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BOGYAY TAMÁS:

István király alkonya
István királyt 1031-ben hosszú és ese

ménydús életének legsúlyosabb csapása 
érte: Ez év szeptemberében, talán a bi
hari erdőben egy vadászaton a trónörö
kös Imre herceg egy dühöngő vadkan 
áldozata lett. Oda lett a „jövendő sarjak 
reménysége". A gyászoló apa megadta 
magát Isten rendelésének és — a Na
gyobb Legenda szerint — attól kezdve 
annál inkább az egyház támogatásának 
és az irgalmasság cselekedeteinek szen
telte magát, küldöttei „királyi bőkezűsé
ge számtalan ajándékával" gyakran kül
földi kolostorokat is felkerestek. Birodal
ma jövőjének gondja azonban súlyosan 
nehezedett rá, mert Magyarországnak fel
tétlenül olyan uralkodóra volt szüksége, 
aki Isten szemében is alkalmas a trónra.

István után unokatestvére, Vászoly volt 
az Árpádház legidősebb tagja. Keresz
tény nevet viselt ugyan (Vászoly annyi 
mint Baziliusz). de családjával együtt ta
lán feleségének, egy lovasnomád fejede
lem lányának a befolyása alatt, még a 
pogánysághoz húzott. A pogányságra 
hajló unokatestvér azonban mint utódja 
a királyi trónon egyáltalában nem jöhe
tett szóba, mert épp a legfontosabb elő
feltétel hiányzott nála, a keresztény al
kalmasság.

így esett István király választása a ve
lencei menekültre, Orseolo Péterre, nő
vére fiára, akit — mint a Nagyobb Legen
da írja — először is a királyi haderő pa
rancsnokává tett. Ez a valóságban már a 
trónörökössé jelölést jelentette, mert Im
re is „dux Ruizorum", „az oroszok her
cege", azaz a királyi gárda vezetője volt. 
A megbízható Niederaltaichi Évkönyvek
ből megtudjuk, hogy István Vászolyt, aki 
.méltóbb volt a trónra, mint Péter", el
lenállása miatt megvakíttatta és kisgyer
mekeit száműzetésbe küldte. A megvaki- 
tás akkoriban általánosan használt esz
köz volt az olyan trónkövetelő kikapcso
lására, akinek meg akarták kímélni az 
életét.

Betegségek és a trónutódlás okozta 
nehézségek egyformán sötét árnyékot 
vetettek Szent István élete alkonyára. 
Mégis mindvégig a tettek embere ma
radt, aki az egyszer helyesnek talált út
ról nem tért le többé. Leó Marsicanus 
1100 körül írt montecassinoi krónikája ír
ja, hogy István király Richer apát (1038- 
1055) idejében egy igen szép arany ke
resztet ajándékozott Szt. Benedek sír
jára és az apáttól néhány szerzetest kért 
egy magyarországi kolostor megszerve
zésére. Richer két barátot küldött, akik 
a királyt már nem találták életben és 
visszatértek Montecassinora, miután az 
utód, akit Leó tévesen Salamonnak ne
vez és Szent István fiának tart, gazda-

Részlet a szerzőnek Szent István király 
születésének ezredik évfordulóid alkaJ- 
mából „Stephanus Rex" címmel írott 
könyvéből, amely a Herold Verlag (Wien- 
München) gondozásában magyarul és né
metül jelent meg. 

gon megajándékozta őket. Richer egy
kor a bajorországi reformkolostor, Nie- 
deraltaich szerzetese volt és II. Konrád 
császár 1038 június elején a montecassi
noi szerzetesek küldöttségének a kéré
sére nevezte ki apáttá. A bencések anya
kolostora, amelyet a capuai hercegek le- 
züllesztettek, ő alatta indult újra virág
zásnak. Szent Istvánnak régi és benső
séges kapcsolatai voltak a bajor egyházi 
reformkörrel, bizonyság rá Boldog Gün- 
ther épp Niederaltaichból és a salzbur-

ISTVÁN KIRÁLY FELAJÁNLJA A KORONÁT
Tóbiás Pock bécsi festő olajképe a máriacelli bazilika Szt. István kápolnájában

gi meg tegernseei bencés kolostorok 
imaközösség névsorai, amelyekben ott 
találjuk a magyar királyi párt is. Úgy 
látszik ezek a kapcsolatok irányították 
szellemi-vallási erőforrások után kutató 
tekintetét élete végén megint Montecas
sinora.

Szent István haláláról Hartvik püspök 
számol be a legrészletesebben. A Na
gyobb legendát követve elmondja, hogy 
az öreg király, amikor láz vette le a lá
báról és közeledni érezte halálát, magá
hoz hívatta „a püspököket és palotájá
nak Krisztus nevét dicsőítő nagyjait", ta
nácsot tartott velük utódjáról Péterről és 
atyailag intette őket, hogy őrizzék meg 
az igaz hitet. Hartviknál ezután egy imád
ság következik, amelyben István „az egy
házat a püspökökkel és a papsággal, va
lamint az országot az előkelőkkel és a 
néppel" a Mennyek Királynője oltalmá
ra bízza, búcsút vesz tőlük és lelkét 
Szűz Mária kezeibe ajánlja. A szép hal
doklási jelenet azt a gondolatot fejezi ki, 

amely már évtizedek óta uralkodott Szt. 
István vallásosságában: az Istenanya Ma
gyarország védasszonya. Hartvik szerint 
az öreg király leghöbb kívánsága volt, 
hogy Mária Mennybemenetele ünnepén 
érje a halál és mintegy vele együtt száll
jon az égbe. Kívánsága valóban betelje
sedett, 1038. augusztus 15-én halt meg.

Bensőséges lelki életet élő emberek 
sokszor képesek előre megérezni halá
lukat. István is ebből a fajtából való 
volt. Mint a Nagyobb Legenda írja, „egész 

életén át megőrizte fiatalkorában fel
vett komolyságát, alig mosolygott és min
dig úgy mutatkozott, mintha Krisztus 
ítélöszéke előtt állna". Ebben a tekin
tetben nagyon különbözött ugyancsak 
mélyen vallásos sógorától, II. Henriktől, 
aki nem egyszer még papokkal is meg
lehetősen nyers tréfákat űzött.

István király élete végét úgy látszik 
nemcsak előre látta, hanem gondosan 
elő is készítette. A székesfehérvári Bol
dogasszony templomot szánta nyugvó
helyének és valószínűleg ö maga adta a 
megbízást gazdagon díszített kökopor- 
sója elkészítésére is. A források nem 
említik halála helyét, Hartviktól csak azt 
tudjuk meg, hogy Szűz Mária templomát 
még fel kellett szentelni, hogy a királyi 
alapítót a nyugati egyház szokása szerint 
„in medio ecclesiae", az istenháza kö
zepén örök nyugalomra helyezhessék. 
Testét azonban a bizánci világ uralkodói
nak példájára egy szabadon álló szarko- 

( Befejezés a 2. oldalon)

Vasárnapi 
gondolatok

A 16. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA
(július 19)

„A mennyek országa hasonlít ahhoz 
az emberhez, aki jó magot vetett föld
jébe. Éjjel eljött ellensége, konkolyt hin
tett a búza közé és eltávozott”. (Mt. 
13,24)

Jézus világosan és félreérthetetlenül 
kimondja: amit Isten alkotott, az jó. 
A rossz nem tőle származik.

Isten ellensége „éjjel” jön: amikor 
mindenki alszik és amikor senkisem lát
ja. Nehogy megverjék, elzavarják, meg
büntessék, jelentsék a kárt a háziúrnak. 
Ezért nevezzük a bűnös tetteket a „sö
tétség birodalmának”. Ma sajnos vilá
gosban is ügyködik a gonosz, fehérre má
zolva sötétsége mélységeit. Sokan bedől
nek neki és követik. Istennél és benne 
világosság van, a bűn nélkülözi az is
teni világosságot, innen a sötétség. Egy
ben Istennel ellenkezik, ezért rossz. Is
ten mindkettőt engedi egyszerre élni. 
Vár, hogy a rosszat kedvelő ember be
lássa bűneit és megtérjen. Innen a jó és 
a rossz a világban. Ez azonban az utol
só ítélet napján megszűnik — amivel 
sokan nem számolnak hitetlenségükben.

A 17. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA
(július 26)

„A mennyek országa olyan, mint a 
földbe rejtett kincs. Aki meglátja, el
adja mindenét és megveszi a földet”. 
(Mt. 13,44)

Mindenki kincsre vágyik: pénzre, 
aranyra, drágaságokra. A mennyek or
szágának kincset érő mivolta kevés em
bert érdekel hatvan év alatt.

Semmilyen földi kincset nem vihetünk 
magunkkal, még a veszekedő örökösök 
gúnytelt nevetését sem. zlz örök életre 
más szabályok vonatkoznak: a földi kin
csek árán és ellenére megszerezni azt.

Akármennyi vagyonunk és kincsünk 
van, Isten előtt nincstelenek vagyunk. 
Elnyerhetjük azonban Istent kincsünk
ké egy álló örökkévalóság tartamára. 
Ott más kincs nincs.

A 18. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA
(augusztus 2)

„Amikor Jézus Keresztelő János ha
lálhírét vette, elhajózott egy magányos 
helyre, hogy egyedül legyen”. (Mt. 14,13)

Mennyire érző ember volt a mi Jézu
sunk: megrendült keresztelő János ha
lálán. Mi képtelenek vagyunk megren
dülni a távolbalátó naponta szállított 
halálhíreinek tömegén.

Magános helyen akart Jézus lenni, 
ahol imádkozhat és emberi fájdalmát Is
tenbe emelheti. így kereste a fájdalom 
megnyugvását.

Jézus látszólag nem sokat törődött 
Keresztelő Jánossal. Nem látogatta meg, 
nem küldött hozzá vigasztalókat. Még
sem hagyta el őt imáiban.

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

Az eucharisztiára vonatkozó 
hitbeli eltérések

A katolikus egyház az interkommu
niót protestánsok és katolikusok között 
helyteleníti, mert az eucharisztia közös 
ünneplésének és vételének a feltételet 
az azonos hitben, nevezetesen az eucha
risztiára vonatkozó azonos hitben lat
ja. Már pedig a teljes hitazonosság nin
csen meg. Bármennyire is örvendetes 
számunkra, hogy a protestánsok az úr
vacsorában Jézus haláláról, feltámadá
sáról emlékeznek meg, a zsinat az öku- 
mcnizmusról szóló dekrétumában még
is kijelenti, hogy a protestánsok „hi
tünk szerint nem őrizték meg sértetle
nül — főleg az egyházirend szentségé
nek híján — az eucharisztius miszté
riumnak teljes gazdagságát” (22).

JÉZUS VALÓSÁGOS JELENLÉTE
Világos, hogy az eucharisztiába ve

tett közös hitünknek egyik kelléke, 
hogy hisszük, hogy az eucharisztiában 
Jézus személye, embersége, istensége van 
jelen. Az eucharisztia nemcsak Jézus 
kegyelmében részesít, mint a többi szent
ségek, hanem Jézust magát adja nekünk, 
aki számunkra minden kegyelemnek a 
forrása. Sok protestáns egyház Jézus va
lóságos jelenlétét vallja. Mi katolikusok, 
a jelenlétét az ún. átlényegülés (transz- 
szubsztanciáció) tanával értelmezzük. Ez 
annyit jelent, hogy a kenyér és a bor, 
bármennyire is a külső színeiben, a kül
ső megjelenésében kenyérnek és bornak 
látszik, a fölöttük mondott krisztusi 
szavak erejében már nem kenyér és bor. 
Lényegük legmélyén valami változás 
történt: átváltoztak Jézus testévé és vé
révé. S noha igaz, hogy az eucharisztia 
kegyelmében csak akkor részesülünk, 
ha hiszünk benne, mégsem a szubjektív 
hitünk miatt van Jézus jelen az eucha
risztiában, hanem a krisztusi szavak ere
jében Az átváltozás után, s a szentmi
se után is, akár van valaki a templom
ban, akár nem, akár gondol rá valaki,

Liturgikus naptár
Szerkeszti: Boros László

Augusztus 15. (Szombat)
Nagyboldogasszony. Mária mennybe

menetelének ünnepe.
Az egyháznak ez a hite ősrégi és hit- 

tani hagyományon alapszik. A liturgikus 
könyvekben az ünnep neve: „Assumptio 
B. M. V." Ezzel jelzik a különbséget Jé
zus és Mária mennybemenetele között. 
Krisztus saját erejéből szállott fel a 
mennybe, ezért „Ascensio Domini", Má
riát azonban Isten kegyelme vette fel a 
mennyországba, ezért: „Assumptio B. M. 
V." Mi magyarok Máriát Nagyasszo
nyunknak és Királynőnknek tiszteljük.

Augusztus 20. (Csütörtök)
Szent István király, hitvalló ünnepe.
Magyar embernek Szent István király

ról nem kell magyarázatot írni. Ez az 
a nap, amikor a világon minden magyar 
szíve egyesül és ezen a napon lélekben 
együtt van Szent István király régi or
szága, Szűz Mária virágoskertje. Szent 
István élete az Istentől rábízott nép bol- 
dogításában folyt le s jellemében az 
adakozás kiemelkedő vonást képezett. A 
Konstantinápolyba, Rómába, Jeruzsálem
be zarándoklók részére oly bőkezű ala
pítványokat tett, minőket egy király sem. 
A római Magyar Zarándokház is ezek
ben a napokban tartja ünnepét a Rómá
ban tartózkodó magyarok megvendége- 
lésével és találkozásukkal a templomnak 

akár nem, Jézus valóban jelen van. 
Egyéni hitemtől függetlenül jelen van 
az eucharisztiában; a kenyér és a bor 
ontológiai mélységeiben átváltozott Jé
zus testévé és vérévé, Az eucharisztia 
nemcsak szimbóluma, jelképe, jele Krisz
tus jelenlétének, hanem maga Jézus a 
kenyér és bor színe alatt. A krisztusi 
szavak erejében a kenyér és bor nem
csak más jelentést kap, nemcsak más 
célnak szolgál, mint a közönséges ke
nyér és bor, hanem lényegében más: 
Jézus teste és vére. Elképzelhető, hogy 
egy protestáns hívő mindezt elfogadja 
és ezért kivételes esetben nálunk áldozás
hoz járulhat. De a hivatalos protestáns 
egyházak nem fogadják el a katolikus 
egyháznak az eucharisztiára vonatkozó 
hitbeli meggyőződését, az eucharisztikus 
kenyérben és borban Jézus jelenlétének 
csak a szimbólumát látják, vagy hisznek 
ugyan a valóságos jelenlétében, de azt 
a vétel pillanatára szűkítik, s semmi
képpen sem fogadják el az átlényegü
lés tanát.

SZENTSÉGI PAPSÁG
A zsinati, előbb idézett szöveg, figyel

meztet az eucharisztiának az egyházi
rend szentségével való összefüggésére. A 
katolikus egyház hite szerint a pap nem
csak a hívek pásztora, általuk kijelölt 
és megbízott vezetője, aki a nevükben 
végzi az istentiszteleti cselekményeket, 
hanem valaki, aki az apostolutód, azaz 
a püspök kézfeltétele révén Krisztus 
papságában részesül. Egyedül a pap
szentelés erejében fejtheti ki a legszen
tebb papi cselekményét, a szentmise be
mutatását. Ezért a katolikus egyház a 
protestáns pásztorokat nem tekinti 
szentségi papoknak, ellentétben a keleti 
egyházak papjaival, akik szintén az 
egyházirend szentsége által nyerik el 
papságukat és ezért érvényesen mutat
hatják be a szentmisét, a kenyér és a

is beillő kápolnában. Az isteni gondvi
selés úgy végezte, hogy István király 
éppen Nagyboldogasszony napján múlt 
ki a világból az 1038. esztendőben. Ha
lála után 45 évvel VII. Gergely pápa 
sorozta a szentek közé. Ez éppen Szent 
László uralkodása alatt történt, ki rend
kívüli fénnyel és pompával emeltette fel 
szent testét, melynek jobb kezét teljesen 
sértetlen állapotban találták. Szent jobb
ját ekkor választották el testétől s he
lyezték el mint szent ereklyét a buda
vári templomban. Képein királyi palást
ban, fején koronával ábrázolják a bol- 
dogságos Szűz oltára előtt térdelve, a- 
mint koronáját és országát fölajánlja az 
Isten Anyjának.

ISTVÁN KIRÁLY ALKONYA
(Folytatás az első oldalról) 

fág fogadta magába, amelynek dús díszí
tése a keleti egyház képnyelvén hirdet
te, hogy a megholt felvétetett örök meny- 
nyei lakába. A fejedelmek életének rend
szerint a temetés és a sír az utolsó rep
rezentatív aktusa, uralkodásuknak mint
egy summázása. Ahogy István király te
kintete életében Rómától Jeruzsálemig, 
Aachentől Konstantinápolyig, Regens- 
burgtól Clunyig és Montecassinoig ért, 
úgy találkozott sírjánál az örök keresz
tény ökuméné szellemében a nyugati és 
keleti áhítat. 

bor szavukra valóban Jézus testeve es 
vérévé válik. Mindezt a protestáns pász
tor nem teheti, nincsen szentségileg fel
avatva a papságra, nem részesül semmi
fajta szentségi minősítésben, ha fel is 
olvassa Jézus alapító szavait, a kenyér 
kenyér, a bor bor marad, legfeljebb li
turgikus jelentésük és célkitűzésük vál
tozik meg.

Ennek a ténynek az interkommunió 
szempontjából két következménye van. 
Az egyik az, hogy a katolikus egyház 
kivételes esetekben megengedi, hogy 
protestánsok nálunk áldozzanak, de nem 
engedi meg, hogy katolikusok a pro
testáns úrvacsorához járuljanak. A pro
testáns hívő, amennyiben magáévá te
szi a katolikus egyház hitét — akárcsak 
burkoltan is, elfogadva, amit a katoli
kus egyház tanít — az eucharisztiában 
Jézust fogadja magába. A katolikus hí-

VASÁRNAPl GONDOLATOK 
(Folytatás az első oldalról) 

A 19. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 9)

„Jézus hajnali három óra tájban a 
vizen járva közeledett az apostolokhoz. 
Azok megrémülve kiáltozták: Kísértet! 
Jézus megszólította őket: Bízzatok!” 
(Mt, 14,25)

Isten hajnali háromkor is jöhet fe
lénk. Akkor is, ha nem várjuk ebben 
az időben. Ráadásul hiába hívtuk előtte 
való este, vagy hónapokkal ezelőtt.

Velünk is előfordulhat, hogy kísérte
tiesnek, szokatlannak, ijesztőnek vagy 
furcsának tűnik Isten közeledése felénk. 
Csak a bizalom ne hiányozna!

Bennünket is megszólít néhányszor 
Isten életünk folyamán. Ha kellően ki
fejlesztettük bizalmunkat, felismerhet
jük a helyzet „kísértetiessége” ellenére. 
Benne megnyugszik zaklatott lelkünk.

A 20. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 16)

„Egy kánaáni pogány asszony jött 
Jézushoz és így kiáltott: Könyörülj raj
tam, Uram, Dávid fia! Leányomat ke
gyetlenül gyötri az ördög. Jézus azon
ban egy szót sem válaszolt neki”. (Mt. 
15,22)

A pogányokat illett lenézni a kivá
lasztottság magas lováról, amitől az 
apostolok sem tudták szabaddá tenni 
magukat. Korunk embere a ló másik 
oldalára esett: magunkat sem tartjuk 
— helyes módon sem — kiválasztott
nak, ezért elvesztettük a normákat. A 
bűn pogánysága — vagy a pogányság 
bűne — egyenlőképpen a nulla fokon 
áll a kiválasztottság mellett a mai kor 
értékrendjében.

A pogány édesanya felismerte Jézus
ban a Megváltót. Az izraeliták nem. 
Kár, hogy sok mai édesanya modernsé
gében nem éri el a pogány asszony hi
tét. Pedig milyen haladónak képzelik 
magukat. Sokuk gyermekeihez el sem 
jut az ördög. Alig van nekik.

Jézus esetenként nem válaszol — egé
szen addig, amíg elegendő módon nem 
kérték öt. Ne hagyjunk fel kérő imád
ságunkkal — de a köszönővei sem!

h 21. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 23)

„Kinek tartják az emberek az Em
berfiát?” (Mt. 16,13) 

vő tudván, hogy a protestáns úrvacso
rában Jézus nincsen jelen — bár azt is 
tudja, hogy sok protestáns hívő hiszi ezt 
a jelenlétet — nem járulhat az úrvacso
rához abban a tudatban, hogy Jézus 
testét és vérét veszi magához.

A másik következményre a svájci 
püspökök hívták fel figyelmünket 1986. 
július 8-án közzétett körlevelükben. A 
protestáns pásztor mint olyan, tehát 
a protestáns egyház képviselője nem ve
het részt a katolikus eucharisztikus cse
lekményben, nem mondhatja ki a kato
likus pappal együtt vagy vele felváltva 
az alapító szavakat, nem áldozhat és 
nem áldoztathat, mert mint pásztor a 
protestáns egyház hitét képviseli. A kö
zös eucharisztikus ténykedése azt az il
lúziót keltené a hívekben, hogy egy
házaink máris a teljes hitegységnek ör
vendenek, ami ellentmond az igazság
nak.

Van még egy harmadik pont is, mely
ben eltér az eucharisztikus hitünk a 
protestánsokétól: a szentmise áldozati 
jellegében. Erről következő cikkünkben 
lesz szó.

Először annak tartja mindenki, aki
nek megismerte gyermekkorában. Szü
lők számára elemi kötelesség, szülői fe
lelősség megismertetni gyermekeiket Jé
zussal.

Másodszor mindenki annak tartja, 
ami a legkényelmesebb számára, hogy 
tanítását ne kelljen megtartani. Egy 
„vallásos zseni” vagy egy „ideológiát 
létrehozó ember” semmire sem kötelez.

A hívők Isten fiának tartják Jézust. 
Tanúságtétellel, szenvedéssel, bűnöktől 
való megtartózkodással, kereszthalálá
val — de feltámadásával együtt. Az 
Emberfia bemutatta, hogy a keresztény 
élet életveszélyes, bele lehet halni.

