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ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK - URUNK 
MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPÉRE 

(május 12)

Amikor II. János Pál pápa egy eszten
deje meghirdette a Mária-évet, mely 1987 
Pünködjén kezdődött és 1988 Nagybol
dogasszony napjáig tart, kétségkívül a 
Szent Szűz születésének - legalábbis 
hozzávetőlegesen - 2C00. évfordulója le
begett a szeme előtt. Erre már 1983-ban 
tett utalást Lourdes-i zarándoklata alkal
mával.

Nincs kizárva, hogy a szláv pápa tu
datában volt annak is, hogy ugyanerre az 
évre esik a keleti szláv népek keresz
ténnyé válásának ezeréves jubileuma és 
a litvánok megtérésének 600. évfordulója 
is. Már kevésbé valószínű, hogy II. János 
Pál pápa figyelme kiterjedt volna arra, 
hogy az 1980-as esztendő egy másik 
Máriás népnek, a magyarnak is jubilá
ns esztendeje, méghozzá két okból: a 
magyarság mindenekelőtt első királya, 
Szent István 950 éve bekövetkezett halá
lára emlékezik, ugyanakkor nem feled
kezik el arról a világraszóló eseményről, 
melyet 50 esztendővel ezelőtt, 1938-ban 
Budapesten rendezett 34. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus jelentett. 
Mindazonáltal valószínű, hogy a Máriás 
pápa, aki egyben a magyarok nagy ba
rátja, az ezév októberére meghirdetett 
római magyar világzarándoklat alkalmá
val rá fog mutatni ennek a meglepő idő
beli egyezésnek a jelentőségére.

De hátha valóban véletlenről van szó... 
A ,,véletlen" ki'ejezés a nem-hívő ember 
ajkán mindig akkor bukkan fel, amikor 
egy jelenséget nem képes megmagya
rázni, s ezzel elkerüli, hogy netán Is
ten létét és tevékenységét legyen kény
telen feltételezni. A hívő számára nin
csenek véletlenek, főleg a történelem
ben, amelyet Isten ír — nem egyszer 
görbe vonalakon — de mindig egyene
sen. Nem lehet véletlen tehát, hogy ép
pen annak a királynak kerek évfordulója 
esik egybe a Szüzanya jubileumi évével, 
aki egész életében mélységes bizalom
mal ragaszkodott Krisztus édesanyjához.

Szent István Mária-tiszteletéről any- 
nyit mindenki tud — hisz ez hozzátarto
zik az általános műveltséghez — hogy 
miután az agg király fiát, Imrét, a trón
örököst, fiatalon elragadta a halál és ő 
a nemzet jövőjéért aggódva, közel állt 
a kétségbeeséshez, halála előestéjén, 
országát és népét a Szent Szűz, a Meny- 
nyek Királynéja oltalmába ajánlotta. Aki 
azonban veszi magának a fáradságot és 
a szent királyról ránk maradt forráso
kat alaposabban szemügyre veszi, ha
marosan felfedezi, hogy az ország fel
ajánlása Szent István Mária-tiszteleté- 
nek nem magában álló aktusa. Ezt meg
előzi e középkori fejedelem Istennel 
szoros kapcsolatban eltöltött élete, me
lyet át-meg-át szőtt a Mária-tisztelet. 
Lássunk erre néhány példát, annál is in
kább, mert ezek egészen más színben 
tüntetik fel az ország felajánlását a Bol

dogasszonynak: nem mint egy utolsó 
szalmaszálba való kapaszkodást, hanem 
mint egy életen át folytatott gyakorlat 
természetes záró akkordját.

Szent Istvánnak, a XI. sz. végén íródott 
ún. „Nagyobb legendájá“-ban olvassuk a 
következő szakaszt a fiatal királyról:

„Ez a férfiú hívő volt, minden cseleke

PATRONA HUNGÁRIÁÉ
Szűz Mária, Magyarország Védasszonya a kis Jézussal, jobbján Szt. István, bal
ról Szt. László király, elöl a liliomos Szt. Imre herceg jellegzetes barokk ábrázo
lásban. A metszet a kolozsvári egykori jezsuita (később piarista) templom egyik 

oltárképéről készült 1740-ben.

detét teljesen Istennek szentelte, foga
dalom s felajánlás útján szüntelen imái
ban magát és királyságát az örökszűz Is
tenanya, Mária gyámsága alá helyezte, 
kinek tisztelete és dicsősége a magya
rok közt olyan nevezetes, hogy nyelvü
kön még a szűz mennybemenetelének 
ünnepét is, tulajdonnevének hozzátétele 
nélkül, csak Királyné napjának emlege
tik. És, hogy könyörtelen oltalmát még 
inkább elnyerhesse, magában a királyi 
székvárosban, melyet Fehérvárnak mon
danak, ugyanezen örökké szűz dicsősé
gére és nevére híres és hatalmas, cso
dálatos mívű bazilikát kezdett építtet
ni ..

A „Nagyobb legendádnak ezt az állí
tását megerősíti a XII. századi „Lengyel
magyar krónika", mely szerint István 
már röviddel koronázása után, 1001-ben, 
felajánlotta az országot a Szent Szűznek. 
Ami pedig a király templomépítési prog

ramját illeti, tudjuk, hogy az ö kezdemé
nyezésére épült mintegy 300 templom 
jelentős részét Máriának szentelte.

Szent István Mária-tiszteletét jól ér
zékelteti a következő, a „Nagyobb legen
dádban leírt jelenet. István álruhában 
éjnek idején megy a szegényekhez, hogy 
anyagi támogatásban részesítse őket. De 

ezek elkezdik bántalmazni. „Emiatt — ír
ja a legenda — öröm töltötte el Krisztus 
katonáját és rohanvást menekült minden
ki teremtőjének legszentebb szülőanyjá
hoz s a földre vetve magát hálálkodva 
így kiáltott: „Égi Királynő, én Királynőm, 
így tisztelték meg katonáid, akit király
nak állítottál. Ha ezt valami ellenségem 
tette volna, a te segítségeddel bosszul
nám meg a sértést. De mert tudom, Úr
nőm, hogy ezzel az örök boldogságra 
lettem méltó, igencsak ujjongok ..

Hasonló lelkületböl fakad István imá
ja a Szűzanyához, amikor a német csá
szár, II. Konrád csapatai betörnek az 
országba: „Ha kedved telik benne, vi
lágnak Úrnője, hogy örökséged szőlejét 
ellenség pusztítsa, s a kereszténység 
zsenge ültetvényét irtsa, kérve-kérlek, ne 
róják fel az én renyheségemnek, hanem 
inkább akaratod rendelésének..." A le- 

(Folytatás a 2. oldalon)

„Menjetek el az egész világra és hir
dessétek az evangéliumot minden te
remtménynek” (Mk 16,15)

Ez a híres és ma is érvényben lévő 
küldetési p a r a, n c s. Nem csupán 
az apostoloknak szól — minden meg
keresztelt hívőnek, tehát nekem is . . .

A felszólítás: „Menjetek!” állandó fá
radságot, fáradozást, úton-létet, a pi
henés kényelmének gyakori hiányát je
lenti. S mindezt egész életünkre nézve! 
Hányán elfáradnak, elkényelmesednek 
és „megszűnnek” teljesíteni a krisztusi 
parancsot. A menetelés helyett kényel
mes kifogásokkal bástyázzák körül 
helytelenkedésüket.

Hova menjünk? Elsősorban saját lel
kiéletünk művelésére, állandó művelésé
re, állandó töltekezésre. Senki sem ad
hat abból, amije nincs. Másodsorban 
családunkban, barátaink körében is hir
detnünk kell Krisztus örömhírét, az 
evangéliumot. Bennünket is el kell tölt
sön az öröm, ha tovább akarjuk adni. 
Különben eltorzul örömhírünk hirdetési 
kísérlete.

Munkahelyünket, ismerőseinket se 
hagyjuk ki az örömhír hirdetéséből. 
Talán egy mondatunkra várnak, amely 
megindít lelkűkben vajamit. Bátorsá
gunkat és bevetésünket az sem szabad, 
hogy zavarja, ha keresztény képzetlen
ségüket gúnyos mosollyal palástolják. 
A komoly szó mindig hat — hátha még 
Jézus áll mögötte!

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA
(május 15)

Jézus búcsúbeszédében így imádko
zott: „Szent Atyám! Óvd meg őket ha
talmaddal, amelyet nekem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi!” (Jn 17,11 b)

Jézus csak „emberi alakban” búcsú
zott el tanítvnyaitól. Látni nem fogják 
többet, de segítségét, kegyelmét érzik to
vábbra is.

Üdvözítőnk búcsúbeszédét használja 
fel fontos és átfogó területek kiemelé
sére, hogy a tanítványok értelmébe vés
se — itt az egységre való törekvés. Buz
dít: ezért sokat kell imádkozni, ha át 
akarjuk hidalni emberi természetünk 
bontási indulatait.

/Íz egységet csakis az Üristen bennün
ket óvó kegyelmében tudjuk megvaló
sítani — saját erőink elégtelenek.

PÜNKÖSDVASÁRNAP 
(május 22)

„Húsvétvasárnap este együtt voltak a 
tanítványok. Az ajtókat zárva tartot
ták, mert féltek. Egyszerre eljött Jé
zus.” (Jn 20,19)

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

A szentírás tanítása és a reinkarnáció 
lúgban tengődik. Egyrészt tehát ők semAz egyház kezdet óta a reinkarná

ciót elvetette, mert a szentírás tanúság
tételével összeegyeztethetetlennek talál
ta. Hogy ezt felismerjük, elég fontolóra 
vennünk azt, amit az ószövetségi és az 
újszövetségi szentírás az ember halai 
utáni sorsáról tanít.

AZ EMBER HALÁL UTÁNI SORSA AZ 
ÓSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS FÉNYÉBEN

Az ószövetségi hit kezdetben az em
ber halál utáni sorsát illetően eléggé fej
letlen és határozatlan volt. A zsidók 
nem is rendelkeztek megfelelő fogalmi 
eszközökkel, hogy az ember benső ösz- 
szetevőit vizsgálhatták volna. Nem kü
lönböztették meg szabatosan egymástól 
az ember testét és lelkét, mint ahogy azt 
mi tesszük. Az emberről mindig mint 
konkrét egészről beszéltek, akár test
nek akár léleknek is mondták. Az ószö
vetségi hívő a földi életet tartotta Is
ten legfőbb ajándékának, a hosszú élet
ben Isten szeretetének legfőbb tanújelét 
látta. Távol volt tőle, hogy mint a ma- 
nicheisták az anyagon vagy az anyagi 
életet megvesse, hisz tudta, hogy ezt 
Isten teremtette. Tudomásul vette, hogy 
ez a földi élet egyszer véget ér, de be
letörődött Isten akaratába. A pátriárkák
ról nem egyszer olvassuk, hogy hosrzu, 
érdemdús élet után meghaltak, atyáik
nál gyülekeztek. Úgy tartották, hogy a 
halállal megszűnik az élet, a testet elte
metik s az ember a holtak alvilágába 
jut, ahol már nem élvezheti Isten jóté
teményeit, mégcsak nem is dicsérheti 
Istent, hanem egy bizonyos árnyékvi-

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

Meghalt a Mester, megszűnt a bátor
ság. Jézus nélkül félünk. Szánalmas vé
dekezésünk: bezárunk mindent magunk 
körül. Védtelenségünk szikla súllyal ne
hezedik ránk és fáj.

Egyszerre eljött Jézus. Hihetetlenül A 
feltámadás emberi képtelenség! Nem is 
hitték el a tanítványok. Mit jelent ne
künk Krisztus feltámadásai

Nagyon lassan kezd terjedni az öröm 
a Szentlélek eljövetele irányában . . . Mi
lyen nehéz Istennek, hogy megmozgas
son bennünket. . .

SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAPJA 
(május 29)

„ . . . tegyetek tanítványommá minden 
népet és kereszteljétek meg őket az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
(Mt 28,19)

A küldetési parancs második és har
madik része (az első részt Jézus menny- 
bemenetelénél tárgyaltuk). Nem elégsé
ges az örömhír — evangélium — hir
detése. Olyan meggyőzően kell hirdet
ni, hogy az emberek elfogadhassák ta
núságtételünket. Csajé így válhatnak ta
nítványokká.

A keresztség „a bejárat” az Atyához, 
a Fiúhoz és a Szentiélekhez. Az isten
barátság kezdete részünkről. A végtelen 
Isten Atyánkká válik, Jézus testvérünk
ké — s nem szűnik meg. Természetes 
kellene legyen részünkről, hogy minden
kit, akit elérünk, Istenhez vezetünk. . .!?

A VATIKÁNI RÁDIÓ
MAGYARNYELVŰ EGYHÁZI ADÁSAI: 
naponta: 19.15-—19.30 óráig a 196 m-es 
középhullámon és a 31, 41, és 49 méteres 

rövidhullámon;
ismétlése: másnap reggel 5.45—6.00 óráig 

a 196 méteres középhullámon és a 
31 és 41 méteres rövidhullámon. 

a teljes megsemmisiilesre gondoltak, 
másrészt oda sem jutottak el, hogy az 
emberi lélek halhatatlanságát vallják.

Idővel azonban, a kinyilatkoztatás 
haladtával, miután a görög kultúra be
hatása révén kifinomultabb filozófiai 
fogalmakkal gazdagodtak, a zsidó hí
vekben kifejlődött az a tudat, hogy az 
élet a test halálával nem szűnik meg, 
sőt, hogy az emberek a földi életükért 
akkor nyerik el végső jutalmukat. E hit 
két irányban fejlődött. Egyesek a lélek 
halhatatlanságát vallották. így a Böl
csesség könyve világosan tanítja, hogy 
a lélek a halál után nem szűnik meg, 
hanem vagy Istenben örök dicsőségét 
leli, vagy elkárhozik. Egy másik irány 
inkább a végső ítéletkor történő föltá
madást tartotta szem előtt. Nyoma sin
csen annak a hiedelemnek, hogy az em
ber többször szülessék a világra, hogy 
lelke egymás után többször megtestesül
jön és a földi életet újból kezdje. Egy
szeri az élet, egyszeri a halál, egyszeri 
az ítélet. Ebben az egyszeri életben kell 
Istenhez térnünk. A halál véglegesíti 
állapotunkat. „Akár észak, akár dél fe
lé dől a fa, ott marad ahová dől” — 
mondja a Prédikátor (11,3).

