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Az európai magyar katolikusok lapja
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„REDEMPTORIS MATER"

Vasárnapi
gondolatok

A Mária-év enciklika ja

HÚSVÉT 4 VASÁRNAPJÁRA
(május 10)

II. János Pál pápa a fenti címet adta
enciklikájának. amelyet 1987. március
25-én a szerdai általános fogadás alkal
mával hirdetett ki. Ez az enciklika út
mutató a jövőre nézve mind katolikus,
mind ökumenikus szempontból, egyben
hivatott megalapozni az 1987. június 7-tö|
1988. augusztus 15-ig meghirdetett Mária-évet.
Majdnem elfeledkeztünk egy aktuális
alka'omról: ha eltekintünk Krisztus szü
letését illetően a történettudomány ál
tal felfedezett tévedéstől — mely sze
rint Jézus négy-hat évvel született a
..nulla" év előtt — akkor édesanyjának
születési évét Kr. e. 13 körűire kell ten
nünk. Kutatók és tudósok véleménye
szerint Mária 12-13 éves lehetett, ami
kor a helyi szokásoknak megfelelően a
leányokat eljegyezték és azok férjhez
mentei;. 1987-ben tehát Mária születé
sének kétezredik évfordulóját ünnepeljük.
Ez maga nyomós ok foglalkozni a
szentírásban lefektetett és az egyhá
zak hagyományában — Isten alapvető út
mutatása folytán - kifejlődött lelki-szel
lemi értéltekkel Szűz Máriával kapcso
latban.
Ha hozzávesszük, hogy a más úton
haladó testvéregyházak és köztünk egy
általán nem oly mély a szakadék, mint
esetenként tűnik — gondoljunk protes
táns testvéreink „Mária-dícséret“-ére meg kell állapítani azt a tényt is, hogy
számos alapigazságban megegyezik vé
leményünk — amelyre még kitérek. Eb
ben az irányban azonban nélkülözhetet
lenül fontos - és egyben a harmadik ok
hogy Üdvözítőnk édesanyjával kap
csolatos egyes igazságokat korszakon
ként! beszűkülések nélkül, a maguk egyetemes értékrendjének vonalán szem
lélnünk; amely a helyesebb, általánosabb
értésre, egyben véleményeink és ma
gyarázataink közeledésére vezethet. Ez
a jövőbe mutat.
A téma időszerűségét indokolja to
vábbá Megváltónk születésének közele
dő kétezredik évfordulója, ami önmagá
ban hordja Édesanyja szerepének fel
újítását, — mint az enciklikában olvas
ható.
A pápa erőteljesen kidomborítja az
aktualitás azon vonását, hogy Oroszor
szág a kereszténység felvételének ezre
dik évfordulóját ünnepli 1988-ban Vladimír nagyherceg megkeresztelkedése által. Az ortodox egyházak egyes véleménykülömbségek mellett mélységes
Mária tiszteletről tesznek tanúságot, amelyet az enciklika, mint összekötő szá
lakat, szorosabbra kíván fűzni.
Előző enciklikáiban a pápa a Szent
háromságnak az emberhez való közele
dését mutatta fel a mai kor problématikáinak alapján, a hitélet fejlődését cé
lozva. A „Redemptoris Mater"-ben az
ember válaszát vázolja fel Isten sza
vára és kegyelmére. Az ember válasza
a hit. Ez azonban nem elméleti alap
szabályok (dogmák) és törvények vagy

tanítások észbeli elfogadását jelenti el
sősorban, hanem élő, személyes talál
kozást Istennel. Csupán így vehetünk
részt életében, „nélküle" nem. Nekünk
kell válaszolni Isten szavára, hívására és
felkínált kegyelmére, — így jön létre az
Isten és ember közötti párbeszéd,
amelynek folytatódnia kell egy életen át.

Az enciklika elsősorban lelkipásztori
célokat szolgál. Bár nem hagyja ki az
egyházi tanitás csúcspontjait, amelyek
a kétezer év alatt kikristályosodtak: Má
ria szüzessége, istenanyasága, az ere
deti bűntől való megszabadítása és
mennybe való felvétele többek között.
Ezeken túlmenően a 121 oldalas írás

„Jézus így szólt: Bizony mondom
Nektek, én vagyok a juhokhoz vezető
ajtó”. (Jn 10,7)

Az ajtón az lép be a házba, aki egye
nes úton jár, nincsenek sötét szándékai,
aki szólni akar a házban lévőkhöz. Az
is, akinek küldetése a lakókhoz szólni.
Jézus a legegyenesebb módon, félre
érthetetlenül kijelenti: „Én vagyok az
ajtó!” Rajtam keresztül kell a ju
hoknak átjárniok, hogy legelőre, vagy
éjjeli menedékhelyre leljenek.
A magukat modern, önműködő ajtók
nak képzelő keresztényeknek Krisztus
fenti ősigazságáról nem szabadna meg
feledkezni.
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJÁRA
(május 17)

„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higygyetek Istenben és bennem is!” (Jn 14,1)

Isten nélkül mindenkit elér a nyugta
lanság előbb, vagy utóbb. Híres em
berek megnyilvánulásaiból ismerjük ezt
a tényt. A nyugtalanság csak pillana
tokra szűnik, ha pótlékot keres az em
ber Isten helyett.
Jézus megemeli a mércét: akkor se
nyugtalankodjék szívetek, ha üldöznek
és — látszólag — elhagyott benneteket
az Isten. Fia minden ember összedől,
Isten nem dől össze. Ö áll.

Hinni annyit tesz, mint bizalmunkat
Istenre vetni garancia nélkül. Kiszol
gáltatottságunkat,
menekültségünket,
terheinket, szenvedésünket, sőt saját ma
gunkat Isten kezébe dobni.

Krisztusban hinni: meglátni benne a
válaszoló, bennünket számon tartó, irgalmazó Istent.
A MEDJUGORJEl SZŰZ MÁRIA

Prof. G. Mainardi festménye
A válasz az ember szabad akaratából
kell szülessen, készségesen az Istennel
való együttműködésre. Ily módon jön
létre az egység Isten és az ember kö
zött - a szeretetben.
Megható módon járta ezt az életutat
Szűz Mária. Hívő lélekkel adott bele
egyezése - „igenlése" - mint az Úr
szolgáló leánya, lehetővé tette a meg
váltás müvében való emberi részvételt
s egyben Isten tervének megvalósulását.
E tényből kifolyólag Mária emberi ér
telemben vett „gyújtóponttá" vált („pél
dakép" szavunk színtelen a gyújtópont
füzéhez képest), továbbá az Isten aka
ratát elfogadó ember „típusává", mond
hatnánk „ősképévé" vagy „modelljévé".
Érdekes és tanulságos megfigyelni
Szűz Máriánál az Ige és a hit, továbbá
a kegyelem és az emberi szabadságban
hozott döntések erőjátékát és viszonyát.
Mint „kegyelemmel teljes" ember, Ö a
szabad és ezáltal legemberibb ember.

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJÁRA
(május 24)

új megvilágításba helyezi Máriát: benne
mutatja fel a „hit zarándokútján lévő
embert".
A pápa elkerüli, hogy egyes egyházi
állításokat szentírási idézetekkel támasz
szón alá, melyekről vitatkozni lehet vagy
ellentéteket újra élezhet. Az enciklika
igyekszik az ó- és újszövetségből nyer
hető képet oly teljessé formálni, amely
ben helyet kap minden dimenzió. Ezen
túlmenően a témakörök kiegészítve egy
mást, láthatóvá válik egymáshoz viszo
nyuló értékük és sajátságaik. A pápa
felmutatja, hogy Szűz Mária egész élete
és tevékenysége Isten üdvözítő és üd
vösséget hozó akaratából származik s
egyben abban nyugszik. Isten megígérte
a bűnbeesés után az üdvösséget az em
beriségnek, megkötötte Izraellel az ószövetséget, amelybe beépítette a meg
váltói jövendölések fokozatait. A törté
nelemben megvalósította Isten a meg-

(Folytatás a 3. oldalon)

„Ha szerettek engem, megtartjátok
parancsaimat. Én kérem az Atyát, Ö
más Vigasztalót ad nektek”. (Jn 14,13)
A szeretet az egyik leggyakrabban
használt szó. Szóként nem ér semmit,
ha tettek és tények nem bizonyítják
szeretetünk létezését, valódiságát és mi
nőségét.

Ahogy az anya — példaként — tel
jesíti gyermeke kérését, nekünk is — ha
szeretjük Krisztust — meg kell(ene)
tartani parancsait. Nem szemtelenség-e
hirdetni Krisztus iránti szeretetünket,
közben önmagunkat szeretni, s e tényt
Krisztussal takargatni?
Krisztus megígéri a Vigasztalót, aki
az önszeretetünkön esett sebek fájdal
mai miatt vígasztal. Ha elfogadjuk.

(Folytatás a 2. oldalon)
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP.:

Okuménizmus és az interkommunió
Hogy ne essünk abba a hibába, hogy
a fától nem látjuk az erdőt, állapítsuk
meg először is, hogy jelenleg a keresz
tény egyházak szinte kivétel néskiil ma
gukévá teszik az okuménizmus célkitű
zését: az egyházak közti teljes egységet
keresik. Akár helyeslik, akár helytele
nítik az interkommuniót, a végső cél
ban egyek. Ez a tény, bármennyire is
fájlaljuk a megosztottságot a hit dol
gában, mégis örömmel tölthet cl ben
nünket. A katolikus egyház erre vonat
kozó felfogását a második vatikáni zsi
naton félreérthetetlenül kifejezte. A zsi
nat az ökuménizmusról szóló határoza
tában sajnálja a megosztottságot:
„Krisztus Urunk csak egyetlen egyhá
zat alapított, mégis több keresztény kö
zösség igényli az emberektől, hogy elis-

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKRE
(május 28)

„Amint meglátták Jézust, leborultak
előtte, bár néhányan kételkedtek elő
zőleg”. (Mt 28,17)
Kételkedni emberi dolog, csupán nem
értelmes túlzásba vinni. Akkor sem, ha
ma a kételkedésben is kételkedni illik.

Isten nem büntet meg kételkedésünk
miatt. Legfeljebb mi saját magunkat,
ha annyira kételkedünk, hogy ezáltal
kockára tesszük, vagy elveszítjük hi
tünket.

Nem könnyű dolog Jézust „első pil
lantásra”, avagy „már távolról” felis
merni. Akik lélekben fel tudják ismerni
Öt, le is tudnak borulni előtte, akkor
is ha emberi alakban jelenik meg.
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJÁRA
(május 31)

„Az örök élet az, hogy megismerjejenek téged, egyedül igaz Istent és Jé
zus Krisztust, akit te küldtél”. (]n 17,3)
Isten az igaz Isten, mert amit mond,
betartja. Örök életet ígért nekünk és
irgalmában a bűnök bocsánatát. Ezt
semmilyen más isten nem képes adni
nekünk, bár ígéretekben nincs hiány.
Egyedül ő adhatja és adja, ezért Ö
az egyedül igaz Isten.
Istennek ismerete elvezet az örök
életre. Emberileg alig kifejezhető, csu
pán gyarlón körülírható az az ajándék,
amellyel Isten vár bennünket. Ha meg
ismerjük Öt.
Jézus „közvetít”, elvezet bennünket
Istenhez. Ehhez Öt is meg kell ismer
nünk. Örömteli felfedezések végelátha
tatlan sora.
PÜNKÖSDVASÁRNAPRA
(június 7)

„Hirtelen zúgás támadt az égből. . .
betöltötte az egész házat”. (Ap. csel 2,1)
Isten hirtelen jön hozzánk, egyik pil
lanatról a másikra. Sosem akkor, ami
kor várjuk. A pillanatot nem mi vá
lasztjuk.
Zúgással, vagy anéskül — betölti a
lelket és a házat. Isten nem elégszik
meg egy „szobával”, lelkünk egy ré
szével. Az egészet kéri, az egészet töl
ti be.
Isten Lelke láthatatlanságból támad,
de nem támad meg. Jön és bennünk van
es mi őbenne. Ha Isten viharos szeretete elkap, szeretetében viharra gyűlünk
magunk is.
Ez a pünkösd.
Fejős Ottó

merjék mint Jézus Krisztus igaz örök
ségét ... Ez a megosztottság kétségkívül
ellenemond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a leg
szentebb ügyet, az evangélium hithírdetését minden embernek” (1). Másrészt
azonban a zsinat örömmel tapasztalja,
hogy Isten az egymástól különvált ke
resztényekre újabban bőségesebben ki
árasztja az önbírálat és az egység utáni
vágyakozás kegyelmét. „Szent zsina
tunk örömmel tapasztalja mindezt. Vá
gyódik is, hogy helyreálljon az egység
Krisztus minden tanítványa között” (u.
o.). A zsinat utáni pápák kivétel nélkül
magukévá tették a zsinatnak ezt az ökuménikus célkitűzését. így II. János-Pál
a múlt év márciusában e szavakat in
tézte a holland ökumenikus delegáció
hoz: „Az okuménizmus a katolikus pasztorálisnak és minden keresztény hívő
nek elsőrangú feladata. Ezt már sok
szor mondták, de mindig újból kell
hangoztatni. Mindnyájunknak az egy
ház minden területén őrködnünk kell,
hogy a látható egység célját szem elől
ne tévesszük és hogy minden e célra
vezető jogos utat igénybe vegyünk . . .
Visszalépnünk nem szabad! Előre kell
mennünk! Azt hiszem, minden komoly
kísérlet, hogy a dialógus által fölülke
rekedjünk a keresztényeket elválasztó
korlátokon, a Szentlélek működésére
adott válasznak tekinthető”.
A ZSINAT ÉS AZ ORTODOX EGYHÁZAK
FELFOGÁSA AZ INTERKOMMUNIÓRÓL