A 22. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA
(augusztus 30)

„Jézus megjövendölte szenvedését és 
halálát. Péter apostol: „Ments Isten, 
Uram;” Jézus így válaszolt: „Távozz 
tőlem, sátán!” (MT. 16,21—23)

A megváltás művéről az embereknek 
halvány fogalmuk sem volt. Isten más 
terveiről nemkevésbé. Aki Isten tervét 
akadályozza, „ellentmondóvá”, azaz 
sátánná válhat — ha nem vigyáz.

Isten elég érthetően hozza nyilvános
ságra tervét. Azok számára érthetően, 
akik meg akarják menteni Jézust, a 
szenvedéstől. Jézusnak nincs szüksége 
mentésükre. Elég, ha teljesíti Atyja aka
ratát.

A 23. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(szeptember 6)

„Ha vétkezik ellened felebarátod, 
intsd meg őt!” Ha nem hallgat rád, 
végy tanúkat magad mellé. Ida nem hall
gat rájuk, jelentsd az egyháznak”.

Ritka eset, ha az igazságtalanság 
négyszemközt elintézhető. Miért oly rit
ka? Mert csupán érett személyiségek ké
pesek erre. Elszoktunk a fogalom hasz
nálatától: vétkeztem felebarátom ellen. 
A masra rakott bűn súlyát nem érezzük 
— kivéve ha más rakja ránk vétkének 
mázsáit. Vétkeink nagy része embertár
saink ellen irányul.

/Íz is kihalt szokásvilágunkból, hogy 
az egyházat kérjük igazságtételre. Nem 
bízunk benne, annál inkább a világi tör
vényhozás szerveiben. Hogyan bízhat
nánk az egyház vagy az egyháziak igaz
ságtételében, ha magunkban sem bízunk. 
Mi vagyunk ugyanis az egyház, akiknek 
kölcsönösen kellene az igazságot segí
teni és szolgálni. Fejős Ottó
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Főpásztori kinevezések 
és felmentések

A Mária-év megnyitása
II. János Pál pápa dr. Dankó László 

kalocsai apostoli kormányzót kalocsai 
érsekké; dr. Seregély István kőszegi plé
bánost egri érsekké; dr. Konkoly István 
gencsapáti plébánost szombathelyi me- 
gyespüspökke es Gyulay Endre Szcged-

Egyház
II. János Pál pápa május 18-án töl

tötte be 67. születésnapját. Megválasz
tása, 1978 óta, 6 enciklikát adott ki, 
új Egyházi Törvénykönyvet készítte
tett, 34 nemzetközi apostoli útja során 
67 országot, Olaszországban pedig 64 
várost látogatott meg. Az ellene elkö
vetett merényletből felépülve jó egész
ségben ünnepelte az évfordulót.

Agostino Casaroli bíboros államtitkár 
az Örök városban ünnepelte 50 éves 
papi jubileumát. Az aranymisés szent
széki diplomatát II. János Pál pápa 
1979-ben nevezte ki bíborossá és vati
káni államtitkárrá. Az ő nevéhez fűző
dik a Szentszék „Ostpolitik” néven em
legetett magatartása a kommunista tömb 
államaival szemben, ő írta alá Helsinki
ben, mint a vatikáni delegáció vezetője, 
az Európai Biztonsági és Együttműkö
dési Konferencia zárónyilatkozatát.

A pápa egyhetes lengyelországi láto
gatásának célját sikerült teljes mérték
ben megvalósítania. Újra megerősítette 
testvéreit abban a hitben, hogy nincse
nek magukra hagyva, hogy érdemes dol
gozni, küzdeni és ha kell, szenvedni egy 
emberibb jövőért. Ezt a jövőben való hi-

REAGAN ELNÖK A PÁPÁNÁL

Rónáid Reagan, az Egyesült Államok 
elnöke június 6-án másodízben tett lá
togatást II. János Pál pápánál. A közel 
egy óráig tartó magántalálkozáson, mely 
négyszemközt folyt le, a pápa és az 
elnök a világbékét érintő nemzetközi 
problémákról tárgyalt, érintve a kelet
nyugati feszültségeket, a leszerelés kér
dését, az észak-déli problémákat, nem
különben a világ két tűzfészkében, a 
Közel-keleten és a Közép-Amerikában 
kirobbant ellentéteket.

Reagan elnök a katolikus egyház fe
jét köszöntő szavaiban többek közt ki
jelentette: „az Egyesült Államok népe a 
pápával együtt reménykedik, hogy Isten 
mindenütt megkönnyíti a szabadságra 
vágyó emberekre nehezedő szörnyű ter
het. Kelet-Európábán — mondotta — 
nem hal el az emberek hite az évtizedek 
óta tartó elnyomás ellenére sem”. Ki
fejezte reményét, hogy„fa/awi változás 
jön létre azokban az országokban, ame
lyekben jelenleg tiltják és akadályozzák 
a vallásszabadságot”.

A pápa válaszában hangsúlyozta, 
hogy a jövőt csak szilárd erkölcsi és lel
ki értékekre lehet építeni. „Szükség van 
nagyobb bizalomra a népek közt, — 
mndotta — mely elősegítheti a fegyver
kezési hajsza megszüntetését, és az éhe
ző emberek millióinak táplálékkal való 
ellátását, a rendelkezésre álló hatalmas 
erőforrások felszabadítása révén . . . Ar
ra kaptunk mindnyájan meghívást — 
folytatta a pápa — hogy megvalósítsuk 
az emberi család alapvető szolidaritasat .

A kihallgatás után a pápa érdeklő
déssel hallgatta az elnök féleségének, 
Nancy Reagan-nek beszámolóját az ál
tala kezdeményeett kábítószer-elleni 
mozgalomról.

FM 

rokusi plébánost szeged-csanádi megyés
püspökké nevezte ki.

Nyugdíjba vonulásuk folytán Ijjas 
Józsefet a kalocsai érseki-, Udvardy Jó
zsefet a szeged-csanádi megyéspüspöki-, 
es Tóth Lászlót a veszprémi segédpüspö
ki tiszte alól felmentette.

és világ
tét senki más nem lett volna képes visz- 
szaadni a lengyel népnek, mint az a II. 
János Pál, aki népének fia is és atyja is 
egy személyben.

A Hanoi-ban megjelenő „Nan Dán” 
című lap beszámol a Vietnámi Kommu
nista Párt főtitkára és a katolikus püs
pökök találkozásáról. A kommunista 
pártvezér beismerte, hogy a múltban a 
katolikusokkal szemben „hibákat követ
tek el” és felszólította a pártszervezete
ket ezeknek a hibáknak a kiküszöbölé
sére. Elismerte, hogy számos fiatal ka
tolikus küzdött Vietnám függetlenségé
ért és áldozta fel életét. — A vietnámi 
katolikusok száma mintegy 4 millió. A 
kommunista hatóságok jelenleg is még 
többszáz papot tartanak ún. „átnevelő 
táborokban”.

Höffner bíboros, a nyugat-német püs
pökkari konferencia elnöke, pozitív 
döntést vár Rómától a leányministrán- 
sok engedélyezése ügyében. A Szentatya 
ugyan ragaszkodik a hagyományos szo
kásokhoz, viszont nyugat-németországi 
látogatása során a pápai miséken több 
alkalommal is szerepeltettek leánymi- 
nistránsokat.

*
Kaunas érseke, Ljudas Povilonis, 16 fia
tal papot szentelt fel — jelentette a Va
tikáni Rádió. A szemináriumokban je
lenleg 130 kispap készül papi hivatásá
ra, — a szovjet hatóságok nem engedé
lyezik többnek a felvételét. Litvániában 
a katolikusok száma 2 és fél millió.

*
Glemp bíboros, varsói érsek, május 

27-én leleplezte nagy elődjének, Wy- 
szynski bíborosnak a szobrát a lengyel 
fővárosban. A lengyel prímás kifejezte 
reményét, hogy hamarosan sor kerülhet 
a nagy főpásztor boldoggá avatására, 
hogy - mint mondotta - „Lengyelor
szág ezekben a nehéz időkben új párt
fogót kapjon".

Hosszan tartó betegség után, 68. élet
évében, május 17-én elhunyt dr. Káldy 
Zoltán, a magyarországi evangélikus 
egyház püspök-elnöke, a Lutheránus 
Világszövetség elnöke, országgyűlési 
képviselő, a Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa és az Országos Béketanács 
tagja. Május 29-én temették el a Farkas
réti temetőben. A gyászszertartás kere
tében Paskai László esztergomi érsek, 
prímás is beszédet mondott.

*

A Nyugat-német Katolikus Sajtószö
vetség nyilatkozatban ítélte el a tömeg
kommunikációs eszközök erkölcsrombo
ló tevékenységét. Különösen a képes 
magazinok, filmek és tévé műsorok kí
sérlik meg a keresztény erkölcsi normák 
lerombolását, hogy azokat egy „új er
kölccsel” helyettesítsék. Arra hivatkoz
nak, hogy a „tekintélyelvű keresztény 
erkölcsiség igájából” kívánják kivezetni 
az embert az egyéni erkölcsi döntés jo
gosságát hangoztatva. Ezek a törekvések 
valójában a szabados erkölcsi magatar
tásnak kedveznek.

*

A Taizé - i közösség rendezésében

Pünkösd vigíliáján, június 6-án. a Szt. 
Péter téren tartott imavirrasztás után, es
te fél 11 órakor, a Santa Maria Maggiore 
bazilikában, éjszakai szentmise kereté
ben, nyitotta meg II. János Pál pápa a 
Mária-évet, amely 1988 augusztus 15-ig, 
Nagyboldogasszony ünnepéig tart. A nyi
tást megelőzően este 6 órakor kezdődött 
Róma egyik legnagyobb, mindenesetre 
legrégibb Mária templomában a világot 
átfogó rózsafüzér-imádság. Az öt világ
rész 16 nagy Mária-kegyhelyén össze
gyűlt, mintegy másfél-millió hívövei imád
kozott együtt a pápa a békéért. Ezt az 
eseményt a „Mondovizio", 18 mübolygó 
bekapcsolásával, 28 ország tévé- és rá
dióhálózata közvetítette, hozzávetőlege
sen másfél-milliárd néző-, illetve hallga
tó felé.

A pápa az öt rózsafüzér-tized mindegyi
két más-más nyelven imádkozta elő, míg 
a felelet az illető nyelv Mária-kegyhelyein 
összesereglett hívőktől érkezett. Az el
ső tizedet, az angyali üdvözlet titkát, a 
pápa portugálul mondta és a hívek Fati
mából és a brazíliai Aparecida szenté
lyéből válaszoltak. A második tizedet, 
Mária látogatása Erzsébetnél, II. János 
Pál franciául imádkozta elő s a hívek 
Lourdes-ból, az afrikai Dakar-ból és a 
kanadai Quebec „Trois Riviéres" kegy
helyéről feleltek rá. A harmadik tized 
nyelve, Jézus keresztrefeszítése, spanyol 
volt és a spanyolországi Zaragossából, a 
mexikói Guadalupe-ból, az argentin Lu- 
jan-ból és a Paraguay-i Caacupe-ból ér
kezett rá a válasz. Jézus feltámadásának 
titkát a pápa németül imádkozta. Mária- 
cellből és a Majna-parti Frankfurtból vá
laszoltak rá. Az utolsó tized az angolul 
beszélő országokat fogta össze: az íror
szági Knock kegyhelyét, a washingtoni

Teljes búcsúnyerés a Mária-évben
A Mária Év megnyitása alkalmából 

tette közzé az Apostoli Penitenciária, a 
bűnbánat szentségével és a búcsúk en
gedélyezésével kapcsolatos kérdésekben 
illetékes vatikáni szerv, a búcsúk rend
jét. Ezek szerint 5 esetben nyerhető tel
jes búcsú, azaz a gyónás után fennma
radt ideiglenes büntetések elengedése, a 
szokásos feltételek mellett, vagyis gyó
nás, szentáldozás és imádság a pápa 
szándékára:

1. A Mária év megnyitása és bezá
rása napján a plébánia templomban egy 
a Mária évvel kapcsolatos szertartáson 
való részvétel kapcsán.

2. A Mária - ünnepeken, vagy a Szűz
anya liturgikus emléknapjain, minden 
szombaton, vagy más napokon is, ha a 
hívek résztvesznek valamilyen Mária 
liturgián, ájtatosságon.

3. A Mária év bármely napján, ha 
közös zarándoklaton vesznek részt a 
püspök által kijelölt egyházmegyei kegy
helyen s ott szentmisét hallgatnak, vagy 
elvégzik a rózsafüzért, vagy más Má- 
ria-ájtatosságot.

4. A Mária év minden napján, ha a 
hívek meglátogatják a római Santa Ma-

Ljubljana-ban, Szlovénia fővárosában, 
tartott Kelet-Nyugat-i ökumenikus ta
lálkozón mintegy ötezer fiatal vett 
részt, Magyar részről egy katolikus le
ánygimnáziumi csoport volt jelen. A 
kelet-európai országokból főként len
gyelek voltak nagy számban, de néhány 
fiatalnak sikerült Csehszlovákiából és az 
NDK-ból is eljutni Ljubljanába. A meg
nyitó beszédet a város érseke, Alojzi 
Susztar tartotta. Az imatalálkozókat a 
taizéi ökumenikus szerzetesrend priorja, 
Roger Schutz vezette. Kathpress 

nemzeti Mária szentélyt, az indiai Bom
bay székesegyházát és a fülöpszigeteki 
Manilát kapcsolta össze, ahol egyébként 
Corazon Aquino asszony együtt imád
kozott a hívekkel. Végül mindig újra lát
ható volt a lengyel Mária-szentély, a 
csensztohovai Jasna Gora, ahol Calcuttái 
Teréz anyát, aki épp Lengyelországba lá
togatott, lehetett látni az imádkozó tö
megben.

Az esemény nemzetközi jellegét még 
kidomborította, hogy a tizedeket meg
előző szentírási olvasmányokat új gö
rögül, lengyelül, flamandul, oroszul és 
arabul olvasták. Az újgörög az Újszö
vetség eredeti nyelvére és a keleti egy
ház Mária tiszteletére, a lengyel a pápa 
hazájára, a flamand a holland egyház 
misszionáriusainak elkötelezettségére, az 
orosz az orosz nép kereszténnyé válá
sa 1000. év'ordulójára, az arab pedig a 
biblia országaira akart utalni.

A rózsafüzér imát II. János Pál pápa 
beszéde zárta, melyben a Szűzanya üze
netét tolmácsolta a földkerekségen min
denütt együtt imádkozóknak: „Isten a 
szeretet. Bárki légy, bármilyen körülmé
nyek közt élj is; Isten szeret téged, ma
radéktalanul szeret. Erről tanúskodik az 
ember boldogság utáni sóvárgása: az 
embernek szüksége van Istenre" - mon
dotta a Szentatya.

A Mária-év kétségkívül összhangban 
van a pápának avval az elgondolásával, 
hogy a világnak bensöleg meg kell újul
nia: új evangelizációra van szükség, 
hogy azok a veszélyek, melyek az embe
riség létét fenyegetik, — és itt a pápa 
nemcsak az atomveszélyre gondol, ha
nem a lelki rombolásra, mely az em
bert lényegében teszi tönkre — elkerül
hetők legyenek. Frank Miklós

ria Maggiore bazilikát és ott résztvesz
nek valamilyen szertartáson a Szűz
anya tiszteletére.

5. Ha áhítattal fogadják a pápai ál
dást, amelyet a püspök oszt ki, akkor is 
ha az rádión, vagy televízión keresztül 
történik. A Mária év alkalmából a püs
pökök két esetben kaptak felhatalma
zást a pápai áldásra: a Mária ünnepek 
és az egyházmegyei zarándoklatok al
kalmával.

Tegyük hozzá, hogy teljes búcsút na
ponta egyszer lehet nyerni és az fel
ajánlható a tisztítótűzben szenvedő lel
kekért.

MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT

A hagyományos máricelli magyar za
rándoklatot az idén szeptember 19-én, 
szombaton és 20-án vasárnap tartjuk. 
Szombaton 16,45 órakor lesz a bevonu
lás a bazilikába és este a gyertyás-kör- 
menet. Vasárnap 10 órakor tartjuk az 
ünnepélyes püspöki szentmisét és 14 
órakor a záróájtatosságot. Szállásról a 
csoportok számára idejében gondoskod
junk.

Ehhez a zarándoklathoz csatlakozik a 
már hagyományossá vált és eredményes
nek bizonyult rendezvény a papi hiva
tások elmélyítésére. Szeretettel várjuk a 
papi pályára készülők és a papi hiva
tás iránt érdeklődők részvételét. Az il
lető fiatalok jelentkezzenek P. Szőke 
János püspöki helynöknél vagy az ille
tékes magyar lelkésznél.

Kérjük valamennyi kedves hívünket, 
hogy lelkesen támogassa a magyar papi 
hivatások szent ügyét.
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Két májusi zarándoklat gyermekeknek
DÉL-FRANCIAORSZÁGI MAGYAROK 

ZARÁNDOKLATA
Május utolsó vasárnapján került sor 

az Avignon melletti Frigolet-i prémontrei 
apátság ősi Mária-kegyhelyén a délfran
ciaországi magyarok hagyományos za
rándoklatára, amelynek keretében ülték 
meg Anyák napját is.

A Frigolet-i apátsági templomot ere
detileg Szent Mihály arkangyal tisztele
tére építette az ezredforduló előtt, még 
962-ben Békés Konrád, Arles királya. A 
Bourbon határőrgrófok megnagyobbít
ják és megerősítik az eredeti kolostor
épületeket, ők építik fel a ma is híres 
Mária-kápolnát „A Jó Orvosság Nagy
asszonya" tiszteletére, ami a provánszi

Hírek - események
VILÁGHARANG BUDAPEST HATÁRÁBAN

Nem akármilyen harangról van szó. 
A tervezett ,,világharang" ugyanis alu
míniumból készül és Budapest közelé
ben, az ún. Kopasz-hegyen fogják fel
állítani, előreláthatólag a jövő tavasszal.

A harangöntésre alkalmas alumínium
öntvény technológiáját egy magyar mü- 
vészházaspár, Jeney Tibor és Oborzil 
Edit dolgozta ki és szabadalmaztatta az 
egész világra. Az elmúlt hetekben a 
kecskeméti Városháza udvarán meg le
hetett csodálni egy ilyen, alumíniumból 
öntött, embernél nagyobb, díszesen meg
munkált harangot.

A tervbevett világharang méretei im
ponálók: a harangtest magassága ki
lenc és fél méter, alsó átmérője hét mé
ter lesz, alapzatával együtt pedig 16 mé
ter magas monumentális alkotás. Azt is 
tervezik, hogy az óriásharang szomszéd
ságában 35-40 kisebb méretű harang
sort is felállítanak, így lehetőség nyí
lik majd harang-koncertek rendezésére.

Budapress

GORBACSOV RIADÓT FÚJ 
AZ ISZLÁM ELLEN

Az Iszlám Hírszolgálat, a Taskent- 
ben megjelenő „Pravda Fosztoke” c. na
pilap beszámolójára hivatkozva, azt je
lentette, hogy Gorbacsov szovjet párt
főtitkár „a vallásos jelenségek elleni ha
határozott és kíméletlen harcra szólítot
ta fel az üzbékisztáni pártfunkcionáriu- 
sokat. Az iszlám újjáéledését — mon
dotta Gorbacsov — a politikai és ate
ista propaganda erősítésével kell meg
akadályozni. Nyomatékosan figyelmez
tette a párttagokat, hogy moszlim ritusú 
szertartásokon ne vegyenek részt”. — A 
taskenti lap jelentéséhez az Iszlám Hír
szolgálat hozzáfűzi: Gorbacsov táma
dása annak a jele, hogy a 70 éve folyó 
ateista propaganda nem tudta az iszlá
mot megsemmisíteni. Ez mutatja az isz
lám fölényét az ateizmussal szemben.

KNA

A MOSZKVA-CIRKUSZ ARTISTÁI 
A SZENTATYÁNÁL

/Íz Olaszországban turnézó cirkusz 
tagjait II. János Pál pápa magánkihall
gatáson fogadta. Ennek során a szovjet 
artisták kis bemutatót tartottak a pá
pának. A Szentatya láthatólag élvezte a 
rögtönzött előadást, megköszönte az ar
tistáknak a mutatványokat és kifejezte 
reményét, hogy tevékenységük hozzá
járul a béke és az emberek közötti meg
értés terjesztéséhez. A pápa a cirkusz 
mintegy 100 tagjának, akik résztvet- 
tek a kihallgatáson, rózsafűzéreket és 
arcképével ellátott kulcstartó gyűrűket 
ajándékozott. 

hagyományok szerint ,,A betegek Or
voslója és Vigasztalója" liturgikus elne
vezésnek felel meg.

Előbb az ágostonos kanonokok lakják 
a kolostort, majd a premontrei atyák 
váltják őket fel, hogy a környékre ki
járva végezzék hagyományos lelkipász
tori munkájukat és ápolják a liturgikus 
életet. Ebből az időből származnak a 
Mária-zarándoklatok, amelyekre messze 
idegenből is érkeznek búcsúsok. Köztük 
már ekkor találunk magyarokat is.

A francia történelemben akkor találko
zunk a kegyhely nevével, amikor Auszt
riai Anna királynő első fiúgyermeke, La
jos — a történelemből ismert XIV. Lajos, 
a Napkirály - születése feletti örömében 
és fogadalomból dúsan megaranyoztat- 
ja a kegykápolna berendezését és az 
ősi falakra a kor legnagyobb festőinek 
a képeit rendeli meg.

Amikor a múlt évszázad végén meg
kezdik az idő és a történelmi viszontag
ságok okozta károk kijavítását, az egész 
épület-komplexum restaurálását, Nagy- 
magyarország minden tájáról érkeznek 
az adományok. A jótevők neveit a bazi
lika bejárata közelében, kék alapon 
aranybetükkel felírva, olvashatjuk három 
hatalmas fal-felületen.

A régi magyar búcsújárásokat hívta új 
életre Fülöp Gergely atya, a Lyon-i és a 
dél-franciaországi magyarok tevékeny 
lelkipásztora. A már több évtizedre visz- 
szamenö kezdeményezés nagy megér
tésre, sőt lelkesedésre talált hívei közt 
és a környékbeli magyar családok ma is 
„kivonulnak" teljes számban: gyerme
kek, szülök, nagyszülők éneklik a régi 
magyar mária-énekeket az ősi falak kö
zött, a nemzeti zászló köré csoporto
sulva.