AZ EMBER HALÁL UTÁNI ÉLETE 
AZ ÚJSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN

Krisztus tanításában nincsen semmi, 
ami arra engedne következtetni, hogy 
a reinkarnáció tanát magáévá teszi, 
vagy akárcsak feltételezi. Ö sem az a- 
nyagban látja a rossz eredetét, hisz az 
anyagi világ is Isten teremtménye. A

ŰRNAPJA - AZ ÚR TESTÉNEK 
ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE

(június 2)

„Vegyétek és egyétek, ez az én tes
tem.” (Mk 14,23)

Az ajándék értékét az határozza meg, 
minél drágább a kapott tulajdon. A leg
nagyobb ajándék maga Jézus, aki tulaj
don testét, azaz életét, szeretetét, erejét, 
irgalmát ajándékozza nekünk.

Ajándékot illik elfogadni. Mégis, nem 
vérzik a szívünk, ha, látjuk, hányán ve
szik semmibe Jézust?

Jézus ebben az ajándékban itt maradt 
velünk. Nem hagyott árván bennünket. 
Örök hálaadással vagyunk adósai. Ak
kor is, ha Jézus ajándéka, misztérium 
marad.

A 10. ÉVKÖZI VASÁRNAP
(május 15)

„Az apostolok kiválasztása után Jé
zus hazatért tanítványaival. Ismét nagy 
tömeg gyűlt össze, úgy, hogy még evés
re sem maradt idejük.” (Mk 3,20)

A kiválasztás isteni kegyelem kérdé
se. Elfogadása a kiválasztott ember sze
mélyes válasza. Megmaradni a kiválasz
tó ttságbn csak Isten további erősítésé
ben lehet, aki emberi törekvéseinket szi
lárdítja.

Akkoriban nagy tömeg gyűlt össze, 
mind Jézushoz jött. Ma ritkán gyűlnek 
össze a tömegek. Rajtunk is múlik, ha 
Jézus elvesztette (volna) hatását. . .

Isten országáért fáradozva előfordul
hat, hogy nem marad idő a földi dol
gokra. Sajnáljuk? „Ennyit” már nem 
vállalunk? Ha nekünk nem olyant fon
tos ... Ilyen esetben ne feledjük felten
ni magunknak a kérdést: mit szól eh
hez Jézus? ... Fejős Ottó 

rossz az ember szívében, akaratában ke
letkezik. A bűn az igazi rossz és minden 
baj forrása. Mint az emberiség megvál
tója azért jött a világra, hogy az embe
reket a bűntől felszabadítsa és Istenhez 
visszavezesse.

Jézus tanításában a jelzett két ószö
vetségi irány egybefonódik. Az „utolso 
napon”, azaz a világ végén történő fel
támadást tanítja, de ugyanakkor a le
lek halál utáni életét is vallja. Noha 
nem filozófiai fogalmakban tanít, egyes 
kijelentései az ember benső összetételére, 
természetes dualizmusára utalnak. „Aki 
meg akarja menteni életét, elveszíti azt, 
de aki érettem elveszíti életét, megta- 
látja azt” (Mt 16,25). „Ne féljetek a- 
zoktól, akik megölik a testet, de a lel
ket nem tudják megölni” (Mt 10,28). 
Jézus e kijelentései feltételezik, hogy az 
embernek nemcsak földi, anyagi élete, 
hanem egy ettől függetlenül folytatódó 
élete is van. A kereszten a jobb latornak 
azt mondja: „Bizony mondom neked: 
ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 
23,43). Mivel Jézus a világ végén tör
ténő föltámadást tanította, erre nem 
utalhatott a kereszten. A jobb lator ha
lála után még nem támad fel, azonban 
mégis boldogító társaságában lesz.

Boldogasszony, király asszony...
(Folytatás az első oldalról) 

genda hozzáfűzi: ,,E beszéd után Máriá
tól már szinte megvigasztalva, magabiz
tosan útra kelt az ellenség irányába.' 
Az ellenség visszavonulása után pedig 
„földre borulva hálát adott Krisztusnak 
és szülöanyjának, kinek védelmébe ma
gát és országának gondját szüntelen 
imában ajánlotta."

Akkor is, ha ezek a szövegek nem szó- 
szerint adják vissza István király sza
vait, van egy közös vonásuk: Szent Ist
ván Mária-tisztelete nem a magánember 
ájtatoskodása, hanem a népéért, orszá
gáért aggódó király segélykiáltása az Ég 
Királynőjéhez. Az ország jövője lebeg 
szeme előtt akkor is, amikor az aggódó 
atya egész szeretete Imre felé fordul, 
akit - ahogy a „Nagyobb legendádban 
olvassuk — „mindennapos imáiban örö
kösen Krisztusnak és a szűz szülöany
jának szentelt", ama szándékkal, hogy 
„utána országának ő kerüljön élére". - 
Minden túlzás nélkül lehet tehát Szent 
István Mária-tiszteletét — tágabb érte
lemben — ,,politikai"-nak nevezni, egy a 
középkort alapvetően jellemző politikai 
és történelmi szemlélet megnyilvánulása
ként: István egységben látja a termé
szetes és természetfölötti világot, sze
mében a földiek és az égiek sorsközös
ségben élnek; érdekük is azonos: Krisz
tus ügyének, Isten országának győzelme. 
Ezt látja veszélyeztetettnek Szent István, 
amikor 1031-ben Imre — egyesek sze
rint baleset, mások szerint betegség ál
dozata lett. István, halála közeledtével 
1038 augusztus 14-én ismét ahhoz for
dul, kitől eddig is a segítséget várta né
pe, ország számára: az Ég királynőjéhez. 
Erről a végső felajánlásról Hartvig, Győr 
ötödik püspöke tájékoztatja az utókort, 
aki Kálmán király megbízásából látott 
hozzá 1100 körül, hogy megírja az első 
magyar király életét. A szöveg így szól: 
„Kezét és szemét ég felé emelve, így 
kiáltott fel: Mennyország királynéja, a 
világ jeles Védasszonya, utolsó esdek- 
lésemmel a te pártfogásodra bízom az 
Anyaszentegyházat a püspökökkel és a 
papokkal együtt, az országot a föurak- 
kal és a néppel együtt. Nekik utolsó

Szent Pál Filippiekhez írt levelé
ben a következőket olvassuk: „Kettő 
közt vívódom: Szeretnék megszabadul
ni, hogy Krisztussal legyek. Ez volna a 
legjobb. De hogy miattatok életben ma
radjak, az szükségesebb” (Fii 1,23—24). 
Szent Pál is a világ végén történő föl
támadást vallotta, mégis meg akart hal
ni, hogy Jézus jelenlétét élvezhesse. Nyil
vánvaló tehát, hogy úgy tudta, hogy a 
test halálával nem szűnik meg az élete, 
sőt, hogy épp halála után éri el a bol
dogságot.

Mindez mutatja, hogy a keresztény 
hit szerint a test ugyan hozzátartozik 
természetünkhöz, nem is rossz önmagá
ban, hanem jó, de halálunk pillanatá
ban megválunk testünktől, anélkül, hogy 
megszűnnénk létezni és élni. Isten ere
jéből aztán az egyetemes föltámadáskor 
ismét visszanyerjük testünket. Hogy lel
künk azonban halálunk után más test
ben inkarnálódna és újabb földi életet 
élhetnénk, erről a szentírás nem tud 
semmit. „Virrasszatok tehát, mert nem 
ismeritek sem a napot, sem az órát” (Mt 
25,13). Jézusnak éberségre intő szavai 
erejüket veszítenék, ha halálunk után 
ismét megtestesülnénk és a földi életet 
újból megkezdhetnénk. Lapidáris tömör
séggel mondja a Zsidókhoz írt levél: 
„El van határozva, hogy az ember egy
szer haljon meg és utána az ítélet kö
vetkezzék” (Zsid 9,27).

Isten-hozzádot mondva, lelkemet kezed
be ajánlom."

Másnap, augusztus 15-én, Nagybol
dogasszony napján, szenderült el a szent 
király, abban a biztos tudatban, hogy 
országát jó kezekbe helyezte el. Hogy 
népünk a századok viharaiban tovább 
vitte első királya elkötelezettségét a Bol
dogasszony iránt, azt nem kell bizony
gatni: a magyarság Mária-tisztelete to
vább fejlődött, egyre jobban elmélyült, 
időtállóvá vált. De ebből a magyar Má- 
ria-tiszteletböl sose veszett ki az István 
király által beleplántált politikai vonás: 
a Magyarok Nagyasszonya. Boldogasz- 
szony Anyánk, a Patrona Hungáriáé ke
zében maradt az ország, a magyarság 
sorsa. Ezért ma is áll: ameddig a szent- 
istváni felajánlás kettős dimenzióját — 
a lelkit és a politikait — egységbe ol
vasztva tovább viszik a kései utódok, 
addig a magyarság megmarad Boldog
asszony népének s az ország Mária or
szágának.

RÓMÁBA UTAZÓ MAGYAROK I
A Szent Péter bazilika előcsarnokában 

— a főkapun belépve jobbra — lévő in
formációs szolgálatnál minden nap 9.30- 
12.00 és 15.00—18.00 óráig ingyen kap
ható a

RÓMAI MAGYAR TÁJÉKOZTATÓ.
Megtudjuk belőle, hogy magyar nyel

vű vezetés és szentmise van minden ked
den 8.30 órakor a Szent Péter bazilika 
magyar kápolnájában májustól októbe
rig. Megtudjuk azt is, hogyan lehet in
gyenes belépőjegyet kapni pápai szer
tartásokra és fogadásra; hol lehet ol
csóbban vásárolni képeslapokat, albu
mokat, kegytárgyakat; hol lehet magya
rul felvilágosítást kapni stb. - A szál
lodák árainál olcsóbban kapható szállás 
a Szent István Zarándokházban (Via dél 
Casaletto 481, 1-00151 Roma, Telefon; 
53 73 319) és a szintén magyar nővérek
től vezetett Villa Mater Redemptoris-ban 
(Via Francesco Tamagno 38, 1-00168 Ro
ma. Telefon 62 77 953). Bővebb felvilá
gosítás és helyfoglalás levélben vagy te
lefonon, nyárra már hónapokkal előbb!

P. Salamon Z. László 
magyar lelkipásztor
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P. SZŐKE JÁNOS SDB.:

Az „Életünk" napja Május ünnepei
Korunk elfoglalt emberei hiába pa

naszkodnak, hogy nem tudnak tájéko
zódni a napi eseményekről, mert nincsen 
idejük újságot olvasni. Ez ma már csak 
kifogás lőhet. Nem kell egy tucat lapot 
megrendelni, mert borotválkozás vagy 
főzés közben, a reggeli vagy déli órák
ban a TV képújságja vagy a rádió sajtó
szemléje szakszerű összefoglalást ad a 
napi eseményekről. Az ügyes szerkesz
tők még az események hátterét is meg
világítják.

Amikor az egyszerű ember egy ese
mény fontosságára akar rámutatni, így 
kezdi mondanivalóját: ,,A mai újságban 
az áll, hogy..." Tényleg igaz, a szabad 
sajtó híradásait senki nem vonja kétség
be. Az ókortól napjainkig a társadalmi 
szervezetek különböző színezetei óriási 
erőt fejtettek ki, hogy a közvéleményt 
befolyásolják. Akinek nincsen lelkes kö
zönsége, az kíméletlenül magára marad 
és tétlenül néz: a másik tábor megerő
södését. Más szóval: a sajtó közvéle
mény: formáló világhatalom. A politiká
ban is az erős sajtó megalapozása a leg
fontosabb feladat. Ahol nincsen sajtó
szabadság, ott virágzik a szamizdat hír
adás és az írásokat kézről-kézre adják.

Az egyház is tisztában van a sajtó fon
tosságával. A hagyomány egy római pá
pának tulajdonítja a mondást, hogy a ka
tolikus sajtó felvirágoztatására még a 
templomi berendezéseket is érdemes el
adni. A kegyes hagyomány mellett a leg
kiemelkedőbb bizonyíték erre a II. Vati
káni Zsinat, ahol behatóan foglalkoztak 
a tömegkommunikációs szervekkel, ame
lyek szabad gyakorlása az alapvető em
beri jogokhoz tartozik. A tömegkultúra 
terjesztésében első helyen áll a sajtó. A 
mai ember szeret mindenről tájékozódni, 
műveli magát és egyre több ismeretet 
szerez.

VI. Pál pápa így szól erről: „Tény, 
kedves újságírók és művészek, hogy ti 
a jóság köntösét és jellegét tudjátok a 
legegyszerűbb és legszomorúbb embe
ri állapotra is ráadni, a szépség fényébe 
tudjátok öltöztetni műveitek által. Nem 
kérjük, hogy erkölcs-örök legyetek. Csak 
azt kérjük tőletek., hogy higyjetek a tit
kos hatalmatoknak, lássátok meg annak 
a csodálatos fénynek a területét, amely 
az emberi elet mögött rejtőzik" (AAS 
LIX - 1967 - 000 0.).

A keresztény újságírásnak sürgetnie 
kell, ha valamit nagyon fontosnak talál. 
Egy-egy eseményt neki kell kitágítani, 
elemezni, bírálni és megmagyarázni. A 
hírek sorozata közül azokat kell kivá
lasztani, ami közérdekű és aminek tar- 
ta'ma a valóságot tükrözi. Öl; teszik ért
hetővé a sokszer homályos közléseket. 
Szükséges tehát a hírmagyarázat, mert 
az emberei; mindennapos munkájuk mel
lett nem tudnak mindennek a végére jár
ni és nem látják az események össze
függését. A sajtó mindig sokoldalú. Az 
egyszerű embernél jobban ismeri a rész
leteket és a hátteret. Közléseivel elgon
dolkoztat, kritikai érzékre nevel, Ítéletet 
formál és párbeszédet folytat.

KISLEXIKON

A LITURGIA STÍLUSÁRÓL

A liturgikus tartalmat, az üdvös
ségtörténet megjelenítését a szertar
tások közvetítik. A liturgia rögzített 
formái is ezt a célt szolgálják, és ez
zel is az ember lelki gazdagodásához. 
járulnak hozzá. A templomi közös
ség az egyetemes Egyház kicsinyített 
képe, a liturgiában a pap Krisztust 
képviseli, aki hatalmát magától az 
Úrtól kapta.

A Zsinat megadja a keresztény irány
elvet: „Elsősorban a jó sajtó érdemel 
támogatást. Az olvasóknak igazi krisz
tusi szellemben való nevelésére szer
vezzék meg és tegyék erőssé a nem
csak nevében katolikus sajtót, termé
keit pedig vagy közvetlenül az egyházi 
hatóság kezdeményezésére és irányítá
sával adják ki, vagy pedig a világi ka
tolikusok vállalkozásával. Szellemük 
egyértelműen olyan legyen, hogy az 
egyes kérdésekre nézve a természetjog
gal, a katolikus tanítással és erkölccsel 
megegyező fel'ogást tudjanak kialakítani, 
táplálni és terjeszteni, az egyház életé
vel kapcsolatos eseményeket pedig kö
zöljék és értelmezzék helyesen. A hívek 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy milyen 
fontos a katolikus újság olvasása és ter
jesztése; ennek irányításával tudnak 
ugyanis az emberek katolikus módon 
megítélni minden eseményt." (Inter mi- 
rifica, 14)

Május 15-én lesz a tömegtájékoztató 
szervek világnapja. II. János Pál hirdette 
meg a szolidaritás és a testvériség je
gyében. A megvalósításhoz szükséges az 
alapvető emberi jogok elismerése: a né
pek közötti kölcsönös megbecsülés, az 
igazságosság és a fenntartás nélküli 
szabadság. Ezért kell tiszteletben tar
tani a sajtószabadságot, különösen ott, 
ahol a kisebbségnek jogairól van szó. 
/X határozott irányért köszönetét mon
dunk Szentatyánknak.