A zsinatnak erre vonatkozó felfogá
sára jellemző, hogy a protestáns egyhá
zakkal való interkommunikációnak a
kérdése fel sem vetődött. Viszont a zsi
nat elismeri, hogy bizonyos esetekben a
keleti egyházakkal való interkommunió
lehetséges. A keleti egyházakról szóló
zsinati határozatban a következőket ol
vassuk: „Szabad kiszolgáltatni a bűn
bánat szentségét, az oltáriszentséget és
a betegek kenetét azoknak a keletiek
nek, akik jóhiszeműleg élnek a katoli
kus egyháztól különválva, ha önként
kérik, és kellőképpen fel vannak ké
szülve” (27). Mint e szöveg mutatja, még
ezeket az eseteket is az Egyház kivéte
lesnek tekinti, és bizonyos feltételekhez
köti. Jegyezzük meg, hogy a moszkvai
pátriárka 1969-ben papjainak megen
gedte, hogy a katolikus híveket megáldoztassák. A görög keleti ortodox egy
ház részéről ilyen általános engedmény
tudtunkkal nem történt. Koncelebrációra viszont ortodoxok és katolikusok kö
zött nem került sor. Amikor 1964-ben
VI. Pál Athenagorasz pátriárkával Je
ruzsálemben találkozott, a testvériség
nevében együtt imádkoztak, a Szent
írást fölváltva olvasták fel, de nem
koncelebráltak, hogy jelezzék, hogy
egyházaik még nem találták meg a tel
jes hitbeli egységet. VI. Pál 1971 febr.
8-án Athenagoraszhoz e szavakat in
tézte: „A mi egyházunk és a tisztelet
reméltó ortodox egyházak közt már
majdnem mindenre kiterjedő, de még
sem teljes közösség áll fönn”. Néha el
lenséges kijelentések is elhangzanak or
todox részről, így az egyik metropolita
kijelentette, hogy a katolikusokat nem
tekintheti testvéreinek, de az ilyen sze
mélyes kijelentések kivétel számba men
nek.
A PROTESTÁNS EGYHÁZAK
FELFOGÁSA AZ INTERKOMMUNIÓRÓL

Nem szabad azt hinnünk, hogy csak
a katolikus egyház vezetősége tartóz
kodó az interkommunió dolgában. Elő

szőr is a 304 protestáns egyház, mely az
egyházak világtanácsának a tagja, sem
gyakorolja bármily protestáns testveregyházzal az interkommuniót. Nincs
köztük egyetemes úrvacsora. Cullmann
professzor, református teológus, akinek
ökumenikus beállítottságához kétség
nem fér, mégis egyháza tagjait azoktól
az interkommuniós praxisoktól óvja,
melyek nem felelnek meg azoknak a
feltételeknek, melyeket a kivételes in
terkommunió esetében szem előtt kell
tartanunk. Azt mondja, hogy ezek a
praxisok nem annyira a közös hiten,
mint inkább a hitközömbösségen ala
pulnak. Az „Einheit durch Vielfalt” c.
könyvében azt írja: „Erre a veszélyre
való tekintettel a protestánsoknak min-

denfajta rajongó (schwarmerische) úr
vacsorákat kerülni és azoktól tartóz
kodni kellene. Ilyenfajta közösség roszszabb mindenfajta szétválasztottságnál”.
És hozzáfűzi, hogy ha igaz is, hogy a
közös úrvacsora az egyházi közösséget
megteremti, mégis vigyáznunk kell,
hogy a közösséghez vezető út ne váljék
útvesztővé!”
Mindez, mutatja, hogy az interkom
munió nemcsak a katolikus egyház ré
széről, hanem a protestáns és az orto
dox egyházak részéről sem tekinthető
egyetemesen elfogadott és jóváhagyott
gyakorlatnak. A probléma sokkal bo
nyolultabb és sokrétűbb, mint ahogy
azt azok gondolják, akik lelkesen, hogy
ne mondjuk „schwarmerisch” propagál
ják! Következő cikkeinkben ismertetni
fogjuk azokat az érveket, melyeket az
interkommunió ellen vagy mellett fel
hoznak.

Liturgikus naptár
Szerkeszti: Boros László
Május 1 (Péntek)
Munkás Szent József ünnepe.
Mise és a prefáció Szent Józsefről.
A miseruha színe: fehér. Szent Józse
fet a világtól elrejtett, láthatatlan műkö
dése, a látható világ példaképévé tette.
X. Piusz pápa 1909-ben külön litániát
engedélyezett tiszteletére. A keresztény
művészet a szent pátriárkát rendszerint
karján a gyermek Jézussal, kezében vi
rágzó bottal ábrázolja.
Május 20. (Szerda)
Sziénai Szent Sémát hitvalló.
Ferences szerzetes volt és Kapisztrán
Szent János mestere. Híres népszónok
és a Jézus szent Neve iránt való ájtatosság terjesztője. Mise a szentről. Hús
véti prefáció. A miseruha színe: fehér.

Május 28. (Csütörtök)
Urunk mennybemenetelének az ünnepe.
A mi szabadítónk diadalát ünnepel
jük, aki azért ment a mennybe, hogy azt
nekünk megnyissa. A húsvéti gyertya,
mely az Úr Jézus Krisztust jelképezi, ég
Húsvéttól kezdve a mai napig, de ma az
evangélium után eloltják, annak jelké
péül, hogy az Úr a mennybe ment. Ahol
e csütörtök munkanap, vasárnap ünnep
ük Krisztus mennybemenetelét.
Június 7. Pünkösdvasárnap
A megváltás ünneplése Húsvéttal kez
dődik és tart nem hét napon át, hanem
hétszer hét napon át, úgy hogy betető
zést jelent az ötvenedik napon. Neve
latinul-görögül: Pentecoste, azaz ötvene
dik nap. Pünkösd liturgiájának így a ke
resztény liturgiában hármas tárgya van.
Az első a Szentlélek Isten eljövetele.
Jézus elküldötte a Tanító és Vigasztaló
Lelket.
A második az újszövetségi szeretetszövetségnek a befejezése, melyet Isten
és a megváltott emberiség között Krisz
tus alapított meg.
Harmadszor a tanítás és kegyelem
osztás által az emberiség megszente
lése. A második nap, hétfő is ünnep,
sok helyen teljes munkaszünettel. Pün
kösdkor a székesegyházakban a püspö
kök kiszolgáltatják a bérmálás szentsé
gét. A Szentlélek eljövetelét minden
féle szemléltető módon jelképezték: ró
zsákat vagy égő tüzes csóvákat dobtak
le a templom mennyezetéről, rózsákkal
díszítették a templomokat és házakat;
és innen a neve: rózsás húsvét. (Pascha rosatum). Fogadjuk hálásan a Szent
lélek hét ajándékát és úgy használjuk
fel, hogy annak szent gyümölcsei lel
kűnkben megérjenek.

Június 14. Szentháromság vasárnapja

Mise az ünnepről. Glória. Credo. Pre
fáció erről az ünnepről. A miseruha szí
ne: fehér. A Szentlélek Isten eljövetele
után a három legnagyobb titkot ünnepli
az Egyház: a Szentháromság, az Oltáriszentség, s Jézus Szíve titkát. Csak XXII.
János pápa alatt lett az 1334. évben az
egész Egyházra kötelező ünnep. Tud
nunk keli, hogy minden áldást és ke
gyelmet a Szentháromság nevében nye
rünk. Erre szolgál a doxolegia: „Dicső
ség az Atyának ..."

A püspökjelöltek
kiválasztása
Az új püspökjelöltek kiválasztása a
Szentszék számára nem könnyű. A mai
magyar egyházi élet szűk keretei meg
nehezítik a kormányzásra alkalmas sze
mélyek kinevelődését. A püspöknek
nincs meg a lehetősége, hogy belátása
szerint válasszon munkatársakat a köz
ponti munkákba, ahol gyakorlatot sze
rezhetnek az egyházkormányzatban.
A püspökök működési korlátái miatt
alkalmas jelöltek utasították vissza a
kinevezést, mert úgy vélték, hogy a mun
kakörben, melybe évek során beledol
gozták magukat (teológiai tanárság,
pasztorális munka), többet tudnak ten
ni, mint igazi feladat nélkül élő püspök
ként.

Megnehezíti a püspöki tisztségre al
kalmas személyek kiválasztását az is,
hogy a mai magyar püspököktől egy
ház és állam megkívánja, hogy külföl
di horizonttal, kapcsolatokkal rendel
kezzen. Ennek megszerzésére a fiatal
papságnak ugyanakkor nagyon korláto
zottak a lehetőségei. A magyar papok
egykor külföldön tanulhattak a magyar
egyház tulajdonát képező bécsi papne
velő intézetben, a Pázmáneumban, az
innsbrucki Canisianumban, a római
Germanicum-Hungaricum
kollégium
ban. Most magyar papok számára kül
földön csak továbbképzési lehetőség áll
rendelkezésre — korlátozott számban.
A szerzetesek még könnyebben hozzá
juthatnak külföldi tanulmányi lehetőség
hez rendjük külföldi házainak vendég
szeretete által. — A külföldi tanulási
lehetőség korlátozott volta sajnos már
a teológia tanárok s ezzel együtt az
általuk oktatott papnövendékek tudo
mányos nívójának csökkenésében is
érezteti hátrányos hatását — írja a bécsi
Ungarisches Kirchensoziologisches Institut (UKI) kommentárja.
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Múlandó és maradandó
kincsek
„Miért van az, hogy egyesek mindig
elmaradnak a magyar szentmiséről, amikor adakozni kell?” — kérdezte vala
ki az :dei M i s c r e o r-gyűjtés után. A
válasz rá csak hümmögés volt a többiek
részéről. Nem tudták, vagy nem akar
ták megmondani az igazságot?
rolsztojnak van ezzel kapcsolatban
egy nagyon érdekes elbeszélése. Egy
gazdag ember története ez, aki haldo
kolva is arra kérte a hozzátartozóit,
hogy egy zacskó aranyat feltétlenül te
gyenek ám a koporsójába. Egész élete
a pénzért, a mindig többért folyó haj
szában telt el. Sajnalta volna itt hagyni,
amit megszerzett, de azt is gondolta,
hogy a túlvilágon is csak a pénz számít.
- Kérését teljesítették. /íz örökkéva
lóságba megérkezve sokáig keresgélték
nevét vaskos könyvekben. Amíg erre
várakoznia kellett, megéhezett. Nem so
kat kellett keresgetnie, mert a közelben
gazdagon terített büfé állott, tele jobb
nál jobb falatokkal és italokkal. „No
lám, milyen jó is, hogy hoztam magam
mal pénzt”, — gondolta magában, s
máris indult a büfé felé. Nagyon olcsón
adtak ott mindent; étel-ital csak egy
kopekbe került s már a látásuktól öszszefutott a nyál a szájában. „Nálunk
előre kell fizetni. Mi nem azokat a ko
pejkákat fogadjuk el, amiket megtar
tottál magadnak, hanem amiket elaján
dékoztál. Gondolkozz, volt-e erre példa
az életedben?”
A gazdag hiába törte a fejét, nem
emlékezett ilyesmire. De annál inkább
a sok elmulasztott lehetőségre és alka
lomra.
Tolsztoj találóan írja le az ember ta
lálékonyságát, amikor a jövőjéről és an
nak bebiztosításáról van szó. Pénz,
még a koporsóban is, mert pénz min
dig jó, ha van! „Pénz uralja a világot!”
Több, mindig több kell belőle.
E múlandó világ és az örökkévalóság
törvényei azonban nagyon különböz
nek egymástól. E világon csak az Én
számít, afelé összpontosul minden, —
a túlvilágon csak a Te. Tolsztoj ezért
helyesen jellemzi a gazdag, és sok ha
sonlóképpen gondolkodó tévedését. Egy
-Húgban, ahol egyetlen törekvés és életEURÓPA ÚJRA-EVANGELIZÁLÁSA

A Mainz közelében fekvő Dieburgban (NSZK) március 6 és 8 között folyt
ic az Európai Püspökkari Konferenciák
elnökeinek találkozója, amelynek té
mája volt: „A kontinens újra-vangelizálása szemközt a szekularizációval és
ateizmussal”. Ez a konferencia, amely
első a maga nemében, II. János Pál
pápa egy múlt évi levelében kifejtett
kívánsága alapján jött létre, melyben
arra buzdította a püspöki karok elnö
keit, hogy új evangelizálással válaszol
janak Európa kulturális, politikai, eti
kai és lelki átalakulására. A húsz püs
pökkari elnök között jelen volt az újon
nan kinevezett esztergomi érsek, Paskai
László is. Három témát tárgyalt meg
a konferencia: az ökumenizmust, amely
nek kapcsán rámutatott a keresztények
egységének bonyolult, de sürgető felada
tára és megvalósításának szüksegessegére; másodszor a leszerelés kérdését,
kiemelve, hogy vele párhuzamosan kell
haladnia az emberi jogok tiszteletbentartásának; harmadszor az erkölcsi ala
pok fontosságáról szólva, közös akció
tervet javasolt az ateizmus es az erköl
csi megalkuvás katasztrofális következ
ményeivel szemben.
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cél a „mindent megszerezni”, kell hogy
legyenek emberek, akik ennek ellenáll
nak. A materialista gondolkodás alap
vető törekvése: kapni, mindig csak kap
ni. Kell, hogy legyenek emberek, akik
életükkel es peldaadasukkal tanítanak,
hogy lehet, sőt szükséges megosztani
tudni a sajátjukat másokkal. Egy af
rikai közmondás szerint: „Nem a nagy
lelkű adakozas, hanem a görcsös ragasz
kodás teszi beteggé az embert”. A mai
ember betegsége valóban ez: Mindent
magának, de semmit másnak!
Honnét máshonnan jöhetne egy ellen
áramlat, az egészséges gondolkodás, ha
nem a keresztényektől? Jézus egyszer
így szólt tanítványaihoz az éhes és
elcsigázott embertömeg láttán: „Ti ad
jatok nekik enni!” (Mt. 14,16)
„Ti” — a megszólítás egyenes. Nem
lehet továbbadni, másokra hárítani.
Mert hányszor érez az ember magában
kísértést erre. Olyan szívesen elhárít
ja magáról a segítést és áthárítja az
egyházközségre, a karitászra, az állami
szervekre stb. A közvetlenül végzett
jó, egyenesen a rászorulóknak, kapcso
latokat teremt, öröm és hála érzését
váltja ki. De nemcsak a pénzünket kell
másokkal megosztani, hanem sokszor az
időnket, a fülünket, a türelmünket.
„Adjatok” — ez az egyedül he
lyes életfelfogás. „Ha nem tanuljuk meg
megosztani a kenyerünket másokkal, egy
napon a szánkból lopják ki” — mond
ta egyszer Döpfner kardinális.
„Nekik” — ez nem egy bizonyos
meghatározott embercsoportra vonatko
zik, hanem mindenkire: szegényekre és
gazdagokra, itteniekre és idegenekre.
Mert mindenki éhes, még a jóllakot
tak is.
Mindenki szegény, még a gazdagok is.
Mindenkinek szüksége van tájékozó
dásra, még a művelteknek is.
Mindenki kereső, még azok is, akik
látszólag megtalálták a nagy bol
dogságot e földön.
„Enni” — egészen biztos, hogy itt
elsősorban az életről van szó, és mind
arról, ami a test életének a fenntartását
célozza. Kenyér az éhezőknek, munka
a munkanélkülieknek, társaság a magá
nyosoknak, vigasz és jó szó az elkese
redetteknek.
S nem is kell sok idő, máris észre
vesszük, hogy mindez nem elég. Mert
nemcsak kenyér élteti az embert, hanem
a hit, a remény, a szeretet is.
Igényekről lemondani, összehúzni ma
gunkat mások miatt, — ez egy olyan
formája a szegénységnek, amely hoszszú távon gazdagabb, szebb, melegebb
és öntudatosabb életet biztosít. Egy
ilyen gazdag élet egymás iránti gondos
kodásban és szeretetben — a megvaló
sult istenország az emberek között. Ez
a „fizetőeszköz” ott, amit Jézus teljes
és gazdag életnek nevezett, — napjaink
végeztével.
Tolsztoj gazdag embere minderre nem
gondolt, s vele együtt még sok magyar
honfitárs sem, akiket a zsugori szív
távoltart bizonyos alkalmakkor, hogy
tanúbizonyságot tehessen hitéről és szeretetéről. Ezek csak magukat látják és
csak maguknak gyűjtenek, — de nem
törődnek sem embertestvéreik szorult
helyzetével, sem Isten országával szi
vükben. Jézus maga cáfolja meg ezt a
gondolkodást, sőt egyenesen kárhoztat
ja, amikor így figyelmeztet: „Aki csak
magának gyújt kincseket, nem lehet
gazdag Isten szeme előtt!” (Lk. 12,21)
Megyesi András

