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4 Szentkirály élő öröksége
ÍRTA: BÉKÉS GELLÉRT

Mi. magyarok, nem szoktunk hozzá, 
hogy István király életművét, a ke

resztény magyar állam megalkotását tel
jes európai összefüggésében tekintsük. 
Mintha csak annak, ami a Krisztus utá
ni első évezredben történt a Duna-Tisza 
táján, nem volna párja. — s nem is egy 
- Észak- és Kelet-Európa téréin. Pedig 
..ezer évvel ezelőtt - világosít fel Györffy 
György István királyról írt tanulmányá
ban (Katolikus Szemle 1988/1.) — a két 
(bizánci és karoling) császárság hatá
rain kívül kelet- és észak-európai népek 
életében sorsdöntő változás következett 
be . .. dánok, norvégek, svédek, oroszok, 
csehek, lengyelek és magyarok, közel 
egyidöben államot szerveztek és felvet
ték a kereszténységet." Főleg ,,a cse
hek, lengyelek és magyarok nem csu
pán egyidöben, hanem egészen hasonló 
módon léptek az államalapítás és egy
házszervezés útjára."

Kétségtelen, hogy ezt a döntő lépést 
az adott történeti helyzetben nem csak 
vallási, hanem társadalmi és’ gazd'L-ági 
okok által előidézett józan politikai meg
gondolásból tették meg a magyarok épp
úgy, mint a többi hasonló körülmények 
közt élő európai nép. Különben az új 
rend bevezetése sehol sem történt meg 
néhány év leforgása alatt, s nem is csak 
egy kiemelkedő vezéregyéniség nevé
hez fűződik. Magyar területen már Géza 
fejedelem megindította azt a folyamatot, 
amely István uralkodása alatt az állam 
megalapításához és az egyház megszer
vezéséhez vezetett. Éppen ezért, ami sa
játosan szentistváni ebben a műben, az 
nem annyira a politikai bölcsesség, va
gyis a történeti helyzet felismerése, va
lamint a magyar nép javát és jövőjét biz
tosító intézmények helyes megválasztá
sa, amit különben István kortársainál is 
észlelhetünk, hanem inkább a király sze
mélyi meggyőződésből eredő keresztény 
gondolkodása és cselekvése. Ez az a 
sajátosan szentistváni, ami maradandó
an rányomta bélyegét életművére, a ma
gyar állam megalkotására.

István keresztény gondolkodását és 
cselekvését tükrözi az a latin nyel

ven, középkori ízléssel megírt „nagy le
genda", amely szentté avatásának elő
készítésére már 1077 körül megrajzolja 
a király egyéniségét. (Új magyar fordí
tásban az „Árpád-kori legendák és intel
mek" című kötetben olvasható, Szépiro
dalmi könyvkiadó, Budapest 1983.) Ist
ván eltökélt szándéka volt — olvassuk —, 
hogy „Isten színe előtt szentségben és 
igazságban éljen életének minden nap
ján". Ezt a szándékát valóra is váltotta, 
mert — a legenda tömör szavaival — 
„Krisztus volt az ajkán, Krisztus a szí
vén, Krisztust hordozta minden tettén". 
Ezek a szavak nyilván hitbeli meggyő
ződésére utalnak, — arra a benső lá
tásra, amiből a hit nyílt megvallása és 
tettekre váltása ered. István a hitét gya
korlatban megélő ember volt, aki „min

den cselekedetét teljesen Istennek szen
telte".

A legenda ezt az általános jellegű 
megállapítását konkrét tényekkel igazol
ja. István, az államalkotó tettek embere, 
hívő bizalommal ráhagyja Isten akaratá
ra uralkodó terveinek teljesedését, mert 
királyi hatalmával nem akar mást, mint 
az Ö rendeléseit betölteni. Ezért helye
zi „szűntél? ) imádsággal, fogadalmával 
és felajánlásával magát és királyságát 
az örökszíiz istenanya, Mária gyámsága 

Szent István temetése. Miniatúra a Képes Krónikából. 1360 körül

alá". De imádságát tettek követik. Nem 
restelli, hogy személyesen törődjék a 
szegényekkel: „az irgalom és kegyesség 
karjával átöleli Krisztus szegényeit, sőt 
bennük Krisztust magát". A külföldi uta
soknak, szentföldi zarándokoknak is 
gondját viseli: „egyetlen egy sem távo
zott tőle szomorúan, jóságának valami 
vigasza nélkül".

Tettei közt azonban a legjelentősebbek 
azok, amik népünk új társadalmi beren
dezkedésére, erkölcsi és kulturális fejlő
désére döntő hatással voltak. Ezek közt 
törvényhozásáé az első hely. (Törvényei 
két gyűjteményének fordítását az „István 
király emlékezete" c. kötet közli, Európa 
kiadó, Budapest 1987.) Györffy, említett 
írásában, István törvényeit egybeveti a 
kor törvényhozásával és megállapítja a- 
zok szigorú, de humánusabb voltát. 
Ezekkel a kor követelményeihez illő tör
vényekkel rendet és jogbiztonságot te
remtett az országban, ami nyilván elő
segítette a külföldiek bevándorlását, s 

velük a nép művelődését és az ország 
gazdasági fejlődését. A királyi hatalom 
ellen lázadókat — mint Vazult is — Ist
ván keményen megbüntette, de — mint 
az erdélyi Gyula esetében — a legyőződ
nek meg is tudott bocsátani. Fiához, Im
re herceghez intézett Intelmei, az 
atya sokkal személyesebb hangján, 
ugyanerről a szellemről tanúskodnak