A történelem szele könyörtelenül szét
szórta a magyarságot is, mint a hulló 
falevelet. Az anyaország határain túl ki
sebbségben élünk a szélrózsa minden 
irányában. Mindszenty József bíboros 
mondta ki először, hogy a hulló faleve
lekért felelősek vagyunk. Nincsen pon
tos statisztikai adat róla, csak becslés
sel tudjuk felmérni: Nyugat-Európában 
380.000 katolikus magyar él. A század 
elejétől a mai napig, jogos vagy vitat
ható ok miatt hagytuk el hazánkat. A be
fogadó országban is Krisztus egyházá
hoz tartozunk. Ezt tudja a Szentszék is, 
mert egy külön hivatalt szervezett meg 
a hazájuktól távol élők anyanyelvi lelki
gondozására. Ez a munka a szórvány 
jelleg miatt nem lehet olyan, mint a 
földrajzilag pontosan körülhatárolt plé
bániákon. Ezt érezték a külföldi magyar 
lelkészek is és lapokat szerkesztettek, 
hogy ahová ők nem érhetnek el, oda 
eljusson a magyar betű az üdvösség 
hírével.

Tudunk róla, hogy a német nyelvterü
leten a Pannónia Sacra, Angliában a Bol
dogasszony Népe, Belgiumban a Magyar 
Ház, Skandináviában a Katolikus Értesí
tő, stb. volt az egyik lelkipásztori se
gédeszköz. Ezeket a lapokat gazdasági 
és szerkesztői meggondolásból 1969-ben 
összevontuk és a magyar lelkészek tu
lajdonában megjelent az Életünk.

Szüléink voltak az első hitoktatók. 
Szomorú, ha a szülök halálával vagy az 
elsöáldozással lezárul hitünk elmélyíté
se. Még szomorúbb, ha valaki lelki ár
vaságban nőtt fel és nem is volt első
áldozó. Ezek a befogadó országban egy 
lelki „senkiföldjén" tengődnek. A tragé
dia még fokozódhat: Ha külföldre sza
kadt testvéreink elkallódnak az egyház 
és a nemzet számára. Ezért mint mentő
deszka legyen ott az ÉLETÜNK, a mi 
összekötő lapunk minden magyar család 
asztalán. A magyaros ízek mellett le
gyen az hitünk tápláló ereje. Május 15 
pedig, a tömegtájékoztató szervek nap
ján, az ÉLETÜNK napja. ■

Május elsején 1956 óta Szent Jó
zsefet, a munkások védő
szentjét ünnepeljük. így a nap ere
deti védöszentjeinek ünnepe, Fülöp és 
Jakab apostol napja, május 3-ra ke
rült. A két apostol nevét rendszerint e- 
gütt említik, és együtt tisztelték őket a 
posztóványolók, kalapkészítök és szató
csok céhük védöszentjeként is. Ezen a 
napon ünnepelte valamikor az Egyház a 
kereszt feltalálásának ünnepét, megem
lékezvén arról, hogy Konstantin császár 
anyja, Szent Ilona 320-ban Jeruzsálem
ben, a Kálvária domb földjén megtalálta 
Krisztus keresztfáját. Ennek legendás 
ábrázolását hazánkban több gótikus 
szárnyasoltáron láthatjuk.

Közben azonban meg kell emlékez
nünk május 2-án Zsigmond nap
járól, amikor az 524-ben mártírhalált 
halt burgundiai király emlékét üli az 
egyház. Szent Zsigmond ereklyéi a XIV. 
század közepén kerültek a prágai szé
kesegyházba, és ott kapta ezt a nevet 
a keresztségben a későbbi magyar király 
és németrómai császár. Zsigmond kirá
lyunk patrónusának ereklyéit Prágából a 
husziták elöl Nagyváradra menekítette 
1424-ben. Buda várában kápolnát is e- 
meltetett védöszentje tiszteletére.

Május 7. Boldog Gizell ának, az 
első magyar királynénak az ünnepe. Hen
rik bajor hercegnek volt a leánya és ere
detileg apácának készült, csak nevelő
jének és lelkiatyjának tanácsára változ
tatta meg szándékát. A bajorországi 
Scheyernben tartotta, a helyi hagyomány 
szerint, esküvőjét Istvánnal. István ki
rály halála után visszatért szülőföldjére 
Bajorországba, és belépett a passzaui 
bencés apácák kolostorába. Mint apát
nőjük halt meg 1060-ban. Sírját ma is 
kegyelettel látogatják a magyarok.

Május közepén három vértanú egy
másután következő ünnepe nem a jám
borságnak, de a népi meteorológiai ta-

Hírek - események
A magyar püspöki kar tavaszi konfe

renciáján foglalkozott a Magyarországon 
tartózkodó menekültek ügyével, felszó
lítva a papokat és híveket: nyújtsanak 
kellő segítséget, főként lakást és munka
helyet a menekülteknek. A református- 
és evangélikus egyházak és a Magyar 
Vöröskereszt már előzőleg központokat 
állítottak fel az erdélyi menekültek meg
segítésére, függetlenül azok nyelvi- vagy 
vallási hovatartozásától.

A jeruzsálemi latin-szertartású pátri
árka, Michel Sabbah, a Nagyhét alkal
mából felhívta a világ keresztényeit, kö
vessenek el mindent, hogy a palesztin 
nép, melynek ő is tagja (Betlehemben 
született arab-keresztény) visszanyerhes
se méltóságát és jogait. Azt javasolta, 
hogy népszavazás döntsön az Izrael ál
tal megszállt területek jövője felett. A 
pátriárka hangsúlyozta, hogy a palesz
tinoknak épp annyira joguk van önálló 
államra, mint Izraelnek. KNA

Az orosz ortodox húsvétkor a moszk
vai templomok zsúfolásig megteltek hí
vekkel és a biztonsági közegek kényte
lenek voltak a forgalmat elterelni, mert 
a székesegyházhoz vezető utak megtel
tek templombamenökkel. A „Moszkovsz- 
kája Pravda" április 9-i számában meg
jelent cikkében rámutat, hogy a Szovjet
unióban a vallásosság újra terjed nem
csak a fiatalság, hanem az értelmiség 
körében is. Egyébként a húsvéti szer
tartás egy részét a szovjet televízió most 
első ízben közvetítette. 

pasztalatnak köszönheti népszerűségét. 
Pongrác, Szervác és Boni
fác napja van május 12-, 13- és 14-én. 
Évszázados tapasztalat szerint a langyos 
tavaszi idő ezeken a napokon gyakran 
hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fa
gyot hoz. Innen kapták nevüket is: „fa
gyos szentek". Ha májusi fagy éri a 
szőlőt, Eger szölőművesei így fakadnak 
ki: „A fagyosszentek megszüreteltek". A 
három mártír szent egyéni tiszteletéről 
kevés emlék maradt fenn hazánkban. De 
azt tudjuk, hogy a ferencesek a XV. szá
zadban Homonnán épült templomuk pat- 
rónusául választották Szent Bonifácot.

A népi idöjóslásokban szintén szerep
lő Zsófia napja május 15-én van. 
Ö is Rómában halt vértanúhalált a hagyo
mány szerint.

Május 16-án Nepomuki Szent 
Jánosról emlékezünk, akit a gyónási 
titok áldozataként szoktak emlegetni — 
mivel Vencel cseh király fenyegetéseinek 
sem engedett és a királyné gyónásának 
titkát a vértanúhalál árán is megőrizte. 
A király a Moldva vízébe dobatta, így 
lett a hidak és utasok védőszentje, egész 
Közép-Európában. A barokk jámborság, 
hazánkban is, sok szép emléket állított 
tiszteletének.

Ferences Szt. Bernardin 
ünnepe május 20. A történetírók minden 
idők legnagyobb prédikátorának tartják. 
1380 és 1444 között járta fáradhatatla
nul Itália városait. Kapisztrán Szent Já
nos jó barátja volt, és 1432-ben a Siená- 
ban tartózkodó Zsigmond királyunk is 
szívesen hallgatta beszédeit.

Május 25-én VII. Gergely pápa 
ünnepét üljük. Ö a XI. századi lelki meg
újulás egyik kezdeményezője. Rómából 
menekülnie kellett és Salernóban érte a 
halál. Utolsó szavait feljegyezték: „Sze
rettem az igazságot, gyűlöltem a gonosz
ságot, ezért halok meg számkivetésben." 

András Mária

Játékfilm készült bajor-horvát kopro
dukcióban, öthónapi forgatással, egy 
rákbeteg amerikai nö, Jane O'Riordan 
csodás gyógyulásáról Medjugorjén. A 
felvételek az eredeti helyszínen készültek.

A Máltai Lovagrend 78. nagymeste
révé az 59 éves Andrew Bertie skót lo
vagot választotta. Ez az első eset, 120 
év óta, hogy a nagymester nem olasz. A 
1 1. században létrejött betegápoló lo
vagrendnek ma a világon mintegy 10.000 
tagja van.

Az ENSZ vatikáni megfigyelője, Renato 
Martini érsek, a New York-i központban 
bemutatta azt a 700 oldalas kötetet, a- 
melynek „A béke felé" címet adták és 
XII. Pius, XXIII. János, VI. Pál és II. Já
nos Pál pápáknak az ENSZ-hez intézett 
beszédeit és üzeneteit tartalmazza. A 
kötethez Casaroli bíboros-államtitkár írt 
előszót.

Egyszerre három laboratóriumban, 
Zürichben, az amerikai Arizonában és 
Oxfordban végeznek egy újfajta eljá
rással vizsgálatot a „turini lepel” korá
nak meghatározására. Az újabb vizsgá
lat több mint egymillió dollárba kerül. 
Egy 40 szakértőből álló-nemzetközi ku
tatócsoport 1978 óta 120 órán át már 
vizsgálta a torinói dómban levő leplet. 
Többek között megállapították, hogy a 
lepel foltjai emberi vér maradványai és 
a testlenyomatok információi alapján 
háromdimenziós képeket tudtál; készí
teni', ■ ' ,
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BOGYAY TAMÁS:

Bajor Gizella, a magyarok első királynéja
Merre tart 

a jövő magyar ifjúsága?
995 őszén, vagy valamikor 996-ban 

történt, hogy Henrik, Bajorország nem
rég trónra lépett ifjú hercege, a későbbi 
II. Henrik császár, feleségül adta hú
gát, Gizellát, a szomszéd magyarok 
nagyfejedelme, Géza, egyetlen fiahoz, 
Vajk — Istvánhoz. Szavahihető helyi 
hagyomány szerint az esküvőt a bajor 
hercegek egyik ősi várában, Scheyern- 
ben tartották, és Adalber prágai püspök 
adta össze a jegyespárt. Ezzel a házas
sággal betetőződött egy három nemze
dékkel előbb kezdődött baráti kapcso
lat két, eredetben és kultúrában nagyon 
különböző, de szabadsághoz, független
séghez egyformán ragaszkodó nép kö
zött. Az alig tíz vagy tizenegy éves 
menyasszony dédapja ugyanis Arnulf 
bajor herceg volt, akinek apja, Luitpold, 
907-ben ugyan a magyarok ellen küzd
ve esett el, de ő maga megtalálta a mód
ját, hogyan lehet kijönni a veszedelmes 
új szomszéddal. Ezzel nemcsak orszá
gának szerzett évtizedekre békességet, 
hanem mikor összekapott I. Konrád né
met királlyal, és ez erősen megszorítot
ta, épp a magyaroknál talált menedéket. 
A bajor fejedelmi család, a Wittelsba- 
chok eredetmondája szerint Arnulf és 
öccse Magyarországról két pogány ki
rálylányt is hozott magával feleségül, 
akiket aztán Ágnes és Beatrix névre ke
reszteltek. Mindezt, István és Gizella 
egybekelésének történetével együtt, ma 
is meséli egy képsorozat a régi vár he
lyén épült scheyerni bencés apátság Wit- 
telsbach-sírkápolnájában.

Nyomós érvek szólnak amellett, hogy 
az eskető prágai püspök, Szent Adal
bert is Arnulf dédunokája és Gizella 
másodfokú unokatestvére volt, és több 
mint valószínű, ő boronálta össze a ba
jor hercegkisasszonyt a magyar nagy
fejedelem fiával és örökösével. Mert ő 
volt az, aki az ifjú Istvánt megbérmálta 
és a legenda szavai szerint „susceptor 
eius”, lelki vezetője lett. A későbbi ma
gyar hagyomány Adalbertét tartotta 
egyáltalában a magyarok apostolának.

Annyi bizonyos, a prágai püspök tisz
tában lehetett Bajorország sajátos, nem 
könnyű helyzetével a német-római csá
szárságban, és ismerhette a változékony, 
de általában mindkét félre nézve elő
nyös bajor-magyar szomszédi viszonyt 
is. Természetesen gondoskodni akart ar
ról, hogy a magyarok leendő uralkodó
ja tovább menjen azon a keresztény 
úton, amelyet ő mutatott neki.

Gizella azonban nemcsak egy bajor 
herceg leánya volt, hanem az akkor u- 
ralkodó szász III. Ottó császár másod
fokú unokatestvére is. A császár pedig 
rajongó híve volt Adalbcrtnek. így ka
pott István és Gizella egybekelése mesz- 
szeható politikai jelentőséget. Az akkori 
Európa keletén a csehek és lengyelek fe
jedelmei már a magyarok előtt csatla
koztak a nyugati kereszténységhez. De 
csak a magyar trónörökös találtatott 
méltónak egy 1. Henrik német király 
véréből eredő hercegnő kezére. A házas
ság Gizellával, akinek családja a bajor 
hercegség politikai örökségét, a szász 
császári ház tekintélyével egyesítette, az 
egyenrangúság nemzetközi elismerését 
jelentette. Ennek következménye lett 
Magyarországnak a cseheket és lengye
leket megelőző királysággá emelése.