GYERMEKEKNEK
Kedves Gyerekek!
Május van, a szép május hónapja.
Tudjátok, hogy a májust úgy is hívják:
a Szűzanya hónapja?! Azt azonban már
biztosan tudjátok, hogy májusban ün
nepeljük az édesanyákat is!
Nem tudom, hogy mi volt először —
az, hogy a májust a Szűzanya hónapjá
nak hívták; vagy az, hogy májusban
ünnepelték az édesanyákat. De nem gon
doljátok, hogy a kettő nagyon össze
illik?
Gondoljátok csak el: a Szűzanya is
édesanya volt, a kis Jézus édesanyja.
Ö is szívére ölelte, dédelgette, nevelgette kicsi fiát, mint titeket az édesanyá
tok. És neki sem csak öröme volt a
gyermekében, hanem sok-sok szomorú
sága is. A férje, Szent József meghalt,
a Fia elment tőle, ment, amerre az Isten
hívta, hogy szórja Isten szavának mag
ját, hogy Isten számára megnyerje az
embereket. A Szűzanya egyedül maradt,
kis szobájában imádkozott Fiáért, leste
a híreket róla. Ez a Jézus, aki minden
kit szeretett, mindenkin segített, aki azt
hirdette, hogy a mennyei Atya szeret
minket — ez a Jézus nem tetszett min
denkinek. Útjában állt azoknak, akik
jobban féltek az uralkodótól, mint az
Istentől. Ezek kitalálták, hogy Jézus
bajt hoz a zsidó népre és elítéltették
őt a római helytartóval. (Emlékeztek,

erről már volt szó egyszer ezeken a
lapokon!) A helytartó Jézus vállára ra
katta a nehéz keresztet, és kivitette ve
le a városon kívülre. Itt keresztre feszí
tették a jó Jézust. Édesanyja ott állt
az út szélén, kísérte keresztútján és ott
állt a kereszt alatt is. És amikor ott
állt a kereszt alatt, Jézus odaszólt egyik
apostolának, Jánosnak, aki mindannyi
unk helyett ott állt: „János, ezentúl te
leszel Mária fia!” Ezzel a Szűzanyát
mindannyiunk édesanyjává tette.
Úgy illik tehát, hogy amikor az édes
anyákat ünnepeljük, a Szűzanyát is ün
nepeljük! Ezért van májusban, a Szűz
anya hónapjában az anyák napja és
ezért ünnepeljük az édesanyákkal együtt
a Szűzanyát is, mindannyiunk édesany
ját!
Találtam egy kedves köszöntőt, ta
nuljátok meg és mondjátok el majd
anyák napján az édesanyátoknak!
Orgona ága, barackfa virága
Öltözzetek új ruhába
Anyák napja hajnalára,
Illatosán.

Zúgja az erdő, súgja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok:
Légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyánk!
És ne feledkezzetek cl a Szűzanyát
is köszönteni!
Julika néni

„REDEMPTORIS MATER"
(Folytatás az első oldalról)
váltás művét Fiának kereszthalála és fel
támadása által. Azóta útban van az em
beriség az utolsó napon létrejövő betel
jesedés felé. Szűz Mária kiválasztása és
szabad döntésű szolgálata által bekap
csolódott Krisztus egész művébe: a meg
váltás művének elkötelezettjévé vált.
A mű egyes nézőpontjait kidolgozták az
egyházban s bár ezek időnkint azt a lát
szatot kelthették: abszolutizálódnának az
egész kárára s így ellenkezést szültek.
Másrészt a részletek kidolgozása előfel
tétele volt a jelenlegi nézősik teljes be
látásához.
A II. Vatikáni Zsinat — amelyre az en
ciklika épül — az ,,Egyházról szóló konstitúcióban” (a Vili, fejezetben) alap
jaiban lefektette az egyes nézőpontok
össznézete felmutatásának szükségessé
gét az egyházi hagyomány fejlődésének
alapján. A pápa ezen az úton haladva
három részre bontja a tematikát:

— Jézus Krisztus, az Istenember köré
ben jelenik meg Szűz Mária, aki e
misztérium részese a feltámadásig.
— A második részben a Szent Szűz sor
sának szoros összefonódását dolgoz
ta ki a pápa a hit zarándokútján lévő
egyházzal, amelyet Fia, Krisztus ala
pított és őreá épül ma is.
— A harmadik részben Mária jelentősé
ge domborodik ki, mint hitünk példa
képe. Értünk való könyörgése — mint
mennyei szószólónk — a lelki anya
ságban gyökerezik. A Szűz Anya gon
dot visel üdvösségünk elnyerésére.
Nem elvont fogalom tehát, hanem élő
személy és valóság, ezért személyes
kapcsolatba léphetünk Vele. Mint
minden szenttel, a Szűz Anyával lé
tesített kapcsolatnak is a szentek kö
zösségén keresztül Jézusban van az
alapja. Nem öncélú tehát a kapcso
lat, hanem Jézushoz vezet.

Szűz Mária életének egyes állomásain
keresztül elvezet az enciklika bennünket
hitéletünk főbb mérföldköveihez: Isten
országa eljövetelének személyes elfoga
dása, Krisztus követése az élet sötét

szakaszain keresztül, kitartani mellette
támadások és szenvedések közepette —
„a kereszt alatt” is — amíg a feltámadás
titkának részeseivé válhatunk. Ebben az
értelemben Mária a hit anyja, minden
hívő kísérője, segítője egyénileg és a
közösségben hívő egyházban egyaránt.
A pápa kiemeli, Máriát nem lehet prob
lémák kútfejévé degradálni az ökuménikus egység útján. A Mária-tisztelet a
keleti és nyugati egyház között éppen
séggel az összekötő kapocs szerepét
tölti be. A kereszténység felvételének
ezer éves jubileumán Oroszországban az
egység megvalósulásának reménységét
képezi: „Hogy az egyház ismét két tü
dővel lélegezhessék, a keletivel és a
nyugatival”.
A reformált egyházak legújabb írásai
meggyőző erővel dokumentálják, hogy
számos közös hitbeli terület egyezik az
övékével, amely bibliai eredetű: Mária a
szűz és Istenanya, Mária dicsérete.
A fennáló különbségek a másik fél hit
beli értelmezésének mélyebb értése út
ján a hit fejlődésének egy magasabb
szinten létrejött összképébe kell torkol
nia — mondja a szentatya. Csupán így
érhető el, hogy a „hit közvetítője” a
korszakoknak vallások szerinti félreér
téseiből kikerülhessen. Nem a megszen
telő, üdvösséget hozó kegyelemről van
szó, ezt egyedül Krisztus ajándékozza.
A közvetítés szolgálatát hangsúlyozza
az enciklika, vagyis az egyház általános
papságát, amelyet a Szentlélek által osz
tott karizmák (kegyelmi adományok) fel
használása útján Krisztus Misztikus Tes
tének tagjai egymás számára kötelesek
felhasználni — a kereszténység alapján.
Ez vonatkozik Szűz Máriára is.
Ha minden megkeresztelt ember el
tudná fogadni Máriát, mint a hit ősképét,
azaz típusát, Ö lenne az a Szűz és Isten
anya, aki hitünk elmélyítésénél segítsé
günkre siet. Ily módon válhat Mária a hit
elmélyülésének eszközévé, egyben az
egység kegyelmének kieszközlőjévé.
Az egységben elmélyült hitet kellene
hirdetnünk a következő évezredben.
FO
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SZÓKRATÉSZ,
AVAGY AZ INTELLIGENS ÉLET
Buddha húsmérgezést kapott, mely
nek szervezete nem tudott ellentállni.
Camust autóbaleset vitte sírba. Szokratészt halálra ítélték. Csupán azért
nem kellett azonnal kiinnia a méreg
poharat, mert Theseus, Athén hőse va
lamikor fogadalmat tett Apollón isten
nek, hogy amennyiben társaival együtt
megmenekül, minden évben hajót indít
hálából Delosba. Apollo jóindulatúnak
mutatkozott, s így e fogadalom valóraváltása athéni hagyománnyá lett. A
koszorúval ékesített hajó indulása és
érkezése között senkit sem volt szabad
kivégezni Athénben. Szokratészt a hajó
indulása előtt egy nappal ítélték halál
ra, s így kimúlásának terminusa attól
függött, mely irányból fújnak a Föld
közi tengeren a szelek, s mennyire si
ettették vagy késleltették a hajó útját.
E szeleknek köszönhetjük az emberi
ség legértékesebb gondolatait. Szokratésznak volt ideje közben a halálról el
mélkednie. Nem bombázta perújrafelvételi kérelmekkel a bíróságot, nem írt
bestsellereket a siralomházban, mint
mondjuk Caryl Chessman, legfeljebb
olyasmivel próbálkozott, amivel életé
ben eladdig sohasem, hogy tudniillik
verseket faragott Aesopus meséiből.
Börtönét nehezen lehetne mai fogal
mak szerint siralomháznak nevezni. Is
merősei, barátai, felesége akadálytala
nul járhattak be a fogolyhoz. Sőt három
gyermeke is meglátogathatta a börtön
ben, amelynek atmoszférája bizonyára
nem volt olyan, hogy modern pszicho
lógusok kifogást emelhetnének a gyer
meki lelket fenyegető káros hatások
címén. A bilincsektől eltekintve, ame
lyeket az őr a látogatók érkezése előtt
le szokott oldani lábáról, alkalmat ad
ván a bölcsnek mélyenszántó gondola
tokra a rossznak jó oldalát illetően.
Lám — mondotta Szókratész — meny
nyire kellemes a lábnak, ha nincs raj
ta bilincs.
E siralomházban egyébként mindenki
sírt, csupán az nem, akinek emberi meg
ítélés szerint leginkább lett volna erre
oka: a fogoly. Sírt a lágyszívű hóhér,
— egy kis pedáns parancsvégrehajtó
antik kiadásban, — mert felsőbb uta
sításra meg kell mérgeznie ezt az okos
és jóságos hetvenéves öregurat. Sírt
Kriton, az öreg barát, összeszedvén min
den furfangját, hogy megmentse Szokra
tészt. És sírt Xantippe, az asszony, akit
mindenféle filozófiatörténész és görög
latin szakos tanár általában „lekezel”,
mivelhogy nem értett az igazság és az
erények bölcseleti boncolgatásához. Amihez értett, azt három gyermekkel de
monstrálta, egyben arra is utalván,
hogy Szokratésznak a közmondásos gö
rög „szabadidőktől” nemcsak a bölcsel
kedésre volt ideje.
Azonkívül megfontolandó, hogy a
nagy bölcs dülledt bikaszemeivel, lapos
orrával, vastag ajkaival, kövérkés és
alacsony szatírtermetével minden volt,
csak nem görög szépségideál.
Végül nem felejtendő el, hogy Xantippére maradt az a kevésbé hálás, és
egyáltalán nem bölcseleti feladat, hogy
férje letartóztatása és halála után fel
nevelje a három árvát, amelyek közül
az egyiket még karon hordta.
Nem tartom tehát indokoltnak, hogy
mindenfajta hasznavehetetlen nőszemély
megjelölésére Xantippe képéhez folya
modjék a felületes utókor.

Szókratész persze nem úgy gondol
kodott a halál felől, mint környezete.
Azonfelül nem szerette a jeleneteket,
így a siralomházat feleségének csak
úgy el kellett hagynia, mint ahogy a
tanítványok is megrovásban részesül
tek, mert sírtak, élükön Apollodorossal, aki kínjában görögös módon toporzékolt és jajgatott. Szókratész abban a
világban élt, amelyben a halál még
arisztokratikus vonásokat viselt. „Áhítatos csendben kell innen elmenni. Hall
gassatok tehát és szedjétek össze ma
gatokat” — mondotta barátainak..