Ez a törvényhozás, valamint a magyar 
egyház tíz püspökségének megszerve
zése és külföldi alapításai Jeruzsálem

ben, Rómában és Konstantinápolyban, 
érdemessé tették István királyt az „apos
tol" névre, mert — a legenda szavaival 
— „noha az evangélium hirdetésének 
tisztét ő maga el nem vállalta, a hit hir
detőinek, mint vezérük és felügyelőjük, 
megteremtette a gyámolítás és gondos
kodás vigaszát". Ezzel, mint Pál, maga 
is apostol: „mindenkinek mindene" lett, 
hogy — amennyiben rajta állt, — „min
denkit megnyerjen Krisztusnak" (1 Kor 
9,19-23).

nnek a sajátosan szentistváni élet
műnek döntő jelentőségét keresz

tény ember nyilván abban látja, hogy a 
Szentkirály népünket az evangéliumi üd
vösség útjára terelte. Megismétlem a 
szót: terelte, mert ez jellemzi népünk 
megtérésének intézményes voltát. 
István, mint karizmatikus uralkodó, fel
jogosítva érezte magát, hogy egész népe 
nevében döntsön és az új magyar álla
mot a krisztusi hit és az evangéliumi er- 

(Foly tatás a 3. oldalon)

Vasárnapi 
gondolatok

A 15. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(július 10)

„Jézus szétküldtc kettesével a tizen
kettőt és hatalmat adott nekik a tisztá
talan lelkeken.” (Mk 6,7)

Az ószövetségben „Erők és Hatalmas- 
sagok”-nak nevezték azon gonosz lelke
ket, amelyek megszálltak embereket, ál
latokat, tárgyakat vagy területeket. Ai 
embereket Isten ellen fordították, míg 
az emberek nem voltak képesek segítem 
magukon. Jézus kiküldi a tizenkettőt, 
isteni hatalommal űzzék ki az embere
ket birtokba vevő, istenellenes céljaikra 
felhasználó gonosz lelkeket, — démono
kat — hogy megkezdődhessék bennük 
Isten országa.

Jézus a megváltásban megszabadított 
bennünket a démonok megszállásától, 
nem akadályozza meg viszont szolgála
tukat személyes döntés alapján. Ezért 
imádsággal, a szeretet gyakorlásával le
gyünk résen a megrontás ellen.

Jézus ma is kiküldi a tizenkettőt, de 
előfordul, hogy nem mindig a tisztáta
lan lelkek tisztításán ügyködnek.

A 16. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(július 17)

„Gyertek velem külön egy magányos 
helyre és pihenjétek ki magatokat kis
sé.” (Mk6,31)

Jézus megértő szeretettel fogadja 
evangélium-hirdető útjukról visszatérő 
tanítványait, akik kifáradtak az apos
toli munkában. Mi hogyan értékeljük 
papjaink munkáját — talán a mondás 
szerint: „Jó a papnak, a héten csak egy 
napon (vasárnap) dolgozik”?

A hajcsár fogalma ismeretlen Jézus 
előtt. Ő tudja, az embernek szüksége van 
pihenésre a fárasztó munka után. Fel
használjuk-e pihenésre — az Isten által 
elvárt megszentelés után — a vasárna
pot?

A szabadság ideje is pihenésünkre kell 
szolgáljon. A lélek pihenésére, rendbe 
hozására is — amire évközben kevés al
kalom nyílik.

A 17. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(július 24)

Nagy tömeg követte Jézust, mert lát
ták, hogy csodákat művelt a betege
ken.” (Jn6,2)

Jézusnak Istenről szóló tanításán rit
kán csodálkoztak el az emberek. Cso
dáin azonban megrendültek. Itt sejtették, 
érezték meg isteni hatalmát. Követték, 
nem a megváltás valóban csodálatos mű
ve miatt, hanem mert több csodát akar
tak láni. Fliába, „csodálatos” szerzet 
az ember .. .

A tömeg szívesen fut a csodák után 
— ma is. A csoda által a hitet fényesí
teni, elmélyíteni tömegben nem lehet, 
egyénileg pedig szeretjük elfelejteni.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Vasárnapi gondolatok
(Folytatás az első oldalról)

Ezért van ma oly kévés csoda. Isten sa
játos szokása szerint hitre építi csodáit. 
De ha nincs, vagy csupán kevéske?

A csoda tömegben látványossággá fa
julhat. Egyénileg Istennel való találko
zássá szépülhet. Vigyázzunk, kínos eset, 
ha Isten ránkbocsat egy csodát es nem 
vagyunk jelkészülve ra ...

A 18. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(július 31)

„Bizony mondom nektek, kerestek 
engem, de nem azért, mert csodát lát
tatok, hanem mert ettetek a (kenyérsza
porítás alkalmával) kenyérből és jóllak
tatok.” (Jn6,26)

Jóllakottan könnyű Jézus után futni. 
(Hátha sokasít időnként még egy kis 
kenyeret!) A csoda értelmét keresve 
„mögéje nézni”, keresni mélyebb értel
mét és célját — már igen nehéz ...