Az ünnepi szentmisét és szentbeszé
det idén Páter Bozsóky, párizsi magyar 
ferences pap-tanár tartotta a hajdani ma
gyar búcsújárások lelkiségét és tanítá
sait összegezve és napjainkra alkalmaz
va. Közvetlen hangú és gazdag törté
nelmi ismereteket felelevenítő szavait 
Sík Sándornak, a nagy magyar pap-köl- 
tönek ,,Az Andocsi Máriához" írt ver
sével fejezte be.

Egy Lyon-i zarándok

*

STUTTGARTI MAGYAROK 
ZARÁNDOKLATA

A stuttgarti Magyar Katolikus Misszió 
május 24-én tartotta zarándoklatát a 
Rechberg-i Szűz Mária kegyhelyhez. Ez 
már tradíció a Stuttgartban és környé
kén élő magyarság számára. Több mint 
százan követték a zarándoklatra szóló 
felhívást. A program gyönyörű időben a 
kápolna előtti téren tartott szentmisével 
kezdődött. A stuttgarti énekkar közre
működésével ez a szentmise mindany- 
nyitinknak nagy élményt jelentett. Imád
koztunk az üldözött Egyházért, és azért, 
hogy kérésünk Istennél a Szűzanya köz
vetítésével meghallgatásra találjon. Ez
után ebéd következett. A szabadban fel
állított üstökben készült a jutányos áron 
kapható pörkölt, ami mindenkinek na
gyon ízlett. Ebéd után egyesek (egy-egy 
pohár bor mellett) vidáman énekeltek, 
mások gyalogtúrát tettek a festőién szép 
vidéken, néhányan az orgonakoncertet 
hallgatták meg a kápolnában. A külön
böző csoportok csak késő délután osz
lottak fel, hogy mindenki gazdag élmé
nyekkel térjen haza. - Reméljük, hogy 
jövő évi zarándoklatunk még sikeresebb 
lesz.

Boronás Barna

Szervusztok, Gyerekek!
Ahogy látjátok, nyáron mi is pihe

nünk, ezért az Életünk júliusban és 
augusztusban kettős számban jelenik 
meg. így én is most két történetet aka
rok nektek elmesélni, amik azonban 
összefüggnek. Mindkettő régen történt, 
az egyik nagyon régen, a másik kevés
bé régen. De mindkettő aktuális ma is.

A nagyon régi történetnek jövőre 
lesz 950 éves évfordulója. 1038-ban, 
augusztus 15-én halt meg első királyunk, 
Szent István. Nagyon nehéz idők vol
tak akkor. A trónörökös, Imre herceg, 
akit szintén szentnek tisztelünk, 6 év
vel előbb hirtelen meghalt vadászbal
esetben. (Úgy látszik, akkor ez volt a 
mai autóbalesetek helyett.) Az országot 
köröskörül ellenség fenyegette, minden
ki magáénak szerette volna megkapa
rintani, mindenki az öreg király halá
lára várt. És az öreg király nagyon ag
gódott ezért a fiatal országért, amely
nek koronája és királysága még 50 éves 
sem volt. Kijelölte ugyan utódját, de

nem nagyon bízott benne, más viszont 
nem volt. Mit tegyen hát? István király 
nagyon szerette a Szűzanyát. Az a gon
dolata támadt, neki ajánlja fel koro
náját, országát. Legyen ő a magyarok 
királynője, Nagyasszonya, égi Pártfogó
ja. A Szűzanya pedig — úgy látszott — 
elfogadta a felajánlást, mert István ki
rály — ahogy mondtam — augusztus 
15-én, a Szűzanya mennybevitelének 
ünnepén halt meg.

A magyarok azóta is Nagyasszonyuk
nak, királynőjüknek tekintik a Szűz
anyát, csatában, más veszedelemben, az 
ország minden szükségében Hozzá fo
hászkodtak.

Májusban arrról beszéltünk, hogy 
Mária mindnyájunknak édesanyja, tiéd 
is, enyém is. De ezen felül minden ma
gyaré is.

Azt az éneket, hogy „Boldogasszony 
Anyánk” valamennyien ismeritek. Én 
most egy másik szép éneket akarok nek
tek leírni:
Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar 

fiáknak,
Patronaja, pártfogója régi magyar 

hazánknak!
Te hozzád járulunk, sírva leborulunk — 
I-égy anyja fiaidnak!

így zokogunk, így hódolunk, Mária 
szent nevednek.

így remélünk, halunk s élünk jó anyai 
szívednek.

A magyar szent hazát s angyali koronát 
ajánld föl az egeknek!

Ugye szép? Imádkozzátok el néha! 
És ha énekelni akarjátok, a Hozsanna 
imakönyvben a 286-os ének. Édesanya 
biztosan megtanulja veletek, ha meg
kéritek!

De beszéljünk most a másik évfordu
lóról, ami azért jutott eszembe, mert 
amikor ezt írom, még június van és 
most ünnepeljük Jézus Szíve ünnepét. 
Tudjátok azt, hogy Ferenc József ma
gyar király (aki egyúttal osztrák csá
szár is volt) 1914. december 8-án a Szűz
anya szeplőtelen fogantatásának ünne
pén felajánlotta országait Jézus legszen
tebb Szívének? 1915. január 1-én, első 
pénteken pedig, követve a király pél
dáját, a magyar püspöki kar felszólítá
sára minden templomban felajánlották 
az isteni Szívnek az ezeréves Magyar
országot. Van egy régi latin közmondás: 
„per Mariam ad Jesu”, vagyis, hogy a 
Szűzanya közvetítésével jutunk el az 
Űr Jézushoz. Ez nagyon igaz lett Ma
gyarország esetében. 1038-ban István 
első magyar király felajánlotta orszá
gát a Szűzanyának, 1914-ben az utolsó
előtti magyar király felajánlotta a há
borúban álló, megint csak ellenségekkel 
körülvett országát a Szűzanya szent 
Fiának, az Ür Jézus szentséges Szívé
nek. Hogy miért az „Úr Jézus Szívé
nek” és miért nem az „Ür Jézusnak”? 
Mert az Űr Jézus a XVII. században 
Alacoque Szent Margitnak megígérte: 
„Valamennyi közösséget megvédem és 
oltalmamba veszem, amely szükségeiben 
isteni Szívemhez bizalommal fordul, le
gyen bármilyen súlyos helyzetben”.

Persze az Úr Jézus nem azt ígérte, 
hogy annak semmi baja nem történik, 
aki Szívét tiszteli, hanem azt mondja, 
hogy oltalmazni fogja. Hazánk is sok 
szenvedésen ment át — de van, él — és 
bízni kell benne, hogy az Űr Jézus és a 
Szűzanya meg fogják őrizni és oltal
mazni. Nem imádkoznátok ezért az Úr 
Jézus Szívéhez ti is?

Az első világháború vége felé egy 
buzgó jezsuita atya, P. Bíró Ferenc írt 
egy kis éneket, melyet imádságnak is 
lehet használni:

Jézus Szíve, a szeretet szent országa 
Tőled ered.

Magyarország csonka, feldúlt, szent 
Koronánk gyászba borult

Jöjj Te közénk, ó Szeretet! Légy 
királyunk mindenfeléit!

Halld meg hangos kiáltásunk, ég s föld 
előtt hitvallásunk:

Jézus Szíve, néped hite Néked adja 
országunkat örökre!

Látjátok milyen hosszú lett a leve
lem? De két hónapotok van, hogy el
olvassátok — és hogy kérjétek az Űr 
Jézus Szívének és a Magyarok Nagy
asszonyának áldását hazánkra!

Julika néni

MAGYAR VAROSOK 
MŰEMLÉKI VÉDELME

Tizenhat magyar város belvárosa, il
letve „műemléki együttese” került mű
emléki védelem alá. A városok a követ
kezők: Buda, Kőszeg, Sopron, Eger, 
Esztergom, Pécs, Győr, Pápa, Sárospa
tak, Székesfehérvár, Szombathely, Vác, 
Kalocsa, Szentendre, Mosonmagyaróvár 
és Veszprém. Tervek szerint fokozato
san védetté nyilvánítják még Szeged, 
Kecskemét, Debrecen és Keszthely tör
téneti emlékeit.
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Belon püspök halálára Bérmálás Párizsban
Belon Geilért pécsi segédpüspök a 

magyar episzkopátus egyik legeredetibb, 
országos tiszteletben álló egyénisége 
volt. 1911-ben született. Édesapja el
esett az első világháborúban. Arvaház- 
ban nevelkedett, a neves kalocsai je
zsuita gimnáziumban érettségizett. Teo
lógiai tanulmányait a Pázmány Péter Tu
dományegyetemen végezte, 1934-ben 
szentelték pappá. Fiatalon lett főiskolai 
tanár, de betegsége akadályozta oktatói 
munkájában és ezért a gyakorlati lelki
pásztori munkakört választotta papi hi
vatása főterületének.

Az e téren végzett eredményei alap
ján neve hamarosan ismertté vált. XXIII. 
János pápa ezért kinevezte címzetes 
püspökké és a pécsi egyházmegye apos
toli kormányzójává. Az állami hatóságok 
azonban a pápai rendelkezést nem is
merték el és megakadályozták végrehaj
tását, miután az nem a magyar állam 
és a Vatikán közötti előzetes kompro
misszum alapján történt.

Pécsi segédpüspökké II. János Pál pá
pa nevezte ki 1982. április 5-én és ehhez 
most már az állam is hozzájárult. Be
lon Geilért azonban munkakörét tekint
ve továbbra is plébános maradt a ka
locsai egyházmegyében fekvő Jánoshal
mán. így papi életének 53 esztendejéből 
41-et plébánosként, rokkant egészsége 
ellenére közvetlen és távoli hívei szol
gálatában töltött. Püspöki jelmondata - 
hosszasan tartó súlyos betegségére is 
utalva - így hangzott: „Sebtől gyó
gyult".

Helyi lelkipásztori munkája mellett fá
radhatatlanul járta az országot mint is
mert egyházi előadó és lelkigyakorlat ve
zető. Egyre növekvő népszerűségét szé
les látókörének, irodalmi műveltségének, 
szuverén egyéniségének és nem utolsó 
sorban az evangéliumi tanítás eredeti 
értelmezésének köszönhette.

Munkatársa volt a Vigíliának, a Teoló
giának, a Szolgálatnak és az Új Ember 
című katolikus hetilapnak. Az ebben 
megjelent elmélkedései országszerte fel
tűnést keltettek, olvasói gyűjtötték, ki
vágták a szövegét. Ebből a sorozatból 
rendezte sajtó alá „Ellesett pillanatok" 
című, a liturgikus évet követő szentírási 
elmélkedéseit. Az 505 oldalas könyv 
1986-ban jelent meg a Szent István Tár
sulat kiadásában, „Jézus ielkülete" című 
kötetével együtt. „Imádkozzál" című sa
játos hangvételű imakönyve két kiadást 
is megélt, amelyek közül az elsőben még 
a neve sem szerepel.

Geilért püspököt mélyen humánus, ke
resztény alázatot és ugyanakkor magas 
irodalmi színvonalat képviselő írásainak 
szelleme kapcsolta Illyés Gyulához. Kí-

WALLENBERG-SZOBOR BUDAPESTEN

Budán, a Szilágyi Erzsébet fasorban 
felavatták Raoul Wallenberg, svéd dip
lomata szobrát. Wallenberg a svéd kö
vetség titkáraként érkezett Budapestre 
1944 júniusában, hogy megszervezze a 
magyar zsidóság mentését. Ügynevezett 
„védő útlevelek" kiadásával mintegy 10- 
15.000 üldözöttet sikerült megmentenie 
az elhurcolástól, vagy a biztos haláltól. 
Máig sem tisztázott körülmények kö
zött, 1945 januárjában eltűnt, amikor 
Budapestről Debrecenbe indult. 1957- 
ben Gromiko, akkor szovjet külügymi
niszter, úgy nyilatkozott, hogy tájéko
zódása szerint Wallenberg 1947 júliusá
ban a moszkvai Ljubjanka-börtönben 
szívroham következtében halt meg.

vánságára Belon Geilért mondott búcsú
beszédet sírjánál, amelyben többek kö
zött így szóit:...... Te is a szellem teljes
ségére és az emberség tiszta valóságára 
törekedtél, prófétai arányokat mutató írói 
pályádon. Aki emberséget akar, azt akar
ja amit Isten akar. Aki a szabadságért, 
aki az igazságért és szeretetért küzd, 
azért küzd, amiért az Isten küzd".

Ez az átfogó, mélyen humánus szel
lem irányította Belon Geilért megpró
báltatásokkal teli életét. Ez az indítás 
hozta el a külföldi magyarság soraiba is, 
múlt év decemberében. Itt járt köztünk, 
Münchenben előadást tartott „A modern 
gondolkodás keresztény elemei" címmel, 
misét, homiliát mondott, lelkigyakorlato
kat tartott. „Katolikus életünk érzékeny 
pontjai" című elmélkedés-sorozatát a bé
csi OMC Magyar Katolikus Könyvkiadó 
vállalat kazettán terjeszti.

Halála előtt egy héttel is Bécsben járt 
lelkipásztori úton. Apostoli tevékenysé
gét az utolsó pillanatig folytatva, 76 éves 
korában tért meg Istenéhez, akinek ké
pét kevesen tudták olyan emberközelbe 
hozni ,mint Geilért püspök, aki hittel val
lotta, hogy „Minden emberen megmutat
ja a halál az erejét, mert mindenki meg
hal. Krisztusban azonban mindenki fel
támad".

A magyar katolikus egyház és az egész 
magyarság egy prófétai egyéniséggel 
lett szegényebb és egy égi pártfogóval 
gazdagabb.

Kovács K. Zoltán

A müncheni egyházközség életéből
Május 23-án került sor hagyományos 

tavaszi egyházközségi kirándulásunkra, 
ezúttal Neuschwanstein környékére.

A reggeli borongós idő ellenére vi
dáman indult 70 fős csoportunk erre a 
szép tájra. Rottcnbuchból plébános a- 
tyánk miséjét követően Steingadenbe ve
zetett utunk. A városka megtekintése és 
az ebéd után Schwangau-Neuschwanstein 
volt barangolásunk következő állomása. 
Ezen a csodálatos európai hírű kirán
dulóhelyen már ragyogó napsütés foga
dott bennünket. 11. Lajos bajor király 
kastélya lenyűgöző látványt nyújt a 
Pöllat-szakadék fölötti magányos szirt- 
fokon. Wagner zenéjének hatására épült 
lantáziavár két emelet magas trónter
met rejt. A Dalnok-terem falait a Parsi- 
fal-mondát illusztráló festmények, a la
kószobákat a Lohengrin- és Tannhauser- 
mítosz jelenetei díszítik. Kávézás, majd 
az Echelsbachcr-híd megtekintése után 
fáradt, de vidám csoportunk szép él
ményekkel gazdagodva tért vissza Mün
chenbe.

Május 31-e, pünkösd előtti vasárnap 
különleges nap volt néhány müncheni 
család életében. Nyolc gyermek hosszú 
hetek óta, Gál Csaba egyetemista test
vérünk pedig egy éve készült erre a nap
ra. A gyerekek, Fizli Zsanett, Fűzéry 
Anna, Hegyi Virág, Kajád Bernadetté, 
Király László, Kudelich Csilla, Ma- 
reczky Zsuzsa, Sebestyén Zsolt az első 
szentáldozáshoz járultak, Gál Csaba 
ezen a napon részesült a keresztség es 
bérmálás szentségében és lett első áldozó.

A zsúfolásig megtelt templomban szü
lői.:, rokonok, barátok és ismerősök sor
fala között vonultak be az ünnepeltek. 
Cserháti atya kedves szavai után fel
hangzott a „Jöjj Szentlélek, Úristen”, 
melyet a hívők mély átéléssel énekeltek. 
Ezután került sor a 24 éves Gál Csaba 
keresztelésére és bérmálására. A mise 
ünnepi asszisztenciával folytatódott, 
melynek szépségét énekkarunk fellépése

A kép közepén Msgr. Pierre Giraud érseki vikáriusgenerális, dr. Ruzsik Vilmos 
plébános, jobboldalt Molnár Ottó káplán

Nagy napja volt a Missziónak május
10-en. Áldozatos asszonyok segítségével 
e napon a kápolnát a szokottnál több 
virág díszítette. Minden nagyon nyu
godt és ünnepélyes volt. Az izgalom 
ugyanis már két héttel korábban meg
történt. Akkor látogatott el hozzánk 
először Msgr. Piérre Giraud érseki vi
kárius generális, hogy személyesen meg
ismerkedjen a bérmálkozókkal. De még 
a félénkebbek is fellélegeztek, mert az 
érseki helynök szívélyes atyai szeretet
tel beszélgetett el a jelöltekkel.

A bérmálkozásra felkészült Albeck 
Endre Gábor, Bárkányi Tamás, Bredoka 
Anne Márie, Csonka Irén, Givry And- 
ré, Christian és László, Havas Cecil. 
Katona Herta, Kulusné Csorba Lívia, 
Miss Zoltán Philémon József, Sándor 

még jobban kiemelte. Majd eljött a 
megható pillanat, amikor elsőáldozóink 
felsorakoztak az oltár előtt, hogy ma
gukhoz vegyék a szent ostyát.

Az ünnepeltek közös hálaadó imája 
után a kórus előadásában felcsendült a 
Magnificat, mialatt mindnyájan saját el
sőáldozásunkra gondoltunk és kértük az 
Urat, hogy árassza ki kegyelmét egyhá
zunk új tagjára és elsőáldozó gyerme
keinkre.

Az ünnepélyes áldás és a Himnusz 
zárta le ezt a bensőséges szép vasárnapi 
misét. Farkas Júlia

A MÜNCHENI MAJÁLIS
A müncheni magyarok június 27-én 

rendezték idei majálisukat
A hetek óta tartó esőzés erre a szom

batra csak pár ijesztő cseppel képvisel
tette magát. Ez sem tudta elriasztani azt 
a 400 embert, aki kijött a szép Grün- 
waldba. A gyerekzsivaj hamarosan be
töltötte az erdei tisztást. Az apróságok
nak nem kellett sok idő a barátkozás- 
hoz. Volt eszem-iszom, tánc, tombola. 
Aztán néhányunk szeme ugyancsak csil
logott, amikor a szép dunántúli népvi
seletbe öltözött népitánccsoport előadá
sát néztük. Fellépett négy csoport: a Ko- 
mámasszonyok, a Regösök, a Serdülők 
és az Aprók. Nagy, nagy tapsot kaptak. 
A már hagyományos foci-torna is sok 
nézőt vonzott. Hat csapat küzdelme iga
zi rangadó hangulatban zajlott. Volt 
hosszabbítás, tizenegyes rúgásokkal to
vábbjutás, bíró szidás, aztán a végén 
a győztesek boldogan emelték magasba 
az első helyért járó igazi kupát. Este 
10 óra felé aztán meggyújtották a tá
bortüzet jelképező fáklyákat és a ma
gyar lobogó körül népdal énekléssel ve
zették be a zárórát. Befejezésként a szé
kely és a magyar Himnusz mellett le
vonták a zászlót. Cserháti plébános út
mosolyogva summázhatta, hogy ez a 
„juniális” is ragyogóan sikerült.

Detre György 

Laurence, Teleki Sebastien és Vadász
ná Szombat Anna jól tükrözte, akár egy 
szép mezei virágcsokor, a párizsi Ma
gyar Katolikus Misszió összetételét. Volt 
köztük második generációs Franciaor
szágban született, újonnan menekült, ve
gyesnyelvű házasságból származó, egé
szen fiatal és idősebb, akik a háború 
viszontagságai miatt eddig lemaradtak 
a bérmálásról. Valamennyiük fényképe 
tablóként díszíti a kápolna bejáratát.

Kereszttel az élen, a 14 bérmálkozó, 
bérmaszülő, 5 magyar lelkész és Msgr. 
Piérre Giraud ünnepélyesen vonult be 
a kápolnába. A mise keretében dr. Ru- 
zsik Vilmos plébános, dr. Léh Tibor 
egyháztanácsi elnök, a bérmálók nevé
ben pedig Bredoka Anne Márie köszön
tötte az érseki helynököt. Az olvasmá
nyokat és az evangéliumot két nyelven 
olvasták, a mise liturgikus szövege fran
ciául, az ének magyarul hangzott. Köz
vetlenül a bérmálás előtt Miss Zoltán, 
23 éves diák, kérte felvételét az egy
házba. A keresztségben a Philémon Jó
zsef nevet vette fel. Tanulmányai miatt 
tartózkodik 1 évig Párizsban. Mint po
gány jött ki Magyarországról és Isten 
gyermekeként tér majd vissza hazájába. 
Ö egyszerre részesült három szentség
ben, mert először vette magához Krisz
tus testét és vérét is. A bérmálkozók kö
zül még Endre Gábor, Sebastien, Herta 
és Laurence járultak először az Úr asz
talához.

Piérre Giraud elismerően emlékezett 
meg rólunk, mint mondta, a Mission Ca- 
tholique Hongroise, mint plébánia, meg
becsült helyet foglal el Párizs szívében.

Az ünnepélyes áldás után egyházunk 
„legfiatalabb tagja” francia nyelven az 
érseki helynöknek, magyarul a hívek
nek mondott köszönetét, hogy Misszi
ónkban Krisztusra talált; majd felhang
zott az „Isten áldd meg a magyart. . 
A délutánt hosszúra nyúló ebéd és ma
gyar zene tette hangulatossá. Külön kö
szönet jár a konyha önzetlen vezetőjé
nek, Jordán Imrének, aki sok önkéntes 
s gítő lélekkel, jó szívvel gondoskodott 
valamennyiünk testi jólétéről.