Miután Kriton semmiféle érveléssel
nem tudta rábírni arra Szokratészt,
hogy megmentse életét, és megszökjék,
úgy akarta késleltetni halálát, hogy azt
javasolta, a mérget csak naplemente
után vegye be. Szókratész nevetségesnek
és kicsinyesnek tartotta az ilyesmit. Kü
lönben is öreg — vélte — és előbbutóbb úgyis meg kell halnia. Túl volt
az idő kategóriáján, mert túlnőtt a ha
lálfélelmen. így tehát gondosan megfürdött, mielőtt a serlegre került volna
a sor, mondván, hogy az asszonyoknak
ne kelljen vesződniük a fürdetéssel. A
halottnak nagyobb a súlya, s ő külön
ben is pocakos volt. Tudott erről, is
merte az embereket s bájos öngúnnyal
rendelkezett. Miután megtisztálkodott,
a nyugodt ember egyenes tekintetével
nézett a hóhér szemébe, majd kiürítette
a méregpoharat. Ezekután a használa
ti utasításnak megfelelően fel-alá járt
kelt a szobában, hogy szíve minél gyor
sabban szétvigye a halált tagjaiba. Ami
kor lábai nehezedni kezdtek, lefeküdt
az ágyra, a hóhér lelkiismeretesen megmegnyomogatta a bölcs lábszárát, meg
a térdét, s amikor már az sem volt ér
zékeny, megkönnyebbülten állapította
meg, hogy a méreg hat, s ő megtette
kötelességét. Hóhéroknak is van szak
mai büszkeségük. Előzőleg úgyis aggó
dott, hogy nem lesz szakszerű a ki
végzés, mivelhogy Szókratész túl so
kat beszél, s az imigyen felmelegedett
test — tapasztalatból tudja — ellen
áll a méregnek. A hóhér többször is oldalbabökte Kritont, hogy ne hagyja
már az öreget annyit beszélni.
Amikor a méreg a bölcs egész alsó
testét megbénította már, visszahajtotta
arcáról a lepedőt, amellyel le volt ta
karva, s utolsó szóra nyitotta ajkát.
Legfontosabb közölnivalója nem vala
milyen hazafias szólam, dacos csataki
áltás vagy elkésett bölcsesség volt. Leg
nagyobb meglepetésre ezeket mondotta:
„Ó Kriton, Asklepiosnak még tartozunk
egy kakassal, adjátok meg neki, s ne
mulasszátok el”. Miután Kriton bizto
sította barátját, hogy a kakasügyet el
intézi, a bölcs megrándult egész testé
ben, s a halottkémmé minősült hóhér
megállapíthatta, hogy Szókratész meg
halt.
Buddha szomorkásán nézett a halál
elé. Camus szenvedélyével igyekezett
legyőzni azt. Szókratész derűs közöm
bösséggel fogadta érkezését. Carlyletől
Nietzschéig sokan szemére vetették ne
ki, hogy kevés volt benne az intuíció,
s így a költészet iránti fogékonyság és
túl sok a hideg intellektus.
Ez nagyjából igaz. Mutatja az is,
ahogy a nőkkel szemben viselkedett.
Buddhával ellentétben, aki enyhén nő
gyűlölő volt s Camus-val szemben, aki
a nőt az abszurd ember bájos játszó
társának tekintette, Szókratész számá
ra a saját feleségéig bezárólag a női
világ nem volt érdekes.

megmutatta. A beképzelt és naív költő
ket, kézműveseket, politikusokat rádöb
bentette arra, hogy nem tudnak semmit.
Rádöbbentette arra, hogy mennyire kor
látolt megismerésük, beleverte fejüket
az abszurdum süket falaba.
Örnaga pontosan annyival tartotta
magát okosabbnak, mint a többiek, hogy
felismerte a lét abszurditását a megis
merés síkján. S mert egyre inkább kö
réje gyűltek városa fiataljai, s mert kö
zülük nem egy kellő tapintat nélkül
maga is űzni kezdte Szókratész mes
terségét, végül is megelégelték a bölcs
működését mindazok, akikről kiderült,
hogy „bár azt hiszik sokat tudnak, na
gyon keveset, vagy semmit sem tudnak”.
Hiába tartott ötszáz bíróul kisze
melt polgártársa előtt ragyogó védő
beszédet, hiába csillogtatta tudományát:
hajthatatlansága, ahogy ők érezték: be
képzeltsége miatt halálra ítélték.
E pillanattól kezdve a halál problé
mája egzisztenciális valósággá vált szá
mára. Bölcselkedései a halálról tehát
nem a kívülálló szellemes gondolatfű
zéseit árulják el, hanem belső küzdel
mét a halál gondolatával.
Ezt be is vallja barátainak, amikor
a lélek halhatatlanságáról beszél velük.
„Nem arra törekszem, hogy a jelenle
vőknek az, amit mondok, igaznak tűn
jék, ez mellékes, hanem hogy nekem
úgy tűnjék, hogy helyesen viselkedem.”
(Folytatjuk)

De az. intellektuális szenvedély is al
kalmas lehet arra, hogy legyőzze aJ1íl~
Iáit s értelmet adjon az elemek. Főleg,
ha olyan tartalmakkal terhes, mint
Szokratészé. A halál negyvenéves ko
ráig nem nagyon döngette tudata ka
puját.
A kőfaragó apától s szülésznő anyá
tól született athéni polgár aránylag
könnyű életet élt. Anyagi függetlensé
gét örökség biztosította, meg a min
den athéni polgárnak kijáró ingyenes
juttatások, mint pl. színházpénzek. A
halállal életének öt szakaszában talál
kozott. Három alkalommal csatákban,
negyedszer az Arginusoknal, 406-ban,
amikor az athéni flotta súlyos verese
get szenvedett s a nép az uralkodó stra
tégák fejét követelte. Szókratész éle
té kockáztatásával kelt védelmükre.
Ötödször akkor forgott életveszélyben,
amikor a harminc Zsarnok uralkodása
idején azt a feladatot kapta: ejtse fog
lyul Salamisi Leót, akit halálra ítéltek,
mert megtagadta az engcdelmesseget.
Szókratész nem szeretett hóhérkodni, s
ez kis híján az. életébe került. Szeren
csére megbukott a harmincak uralma.
Emellett Szókratész úgyis vigyázott
magára. Volt annyira ravasz, hogy nem
társadalmi síkon űzte felvilágosító
munkáját, hanem az egyes embert igye
kezett meggyőzni, így kerülgetvén az
500 éve halt meg Flüei Szent Miklós
elfogatás és halálos ítélet Damokles
Idén márciusban volt 500 éve, hogy
kardját. Míg végül mégis bíróság elé
állították. Hatodszori kísérletre a ha Svájc védőszentje, Flüei Szent Miklós
— ismertebb népszerű nevén Brúder
lál maradt győztes.
Hetvenéves koráig — mint büszkén Klaus ( = Niko!aus) - 1487. március 21megjegyezte — nem volt dolga tör én meghalt.
Klaus jómódú parasztcsalád első gyer
vényszékkel. Hogy idáig jutott, egy
mekeként
látta meg a napvilágot 1417pelyhedzőállú, símahajú (a görög szép
ben.
Élete
tele volt megmagyarázhatat
ségideál a göndör haj volt) vércseorrú
fiatalembernek, Melétosznak, egy kö lan, csodás történésekkel. Bár írni-olvaszépszerű versfaragónak köszönhette. O ni sem tudott, mégis nagy tekintélyt
képviselte a vádat két másik férfi ne szerzett magának, volt bíró és tanács
vében is. Az egyik Anytos, gazdag ke nok, sokat kellett politikával is foglal
reskedő és fűzfapolitikus volt, a másik koznia. Nagy mértékben neki köszönhe
Lykon, a szónok. A vád szerint Szók tő, hogy a kantonok közti testvérháborút
ratész új isteneket propagál, nem törő végülis békés úton sikerült elhárítani.
dik a törvényekkel, s megrontja az Ezért kapta a „békeszerző" mellékne
vet és lett a „Haza atyja". Az említett
ifjúságot.
Valójában más bökte a tiszteletremél kantonok közti háborúskodás után meg
tó athéni polgárok begyét. Amit Camus nősült, házasságából tiz gyermek: öt fiú
úgy fogalmazott, hegy az emberek sze és öt leány származott.
ötven éves volt már, amikor család
retnek aludni, s életük tulajdonképpen
addig kellemes, míg a felkelés - reggeli - jától megválva, az Obenwalden kantoni
villamos - üzem, stb.” hatnapos körfor Flue Ranft-ban, remeteéletbe vonult, amire 16 éves kora óta, egy látomás ha
gásában telik.
tására, mindig is vágyott. Remetei ma
Szókratész nem akart semmi mást,
mint anyja foglalkozását szellemi síkon gányában mezítláb, egyszál ruhában járt
folytatni: szülésznőt játszani. Óvatosan és csaknem húsz éven át az Oltáriszentvilágrasegíteni, tudatra ébreszteni az seg volt egyetlen tápláléka. Képeken,
embert. Ez persze egyet jelent mindig szobrokon Brúder Klaust mindig imád
az abszurdum metsző levegőjének be kozva, barátcsuhában, rózsafüzérrel és
hatolásával, azzal a felismeréssel, hogy természetesen mezítláb ábrázolják. Az
a testre szabott világnézet potemkinfa- utolsó középkori misztikusok közé tar
lai düledezni kezdenek. így az athéniek tozott.
XII. Pius pápa iktatta a szentek so
nem annyira békés mosolygós bábaaszrába
1947-ben.
szonyt láttak a bölcs Szokratészben,
mint inkább kellemetlen dongót, aki
AZ EGYHÁZI MOZGALMAK
nem hagyja az embert aludni, állandóan
csipkelődik, s akit a legjobb egyszer MÁSODIK NEMZETKÖZI KOLLOKVIUMA
agyoncsapni.
Március elején, Rómától délre, az
Szókratész ezt tudta:
Albanói-tó felett fekvő Rocca di Papa
„Ti pedig — mondotta — talán rossz városkában folyt le. Az őszi püspöki
kedvűek lesztek, mint az alvók, ha fel szinódusra gondolva választották a
ébresztik őket, és csapkodtok magatok megbeszélések tárgyát: „A világiak hi
körül s engem Anytosra hallgatva köny- vatása és küldetése a ma egyházában”.
nyelműen kivégeztek, hogy aztán egész A találkozón 19 nemzetközi katolikus
további életeteket átaludhassátok, ha mozgalom képviselője vett részt, ma
ugyan mást nem küld isten nektek ir gyar részről Lukács László piarista atya,
galomból”.
a „Vigília” főszerkesztője, aki a Vati
Tulajdonképp abban állt bűne, hogy káni Rádióban is beszámolt benyomá
az ember kényelmetlen helyzetét a vi sairól és méltatta az összejövetel nagy
lágban a felismerés síkján kíméletlenül jelentőségét.

Svájc védőszentje
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LÁZÁR ÁDÁM:

A Madonna üzenethozója - Medjugorje
FÉNYEK
1985 augusztus közepén, egy hallga
tónk azzal a — későbbi életemet telje
sen megváltoztató — kéréssel fordult a
Szalad Európa Rádióhoz, hogy foglal
kozzunk részletesebben a jugoszláviai
Mária jelenésekkel.’' Mivel rovatomban,
a Kelet-európai Szemlében Jugoszlávia
az én területem, így elkezdtem az adat
gyűjtést. Egy hettel később 10 perces
műsorban tettem eleget a hallgató ké
résének. Közben magam is egyre több
kérdést tettem fel Mcdjugorjével kap
csolatban.

■ látnokok: Iván, Jakov és Marija
jelenés közben

októberében első alkalommal
utaztam le a kis jugoszláv faluba. A
katolikus ember hite és az újságíró ér
deklődése keveredett bennem, amikor
megérkeztem Hercegovinába. A jelené
sekkel kapcsolatos komplexumról vaj
mi keveset tudtam. Azóta többször jár
tam ott, és több mint hat órányi különműsorban foglalkoztam a téma kiilönléle részleteivel. Csaknem minden sza
badidőmet Medjugorjén. vagy azzal
kapcsolatos írással töltöm. Ennek elle
nére nem érzem, hogy soraimat a szak
értő csalhatatlan kinyilatkoztatásaként
kellene fogadni. Ez a beszámoló-sorozat
nem meggyőzni vagy megtéríteni akar,
csak hírt adni olyan valamiről, ami
napjainkban történik. A Mária jelené
sek minden nap megismétlődő felhívá
sáról, a mindannyiunknak szóló figyel
meztetésről igyekszem az újságíró tár
gyilagosságával beszámolni.

-

TANÚK

-

VITÁK

-

VÁLTOZÁSOK

ca, Briedge McKcnna is. McKenna nő
vér az ima alatt Vlasicnak szóló üze
netet kapott, amely így hangzott:
„Ne aggódj, anyámat küldöm hoz
zád”.
A kongresszus befejeztével Vlasic az
üzenet jelentésén töprengve tért vissza
Jugoszláviába. Néhány nappal később,
1981. junius 24-én, ennek az álmos,
addig a világ végén lévő, sokak által
Isten hatamögöttinck vélt falucskának
az élete örökre megváltozott. Ivanka —
egy akkor még ismeretlen nevű medjugorjei lány, séta közben kinyújtotta
a kezét, rámutatott a hegyoldalban tün
döklő jelenségre és így szólt barátnő
jéhez:
„Nézd, ott a Szűzanya”.
Ezzel Medjugorjén megkezdődtek a
Mária jelenések. Röviddel ezután a fe
rences rend vezetősége Vlasicot Medjugorjére helyezte át.
Június 24-én lesz hat éve, hogy ebben
a jugoszláv faluban hat izgatott gye
rek kiabálására összefutottak az embe
rek. Az akkor 10 és 16 év közötti négy
leány: Ivanka, Mirjana, Marija és Vicka, és két fiú: Iván és Jakov azt állí
totta, hogy egy ködszerű, áttetsző, gyö
nyörű nőt láttak a falut körülvevő he
gyek egyikének szikláin állni, karján
csecsemővel. Másnap a hat fiatal ugyan
abban az időben és ugyanazon a helyen
ismét látta a fiatal nőt, ezúttal széttárt
karokkal imádkozni. A csodálatos szép
ségű tünemény ekkor meg is szólította
őket. A gyerekek válaszoltak is, bár eb
ből a beszélgetésből a hat jelenéslátón
kívül más nem hallott semmit. A gye
rekek közül az egyik megkérdezte a rö
vid időre feltűnő, majd ismét semmivé
foszló látomást, hogy kinek szólítsák,
mire a csodás jelenség azt válaszolta:
„Szűz Mária vagyok, a Béke Király
nője”.
A jelenések híre futótűzként terjedt.
Harmadnap már több ezren szorong
tak a gyerekek körül és voltak tanúi,

gott kis jugoszláv faluból, Medjugorjéből, a vallási újjászületés nemzetközi
központja lett.
A negyedik nap, június 27-én, a he
lyi rendőrség összeszedte a hat fiatalt.
Bevitték őket kihallgatásra a közeli kis
városba, Citlukba. Először megpróbál
tak megfélemlíteni a gyerekeket, de
azok rendíthetetlenül ismételgették, ami
velük történt.
Két nappal később, június 29-én, a
hatóságok ismét megkísérelték, hogy
valamiképpen gátat vessenek az egyre
növekvő érdeklődésnek. Ha nem tud
ták megfélemlíteni a gyerekeket, ak
kor — gondolták — bebizonyítják,
hogy azok vagy őrültek, vagy tettetik
magukat, vagy tömeghisztéria rabjai.
A hat gyereket a mosztári kórház lé
lektani osztályára szállították, ahol alapos vizsgálatoknak vetették alá őket.
A kórház orvosai a vizsgálatok után
kijelentették: a gyerekek normálisak,
nem hallucinálnak és nem is hazudnak.
Két héttel később, augusztus 12-én
hajnali 3 órakor önkéntes rendőrökből
őrszemeket állítottak az Első Jelenések
Hegyére felvezető ösvényekhez. A rend
őrség megtiltotta, hogy bárki is felmen
jen a hegyre, amelyet már mindenki a
„Jelenések kiegyének” nevezett. (A hi
telesség megőrzése érdekében megjegy
zem: ma bárki felmehet a falu körüli
hegyekre.)
De térjünk vissza történetünk kezde
téhez, 1981-be.
Miután az Első Jelenések Hegyére a
jelcnéslátók sem mehettek fel, így na
ponta más és más helyen találkoztak.
Vagy a szabadban, vagy valakinek a
házában jöttek össze és kapták az üze
neteket a Szűztől a bűnbánat, a böjt
és az imádság fontosságáról.
Medjugorje akkori plébánosa, Jozo
Zovko ferences atya eleinte nem hitt
a jelenések valódiságában. Egy napon
azonban, hogy megkímélje a gyereke
ket a rendőrök állandó zaklatásaitól, a

I. RÉSZ: A TÉNYEK

Ezen a helyen nincsenek napos ten
gerpartok, kényelmes szállodák vagy
jó konyha, jú éttermek. Tavai)' mégis
több ember járt itt, mint bármelyik ju
goszláv
nyaralóhelyen.
Tartózkodó
becslések szerint öt, az itt dolgozó fe
rencesek szerint nyolc millió ember za
rándokolt ide 198L június 24-e óta, amikor megkezdődtek Szűz Mária azóta
minden nap ismétlődő állítólagos jele
nései.
A korábban teljesen ismeretlen tele
pülés neve: Medjugorje — „hely a he
gyek között”.
Medjugorje — a jelenéshely történe
te, Rómában kezdődik. 1981 nyaran az
Örök Városban nemzetközi teológiai
kongresszust tartottak. A jugoszláv kül
döttség egyik tagja, egy ferences atya,
Tomislav Vlasic, később elmondta, hogy
az előadások egyik szüneteben arra kert
meg néhány jelenlevőt, hogy imádkoz
zanak vele a jugoszláv egyház jövőjéért.
Az imádkozok között volt egy ír apá* Cikkünk szerzője, Lázár Adóm
(örténész, újságíró, a müncheni Szabad
Európa Rádiónál politikai szerkesztő.