Jézus keresését lehet emberi okokból 
kezdem. Nem szabad azonban ezzel 
„jóllakva” beérni. Jézus többet nyújt 
— és akar.

A „Bizony, mondom nektek” — for
mula meggyőződésből fakadó bizonyí
tás, majdnem esküt jelent. Akármit is 
gondolunk erről, akármit is teszünk, Jé
zus jobban ismer minket, mint mi ma
gunk. Bármit is hozunk fel magyarázat
ként. Mégis megtesszük. Miért?

A 19. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 7)

Jézus így felelt: „Ne zúgolódjatok! 
Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza 
az Atya, aki engem küldött.” (Jn 6,44)

tíz ember könnyen zúgolódik Isten 
ellen. Ilyenkor „igazsága” és annak he
lyességének mélységes tudatában szemre
hányást tesz Istennek: nem úgy cselek
szik, ahogy akarom vagy szeretném. Bi
zony nem úgy! Isten „másformájú” cse
lekedeteit csupán alázatos hittel és bi
zalommal telt lélekben lehet felismerni. 
Akkor is, ha legtöbbször fájdalmas.

/Íz Atya mindenkit vonz. /Íz em
ber a világ vonzását többre tartja. Az
tán zúgolódik, mert zúgolódni jó. Erő
síti az ember önbizalmát — Isten ellen.

Természetesnek találjuk, hogy Isten 
vonz bennünket Jézushoz. Fia kissé a 
dolog mélyére látnánk, nem győznénk 
csodálkozni a végtelen Isten minden 
egyes emberhez történő gondoskodó le- 
hajolásán. Őszinte bámulatunkban elfe
lejtenénk zúgolódni.

Kicsi, de nagyképű emberek Istentől 
való elfordulásán Ő maga zúgolódhat
na. De nem teszi. Ilyenkor irgalmához 
felér szomorúsága.

A 20. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 14)

„Én vagyok az élő kenyér, aki a 
mennyből szállottam alá. Aki eszik eb
ből a kenyérből, örökké él.” (Jn 6,51)

A kenyér az élet alapvető és legszük
ségesebb tápláléka. Aki „megkeresi ke
nyerét”, az él — családjával együtt. Jé
zus kenyeret ad nekünk. Azonban több
szörösen felfokozza: „élő” kenyeret ad 
nekünk, amely által „örökké” élünk. 
Elfogadjuk? Vágyunk rá?

Jézus az Istentől jön egyenesen hoz
zánk: „A mennyből szállottam alá”. 
Szórakozni? Jól élni? Nem, soha! Az 
embereket éltetni!

Mi döntjük el, eszünk-e ebből a „ke
nyérből”. A csodálatos Isten „sajátke

zű kenyerét” visszautasíthatjuk. Mcg- 
érezhetjük tettünk alantasságát. Vá
laszthatunk a csodálatos és az aljas 
között.

Azok is, akik valamilyen oknál fog
va nem járulhatnak szentséghez, vágya
kozhatnak rá. Ez Isten előtt valódi és 
elfogadott.

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉRE 
(augusztus 15)

„Magasztalja lelkem az Urat és szí
vem ujjong üdvözítő Istenemben. Te
kintetre méltatta alázatos szolgáló le
ányát: íme, ezentúl boldognak hirdet 
minden nemzedék. ..” (Lk 1, 46—48)

Nemzetünk Boldogasszonyként tisz
teli Máriát ezer éve. Augusztus 15-i ün
nepét pedig „Nagyboldogasszony”-nak 
nevezte el, aki gondot visel reánk az év
századok viharaiban. Boldog, aki a Bol
dogasszonyt vallhatja égi pátrónusául. 
Mélyítsük el újra tiszteletét!

Neki ajánlotta fel Szent István ki
rály a nemzetet jelképező és jelentő ko
ronát — azóta ábrázolják Boldogasz- 
szonyunkat a magyar koronával főjén. 
Csatlakozzunk önmagunk felajánlásá
val is az ő magyarországi tisztelőihez, 
amikor 1988. augusztus 20-án orszá
gunk bíboros-prímása megújítja a szent- 
istváni országfelajánlást Boldogasszony- 
Anyánk felé.

Könyörögjünk bensőségesen, hogy 
Mária szavai nemzetünk sok tagjának 
szívében életre keljenek: „Szívünk uj
jong üdvözítő Istenünkben.”

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE 
(augusztus 20)

„Fiam! Hallgasd meg és vésd szíved
be szavaimat, hogy sokáig élj, én meg
mutatom a bölcsesség útját és az igaz
ság ösvényén vezetlek.” (Péld 4,10-12)

István ifjú és király korában szívé
be véste, gondolataiban megtartotta, ke
zével végrehajtotta a nemzet vezetését
— Istenhez és Isten kegyelmében. Kö
vessük példáját — ma különösen nagy 
szükség van szentekre.

Mikor minden összedőlni látszott kö
rülötte — legalábbis fennállt a veszély
— Égi Anyánk, Boldogasszonyunk ke
zébe ajánlotta az országot. És íme, or
szágunk megmaradt!

Épen maradt jobbját tisztelhetjük — 
különösen — „országjárása” idején, a- 
mikor meglátogatja az ezeréves magyar 
és ezer éve keresztény vidéket. Gondo
lunk-e arra, hogy a következő évek és 
évtizedek a mi jobbunk munkájától, 
más részt Szent István és a Boldogasz- 
szony tiszteletétől mily erős mértékben 
függenek?