Istennek legyen hála!
Molnár Ottó, káplán

350 ÉVES A PÁZMÁNEUM
1987. május 26-án emlékeztek meg a 

bécsi és bécskörnyéki magyar lelkészek 
a Collegium Pazmanianum alapítójának, 
Pázmány Péter halálának 350. évforduló
járól. A kápolnában tartott imaóra után 
Valentiny Géza prelátus megáldotta a 
ház renovált üléstermét, amelyben Msgr. 
dr. Richter Aladár spirituális ünnepi be
szédet tartott. Méltatta a házalapító kar
dinális életét, munkásságát a katolikus 
megújulás érdekében. Msgr. Dr. Gianone 
Egon rektor beszámolt a Pázmáneum 
helyzetéről és jövőbeli kilátásairól. A 
Kollégiumot 1623-ban alapította Páz
mány kardinális.
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HITES KRISTÓF:

Két történelmi évforduló után
Buda felszabadításának 300 éves, és 

56-os szabadságharcunk 30 éves, egy
mást pár héttel követő évfordulója köz
vetlenül kínálkozott olyan összehangolt 
megemlékezésre, amellyel a magyarság 
páratlan történelmi szerepére meggyő
zően lehetett volna ráirányítani a nem
zetközi figyelmet. Európa sorsa 300 év
vel ezelőtt századokra szóló kihatással 
Budánál dőlt el. Harminc évvel ez
előtt pedig Budapest utcáin szabadság
harcos hőseink a kommunizmus álarca 
mögött hódító orosz, imperializmusra 
mértek kiheverhetetlen sebeket.

A 30 éves évfordulóval kapcsolatos 
megnyilvánulások közül a leghatáso
sabbnak és legjelentősebbnek bizonyult 
a budapesti, kelet-berlini, prágai és var
sói értelmiségi csoportok október 18-án 
nyilvánosságra hozott közös nyilatkoza
ta, amelyet a négy ország 122 írója, 
költője, tudósa és az emberi jogok vé
dője írt alá. Az 54 magyarországi aláíró 
között számosán voltak olyanok, aki
ket egyes emigrációs hangadók elma
rasztaltak bírálataikkal. A nyilatkozat, 
amelyet a New York Times egyik va
sárnapi száma (okt. 19.) terjedelmesen 
ismertetett, az 56-os magyar forradal
mat „közös örökségünknek és ihletűnk
nek” jelentette ki. Befejező szakasza esz
mei vezérvonalként hangzik minden 
nemzet emigrációja számára: „Kijelent
jük közös eltökéltségünket harcolni a 
politikai demokráciáért országainkban, 
az önkormányzat elvére épült pluraliz
musért, a megosztott Európa békés egye
sítéséért és demokratikus egységesítésé
ért, valamint a minden kisebbséget meg
illető jogokért”.

A hivatalos magatartás 56-tal szem
ben már kevésbé emlegeti az ellenforra
dalom vádját, inkább nemzeti tragédiá
ról beszél, amelynek előidéző okai közt 
elismeri a megelőző pártpolitika bűnös
ségét is. A gyógyító recept: a nemzet 
borítsa a feledés fátylát az ötvenes é- 
vekre. Szerencsére van egy művelt, ön
tudatos szellemi csoport az országban, 
a demokratikus eszmék köre, amely eb
ben tovább fertőző seb elkendőzését lát
ja és a társadalmi légkör tisztulására és 
demokratizálására elengedhetetlennek 
tartja a forradalom nyilvánosság előtt 
való tárgyilagos kiértékelését. Meggyő
ződésük, hogy ez hozzá segítene az új 
nemzedék kiemeléséhez a nemzeti ér
dektelenségből. A nemzet jövőjét fe
nyegető legnagyobb veszedelem a tör
ténelmi hivatástudat gyengülése és az 
alapját képező erkölcsi eszmények el
vesztése.

Mindkét történelmi sorsfordulónak 
közös tanúsága az, hogy amikor a nem
zet léte és történelmi azonosságának 
folytonossága forog kockán, a lényeges 
feladatok leegyszerűsödnek és minden 
mást háttérbe szorító közös cselekvésre 
szólítanak. A kettős cél, amiért hőseink 
mind Buda váránál, mind 56-ban Bu
dapest utcáin vérüket ontották és éle
tüket adták az az országnak idegen 
megszállóktól való felszabadítása és a 
nemzet külső kényszertől mentes saját 
társadalmi és politikai életének bizto
sítása. Nem őszinte magyar az, aki e 
kettős célkitűzést nem teszi fenntartás 
nélkül magáévá. Vétkezik a lényeges 
magyar érdek ellen az, aki másodlagos 
szempontokért és vélemény különbsé
gért a cselekvő egységet megbontja és a 
szabad világ magyarságát egymás ellen 
harcoló pártfelekre szakítja. Mindkét 
évfordulós történelmi esemény közös 
vonása, hogy a nemzetmentés sorsdön
tő idején elmosódtak a szétválasztó po

litikai ellentétek. Zrínyi Ilona Munkács 
várát védte az elnyomó, fosztogató csá
szári hadak ellen, amikor férje, Thököly 
Imre hadseregéből ezrek csatlakoztak a 
Szent Szövetség erőihez, amik Lipót 
császár védnöksége alatt indultak Buda 
ostromára. 56-ban pártállást félretéve 
lett eggyé a nemzet életének demokra
tikus újjászervezésében. Ez a pártokon 
felüli egymásra találás volt a forrada
lom igazi fénypontja.

Ebből a történelmi távlatból szem
lélve tisztán rajzolódnak ki bizonyos 
ártalmas jelenségek a nyugati magyar
ság életében, amik a közös lényeges fel
adat teljesítését gátolják; egyben bizo
nyos feladatok, amiket a magyar jö
vőért való felelősség közös követel
ményként ró ránk.

Történelmi távlatban az emigráció bé
nító, idült betegségének bizonyul az ál
landó elkülönítő osztályzás jobb és bal 
oldalra, ami a legtöbb esetben elfogult
ságból, a múltból megrekedt látókörből 
ered és egymás iránt bizalmatlan, gya
nakvó és együttműködésre képtelen tá
borokba különíti a lényegében egy cél 
felé törekvő magyarokat. Ami még me
revebbé teszi az elkülönülést, az irra
cionális elfogultság egyben rásüti a bal
ra állítottakra, a bibliai Végítélet fel- 
lebbezhetetlen tekintélyével, a renegá
tok, az „apokaliptikus Vörös Sárkány 
szolgáidnak, vagy legalább is a hasz
nos idiótáknak bélyegét, míg a jobb ol
dalra sorakozók az egyedüli nemzeti üd
vözülés képviselőivé avatják magukat.

Az otthoniak sorsát kívülről beideg- 
ződötten gyanakvó szemmel kísérő emig
rációs szemlélet kísértése, hogy a magu
kat nemzeti szószólókká előléptetők a 
maguk kényelmes és biztonságos, de rö
vidtávú látóköréből ítélkeznek azok fe
lett, akik otthon kényszerű körülmények 
közt, létbiztonságot kockáztatva próbál
ják a magyar életet elviselhetőbbé, a lé
legzést egy kissé szabadabbá tenni. A 
csalhatatlan ítélet palástjában tetszeleg
ve hirdetik az egyedül honmentő néze
tet, marasztalnak el mindenkit, akik 
nem az ő meglátásuk és személyi meg
győződésük vonalán mozognak. Ezek 
az erkölcsi felelősség nélküli írkálások 
süllyesztik le gyakran a keresztény jobb
oldalinak márkázott sajtót a hecc-iro
dalom színvonalára és riasztanak el sok 
művelt magyar embert a közéleti sze
repvállalástól.

A kettős jubileum történeti távlatá
ban világosan kirajzolódnak az első
rendű közös érdekek és kötelezettségek 
is. Az első ezek között a külföld felé, 
mindenek előtt a befogadó ország felé 
a magyar múlt, a magyar becsület és 
a jogos magyar igények egyöntetű kép
viselete.

A másik vitathatatlan közös érdek és 
feladat az utódállamokba kényszerített 
és pusztulásra ítélt négy milliónyi ma
gyarság védelme a szovjet hatalmi ér
dek által némaságra kényszerített ma
gyar kormány helyet' is.

Az emigráció minden erőfeszítése a 
magyar jövőért hiábavaló, ha nem tud 
kinevelni egy olyan új nemzedéket, a- 
mely a nemzet történelmi hivatástuda
tát tovább őrzi új hazájában és készen 
áll a magyarság érdekeinek védelmére 
bármikor a hivatali posztján és a tár
sadalmi és politikai színtéren, amikor 
erre szólítja fajtája érdeke. E tekintet
ben sok más nemzet emigrációjánál ked
vezőbb helyzetet biztosít számunkra a 
Magyar Cserkész Szövetség világrészek
re kiterjedő felbecsülhetetlen munkája, 
amely a saját ifjúsági szervezetével cső

döt mondott hazai kormány irigységét 
is felkeltette. A Cserkésszövetség er
kölcsi és anyagi támogatása minden ön
tudatos magyarnak a jövőbe tekintő 
feladata.

Végül mindkét évforduló arról tanús
kodik, hogy a nemzet jövőjének kulcsa 
végső fokon az otthon élő nemzet ke
zében van: lelki-erkölcsi erejükkel, a 
nemzeti hivatástudat legyőzhetetlen hi
tével ők képesek egyedül népünknek jö
vőt és új történelmi szerepet biztosítani. 
A külföldi magyarság szellemi vezetői
nek nem lehet más értelmes feladata és 
hivatása, mint egyrészt nemzeti sorsunk 
iránt fenntartani a külföld figyelmét és 
érdeklődését, másrészt minden lehető 
módon támogatni a nemzet erkölcsi és 
biológiai erejének, s történelmi hivatás-

Lelkisegély Szolgálat 
Magyarországon

RÖVID INTERJÚ SZABÓ JÁNOS GYÖRGGYEL

Életiink: Hallottuk, hogy a „Szeretet- 
szolgálat-lelkisegély-deviancia” területén 
működsz Magyarországon. Hogyan ke
rültél oda?

Szabó: November 1-én függetlenítet
tek, hogy megszervezzem a Katolikus 
Egyház deviánsok között végzendő 
munkáját, illetve a katolikus lelkisegély 
szolgálatot.

E.: Mit jelent e szó: deviáns?
Sz.: Akiknek a kábítószerrel való 

élés — akármilyen formában — szenve
délyükké vált és saját erejükből nem 
tudnak szabadulni helyzetükből.

E..- Ez-e az első próbálkozás ezen a 
területen?

Sz.: Egyházközségi szinten már mű
ködik Alkoholistákat Mentő Misszió az 
ország különböző nagyvárosaiban.

E.: Kiket értek el, kiken akartok se
gíteni?

Sz.: Mi a munkatársainkkal a válság
ba jutott házasságok, a veszélyeztetett 
fiatalok, kábítószeresek, öngyilkosok 
pasztorációját céloztuk meg.

E.: El tudjátok látni e hatalmas mun
kát egy munkacsoporttal? Hol működ
tök ?

Sz.: Három munkacsoportunk mű
ködési helye, illetve a telefon Lelkise
gély Szolgálat központja a Május 1 úti 
templom altemplomában működik. Az 
altemplombeli helyiség a koordinációs 
iroda is, emellett átmeneti segélyhely, 
ahonnan a megfelelő intézményekbe irá
nyítjuk a rászorulókat.

E.: Mik a terveitek?
Sz.: Tervezzük rehabilitációs házak 

vásárlását, illetve építését. Az első ilyen 
házunk egy kastély. Felújítása, rendbe
hozatala után szenvedélybeteg fiatalok 
számára szeretnénk itt munkalehetőséget 
adni a kastélyhoz tartozó földön (föld
művelés, állattenyésztés, műhelyek) se
gítve, támogatva ezáltal őket az új élet 
elkezdésében, gyógyulásukban.

E.: A kastély rendbehozatala nem kis 
feladat! Hogyan oldjátok ezt meg?

Sz.: Idén nyáron lelki építőtáborokat 
szervezünk fiatalok számára, hogy a 
kastélyt rendbehozzuk és legalább rész
ben lakhatóvá tegyük. Anyagi lehető
segeink szűkösek, de bízunk Istenben, 
aki öltözteti a mezők liliomait és táp
lálja az ég madarait is.

E.: Hol jöttök még össze?
Sz.: Bérelünk egy kis házat Budapest 

közelében, ahol hétvégi együttlétek for
májában szeretnénk munkatársainkkal 
készülni erre a nehéz és igen sok ener- 

tudatának erősödését. Ehhez legkevésbé 
segít hozzá a hazulról mindent gyanak
vással fogadó, hazafelé csak elfogult bí
ráló szemmel néző, szándékosan elszi
getelődő magatartás. A nemzet életét 
együttérzéssel figyelő érdeklődés, a lel
ket gúzsbakötő rendszer résein áthatoló 
segítő készség, a mindent ledorongoló, 
vagdalkozó hazafiaskodás helyett javító 
szándékú bírálat, ez a számunkra osz
tályrészül jutott s egyedül értelmes 
emigrációs szerep.

A háromszáz éves múlt benne van 
56 dicsőségében és fájdalmában is és 
hatalmi gátlást legyőzve továbbítja üze
netét azoknak, akik kezüket a nemzet 
érverésén, és fülüket a nemzet szívdo
bogásán tartják. Ezek magyarságuk lel
ki mélyében minden gátlástól mentesen 
átérzik, hogy 1686-ban Budavárban 
ugyanaz a magyar sors küzdött a fenn
maradásért és jövőért, mint 56-ban Bu
dapest utcáin.

Házát — ebben a Budapest-környéki 
kis faluban május közepén nyitjuk meg.

E.: Ki lesz az első vendégetek?
Sz.: Első vendégünk egy gyógyult 

narkós fiatalember a feleségével, akik 
külföldön egy jól működő rehabilitá
ciós ház vezetői. Azért jönnek, hogy át
adják tapasztalataikat, és hogy együtt 
imádkozzanak velünk.

E.: Köszönjük az érdekes válaszokat. 
Isten hathatós segítségét kérjük munká
tokra! F. O.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<, ■■■■■■>

FELVÉTEL AZ INNSBRUCKI 
MAGYAR INTÉZETBE

Intézetünk mint magyar egyetemista 
diákotthon felvesz az 1987—88-as tanévre 
érettségizett magyar fiúkat, kik egyetemi 
tanulmányaikat az itteni tudományegye
tem valamelyik fakultásán akarják elkez
deni vagy folytatni. Jelentkezési határ
idő f. é. szeptember 22.

Az Innsbrucki Tudományegyetem-nek 
jelenleg 7 fakultása van. így lehetséges 
itt teológiai, filozófiai, jog- és államtu
dományi, közgazdasági, szociológiai, or
vosi és különféle természettudományi, 
továbbá magas- és mélyépitészeti tanul
mányokat elkezdeni, illetve folytatni. Az 
október 1-én kezdődő téli szemeszterre 
vonatkozó — a felvételi feltételeket is 
tartalmazó — „Vorlesungsverzeichnis" 
szeptember elején jelenik meg és kap
ható Innsbruckban, a „Wagnerische Uni- 
versitatsbuchhandlung"-ban.

Diákotthonunk, a „Collegium Cardinal 
Mindszenty" egy szép nagy villa, Inns
bruck villanegyedében Több mint 30 éve 
áll fenn. Egy keresztény, magyar közép
osztály felépítését szolgálja, minden val
láskülönbség nélkül. Innen az egyetem 
autóbusszal, de méginkább kerékpárral 
15 perc alatt elérhető. Az intézetet alkal
mi adományokból tartjuk fenn, állami 
vagy egyházi támogatás nélkül. De fenn
tartásához a növendékek is hozzájárul
nak, ez havonta 1.100 Schillinget (+ 10% 
MWSt adó) tesz ki. Fizetendő belépés
kor, illetőleg minden hó elején előre. 
Ezért jár: lakás, egy- vagy kétágyas szo
bában, fűtés, világítás, fehérnemű mo
satása. Az egyetem előadási nyelve né
met. Az intézet nyelve magyar.

A kollégiumba való felvételre jelent
kezni lehet a következő címen, saját- 
kezűleg írt levélben: Msgr dr. Gróh Bé
la igazgató, A-6020 Innsbruck, Richard- 
Wagnerstr. 3.
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SZAMOSI JÓZSEF:

Hedvig, az angyalarcú királynő 
.. ,A i:.tV"nOkmOCl ünneP|ik kereszténnyé válásuk 600 évfordulóját. A jubileum 

alkalmaool június 28-án II. János Pál pápa a római Szent Péter dómban szent- 
mise kereteben boldoggá avatta az 1927-ben elhunyt litván Matulaitis érseket. Az 
ünnepségen a világ minden részéből mintegy kétezer litván zarándok vett részt. 
De nemcsak a litvánokra, ránk, magyarokra is kötelességszerűen hárul a litván 
nép nagy jubileuma történeti eseményeire emlékezni, minthogy azoknak igazi 
folmagasztosult hőse. Nagy Lajos királyunk leánya, az egykorú források sze
rint „elbáiolóan szép" Hedvig volt. íme, az élete:

Kezdjük ott, hogy Nagy Lajos csak 
nehezen viselte lejen a lengyel koronát. 
Lengyelország kormányzását okosság
ból, meg tapintatból is lengyel anyjára, 
l.okietek Erzsébetre bízta. A különben 
eszes, a politika szövevényeiben eliga
zodni tudó Erzsébet kormányzása alatt 
azonban kiéleződtek az amúgyis feszült 
belpolitikai viszályok, a lengyel asszony 
tüntetőén magyar udvart, magyar szo
kásokat tartott s a lengyelek hovato
vább jogos gyűlölettel viseltettek az 
„idegen” uralommal szemben. 1376-ban 
véres összeütközés keletkezett s ha igaz, 
160 magyart öltek meg Krakkóban.

Sokat és szívesen emlegetjük a ma- 
gvar-lengyel történelmi barátságot, 
mely István király óta a századok 
lvamán csak szorosabbá vált. A 
nemzetet uralkodóházain keresztül 
koni és politikai kapcsok, hasonló 
detéstudat (Nyugat védőbástyája), 
sonló történelmi sors kötötték össze. 
Már az Árpádfiak lengyel földön talál
nak menedéket; Erdély adta nekik e- 
gyik legnagyobb uralkodójukat, Bátho- 
ri Istvánt; Rákóczi lengyel földön, Bre- 
zán várából adja ki édes hazánk és nem
zetünk érdekében első manifesztumát és 
onnan küldi haza a Cum Deo pro patria 
et libertate felírásé piros selyemzász
lóit. Később is a „testvéri” együvétar- 
tozásnak mennyi megható, szinte nap
jainkig tártéi megnyilatkozása, — hiszen 
ismerjük őket! — És groteszk tréfája a 
sorsnak, hogy a 900 éves barátságra ép
pen Nagy Lajos lengyel királysága vet 
sötét árnyékot. De egy név mégis szi
várványként ragyog fel a viharfelhők 
mögül, egv fémes név: Hedvigé.

Hedviget, Nagy Lajos legkisebb leá
nyát már a bölcsőben eljegyezték Habs
burg I.ipót osztrák herceg ugyancsak 
gyermekkorú, Vilmos fiával. Négy év 
múlva, 1377-ben, a Duna-menti Ham
burgban az ünnepélyes eljegyzésre is 
sor került. A bölcső-diplomácia ritka 
kivételeként, Hedvig és Vilmos később 
megszerették egymást.

Ám a történelem Hedviget más sors
ra jelölte ki. Nagy Lajos halála után, 
az örökösödési rend szerint, idősebb le
ányát, Máriát illette volna a magyar-, 
s ezzel együtt a lengyel trón. Ö azonban 
Luxemburgi Zsignionddal (a későbbi ma
gyar király- és németrómai császárral) 
volt eljegyezve s a lengyelek — élükön 
Oppelni (Opuliai) László herceggel, aki 
Lajos királynak afféle helytartója, egy- 
időben nádora s Hedvig mellett a gyám 
szerepét töltötte be — semmiképp nem 
akartak „német” herceget maguknak. 
Hedviget, a kisebbik lányt viszont vo
nakodás nélkül elismerték királyuknak, 
így azután a 11 éves Hedviget 1384- 
ben, az ország prímása, a gneseni érsek, 
Krakkóban lengyel királlyá koronázta.

Vilmos, a vőlegény, boldogan sietett 
Krakkóba, hogy esküvőjüket, amelynek 
a dátumát is már kitűzték, elokeszit.se. 
Ekkor azonban váratlan szereplő jelent 
meg a színen. A vitéz, még pogány hiten 
lévő, rettegett szomszéd, Jagelló litván 
nagyfejedelem fényes küldöttség utján 
feleségül kérte Hedviget. Kész volt Hed
vig kezéért egész népével együtt megke- 
resztelkedni s Litvániát Lengyelorszag- 

gal szövetségben egyesíteni. Hedvig any
ja hallani sem akart a kérőről, Hedvig 
is irtozattal gondolt egy ilyen házasság
ra. Igen ám! De a lengyel nemesség és 
papsag ilyen ajánlat után egyöntetűen 
Jagelló partjára állt, hiszen Lengyelor
szágnak legveszedelmesebb ellenfele volt 
a kérő, s az Egyháznak sem lehetett kö
zömbös a litván népnek a nyugati ke
reszténységhez való csatlakozása. Vil
mos előtt tehát bezárultak a kapuk.

BOLDOG HEDVIG
Prolcop Péter festménye a „Magyar 

szentek" sorozatból

Hedvig kétségbeesve próbált Vilmos
sal találkozni. Egy hatalmas szekercé- 
vel már éppen leverni készült a várka
pu zárát, hogy vőlegényéhez menekül
jön, de ebben is megakadályozták. Ami
kor aztán — ahogyan a hagyomány 
tartja — a kápolnában imádkozás köz
ben egy égi hang azt tanácsolta neki, 
hogy hozza meg az áldozatot Lengyel
ország üdvére, lemondott eddigi dédel
getett ábrándjairól s a hősi önfeláldo
zást, a szerelméről való lemondást vá
lasztotta. Vilmosnak menekülnie kellett 
a várból, soha többé nem találkoztak.

Az egyezség megtörtént. Három nap
pal Jagelló megkeresztelkedésc után, 
1386. február 18-án, a 13 éves Hedvig, 
a mindenkit elbájoló angyalarcú király
nő, a krakkói dómban kezét adta a ná
lánál 26 évvel, egyesek szerint ennél is 
sokkal idősebb, harcokban edzett, morc 
külsejű Jagellónak, aki — miután rövi
desen őt is megkoronázták — felvette a 
11. Ulászló (Wladyslaw) nevet. A har
cias litván nép, amelyet Nagy Kázmér 
és Nagy Lajos hasztalan próbált megté
ríteni, egy törékeny, félig gyermeklany 
ön feláldozása révén vette fel a keresz
ténységet.