A Medjugorje-i templom, gyónókkal a szabadban

amint azok a természettudományos tör
vények alapján megmagyarázhatatlan
látomásokat észlelték.
1981. június 24-e óta a jelenéslátók
nak minden nap megjelenik a Szűz
anya. A gyerekekkel folytatott „beszél
getések” során a Szent Szűz a lelki bé
kéről, megtérésről, önmegtagadasrol be
szél és úgynevezett „titkokat” biz ra
juk, meghagyva nekik, hogy ezeket
egyelőre ne árulják el.
A jelenések eredményeként az eddig
ismeretlen, világ végének számító, eldu

plébánián elbújtatta őket. A fiataloknak
itt hétszer jelent meg a Szűzanya, —
a „Gospa”, ahogy szerbül mondják.
Egyszer úgy, hogy Zovko atya is látta
a jelenést. A ferences papot annyira
meghatotta és meggyőzte az, amiről sa
ját szemével bizonyosodott meg, hogy
az esti misén az újjászületett hit tüzcvel
prédikált.
Jozo Zovko atyát augusztus 17-én
reggel a SUP, a jugoszláv államrendőr
ség letartóztatta. Lázítás vádjával há
rom és fél évi börtönbüntetésre ítélték.

Két másik ferencest, Ferdo Vlasicot és
Jozo Kriziot, akik Nyugaton megjelenő
horvát lapokban írtak a medjugorjei je
lenésekről, nyolc illetve öt és félévi sza
badságvesztéssel sújtottak.
A hosszú börtönbüntetés jól illuszt
rálja a rendszer félelmét, hogy Medju
gorje esetleg valamilyen államellenes,
klerikális összeesküvés központja lesz.
A templomot és a közelében álló fe
rences apáca kolostort az állambizton
sági szervek átkutatták. A mise-pénzt
és a hívek adományait magukkal vitték.
Egy korábbi házkutatás után a zárda,
máig ismeretlen körülmények között
porig égett.
A hatóságok azóta sem adták meg
az engedélyt sem az újjáépítésre, sem a
lebontásra. A romok néhány méternyi
re szégyenkeznek attól a templomtól,
amelyet milliók látogatnak. A beomlott
tetejű épületnek csak a falai állnak. Mi
vel a mellette, a ferencesek által létesí
tett nyilvános illemhely egyik részlege
még zárva van és a nyitvalevő haszná
latáért is fizetni kell, így a valamikori
apáca zárda kiégett falai üszkös és bű
zös emlékeztetői annak az időszaknak,
amikor a hatóságok megfélemlítéssel
igyekezték elnémítani a jelenések tanúit.
A járási pártbizottság határozatot ho
zott, amely szerint annak a párttagnak
megbocsát a szervezet, aki csak egyszer
volt a Jelenések Hegyén. Aki kétszer
ment fel, azt megróják és aki háromszor
felmerészkedett a látomások színhelyé
re, kizárják a pártból. Egy fiatalember
erre eltöprengve tette fel a kérdést:
„Velem mi lesz? Engem háromszor zár
nak ki? Én ugyanis kilencszer jártam a
hegyen”.
A helyi pártszervezet 11 személyt tá
volított el a tagok soraiból, 48-at pe
dig fegyelmiben részesített, amiért ellá
togattak a jelenések színhelyére.
A jelenéslátók ebben az időszakban
magánházaknál találkoztak. Ezt egy
re inkább megnehezítette, hogy ahova
mentek, mindig óriási tömeg kísérte
őket. Az egyik jelenés során a Gospa
azt tanácsolta nekik, hogy esténként ta
lálkozzanak a templom jobb oldalán
lévő kis kápolnában. így legalább az
őket követő tömeg is a templomba jön.
1982 februárjától két évig a jelené
sek ebben a kápolnában játszódtak le,
mindaddig, amíg Zanic, mosztári püs
pök, — aki szerint a gyerekek csak egy
olyan tömeges hallucináció áldozatai,
amelynek értelmi szerzői a ferencesek —
meg nem tiltotta nekik, hogy a kápol
nát a jelenésekre használják.
Az első Jelenések Hegyéről tehát a
„klerikális összeesküvéstől” tartó rend
őrség, a templomból pedig a helyi püs
pök tiltotta ki a jelenéslátókat.
Ezt követően kezdtek a gyerekek a
plébánián találkozni, a káplán, Iván
atya szobájában.
Nyáron a plébániahivatalt délután
négy után már teljesen körülveszi az
emberek tömege. Az épület közelébe is
csak közelharc árán lehet jutni. Néhány
perccel öt óra előtt, külön-külön érkez
nek a jelcnéslátók. Ahogy átfurakodnak
a tömegen, mindenkihez van egy-egy
szavuk, bíztatásuk, mosolyuk. Aki mel
lett elhaladnak, az megpróbálja ruháju
kat, karjukat megérinteni.
Iván atya kis szobájának falait köny
vespolcok borítják. Az ablakkal szem
beni polc felett feszület és imára kul
csolt kéz domborműve. A jelenéslátók
beszámolója szerint ez az a pont, ahol
a Gospa arca feltűnik a jelenések alatt.
Efelé fordulva imádkozzék a rózsafű
zért a gyerekek.
Háromnegyed órán át imádkoznak.
Azután, télen 5 óra 45 perckor, nyáron
(Folytatás a 6. oldalon)
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PÁZMÁNY POZSONYI SÍRJÁNAK
MEGKOSZORÚZÁSA

Pázmány Péter halálának 330. évfor
A könyv másfélszáz lapján elénk tá dulóján, március 19-én, Paskai László
Amikor Sztáray Zoltán 1964-ben köz
zétette Hataszthv Ágoston életének és rul egy mozgalmas élet minden részlete. esztergomi érsek, magyar prímás, népes
munkásságának felderítésére indított Megismerjük a Haraszthy-család múlt küldöttség élén megkoszorúzta a nagy
kutatásai első eredményeit, a figyelmes ját, hősünk ifjúságát, 1840—41-es első főpap sírját a pozsonyi Szent Márton
olvasó azzal tette le a tanulmányt közlő amerikai útját, az 1844-ben Pesten ki dómban. Az ünnepi aktuson Paskai prí
Új Látóhatár vonatkozó számát, illetve adott,,Utazás Éjszakamerikában” című más a sírra helyezte a Magyar Püspöki
az azt követő vékony füzetet, hogy a útleírást, amelyről Sztáray azt írja, Kar nemzetiszín-szalagos koszorúját,
téma további kutatásokat és egy élet bő hogy „az egykori hazai ismertetések majd elmondotta Pázmány Péter imáját.
vebb tárgyalását is megérdemli. Mert szerint a fiatal reform-nemzedék a szá
Itt említjük meg, hogy a PázmányHaraszthy Ágoston nem volt közönsé zad derekán igen nagy érdeklődéssel ol évforduló alkalmából közel 300 oldalas
ges ember, életútja olyan mozzanato vasta. A szerző valami olyasféle vilá könyv jelent meg Rómában „Pázmány
kat és állomásokat tartalmaz, amelyek got vetített eléjük, amit maguk is sze Péter emlékezete” címmel Lukács Lász
egyediek és megismételhetetlenek voltak. rettek volna — legalábbis ami az ame ló S] és Szabó Ferenc SJ szerkesztésé
Nemcsak abban az értelemben, hogy rikai szabadságclveket illeti — megva ben.
ritka kalandokon ment át és a vállal lósítani”. Aztán ismét magyarországi
kozói kedv kivételes példáit mutatta fel, évek következtek, egészen 1848-ig, a- AZ EGRI SZÉKESEGYHÁZ JUBILEUMA
hanem abban is, hogy a képzeletgaz mikor Haraszthy újból kezébe vette a
Május 7-én lesz 150 éve az egri szé
dagság magyar erényét a művészetek vándorbotot és családjával együtt ki
kesegyház
felszentelésének. A jubileum
mezejéről átvitte a gazdasági tervező- vándorolt az Egyesült Államokba. Rész
ra való tekintettel az elmúlt években
letes
leírást
kapunk
az
Amerikában
és alkotómunka területére. Működése
nemcsak a szőlőművelés, a borászat, a töltött évekről, a kaliforniai szőlőter külsőleg teljesen felújították a templo
gazdasági élet történetének, hanem az melés megteremtéséről, a különféle gaz mot, amelyet annak idején magyar épí
egyetemes magyar művelődéstörténet dasági kezdeményezésekről és vállalko tők terveztek és kiviteleztek. Építtette a
zásokról, a közéletben való szerepválla ciszterci szerzetesből szepesi püspök,
nek is fontos része.
Nemcsak az olvasók érezték, hogy az lásról, az 1861-es európai utazásról, vé majd velencei pátriárka, 1827-től egri
1964-ben kiadott Haraszthy-életrajz egy gül a nicaraguai áttelepedésről és az 1869 érseki rangra emelkedett Pyrker János
László. A nagyműveltségű, művészet
sokkal jelentősebb és terjedelmesebb mú nyarán bekövetkezett haláláról.
Sztáray Zoltán érdekes, izgalmas és pártoló főpap szíve az egri dóm altemp
vázlata és kiindulópontja, hanem a szer
ző is azzal fejezte be kutatásai első ré olvasmányos könyvvel ajándékozott lomában vörösmárvány sírkölap alatt van
szét, hogy követni fogják a továbbiak meg minket. Műve szakszerű, tudomá elhelyezve, végrendelete szerint ugyan
és egy bővebb, részletesebb, alaposabb nyosan helytálló, fogalmazása világos és is az ausztriai Lilienfelden temették el.
szabatos. A szerzőt olvasói nem vélet ahol mint ciszterci apát működött. A
feldolgozás.
Ez most itt van előttünk. Nem baj, lenül sorolják a legszebben író nyugati Nagyláng-on született Pyrker János Lász
hogy Sztáray huszonkét évig várt a szerzők közé. Ez a munkája is iskola ló székesfehérvári gimnáziumi tanárai, a
megjelentetésével. A könyv adatgaz példája a választékos és művészien ki költő Ányos Pál és Virág Benedek ha
dagsága ékes bizonyítéka annak, hogy munkált stílusnak. Méltán sorakozik tására fordult az irodalom felé. Német
a több mint két évtized nem múlt el legjobb esszéi közé és a nyugati ma nyelven verseket és hexameteres törté
eredménytelenül. A szerző az újabb ada gyar esszéirodalomnak is a gyöngyei neti eposzokat írt. Egyik bibliai tárgyú
tok tömegét dolgozta fel és építette be közé tartozik. A szerző személyes élet művét 1830-ban, ,,A szent hajdan gyön
munkájába. Nemcsak az életmű addig pályája annak a némethlászlói igénynek gyei" címmel, Kazinczy fordította ma
homályban volt részleteit világította a vonalán mozog, hogy bárhová vet is gyarra, amivel elindította az éleshangú,
meg, nemcsak ismeretlen forrásokat tárt minket a sors, igyekezzünk abból a leg ,,Pyrker-pör“ néven emlegetett irodalmi
fel, de megvizsgálta és ellenőrizte az is többet kihozni. Sztárayt a távoli, az harcot.
mertnek vélt adatokat is, kiderítvén, irodalmi közélettől messze fekvő Kali
JAKI SZANISZLÓ BENCÉS ATYA
hogy sok közöttük a téves és hibás. Mu forniába vetette a sorsa. Ott magamagá
KAPTA AZ IDEI TEMPLETON-DlJAT
latságos és tanulságos nyomon követni nak olyan műhelyt teremtett, amelyből
a tévedések útját egyik életrajzi feldol nyugati magyar irodalmunk dicsőségére
A szóbanforgó díjat 1972-ben egy
gozástól a másikig és megfigyelni, a ké mesterművek kerülnek ki.
amerikai pénzügyi szakember, John
nyelem miként tesz pontosságra és hi
Borbándi Gyula Templeton alapította azok számára,
telességre törekvő szerzőket is hibás
akik „eredeti módon közelítik meg Is
adatok kritikátlan átvevőivé. Sztáray
ten megismerését és szeretetét, és elő
EGY MONDATBAN
Zoltán felbecsülhetetlen érdeme, hogy • Szent Patrik, az írek apostola ün mozdítják a vallási fejlődést”. A 330 ezer
hiteles Haraszthy-életrajzot nyújtott át nepén, a pápa a Szent Péter templom dolláros díjat (a Nobcl-díj csak 60.000
kortársainak és az utókornak, remél ban tartott szentmise keretében, püspök dollár) eddig olyan személyiségek nyer
vén, hogy a majdani szakmunkák és ké szentelte Msgr. John Magee-t, aki ték el, mint Kalkuttai Teréz anya, Billy
lexikonok immár megbízható adatokat éveken keresztül volt a magántitkára, Graham amerikai prédikátor, a taizéi
közölnek.
Roger testvér, Szolzsenyicin, Sucnens
később főszertartásmestere.
párizs bíboros-érseke és Niváno japán
•
Az
új
esztergomi
érsek,
Paskai
Lász