A Szentatya engedélyezte Magyaror
szág területére, hogy a Mária év augusz
tus 15-e helyett 20-án fejeződjön be. 
Szentjeink az Isten-Anyával együtt kö
nyörögnek Istennél nemzetünk fennma
radásáért. De csak akkor, ha mi is szív
ből kérjük őket. A cselekvés különben 
is a mi feladatunk és osztályrészünk.

A 21. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 21)

„Kemény beszéd ez. Ki fogadhatja el? 
(Jn 6,61)

A tanítványok közül sokan nem fo
gadták el Jézus ajánlatát az „égből alá- 
szállott kenyérrel” kapcsolatban. Az új 
dolgoknak — ha Istentől jönnek is — 
megvan az „ikubációs” azaz „megfer- 
tőzési” ideje. Ez emberi dolog. A hal-

Az öröm és imádság napja
Darázsfalván

Több mint 50 ezer magyar vett részt 
II. János Pál pápa június 24-én pénte
ken mondott szabadtéri miséjén a bur
genlandi Eisenstadt, magyar nevén Kis
marton melletti Trausdorfban, Darázs
falván. A nap jelszava ez volt: „A hit 
nem ismer határokat”. Valóban ezt bi
zonyította számos magyar püspök meg
jelenése Paskai László bíboros érsek ve
zetésével, valamint Franjo Kuharic zág
rábi horvát prímás, Macharski bíboros 
krakkói érsek, továbbá mintegy 20 ezer 
osztrák és 15 ezer jugoszláviai horvát 
hívő részvétele az ünnepségen. A há
rom nyelven — németül, magyarul és 
horvátul — mondott mise keretében 
László) István, a vendéglátó megyéspüs
pök köszöntötte a pápát mindhárom 
népcsoport nevében a saját anyanyelvü
kön.

A napok óta és éjszaka is utazó ma
gyar zarándokok megérkezésük után a 
hajnali óráktól kezdve a burgenlandi 
magyarokkal együtt mondott közös 
imádsága, éneke és nemzetiszínű zász- 
lainak erdeje valóságos magyar ünnep
pé varázsolta a pápa darázsfalvi misé
jét. A hazulról érkező fiatalok száma 
meghaladta a 10 ezret. A magyar za
rándokok népviseletbe öltözött csoport
ja a győri Könnyező Mária kegykép és 
Szent László hermája értékes másolatá
val ajándékozta meg a Szentatyát. A 
bécsi magyar katolikusok memorandu
mot juttattak el hozzá az erdélyi me
nekültek nevében, amelyben felhívták a 
pápa figyelmét a romániai magyarság 
tragikus helyzetére és településeik terü
letrendezés címén tervezett felszámolá
sára.

Egyben továbbították hozzá Domo
kos Pál Péternek, a csángó-magyarság 
kiváló szakértőjének lengyel nyelvű le
velét, a moldvai magyarság sorsáról, a 
csángófalvakban román nyelven paszto- 
ráló papságnak az egyetemes egyház ha
tározatokba foglalt elveivel ellenkező 
magatartásáról, valamint a román ál
lam nemzetiségellcnes egyházpolitikájá
ról.

A pápa németnyelvű prédikációja vé
gén így fordult a zarándokokhoz: „Kis

lőtt isteni igékről gondolkozni kell egy 
ideig, amíg lelkűnkben elfogadottá érik 
az új. ..

Jézus nem ez ellen szól. Ő azt kifo
gásolja, hogy vannak, akik rögvest el
utasítják szavát: „kemény beszéd”! 
Fölöttébb kemény lehet Istennek lát
ni konokságunkat.

Ismét zúgolódnak a tanítványok. 
Mintha azt mondanák: „mindennapi — 
élő, örök — kenyerünk helyett min
dennapi ztígolódásunkat add meg ne
künk ma.”

Lehet, hogy a mai ember nem zúgo
lódik. De nem is hisz.

A 22. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(augusztus 28)

A farizeusok és írástudók megkérdez
ték Jézustól: „Miért nem követik tanít
ványaid az ősök hagyományát?” (Mk 
7,5)

Ősi jelenség — olyan idős, mint az 
emberiség — hogy szokások és hagyo
mányok kilépnek „szolgáló mivoltjuk- 
ból” es „uralkodóvá” válnak. Más szó
val: egy célt kell(ene) szolgálniuk: Is
tent, az ember kapcsolatát hozzá, köze
ledését feléje. Ehelyett az idők folya
mán önállósodnak, főcéllá válva. Egy
idejűleg kiszorítják Istent a fő helyről. 

martoni keresztények! Szent Márton 
szellemében ti túlléptek egyházmegyétek 
határán, püspökötökkel együtt tudato
san vállaljátok, hogy a kelet-európai né
pek felé hidat alkossatok ... A szom
szédos országokból érkezett vendégek 
hatalmas serege ékesszólóan bizonyítja 
ezt”. Majd a magyar hívőkhöz fordulva 
magyarul így folytatta:

Kedves magyar nyelvű Testvérek!
Szívből megismétlem a már egyszer ki

fejezett üdvözletemet. Testvéri köszön
tésem különösen a magyar püspököknek 
szól, élükön Paskai László esztergomi ér
sekkei, Magyarország prímásával, aki ha
marosan bíboros! rangot kap, valamint 
a papoknak és szerzeteseknek. Köszön
tőm a nagy számban összesereglett ma
gyar nyelvű híveket, akik az eisenstadti 
egyházmegyéből és Magyarországról 
vagy máshonnan jöttek — köztük az er
délyi menekülteket —, hogy ta
lálkozzanak Péter utódával és együtt ün
nepeljék ezt a szentmisét.