Az országraszóló esküvőre összese- 
regiett vendégek közül ketten feltűnően 
hiányoztak: a menyasszony egy évvel 
idősebb testvére, Mária magyar király
nő, valamint anyjuk, Erzsébet, az öz
vegy magyar- és lengyel királyné. Ve
lük és körülöttük éppen akkoriban vé
res események zajlottak s ezek odave
zettek végül, hogy a délvidéki lázadók 

Erzsébetet saját lánya szemeláttára foj
tották meg Novigrádban.

Az esküvő után Hedvig csodálatra
méltó lelkierőről tett tanúságot. A kis 
vértanú királynő arcán senki nem látóit 
mar bánatot és szomorúságot, — írja 
egy hazai történész, Dümmerth Dezső 
— lelkében akkor már úgy látszik, át
vette szerepét az a fegyelem, melyet a 
keresztény hívők aszkézisnek neveznek. 
Hedvig tehát az önfeláldozás és erköl
csi nagyság felé vezető ösvényre lépett, 
mint előtte Árpádházi nagynénjei: Szt. 
Erzsébet és Szt. Margit.

Életéről egykorú feljegyzések arány
lag keveset mondanak. Talán azért, 
mert megbékélt életet élt, az. Anjouk 
életét kísérő sorstragédiák elkerülték. 
Pedig nem lehetett könnyű gyermek
lányként idegen országba kerülve, ide
gen férj mellett, elszakadva anyjától, 
testvérétől. Mondják: sokat utazott, jó
tékonykodott, fölkarolta a szegényeket, 
kórházakat, kolostorokat alapított, nem 
szűnt meg fáradozni a tudományos élet 
felvirágoztatásáért, országa lelki-szel
lemi gyarapításáért. Jellemében erő és 
szelídség párosult. Amikor férje a za
vargók ellen keményen föllépett s jó
szágaikat elkobozta, Hedvig visszaadat
ta azokat. Ez időből való egyetlen fel
jegyzett mondása: Ha vissza is adtuk 
elvett javaikat, ki fogja visszaadni el
sírt könnyeiket!

Hedviget lengyelek és litvánok bizo
nyára magukénak érzik. Mennyiben 
tarthatjuk magunkénak mi, magyarok? 
Ami döntő súllyal esik itt latba: Hedvig 
mind apai, mind anyai ágon, egyazon 
fokon, az Arpádházi szentkirályok vér
szerinti ivadéka, lévén Nagy Lajos déd
anyja, Mária-, és Kotromanics Erzsébet 
dédanyja, Katalin testvérek: mindketten 
V. István magyar király leányai. Kü

Olvasói levél
Egy erdélyi székely pap Nyugatra 

menekült nővére leveléből vesszük az 
erdélyi magyarság helyzetére rávilágí
tó sorokat:

. . . Sajnos, nálunk olyanok a politi
kai viszonyok, hogy úgy élünk, mint a 
rabok és aki nem viselkedik visszavo
nultan és nem illeszkedik be a megadott 
helyzetbe, azt állandó megfigyelés és 
zaklatás éri a román hatóságok: a Se- 
curitate meg a rendőrség részéről. Az 
utóbbi években a helyzet sokat romlott. 
A Román KP politikája tönkretette tel
jesen az ország nemzetgazdaságát. A 
nép éhezik ... A nők meglevő gyerme
keik számára is csak igen nagy nehéz
ségek és túlfizetések árán tudják „be
szerezni” a legszükségesebb ennivalót. A 
román népet a román hősi múlttal eteti 
az államfő és sikerült neki a magyarok 
(mint „barbár betörők” és „régi elnyo
mók”) ellen hangolni őket.

A magyar népet a gazdasági nehézsé
gek mellett nagyon nyomasztja a foko
zódó nyílt nemzeti elnyomás, Ceauses- 
cu magyar-ellenes politikája és egyúttal 
a magyar kultúra folyamatos és biztos 
megsemmisítése. . .

Bőség csak alkoholból van. Hihetet
len, hogy mi van nálunk! . . . Azt azért 
még leírom, hogy nálunk: X-faluban ok 
nélkül is megverik a rendőrök az em
bereket. Ha két ember az utcán beszél
get, az már gyanús. Sötétedés után pe
dig nem tanácsos az úton járni, mert 
esetleg megverik a rendőrök. A faluban 
már több embert megvertek, köztük a 
kisebbik öcsémet is... /íz öcsém egysze

lönben „bosnvák” Erzsébet s természe
tesen Hedvig is a közismerten magyar 
szellemű budai udvarban nevelődött, 
ott pedig a magyar nyelv tudása „kö
telező” volt. Jellemző, hogy Hedvig ma
gyar gyóntatót vitt magával Krakkóba. 
Honvágyat is érezhetett szülőhazája 
iránt, 1392-ben Mária nővérével na
gyobb magyarországi utazást tett. Ma
gyar öntudatára vet fényt, hogy Má
ria halála után annak férjét, Zsigmon- 
dot, nem ismerte el magyar királynak. 
A magyar trón törvényes örökösének 
egyedül önmagát tekintette.

Jagellóval való házasságából egy le
ánygyermek született, akit nagyanyjá
ról kereszteltek Erzsébetnek. De a Nagy 
Lajos-unoka hamarosan meghalt s az őt 
világrahozó édesanyát is nemsokkal u- 
tóbb gyermekágyi láz vitte el 1399. jú
lius 17-én. A krakkói dómban van el
temetve. Márvány szarkofágján — a- 
hogy szokás — fekvő helyzetben ábrá
zolták, fején koronával, imára össze
tett kezekkel. Latin sírversében, a többi 
közt önfeláldozó házasságára alludáló 
sorok olvashatók, magyarul ilyenfor
mán: Érzelmeit gigászi erővel megfé
kezte, magát önmagának vetve alá!

I ledvig szenttéavatási eljárását II. 
János Pál pápa, még mint Wojtyla krak
kói érsek sürgette, s a lengyelek már 
1419-ben kérelmezték Rómában, de a 
dicséretes kezdet a történelem viharzá
sában, — akár a mi Szent Margitunké 
hét évszázadon keresztül! — folytatás 
nélkül maradt. A lengyelek azonban 
ma is nemzeti szentként tisztelik.

zí wugyur Anjou-ág utolsó hajtása, 
aki a lengyelek és litvánok kettős ko
ronáját viselte, a lengyelek szeretett 
Jadwigája, mindössze 26 évet élt. Ko
porsójánál a lengyelek mégis úgy érez
ték, hogy minden idők legnagyobb ki
rálynőjét vesztették el. Csakugyan: an
gyalarcú királynő volt, de szépsége nem
csak külsejéről, hanem leikéből, egész 
lényéből sugárzott. H

rű, becsületes és jókezű szakmunkás, 
semmi pártnak nem tagja és nem fog
lalkozott soha politikai dolgokkal. És 
mégis! Az ilyen helyzet mellett azt hi
szem, senki nem fog csodálkozni azon, 
hogy elmenekültünk .. . Nagyon boldo
gok vagyunk, hogy az Isten megsegí
tett és megszabadított minket, csak az 
otthon maradottakat sajnáljuk . . .

(Teljes aláírás)

Ki emlékszik még rá ?
Egy népszerű német hetilap, a Wo- 

chenspiegel cikkének alábbi mondatán 
akadt meg a szemem: „Ki emlékszik 
még egyáltalán Nyíregyházi Ervinre!” 
— Ugyan ki! gondolom én is. Aztán a 
cikk elmondja, hogy: „A kis Ervin ‘cso
dagyerek’ volt: két éves korában már 
zongorán játszott és csak négy éves (!), 
amikor mint komponistát ünnepelte a 
zenei világ. Második Mozart lesz be- 
belőle” — írta az európai sajtó a ma
gyar csodagyerekről. Minden erre mu
tatott. Tíz éves korától (1913-tól) kezd
ve külföldön is nagy sikerrel adott 
hangversenyeket. A következő évben 
Berlinbe, később Amerikába került. Mű
vészi csillaga azonban egyre hanyatlott, 
végül Hollywood-i filmvállalatoknál 
kötött ki, mint „házizongorista”. zlz 
egykor ünnepelt csodagyerek elhagyot
tan, teljesen elszegényedve, nemrégiben 
halt meg 84. életévében. Los Angeles
ben nyugszik — a szegények temető
jében.

Sz. J.

elokeszit.se
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2.
Barátai, de az utókor sem vette min

dig észre, hogy mekkora küzdelem folyt 
kiegyensúlyozottságának leple alatt Szók
ratész lelkében. Fliszen alapjában véve 
mégiscsak váratlanul érte a halálos íté
let, s még nem kényszerült eddig arra, 
hogy a halál gondolatával sajátmaga 
számára megbirkózzék. E belső küzde
lemben elfáradva néha ahhoz a gon
dolathoz menekül vigasztalásképpen, 
hogy hiszen úgyis koros már, legfeljebb 
pár évvel élhetett volna tovább. De 
aztán összeszedi magát, s a maga böl- 
cselkedő módszeréhez visszatérve pró
bál behatolni a halál értelmének leg
mélyebb rétegeibe.

Először a tiszta értelmi megfontolás 
síkján latolgat. „A haláltól félni — 
mondja — nem más, mint úgy tenni, 
mintha valamit tudnánk, amit nem tu
dunk. Mert senki nem tudja: mi a ha
lál, mégcsak azt sem, hogy nem ez-e a 
legnagyobb jó — az ember számára?”

A sajátmagának feltett tépelődő kér
désre pascali felelettel válaszol: „Hagy
játok meggondolni, mennyi okunk van 
arra, hogy azt feltételezzük, a halál jó. 
Mert a halál egy a kettő közül: vagy 
nemlét és semmiféle érzékeléssel nem
rendelkezés, vagy ahogy mondják: a lé
lek elvándorlása egyik helyről a má
sikra. S ha olyan mint az álom, amely
ben az ember még csak nem is álmodik, 
a halál nyereség lenne. Ha pedig a halál 
kivándorlás egyik helyről a másikra, 
s ha igaz, amit mondanak, hogy ott 
vannak mind a halottak, lehet-e ennél 
nagyobb jó?” Félistenek, igazságos bí
rók és költők között lenni nem lehet 
kellemetlen — vélte.

Hogy a halál nem rossz, ahogy az 
emberek nagytöbbsége képzeli, hanem a 
végső jó, arra végül is nem racionalista 
belátás viszi. E ponton a hit síkjára lép, 
s onnan értékel.

Nem gyávaságból veti magát a hit 
karjaiba. Ellenkezőleg: életének jelei
ből következtet logikus módon arra, 
hogy a halál nem szörnyű vég, hanem 
az élet melódiájának crescendóvá tel
jesülése.

Azonnal tudja persze, hogy a hit elő
legezett bizalom, s nem bizonyított tu
dás. De benne megvolt az az alapvető 
merészség és nagyvonalúság, amely nél
kül nem lehet a hit útját járni. „Szép 
merészség hinni a mítoszban” — mon
dotta.

A bölcs athéni persze nem állt meg 
annak megállapításánál, hogy a hit fé
nyében szemlélve a halál jó. Ö értel
met keres az elmúlásban. Meg akarja 
szeretni a halált. Nem önmagáért, ha
nem mint eszközt egy távolabbi célhoz. 
A halál mélyebb értelmének felfedezése 
egész intellektuális szenvedélyének haj
tóerejévé válik, amely most már szinte 
magával ragadja, s az élet tarka színeit 
elhalványító fénnyel világít tudatába. A 
halálnak tett furcsa szerelmi vallomása 
meghökkenti tanítványait, akik nem 
tudják: sírjanak-e, nevessenek-e.

Lelkének ezen indulatát egy jelenték
telen mellékmondattal árulja el. Euenos- 
nak, egyik ismerősének, jókívánatait 
küldve e kívánságokhoz hozzáfűzi, hogy 
„amennyiben Euenos okos, minél előbb 
igyekszik követni engem. Én pedig ma 
megyek, ahogy látjátok, mert az athé
niek így parancsolják”.

Riport az örök életről
Más szóval: a bölcsnek, ha valóban 

a bölcselkedés őszinte barátja, a halálra 
kell törekednie. Félreértések elkerülése 
végett azt is azonnal megmagyarázza 
Szókratész, hogy nem valami öngyil
kosságra gondol. Saját életét elvenni 
senkinek sincs joga, hiszen hite szerint 
az emberek az istenek egy nyáját al
kotják, s egy nyájtulajdonos sem sze
retné, ha egyetlen állat is önmaga vetne 
véget életének. Sőt, ha tudná, megbün
tetné ezért. így az istenek is méltán ha- 
ragusznak az öngyilkosokra. — Meg
halni csak az istenek utasítására szabad, 
s Szókratész ilyen utasítást lát abban, 
hogy daimonja nem gátolta meg e lé
pését.

Kebesnek nevetnie kell. Nem érti egé
szen, miképp kell a bölcs embernek ha
lálkórosnak lennie? Szókratész megma
gyarázza. A halál nem más, — ebből 
indul ki — mint a test és lélek külön
válása. Az igaz filozófus nem sokat tö
rődik életében ruházkodással, étkezés
sel, nemi ösztöneinek örökké kielégület- 
len kiélésével, hiszen a lélek felé for
dulva él. S ezt azért teszi, mert a lélek 
hordozza gondolatainkat s egyedül a 
lélek képes arra, hogy az igazságot meg
közelítse. A test és az érzéki megisme
rése nem közölnek megbízható adato
kat a létről. Hiszen az érzéki megisme
rése folyamatát különböző szubjektív 
elemek, hordalékok gátolják: öröm, fáj
dalom, betegség, félelem, vágyakozá
sok. Azonfelül életünk a testben a pénz, 
a háborúk, érdekek és gondok ezerfelé 
húzó béklyóiban játszódik le, a lélek 
képtelen arra, hogy zavartalanul foglal
kozzék az igazsággal. Erre csupán mind
eme béklyók lehullása, a halál után lesz 
módja. „És nyilván akkor kapjuk meg 
csak azt, ami után vágyunk, a bölcses
séget, ha halottak leszünk, míg élünk, 
nem”. Mert ha a testtel lehetetlen va
lamit tisztán megismerni, csak két do
log lehetséges: vagy sohasem jutunk el 
a tudáshoz, vagy csak a halál után. 
Mert akkor a lélek különálló lesz, el
választva a testtől. Előbb nem.

így tekintve a halált, mint az igaz
ság leplezetlen feltalálásának lehetősé
gét, ellentmondás lenne, ha a bölcs, aki 
erre a pillanatra várt és vadászott egész 
életében, félne a haláltól. Sőt: alig vár
ja jövetelét. Egész intellektuális szen
vedélyének kielégítő pillanata lesz a 
halál.

Szókratész persze hisz a lélek hal
hatatlanságában. A halál pozitív funk
ciója felől nézve a bölcsnek az életre 
szóló receptje így hangzik: okosan élni.

A bölcsesség kell hogy az ember e- 
gyetlen igaz szerelme legyen. Az igaz
ság keresésének izgalmas, soha véget 
nem érő kalandja. Ez persze, mint min
den életfeladat, koncentrációt követel. 
Másfelől: mindenfajta zavaró tényező
nek kikapcsolását. Kerülni kell mind
azt, ami a lélek kutató szeme elé hályo
got vonhat: az e világ dolgaival való 
túlságos törődést, vagy a szenvedélyek
be való elmerülést. Azonban nem pasz- 
szív semmittevésbe merülő szemlélődés
ről van szó. Szókratész élete a cáfolat 
erre. Ha valaki, ő valóban Athén ér
demes polgárának tekinthette magát, 
mert sokat tett a közért.

Buddha aszkézise arra irányult, hogy 
megakadályozza az újjászületést, s vele 
a földi élet gyötrelmeit. Szókratész azért 
követel aszkézist, hogy az ember már 
itt e földön megízlelhesse az Igazságot, 
amelynek tökéletes teljességét a halál 
után tapasztalja majd meg. Mosolygós 

szive-
fizet-

lefolyó intellektu-

olyan nehéz sorsa, 
a keresés szenve-

arccal csak az ilyen élet után lehet meg
halni. S a bölcs tanúságot tett arról, 
hogy bár sokféle úton járható az élet, 
ez az út a legkifizetődőbb.

Érthető, hogy egy ilyen tartalmak
kal rendelkező élet, mint az övé, nem 
tekinthette a halált ellenségének, hanem 
élete logikus kiteljesedésének. így tehat 
Szókratész nem folyamodott a drámai 
eszközökhöz, amellyel az emberek igye
keznek a halál jövetelét elhalasztani. 
Módjában lett volna a bíróság előtt je
leneteket rendeznie, gyermekeivel de
monstrálnia. Nem tette. Barátai 
sen vállaltak volna kezességet, s 
telt volna érte váltságdíjat. Nem akar
ta. Kivándorolhatott volna más ország
ba. De annyira patrióta volt világéle
tében, hogy Athént csupán akkor hagy
ta el, mikor az állam érdeke követelte, 
s egyébként is: bárhová menne, újra 
csak ugyanazok a nehézségek tárulná
nak eléje, hiszen az emberek azon faj
tájához tartozott — mint a legtöbb 
emigráns intellektuel, — akik nem tud
nak hallgatni, mert életük egyetlen, az 
igazság bűvkörében 
ális kaland.

És senkinek nincs 
mint annak, akiben 
délye hajlíthatatlan jellemmel, átkokat, 
fenyegetéseket, indexeket és bitófákat 
meghazudtoló szókimondással párosul, 
így Szókratész egy konzekvens élet 
utolsó lépéseként vállalja a halált.

Egész életét átszőtte az ember ab
szurd helyzetének felismerése. Bölcs 
iróniája volt ennek a szituációnak jel
lemző kifejezése. Robbanásig sűrített 
tömör kivonatát abban a pillanatban 
nyújtja, amelyben így beszél: „Most el
megyek, s általatok halálra ítéltettem. 
Ezek azonban (vádlói) az igazság által 
ítéltettek méltatlannak és igazságtalan
nak. És én is megnyugszom e felisme
rés alapján, meg ezek is”.

A mindennapi ember szemével néz
ve, lehetetlen nem érezni e mondatban

EGY MONDATBAN
• /l vatikáni posta a lettek- és litvá
nok kereszténnyé válásának 800-, illet
ve 600 éves jubileuma alkalmából egy- 
egy bélyegsorozatot bocsátott ki.
• Málta új miniszterelnöke, Eddie Fe- 
nech Adatni, a választásokból győzte
sen kikerült „Nemzeti Párt” vezére, ki
jelentette, hogy az egyházi tulajdonnak 
a szocialista kormány által tervezett ki
sajátítását nem fogja keresztül vinni — 
ellenkezőleg: véget akar vetni az egy- 
házellenes intézkedéseknek és a Vati
kánnal új konkordátum megkötésére tö
rekszik.
• Jaki Szaniszló USA-ban élő ma
gyar bencésatyának Fülöp herceg a 
Windsor-i kastélyban átadta az ún. 
Templeton-díjat, melyet ebben az év
ben neki ítéltek a tudomány és a hit 
közti felbonthatatlan kapcsolat modern 
igazolása elismeréséül.
• Középkori domonkos kolostor fa
lait találták meg Pécsett. A Becket Ta
más canterbury érsekről elnevezett ko
lostor és templom az 1529-es tűzvész
kor pusztult el, faragott köveit a törö
kök beépítették a dzsámiba és fürdőbe.
• A Püspöki Szinódus Főtitkársági 
Tanácsa májusvégi összejövetelén tár
gyalt az őszi szinódus előkészületeiről, 
amely — mint ismeretes — a világiak 
hivatásával és küldetésével foglalkozik.
• Bécsben az Osztrák Egyházak Öku
menikus Fanácsa ortodox, evangélikus 

a kiáltó aránytalanságot. Szókratész 
ítélkezik bírái felett. Egyik oldalon a 
magányos egyedülálló ember, a maga 
láthatatlan, foghatatlan, belső igazságá
val, a másikon a tömeg, a hatalom lát
ható jeleivel, s a kézzelfogható „igaz
ságszolgáltatással”.

A tömeg diadalnak érzi ítéletét. Szók
ratész vereségnek. S amennyiben szilárd 
belső meggyőződése azt sugallja, hogy 
valóban ő a győztes és az igazság ítélete 
a döntő, e gesztussal legyőzi sajátmaga 
abszurd helyzetét. A szembeállítás per
sze megmarad: a kívülálló számára 
nincs groteszkebb helyzet, mint a tö
meg, a környezet nyomasztó súlyú íté
lete, s vele szemben az egyes ember. De 
nincs felemelőbb sem, mint az abszurd 
helyzetnek legyőzése, amely nem oldja 
fel azt, mert erre képtelen, de elfogadja, 
éspedig, mint győzelmet fogadja el, s 
amelyet Szókratész így fejez ki: „Én 
is megnyugszom e felismerés fényében 
s ezek is”.

A görög areté az érvényesülés, cél
szentesíti az eszközt alapján álló szo- 
fisztikus erkölcsének, helyesebben er
kölcstelenségének világában nem élhe
tett meg egy szokratészi jellemű férfiú.

E szituációt ma is megtapasztalhatják 
mindazok, akiknek számára egy szelle
mes mondás szerint a jellemesség nem 
vált „hobbyvá”, hanem a középszerű 
költők, selfmade-politikusok és gazda
sági csodakapitányok, „a pénz szentesíti 
az eszközt” újkori aretéjének világában 
az igazságkeresés szerelmesei.

A megalkuvás kísértése annál na
gyobb, minél kisebb, gerinctelenebb c 
jellem, s minél nagyobb az irányított 
közvélemény, a „juste milieu” nyomása 
az egyesre.

A szokratészi recept nem könnyű. De 
bármely mítosz legyen is motiválója 
egy ilyen életnek: magaslatai a mai kon- 
zumnívóra nivellált világban is ellen
állhatatlanul vonzanak a gazdagabb, 
intelligensebb élet kevesek előtt ismert 
boldogsága felé.