A MADONNA ÜZENETHOZÓJA filozófus. Jáki Szaniszló atyának a kö
ló
beiktatása
április
25-én,
szombaton,
MEDJUGORJE
vetkező
indokolással ítélték oda a dí
volt az esztergomi bazilikában.
(Folytatás az 3. oldalról)
jat:
„A
tudománytörténet
új értelmezé
pedig háromnegyed hétkor felállnak. • A vatikáni posta Szt. Ágoston meg sét nyújtotta a világnak, új fényt vetve
Valami várakozó izgalom árad belőlük. térésének 1600. évfordulója alkalmából a tudomány és kultúra, különösen is a
A szobában mindenki némán szegezi négy értékből álló bélyegsorozatot bo tudomány és hit kapcsolatára”.
rájuk tekintetét. A feszület felé fordul csátott ki.
Jáki Szaniszló 1924-ben született
va kezdik elmondani a Miatyánkot. Az • Május 10-én, vasárnap ünnepli az Győrött. Itt végezte a gimnáziumot a
ima néhány másodperc után megsza Egyház a hivatásokért való ima 24. vi bencéseknél, majd maga is belépett a
kad. A gyerekek térdre hullanak. Meg lágnapját, amely alkalmid szolgál ar rendbe. Tanulmányait Pannonhalmán
kezdődik a jelenés. A fiatalok szemü ra, hogy a keresztény közösségek, de folytatta, később Rómában, ahol 1948ket egy láthatatlan pontra szegezve tér minden megkeresztelt hívő is imával és ban szentelték pappá és két év múlva
depelnek. Szájuk gyakran mozog, de munkával segítse a papi, misszionáriusi a Szent Anzelm egyetemen egyháztan
hang nem jön ki az ajkukon. Valami és szerzetesi hivatások gyarapodását.
ból doktorált. Röviddel ezután az Egye
földöntúli boldogság, nyugalom és kon • A harmadik lengyelországi pápai sült Államokba ment s a New York-i
centráció sugárzik arcukról. Közben el látogatásra június 8 és 14 között kerül Egyetemen fizikai doktorátust is szer
ei mosolyodnak, bólogatnak. Látható sor, ezúttal Varsó, Gdanszk (Danzig), zett, majd a kaliforniai Stanford Egye
lag társalognak valakivel. A gyerekeket Lublin, Krakkó és Csensztochova váro temen folytatott történelmi és filozófiai
nézve az a meglepő, hogy szimultán sokat keresi fel a pápa.
tanulmányokat. Számos könyvet írt
beszélgetnek a Szűzanyával. Azután • Prohászka Ottokárról, halála 60. olyan témákról, mint az ész és a komegyszerre felkapják fejüket, mintha va évfordulóján, ünnepélyes szentmisében púterek; asztronómia, fizika, teremtés;
lami, vagy valaki után néznének, aki emlékeztek meg a budapesti Egyetemi Isten létének érvei a tudományban stb.
felfelé, az ég irányába távozott.
templomban, ahol szentbeszéd közben 1961 óta a Princeton Egyetemen végez
(Sorozatunk következő részében foly esett össze és rövidesen meghalt.
kutatómunkát.
tatjuk a tények ismertetését és megis • Pálos Iván, esztergomi segédpüspök,
A Tcmpleton-díjat Jáki Szaniszlónak
merkedünk az események tanúival: a az Érseki Szeminárium rektora, március ebben a hónapban nyújtja át Fiilöp
jelenéslátókkal és lelkiatyáikkal.)
29-én, 74 éves korában elhunyt.
herceg a Windsor-i kastélyban.
M.K.

VATIKÁNI IRAT
A BIÓ-ETIKAI PROBLÉMÁKRÓL

A Pápai Hittant Kongregáció március
elején tette közzé a már hónapokkal
ezelőtt bejelentett, bio-etikai kérdések
kel foglalkozó dokumentumát, amely a
többi közt a mesterséges megterméke
nyítés, a „lombik-bébi”, az embriókkal
való kísérletezések, a génmanipulációk
problémáit illetően foglal állást. A vati
káni irat hangsúlyozza a születendő
emberi élet tiszteletének és az élet-to
vábbadás méltósága megóvásának szük
ségességét. Ami ma technikailag lehet
séges, az önmagában véve még nem fel
tétlenül erkölcsös” — emeli ki nyoma
tékosan e fontos, alapvető erkölcsi ál
lásfoglalást leszögező dokumentum.
KÉT TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ
PAPAI KÖRLEVÉL MEGJELENÉSÉNEK
50. ÉVFORDULÓJA

1937. március 14-én tette közzé XI.
Pius pápa a Mit brennender Sorge kez
detű, német nyelven írt híres enciklikáját, amelyben kemény hangon és fél
reérthetetlenül elítélte a nemzetiszocia
lizmust, — és öt nappal később került
nyilvánosságra a Divini Redemptoris
kezdetű pápai megnyilatkozás, amely a
kommunizmus hasonló elítélését tartal
mazza. „Az 50 évvel ezelőtt írt pápai
figyelmeztetések a kommunisták felé ma
sem vesztették érvényüket” — írja a
KNA, a német katolikus hírügynökség
kommentárja. — „Talán csak napjaink
ban valósul meg, amire XI. Pius pápa
akkor hívta fel a papokat: Menjetek
a munkásokhoz, elsősorban a szegény
munkásokhoz, és egyáltalán: menjetek
a szegényekhez, kövessétek ezáltal
Krisztus és az ö egyháza tanítását”.

a „Turini lepel“
Egy kedves olvasónk levélben szigo
rúan megrótt bennünket, amiért azt ír
tuk legutóbbi számunkban, hogy a ma
gyar köztudatban a „turini lepel” meg
nevezés vált fogalommá és nem a „to
rinói”. Fölényeskedve kioktat arról fa
mit ugye minden „focidrukker” tud),
hogy „az olasz város hivatalos földraj
zi elnevezése Torino”, csak németül Turin. így igaz! Olvasónk úgy látszik,
nem értette meg, vagy félreértette a kis
glossza mondanivalóját. Megismételjük
a kulcsmondatát: „ . . . a lepelnek ma
gyarul ’ turini’ a jelzője, jóllehet Torinó
ban van”. Vagyis annak ellenére „tu
rini”, hogy egy Torino nevű városban
van. Szóval egy nyelvi hagyományt
próbáltunk életben tartani (nem sok si
kerrel!).
Per analógiám a sok közül: Az ún.
Halotti beszéd és az Ómagyar Mária
siralom utáni legfontosabb nyelvemlé
künk a „Königsbergi töredék”. Königsberget, a várost, nevével együtt elsöpör
te a történelem, de a „töredék”, szeren
csére, nem pusztult el a 2. világháború
ban, ahogy sokáig hitték. Megvan, és
pedig a régi helyén. Azazhogy Kalinyingrádban, mert ma ez „a város hiva
talos földrajzi elnevezése”. A nyelvem
lékről szólva azonban mimagunk (s még
néhányon) maradunk továbbra is a ha
gyományos „königsberginél”. Arabusul
beszélő olvasótársunk viszont, ha követ
kezetes akar lenni, „Kalinyingrádi töre
déket” fog mondani. Mondja, ha neki
így jobban tetszik.
(—)
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Washingtonban, március 14-én temet
te!: a külföldön élő magyarok püspökét,
■ ! a n y i L a s z ! o t , aki — mint
már írtuk — március 6-án, Kölnben
halt meg szívroham következtében. Az
elhunyt püspök lelkiüdvéért Rómában,
a piaristák San Pantaleo templomában
tartott engesztelő szentmisét Kada La
jos ersek mondotta. Vele együtt miséz
tek, a piarista atyakon kívül, a római
magyar papság képviselői, köztük Danko László, a kalocsai egyházmegye új
apostoli kormányzója.
*

Genfben, az ENSZ emberjogi bizott
ságának ülésszakán az osztrák küldött
ség javaslatát a fegyveres katonai szol
gálat lelkiismereti okokból történő meg
tagadása ról 26 szavazattal kettő ellené
ben elfogadták. A szocialista tömb és
néhány állam kiküldöttjei, összesen 16an, tartózkodtak a szavazástól. A ha
tározati javaslat értelmében a fegyve
res katonai szolgálat megtagadása lelki
ismereti és vallási okokból jogos: hozzá
tartozik a gondolati-, lelkiismereti- és
vallásszabadság alapvető emberi jogá
hoz. A javaslat felszólítja az ENSZ, tag
államait: tegyék meg a szükséges intéz
kedéseket, hogy állampolgáraik élhesse
nek ezzel a jogukkal.
KATHPRESS
Harminc eves tilalom után, a kínai
hatóságok első ízben engedélyezték 12
fiatal nő kolostorba lépését. Mint az
„Új Kína” hírügynökség jelenti, a be
öltözés ceremóniáján Micliacl Fu Ticshan pekingi püspök elnökölt és beszé
det intézett a fiatal novíciusokhoz.
*

A KNA jelentése szerint Ratzinger bí
boros nem számol a Mária-év meghir
detése és az új enciklika közzététele
miatt újabb feszültségek keletkezésével
protestáns testvéreink részéről. Újság
írók kérdésére elmondta: „A dokumen
tum oly mértékben áll bibliai alapokon,
hogy protestáns barátaink sok érdekes
anyagot találnak majd benne. A szöve
geket a szentírásból vezeti le a pápa s
a problematikus részeknél (Mária, a ke
gyelmek közvetítője; a kegyelemközvetítö személye) olyannyira bibliai és em
beri módon nyit új távlatokat, amelyek
a kereszténység közös gondolkozását
készíthetnék elő. A pápa a Mária-évvel
„az idők jelét akarta interpretálni a hit
fényénél és kidomborítani Szűz Mária
szoros összetartozását Jézussal és az
egyházzal” — mondotta a kardinális.

,,/l katolikus egyház krónikája” című
litván szamizdat folyóirat II. János Pál
pápához intézett levelet közöl, amely
ben kifejezésre jut a litván katolikusok
ama reménye, hogy a pápa még ebben
az évben — a litván nép kereszténnyé
válása 600. évfordulójára — ellátogat
Litvánia fővárosába, Vilniusba. A nagy
jubileumra a litván püspöki kar már
jóideje meghívta a Szentatyat, de a
szovjet hatóságok eddig még nem adtak
erre engedélyt.
KATHPRESS
:!=

A genfi magyarság március 14-én
tartotta meg nemzeti ünnepét a Genfi
Magyar Club rendezésében. Az ünnepi
beszédet Vadnay Zsuzsa irono mondot
ta. Kukorelly Ilona (cselló) és Kukorelly György (zongora) művészi játékát
©

MEGJELENT

•

FEJŐS OTTÓ második verseskötete

„Áttetsző fény”
címmel. Az illusztrációkat Szaniszló Júlia
készítette. Ara: 21.— DM. Megrendelhető
az Életünk címén.

a zenéértő genfi közönség lelkes taps
viharral jutalmazta. Az est második ré
szeken lejátszották a „Feltámadott a
tenger” c. színes magyar filmet.
Szentmise es azt követően meghitt
ünnepség keretében emlékeztek meg
március 28-án a Mindszenty bíborosról
elnevezett innsbrucki magyar diákott
hon alapitasanak 30. évfordulójáról. Az
ünnepi szentmisét az Otthonnak har
minc éve igazgatója, dr. Gróh Béla
együtt celebrálta Valentiny Géza prelatussal, a becsi Európai Segélyalap ma
gyar osztályának vezetőjével, aki a mi
se végén felolvasta a Szentatya üdvözlő
táviratát. A pápa áldását küldte a kül
földi magyarság e nagyszerű intézmé
nyének, ahol eddig több mint ezer ma
gyar diák tanulhatott és talált otthonra.
*
UGANDA. Kadhafi líbiai elnök Ugan
dái látogatása alkalmával a kampalai
mecsetben felszólította az ugandai mu
zulmánokat: térítsék át az ugandai ke
resztényeket az iszlámra, mert a keresz
ténység nem afrikai vallás és mert az
egyház az elnyomást és a gyarmatosí
tást elősegítette. - Dániel Arap Moi, a
szomszédos Kenya elnöke, a katolikus
tanítók kollégiumának gyűlésén kijelen
tette, hogy a kereszténységnek több af
rikai gyökere van, mint más vallások
nak. „Aki csak egy kicsit is ismeri Af
rika történetét - mondta a kenyai el
nök - tudja, hogy a kereszténység kez
detei Afrikára nyúlnak vissza, legjobb
példa rá Szent Ágoston.” — Egy ugan
dai anglikán püspök, Festő Kivengere
pedig kijelentette, utalással Kadhafi sza
vaira, hogy: „Ha az ugandai elnök, aki
nemrég látogatta meg Líbiát, tett volna
ott hasonló nyilatkozatot, a muzulmánok
valószínűleg halálra kövezték volna. Ami
pedig az iszlám misszionáriusait illeti,
tény, hogy egyik kezükben a koránnal,
a másikban a rabszolgaság láncaival ér
keztek.

EGY MONDATBAN
• II. János Pál pápa három spanyol
karmelita apácát és két spanyol papot
avatott boldoggá. (A spanyol polgár
háborúban közel 7.000 papot és apácát
gyilkoltak meg.)
• A német Karitász jelenti, hogy szo
ciális intézményeiben mintegy 11.000 fi
atal férfi teljesít fegyvernélküli katonai
szolgálatot. (Az evangélikusoknál kb.
ugyanennyi.)

• A francia hírügynökség, az Agence
Francé Press (AFP) jelentése szerint, a
román titkosrendőrség az utóbbi hetek
ben számos magyar értelmiségi személy
nél tartott házkutatást, így két maros
vásárhelyi református lelkész: Fülöp
Dénes és Horváth Levente lakásában,
és a magyarnyelvű vallásos könyveket
elkobozta.

• László István burgenlandi püspök és
Dr. Gustav Reingrabner evangélikus szu
perintendens március 19-én, a Rohonc-i
(Rechnitz-i) plébániatemplomban „Jézus
útján járni” mottóval tartottak közös
nagybőjti istentiszteletet.
• A Szentatya kihallgatáson fogadta
Roger Schütz testvért, a Taizé-i ökume
nikus szerzetesrend priorját.

• Spanyolországban tartották meg a
Keresztény Életközösségek Világszövet
ségének kongresszusát, melynek fő té
mája a KÉV tagjainak küldetése. A
KÉV a Mária Kongregációk új neve, —
amelyet 1563-ban alapított Rómában
egy belga jezsuita atya, akit még Loyo
lai Szent Ignác vett fel a rendbe.