A Veletek való találkozás nagy lelki 
örömet jelent nekem. Bennetek köszön
tőm az egész magyar egyházat és nem
zetet. Népetek története szorosan össze
kapcsolódik a keresztény hittel. A Krisz
tus és Anyja, Mária iránti szeretet mélyen 
elődeitek szívében gyökerezett. Ez a sze
retet mozgat Benneteket is. Ezért jötte
tek ide; ezért zarándokoltok oly gyakran 
Máriazeilbe és más Mária-kegyhelyekre.

Különlegesen egyesülve Veletek részt 
veszek jubileumi ünnepléstekben, amely- 
lyel ebben az évben Szerit István 
királyotokat tisztelitek. Az ő mély 
hite és testvéri szeretete legyen ma is 
példakép és ösztönzés számotokra. Ko
runkban a hit nagy tanúja volt Isten szol
gája, Batthyány-Strattmann László, aki
nek boldoggáavatási eljárása már Rómá
ban is folyamatban van.

Ebben az Isten Anyjának szentelt év
ben „útravalóul, otthoni hétköznapjaitok 
számára, azokat a szavakat adom, ame
lyeket Mária a kánai menyegzőn Fiára 
utalva mondott: Tegyétek azt, amit Jé
zus mond!" (Vő. Jn 2,5) Ha ezekhez a 
szavakhoz igazodtok, akkor a helyes úton 
maradtok. A sötétségben és bizonytalan
ságban biztos irányt mutatnak. Mária, 
Magyarok Nagyasszonya, valamint Szent 
István királyotok járjanak közben az Úr
nál érietek, hozzátartozóitokért, egyhá
zatokért és az egész magyar népért, 
hogy hűségesen megőrizzétek a keresz
tény hitet és Jézus Krisztus igazi tanúi
ként éljetek.

Oka? Emberi rövidlátás. Könnyebb egy 
emberi célt belátni, szolgálni, követni, 
mint az Istent. E veszély ma is fennáll 
— nálunk is.

Az engedelmesség — hogy ne mond
jam, zúgolódás — másik oka az öntel
tek nagyképűségében rejlik: „én betar
tom az ősök hagyományát, ezáltal jo
got szereztem arra, hogy számon kér
jem azoktól, akik másképp cseleked
nek.” Felelősségre vonják Jézust.

Jézus megadja a megfelelő és számuk
ra lesi'ijtó választ, amellyel nem fognak 
dicsekedni. Beképzeltségükben nem szá
moltak azzal, hogy Istent nem vonhat
ja az ember felelősségre. Megérdemel
ték. Fejős Ottó

LAPZÁRTAKOR

Budapesten, június 27-én, hétfőn este, 
a Hősök terén mintegy 40—50 ezren tün
tettek az erdélyi magyarságot létében fe
nyegető példátlan terv végrehajtása el
len. Ceausescu ugyanis bejelentette, 
hogy kétezerig 8000, túlnyomó részt ma
gyar lakosságú falvat fognak felszámol
ni „a termőterület növelése" ürügyén. 
A budapesti tüntetésre válaszul Ceauses- 
cuék bezáratták a kolozsvári Magyar 
Konzulátust, a személyzetnek haladék
talanul el kellett hagynia Romániát.
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A Szentkirály 
élő öröksége

(Folytatás az első oldalról) 
köles jegyében szervezze meg. „Isten né
pe a magyar?" c. korábbi írásomban ezt 
úgy fogalmaztam meg, hogy „a Szent
király döntése alapján történt intézmé
nyes Krisztushoz térés sajátos értelem
ben is az Isten új szövetségének népévé 
avatta a magyart". Bibliai vonatkozású 
meggondolásom a következő: „Mint egy
kor Mózes a zsidó népet, úgy István a 
magyart az isteni szövetség népévé avat
ta, nyiiván azzal a különbséggel, hogy 
a magyarság esetében nem egy nép 
szövetségéről van szó, hanem — a töb
bi keresztény néppel együtt - részese
désről az egyetemes krisztusi szövet
ségben. E különbséget figyelembe véve, 
helyesen él a magyar köztudatban, hogy 
a magyar nép István király által sajáto
san is az Isién népe lett, mert mint a 
zsidó nép múltjában, a magyaréban is 
a nemzetté válás és az államalkotás té
nye szervesen összefügg az istennel kö
tött szövetség vallási eseményével. A 
Krisztushoz tért magyar nép, amikor Is
ten népe lett, akkor leit önálló nemzet
té és szervezeti állammá."