(Következik a 4. Recept: „Krisztus; 
avagy az örök élet”) 

és katolikus résztvevőkkel kerekasztal 
beszélgetést rendezett a Mária-tiszte
letről.
• A Vatikánban 33 új svájci gárdista 
tett ünnepélyes esküt.
• Húsz órával (!) azután, hogy a pá
pa befejezte németországi látogatását, 
útjáról a Burda-kiadónál megjelent egy 
164 oldalas könyv, 68 színes fénykép
pel, 150 ezer példányban.
® „A vallás a modern társadalomban” 
címen tartottak a svájci Luzernben ta
nulmányi napokat, amelyen katolikus 
és protestáns szakemberek elemezték: 
hogyan tükröződik a szekularizáció ko
runk emberének gondolkodásában.
• Kodály Zoltán halálának 20. év
fordulóján Kodály emlékmisét tartottak 
a budavári Nagyboldogasszony- — 
népszerű nevén — a Mátyás-templom
ban.
• A vietnámi hatóságok — párizsi je
lentések szerint — engedélyezték, hogy 
a főváros: Ho Si Minit (azelőtt Szaj- 
gon) katolikus szemináriumában újra 
meginduljon a papképzés.
• A Német Szövetségi Köztársaságban 
a tagországok (Bundeslánder) belügy
miniszterei határozatot hoztak, hogy a 
mostani május 1-től minden újonnan 
érkezett lengyel és magyar menekültet 
kiutasítanak, aki nem tudja igazolni 
„politikai üldöztetését”. A német Cari- 
tas és a Diakonisches Werk erélyesen 
követeli a határozat felülvizsgálatát.
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Kedves igazgató úr, tavaly ilyen táj
ban lapunk is büszkén jelentette, hogy 
az egy évvel ezelőtt érettségizett osztály 
átlaga magasan túlszárnyalta a bajor 
gimnáziumok átlagát. A napokban ri
asztó hírek érkeztek, amelyek arról 
szolnak, hogy az idén az érettségi ered
ménye „katasztrofális” volt. Mi igaz 
mindebből?

Mielőtt válaszolnék kérdésére, talán 
azt kellene tisztáznunk, hogy hogyan is 
számítják ki az érettségi vizsga „átlagát": 
az átlag kiszámításánál csak azoknak 
a diákoknak az „eredménye" szerepel, 
akik sikerrel tették le az érettségit. 
Tavaly 14 tanuló ment neki az érettségi
nek, s közülük csak tizenkettő vizsgázott 
eredményesen. Ezeknek az átlaga lett 
2.3. Ez az átlag nemcsak túlszárnyalta a 
bajor átlagot, hanem egyben az iskola 
fennállása óta a legjobb érettségi ered
mény volt. De ez nem változtat a té
nyen, hogy két tanuló tavaly is „meg
bukott", a 14 jelöltet véve alapul, ez ke
reken 15 százalék! — Ha ilyen módon 
számítjuk ki az idei átlagot, akkor a mos
tani eredmény egyáltalán nem „riasztó", 
mert a 2,87 átlag - az eddigi tapasztalat 
szerint — nem sokkal rosszabb a bajor 
iskolák átlagánál, s biztos vagyok ben
ne, hogy nem a „legrosszabb" bajor 
eredmény. Szeretnék csak emlékeztet
ni arra, hogy pl. két évvel ezelőtt az 
átlag 2.9 volt, mégsem beszélt senki 
sem „katasztrófáról" és ez az eredmény 
semmiféle kihatással nem volt a követ
kező osztály eredményére!

Lehet, hogy ez a „számjáték” helyes, 
mégsem tagadható, hogy — ha híreink 
megfelelnek a valóságnak — a mostam 
13. osztály fele megbukott az érettségin.

Ha nem is egészen, de nagyjából meg
felel a valóságnak. Az idei 13. osztály 23 
tanulója közül csak 13 vehette át június 
26-án az érettségi bizonyítványt. A mara
dék 10 közül egy tanuló még az érett
ségi megkezdése előtt önként visszalé
pett a vizsgától, s így „csak" (idézőjel
ben!) kilencnek nem sikerült az érettségi 
vizsgája.

Igazgató úr meg tudná magyarázni 
ennek okát?

Természetesen. A magyarázat nagyon 
egyszerű: az érettségit nem adják in
gyen, ahhoz komolyan tanulni kell.
/ gjyerzge eredmény sok szülőben és 

kívülállóban is azt a látszatot kelti, 
mintha a Magyar Gimnáziumban nem 
folyna komoly munka, más szóval: a 
tanárok az érettségire nem tudják fel
készíteni a tanulókat.

Nekem egészen más a véleményem. 
- Először is: a tavalyi kiváló eredményt 
ugyanez a tanári kar érte el. Furcsa 
lenne, hogy ugyanaz a tanári kar, amely 
tavaly ilyen jól felkészítette a diákokat, 
most hirtelen ennyire meggyengült vol
na. De minden pedagógus ismeri ezt az 
érdekes „diáktörvényt": Ha a diák ered
ményt ér el, akkor az kizárólag a tanuló 
szorgalmának és tehetségének köszön
hető, ha nem, annak oka — természete
sen — csak a tanár lehet. Sajnos, sok 
szülő is erre a „számtani műveletre" 
egyszerűsíti le gyermekének iskolai sike
reit, illetve sikertelenségeit. — Ellenke
zőleg: Számomra ez az „eredmény" vi
lágosan bizonyítja, hogy a tanárok (és 
a vizsgabizottság) nagyon komolyan vet
te (és veszi) a munkáját, s nem hajlan
dó arra, hogy bárkinek is „utánadobja" 
az érettségit. Még akkor sem, ha a diá
kok esetleg arra számítanak, hogy „eny- 
nyi" tanulót úgysem „mernek" megbuk
tatni. A legjobb tanár is hiába dolgozik, 

ha a diák nem tanul. S ezért úgy gondo
lom, hogy minden józanul gondolkodó és 
a tanulást komolyan vevő szülő és kívül
álló ebből inkább azt láthatja, hogy ér
demes iskolánkba küldeni gyermekét, 
mert az, aki innen viszi haza „érettségi" 
bizonyítványát, az valóban „érett" arra, 
hogy a világ bármelyik főiskoláján és 
egyetemén megállja helyét.

Hogyan all az iskola új jelentkezők
kel?

Engedje meg kedves szerkesztő úr, 
hogy megjegyezzem: Az a „vészhír", 
hogy a jövő tanévre „kevesen" jelent
keztek, tőlem származik, amikor az 
„Alumni" pünkösdi közgyűlésén erre a 
kérdésre minden hamis pátosz nélkül és 
az akkor rendelkezésemre álló adatok 
alapján válaszolni igyekeztem. Persze, 
akkor is hangsúlyoztam, hogy ez az ak
kori időpontra, tehát június elejére vo
natkozik. A jelentkezések hivatalos ha
tárideje június 30-án jár le, tehát nem 
csoda, ha június elején még nem volt 
„elegendő" jelentkező. Igyekeztem azon
ban azt is hangsúlyozni, hogy „érdeklő
dő" van elég, csak — úgy látszik — ezt 
a „hírt" a hallgatók egy része nem „hal
lotta", s „vészhírt" csinált belőle. Meg
nyugtathatom az olvasókat: a közben 
eltelt két hét alatt a jelentkezők száma (a 
már felvettekkel együtt) meghaladja a 
nyolcvanat, vagyis jelentősen több, mint 
az elmúlt esztendőben (tavaly csak 70 
körül volt az érdeklődők száma, akik 
közül végülis 45-öt küldtek iskolánkba!)

A tapasztalat azt mutatja, hogy sok 
szülő vagy „elfelejti" a határidőt, vagy 
más okból kifolyóan minden előzetes be
jelentés nélkül az iskolaév kezdetén hoz
za gyermekét. Amint az érdeklődök le-

Pünkösd Kastlban
Tapasztalatom szerint a Magyar Gim

názium legnagyobb ünnepe pünkösd a 
tanév folyamán. Egyetlen más időpont
ban sincs annyi találkozó, színdarab, 
előadás, értekezlet, ünnepség néhány 
napra összesűrítve, mint ez alkalommal.

Az évente ismétlődő ünnepségek so
rozata kedves látvány mind a szülők
nek, mind az iskolát felkereső öregdiá
koknak és ismerősöknek. Egyben bemu
tató is: az évi munka egy része ölt itt 
alakot.

Bazárt készítettek az osztályfőnökök 
segítségével az 5-től all. osztályig. Az 
egyes tárgyakhoz sok igyekezet fűződik, 
de egyben aggodalommal teljes vára
kozás is: tetszeni fog-e vajon, szüleim
nek, amit én készítettem? Megveszi-e 
papa, vagy mama remek(nek szánt) mű
vemet?

A sportkedvelőket a labdarúgó-pálya 
felé húzta a szívük; hagyományossá vált 
a diákok mérkőzése az öregdiákok el
len.

Még nem sötétedett, amikor Dürren- 
matt híres darabját, „A fizikusok” című 
színművet a 12. osztály tanulói meg
jelenítették a színpadon. Hosszú hóna
pok készülődése, olykor kemény tanu
lás és időrabló próbák érlelték Szalay 
András vezetésével az előadandó anya
got, amíg a szereplők szellemileg is fel
építették magukban a darabot. Nagy si
ker koronázta fáradozásukat.

Ünnepélyes búcsúztatással, hagyomá
nyos nevén „ballagással”, búcsúztak az 
érettségi után a diákok az iskolatol.

Az iskolazászló ünnepélyes átadása is 
régi hagyomány — egy évig őrzi a 13. 
osztály, amíg készül az érettségi letéte- 

velei mutatják, az iskolának egyáltalán 
nincs iossz híre. Igen sok levél azzal 
kezdődik, hogy „annyi jót hallottunk is
kolájukról, hogy elhatároztuk, hogy gyer
mekünket Önökre bízzuk". — De hadd 
térjek ki itt egy másik kérdésre, amely 
ugyancsak ezen a gyűlésen hangzott el. 
Ott ugyanis nekem tették fel a kér
dést, mi lehet az oka annak, hogy volt 
diákjaink közül igen kevesen küldik 
gyermekeiket a Magyar Gimnáziumba. 
Persze, én nem láthatok bele az „Alum. 
ni" leikébe, s ezért én nem tudom meg
válaszolni a kérdést. Eltekintve attól, 
hogy jómagam olyan rövid ideje vagyok 
itt, hogy nem valószínű, hogy ebben az 
elhatározásban bármi szerepet játsza
nék, mégis megnyugtathatok mindenkit, 
hogy nem is olyan kevés az a diák, aki
nek szülei is idejárt(ak). Nem hallgatha
tom el azonban azt a „gyanúmat", hogy 
egyesek csak „alibit" keresnek arra, 
hogy „megmagyarázzák", hogy „ők" mi
ért nem küldik el gyermeküket a „Ma
gyar" Gimnáziumba. Könnyebb az iskola 
„rossz" hírnevére hivatkozni, mint be
vallani, hogy nehéz külföldön is magyar
nak maradni. A világos ok nem az, hogy 
az iskola hírneve rossz, ők csak szeret
nék egészen másfajta motívumaikat (a- 
melyeket a magam részéről nagyon tisz
telek és semmi esetre sem szeretnék ne
vetségessé tenni) „szépíteni" azzal, hogy 
az iskola „rossz hírnevére" hivatkoznak. 
A pszichológia „racionalizálásnak" hívja 
ezt az egyébként kö.zismert lélektani „fo
lyamatot".

Bármennyire is érdekes lenne ezt a 
beszélgetést továbbfolytatni, mégis be 
kell fejeznünk, hiszen lapunkban csak 
korlátolt tér áll rendelkezésre, s időnk 
is lejárt. Köszönjük a beszélgetést, s re
méljük, hogy hozzájárult bizonyos kér
dések tisztázásához.

lére. A zászlóvívés külön tisztség volt 
múlt évszázadokban egy-egy (had)sereg 
élén, vagy a vár fokán. A zászló lehul
lása, vagy levétele a vár elestét, vagy a 
sereg menekülését jelentette. Lehet, hogy 
különböző irányból nézzük, ami Kastl- 
ban történik, különféle állásfoglalással. 
Lehetséges, hogy belül, vagy kívül elé
gedetlenek vagyunk számos történés mi
att. Mindnyájunk kötelessége azonban 
— súlyos kötelessége — hogy segítsük a 
„várbelieket”, és mindent el kell követ
nünk, hogy a zászlót ne érje szenny, 
vagy le ne hulljon a porba. — Ha sze
retjük gyermekeinket. Mert ők az el
sők! — s velük együtt a zászló.

Hálaadó szentmisén és istentiszteleten 
köszönték meg a diákok és szülők, öreg
diákok és ismerősök, tanárok és prefek
tusok Isten kegyelmét, segítségét, a ka
pott lehetőségeket ebben az esztendőben.

öregdiákok igyekeztek az új épület 
felé; évi közgyűlésüket tartották meg. 
A kemény viták után vissza-visszaem- 
lékeztck az „ő korukra” — most már 
érett fejjel.

A népitánc-bemutató Török Viola és 
Müller György betanításában őszinte si
kert aratott. Színjátszó csoport tanulta 
be és adta elő Török Viola rendezésében 
Balassi Bálint „Szép magyar komédia” 
című darabját. Helyenként felcsillanó 
színművészi teljesítménnyel lepték meg 
a csoport tagjai a nézőket.

Az érettségizők és barátaik számá
ra rendezett bált a Szülők Munkaközös
sége és az Alumni-közösség a Ruder ét
teremben tartotta meg.

Ezzel záródott az ünnepségek soro-

KÖNYVESPOLC
ÚJONNAN MEGJELENT KÖNYVEK

PÁZMÁNY PÉTER EMLÉKEZETE. 
Szerkesztette Lukács László SJ és Sza
bó Ferenc SJ. Róma 1987.

A Pázmány halálának 350. évfordu
lóján megjelent hatalmas mű a szerkesz
tőkön kívül még Öry Miklós SJ ff), 
Bitskey István, dr. Szántó Konrád 
OFM, Mészáros István, Fricsy Ádám, 
Gyúrás István SJ, Herner János és Har- 
gittay Emil írásait tartalmazza. Kiegé
szíti egy 30 oldalra terjedő, 413 címet 
magában foglaló Pázmány-bibliográfia 
Polgár László SJ összeállításában. A 
csaknem 500 oldalas könyv ára 10.— 
US $. Megrendelhető Szabó Ferenc SJ 
címén: Via dei Penitenzieri 20, 1-00193 
Roma.

Ispánky Béla: AZ ÉVSZÁZAD PERE. 
A Mindszenty-per ismeretlen adatai — 
Megszólal a tanú. Vörösváry Publishing 
kiadása, Toronto, Canada 1987.

Börtön-napló: első keltezése 1948. no
vember 19, az utolsó 1956. október 31. 
Hiteles új adatok a Mindszenty-per el
ítéltjeinek börtön-éveiről a szerző sze
mélyes élményei nyomán, egyben meg
döbbentő, eleven leírása a Rákosi kor
szak szörnyűségeinek. Ispánki Béla ma
ga is 8 évet töltött különböző kommu
nista börtönökben. Szabadságharcosok 
szabadították ki. Angliában halt meg 
1985-ben. — A közel 800 oldalas, szép 
kiállítású könyv ára kötve 25.— US

AMIT ISTEN EGYBEKÖTÖTT. A 
katolikus házasságra vonatkozó pápai 
megnyilatkozások gyűjteménye. Tartal
mazza többek között XI. Pius „Casti 
connubii” —, és VI. Pál „Humanae vi
tae” enciklikáját, valamint a Magyar 
Püspöki Kar 1956. szeptember 12-én 
megjelent pásztorlevelét az abortusz 
tárgyában. — A budapesti Szent István 
Társulat kiadása. 176 old., ára 85.— Ft.

MIELŐTT SZÜRKÜLNEK A SZÍ
NEK. Szabó Ferenc válogatott versei — 
Triznya Mátyás, Rómában élő festőmű
vész 35 akvarellje színes nyomatban. 
Szemnek-szívnek egyaránt sok szépsé
get nyújtó könyv. 146 oldal. Róma 1987.

„SZENT ISTVÁN RENDELETE SZERINT"
Régi hűséges olvasónk küldte kézírás

sal az alábbi „valódi történetet", amelyet 
levélírónk kedvesen eredeti helyesírásával 
adunk közre.

Anno Domini 1945 Január II. Erőd 
2. gr. Köz. Tar. Üteg Komárom. 12 Tü
zérei át letem helyezve a G Tábori Tü
zérosztály Pótszakaszhoz. Szombaton 
indultunk útra. Este el értünk egy Ta
nyára mely Keszegfalvához tartozót. 
Egyik bajtársunk Holló Vendel azt 
mondta nekem „Tizedes Ur it Van az 
én házam, ma önök a Vendégeim ná
lam megszólhatnak. Elfogadtuk a meg
hívást. Vacsora után aludni mentünk. 
Regei kiadtam a Napi Parancsot. „Ma 
Vasárnap Van. Szent István rendelete 
szerint a Katona részt vesz az Isten
tiszteleten De Van mentség. 1) Háború 
Van. 2) Idegen Katonák megszólták 
Hazánkat. 3) Mesze Van a Templom. 
Ki jön önként Velem 4 km. Távoli 
Keszegfalvi Templomba?” Magas hó 
Volt. 8-n jelentkeztek. Irány a Temp
lom. Torony iránt keresztül a szántó
földön Masirosztunk. A Bajtársok kö
zül a töbsége már öregek Voltak. Az 
utón biztatom őket. „Jézus örül hogy 
önök önként jönek Velem a Templom
ba”. Ez a felírás a fő Oltáron „Jöjetek 
hozam mindjájan kik terhelve és fárad
tak Vagytok én megenyhitlek titeket” 
— fogadót benünket.

Jelli Antal Tizedes
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Magyar sorskérdések és a cserkészet
BESZÁMOLÓ A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A Magyar Cserkészszövetség 1987. 
április 11-én Kanadában, a torontói 
Szent Erzsébet Egyházközség dísztermé
ben tartotta meg ezidei közgyűlését.

Dr. Némethy György elnöki megnyi
tójában arra figyelmeztetett, hogy „ ... 
cserkészetünk nem szigetlakó. Észlelnie 
kell mind a minket körülvevő világ, 
mind a magyarság életében végbemenő 
változásokat és felelnie kell rá”. Észre 
kell vennünk, hogy változnak a társa
dalmi értékfogalmak. Mivel világszerte 
elhalkult a valláserkölcsi nevelés hang
ja, észrevehetően csökkent a felelősség
tudat és az áldozatvállalásra való haj
landóság. A gondolkozó magyar ember 
és a cserkész riadtan veszi észre, hogy a 
társadalomban ma elmosódott az Isten, 
haza és embertárs eszménye. Új prob
lémák merülnek fel, melyekre hagyomá
nyos gondolatmenetünk nem képes kész 
etikai választ adni.

A következetes erkölcsi nevelés cser
készetünk számára ma változatlanul a 
legfontosabb feladat. „Eddigi alapelve
inken, erkölcsi hozzáállásunkon nem vál
toztathatunk. Célunk továbbra is csak 
az lehet, hogy felelősségvállalásra, ál
dozathozatalra, elvek melletti kiállásra 
neveljünk”, — még akkor is, ha ma 
nem népszerű ez az út. A cserkészet ma 
sem keres „könnyű szórakozást”. Sok
kal inkább arra törekszik, hogy értékes, 
szolgálatra kész egyéneket adjon a tár
sadalomnak. A vallásos nevelést is prog
ramunk szervesebb részévé kell tennünk. 
Ami a magyarság sorskérdéseit és az ez
zel szorosan összefüggő, tettekre nevelő 
munkát illeti, helyes úton járunk, ami
kor a magyar népi, történelmi értékek 
továbbadását és főként a nemzeti öntu
dat kifejlesztését választottuk legfőbb 
célunknak”. A mostanában Magyaror
szágon történtek is mutatják, hogy jól 
választottunk. Szó szerint idézve a szö
vetségi elnököt: „Magyarországon ma a 
nemzet legjobbjai, a nép valódi szellemi 
vezetői, az írók, a költők, a belső ellen
állók vetnek fel hasonló jellegű gondo
latokat. írásaikkal újra öntudatra akar
ják ébreszteni a nemzetet. Üj szellemi 
tartalmat keresnek a magyarság kultú
rája számára, a múlt évtizedek kénysze
rű hallgatásba való burkolózása, a tör
ténelemoktatás elsekélyesedése, az iskola 
sivársága helyébe. Eszméiket konkrét ki
fejezésre juttatják. Tiltakoznak a tör
ténelemtudat eddigi tudatos elsorvasz
tása, 1956 eszméjének elhallgatása, a ha
táron túli kisebbségek sorsa feletti hiva
talos belenyugvás, a magyarság számára 
súlyosan káros gazdasági döntések el
len”. Ezt szervesen egészíti ki a Csurka 
Istvántól átvett idézet:

„Most egy nemzet számára kell aján
latot tennünk. Hogyan élj, hogy meg- 
őrizhesd önmagadat, hogy kibontakoz
tathasd a természettől vagy Istentől ne
ked ajándékozott képességeket, hogyan 
élj, hogy életeddel, kiteljesédeseddel is 
szolgáld nemzeted megmaradását, az 
egyetemes emberi kultúrát!”

Bodnár Gábor ügyvezető elnök vé
gigtekintve a világcserkészet körképén, 
érdekes példákat mutatott fel. A ma
gyar úttörő mozgalom felvette a kapcso
latot az osztrák cserkészettel. Akciójuk 
éles vitát robbantott ki az osztrák köz
véleményben. Vajúdáson megy keresz
tül az amerikai cserkészet is, mely egy- 
időben túlságosan is a középosztályra 
összpontosított. Ez a hatalmas szerve
zet most lábadozik betegségéből.

E tapasztalatok felvetik a mindenna
pi cserkészmunka helyes egyensúlyának 

problémáját nálunk is: „Cserkészek va
gyunk-e még a szó klasszikus értelmé
ben? Nem vált-e kiscserkész-progra- 
munk óvodává, cserkészmunkánk isko
lává?” Vajon — folytatta Bodnár Gá
bor — átfogó népi kultúrát célzó re
göscserkészetünk nem süllyedt-e valami
féle könnyű népies szórakozássá?”