® Spanyolországban a papi hivatások
szama, hosszú stagnálás után, örvende
tesen ismét emelkedik.
MUTATÓSZAMOK

A Pápai Évkönyv legújabb kiadásá
nak statisztikai adataiból többek közt
megtudhatjuk, hogy 1985-ben a megyés
főpásztorok, érsekek és püspökök száma
2.421 volt, a címzetes érsekeké és püs
pököké 1.990. A Bíborosi Kollégium 142
tagot számlált. A papok száma 403.380
volt, ebből 253.419 egyházmegyés, és
150.161 szerzetes, összesen 6.734 papot
szenteltek, 4.778-at egyházmegyés- és
1956-ot szerzetes pappá. Az állandó
diakónusok száma jelenleg 12.541.
*
Az utolsó olyan hazai népszámlálás,
amely a felekezeti hovatartozást is kér
dezte, 1949-ben volt. Az akkori adatok
szerint az ország lakossága így oszlott
meg felckczetileg (százalékosan): római
katolikus 67.8; görög katolikus 2.7; re
formátus (kálvinista) 21.9; evangélikus
(lutheránus) 5.2; izraelita 1,5; egyéb
0.9. — Az újabb vizsgálatok különösen
a reformátusok létszámának csökkené
sét jelzik.
(Élet és Tudomány)

Az élet könyvéből
AUSZTRIA
Graz: Keresztelés: Április 5-én keresz
telték Molnár Renáte és Nakolnig Vilmos
leányát Pamina Katalint.
Linz: Ilalottaink: Rigó János nyugdíjas
77 éves korában; Kalu József 59 éves ko
rában hunyt el. Öt március 3-án temettem
a St. Martin-i temetőben. Március 2-án
hunyt el Hoffmann Károly 64 éves korá
ban. Hosszú és fájdalmas betegség vetett
véget földi életének. Az Urnatemető ra
vatalozójában szenteltem be, majd március
16-án helyeztük el az urnáját a St. Martin-i temetőben. Bogdán László honfitár
sunk 42 éves korában hunyt el. Éjjel halt
meg. Előző nap még elvégezte munkáját a
munkahelyén. Beszentelése március 12-én
volt az urnatemető ravatalozójában.

BELGIUM
Brüsszel: Ilalottaink: Novák József (54
éves) hosszas szenvedés után elhunyt. Már
cius 19-én temettük nagyszámú magyar
és belga ismerősök őszinte részvételével.
Mme. De Varenberghe szül. Mayer Jolán
(74 éves) temetése öt pap szentmiséje után.
A magyarság énekelt a szentmisén a zsú
folásig megtelt templomban^ Mindenki sze
rei te. Egy nagyon régi magyarral lettünk
kevesebben. Imádkozzunk értük és csa
ládjaikért.

HOLLANDIA
Ginczinger Jakabné néhai Bcck Bálint
felesége, szül. Kálmán Anna, a betegek
szentségével megrösítve, 86 éves korában
Brunssumben elhunyt. Nyugodjon békébsen.

Németország
Essen: Keresztelés: Március 28-án a keresztség szentségében részesült. Jákli Dá
niel Áron, Jákli György Gottfried és Ko
vács Enikő Mária fia. A keresztséget kü
lönösképpen is ünnepélyessé tette, hogy a
keresztvizet a nagyszülők a Jordán folyó
ból merítették és hozták magukkal szent
földi zarándokútjukról. Isten áldása kí
sérje a megkereszteltet életútján.
Essen: Halálozás: Március 12-én temet
tük Unferdorben János Moers-i lakost,
aki közlekedési baleset áldozata lett. A
megboldogult 63 éves volt és Baranyából
származott. Nyugodjék békében!
Mainz: Halálozás: Merényi László hon
fitársunk 1986. szeptember 5-én hunyt el,
Schöneckben. R.I.P.
Március 21-én Magyarországon elhunyt

Pfciffer András (74 éves), Vangyia József
szeretett nagybátyja.

ÉRTESÍTÉS
Az Isteni Megváltóról nevezett magyar
nővérek linzi Szent Margit otthonában
nem lesz az idén — kivételesen — ma
gyar lelkigyakorlat nővérek számára.
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HIRDETÉSEK
Szeretettel meghívunk minden magyal’
tánczcne-kedvelőt rendezvényeinkre. Ven
dégszerepel a Növi Sad-i Rádió és Televí
zió magyar műsorának tánczenekara, az
ún. „3 + 2“ — Európa egyik legnépszerűbb
zenekara. Fellépnek Münchenben június

13-án, szombaton, 19.00 órai kezdettel, a
Hotel Bayerische Ilof-ban. — Jegyeket
elővételben június 1-ig vállalunk az alábbi
címen: Fehér Árpád és Veronika, telefon:
(073 93) 20 69 — A jegyek ára elővételben:
DM 25.— (a helyszínen: DM 30.—; diákok
nak: DM 10.—)
A zenekar még az alábbi helyeken vendég
szerepel: Ravensburg: június 14; Rottcn-

acker: június 16; Stuttgart: június 17.
Hanglemezek és magnószalagok rendelésé
re is van lehetőség! Érdeklődni a fenti
telefonszámon lehet.

Magyar anyanyelvű egyetemi tanár, aki
megtartotta fiatalságát, egészséges, jóked
vű és rajong a sportokért, szeretné meg
osztani gondtalan életét egy fiatal, komoly,
nemdohányzó, igaz magyar lánnyal, aki
ben van lelkesedés, idealizmus, vágyódik
kölcsönös megértésre, szeretetre és érzi
magában, hogy képes egy mély lelki kap
csolat kiépítésére, amely alapja az igazi
boldogságnak. Ha érzései visszhangot vál
tanak ki, kérem írjon „Túl az Óperencián . . .“ jeligére a kiadóhivatalba.

Jugoszláviában élő, elvált, magyar mezőgazdás férfi, 32 /174 / 60, megismer
kedne 22—33 éves, magyar, Nyugat-Európában élő hölggyel, házasság céljából.
Fényképét külön kérésre visszaküldöm.
Válaszokat „Tisza” jeligére a kiadóba.

Jelenleg Nyugat-Ncmetországban élő, 40/

167/65, gyermektelen, csinos, intelligens,
természetet kedvelő, sokoldalú magyar
hölgy rendezett magyarországi anyagiak
kal, komoly szándékú, vidám alaptermé
szetű, korrekt férjet keres. „Kékmadár”
jeligére a kiadóba.
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MEGJELENT
Varga László legújabb könyve:
NEW YORKTÓL MALLORCÁIG
ÉS VISSZA

•

A könyv három részből áll. Az elsőben
a szerző mallorcai visszavonulásának si
kertelenségét írja meg. A másodikban Eckhardt Tiborról ír, valamint közli Vas Zol
tánnal, a háború utáni egyik kommunista
vezetővel New Yorkban folytatott beszél
getéseit a kommunista párt belső titkai
ról, a vezetők brutalitásairól, a Szovjet
unióban töltött elrettentő időszakáról, va
lamint Moszkva elképesztő magyarorszá
gi harácsolásáról, a forradalom alatt Nagy
Imre melletti szerepéről és hogy kik és
miért határozták el Rajk László kivégzését.
A harmadik részben az Amerikában több
helyütt bemutatott Körbe-körbe című szín
mű olvasható, amelyben a háború előtti
és utáni élet eseményei kerültek — elő
ször — színpadra.
A 187 oldalas könyv a szerző kiadása.
Ara — félkemény kötésben, postaköltség
gel — 14 US 8. A csekk egyidejű bekül
désével megrendelhető a szerzőnél: 141
East 33rd St., Box 64, New York, N.Y.
10016, — később nagyobb könyvkereske
désekben. Az Amerikán kívül élők a könyv
árát amerikai bankra kiállított csekken,
nemzetközi pénzesutalványon, vagy kész
pénzben küldjék.

Dr. Gosztonyi Pctcr:
MAGYARORSZÁG
A II. VILÁGHÁBORÚBAN, I., II., III.
A három kötet együtt 100.— DM. Megren
delhető: HERP DRUCK, 8000 München 40,
Amalienstr. 67.

IRODALMI ESEMÉNY!
A Stockholmban élő Szente Imre el
készítette a Kalevala új magyar fordítá
sát. A kiadás előtt álló kb. 400 oldalas
könyv ára DM 35.— vagy US 8 16.— pos
taköltséggel együtt. Előzetes megrende
lés a Nemzetőr nevére kiállított csekken
(nem bankon át!) „Kalevala" meg
jelöléssel: Ferchenbachstr. 88, D-8000
München 50.

EGYETLEN OTTHONBÓL SEM HIÁNYOZHAT A BIBLIA !

VEGYE IGÉNYBE A KATOLIKUS MAGYAR SAJTÓ MUNKAKÖZÖSSÉG
— KUPA — JÓKÖNYV SZOLGÁLATÁT! ! !
Részletes árjegyzékünk gazdag választékot nyújt magyar nyelvű vallásos témájú
könyvekből: Bibliák, énekes- és imakönyvek, hittankönyvek, lelki olvasmányok,
hittudományi és filozófiai kiadványok, életrajzok, szépirodalmi művek, folyóiratok
és magnókazetták. — Néhány cím készletünkből:
BIBLIA, Ó- és Újszövetségi Szentírás
DM 36.—
KÉPES BIBLIA
DM 20.—
HOZSANNA, teljes kottás népénekeSkönyv
DM
8.40
HITÜNK ÉS ÉLETÜNK
DM
7.50
1000 TALÁLKOZÁS A SZÜZANYÁVAL Medugorjéban
DM 12.—
CHESTERTON: Aquinói Szent Tamás
DM
8.40
CRONIN: A mennyország kulcsa
DM 12.—
MOODY: Élet az élet után
DM 14.40
WEST: Az ördög ügyvédje
DM 12.—

Kérje árjegyzékünket I Postán is szállítunk I
Címünk: KUPA, Distclfinkweg 21, D-8000 München 60, ® (0 89) 8 11 14 24

II

NYÁRI CSERKÉSZTÁBOR
A Magyar Cserkészszövetség Európai
Kerülete idei nyári nagytáborát
LISZT FERENC
halálának 100 éves évfordulója emlékére
1987. július 29-től augusztus 10-ig
tartja meg a kastli magyar gimnázium
melletti mennersbergi erdöcskében, —
míg kiscserkészeink a közeli bárnhofi va
dászházban. - Jelentkezni lehet a cser
készcsapatok parancsnokainál, szórvá
nyoknak pedig a cserkészkerület köz
pontjában: Ung. Pfadfinderbund, Oberföhringer Str. 40, D-8000 München 81.
® (0 89) 98 26 37 / 38.
Kívánatra ismertetőt szívesen küldünk.
Kerületi parancsnokság

MAGYAR HENTESÁRÚ !
Jóminöségű árúinkat mindenlrol ismerik!

RENDELJEN ÖN IS ! HAZAI IZEIK !
1 kg 16.—
Friss töpörtyű
1 kg 15.—
Friss kolbász
1 kg 18.—
Füstölt kolbász
1 kg 20.—
Száraz kolbász
Ha elégedett, mondja el bar át aina k !
1 kg 32.—
Őrig. Pick-szalámi
32.—
Őrig. “Szegedi" paprikás szalá:mi
1 kg 18.—
Finom “Debreceni"
1 kg 18 —
Paprikás “Puszta" szalámi
Krakaui paprikával v. nélküle 1 kg 12.—
1 kg 18 —
Fokhagymás sonkaszalámi
Sonkaszalámi Pol. Art. 90 % soivany 22.—
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12.—
Üzemünkben szeretettel v;ár;juk!

Próbavásárlásnál 10 "'a áreng edmériy !
Szállítunk utánvéttel vagy számlára.

VIKTOR PÁL hentes-mester
7063 Welzheim, Lerchenstr. 29
Telefon (éjjel-nappal): (071 82) 67 36
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Minden magyar bélyeget
hiányjegyzék alapján szállítunk!
— Kérje ajánlatunkat! —
Specialitások: Levelek - Ritkaságok
- Zeppelinrepülések - Tévnyomatok
- Különlegességek állandó vétele és
eladása.
Kérje díjtalan készletjegyzékünket.
Postacím: TÁL AG Abt. Philatelic
Postfaeh 631, CH-9001 St. Gálién
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„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten
Inh.: O. Bayer
Kreitmayerstr. 26 - 8000 München 2
Telefon (0 89) 1 29 63 93
DM
Egri Bikavér
Alföldi Olaszrizling I.
Alföldi Kékfrankos I.
Abasári Rizling 0.7
Debrői Hárslevelű
Badacsonyi Kéknyelű
Badacsonyi Szürkebarát
Soproni Késfrankos
Villányi Burgundi
Hajósi Cabernet
Bogiári Olaszrizling
Bogiári Kékfrankos
Bogiári Cabernet-rosé
Csopaki Rizling
Zöldszilváni
Tokaji Aszú 4 puttonyos
Tokaji Aszú 3 puttonyos
Vilmos körtepálinka
Császárkörte
Kecskeméti barackpálinka
Cseresznye pálinka
Szilvapálinka
Kosher Szilva pálinka 0.8
Hubertus
Beverage Bitters 0.5 lit.
Pick szalámi
kg
Csabai
kg
Gyulai
kg
Házi kolbász
kg
Kalocsai tarhonya
‘/i kg
Nagykockatészta
*/s kg
Paprika káposztával
0,7 lit
Hegyes eröspaprika
Hegyes csípőspaprika
Disznósajt
kg
Véres-, májashurka
kg
Gulyáskrém tubusban
— Üvegárút is szállítunk —
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1987 május

ÉLETÜNK

8

I

7,30
5,70
5,70
5.95
6,80
7,20
7,30
6,80
7,30
7,30
6.—
6,—
6,—
6.80
7.30
14.50
12,50
24.50
19.50
27,—
24.50
17,50
32,—
21.—
17.—
27,—
25,—
23,—
19,—
3,60
3,50
4,90
4,90
4,90
12,50
13,—
1,80

HIRDETÉSEK
Hivatalos órák a hirdetésekkel és az
erdélyi segélycsomagokkal kapcsolatban:
hétfötöl-péntekig, 14.00—17.00 óra között.
Kérjük kedves olyasóinkat, hogy csak
ezidöben érdeklődjenek telefonon.