Gizella tekintélyes kíséretével nem 
jött vadidegen világba..Hiszen már apó
sa, Géza megnyitotta országát és udva
rát nyugati misszionáriusoknak és „ven
degeknek”. A fiatal István köré pedig 
odagy-űhek Szent Adalbert egykori 

munkatársai és tanítványai, akik segítet
tek neki felépíteni az új magyar egyhá
zat. A „vendégek”, rátermett lovagok 
Gizella kíséretéből is, pedig szívesen lá
tott fegyvertársai lettek az uralma meg
szilárdításáért folytatott nehéz harcok
ban.

Magyarország még missziós terület 
volt. István király fiatal feleségére ne
héz feladat várt. Az országnak be kellett 
illeszkednie a nyugati keresztény közös
ségbe, és neki, a királynénak, ebben kel
lett segíteni urát. Biztosra vehető azon
ban, hogy rokona, Szent Adalbert, és 
nevelője, Szent Wolfgang regensburgi 
püspök, jól előkészítették erre a feladat
ra. Szerencsére az országban még min
dig élő lovasnomád hagyomány mind a 
családban, mind a társadalomban kivá
ló, nem egyszer vezető szerepet biztosí
tott az előkelt) asszonyoknak. Gizella 
ugyan sohasem vette kezébe az állam
ügyeket, mint ahogy Saroltáról, Géza 
feleségéről feljegyezték. A magára vál
lalt sokoldalú kötelességeknek azonban 
tökéletesen megfelelt. Szent István egyik 
törvénye szerint a király gondoskodott 
az új templomok oltárainak díszeiről, 
liturgikus ruhákról. Ezeket főként szor
gos apácák készítették — feltehetőleg 
részben a királyné vezetésével —, és 
mint a magyar királyi koronázási palást 
leiirata ma is tanúskodik róla, a kirá
lyi pár közösen adományozta őket.

A bajor-magyar rokoni kapcsolatokat 
kölcsönösen ápolták. Szent István III. 
Ottó és II. Henrik császár kancelláriá
jából kapta első oklevélírnokait. Ami
kor sógora, II. Henrik összetűzött öcs- 
csével, Brúnóval, a későbbi augsburgi 
püspökkel, és ez végül is Magyarország
ra menekült. Szent István békítette ki 
a fivéreket. 1007-ben a frankfurti zsi
naton, a bambergi püspökség alapításá
nál ott volt Asztrik-Anasztáz, a magya
rok érseke, aki 1012-ben az új dóm egyik 
oltárát is felszentelte. Gizella királyné 
készíttette édesanyja regensburgi sírjá
ra azt a gyönyörű keresztet, amely ma 
a müncheni királyi palota kincstárában 
látható. Amíg II. Henrik, a sógor ült a 
német-római császári trónon, béke és 
nyugalom volt Magyarország nyugati 
határain.

Gizellának azonban sok szenvedésben 
is volt része. Valószínűleg három fia szü
letett és talán egy leánya is. Csak egyet
len fiú, Szent Imre érte meg a férfi
kort, és ő is, az „Intelmek” szavai sze
rint a „jövendő sarjak reménysége”, 
1031-ben vadászszerencsétlenség áldoza
ta lett. 1038. augusztus 15-én, Nagybol
dogasszony napján, 950 évvel ezelőtt, 
meghalt férje is, Szent István király. 
Utóda, Orseolo Peter, a velencei unoka- 
öccs elvette Gizellától még azt a kin
cset is, amit István király egyenest őreá 
hagyott, és valósággal internálta. A mél
tatlan utódot egy felkelés taszította le 
a trónról. Péter III. Henrik német csá
szárhoz fordult segítségért, aki el is jött, 
legyőzte Aba Sámuelt, és Pétert mint 
hűbéresét ültette vissza a trónra. Gizel
la azonban a császárral együtt elhagy
ta Magyarországot, és Passauban mint 
a Nidemberg bencés apácasolostor apát
nője halt meg. Ott nyugszik ma is, sírja 
és az egész város fölött, mint a püspök
ség védőszentje, az az első vértanú őr
ködik, aki névadó patrónusa volt fér
jének, Szent István királynak is.

Az élet rövid béke s hosszú harc. 
A halál rövid harc s hosszú béke.

Petőfi Sándor

Erre a kérdésre keresett választ a Ka
tolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom 
(KMÉM), a Nemzetközi Pax Rontana tag
szervezete 30. jubileumi kongresszusán. 
Az ausztriai Puchbergben 14 országból 
összesen 274-en jelentek meg. Különö
sen feltűnt a Magyarországról érkezett 
résztvevők nagy száma. Többen jöttek 
Jugoszláviából és megjelent néhány er
délyi fiatal is.

A kiváló hazai előadók elsősorban ar
ról tájékoztatták a résztvevőket, hogy 
milyen kényszerpályák között él a hazai 
fiatal nemzedék, milyen társadalmi és 
gazdasági tényezők határozzák meg sor
sát és hogyan igyekszik e korlátok kö
zött is megtalálni életének sajátos for
máit és kereteit. A Magyarországról ér-

Pünkösdi himnusz
Beata nobis gaudia

Ö alkotó Lélek, jövel,
És szívünk, lelkünk töl lsed el.
Te alkatúd a szíveket,
Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
Kit ád nékünk az Alkotó,
Te élő forrás, égi láng,
Szent kenet égből, szállj le ránk.

Te bét ajándok kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobbkeze,
Az Ur erős ígérete,
Sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet. 
És szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk, 
Légy mindig éber gyámolunk.

Űzd messze tőlünk ellenünk, 
Szent békességed add nekünk!
Te járj, vezér, ittunk előtt, 
Veszélytől védjen szent erőd.

Add, ismerjük meg az Atyát 
Teáltalad és egy Fiát,
És kettejüknek Lelke, Te, 
Örökre légy lelkünk hite.

/Íz Istent áldjuk: jó Atyát,
S ki felkelt sírból, szent Fiát,
S a Lelket, szívünk vigaszát,
Most és örök időkön át.

Sík Sándor fordítása

kezelt résztvevők a kis közösségekben 
szellemi otthonát kereső ifjúság, a vallá
si kis csoportokba tömörülő fiatalok éle
iébe adtak betekintést. Jelenlétükkel és 
aktív részvételükkel határozottan befo
lyásolták a kongresszus spirituális lég
körét és előnyösen kiegészítették a nyu
gati fiatal magyar értelmiség racionális, 
a szekularizált ipari társadalom hatására 
kialakult szellemiségét.

E két különböző környezetben élő if
jú magyar nemzedék véleménye eltér né
hány alapvető erkölcsi érték, pl. a haza
szeretet, a hűség és a hit kérdésében. 
A különbségeket szemléletesen érzékel
tette egy széleskörű, kérdőíves felmérés 
eredménye. A feladatot a leuveni kato
likus egyetem néhány diákja vállalta és 
ugyancsak ők tálalták az eredményt. A 
felmérés a nyilvánvaló nehézségek mi
att természetesen nem tekinthető teljes 
értékű közvéleménykutatásnak. A hazul
ról érkezett válaszok elsősorban a val
lási kisközösségek tagjainak véleményét 
tükrözték. Azt érzékeltették, hogy a ha
zai fiatalságnak ez a Pirchbergben is 

megjeleni sajátos rétege az egyoldalú, 
erőszakos ideológiai és kulturális hatás
ra, valamint a társadalomban meginga
tott erkölcsi értékrendre válaszolva a val
lásban, keresztény hitének elmélyítésében 
keresi élete erkölcsi alapjait. A nyugaton 
élő fiatal magyar értelmiség nem él ilyen 
szellemi-lelki kényszerhelyzetben és ez
ért válaszai sokrétűek, tükrözik a nyu
gateurópai vallási szempontból sok eset
ben agnoszt'kus, elvilágiasodott közszel
lemet. Bár kétségtelen, hogy a legfiata
labb résztvevők mindkét részről mutat
kozó kölcsönös érdeklődése és hasonló 
felfogása határozottan kifejezésre jutott 
számos meglepően őszinie felszólalás
ban és a hivatalos programon kívüli ta
lálkozásokban.

A külföldi magyar szakemberek előa
dásai főleg arra irányultak, hogy segít
séget nyújtsanak az útkereső fiatalok
nak olyan alapvető kérdésok megvála
szolásában, mint az éreti személyiség 
kialakulásának keresztény értelmezése, 
vagy a felfokozott szerelet-igény, a 
szexualitás és a házasság problémái, az 
értékek rendjének életkorszerinti válto
zásai.

Az előadások és a témák feldolgozá
sának komoly figyelmet igénylő feszült
ségét gazdag kulturális és szórakoztató 
műsorok lazították. Ugyanakkor a kong
resszus programját reggeli elmélkedések 
és esti istentiszteletek foglalták spirituá
lis keretbe, amelynek hangulatát a ma
gyarországi résztvevők e téren kialakult 
vallási kultúrája előnyösen befolyásolta. 
Ezenkívül a hazai és külföldi magyar 
katolikus könyvkiadók gazdag kínálata 
lehetőséget nyújtott a széleskörű tájéko
zódásra és a keresztény műveltség el
mélyítésére.

A kongresszus ünnepélyes megnyitá
sán részt vett Hubert Lehner, a felső
ausztriai katolikus könyvkiadó vállalat 
magyarbarát vezetője. Felemelő élménye 
volt a hétnek Maximilian Aichern OSB 
linzi püspök látogatása, aki beszámolt 
egyházmegyéje elmélyülő hitéletéről, hí
veinek szociális és kulturális aktivitásá
ról, valamint rendszeres magyar egyházi 
kapcsolatairól.

Hogy merre tart a jövő magyar ifjúsá
ga? A kongresszus nem adhatott teljes
értékű választ a kérdésre, hiszen a részt
vevők összetétele és a kérdőíves felmé
rés sem tükrözhette teljesen a mai fia
tal magyar nemzedék erkölcsi ós szelle
mi arculatát. A megjelentek felszólalá
sai és aktivitásai azonban határozottan 
jelezték, hogy a mai hazai fiatalok jelen
tős rétege a vallásos hit világánál kere
si a számára elfogadható feleletet a ma
ga sajátos prblémáira és ezen az úton 
igyekszik kialakítani értékszemléletét 
személyiségének kiformálásában, keresz
tény és magyar hivatásának teljesítésé
ben. Ugyanakkor a kongresszus ráirá
nyította a figyelmet arra a különbségre 
is, ami a Magyarországon és külföldön 
nevelkedő fiatalok életében és felfogá
sában mutatkozik az eltérő társadalmi, 
gazdasági és kulturális hatások eredmé
nyeként. Egymás megismerése és a pár
beszéd folytatása tehát változatlan fel
adata, de a jelek szerint igénye is az 
otthon és a határokon kívül élő, egymást 
követő fiatal magyar nemzedékeknek.

Kovács K. Zoltán

SZERKESZTŐI ÜZENET
Pavlánszky Tibor: kedves, köszönő és 

bátorító sorait köszönjük. Örömünkre szol
gál, ha lapunk szolgálhatja a külföldi ma
gyarok (egy részének) összetartását.
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gyermekeknek
Kedves Gyermekek!
1 lalijátok, ez a május hónap olyan 

gazdag eseményekben, hogy nem is tu
dom, melyikről beszélgessünk!

Itt van mindjárt nyolcadika, húsvét 
a hatodik vasárnap. Hallgassátok 

• ak, mit mond Jézus: „Senki sem szeret 
jobban, mint az, aki életét adja bará
taiért. Nem ezt tette a mi Urunk, ami
kor nagypéntekén a kereszten meghalt 
értünk:! ( Voltatok-e nagyheti szertár
osokon? Azokról is el kellene egyszer 

beszélgetnünk!) Ö életét adta értünk — 
de ezt kívánta tanítványaitól is ám!

I'letet adni nem csak úgy lehet, ha 
meghalunk valakiért. Ugye hallottátok 
már, amikor azt mondják egy édesanyá

ik ..Csak a családjának él, saját ina
mra nem jut semmi ideje.” (A Ti édes- 
myátok is értetek él! 8-a Anyák Napja 

melegen köszönetét mondani!) Vagy 
egy édesapáról mondják: „Egészen fel
áldozza magát a családjáért.” (Édesapá
toknak se felejtsetek el köszönetét mon
dani!) Édesapák, édesanyák nem „hal

ak meg”, hanem „élnek” a családju- 
’rt. A papok életüket áldozzák hívei- 

. : t, amikor magukról megfeledkezve, 
t nappá téve dolgoznak, tanítanak, 

imádkoznak a hívekért.
12-én ünnepeljük annak emlékét, hogy 

i leitámadott Úr Krisztus felment Aty- 
/z a mennybe. De mielőtt itthagyta 

lí ványait, végrendelkezett. „Menjc- 
i el az egész világra és hirdessétek az 

ngéliumot minden embernek!”
Jézus felment a mennybe. — Tudjá
k-e a Hiszekegy-et? (Ha még nem, 

■ létek meg édesanyát vagy édesapát, 
mitsa meg nektek. Sok olyannal fog- 
k benne találkozni, amiről már beszél
ők, vagy beszélni fogunk. És milyen 

■ lesz, ha minden vasárnap együtt imád- 
' zzatok majd a felnőttekkel, a szent

én!) l.z a Hiszekegy mondja: „Ott 
’. mindenható Atyaistennek jobb- 

....!” De ez a Hiszekegy beszél a Lé
kről is, a Szentiélekről, akiről éppen 

mennybemenetele előtt mondta Jézus, 
>gv elküldi Öt majd a tanítványoknak 
ez a Szentlélek fogja őket apostolok- 

í, Jézus küldötteivé tenni, végrendele
tnek teljesítőjévé, mert megadja nekik 
./. erőt és a hatalmat arra, hogy az egész 
.lúgon hirdessék az Ur Krisztus taní

tását, a jó hírt, az evangéliumot.
A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük 

majd május 22-én, pünkösd napjan. (Na- 
■von szépen kérlek benneteket, nyissa
tok ki a fületeket és a szíveteket eze
ken a következő vasárnapokon, amikor 
az atya a szentmise evangéliumában 
egészen részletesen elmondja, ezeket a 
történeteket, amikről itt beszeltem. Ha 
en tenném azt, akkor kiszorítanánk a 
felnőtteket az Élctünk-bol!)

Tehát az Úr elküldte tanítványait, 
hogy hirdessék az egész világon a jó 

híit. De ez a küldetés nekünk is szól 
ám!

Mit tudtok hát ti 8—10—12 évesek 
tenni? Hogyan tudtok ti Jézus tanítvá
nyaivá lenni, hogyan tudjátok ti hirdet
ni az evangéliumot? Emlékeztek arra, 
hogy mi mar beszélgettünk egyszer er
ről? Nem csak szóval lehet hirdetni a 
Krisztusban való hitet!