A Magyarországgal való kapcsolato
kat említve, az ügyvezető elnök egy 
kormánykiadványt idézett, mely sze
rint „ . . . a szórványmagyarsággal a 
megbékélés politikája és a hazai helyzet 
jelentős javulása fokozatosan rendezte 
a kapcsolatokat...” A kiadvány hang
súlyozta a „párbeszédre” való hajlandó
ságot. Sajnos, e jól hangzó szavakkal a 
tettek nincsenek összhangban. Külföl
dön megjelent könyveink, bár megvan
nak a Széchenyi Könyvtárban, csak kü
lön „engedéllyel” olvashatók. Bár az 
amerikai-magyar kultúrcsere-egyezmény 
módot nyújtana a szabad könyvcseré
hez, az általunk postán küldött köny
vek egyszerűen „eltűnnek”, a címzett 
nem kapja meg őket. Az ajánlott külde
ményeket egy bizonyos „lausannei e- 
gyezményre” hivatkozva visszaküldik, 
így fest a sokat dicsért „megbékélés, „bi
zalom”, „párbeszéd” és „kölcsönösség”!

A nevelésről szólva Bodnár Gábor 
megemlítette, hogy a cserkészet az 50- 
es években sokkal inkább az ifjúságé 
volt, mint ma. A cserkész számára szer
vezetünk volt a családon kívüli magyar 
közösség, a „külvilág”! Élményük olyan 
mély volt, hogy az egykori fiatalok még 
mindig benne élnek a mozgalomban kü
lönböző posztokon, vagy mint cserkész
szülők tartanak kapcsolatot. Ám a mai 
fiatalok talán nagyobb önállóságra vá
gyakoznak. Nem igénylik az idősebbek 
állandó jelenlétét.

Ela ez valóban így van, tennünk kell 
róla! Nevelési elveink, gyakorlatunk 
modernizálása érdekében az sem árt, ha 
más nemzetek nevelési rendszerét, jó és 
kevésbé jó példáit tanulmányozzuk. 
Mindig emlékezzünk azonban cserkész
tiszti fogadalmunkra is: „Példámmal és 
munkámmal azon leszek, hogy a társa
dalom, a család életében a cserkésztör
vények szelleme minél jobban megva
lósuljon”.

Vannak belső megújulásunknak is bíz
tató jelei. A 70-es évek végétől kezdve 
jelentkezett próbarendszerünk korszerű
sítésének, cserkészkönyvünk újraírásá
nak igénye. Ezt célozta az 1986-os fill- 
rnorei „Új hárshegyi” konferencia, ör
vendetes tény, hogy c téren kiváló mun
kával jelentkezett a különböző világré
szekből összegyűlt 20-as, 30-as éveiben 
járó cserkésztiszti nemzedék. „Végtelen 
megnyugvás, boldog öröm mindnyájunk 
számára, hogy legifjabb generációnk 
biztonságosan veszi át tőlünk az irányí
tást”.

A „Csapataink életéből” című rész
ben az üv. elnök a magyar nyelvtudás 
megőrzésével és fejlődésével kapcsolatos 
eredményeket emelte ki. Azok a vezetők 
és öregcserkészek, akik már külföldön 
születtek, egymás között tudatosan ma
gyarul beszélnek! Érdekes és fájdalmas 
tünet ugyanakkor, hogy a szülők egy 
része hajlamos arra, hogy a családban 
idegen nyelven társalogjon.

Az új menekültek többségét a közvé
lemény gazdasági menekülteknek véli. 
Anyagiasságuk azonban csak látszat, 
mögötte ott volt a reménytelenség, a jö
vőbe vetett hit hiánya. Legyünk hozzá
juk megértők, ismertessük velük céljain-

zánk küldeni! Ök is testvéreink. Szük
ségük van ránk, nekünk is rajuk’ .

A tanulságos beszámoló végén kül
földi működésünk 42. évében hallottunk 
először létszámcsökkenésről. A gyermek-
áldás zsugorodása — a nyugati világ jel-

A küzdő Egyház
Lettország most ünnepli kereszténnyé 

válásának 800 éves jubileumát. A rigai 
érsekség apostoli kormányzója, a 91 
éves Julijans Vaivods, végre Rómába 
utazhatott vallásos könyvek beszerzé
se illetve nyomtatása és a rigai papi 
szeminárium kibővítése ügyében. Lett
országban az utóbbi időben érezhető 
könnyítéseket hoztak a vallásos élet 
szabadabb gyakorlása terén. A rigai 
papnevelő intézetben jelenleg 72 kis- 
pap készül hivatására. A viszonylag 
nagy létszám ne tévesszen meg. Ugyan
is — Litvániát kivéve — az összes 
Szovjetunió-beli katolikus papjelöltek itt 
tanulnak. Az ígéretesnek látszó kezde
mények ellenére az emberi szabadság
jogokért küzdő ún. „Helsinki 86” cso
port követeli a lettországi keresztények 
diszkriminációjának föloldását.

A BIBLIA TILTOTT KÖNYV
A JUGOSZLÁV NÉPHADSEREGBEN
A sorkatonáknak tilos Szentírást és 

szentképeket a kaszárnyákban tartaniuk 
és nem viselhetnek keresztet magukon. 
Amennyiben egyenruhában szentmisére 
elmennek, fegyelmi következményekkel 
kell számolniuk — jelenti a zágrábi „Glas 
Koncila". A lap megállapítása szerint a 
hatóságok kettős mértékkel mérnek, hi
szen az alkotmány szerint a vallási éle
tet semmilyen korlátozásnak sem vetik 
alá. A lap szó szerint a következő meg
jegyzést fűzi a korlátozó rendelkezések
hez: „Úgy tűnik, mintha a vallásos köny
vek olvasása az ország védelmi rendsze
rét veszélyeztetné".

A horvát egyházi lap a továbbiakban 
ismerteti annak az értelmiségi fiatalnak 
az esetét, akitől a katonai szolgálat ideje 
alatt elkoboztak egy Bibliát. A század
parancsnok csak többszöri érdeklődé
sére közölte az érintett sorkatonával, 
hogy az elkobzott „vallásos könyvet" 
megsemmisítették.

ÁTMENETILEG ŐRIZETBE VETTÉK AZ 
EPERJESI GÖRÖG KATOLIKUS 
EGYHÁZMEGYE FÖPÁSZTORÁT

Jan Hirkát, a szlovákiai görög katoli
kus püspökség jelenlegi apostoli kor
mányzóját 1986. augusztus 4-én tartóz
tatták le Litinyén, — egy aggregátor mi
att — ahonnan a titkosrendőrség Kissze- 
benbe vitte. Ott két órán át hallgatták ki. 
A vele együtt szintén őrizetbe vett liti- 
nyei plébánost is kihallgatták, majd mind
kettőjüket szabadon engedték. A kihall
gatást szeptember elején megismételték. 
A rendőrségi beavatkozás közvetlenül az 
augusztus 4-én tartott litinyei búcsú alatt 
történt. A letartóztatás híre futótűzként 
terjedt el a mintegy 40.000 zarándok kö
zött, és csak a jelenlévő papok lélekje
lenlétének köszönhető, hogy nem került 
sor összetűzésekre.

Mint pozsonyi egyházi körökből jelen
tették, a letartóztatásra egy áramfejlesz
tő miatt került sor. A helyi államvédelmi 
szervek Jacmenik százados parancsára 
a falu áramellátását a búcsú mindkét 
napjára teljesen megszüntették. Az in
tézkedésre az eperjesi illetékes tanácsi 
szervek vezetőjének, Michael Paradának 

lemzője, — magyar vonatkozásban is 
észlelhető. A cserkészetben és a magyar 
iskolákban egyaránt. Áldozatkészség te 
pén is tapasztalható fáradság a szülők 
részéről. A befogadó országok „könnyű 
fajsúlyú” iskolái keveset törődnek a 
morális értékekkel.

Az ügyvezető elnök beszámolója után 
szakjelentések következtek, végül a Szö-

beleegyezésével került sor. A hívők a 
falu melletti Máriahegyre — itt tartják a 
búcsúkat - fölvittek egy aggregátort, 
hogy Jan Hirka főpásztor szentbeszédét 
az összegyűlt hívősereg hangszórók se- 
gítsségével hallgathassa. A búcsút kö
vetően a rendőrség elkobozta az aggre
gátort, mivel szerintük egy lopott áram
fejlesztőről volt szó.

A búcsún az eperjesi egyházmegye hí
vőinek több mint 10 %-a vett részt. A 
görög katolikusokat a prágai tavasz óta 
ismerik el a hatóságok, azelőtt ott is 
ugyanúgy tiltva voltak, mint ma a Szov
jetunióban és Romániában.

*
AZ OSZTRÁK KATOLIKUS VILÁGIAK 

TANÁCSA felhívta a hívőket, hogy imád
sággal, tájékoztatással, tiltakozásokkal 
és anyagi eszközökkel, valamint szemé
lyes kapcsolatok kiépítése által támo
gassák a Közép-, Kelet- és Délkelet- 
Európában üldözött, vagy hátrányos 
megkülönböztetésben részesülő keresz
tényeket.

&
A vietnámiak által létesített „Emberi 

jogok védelme Vietnámban" szervezet 
Bonnban tartott sajtóértekezletén közöl
ték, hogy a 12 éve tartó kommunista 
uralom jelenleg fogva tartott áldozatai
nak száma mintegy 100 ezer, köztük 200 
katolikus pap, 30 evangélikus lelkész és 
közel 2.000 buddhista szerzetes. A kor
mány mindent elkövet, hogy az egyházak 
megosztásával törje meg az ellenállást, 
kötelezve a papokat, hogy lépjenek be a 
„Hazafias Katolikusok Egységbizottsá- 
gá“-ba. Aki ellenáll, azt könyörtelenül 
elhurcolják vagy bezárják. Jelenleg két 
vietnámi püspök van szabadságában 
korlátozva: a főváros segédpüspöke, 
Nguyen Thuan 1975 óta börtönben síny
lődik, Hűé érseke, Nguyen Kim Dien pe
dig 1984 óta házi őrizetben van. /<NA

CSERKÉSZFOTÓ - VILÁGKIÁLLÍTÁS
A Magyar Cserkészszövetség cser

készfotó világkiállítást rendez 1987. de
cember 13—30-ig a Garíield-i Cserkész
házban.

A kiállítás célja a cserkészet bemu
tatása és a fényképező művészet meg
szerettetése.

Részvétel: minden 21 éven aluli ma
gyar cserkész; személyenként legfeljebb 
öt képpel (fekete-fehér, vagy színes); 
18 cm-es (legkisebb oldal) és 40 cm-es 
(a legnagyobb oldal) méretben.

Beküldési határidő: 1987. december 1, 
a P. O. Box G8, Garfield, NJ 07026, USA, 
(tel.: 201-772 8810) címre, felakasztható 
állapotban, Deák Ferenc nevére, posta
költséget mellékeljünk!

A kiállítás témái: a cserkészélet jel
lemző pillanatai, tájképek, arcképek- 
portrék, sportfelvételek és fotóesszék.

Díjazás: 1. díj: Canon-Shur-Shot fény
képezőgép és oklevél. 2. díj: színes szű
rőberendezés és oklevél és két 3. díj: 
fényképalbum és oklevél.

Külön díjat kap a legjobb kép: egy 
Canon fényképezőgépet villanófénnyel.

Felvilágosítás: Deák Ferenc, USA, a 
(201) 914 638 és a (201) 914 4045-ös te
lefonszámon.
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Gratulálunk

Képünkön állva baloldalt Valentiny prelátus, szemben vele Fejős Ottó főlelkész, 
lent König bíboros (szemüveggel), a magyarok nagy barátja és Lux prelátus

A z éllet k • • or V e b ól

Május 9-én ünnepelte Valentiny Géza 
prelátus 60. születésnapját a bécsi Szent 
Vincés nővérek Gumpendorferstrasse-i 
házában. Ünnepélyes hálaadással kö
szönte meg a jubiláns, s vele együtt mi 
is a ház kápolnájában, Isten sokrétű ke
gyelmét, segítségét, irányítását. /Íz ünne
pelt és a több mint kétszáz vendég szá
mára a nővérek feldíszítették nagyter
müket és kedves uzsonnát készítettek, 
így köszönték meg házi lelkészük, Va
lentiny prelátus sokévi fáradozását kö
zösségükben.

/íz ünnepi beszédet dr. Cserháti Fe
renc pécsi megyéspüspök tartotta, kö
szönetét mondva a magyar püspöki kar

AD MULTOS ANNOS!
P. dr. Mehrle Tamás domonkos atyát 

nem kell olvasóinknak bemutatnunk — 
évek hosszú sora óta olvashatjuk cikkeit 
az „Életünk” hasábjain.

„Magyar papi élet — magyar szolgá
latban, külföldön is”, így jellemezhet
nénk Tamás atyát, aki harminc éve mű
ködik svájci lelkigondozásunkban.

Februárban ünnepelte 75. születés
napját, teljes erőben, kiváló egészség
ben — amelyhez szívből gratulálunk!

Ehhez az évfordulóhoz csatlakozott 
aranymiséje is, amelyet a berni hívek jú
nius 14-én ünnepeltek bensőséges meg
emlékezés — szentmise és szeretetven- 
dégség — keretében; Cserháti Ferenc 
helyi lelkész rendezésében. Június 21-én 
csatlakoztak az ünneplőkhöz a zürichi 
hívek is Csobánczy lelkész vezetésével. 
A Brúder Klaus templomban ünnepelt

Halottaink
f MOLNÁR TIBOR 

1907 - 1987
A külföldi magyarok lelkipásztorai

nak már úgyis kicsiny száma ismét csök
kent eggyel: május 25-én helyeztük 
örök nyugalomra Lourdes-ban, a cso
dákkal ékes M ária-kegy hely sírkertjé
ben Molnár Tibor volt egri egyházme
gyés plébánost, aki 80 éves korában, 
56 éves papi szolgálat után vissza adta 
híveiért mindig aggódó lelkét Teremtő
jének. /íz ünnepi szertartást a Lourdes- 
Tarbes-i püspök megbízásából, és aka
dályoztatása miatt, az irodaigazgató vé
gezte 24 paptól körülvéve, kik közt a 
környékbeli plébánosok mellett, az éne
ket maga a Lourdes-i szentély rektora 
vezette.

Molnár atya a sztálini súlyos idők
ben kényszerült menekülni, hogy a fe
nyegető bebörtönzést elkerülje. Ausztriá
ban, Németországban, Portugáliában és 
Brazíliában tevékenykedett, míg végül 
Franciaországban telepedett le. Megvi
selt egészségi állapota miatt itt kérte 
nyugdíjazását, de még ekkor sem állt ki 

nevében az évtizedes segítségért, amely- 
lyel az ünnepelt az Europaische Hilfs- 
fonds útján támogatta a magyar egy
házat.

Németország magyar lelkészeinek a- 
jándekat Fejős Ottó adta át, köszönetét 
mondva Valentiny hét éves főlelkészi 
munkásságáért. Münchenből a „Regös" 
és Becsből a „Bokréta” népi tánccsoport 
ötletes és bravúros bemutatóval emel
te az ünnep hangulatát.

A vendégek sorában találtuk Dr. 
Franz König kardinális urat, a magyar 
papság számos képviselőjét, a munka
társak és barátok körében.

aranymisén több mint ötszáz hívő vett 
részt. P. Szőke János így jellemezte a 
magyar lelkészt prédikációjában: „a ma
gyar papnak akkor is biztatóan kell, 
hogy ragyogjanak szemei, amikor az ég 
összes csillagai elvesztették fényüket!” 
Tamás atya mindig besegített a magyar 
pasztorációba, de egyetemi tanárságának 
befejezése — nyugdíjba vonulása — óta 
kizárólag ezzel foglalkozik. 1975-ben 
svájci magyar főlelkész lett — így viseli 
gondját országában a lelkészeknek. Mint 
főlelkészt ünnepelte őt kicsi és nagy, 
akik Zürichben megható és impozáns 
ünnepség keretében méltatták munkás
ságát, papságát és mindenkihez szóló 
jóságát. Mi is csatlakozunk hozzájuk 
és kérjük Isten kegyelmét és áldását Ta
más atyára még sok-sok éven át!

F. O.

az Úr szőlőjének munkásai sorából. Bár 
prédikálni éppen betegsége miatt már 
nem tudott, de annál többet gyóntatott, 
hogy a magyarul értő búcsúsoknak a 
lelkét előkészítse az isteni kegyelem be
fogadására.

Akik ismerték, tudták, hogy mennyi 
áldozatot hozott papi életének és mun
kájának hűséges folytatásáért, így bi
zonyára hálásan emlékeznek majd rá 
egy csendes Ave Máriával. R I P.

t ZATHURECZKY GYULA 
1907 - 1987

Zathureczky Gyula, író, újságíró, jú
nius 6-án, 80 éves korában, hosszabb 
betegség után Münchenben meghalt.

Érettségi után jogot tanult, majd Bu
dapesten volt újságíró. Első, feltűnést 
keltő könyve 1939-ben jelent meg a 
„Magyar Élet” kiadásában „Erdély, a- 
mióta máskép hívják” címmel. Észak- 
Erdély visszatérésekor a legnagyobb er
délyi napilap, a nagymultú kolozsvári 
„Ellenzék” főszerkesztője lett. 1944 ka
rácsonyán, mint tart, főhadnagy került

ANGLIA
Imádkozzunk halottainkért, akik az el

múlt év folyamán haltak meg: Siimeghy 
Gyula (72), 1986. ápr. 8, Bristolban; Tar
jányi Dénes (62), ápr. 11, Leicester; Bok
sza Pálné (74), május 1, Bristol; Pálmay 
Istvánná, sz. Gajdácsi Mária (74), május 
26, London; Ilavelda József (68), okt. 4, 
Leicester; Mrs. Takács Anna (79), okt.. 11, 
London; Tóth István (73), okt. 28. Lon
don; Untcncr Lászlóné, sz, Fidrán Mária 
(76), november 22, Wolverhampton; Oláh 
Ferenc (74), november 11, Devecser; Cle- 
ment János (36), december 13, Hounslow; 
Mrs. J Dumplcton, sz. Román Róza, 1987. 
január 6, Leicester; Daróczy Zoltánné, sz. 
Gross Gabriella (72), január 31, London; 
gr. Pejácscvich Péter (79), február 16, Bu
enos Aires; Harangozó József (58), március 
1, Írország; Németh Zsoltné, sz. Weintra- 
ger Erzsébet (61), március 24, London; Eng- 
loncr József (60), április 3, London ;Sövér- 
jessy Gyula (90), április 25, London; Ta
más Sándor (63), május 6, London.

Nyugodjanak békességben!

AUSZTRIA
Bécs; A nyári szabadságok miatt már 

most jelezzük, hogy a Szent István napi 
megemlékezés augusztus 23-án vasárnap 
lesz a Szent István Dómban.

Az örök hazába költöztek: Dr. Halász 
Jenő, 60 éves korában, 1987. május 13-án 
elhunyt. Temetése május 21-én a Süd- 
West temetőben volt; Csergő Márton éle
tének 53. évében váratlanul, május 6-án 
elhunyt. Temetése május 12-én volt. Gyá
szolja anyja (Temesvár), felesége, fia és 
ismerősei. R. I. P.

Balázs testvérpár Badenből a keresztség 
szentségének felvételekor István Péter és 
Attila Zoltán nevet kapták.

BELGIUM
A Keresztség Szentségében részesültek: 

Jánszky Severine — René és Marié Chris- 
tine Bonard leánya Verviersben; Hubcr- 
mont Alix Erika — Dániel és Kubik Dóri 
leánya Tournaiban; Ilofmann Nicolas — 
Richard és Rugovnik Giséle fia Eisden- 
ben; Teleki Hona — Kálmán és Földváry 
Nicole leánya Woluwe St. Pierreben; Mon- 
tegner Ludovic — Sergio és Nemes Marika 
fia Grace Hollogneban. — Isten áldása kí
sérje őket életútjukon!

Házasságot kötöttek Isten és az Egyház 
színe előtt: Bodi Antal és Marié Thérése 
Gaussin, Hodyban. — Szívből gratulálunk!

Elhunytak az Úrban: Hegyi Andrásné, 
szül. Szerencse Margit, 62 évesen. Fontaine 
l'Evéqueben; Scháffer Ilendrikné, szül. 
Bcrnradt Rozália, 79 éves korában, Maas- 
Mechelenben és Oprenycszk Jordán, 80 
évesen, Glainben. Nyugodjanak békében 
és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Németország
Aachen: Ficsor Christina — Dipl. Ing. 

Ficsor László és neje sz. Slakta Anna leá
nya május 2-án, a Dóm kápolnájában a 
Szent keresztségben részesült. A 2. cseme
téhez sok boldogságot kívánunk.

Frankfurt / M.: Május 17-én rövid szen
vedés után elhunyt Kitzinger-Koltai Lé
na rdné.

Hannover: „Asszony lett a lányból, a 
bimbóból rózsa". Május 23-án Nagy Mag- 
duska és Pitzke Frank mondtak egymás
nak Hannoverben örök esküt. Sok szeren
csét és boldogságot kívánunk az ifjú pár
nak.

Mainz: Május 3-án, hosszú betegség után 
elhunyt Zsankó Béláné, szül. Harmath Éva. 
Az Ür adjon neki örök nyugodalmat!

OLASZORSZÁG
Róma: Dr. Du Marteau Giovanni és Tantó 
Zsuzsanna augusztus 7-én ünnepük házas
ságuk ötven éves évfordulóját. Gratulá
lunk!

Fra. Keller Jeromos trappista szerzetes 
február 20-án, 97 éves korában meghalt. 
R. I. P.

Velence: Május 11-én, 54 éves korában 
meghalt Dall*Acqua  Lucianoné, szül. Novak 
Szilvia. Isten nyugossza békében!

orosz fogságba. Hadifogoly életének ese
ményeit írta meg „Az úton végig kell 
menni” c. könyvében, amely Rómában 
látott napvilágot 1954-ben. Nyugaton 
1948 óta élt, előbb Innsbruckban, majd 
Münchenben, ahol 1951-től 1972-ig a 
Szabad Európa Rádió munkatársaként 
dolgozott.