Magyar munkások! Tiszta népi forra
dalmunk 3.0.zévfordulója alkalmából meg
jelent yerseskötetem: Társadalmon kívül
címmel. Ára: Skr. 110.-, DM 35.- vagy
US S 20.-, portóval. Megrendelhető:
Tóth G. Lajos, Postgiro Nr. 400 2617-1,
Göteborg, Schweden címen.
Gyermekemnél, sokat itt tartózkodó. 57
éves, 164/ 60, fiatalos, mérnök özvegye ke
resi fiatalos, vallásos, belső értékekkel
rendelkező férfi ismeretségét 70 éves korig.
Időskorban hazatelepülő is érdekel. „Há
zasságok az égben köttetnek" jeligére a
kiadóba.
Tanárnő unokahúgom (32 éves, szenzibilis, feketehajú szépség, ideál-méretekkel)
Budapestről Stuttgartban tölti nyári sza
badságát. Esetleg megismerkedne hozzá
illő, jól szituált, diplomás magyar úrral.
Fényképes válaszokat „Vera" jeligére a
kiadóba kérünk.
Építésztechnikus, 39 éves, 156 / 62, bar
nahajú, zöldszemü, férjet keres magának.
Kalandok nélkül. Választ a szerkesztőségbe
várok: „Adám hol vagy?" jeligére.
Ezúton keresem és szeretném megtalálni
mindenben megfelelő társam, házasság
céljából, 55 éves korig. 34 éves, Düssel
dorfban élő, kissé zárkózott, egyedülálló,
lelkiekben gazdag és érzékeny nő vagyok.
Egzisztenciával jelenleg nem rendelkezem.
Korrekt bemutatkozó levelet várok: „Bu
dapest" jeligére a kiadóba.

Eladó festmény. Párizsban élő, hírneves
magyar festőművész, Gáli Fercncz műve.
Érdeklődők „Nagyon szép" jeligére a ki
adóba írjanak.
Magyar tanárnő, nevelőnői, házvezetőnői
vagy más munkát vállalna. ® 0036 99 /
16 270. „Munkavállalási engedélyem van"
jeligére a kiadóba.
Bildhauerin, arbeitet auch mit Tón —
sucht einen Mazen. Kontaktadresse bei
dér Zeitschrift „Életünk".
Ausztriában, a magyar határtól 25 kmre, csendes kis burgenlandi faluban jó ál
lapotban lévő, felújított, 3 szobás, össz
komfortos parasztház, 1000 m*
2 gyümöl
csöskerttel eladó. Ara: 800.000 Schilling.
Komoly érdeklődők írjanak „Csendes ott
hon 87" jeligére a kiadóba.
Canncs-i villánk utolsó emelete — két
szoba, terasz, fürdőszoba — 3—4 személy
re kiadó. Cannes - le Cannet, 4 rue du Cros,
06110 ® 93 45 75 96.

Hiteles törvényszéki fordító és tolmács
vállalja műszaki, tudományos szövegek és
okmányok fordítását németre / magyarra.
Számítógépes szövegfeldolgozás, rövid ha
táridők, olcsó árak. Kérjen árajánlatot!
® 0761 / 58 39 63. Judit Neumann, Hansjakobstr. 30, 7803 Gundelfingen.
Ispánky atya emlékiratai — a majdnem
800 oldalas börtönnapló tartalmazza a
Mindszenty per eddig ismeretlen részle
teit. „Az évszázad pere" címmel megje
lent Kanadában, Vörösváry István kiadá
sában. A könyv ára: vászonkötésben $
30 + 3 postaköltség. Megrendelhető az öszszeg előzetes beküldése mellett az alábbi
címen: Danubia Book Company, 58, Chatsworth Rd., GB — London N.W. 2.
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i • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE • §
g Hirdetéseket csak a hirdetési díj g
§ befizetése után tudunk közölni ! g
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VIDEÓ - FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
FOTOMUNKÁK - PASSFOTO

FOTO DOBOS
Rindcrmarkt 16
8000 München 2 - Telefon (0 89) 26 51 12

MAGNUS INGATLANFORGALMI VÁLLALAT

<

ígéretünkhöz híven ezúton informáljuk az ÉLETÜNK olvasóit:
Megjelent az új jogszabály, amely a külföldiek ingatlanvásárlását rendezi.
A „Magyar Közlöny" 1987. márciusi 10-i számában megjelent a törvényerejű
rendelet. — Rövid kivonat a fenti rendeletből:
1. Külföldön állandó lakhellyel rendelkező magánszemélyek, lakásokat cs
üdülőket tartós használatba vehetnek Magyarországon.
2. A „tartós használatiba vételt a telekkönyvbe bevezetik és a szerződés
maximálisan 30 évre köthető.
3. Az üdülök részleges (Time Sharing) használatba vétele is lehetséges.
A MAGNUS ingatlanforgalmi vállalat egy Nyugat-Németországban törvényesen
bejegyzett cég, amelynek üzletvezetője Steinhübel Károly már 1973-tól foglal
kozik az ingatlanközvetítéssel és jogosult a § 34c üzletek (értékesítés tervrajz
ról) lebonyolítására is.
Ez a 25 éves tapasztalat a németországi és spanyolországi ingatlanközvetítésben
valamint ezt kibővítve a magyar bankok és vállalatok elsőrendű kapcsolataival,
biztosítja az olvasók maximális tájékoztatását.

ÉRDEKLŐDŐKNEK SZÍVESEN ÁLLUNK SZOLGALATARA!
MAGNUS GmbH
6000 FRANKFURT / M. 56

GENERÁL
AGENTUR

lm Feldchen 35

Telefon (061 01) 4 7712
NT ERNÁT lONALE REPRA5ENTANZ

Telex: 4 18026 rcisc-d
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HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési díjak 1986. november 1-től:
Apró-, házassági-, általános hirdetés ára
soronként (kb. 40 betű)
DM 5 —
Jelige portóval
ü• - ■ ■ esetenként
■ • • árazunk.
Külön kívánságokat
8—
DM
Üzleti hirdetések soronként
DM 16 —
Nagybetűs (kétsoros) sor
Keretben megkezdett 5 cm-énként
DM 10 —
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Egymásután háromszoros hirdetés esetén
10 °/o kedvezmény.
Egymásután hatszoros hirdetés esetén
20 "/» kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 % kedvezmény.
Egész Nyugat-Európában
olvassák lapunkat honfitársaink !

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal
Obcrföhringer Str. 40.
D-8000 München 81
Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38
Felelős Kiadó:
a Magyar Kát. Főlelkészség.
Főszerkesztő: I’. Szőke János.
Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.

Rcdaktion und Herausgeber:
dic Ungarische Oberseelsorge,
Obcrföhringer Str. 40
8000 München 81,
Telefon: (0 89) 98 26 37 38.
Chefrcdakteur: P. János Szőke.
Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.
Abonnement: DM 20.— pro Jahr und
nach Übcrsee mit Luftpost DM 30—
ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik szét és ná
luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész, oda a kiadóhivatal küldi
az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 20.—
vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 30.—
Lapzárta: minden hónap 15-én.
Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el.
Postscheckkonto München:
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80
Kath. Ungarn-Seelsorge. Sondcrkonto
Bankkonto: Bayer. VereinSbank,
Konto-Nr, 145 357 - BLZ 700 202 70
Kath. Ung. Scelsorge „Életünk".
Druck: Danubia Druckerei GmbH,
Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

ÚJ TERJESZTŐ! Közi-Horváth: „Lé
ben und Sterben von Bischof Apor" (DM
18.—) c. könyvét ezentúl a Freundeskreis
Maria Goretti terjeszti. Címe: Planegger
Str. 22 B, 8000 München 60. ® 8 34 20 50.
A M C BEMUTATÓ
Telefon: (0 81 21) 7 11 26

CAC. RÉS — CACJB szülőktől magyar
vizsla-kölykök elandók. Cím: Czibere La
jos, Eversbuschstr. 74, D-8000 München 50.
8 12 24 64.
Értelmiségi másodállást vállalok! Ma
gyar humán egyetemi végzettségem van.
dr. Judit Kistamas-Hejjas, Gymnasiumstr.
17, D-6520 Worms.
Segítség! Kivel lehet filozófiáról, magyar
irodalomról értelmesen társalogni?! Fiatal
házaspár keresi értelmiségiek társaságát!
„Mannheim környéke" jeligére.
Keresek l'/í szobás lakást Münchenben
vagy környékén ca. 500.— DM-ig. Esetle
ges ajánlatokat „Olcsó lakás" .jeligére a
kiadóba kérek.
Szcretetre, megbecsülésre, meghitt ott
honra vágyó 60-as művelt férfi ismeret
ségét keresi házasság céljából, csinos, in
telligens, házias, független nő. Fényképes
választ „Diszkréció" jeligére a kiadóba.
Svájcban élő, 42 éves, 165 cm magas,
csinosnak mondott, több nyelvet beszélő
és jó kedélyű nő, keresi komoly gondol
kozást jellemes, intelligens és magabiz
tos férfi ismeretségét. Fényképes választ
„Szép az élet" jeligére a kiadóba kér.
1987. május 23-án, szombaton 19.00 órakor
a zenefőiskola nagytermében (GroBer Festsaal dei- Musikhochschule, Arcisstr. 12,
München 2) hangversenyt rendez a Né
met-Magyar Szövetség. A müncheni man
dolinzenekar Beethoven, Mozart, a ma
gyar szólisták Bartók, De Sarasate, Haydn,
Brahms darabokat adnak elő. Jegyeket le
het vásárolni: Amtl. Bayerisches Reisebüro
(abr) Bahnhofplatz 1, Karlsplatz 11 és Promenadeplatz 12 alatt, valamint az esti
pénztárnál. 10.— DM-ért.
„Hiányod átjár, mint huzat a házon".
Régóta érzem, hogy élned kell valahol itt
a közelemben, csak én még nem találtam
Rád, drága lány! Ügy élsz bennem, hogy
szépségednél csak műveltséged nagyobb,
elmúltál 17, de még nem vagy 30. Fény
képes, kézzel írott leveled segít majd, hogy
rádtaláljak! „Szom.jan halok a csobogó
forrás mellett" legyen leveled iránytűje.
Eladó Siófokon egy 120 m2 alapterületű
ház, 600 m2 telken, 300 m-re a Balatontól.
Érdeklődök forduljanak Mme Lecoeuvrehoz, 20, Rue Ste. Geneviéve, F-92000
Nanterre. Tel.: 47 2907 10.

Ének, gitár és zeneelméleti oktatást vál
lalok. Gál Csaba, 8000 München 40, Rambergstr. 6, ® 39 18 57.
Erdélyért tenni akaró üzletemberek, vál
lalkozók. kazetta- és hanglemezkereskedők
figyelmébe! Eladó kizárólagos sokszorosí
tási és terjesztési joggal a dicsőséges „Er
délyi bevonulás“-ról szóló kazettám. (Ar
chív anyag, egyedi példány, történelmi do
kumentum, szüléink felejthetetlen élmé
nye.) •— Csengersíma: A riporter megrázó
szavaival, a vezénylő honvéd ezredes: Elő
véd indulj! — parancsszavával. — Szat
márnémeti: Antal Sándor polgármester a
kormányzó úr kezébe adja a várost. —
Nagyvárad: Szent László városa; egy mun
kás megható beszéde. — Kolozsvár: Horthy
Miklós ünnepi beszéde. — Marosvásárhely:
az otrantói hős, — a volt tengerésztiszt
szolgálatra jelentkezik! — A bevonulásról:
gr. Teleki Pál, gr. Bethlen György, br.
Kemény János, Koós Károly, Bullái Do
mokos (az Erdélyi Néplap alapítója), Nyíró
József, Asztalos István, Tamási Áron és
Szentimrei Jenő. — Riportok: a marosvá
sárhelyi református templomból; a Házsongárdi temetőben a két Bolyainál; a
Békás-szorosban; a siklódi székely fonó
ban. •— Időtartama: 63 perc. Érdeklődők
levelét „Erdély" jeligére a kiadóba várom.

NEMZETŐR KÖNYVEK
Glória victis 1956—86, 3. kiadás,
156. old.
US g 10.— DM 20.—
Független Fórum — Szamizdat
antológia, 336 old. US g 17.— DM 35.—
Tollas Tibor: Forgószélben
Válogatott versek, 250 old. fűzve 30._
vászonkötésben 38.—
Fehérváry István: Szovjetvilág
Magyarországon 1945—1956, fűzve 35.—
keménykötésben 45.—
Megrendelhető a könyv árának egyidejű
beküldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88
D-8000 München 50, BRD elmen.

Beilagenhinweis: zu dieser Auflage liegt
cin RUNDSCHREIBEN bei. — A kiad
ványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK
FIGYELMÉBE!
Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacsekkontónkra kérünk.
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son
dcrkonto. Postscheekamt München, KontoNr. 606 50-803.

HAZAI HENTESÁRU

DM

Kolbász, füstölt, száraz
18.—
Kolbász, frissen füstölt
16 —
Véreshurka rizsával
12 —
Májashurka rizsával
12 —
Disznósajt
14.80
Tokaszalonna
10.80
Húsos vastagszalonna
14.—
Tepertő
16.—
Füstölt borda
12 —
Füstölt sonka
24 —
A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes.
Külföldre nem szállítunk !
MICHAEL TAUBEL. Metzgermeister
I’ctcr Rosegger Str. 3. 6710 Frankcnthal/Pf.
Telefon: (062 33) 6 26 93
1
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1
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Megjelent a NEMZEDÉKEK c. történel
mi folyóirat első száma. Megrendelhető:
Hajnal L. Gábor, St. Cajetanstr. 4/1, D8000 München 80 címén. Évi előfizetés:
DM 60.—.
ART
DÉMÉNAGEMENTS S. A.
Szállítási vállalat
Szállítások belföldre és külföldre,
tengerentúlra — légiszállítással is —
költözködés, bútorrak távozás,
külföldi szállítmányoknál a vám
elintézése.
Magyarországra is szállítunk!
Az összes keleti és nyugati államokba
oda - vissza szállítunk.
Magyarországi képviselőnk:
Trans COOP. Honvéd utca 28
7400 Kaposvár. ® 0036 (82) 13 - 877.
Magyaroknak kedvezmény!
ART Déménagemcnts S. A.
2 rte du Grand Lancy
CH - 1211 Génévé 26
Telefon 0 22 /43 36 32 (magyarul is!)
Privát cím: Keresztes László
58 rte de Vervier
CH - 1227 Carouge, GE
Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Napi jegyzetek,
480 o., vászonk. DM 32.— S 15-—
Mindszenty József: Hirdettem az Igét
(1944—1975). — 300 oldal, vászon
kötésben
DM 20.— § 10.—
Kurdinál Mindszenty: Erinnerungen,
4. kiad., vász. köt., DM 40.— S 22.—
Közi Horváth József: Mindszenty
bíboros, zsebkiadás DM 6.— S 4.—
Az irodalom világa. Irodalomelméleti
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben
DM 20.— S 10.—
Szamosi József: Máriacelli emlék
könyv, képes kalauz 48 képpel, eb
ből 32 színes
DM 12.— § el
szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:
az „ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál
Obcrföhringer Str. 40
D-8000 München 81, IV. Germany