Ha olyan iskolába jártok, ahová jó 
járni, ahol szerettek tanulni, ahol meg
tanítanak benneteket arra, hogy okos 
dolog a felnőttekben bízni, a társaitok
kal nem veszekedni, — amikor szereti
tek ezt az iskolát és ott boldogok vagy
tok, akkor sok papa és mama fogja azt 
mondani: „én is ide adom a gyermeke
met ebbe az iskolába, ahol ilyen boldo
gok és okosak a gyerekek!”

Komolyan mondom, nagyon szeret

ném tudni, milyen következtetést von
tok le ebből a magatok számára! Nincs 
kedvetek elmondani nekem, hogyan tud
tátok ti is teljesíteni Krisztus végrende
letét — amely minden tanítványának 
(nekem is, neked is, mindannyiunknak) 
szól?!

Szeretettel ölel benneteket
Julika néni (Bécsböl)

Ismét a papnevelésről
A nagy cél nem veszített jelentősé

géből: A külföldi magyar lelkipásztori
munka egyik alapvető feladata a papi 
utánpótlás biztosítása. Az elmúlt esz
tendők folyamán erről sok szó esett, 
papok és hívek imádkoztak a papi hi
vatás kegyelméért. Terveztük, hogy a 
magyar alapítású szemináriumban, a bé
csi Pázmáneumban elkezdjük a papkép
zést. Erről nem mondtunk le.

Köszönet az aratás Urának: Nyolc 
fiatal magyart küldött hozzánk, akik 
hallgattak szavára. Jelenleg Európa kü
lönböző országaiban már teológiát vagy 
a tanulmányokhoz szükséges nyelveket 
tanulják.

Az egyháznak szüksége van papokra. 
Ök vezetik cl Isten népét az üdvösség 
útjára. A papságot senki nem vállalhat
ja, ha Isten meg nem hívja. Ezért nem 
lehet polgári kenyérkereső foglalkozás
sá nyilvánítani. Azoknak is köszönetét 
mondunk, akik segítenek a hívó szó 
ápolásában.

A látszat után ítélve nagyon szeré
nyen kezdtünk. Olyan hangot hallot
tunk és olyan rendelkezést tapasztal
tunk, amelynek értelmében már az első 
lé] 's-két elhibáztuk a külföldi papne
velés terén. Válaszként ajánlom Lukács 
evangéliumából a 12. fejezet tüzetes el
olvasását. Krisztus arra tanít benne, 
hogy ne féljünk az üldözéstől, őrizked
jünk a kapzsiságtól, bízzunk a Gond
viselésben, vegyük észre az idők jelét 
és legyünk éber szolgák. Találunk ott 
egy bátorító mondatot is, amely meg-

A 25 esztendős
Müncheni Magyar Intézet

Hosszú vajúdás után, 1962. december 
12-én alakult meg a Müncheni Magyar 
Intézet, s aránylag kedvező keretek kö
zött, Bogyay Tamás vezetésével már 1963 
januárjában megkezdhette működését. 
Az alapszabály a hungarológia, a törté
nelem, honismeret és irodalom, valamint 
a szomszéd népekkel, különösképpen a 
németekkel való kapcsolatok kutatásá
nak előmozdítását jelöli meg munkate
rületeként. Az első években a bonni kor
mány menekültügyi minisztériumának 
rendszeres évi támogatása és adomá
nyok (pl. a Fritz Thyssen-Alapítvány) tet
ték lehetővé az MMI tevékenységét. Tu
dományos munka könyvek nélkül elkép
zelhetetlen, azért az alapítással egyide
jűleg elkezdődött a könyvtár kiépítése, 
amely ezidöszerint 7000 kötetből áll. Az 
állományt már az első években több 
könyvritkasággal gazdagítottuk. A kül
földön megjelenő magyar sajtókiadvá
nyok gyűjteménye időközben a legszín
vonalasabbak közé tartozik. Az 1945— 
1973 közti anyagot felölelő 1977-ben meg
jelent nyomtatott katalógus 823 kiadvány 
2561 évjáratát mutatta ki. Említésre mél
tó a 750 darabból álló fénykép- és az 
1200 darabból álló dia-gyűjtemény a tör
téneti Magyarország építészeti- és mű
vészeti műemlékeiről, valamint a törté
neti Magyarország 1:200.000 méretű ka
tonai térképeinek gyűjteménye. Feldol
gozásra vár számos hagyaték, köztük 
legjelentősebb Mészáros Lázár, 1848—49- 
es honvédelmi miniszter szobadságharc- 
ról szóló emlékiratának kézirata, dr. 
Habsburg Ottó adománya.

AStudia Hungarica könyvso
rozat első köteteként 1964-ben jelent 
meg Bogyay Tamás tanulmánya; 1987- 
ben már a 34. Galambos Ferenc tollá
ból. Most készült el a két kiváló erdélyi 
tudós, Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond 
emlékkönyvének (Forschungen über Sie-

nyugvást és vigaszt is jelent: „Ne Jé/j 
íe kisded nyáj!” (Luk 12,32)

Nem beszéltem össze a Bécsben ta
nuló papjelöltekkel, akik ugyancsak ha
sonlítanak a kisded nyájhoz, mégis egy 
nagyon tartalmas levelet írtak:

Főtisztelendő Atya!
Röviden szeretnénk beszámolni a 

március 26-án tartott rekollekciós nap
ról. A Burgenlandi Szeminárium rekto
ra fogadott be bennünket. Teleki atya 
által vezetett elmélkedések központi té
mája a hit gyógyító ereje volt. /Íz első 
elmélkedésben Szent István történelmi 
szerepét vizsgáltuk a bit aktualitásával 
kapcsolatban. Ö példát mutatott a ma
gyarság számára, hogy a hit által meg
élt mélységet hogyan lehet megvalósí
tani. A továbbiakban a mai fiatalság 
hitéletét, illetve a „hit nélküli” életvi
telét vizsgáltuk meg. A közös elmélke
dés után egyéni elmélkedésre került sor. 
Elvégeztük a keresztutat is.

A második elmélkedés témája: A hit 
szerepe a szentségek és imádságos 
élet elmélyülésében. Az egyéni elmélke
dés után elimádkoztuk a Vesperást.

Harmadik elmélkedésünkben az Ur 
imádságát, a Mi Atyánk-ot elemeztük. 
Lelkivezetőnk különösen kiemelte az 
imádságos készség szükségességét a min
dennapi élet legkülönbözőbb helyzetei
ben. A lelki nap méltó befejezése a 
szentmise volt. A befejezés után közös 
vacsorán vettünk részt, ahol megbeszél
tük a jövő terveit.

/íz Atyát szeretettel üdvözöljük és 

benbürgen und seine Nachbarn) első kö
tete. Ezek a főleg németnyelvű mono
gráfiák elsősorban a magyar-német kap
csolatok történetével foglalkoznak; egy 
angol nyelvű kötet gróf Bethlen István 
emlékiratát hozza (magyar fakszimilével): 
,,A magyar politika a második világhá
borúban"; egy magyar nyelvű dokumen
táció Borsányi Julián könyvének, ,,A ma
gyar tragédia kassai nyitánya", második, 
bővített, átdolgozott kiadása. Az MMI má
sik reprezentatív kiadványa az U n g a r n 
J a h r b u c h (Magyar Évkönyv), melyet 
Prof. Georg Stadtmüller indított el 1969- 
ben, s kiváló nemzetközi szakemberek 
magyarságtudományi s a rokon területe
ket tárgyaló tanulmányait, kutatási be
számolóit, alapos recenzióit közli német 
(angol és francia) nyelven. Megemlíten
dő még a szemináriumok és előadások 
sorozata, különösen a Siemens-Alapít
ványban rendezett konferenciák, pl.: A 
Kárpát - térség szellem- és egyháztörté
netéről, vagy: A humanizmus és rene
szánsz Magyarországon, vagy: A regio- 
nalizmus és föderalizmus Délkelet-Európa 
kisebbségeinél.

Az MMI történetének második fázisa 
1966-ban kezdődött, amikor is bizony
talan anyagi helyzete miatt Georg Stadt
müller müncheni egyetemi tanár, a ma
gyarok régi barátjának bevonásával át
szervezték az Intézetet. Azóta az MMI 
támogatása a bajor kultuszminisztérium 
évi költségvetésében rendes kiadásként 
szerepel. Az új fázis persze azt is jelen
tette, hogy az Intézet vezetése német 
szakemberek kezébe került. Helyettes 
igazgatóként Bogyay Tamás személye 
biztosítja a kontinuitást. Különben az In
tézet gondjai, képviselete, működésének 
irányítása elsősorban Prof. Dr. Horst 
Glasl elnök-igazgató és Prof. Dr. Ekke- 
hard Völkl igazgató-helyettes vállára ne
hezedik. Bogyay Tamásnak, nekik és 
mindenegyes munkatársuknak a 25. év
forduló alkalmával kijár őszinte köszö- 
netünk. Hálával emlékezünk dr. Ádám 
György prelátusra, aki nemcsak az In
tézet megalapításában vett tevékenyen 
részt, hanem támogatására korai halá
láig mindig számítani lehetett; és termé
szetesen Stadtmüller professzorra, hi
szen az ő érdeme is, hogy az MMI még 
áll és tekintélye a tudományos világban 
növekszik.

Az MMI munkája elismerésének jele 
az is, hogy számos tudományos intéz
mény tart vele többé-kevésbé szoros 
kapcsolatot, illetve áll csereviszonyban, 
így pl. a müncheni egyetem kelet- és 
délkelet-európai történeti szemináriuma, 
a Kelet-Európai és Délkelet-Európai Inté
zetek, az Országos Széchenyi Könyvtár, 
a Magyar Tudományos Akadémia Törté
nettudományi Intézete és a Magyarság
kutató Csoport Kiadványait újabban há
zi komputerjével készítheti.

A Müncheni Magyar Intézet további 
hatékonyságát növelné, ha kapcsolata a 
nyugati magyar tudományos világgal mé
lyülne, és igyekezne az érdeklődő ma
gyar közönség támogatását megnyerni. 
A KÖR-rel és az ÚJ LÁTÖHATÁR-ral szö
vődő együttműködését bíztató előjelnek 
tekinthetjük. Jákli István

imáinkba foglaljuk. A jelenlévők ne
vében: Dicsőfi Béla, Tóth Csaba

Becs, 1988. március 31.
A nagy szórványban élő magyar ka

tolikus hívek lclkigondozása érdekében 
hinnünk kell a mustármag és a kovász 
csodálatos erejében. Álljunk a „kisded 
nyáj” mellé és bátorítsuk őket, nehogy 
szét fussanak. • P- Szőke János
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Cserkészélet A „Katolikus Szemle66 juhi le mm a
HÚSVÉTI REGÖSTÁBORBAN 

A PALÓCOKNÁL
Az immár hagyományos húsvéti Tinódi 

Lantos Sebestyén Regöstábor ismét a 
festői Rajna-kanyarban, St. Goar-ban zaj
lott le 100 cserkész részvételével.

Ezúttal a nyugati Palócföld volt a nép
rajzi munka célja. A 280 oldalas kézi
könyv: Palócföld I. és a 40 oldalas da
loskönyv gazdagon ábrázolta a „jó pa
lócok" történetét, népi kultúráját és ki
váló fiait: Madách, Mikszáth, Komjáthy 
stb. és jó kísérője volt az előadásoknak 
és munkacsoportoknak.

Ez a tizedik tábor volt, de nem csak 
a tizedik, hanem egy új csúcspontot is 
jelentett. Soha ilyen hangulat, soha eny- 
nyire összeforrott közösség, soha eny- 
nyi eredmény! Csodálatos volt.

Mivel St. Goar sportcsarnokát elöntöt
te a Rajna, a Bad Salzig-i katolikus szín
házteremben tartottuk meg a záróelöa- 
dást és kiállítást, amely a tábor munká
ját mintegy összefoglalta, láthatóvá, hall
hatóvá és kézzelfoghatóvá tette a 300 
néző számára. A vendéglátó katolikus 
dékán mondotta ekkor: „Kicsit hálásak 
lehetünk a haragos Rajnának, mert nél
küle sohasem láthattuk volna meg ezt a 
nemvártan színvonalas műsort és gyö
nyörű kiállítást. Csodálatos, hogy Önök 
ilyen szinten és ilyen eredményesen dol

Hírek - események
ANTIKLERIKALIZMUS AUSZTRIÁBAN

Noha az egyház és a kormány közti 
viszony hivatalos vélemények szerint jó, 
a szociáldemokrata párt alsó és közép
ső szintjén sokasodó jelek új antikleri- 
kalizmus feltörését és erősödését mu
tatják.

A múltban az állam és az egyház vi- 
viszonya - állandó belső kontaktus út
ján — jó és stabil volt. Egyetlen kér
dés volt vita tárgya: a magzatelhajtás tör- 
vényesítése, amelyet a szocialista párt 
női és ifjúsági csoportja 1973-ban a Vil- 
lach-i pártnapon fogadtatott el a pártve- 
zetöséggel. Ahol azonban a szélsőbal
oldali csoportok a magzatelhajtás tör
vényének változtatását szimatolják, nem 
elégszenek meg hangos prolestálással, 
hanem ellentámadásba mennek át: sze
rintük az ország nyugati részeiben tör
vénysértést követnek el azok a kórhá
zak — ezek közölt vannak katolikus nő
vérek és betegápoló testvérek által ve
zetettek is — amelyek nem végeznek 
magzatelhajtást. KNA

„TÜL SZŰKRE SZORÍTVA"

Be,ül Fiume kardinális, az angliai és 
Wales-i katolikus püspöki konferencia 
elnöke szerint a legutóbbi római püspö
ki szinódus — „Laikusok szerepe az 
egyházban” címmel — „túl szűkre szo
rította a laikusok szerepét”. A konfe
rencia nem hagyott teret teológiai to
vábbfejlődésre, másrészt minden kijelen
tését tartalmazza a II. Vatikáni zsinat. 
A kardinális szerint az egyháznak to- 
vábbmenően harcolnia kell mindennemű 
diszkrimináció ellen és a „nő szerepe az 
egyházban” című téma tárgyalása elől 
sem zárkózhat el.

EGYHÁZELLENES HANGULATKELTÉS 
NÜRNBERGBEN

Joseph Höffner kölni bíboros annak 
idején, a parlamenti választások előtt 
úgy nyilatkozott, hogy „Keresztény em
ber nem választhatja a zöldeket”. Er
re a nürnbergi „alternatív” városi újság, 
a „Pupille” (1987 októberi számában) 

goznak a fiatalokkal és ébrentartják az 
elhagyott haza szeretetét és megtartják 
kultúráját. Hihetetlen, hogy mit tanultak 
10 nap alatt cserkészeik!"