A nemzeti emigráció egyik legjelen
tősebb publicistájaként tanulmányok és 
cikkek sokaságával igyekezett a Nyugat 
figyelmét Erdély történeti múltjára s az 
erdélyi magyarság mostani küzdelmes 
sorsára irányítani. Amit gyászjelentésén 
olvasunk, egykor majd sírkövére véshe
tik: „Erdélyért élt, szenvedett és dol
gozott”.

Sz. J.

A Szent Péter bazilika előcsarnokában, 
a délelőtti órákban, a bejárattól jobbra 
lévő asztalnál kapható egy rövid, de sok 
hasznos adatot tartalmazó RÓMAI MA
GYAR TÁJÉKOZTATÓ, melyet P. Sala
mon László, a menekültek lelkésze állított 
össze.

SVÁJC
Halálozás: Zelewski Viktorné, szül. Pin

tér Mária, életének 86. évében, a Zürich 
melletti Langau a. A. községben elhunyt. 
A temetési szertartást Csobánszky József, 
zürichi magyar lelkész vezette — magyar 
nyelven. Engesztelő szentmise áldozat jú
lius 12-én a St. Antonius Kirche altemp
lomában volt.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó a komáromi gyógyfürdő mellett, 

900 m2 telken lévő két szoba hallos ház. 
Érdeklődök forduljanak Mme. Karnay-hoz, 
9. Allées C. Flammárion, F-45100 Orleans.

Magyar tanárnő, nevelönői, házvezetőnői 
vagy más munkát vállalna. „Munkaválla
lási lehetőség" jeligére a kiadóba.

Fodrásziizletcmet áthelyeztem a Hohen- 
zollernstr.-ról. Szeretettel várom régi és új 
vendégeimet. Damen- und Ilerren-Friseur, 
Maria VVeingertncr, Rcichenbachstr. 30, 
(beim Gártnerplatz). München 5. Megköze
líthető az U 8-cal. “S*  2 01 50 96.
C. KOZMA—GROSS PIIYSIOTHERAPIA 
Zweibrückenstr. 6, München 2, ® 29 54 29 
Masszírozás, pakolás, torna, fogyókúra, 
elektrotherapia. Privát és kassza alapon.

Hazatérő magyarok, figyelem! Mohá
cson. a Fő utcán, a Nemzeti Bank mellett, 
egy hat szobás ház, ápolt, nagy kerttel el
adó. Telefon: 052 /27 27 35, este 7—9 óra 
között, vagy „Svájc" jeligére a kiadóba.

Ha kényelmesen és olcsón szeretne Hé
vízen nyaralni, érdeklődjön a következő 
telefonszámon: 0930 / 20 /90 73 74, vagy le
vélben Papp Gábor-nál, Kodály Zoltán út 
53, Hévíz. Minden szobához zuhanyozó, 
WC és erkély tartozik, gyönyörű a kilátás. 
Kocsiparkolási lehetőség az udvarban; kí
vánságra teljes ellátás. Fürdési lehetőség 
5 percre. Szobánként (nem személyenként) 
600—700 Forint.

Svájcban jó körülmények között élő, 
csinos, érettségizett banktisztviselőnő ke
res jól szituált nyugati állampolgársággal 
rendelkező urat házasság céljából. Címem: 
Postfach 477, CH-8027 Zürich.

38 éves egyedülálló özvegy, 165 cm, bar
na hajú, férjhez menne nyugaton élő ma
gyarhoz. Cím: Karkusz Éva, H-3300 Eger, 
Rákóczi út 29, II. emelet 16.

Feladom érted a magyar függetlenségem, 
ha egy jól szituált 40-es, vagy 30-as kondí
cióval és csak egy keleti „show" hiányzik 
a levesedből. „Nem bánod meg!" jeligére.

Csinosan maradt őzbarnaszemű, szőke
hajú. jól főző, volt tanítónő keresi párját 
60 / 167 / 55. Válaszra kép megy. „Zsuzsa" 
jeligére a kiadóba.

A nagyvilágba szétrepült sasok, fecskék, 
galambok, rigók, sirályok, sólymok — és 
más jó madarak — figyelem! A régi fé
szek és új lakóinak segítségtekre lenne 
szüksége. Adományaitokat kérjük a követ
kező bankszámlára küldeni:

Ausztria — CAB 0223 / 0 1147 / 100. 
Kívánságra tájékoztatást küldünk: „Kry- 
wald" jeligére a kiadóba.

Kedves, csinos ... 60 éves özvegy! Ha 
csak ismeretséget keres, úgymond az élet 
apróbb örömeit!? Szívesen leveleznék Ma
gával! „Hűség" jeligére válaszolok.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Babocsay Mária és János: jelentős ado
mányukat Erdélyben szenvedő testvéreink 
nevében ezúton is köszönjük. Az összeg
ből kereken 80 honfitársunknak küldhe
tünk élelmiszercsomagot. A megrendelé
seket azonnal továbbítottuk.

*
Kapós! Alice: köszönettel megkaptuk 

kedves közlését. Az Életünk májusi szá
mában (6. oldal, 3. hasáb) közöltünk tu
dósítást Jaki Szaniszló bencés atyáról, aki 
az idei „Templeton" dijat kapta. Az iro
dalmi működéssel kapcsolatban ajánlom 
majd megfelelő helyen. Haraszti Endrétől 
az „Ifjú szívekben" című cikket a Magyar 
Cserkészszövetségtől kaptuk meg. Címük: 
P. O. Box 68, Garfield, NJ 07026, USA.

Gyury József: köszönjük kedves közlé
sét a mellékletekkel együtt a magyar val
lással kapcsolatban. A „Magyar Hit" mél
tatására lapunk egyik későbbi számában 
visszatérünk.

*
Svédországi névtelen olvasónk: köszön

jük a szlovákiai „Név-lexikon" módsze
reiről küldött magyarországi cikk másola
tát. Közlésére keresünk lehetőséget.

A Medjugorjéről szóló cikksorozatunK 
befejező részét a következő számunk
ban közöljük.
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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 erdőcskében, — 
míg kiscserkészeink a közeli bárnhofi va
dászházban. - Jelentkezni lehet a cser
készcsapatok parancsnokainál, szórvá
nyoknak pedig a cserkészkerület köz
pontjában: Ung. Pfadfinderbund, Ober- 
föhringer Str. 40, D-8000 München 81. 

® (0 89) 98 26 37 / 38.
Kívánatra ismertetőt szívesen küldünk.

Kerületi parancsnokság

HIRDETÉSEK

MAGYAR HENTESÁRÚ 1
Jóminőségű árúinkat m:indenhol ismérik!

RENDELJEN ÖN IS ! HAZAI ÍZEK !
Friss töpörtyű 1 kg 16.—
Friss kolbász 1 kg 15.—
Füstölt kolbász 1 kg 18.—
Száraz kolbász 1 kg 20.—

Ha elégedett, mondja el barátainak !
Őrig. Pick-szalámi 1 kg 32 —
Őrig. "Szegedi" paprikás szalá:mi 32.—
Finom “Debreceni" 1 kg 18.—
Paprikás “Puszta" szalámi 1 kg 18 —
Krakaui paprikával v. nélküle 1 kg 12.—
Fokhagymás sonkaszalámi 1 kg 18.—
Sonkaszalámi Pol. Árt. 90 ’/o soívéíny 22 —
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12.—

II
II
II
II

Üzemünkben szeretettel várjuk! 
Próbavásárlásnál 10 4/« árengedmény I 
Szállítunk utánvéttel vagy számlára.

VIKTOR PÁL hentes-mester 
7063 Welzheim, Lerchenstr. 29 

Telefon (éjjel-nappal): (071 82) 67 36 
:lll=iii=iii=iii=iii=iii=iii
BÉLYEGGYŰJTŐK!

Minden magyar bélyeget 
hiányjegyzék alapján szállítunk!

— Kérje ajánlatunkat! — ■ ■
Specialitások: Levelek - Ritkaságok H
- Zeppelinrepülések - Tévnyomatok ”
- Különlegességek állandó vétele és 7j

eladása. ' I
Kérje díjtalan készletjegyzékünket. ~ 
Postacím: TÁL AG Abt. Philatclie II 
Postfach G31, CH-9001 St. Gálién

Magyar munkások! Tiszta népi forra
dalmunk 30. évfordulója alkalmából meg
jelent verseskötetem: Társadalmon kívül 

.címmel. Ara: Skr. 110.-, DM 35.- vagy 
US S 20.-, portóval. Megrendelhető: 
Tóth G. Lajos, Postgiro Nr. 400 2617-1, 
Göteborg, Schweden címen.

Dr. Gyarmati Gyula fogorvos, rendelő
jébe asszisztensnőnek tanulólányt keres. 
8000 München 80, Zaubzerstr. 13, Telefon: 
(0 89) 47 80 27.

Fiatal család két kicsi gyermekkel, ma
gyarul beszélő személyt keres háztartásába, 
Frankfurtba, kb. heti 30—40 órára. „Gye
rekszerető" jeligére a kiadóba.

Barátság céljára, 60 év körüli magyar 
származású, jól szituált férfit keresek. Jel
ige: „Gyertyafény".

Egyetemi végzettségű, emberi gyengesé
gekkel megáldott (nem dohányos, nem iszá
kos) 60-as férfi vagyok. Gyerekeim na
gyok. Szívesen megismerkednék komoly 
gondolkodású, őszinte hölggyel. Választ a 
kiadóba „Igényes" jeligére, esetleg fény
képpel kérek.

DIÓSZEGIIY TIBOR, hites tolmács cs 
fordító, magyar-német és német-magyar. 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerstr. 249, 
D-4040 Neuss. Telefon: (021 01) 54 13 17.

• MEGJELENT ®
FEJŐS OTTÓ második verseskötete

„Áttetsző fény”
címmel. Az illusztrációkat Szaniszló Júlia 
készítette. Ara: 21.- DM. Megrendelhető 

az Életünk címén.

ÚJ TERJESZTŐ! Közi-IIorváth: „Lo
bén und Sterben von Bischof Apor" (DM 
lg.—) c. könyvét ezentúl a Freundeskreis 
Maria Goretti terjeszti. Címe: Planegger 
Str. 22 B, 8000 München 60. ® 8 34 20 50.

CAC. RÉS — CACIB szülőktől magyar 
vizsla-kölykök elandók. Cím: Czibere La
jos, Eversbuschstr. 74, D-8000 München 50. 
® 8 12 24 64.

Magyar bélyeggyűjtemény 1950-től 1971- 
ig, és 4 kötetes magyar művészeti lexikon 
(új) eladó. Telefon: (071 44) 2 16 60.

Dr. Gosztonyi Péter: 
magyarorszAg 

A II. VILÁGHÁBORÚBAN, I., II., III.
A három kötet együtt 100.— DM. Megren
delhető: HERP DRUCK, 8000 München 40, 
Amalienstr. 67.
A MAGYAR HONVÉDSÉG A II. VILÁG
HÁBORÚBAN, 450 old. képekkel és térké
pekkel. Ára: 25— US $. Megrendelhető: 
A. C. Ungherese, Via della Conciliatione 44, 
I - 00193 ROMA.

ni2iii=:iii=:iii=:iii=iiix:iii

ÉLETÜNK

II

„TÉTÉNY" Ungarische Spezlalitaten 
Inh.: O. Bayer 

Kreltmayerstr. 26 - 8000 München 2
Telefon (0 89) 1 29 63 93 DM

Egri Bikavér 7,30
Alföldi Olaszrizling I. 5,70
Alföldi Kékfrankos I. 5,70
Abasári Rizling 0,7 5.95
Debrői Hárslevelű 6,80
Badacsonyi Kéknyelű 7,20
Badacsonyi Szürkebarát 7,30
Soproni Késfrankos 6,80
Villányi Burgundi 7,30
Hajósi Cabernet 7.30
Bogiári Olaszrizling 6,—
Bogiári Kékfrankos 6,—
Bogiári Cabernet-rosé 6,—
Csopaki Rizling 6,80
Zöldszilváni 7.30
Tokaji Aszú 4 puttonyos 14.50
Tokaji Aszú 3 puttonyos 12,50
Vilmos körtepálinka 24.50
Császárkörte 19.50
Kecskeméti barackpálinka 27 —
Cseresznye pálinka 24,50
Szilvapálinka 17,50
Kosher Szilva pálinka 0.8 32,—
Hubertus 21.—
Beverage Bitters 0,5 lit.. 17.—
Pick szalámi kg 27,—
Csabai kg 25,—
Gyulai kg 23,—
Házi kolbász kg 19 —
Kalocsai tarhonya '/2 kg 3,60
Nagykockatészta */a  kg 3.50
Paprika káposztával 0,7 lit 4,90
Hegyes erőspaprika 4,90
Hegyes csípőspaprika 4.90
Disznósajt kg 12,50
Véres-, májashurka kg 13,—
Gulyáskrém tubusban 1,80

— Üvegárut is szállítunk —

Ingyenes tanácsadással 
állok magyar honfitársaink rendel
kezésére a következő területeken:
— jövedelmi, vagyoni, pénzbefekte

tési, adómegtakarítási problémák
kal kapcsolatban;

— nyugdíj számítás;
— lakás- és ingatlan adásvételi 

ügyekben;
— önállósulási (magánvállalkozási) 

kérdésekben;
és mindezekkel kapcsolatos bármi
lyen finanszírozási és banki lebonyo
lítási ügyekben.

Csiky - Strauss András
oki. közgazda, vagyoni tanácsadó 

An dér Herrenwiese 92 
6000 Frankfurt 71 ® (0 69) 35 84 46

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Napi jegyzetek,

480 o., vászonk. DM 32.— .$ 15.— 
Mindszenty József: Hirdettem az Igét

(1944—1975). — 300 oldal, vászon
kötésben DM 20.— 8 10.—

Kardinai Mindszenty: Erinnerungen,
4. kiad., vász. köt., DM 40.— § 22.— 

Közi Horváth József: Mindszenty
bíboros, zsebkiadás DM 6.— $ 4.— 

Az irodalom világa. Irodalomelméleti 
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben DM 20.— $ 10.—

Szamosi József: Máriacelli emlék
könyv, képes kalauz 48 képpel, eb
ből 32 színes DM 12.— $ 6.— 

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az „ ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál 
Obcrföhringer Str. 40 

D-8000 München 81, W. Gcrmany

Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
Oberföhringcr Str. 40. 

D-8000 München 81 
Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38 

Felelős Kiadó: 
a Magyar Kát. Főlelkészség. 

Főszerkesztő: P. Szőke János. 
Felelős szerkesztő: 

Fejős Ottó, j!;
Redaktion und Hcrausgeber: 
die Ungarische Oberseclsorge, 

Oberföhringcr Str. 40, 
8000 München 81, 

Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38.
Chcfredakteur: P. János Szőke. 

Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.

Abonnement: DM 20.-— pro Jahr und 
nach Übersee 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 
Katii. Ungarn-Seclsorgc, Sonderkonto 

Bankkonto: Bayer. Verein'sbank, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

Kath. Ung. Seclsorge „Életünk". 
Erscheint limai im Jahr.

Druck: Danubia Druckerei GmbH, 
Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

Beilagcnhinweis: zu dieser Auflage liegt 
ein RUNDSCHREIBEN bei. — A kiad
ványhoz körlevelet mellékeltünk.

■

HAZAI HENTESÁRÚ DM
1 kg Kolbász, füstölt, száraz 18.—
1 kg Kolbász, frissen füstölt 16 —
1 kg Véreshurka rizsával 12.—
1 kg Májashurka rizsával 12 —
1 kg Disznósajt 14.80
1 kg Tokaszalonna 10.80
1 kg Húsos vastagszalonna 14.—
1 kg Tepertő 16.—
1 kg Füstölt borda 12 —
1 kg Füstölt sonka 24 —

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacsekkoniónkra kérünk. 
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son
derkonto, Postscheckamt München, Konto- 
Nr. 606 50-803.

A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes. 

Külföldre nem szállítunk I
MICIIAEL TAUBEL, Mctzgermeistcr 

Peter Roscggcr Str. 3. 6710 Frankenthal/Pf. 
Telefon: (062 33) 6 26 93

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, Hans- 
jakobstr. 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 ösz- 
szeg előzetes beküldése mellett az alábbi 
címen: Danubia Book Company, 58, Chats- 
worth Rd., GB — London N.W. 2.

j • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE • g 
= Hirdetéseket csak a hirdetési díj g 
s befizetése után tudunk közölni I g 
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VIDEÓ - FÉNYKÉPEZŐGÉPEK 
FOTOMUNKAK - PASSFOTO

ART 
DÉMÉNAGEMENTS S. A. 

Szállítási vállalat 
Szállítások belföldre és külföldre, 
tengerentúlra — légiszállítással is — 

költözködés, bútorraktározás, 
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 Déménagements 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 Carougc, GE 

Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési díjak 1986. november 1-től: 

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként (kb. 40 betű) DM 5.—
Jelige portóval DM 5.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 
Üzleti hirdetések soronként DM 8.—
Nagybetűs (kétsoros) sor DM 16.—
Keretben megkezdett 5 cm-cnként

DM 10 — 
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásután háromszoros hirdetés esetén 
10 “/o kedvezmény.
Egymásután hatszoros hirdetés esetén 
20 ’/o kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 % kedvezmény.

Egész Nyugat-Európában 
olvassák lapunkat honfitársaink !

A névvel megjelölt cikkel; nem minden 
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.

Hivatalos órák a hirdetésekkel és az 
erdélyi segélycsomagokkal kapcsolatban: 
hétfőtől-péntekig, 10 00—15.09 óra között. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ez- 
időben érdeklődjenek telefonon.

FOTO DOBOS
Rindcrmarkt 16

8000 München 2 - Telefon (0 89) 26 51 12
mi

NEMZETŐR KÖNYVEK
Glória victis 1956—86, 3. kiadás,

156. old. US $ 10.— DM 20.—
Független Fórum — Szamizdat

antológia, 336 old. US § 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 címen.

„TÁRSKERESŐK“ 
ha elviselhetetlen a magány, ajánlom 
forduljanak bizalommal a világszerte 
elismert, egy világot átfogó házasság 
közvetitö szolgálat kis újsággal. Vi
lágviszonylatban igen olcsó díjak, 
szinte biztos siker! Üzeni egy volt 
házasságközvetítő. Bővebb felvilágo
sításért írjon (a levélben egy 3 US 8 
vagy ausztrál . dollár, vagy ennek 
megfelelő valuta, 6 DM. frneia frank, 
svájci frank, angol font, mellékelve 
a válaszlevél postaköltségének a fe
dezésére) az alábbi címünkre légi
postán. Kérjük a címzést nyomtatott 

nagybetűkkel!
„GLOBALCONTACT“-É 
P. O. Box 325 Sunshine, 
Victoria, 3020. Australia.

■ *** IKKA AJANDEKSZOLGALAT ***
■■ A VÁMMENTES GÉPKOCSIK ÚJ ARAI: ‘

DM DM ■
■ Lada 1200 S 5.430 — Trabant Special 3 060.— ■
i Lada 1300 s 6.000.— Trabant Special Combi 3.440.— ■
! Lada 1300 Combi 6.500.— Wartburg Standard 4.510.— ■
! Lada 1500 L 6.880.— Wartburg Special (ohne Rádió) 4.640.— ■
■ Skoda 105 L 4.590 — Wartburg Special m. Schiebedach 4.880.— ■
■ Skoda 120 L 4.900.— Wartburg Tourist (Knüppelschalt.) 5.290.— ■
■ Zastava 1100 GTL 6.500.— Dacia 1310 TX 5.320.— ■
■ Dacia 1310 TLX 5.930.— Dacia 1310 TX Combi 5.890.— •
J A PÉNZÁTUTALÁSOK JELENLEGI Árfolyama: 100.- dm = 2.615.10 Forint ■■■ „Spenden-Quittung"-ot kérésre azonnal kiállítunk.

i 11 = 111 — in — in — in — in — — in — in — in — in — tu^in — in — in r" 
= A VALLÁSOS KÖNYV SEGÍT A LELKI EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSÁBAN ! J 

ji VEGYE IGÉNYBE A KATOLIUKUS MAGYAR SAJTÓ MUNKAKÖZÖSSÉG Ti 
II — NÉMET RÖVIDÍTÉSSEL — KUPA — JÓKÖNYV SZOLGÁLATÁT ! ! I h
7 Részletes árjegyzékünk tartalmazza az összes kapható hazai és külföldi katolikus -

IN l CRNA1 IQNALr. REPRASENTANZ

Megrendeléseknél a leggyorsabb pénzátutalási forma:
M A G N U S GmbH „ IKKA - Sonderkonto “

Bad Vllbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25
Kérje legújabb részletes árjegyzékünket, postafordultával küldjük. 

MAGNUS GmbH 
6000 FRANKFURT / M. 56 

lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 7712

Telex: 4 18026 reise-d

|| könyv- és sajtókiadványt: Bibliákat, énekes- és imakönyveket, hittankönyveket. II •B lelki ni v-ismánvnlraf Ao 1.x------
— dalmi műveket és folyóiratokat. — Néhány cím készletünkből: 
JJ BIBLIA, Ó- és Újszövetségi Szentírás
= KÉPES BIBLIA, a népszerű jugoszláviai kiadás
. ( HOZSANNA, a teljes kottás népénekeskönyv 

ZSOLOZSMASKÖNYV HÍVEK SZÁMARA
— HITÜNK ÉS ÉLETÜNK, legjobb hittankönyvünk serdülőknek
■ I MARTIN: Minden utamon Te vezettél
L BULST: A torinói lepel és a mai tudomány
— POUPARD: Miért van pápánk?
|| WERFEL: Az elsikkasztott mennyország
= Kérje árjegyzékünket I Postán is szállítunk I
— Címünk: KUPA, Distclfinkweg 21, D-8000 München 60 ‘Z> (0 89

— Ili —III —III —111 —111 —llt —ill"-lil" III —III —Hl — III —III —III —

lelki olvasmányokat, hittudományi és filozófiai könyveket, életrajzokat. szepiro-

36 — DM
20.— DM

8.40 DM
43.50 DM

7.50 DM
11.40 DM
6.50 DM

13.20 DM
9.— DM

1) 8 11 14 24

II

II