Mi következett ebből a múltban? Ár
pád-házi szentjeink és történelmünk fo
lyamán a többi neves vagy névtelen hívő 
magyar a Szentkirály döntését és vele 
népünk megtérését, intézményes formá
jában is, kegyelmi ajándéknak tekintet
te. Az ajándék nem kényszerít elfoga
dásra: önként adják és önként fogadják, 
vagy — a felelősség terhével — önként 
el is utasíthatják. István döntése nyilván 
követelményt jelentett, sőt adott esetben 
bizonyos kényszer alkalmazását is, de 
egyben a hivatás ajándéka volt: meghí
vás a krisztusi hit és evangéliumi erkölcs 
önkéntes elfogadására. Népünk legjobb
jai a múltban vállalták a Szentkirály dön
tését, elfogadták a meghívást és vallot
ták, hogy Isten népe a magyar. Nemzeti 
történetünk viszontagságos körülmé
nyei közt minduntalan jelentkezik a 
szentistváni elkötelezettség tudata és 
vele az a törekvés, hogy állami és tár
sadalmi életünkben érvényre jusson a 
keresztény szellem.

Bekövetkezik-e ebből valami a je
lenben? Az újkor a szekularizáció 

jegyében született. A Szentkirály keresz
tény államában — mint a középkori 
respublica christiana töb
bi államaiban — a sacrum és a 
p r o f a n u m , a kereszténység val
lási és erkölcsi eszméi és a meg
tért népek sajátos társadalmi és politikai 
életkörülményei oly mértékben szövőd
tek össze, hogy szinte elvegyültek egy
mással: együtt éltek, de sokszor küzdöt
tek is egymás ellen századokon keresz
tül. Az újkori „felvilágosodás" azonban 
megtanított arra, hogy — mint írtam — 
.vallás és kultúra, egyház, társadalom és 

állam történeti létünknek olyan valóságai, 
amiket el lehet, sőt el is kell választa
nunk egymástól, mégha hordozójuk, az 
ember miatt állandóan és kölcsönösen 
hatnak is egymásra". A megkülönbözte
tés és elválasztás azonban nem jelenti 
azt, mintha a keresztény embernek ne 
volna emberi joga és elhivatása arra, 
hogy az evilági értékeket és intézménye
ket a tízparancs erkölcsi elveinek kriti
kájával mérje és ezen elveket követve 
olyan világ kialakítására törekedjék, a- 
melyben az Isten akarta erkölcsi rend 
érvényesül. Ez annál is inkább joga és 
kötelessége, mert ma nyilvánvaló, hogy 
Isten pozitív parancsai lényegükben a- 
zonosak a helyesen felfogott ésszerű er
kölcsi rend elveivel.

Következik-e mindebből, hogy a Szent-

SZAMCíSI JÓZSEF:

Ki nekünk Szent István?
Amikor István király 950 évvel ezelőtt, 

1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasz- 
szony ünnepén Esztergomban meghalt: 
„Magyarország kobza mindjárt gyászba 
borult és az egész nép, gazdagok és 
szegények, nemesek és nemtelenek sűrű 
könnyhullatással siratták a szent királyt, 
a legények és leányok három évig nem 
táncoltak és díszes ruhát nem öltöt
tek ... És vala nagy és vígasztalhatat
lan szomorúság". — Ki volt ez a fér
fiú, akit a krónikaíró szerint az egész 
nép így megsiratott, akinek 950 évvel 
ezelőtt volt halála-napja és akiről az 
egész magyarság, határokon innen és 

István király hadi díszben. A Képes Krónikából. 1360 körül

túl, kötelességének érzi a megemléke
zést.

A történelmet formáló markáns egyé
niségek az utókortól általában megkap
ják a nevükhöz csatolt kitüntető vagy el
marasztaló, mindenesetre a leginkább ki
érdemelt jelzőt. így lett Árpád „a hon
szerző", Hunyadi „a törökverő", Mátyás 
király „az igazságos", Széchenyi „a 
legnagyobb magyar" és így tovább. 
István királyhoz sokféle minősítés já
rult. Természetesen ö „az első ki
rály", a legendaírók tollán „a szent ki
rály", krónikáink „a kegyes királyt" em
legetik, a túláradó érzelmességű barokk
kor egy régi népének után „magyarok 
tündöklő csillagának" nevezte. Minde
gyik jelzője találó ugyan, de életműve is
meretében a történetírás a dísztelenebb, 
ám sokatmondó „országalapító" vagy 
„államszervező" királyt tartja számon. És 
joggal. Hiszen az általa lerakott funda
mentum, amelyre országát építette, ki
állta az idők próbáját, azt semmilyen po
litikai divatok, egymást váltó eszmeáram
latok, ideológiai manipulációk nem tud
ták megingatni.

*
Ki nekünk Szent István? Mire tanít az 

király karizmatikus döntése ma is ér
vényben van? Törekedhetünk-e jó lelki
ismerettel arra, hogy korunkban is Is
ten népe legyen a magyar? A szentis- 
váni döntés — nincs kétségem felőle — 
ma is érvényben van: érvényben van, 
mint elkötelezettség és mint hivatás. 
Mint elkötelezettség, mert első Szentki
rályunk döntését tisztelet illeti: hűséges 
hozzáállásunkkal nemzeti azonosságunk 
egyik legjelentősebb tényezőjét őrizzük. 
Mint hivatás, mert meggyőződésünk, 
hogy a krisztusi hit és evangéliumi er
kölcs egyéni és társadalmi érvényesülé
séért küzdeni népünk elsőrendű szolgá
lata. Ez a Szentkirály élő öröksége. ■ 

ö példája? Mi benne időtlen, a ma is 
korszerű? — A kérdésekre csak akkor 
felelhetünk, ha tudjuk: ki volt Szent 
István?