Arról is be kell számolni, hogy a tábor 
végig résztvett tevékenyen a Nagyhét 
összes felemelő szertartásán és lelkiek
ben is gazdagodva hagyta el Húsvéthét
főn a rajnamenti kisvárost. A végén min
den résztvevő megtanult egy kicsit „pa
lócul" és a palóc táj konyha ízeit is ma
gával vihette (bárányhúsos palócleves, 
juhtúrós krumplihaluska, Molnár-kalács).

A faragók Fülöp Lacibá faragómester 
vezetésével csodát müveitek: kopjafák, 
sótartók, könyvbölcsők, kulcstartók és a 
jellegzetes áttört faragású palóc padtám- 
la került ki a kezük alól.

Az idén 40 táncos 9 táncot tanult be 
és adott elő a Pendely-együttes kísére
tével, a baliadások meg mély átéléssel 
mondták a palóc balladákat. A locsol- 
kodásra több mint 60 darab gyönyörű 
tojás (festett és hímes) készült el.

Nagyszerű tábor volt ez, amelyben né
hány áldozatos cserkészvezető tudása 
legjavát és gyermekeink felé sugárzó 
szeretetét adta. És tette széppé, nem
csak sikeressé, az Európai Cserkészke
rület idei Regös-táborát. Isten áldja meg 
őket.

Rejtegető Kázmér

Höffner kardinálist a „keresztény- ka
tolikus szekta főgurujának” nevezte. A 
lap megnyilatkozásaikból közlünk egy 
mondatot — az ítélet az olvasóké. Egy 
Harcéi Braumann nevű 24 éves: „A zöl
dek között élő keresztények hagyjanak 
fel társaik idegesitésével, amennyiben egy 
bizonyos Názáreti Jézust emlegetnek, 
aki 2000 évvel ezelőtt elhunyt, miután 
éveken át őrült (ember) módján bujál- 
kodott azon, hogy ő a világ megmen- 
tője . .

SZERETETSZOLGÁLAT LEGYEN!

II. János Pál pápa és Dimitrosz kon
stantinápolyi ökumenikus pátriárka e- 
gyüttesen fejezték ki egységre törekvő 
vágyukat a 900 éves szakadás után. A 
pátriárka résztvett a Szent Péter bazili
kában tartolt pápai misén, amelyen 
mindketten hangoztatták az ellenséges
kedés és az akadályok lebontásának 
szükségességét. A pápa kifejezte remé
nyét, hogy a két egyház közti pápai el
sőség vitapontot mindkét részegyház te
ológusai és püspökei a Szentlélek segít
ségével „szeretetszolgálatként" öntsék 
formába, amely mindkét oldalon elfogad
ható.

CSEHSZLOVÁKIA

Dr. Adolf Hampel, a giesseni egyetem 
katolikus egyháztörténelmi fakultásának 
tanára, csehszlovákiai utazása nyomán 
nyilatkozott az ottani helyzetről: „A 
csehszlovák demokratikus ellenzék szim
pátiával és várakozással néz ugyan a 
gorbacsovi reformpolitika felé - kihatá
saival szemben azonban erős kétsége
ket táplál. A keleti szakértő találkozott 
a „Charta 77“ tagjaival is. Véleményük 
szerint a szovjet haladásból semmit sem 
lehet érezni, de a mostani vezető-garni
túrától semmit sem lehet várni. Minden 
jel szerint a „Pacem in terris" béke
papi mozgalom - mint a rezsim hűséges 
kiszolgálója - lejáratta magát. Erősen 
emelkedett viszont a rómához hű Toma- 
sek bíboros tekintélye. Az egyház tekin
télye is megnőtt, amely programjával ér
telmét ad az életnek. ■

Ez a kezdetben szépirodalmi, tudo
mányos és kritikai folyóirat 1888-ban 
jelent meg először a Szt. István Társu
lat havilapjaként. A későbbi évek so
rán elsősorban társadalmi és tudomá
nyos kérdésekkel foglalkozott. Magyar
országi beszüntetése után 1949-ben je
lent meg újból Rómában. Mihalovics 
Zsigmond, a magyar Actio Catholica 
volt országos igazgatója, Kovrig Béla, 
a kolozsvári egyetem volt dékánja és 
dr. Horányi Tibor, volt kisgazdapárti 
képviselő indította külföldi útjára a Ka
tolikus Szemlét, egy' kis értelmiségi cso
port támogatásával. A 100 éves folyó
irat idei első számával tehát megkezdte 
40. külföldi évfolyamát. Szerkesztője 
Békés Gellért bencés szerzetes, a Szent 
Anzelm pápai egyetem tanára, a folyó
irat 30. jubileumán így fogalmazta meg 
az alapítók szándékát: „A Katolikus 
Szemle feladata, hogy folytassa a Nyu
gatra szakadt magyarság tájékoztatását 
az ország, a nép és az egyház sorsának 
alakulásáról, így szolgálja a külföldön

EGY MONDATBAN
® II. János Pál pápa március 4-én 
kihallgatáson fogadta az Evangélikus 
Világszövetség elnökét, Johannes Han- 
selmann bajorországi evangélikus püs
pököt, aki egy hat tagú küldöttség élén 
a vatikáni keresztény-egység titkárság
gal folytatott tárgyalásra érkezett az 
Örök Városba.

© Tomasek bíboros, cseh prímás, már
cius 6-án ünnepélyes szentmisét mon
dott a Szent Vitus székesegyházban prá
gai Boldog Ágnes (anyja III. Béla ma
gyar király leánya, Konstancia volt) 
tiszteletére, amelyen tízezren vet
tek részt.

® Batthyány - Strattmann László, „a 
szegények orvosa” boldoggáavatásáért 
Szombathelyen január 22 és február 20 
között három imakilinccdet tartottak.

@ A Szentatya a magyar püspöki kar 
kérésére hozzájárult, hogy a Mária-év 
Magyarországon ne pünkösdkor, hanem 
augusztus 20-án, a szentistváni felaján
lás megújításával fejeződjék be.

© Először fordult elő, hogy a közel- 
keleti feszült helyzet miatt, Jeruzsálem
ben elmaradt a virágvasárnapi pálma- 
szentelési körmenet.

© A Szentszék gazdasági ügyeinek 
felügyelősége nyilvánosságra hozta a 
Vatikán 1986-os év gazdasági zárómér
legét, amely mintegy 60 millió dolláros 
deficitet mutat.

'■$ Miklós Imre, az Állami Egyház
ügy1 Hivatal elnökének bécsi tartózko
dása során újságírók felvetették Mind
szenty bíboros rehabilitálásának kérdé
sét is. Miklós Imre azt válaszolta, hogy 
erről nincs szó, Mindszenty bíboros po
litikai tevékenységének megítélésében ré
szükről nem történt változás.

© A katolikus segítőszervezet, a „Kit
elte in Nőt — Ostpriesterhilfe” 40 éves 
fennállása alatt 1,8 milliárd dollárral 
segítette a veszélyeztetett és üldözött 
egyházat, valamint a menekülteket szer
te a világban. „Ma 14 országban 600.000 
adakozónk van — mondta az alapító, 
P. Wcrenfried van Straaten.

® A németországi katolikus egyesüle
tek nevelés- és iskolaügyi csúcsszerve 
azt ajánlja a katolikus szülőknek, ne 
küldjék gyermekeiket a „Waldorf”-is- 
kolába, minthogy a Rudolf Steincr-féle 
világnézet és nevelési módszer nem fe
lel meg a katolikus nevelési elveknek. 

élő magyarok szellemi kapcsolatát egy 
más közt és a „csúnyácska hazával” 
(Széchenyi) .. • , hogy bekapcsolja a kül
földi magyarságot a keresztény világ és 
a nyugati kultúra vérkeringésébe és ol
vasóit segítse abban, hogy a magyar nép 
problémáit ebben a teljes összefüggésben 
lássák.”

Az Életünk szerkesztősége szeretettel 
köszönti a jubiláló Szemlét és további 
sikereket kíván a folyóirat folytatásá
hoz. —s —n

A Katolikus Szemle idei első szántá
val bekapcsolódott a Szent István jubi
leumi év ünneplésébe. Első oldalain 
Györffy György történés?: tanulmányát 
közli az „István király emlékezete” c. 
kötetéből, amelyről az Életünk legutób
bi száma közölt ismertetést. Ugyanezt a 
kort eleveníti fel J akii István Szent 
Wolfgang életéről szóló tanuJmánva, új 
adatokra támaszkodva. Jelentős tanul
mányban foglalkozik Illyés Elemér, tör
ténész, az 1986-os év legnagyobb könyv
sikerével, a három kötetes „Erdélv tör
ténete” című, hazai kiadású művel. Át
tekinti a budapesti kormány nemzetiségi 
politikájának alakulását, rámutat annak 
alapvető hibáira és a fiatal hazai nem
zedék ébredő nemzeti öntudatának né
hány vonására. Fáj Attila, a genovai 
egyetem magyar lektora folytatja Ma
dách Imre „Az ember tragédiájá”-nak, 
mint egy antiutopisztikus világ-drámá
nak eszmetörténeti elemzését. A „Félbe
maradt reformkor” című rovatban Ko
vács K. Zoltán a katolikus reformmoz
galmak politikai erővé szerveződése 
után a Demokrata Néppárt belépését 
tárgyalja az 1945 utáni magyar közélet
be. Az „Egyház a világban” című ro
vat közli Szennay András pannonhalmi 
főapátnak a Regno / Attualitá című fo
lyóiratnak adott interjúját, amelyben a 
magyar katolikus egyház lelkipásztori 
problémáiról olvashatunk mélyreható és 
kritikus elemzést.

A Katolikus Szemle évi előfizetési ára 
40.— DM, vagy ennek megfelelő értékű 
más valuta. Megrendelhető a Via Conzi- 
liazione 44, 1-00193 Roma, vagy a területi
leg illetékes lelkészi hivatal címén.

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE GENFSEN

A genfi magyarság március 15-én es
te a Centre Protestant de Halagnou 
Foyer termében rendezte meg nemzeti 
ünnepünket. Az ünnepséget a Szózat kö
zös eléneklése nyitotta meg, majd Kin- 
dernay István, a Genfi Magyar Club 
elnöke üdvözölte a megjelenteket és be
számolt a mostani budapesti tüntetés
ről, amelyen több mint 10 ezer ember 
vett részt — az előzetes megfélemlíté
sek, letartóztatások és rendőri intézke
dések ellenére — sajtószabadságot, de
mokráciát és nemzeti függetlenséget kö
vetelve.

A nagyhatású ünnepi beszédet dr. 
Sasvari László, a Lausannci Magyar 
Egyesület elnöke tartotta. A művészi 
részben Petőfi Sándor „Élet vagy halál” 
c. költeményét szavalta el Koncsek Zsolt 
es ugyancsak ő mutatott be egy ,,48-as 
huszartancot”. A szűnni nem akaró 
tapsvihar után a huszárruhás Koncsek 
egyik kezében karddal, a másikban egy 
pohár borral szavalta Petőfi „Bordal” 
c. költeményét. Ludwig van Beethoven: 
„Sonate Opus 5. No. 2” című szerze
ményét Horváth Katalin (zongora) és 
John Devore (cselló) adta elő. A két 
kitűnő művészt a zeneértő genfi közön
ség lelkes ünneplésben részesítette. Befe
jezésül a „Nemzeti dal”, majd a közö
sen énekelt Himnusz hangzott el.
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AUSZTRIA
// e ve s y Pál, évtizedeken át az 

Osztrák-Magyar Monarchia, majd a 
1 lortby-korszak diplomatája (utoljára 
mai Iridi nagykövet volt 1936-ig) már
cius 12-én Kitzbiihelbcn (Tirol) 105 éves 
korában (!) elhunyt. Testvéröccse, He- 
vesy György 1943-ba,n kémiai Nobel- 
díjat kapott.

NÉMETORSZÁG
Essen: Keresztezés: Március 27-én a ke- 

resztség szentségében részesült Essenbcn, a 
Szent Mihály templomban: Vajcs István. 
Vajcs József és Illyés Katalin fia. A csa
lád Mór-ról származik. Kísérje Isten ál
dása mind az ÍJjkereszteltnek, mint pedig 
szüleinek életét.

Essen: Haláleset: 1988. márc. 31-én, 75 
éves korában, meghalt Micskó Bcrtaianné, 
szül. Virág Ilona. Bakonyszombathelyen te
mették. A megboldogultban Ambróz Imré- 
né, a Caritasverband für das Bistum Essen 
Sozialdicnst für Ungarn vezetője, édes
anyját gyászolja. Az Ambróz családon kí
vül gyászolják még: leánya, Éva, Gödöl
lőn: testvérei; Imre, Amerikában és Mar
git. Bakonyszombathelyen, valamint ezek 
családjai, — Nyugodjék békében!

München: A keresztség szentségében ré
szesültek a Damenstiftskirchében: Február 
14-én. Székely Szilvia, Székely Tibor és 
Tillinger Katalin leánya. — Február 28-án, 
Antonfeid Anion Andreas, Antonfcld Gá
bor és Lőrinc Katalin fia. — Március 20- 
án, Szántó Krisztina, Szántó József és Har
gitai Gabriella leánya; Szántó Gabriella, 
szül. Hargitai. Hargitai János és Garam- 
sz.egi Gabriella leánya. — Pajor Noémi és 
Tímea, Pajor László és Juhász Margit leá
nyai. — Barta Éva és Barta Nóra, Barta 
István és Árvái Éva leányai. — Április Sí
én, Müller Christoph, Müller Imre és Kul
csár Ágnes fia. - \ jó Isten vezesse az
új Egyháztag: kát életútjaikon.

Halottaink: Barabás Olivérné, szül. Hir- 
ner Teréz. 69 éves korában. Münchenben 
elhunyt. Temették március 8-án, a mün
cheni Waldfriedhof régi részében. — Dr. 
Alberti István, született Gödöllőn. 1917. 
május 31-én. 1988. márc. 18-án München
ben elhunyt. Temetése márc. 24-én a Nord- 
friedhofban volt. — Einwag György, szüle
tett Újpesten, március 28-án, 73 éves ko
rában Münchenben elhunyt. Temették már
cius 31-én, a Waldfriedhof új részében. — 
Nyugodjanak békében és az örök világos
ság fényeskedjék nekik.

D r . S t e f a n S . F a j n o r mér
nök, a müncheni Technikai Egyetem 
docense, 1988. január 24-én, hosszas, 
súlyos betegségben, 46 éves korában 
Münchenben elhunyt. Pozsonyba,n szü
letett, egyetemi tanulmányait London
ban végezte be. Különös szívügye volt 
a magyar-szlovák megértés szolgálata. 
A magyar cserkészet munkáját aktív 
részvételével is segítette.

