, villamos, parkok,
üzletek éttermek, fürdők a közelben és sokkal
olcsóbb, mint egy szálloda. Fényképeket  tudok
küldeni. E-Mail : mrsoltesz@hotmail.com 

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

HAZALÁTOGAT MAGYARORSZÁGRA? 
A napsütéses Dél-Alföldön szeretettel várjuk a
szegedi, családias Marika Penziónkban, és az Ó-
pusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
közelében található, történelmi hangulatú
„Krónikás” Park Fogadóban, összkomfortos
szobákkal, házias ételekel és széleskörű prog-
ramválasztékkal. 
Telefon/fax: 0036-62/443-861és 00-36-62/269-
311; http://www.tiszanet.hu/kronikaspark 

HIRDETÉSEK
Budapesten, az Andrássy úton, az Operánál

felújított, csendes, másfélszobás lakás haza-
látogatóknak kiadó. Telefon: (D) 89/937-888.

Személy és árufuvarozás Magyarországra.
Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztól-
házig. Telefon: D-0049-07034-62580.

BALATON, Badacsony környékén
panorámás és kálimedencei telkek és házak
eladók. Továbbá  Magyarország minden
környékén is vannak ingatlanaink. MvS
Immobilien, 0049 – (0)3303-40 9898, 0049 – (0)
177 37 818 00, illetve immobilien@van-sun-
tum.de, www.van-suntum.de

ERDÉLYBE utazás luxus-kisbusszal kívánt
helységekbe. Ideális nyugdíjasoknak és uta-
zóknak sok csomaggal. Utazás Bükre, Hévíz-
vagy Budapestre. München, Telefon fax: (D)
+89/69 99 85 17, 089/67 05 618 ill. 0172/84 25
288. (H) 0036-1-341 59 55.

Fényképes társközvetítés magyarországiak,
erdélyiek és a világ más országaiban élők
számára. H-1074 Budapest, Csengery u. 23.
Tel/Fax: (H) +36-(30)24 28 960, (20) 92 66 466
ill. www.elender.hu/~infotars/

Budán közel a várhoz és a metróhoz,
modern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó.
Telefon: (CH) 01 341 46 24 vagy 091 743 20 34.

Budai  hegyek lábánál, Pátyon panorámás
720 m2 rendezett telken családi ház eladó.
Lakótér 130 m2 + garázs. Ybl-díjas építész ter-
vezte, alpesi stílusú, külső-belső igényes kivi-
telezésben. Az épület 10 éve kész: víz, fűtés,
csatorna duplán biztosított. Kábeltévé, tele-
fon, rendezett utak. Irányár: 35 millió Ft, 144
ezer euro. Magyar nyelven: 00-36-30-412-
0875, német nyelven: 00-36-30-456-0015.

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

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Kirchenplatz
1, D-94032 Passau, Telefon: (0851) 24 96.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyház-
megye: Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-
Horkheim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg,
Böblingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd,
Eislingen. Érdeklődni: Ft. Horváth János,
Pfizerstr. 5, D - 70184 Stuttgart. E-mail:
ung.kath.mission.stuttgart@t-online.de
http://home.t-online.de/home/ung.kath.missi-
on. stuttgart Misézőhelyek:Konstanz, Mark-
dorf, Weingarten, Heidenheim, Friedrichs-
hafen, Singen, Munderkingen, Ulm,
Schwenningen, Biberach, Bad Waldsee, Leut-
kirch. Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Irmen-
truderstr. 14/B,  D-88250 Weingarten. Telefon:
(0751) 586 76 Fax: (0751) 485 32

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, Rainmattstr.
18, CH-3001 Bern, Telefon: 0041/31/381 61
42/031/61-381 54 45

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/22/7910458
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/21/6478 678. Ft. Popa
Péter, Telefon: 0041/26/425 42 06 Fribourg: P.
Dr Mehrle Tamás OP, főlelkész, szentmise min-
den hó utolsó vasárnapján 10.30-kor, az
Orsolyiták templomában, (rue de Lausanne).
Telefon: 0041/26/32 26 097

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

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. Veres Árpád, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Tellefon: 0043-1-317 36 56 

Burgenland/Alsóőrött:
Pfarramt Unterwart, Ft. Dr. Galambos Ireneus
OSB, Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise minden vasárnap 10 órakor
Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche-ben,
Schönau Gürtel 41, 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 és Neuburg a. D. 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, Neu-
burg a. D.: Érdeklődni: Ung. Katholische Mis-
sion, Tuchergartenstr. 2/A, D-90571 Schwaig.
Telefon: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Duisburg, Essen, Neukirchen-Vluyn, Érdek-
lődni: 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,
Saarbrücken, Freiburg, Baden-Baden,
Karlsruhe, Pforzheim, Freiburg, Strasbourg,
Mulhouse, Colmar. Érd.: Ft. Dr. Szabó József,
Ung. Kath. Mission, Schneidermühler Str. 12i,
D-76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye
Hildesheim-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck,
Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft.
Rasztovácz Pál, Ung. Kath. Mission, Holz-
damm 20, D-20099 Hamburg, Tel.: (040) 25 077
83; Berlinben: Nagy Iván, Ung. Kath. Kirchen-
gemeinde Szent Erzsébet, Bundesallee 106, D-
12161 Berlin, Telefon: (030) 859 67 036, Fax:
(030) 851 25 93.

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

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye  frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Kath. Ung. Gemeinde, Ludwig -
Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21

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  

MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Időnként közöljük a magyar lelkészségek
telefonszámát és  címét, ahol érdeklődni lehet
magyarnyelvű szentmisék helye és ideje után. 

45 éves, Magyarországon él, erdélyi férfi, csa-
ládi alkalmazottként bárminemű munkát vál-
lalna Németoszágban. Telefon: 0036-1/42 04 810. 

50 éves, 168 cm, kék szemű, barna hajú, ká-
ros szenvedélyektől mentes, megfontolt mér-
nök-tanár, Németországban élő, igényes hölgy
ismeretségét keresi. Jelige:  „Felhős égbolt” 

Vidám, 160 cm, 58 éves, túlsúlyos, külön
élő asszony, nem dohányzó és nem iszákos tár-
sat keres „Véndiák” jeligére. 