Apja, Géza nagyfejedelem, Árpád déd
unokája, az első magyar, aki reálisan 
fölmérte az adott külpolitikai helyzetet 
és sorsdöntő órában választotta a nyu
gati kultúrkörhöz való csatlakozást. Any
ja a keleti országrészen fejedelmi jogo
kat gyakorló Gyula leánya Sarolt ( = 
„fehér menyét"), akinek szépségét a kró
nikák mindegyre emlegetik.

István (Vajk) az apja által építtetett 
esztergomi várpalotában látta meg a 

napvilágot, mint a szülök egyetlen fel
nőtt fiúgyermeke s a keresztségben a 
Stephanus, magyarul István nevet kap
ta. Valószínűleg Adalbert prágai püspök 
keresztelte meg.

973 tavaszán Géza fejedelem előrete
kintő okosságból fényes követséget me
nesztett Quedlingburgba az öreg Ottó 
császárhoz, a Lech-mezei győzőhöz, bé
kejobbot nyújtva és fegyverbarátságát 
felajánlva. Még tovább ment, amikor fi
ának, Istvánnak feleségül nyerte meg
II. Henrik bajor herceg leányát. Ez volt 
diplomáciájának legnagyobb sikere.

A menyasszonykérés és esküvő rész
leteiről az egykorú források keveset 
mondanak, annál beszédesebbek a hely
történeti hagyományok. így a bambergiek 
azt tartják, hogy az ifjú magyar herceg 
Bambergbe, II. Henrik kedvelt tartózko
dási helyére jött leánynézöbe, és a nyi
tott kapun, minthogy pogány volt, belo
vagolt a dómba. Az oltár előtt azonban 
lova térdre ereszkedett, mire a magyar 
királyfi keresztény hitre tért és megkap
hatta így a menyasszony kezét.

Ez a szép legenda inspirálhatta az is
meretlen szobrászt, aki 1230—40 között 
kifaragta a „Bambergi lovast", amely ma 
is a dómban látható. Kit ábrázol valójá
ban a lovas, a tudósok ma is vitatkoz
nak rajta. A bambergi hagyomány azon
ban változatlanul Szent István magyar 
királyt látja benne. Nem is ok nélkül. A 
magyar szent király tiszteletét a város 
sokáig ébren tartotta, augusztus 20-át 
még a középkor végén, akárcsak nálunk: 
hivatalos ünnepnek tekintették.

István 995-ben vette feleségül Gizella 
bajor hercegnőt, a később szentté ava
tott II. Henrik császár nővérét, a hagyo
mány szerint Scheyernben, amely a ba
jor uralkodócsalád ősi fészke volt. Ma 
bencés apátság. Az itteni „hercegi sír
kápolnában", az elpusztult, 14. századi 

falképek nyomán festett táblaképek egyi
kén az ifjú Istvánt és Gizellát látjuk Adal
bert püspökkel és kíséretükkel, vala
mennyien lóháton, útban Scheyern felé. 
Egy másik kép az eljegyzés pillanatát 
jeleníti meg: középen, trónszéken ülve 
Henrik császár egymásba teszi a jegye
sek kezét.

Maga az esküvő is itt Scheyernben 
volt, ahogy mondják, a „királykápolná
ban". A nevét megtartott mai gótikus 
kápolna a régi román templom szenté
lye helyén épült 1440 táján. Az oltár 
egyik oldalán ma Szent Henrik, a mási
kon Szent István barokk szobra áll. 
Utóbbin a felirat: „Szent István, Magyar
ország királya, itt vette feleségül Gizel
lát, Szent Henrik császár nővérét".

*
Kelet vagy Nyugat? — Ez volt a nagy 

kérdés, amellyel minden keletről Euró
pába került népnek szembe kellett néz
nie, mert ettől függött jövendő sorsa. A 
scheyerni esküvő a magyar nép sorsát 
pecsételte meg: Géza fejedelem, mint 
egykor Árpád, Nyugatra tekintett.

Géza halála után 997-ben fia, István 
lett a fejedelem. Persze nem ilyen egy
szerűen. A fejedelemségre Koppány so
mogyi vezér, mint az Árpád nemzetség 
legidősebb férfitagja is igényt tartott. Ist
ván a haddal támadó Koppányt öldöklő 
csatában legyőzte, négyfelé vágott tes
tének darabjait elrettentésül függesztet
ték ki Veszprém, Esztergom, Győr várka
pujára, a negyediket pedig Erdélybe 
(régi nevén: Erdőelve) küldték az István
nal huzakodó Gyulának. Nem sokkal ké
sőbb meg kellett még küzdenie anyai 
ági rokonaival, a Tisza-Maros-Körös vi
déken önálló fejedelemként uralkodó Aj- 
tonnyal s a vele szövetkezett Gyulával. 
Csak ezután lett István Magyarország 
egyedüli, föltétien ura és kezdhette meg 
országépítő munkáját.