Stuttgart: A szent keresztségben része
sültek: Herke Gábor. Herke Gyula és Kiss 
Éva kisfia, jan. 17-én lett megkeresztelve 
a Ludwigsburg-i SchloRkirchében. — Nyári 
Claudia Melinda, Nyári Ferenc és Sutor 
Melinda kisleánya március 6-án a Haus 
St. Martinus kápolnájában, Stuttgartban. 
— Szász Thomas Johanncs, Szász József és 
Lafferton Brigitta kisfia, ápr. 3-án lett ke
resztelve ugyancsak a Haus St Martinus- 
ban. — Sok boldogság kísérje életútjaikat!

Házasságkötés: Szirtes György oki. me
zőgazdasági gépészmérnök és Sehaffer Gab
riella zongoratanárnő márc. 26-án házassá
got kötöttek Stuttgartban, a Haus St. Mar
tinus kápolnájában.

FELVÉTEL A MAGYAR GIMNÁZIUMBA

A bajorországi Kastlban (NSZK) műkö
dő Magyar Gimnázium felvételt hirdet az 
1988/89-es tanévre. Felvételre jelentkez
het minden olyan egészséges fiú vagy 
leány, aki legalább az elemi iskola 4. osz
tályát vagy a gimnázium (ill. annak meg
felelő más iskolát, pl. általános iskola) 
magasabb osztályát sikerrel elvégezte.

Mivel a tanítás nyelve magyar, elvár
juk, hogy a tanulók a magyar nyelvet 
beszéljék, vagy legalábbis megértsék. 
Magyarul nem beszélő tanulóknak külön 
kurzusokat rendezünk.

A tanulókat külön leány- és fiúinter- 
nátusban helyezzük el. A leányinterná
tust katolikus szerzetesnök vezetik. Isko
lánk fenntartója a Magyar Iskolabizott
ság (Ungarischer Schulverein).

Bővebb felvilágosítás — Ungarisches 
Gymnasium Kastl, Klosterburg 2, D-8455 
Kastl. Telefon: (096 25) 249 vagy 542.

Jelentkezési határidő: 1988. június 1.
Igazgatóság

OLASZORSZÁG
Róma: Január 21-én megkereszteltem 

két gyermeket: Lívia Ilonát, Kelemen Gé
za és Kovács Ilona leányát; valamint Pé
tert, Starzomczyk Piotr és Ozoroczki Csilla 
kisfiát. — Isten éltesse sokáig őket!

Róma: A házasság szentségében része
sültek. P. Salamon László, a menekültek 
lelkésze a vatikáni Szent Anna templom
ban három fiatal párt esketett: január 21- 
én Siki Lászlót és Molnár Krisztinát. — 
Február 9-én, Kargl Attilát és Piskorsky 
Ludvigát. — Február 13-án, Marczinkó 
Zsoltot és Godó Kzilviát. — Isten áldása 
kísérje őket!

Róma: Mons. Kada Lajos érsek február 
13-án megkeresztelte Flavio Mihályt, Bauer 
Mihály és Catalani Rossella gyermekét. — 
Isten éltesse!

Velence: Január 19-én, 80 éves korában 
meghalt Maróthy Irén. R. I. P.

Milánó: Prof. Oláh Arré szobrászművész
nőnek 1987. december 14—20 között sike
res kiállítása volt Strassburgban, az Euró
pa Parlament előcsarnokában. — Gratulá
lunk! P. Angelusz közleményei.

Az Itáliában tartózkodó magyar mene
kültek számára történt gyűjtés eredmé
nye: Európából 2,918.739 líra; az USA-ból 
3,111.850 líra; Kanadából 1,419.100 líra; 
Ausztráliából 320.000 líra; nevüket szere
peltetni nem akaróktól 1,360.000 líra. Ösz- 
szesen 9,129.689 líra. Ez 723.178 lírával több 
mint tavaly..

Halottaink
DR. HORÁNYI TIBOR

(1911 - 1988)

Húsvétvasárnap délutánján adta visz- 
sza életét a Teremtőnek a magyar kato
likus közéletnek ez a szerény, visszavo- 
nultságban is hatékony egyénisége. Bu
dapesti joghallgató korában tagja volt 
a, híres „Kongo”-nak, ahogy akkor a ka
tolikus reformmozgalmaknak ezt a je
zsuiták vezette szellemi műhelyét, az 
Egyetemi Mária Kongregációt nevezték. 
Majd biztos tisztviselői állását otthagy
va, a Katolikus Agrárifjúsági Legény- 
egyletek Országos Titkárságának lett a 
gazdasági szakosztályvezetője. 1945 
után kisgazdapárti tagja volt a Nem
zetgyűlésnek. Feloszlatása után részt 
vett az ellenzéki Demokrata Néppárt 
szervezésében. 1947 nyarán emigrációba 
kényszerült. Rövid római tartózkodása 
idején alapító tagja volt a Magyar Ke
resztény Népmozgalomnak és a Katoli
kus Szemlének. New Yorkba érkezve 
előbb a Magyar Nemzeti Bizottmány 
központi irodájának volt munkatársa, 
majd a New York-i St. John’s Univer- 
sity keleteurópai fakultásán a Szovjet
unió történetének lett tanára.

Zalaegerszegi diákkorában ta,nítvá- 
nya volt Mindszenty József apátplébá
nosnak, haláláig nagy tisztelője a bíbo
ros-prímásnak. A prímás halálának 10. 
máriacelli emlékünnepségén agyvérzés 
érte. Súlyos operációja után a gráci An- 
naheim dér Kreuzschwestern öreg-bete
gek otthonában ápolták, ahol Nyers Já
nos magyar lelkész, Ugri Mihály lelki
pásztori munkatárs és számos nemes lel
kű magyar viselte gondját, mígnem be
tegsége felőrölte életerejét. A temetési 
szertartást és az utána következő gyász
misét Nyers János, Békés Gellért OSB, 
a Katolikus Szemle szerkesztője és Mol
nár Ottó, párizsi magya,r lelkész mond
ta. Horányi Tibort diákköri barátja, dr. 
Vida István búcsúztatta. Koporsóját ro
konai, barátai, a Nemzetőr, valamint a 
Magyar Szabadságharcos Szövetség ko
szorúi övezték. A gráci St. Leonhard 
temetőben helyezték nyugalomra. Az 
örök világosság fényeskedjék neki!

K. Z.

SVÁJC 
PÜSPÖKLÁTOGATÁS 

A GENFI MAGYAROKNÁL
Páter Rába Lukács missziós plébáno

sunk, közel 26 éve foglalkozik odaadó sze
retettel a francia-svájci területeken élő 
katolikusokkal, 8 magyar fiatalt készített 
elő a bémálás szentségének felvételére.

Örömmel készültünk a március 6-i con- 
celebrációs főpapi szentmisére. Lelkipász
torunk és prof. Mehrle Tamás, a svájci 
magyar katolikus főlelkész részvételével, 
Msgr. Graab Amadéé, Genf kanton segéd
püspöke, egyházi látogatása alkalmával a- 
vatta lelki nagykorúságra és erősítette a 
Szentlélek kegyelmével gyermekeinket a 
bérmálás szentségének kiszolgáltatásával. 
A szentmise után fogadás következett. A 
püspöki látogatást méltatva és köszönve, 
Rába Lukács atya beszámolt a misszió te
vékenységéről. Mehrle atya és Csánk Já
nos, a Missziós Tanács nevében aggodal
mukat fejezték ki a magyar katolikus pa
pi utánpótlást illetően. Hozzátették, Genf 
kantonban és környékén közel 550 ma
gyarajkú család vallja magát katolikus
nak, akik szép számban vesznek részt a 
vasár- és ünnepnapi szentmiséken. Kérték 
a Püspök úr megértő közbenjárását, vala
mint ügyünknek támogatását a svájci Püs
pöki Karnál.

A Püspök úr válaszában örömét fejezte 
ki, hogy velünk ünnepelhetett.

Mindnyájan hálás köszönetét mondunk 
szeretett lelkipásztorunknak, Lukács atyá
nak, azért a sok és fáradságot nem kímélő 
esztendőért, amit nekünk ajándékozott. 
Kérjük a Szentleiket, hogy kegyelmével 
továbbra is erősítse meg öt. a bérmálko- 
zókat és a Missziós Egyházközségünk min
den tagját.
A genfi Magyar Katolikus Misszió Tanácsa

Minden kedves jótevőnknek hálás köszö
netét mond a menekültek nevében is

P. Salamon Z. László 
magyar lelkipásztor

f TIMKÓ IMRE PÜSPÖK

A hajdúdorogi görög-katolikus egy
házmegye püspöke, dr. Timkó Imre, 
március 30-án, 68 éves korában várat
lanul elhunyt. Timkó Imre Budapesten 
született 1920-ban. Középiskolai tanul
mányait a budapesti bencéseknél végez
te és érettségi után belépett a rendbe. A 
római Szent Anzelm egyetemen készült 
szerzetespapi pályájára, majd a buda
pesti Pázmány Péter Tudományegyete
men szerzett teológiai doktorátust. 1945 
december 8-án szentelték pappá. Pályá
ja gyorsan ívelt fölfelé, 1959-ben egye
temi tanár, 1972-ben, Dudás püspök ha
lála, után, őt választják a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kormányzójává és három 
évvel később VI. Pál pápa nevezte ki 
megyéspüspökké. Életművét az elmúlt 
esztendő koronázta meg: a Hajdúdoro
gi Magyar Görögkatolikus Egyházme
gye alapításának 75. évfordulója, /Íz 
ebből az alkalomból Nyíregyházán és 
Máriapócson rendezett ünnepségeknek 
európaszerte nagy visszhangja volt.

— km —

EGY MONDATBAN
A Szent Péter bazilikában a jövő

ben az idegenvezetők nem tarthatnak 
magyarázó előadásokat a turisták és za
rándokok számára, a szükséges magya
rázatokat a bazilika előcsarnokában kell 
előadni.

O A jövő év első felében II. János 
Pál pápa a Skandináv országokba: Dá
niába, Norvégiába, Svédországba, Finn
országba és Izlandba látogat el.

• A németországi keresztény pártok 
ifjúsági szekciójának, a „Jungc Union”- 
nak elnöke, Christoph Bohr szerint fel 
kellene venni a „születésre való jogot” 
az emberi jogok katalógusába. Mint 
mondotta: az emberi élet a fogamzással 
kezdődik, ahogy a tudomány is bizo
nyítja, tehát ezt az eletet is védeni kell 
és biztosítani a méltóságának megfelelő 
helyet.

# A német központi Caritas 175 ezer 
tonna élelmiszer és más segélyt juttat az 
etiópiai éhezőknek és ez 1,3 millió em
ber számára jelent segítséget.

Füstbe ment terv
írta: Petőfi Sándor

Egész úton — hazafelé —
Azon gondolkodóm:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám!

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki!
Midőn, mely bölcsőm ringató,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Míg állni látszék az idő, 
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék .. .
Röpült felém anyám . . .
S én csüggtem ajkán . . . szótlanul. . .
Mint a gyümölcs a fán.

ANYÁK NAPJÁRA választottuk ezt a 
bájos kis költeményt, az édesanya iránti 
fiúi szeretet csodálatos költői megfogal
mazását.

A Magyar Cserkészszövetség Európai 
Kerülete Szent István halálának 950 éves 

évfordulója alkalmából,

1988. JÚLIUS 23-tól AUGUSZTUS 6-ig 
rendezi meg

„SZENT ISTVÁN ORSZÁGA"
európai nyári cserkésztáborát.

A tábor helye: 8455 Kastl b. Amberg - 
Mennersberg (a magyar gimnázium kö
zelében). — Jelentkezni lehet: a csapatok 
tagjai a csapatparancsnokok útján, — a 
szórványok és a tengerentúliak, az Euró
pai Cserkészkerület központjánál (Ober- 
föhringer Str. 40, D-8000 München 81.

Telefon: (0 89) 98 26 37-38.
Szeretettel hív és vár mindenkit 
az Európai Kerület vezetősége.

MEGHÍVÓ

SZÖRÉNYI ÉVA színművésznő, 
Münchenben, május 14-én szombaton, 

19.30 órakor, a Museum für Völkerkunde 
(Maximilianstr. 44) dísztermében

A MAGYAR KÖLTÉSZET 
GYÖNGYSZEMEI címmel irodalmi estet 
tart. Az előadás szünetében a müncheni 
Komámasszony tánccsoport tagjai süte
ménnyel és itallal várják a kedves ven
dégeket. A belépőjegy ára: 10.— DM, a 
családi jegy 15.— DM, diákoknak és új 
menekülteknek 5.— DM. Elővételben ked
vezményesen (8.—, ill. 12.—) lehet meg
rendelni az összeg egyidejű beküldésé
vel a Nemzetőr-nél: Ferchenbachstr. 88, 
8000 München 50.

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 Carouge, GE 

Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után
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MAGYAR HENTESÁRU !
Jóminőségű árúinkat mindenhol ismerik!

RENDELJEN ÖN IS ! HAZAI IZEK !
Friss töpörtyű l 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 szalámi 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. Art. 90 ’/o sovány 22— 
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12—

Üzemünkben szeretettel várjuk!
Próbavásárlásnál 10 "/o árengedmény ! 
Szállítunk utánvéttel vagy számlára.

VIKTOR PÁL hentes-mester 
7063 Welzheim, Larchenstr. 29 

Telefon (éjjel-nappal): (071 82) 67 36 
JII|llllll!ll!ll!ill;iilllll!lllllllHllltl!iniu'!l!!iilllll!llllllll!l!lll!l!llll!llll!IHilllll!IIIIIIIIIHI 
g • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE 0 g 
§ Hirdetéseket csak a hirdetési díj g 
g befizetése után tudunk közölni! =3 
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M. SZERDAY — Metropolitan Verlag
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sír

Nyulásziné Straub Éva: öt évszázad 
címerei (sok színes képpel) 170.—

Haász: Magyarország ( nagy, színes
képes album) 110.—

Az Óperaház, (színes nagy album) 85.—
Malonyai: A magyar nép művészete

1—5 kötetig 1.290.—
Bodó Pál: Svájci villa, regény 20.—
Berkesi: Szélcsend 29 —
Benedek István: Csínévá, történelmi

regény, I., II., III., két kötetben 44.—
Aldrich: És lámpást adott az Úr;

Száll a fehér madár 50.—
Gulácsy: Nagy Lajos király 57.—
Gulácsy: Fekete vőlegények 40.—

és még sok ezer könyv és hanglemez 
kapható. * Kérje katalógusunkat -— 

postai válaszkupon ellenében megküldjük. 
M. SZERDAY — Metropolitan Verlag 
Teichweg 10, CH-4142 Münchenstein-Schw. 
® 0061/46 59 02, külföldről: 0041/61 46 59 02

„TÉTÉN Y“ Ungarische Spezialitaten 
— Inh.: O. Bayer — 

Kreitmayrstr. 26 - 8000 München 2 
Telefon: (0 89) 1 29 6393 és 4 30 44 98 

0 NYITVATARTÁSI IDŐ: ®
csütörtökön, pénteken 8.30—18.00 

szombaton 9.00—13.00 óráig.
óráig

Somlói juhfark 8.90
Balatoni olaszrizling 1 liter 5.70
Balatoni kékfrankos 1 liter 5.70
Debrő hárslevelű 6.80
Badacsonyi kéknyelű 7.20
Badacsonyi szürkebarát 7.30
Soproni kékfrankos 6.80
Villányi burgundi 7.30
Csopaki rizling 6.80
Zöldszilváni 7.30
Tokaji aszú 4 puttonyos 14.50
Tokaji aszú 3 puttonyos 12 50
Tokaji szamorodni 10.50
Vilmos körtepálinka 24.50
Kecskeméti barackpálinka 27—
Cseresznyepálinka 24.50
Kosher szilvapálinka 32—
Beverage Bitters (Unicum) 0.5 liter 16.—
Pick szalámi 1 kg 27—
Csabai 1 kg 25.—
Gyulai 1 kg 23.—
Házi kolbász 1 kg 19—
Disznósajt 1 kg 12.50
Véres- májas hurka 1 kg 12.50
Tarhonya, kockatészta Vi kg 3.80
Paprika káposztával 0.7 liter 4.90
Paprika káposztával 2 liter 10.50
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Apróhirdetések
181 cm magas, barna hajú, 82 kg, sportos 

testalkatú, 21 éves, érettségivel és szakmá
val rendelkező, családcentrikus férfi, há
zasság céljából megismerkedne szabad vi
lágban élő hölggyel. „Monogám" jeligére.

Zágrábban elő, 54 éves, 164 cm magas, 
független (nyugdíjas), szerény, vigkedélyű, 
szimpatikus hölgy, megismerkedne korban 
hozzáillő, józanéletű, Stuttgart vagy Karls- 
ruhe közelében élő férfivel, „Boldogság" 
jeligére a kiadóba.

Ruhrvidéken élő, 39 éves, nem dohány
zó, zenekedvelő erdélyi magyar orvosnő 
megismerkedne hasonló végzettségű, füg
getlen férfivel. „Nehéz egyedül" jeligére.

Budapesten élő, 40 éves akadémikus 
férfi ke.resi intelligens nő barátságát ko
moly szándékkal. „Szivárvány" jeligére.

Megismerkednék egy független, rende
zett körülmények között élő hölggyel, 28- 
tól 38 éves korig. Káros szenvedélytől 
mentes, Magyarországról származó hölgy 
levelét várom. Stuttgartban élő, függet
len, 40 éves, 168 cm magas szakmunkás 
dolgozó vagyok. Kettőnkön múlik a há
zasság. Jelige: „Autóval a szabadba".

Megvételre keresek: Jó állapotban lévő, 
magyar rendszámmal, érvényes műszaki 
vizsgával rendelkező személygépkocsit. Ér
deklődni lehet: Burányi József, Hauptstr. 
70, D-7415 Wannweil. ® (071 21) 5 43 29.

Óbudaiak! Ki ismerte Krucker Gyu'.át, 
rk„ szül.: 1911. márc. 24-én, elhunyt 1972. 
jan. 28-án. Óbuda-Üjlakon a III. ker-i Fo
lyondár utcában lakott családjával. Nagy
apánk bal kezét fiatalon baleset következ
tében elvesztette. „Köszönet" jeligére ké
rek válaszokat a kiadóba.

Bogíárleilén napi 10.- DM-ért személyen
ként villa kiadó. Polcsányi, ® (Bochuml 
43 55 83.

A régi pesti presszók zongorával a sa
rokban mái' majdnem kihaltak, de roman
tikus dalaik még tovább élnek a szívek
ben ... 90 perces műsoros kazetta 50— 
DM, vagy 32.— US § ajánlott levélben. 
F. Tress, Regensburger Str. 34, D-8403 Bad 
Abbach.

A Margitszigetiéi szembeni Dunaparton 
2 ágyas szoba, fürdőszobával kiadó. Répay 
Győzőné, H-1023 Budapest, Árpád fejede
lem útja 42, V. 4. 886 673.

Júniusig Münchenben tartózkodó, 33 
éves, kedves, házias, egyedülálló nő, keres 
komoly szándékú Nyugat-Németországban 
élő társat. Jelige: „Családalapítás".

Leveleznék Ausztráliában élő, egyedül
álló, magyar honfitársakkal 40—48 éves 
korig. „Barátság I.“ jeligére a kiadóba.

Elvált, 44 éves zenetanár, német állam
polgár keres káros szenvedélyektől men
tes, csinos, házias, legalább középiskolai 
végzettségű társkereső nőt. I.<ehetőleg né
met tudással rendelkező, vagy német-ma
gyar vegyes házasságból származó, komoly 
szándékú partnerkeresők fényképes vála
szát várom. „Sommer 1988“ jeligére.

Nyugat-Németországban élő, 164 cm'60 
kg, barna, vigkedélyű, sportkedvelő, kö
zéptechnikumot végzett házias hölgy, meg
ismerkedne hozzáillő, nemdohányzó, ko
moly gondolkodású férfivel 45 éves korig. 
Jelige: „Nyugat-Németország".

Római zarándoklat Svájcból repülővel, 
1988. okt. 3—10-ig, féipenzió 2 ágyas szo
bában, mosdóval 660.— SFr. Részletes tá
jékoztatót küld P. Cserháti megbízásából 
Farkas Tamás, a Polpularis Coop Voyages 
utazási iroda alkalmazottja, 21 rue des 
Bossons, CII-1213 Onex-Gcnf. Telefon: 022- 
93 44 45; privát: 022-47 40 82.

Fejős Ottó: MEGKÖVESEDTEK (1984) 
és ÁTTETSZŐ FÉNY (1936) című verses 
kötetei kaphatók az Életünk kiadóhiva
talában, kötetenként 21.- DM árban.

ÉLETÜNK

Ifi

■■■

a 
H 
a 
a 
a 
a

■

■

II

II

II

II

tbélyeggyűjtők
Minden magyar bélyeget 

hiányjegyzék alapján szállítunk! 
— Kérje ajánlatunkat! — 

Specialitások: Levelek - Ritkaságok
- Zeppelinrepülések - Tévnyomatok
- Különlegességek állandó vétele és 

eladása.
Kérje díjtalan készletjegyzékünket.
Postacím: TÁL i\G Abt. Philatclie II 
Postfach 631, CII-9001 St. Gálién ”

111 = 181 = 111— fii 11 — !ll“l I=
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II

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek 
Mindszenty József: Napi jegyzetek,

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

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

Mindszenty Okmánytár: Mindszenty 
tanítása. 313 old. 8 8.— DM 15.— 

Mindszenty Okmánytár: Mindszenty 
áldozata. 320 old. S 8.— DM 15.— 

Mindszenty József: Esztergom a Prí
mások városa. 135 oldal.

$ 8.— DM 15— 
Vecsey József: Emlékezés Mindszenty 

bíboros édesanyjára. 255 oldal.
8 8.— DM 15— 

Mindszenty Dokumentation: Ungarns 
Kirche im Kampf (II) 335 oldal.

8 8.— DM 15— 
Dér ProzeB. Mindszenty Dokumente. 

(Dr. Vecsey) 400 oldal.
8 8.— DM 15 — 

Közi Horváth József: Mindszenty bí
boros, zsebkiadás. 8 4.— DM 6.— 

Az irodalom világa. Irodalomelméleti 
alapvetés, 100-nál több versilluszt- 
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben 8 10.— DM 20.—

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az „ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál 
Oberföhringer StraBe 40 

D-8000 München 81 W. Gcrmany

Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
Oberföhringer Str. 40. 

D-8000 München 8!
Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38 

Felelős Kiadó: 
a Magyar Kát. Főlelkészség. 

Főszerkesztő: P. Szőke János. 
Felelős szerkesztő:

Fejős Ottó.
*

Redaktion und Herausgeber: 
die Ungarische Obcrseelsorge, 

Oberföhringer Str. 10, 
8000 München 81, 

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

Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.

Abonncmcnt: 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-Seelsorgc, Sondcrkonto 

Banklonto: Bayer. Vereinsbank, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

Kath. üng. Scelsorge „Életünk". 
Erscheint limai im Jahr.

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

Bciligcnhinweis: zu dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei. — 
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

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

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN, 

olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat. 
JOSEF UDVARHELYI 7? (0911) 35 79 21 

Virchowstr. 45 D-8500 Nürnberg 10

„ INSTITUT MADELEINE “
ön talán nem magányos, de ismerősei kö
zött bizonyára akad, aki az. Kérjük, adja 
át címünket bizalommal! Társkeresés, há
zasság — teljes diszkrécióval. — Kérje 
díjtalan tájékoztatónkat! Wegenerstr. 6, 
D-8000 München 45. Telefon (0 89) 3 11 66 22

IKKA AJÁNDÉKSZOLGALAT MAGYARORSZÁGRA
vámmentes ajAndékautök legújabb Arai:

a
■ 
a 
a

Lada 1300 S 5.610— DM Skoda 105 L 4.290— DM
Lada 130 Combi 6.070— DM Skoda 120 L 4.570— DM
Lada Samara (2105) 6.250— DM Trabant Spccial 2.860— DM
Lada 1500 L (2107) 6.430— DM Trabant S Combi 3.210— DM

ITT „Sclectronic" színes televíziók és videók leszállított árakkal.
Ajándék típus csomagok új összeállításban.

Kérje részletes árlistánkat. Postafordultával megküldjük.
PÉNZÁTUTALÁSOK: 100.- DM = 2.826.96 FORINT.
Befizetések: M A G N U S GmbH „ IKKA - Sondcrkonto “ 

Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25
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MAGNUS GmbH 
6000 FRANKFURT / M. 56 

lm Feldchen 35 
Telefon (061 01) 4 7712 

Telex: 4 18026 reise-d

5 kilón felüli rendelésnél portómentes.
Külföldre nem szállítunk 1

MICHAEL TAUBEL, Metzgcrmcister 
Péter Rosegger Str. 3, 6710 Frankenthal/Pf. 

Telefon: (062 33) 6 26 93

AZAI HENTESÁRU DM
kg Kolbász, füstölt, száraz 18—
kg Kolbász, frissen füstölt 16—
kg Vereshurka rizsával 12—
kg Májashurka rizsával 12—
kg Disznósajt 11.80
kg Tokaszalonna 10.80
kg Húsos vastagszalonna li
kg Tepertő le—
kg Füstölt borda 12—
kg Füstölt sonka 24 —

A szállítás utánvételes.

Rupp László hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 
németről magyarra. 8000 München 1, Post
fach 162. Telefon: (0 89) 53 02 35.

• NEMZETŐR KÖNYVEK 0
Glória victis 1956—86, DM

3. kiadás, 156 oldal 20.—
Független Fórum — Szamizdat

antológia, 336 oldal 35.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport II

580 oldal 25.—
Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek

szolgálatában 24.—
Teilhard de Chardin: Tudomány és 
Krisztus, 294 o„ fele áron, portóval 12.—

— Az emberi energia, 250 oldal 
fele áron, portóval 12.—

(Mindkét könyv P. Rezek Román f OSB 
fordításában.)
Megrendelhető a könyv árának egyidejű be
küldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88, 
D-8000 München 50, BRD címen.

Csortos, Gózon, Tolnay . . .
MAGYAR FILMEK VIDEÓN !
Kérésre információt küldünk I

AdAMFI VIDEÓ, @'(02 41) 17 33 55 
Postfach 29, 5100 Aachen

SZERKESZTŐI ÜZENET:
Amerikai és kanadai előfizetőink figyel

mébe: Az ÉLETÜNK előfizethető terjesz
tőnknél: Joseph DANI, Bank of Montreal 
(Calgary, Huntington Hills 7022 4 Str. NW) 
5262-590 „Életünk" kontóra.

Kérjük, szíveskedjenek a fenti címre kül
deni a csekket. — Itt a tizdolláros csekk 
beváltásánál levonnak 4 dollárt! Előfizeté
si díj egy évre 13.— US S + 10.'— $ légi
postaköltség A lapot továbbra is München
ből küldjük.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési dijak 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 (Létsoros) sor DM 16.—
Keretben megkezdett 5 cm énként

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

Egész Nyugat-Európában 
olvassák lapunkat honfitársaink !

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

Hivatalos órák a hirdetésekkel és az 
erdélyi segély csomagokkal kapcsolatban: 
hétfötől-péntekig, 10.00—15.00 óra között. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ez- 
időben érdeklődjenek telefonon.

DIŐSZEGIIY TIBOR, hites tolmács és 
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.

MAGYAR KATOLIKUS KÖNYVÜJDONSAGOK
Munkaközösségünk hivatásának tekinti a magyar katolikus sajtótermékek — 
Agape, Életünk, Hitelet, Katolikus Szemle, Katolikus Szó, Mérleg, Szív, Szolgálat, 
leologia, Uj Ember, Vigília,— és könyvek terjesztését. Kívánatra szívesen kül- 
unk ingyenes mutatványszámot és árjegyzéket a jelenleg kapható egyházi ki- 

8 r° ' A, 1?e8ren<ielt és raktáron lévő könyveket a leggyorsabban postán
ktaiJ • U •’ -a r?ktarunkból kifogyott könyvek megküldésénél türelmet kérünk.
Néhány írásmű készletünkből:
BIBLIA, Ö- és Újszövetségi Szentíras, 1987-es kiadás 
Ezt tudniillik tudni illik. Katekizmus kereső felnőtteknek 
KIS: Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával 
KLEMM. Csak eszköz vagyok... Dr Batthyány-Strattmann 
MÉCS: Arany gyapjú. Válogatott versek.
MOODY: Élet az élet után, 1988-as új kiadás 
ROBINSON: A bíboros (sikeres amerikai regény magyarul) 
SZABÓ: Az emmauszi úton, Hitünk megalapozása

élete

48— DM
5— DM
8.60 DM
9.60 DM

21.60 DM
15— DM
14.40 DM
20— DM
36— DM

n

ii

ii

— ROBINSON: A bíboros (sikeres amerikai regény magyarul) 14.40 DM 3
II SZABÓ: Az emmauszi úton, Hitünk megalapozása 20.__ DM "í
_ T.RAPÉ. Szent Ágoston, Az ember, a lelkipásztor, a misztikus 36.— DM jj
íi ni^oifí<JvKat°oíUS Ma6y“r Sajtó Munkaközösség, (német rövidítéssel) KUPA - 
|| Distelfinkweg 21, - D-8000 München 60 - Telefon: (0 89)8 11 14 24 II 
—1,1 —1,1 —1,1 — —iii — in—m — in —