Első dolga volt Asztrik apátot Rómá
ba küldeni, hogy a pápától koronát kér
jen. Szerencsés pillanatban történt: a 
pápai székben egy bölcs aggastyán ült,
II. Szilveszter, a császári trónon a ta
nítvány, a rajongó ifjú Ili. Ottó. Együtt 
kormányozva, mindkettőjük szeme előtt 
egy szép álom lebegett: a római biro
dalom feltámasztása keresztény formá
ban. István kérése beleillett a nagy kon
cepcióba, megkapta a koronát és 1000 
karácsonyán Esztergomban megkoro
názták. Mint felkent és koronás király 
egyidejűleg szervezhette meg az orszá
got egyházi és világi vonalon. Allamfér- 
fiúi nagyságára vall, hogy miközben az 
országot nyugati mintára rendezte be, 
független tudott maradni a német hata
lomtól.

A fiatal István lelki életének kiformá
lásában döntő szerepe van a szentéletű, 
utóbb vértanúhalált halt Adalbert prágai 
püspöknek. Kettejük találkozása gondvi
selés-szerű. Valószínűleg Adalberttól 
eredt a Gizellával való házasság gondo
lata, sőt a hagyomány szerint ö eskette 
össze a fiatalokat Scheyernben. Része 
lehetett a korona-küldésben is, hiszen
III. Ottó császár atyafiságához tartozott. 
Benne tisztelhetjük „a magyarok apos
tolát". István király nem véletlenül szen
teltette nevére az esztergomi székesegy
házat.

Rendeltetésszerű küldetését első ki
rályunk világosan látta és azt minden 
következménnyel vállalta: fölépíteni a ke
resztény magyar királyságot és intézmé
nyeivel időállóvá tenni. „Legnagyobb mű
ve a magyarság lelki szintézisének a 

(Folytatás a 4. oldalon)
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP.:

Hamis képek a reinkarnáció körül
A reinkarnáció elmélete több szem

pontból ellentmond az emberről alko
tott józan felfogásnak. Itt most csak egy 
szempontot ragadunk ki.

AZ EMBER ÖSSZETETT EGYSÉGŰ 
TERMÉSZETES LÉNY

Ha az ember természetét meg akarjuk 
határozni, minden adottságát, élete min
den megnyilatkozását kell tekintetbe 
vennünk. Nem elég mint élőlényt leír
ni, az állatok és növények is élnek. Nem 
elég szellemi lényként felfogni. Isten is, 
s hitünk szerint az angyalok is szellemi 
lények, de nem emberek. Egyesek az 
embert inkarnált szellemként határoz
zák meg. Nem rossz e meghatározás, de 
könnyen arra a tévedésre vezethet, hogy 
az emberi lélek előbb mint szellem léte
zett s csak később inkarnálódott. Ezért 
jobb aquinói Szent Tamással az embert 
eszes állatként felfogni. Nem szabad e 
szón „állat” megütköznünk, itt érzéki 
testtel rendelkező élőlényt jelent. A 
számtalan állati fajok épp abban külön
böznek az embertől, hogy csak érzéki 
élettel rendelkeznek, az ember pedig 
ezen felül értelem és szabad akarat bir-

Ki nekünk Szent István ?
(Folytatás a 3. oldalról) 

megteremtése, az egész nemzetet egy
befogó nyugati művelődés alapjainak a 
megvetése" (Hóman Bálint). Nem kétsé
ges, István a nehezebb, de gyümölcsö
zőbb utat választotta. Milyen egyszerű 
lett volna megmaradni az ősi „magyar 
hiten"! Nem kellett volna vérszerinti ro
konaival kegyetlen harcokban megküz
denie. Hányszor hallhatta, hívei részéről 
is a szemrehányásokat, hogy elhagyja 
a régi szokásokat, erkölcsöket s he
lyükbe idegeneket plántál; hogy magát 
és udvarát idegen papok, lovagok be
folyása alá veti. (Ma is hallhatók ilyen
féle hangok!) Pedig István csak azt bon
totta le, ami már akkor korszerűtlen, el
avult volt és összeomlással fenyegetett. 
Vajon lehetett volna-e az ősök használ
ta rovásírással bonyolult diplomáciai 
iratokat, okleveleket írni? Ehhez bizony 
latin betűk kellettek. Tudta ő jól: egy 
nép csak saját szokásai, saját törvé
nyei szerint kormányozható. „Ugyan me
lyik görög igazgatná a latinokat görög 
erkölcsök szerint, — avagy melyik latin 
igazgatná a görögöket latin erkölcsök 
szerint!" — így olvashatjuk az „Intel- 
mek"-ben. S ha egyfelől a régi életfor
mák, pogány hagyományok egy része 
elpusztult is, más részük viszont épp 
azért tudott fennmaradni, mert a keresz
ténység igenis meghagyott régi formá
kat, de azokba új tartalmat próbált ön
teni és megszentelte őket. így őrződtek 
meg pl. a karácsonyi pásztorjátékok, a 
pünkösdölés és egyéb, jeles napokhoz 
fűződő népszokások. Nem is olyan ré
gen, még így köszöntöttek be a regölők 
a házakhoz: „Eljöttek Szent István ki
rály szolgái, régi szokás szerint készek 
a szolgálatra ..."

*

Amikor első királyunk szélesre tárta 
a kapukat Nyugat felé, onnan a cluny 
reformszellemmel a keresztény humani
tás tisztító áramai érkeztek a még dud- 
vás magyar földre. És a behívott papok 
nemcsak a szenteltvizet hintették, a föld
művelésre is ők tanították meg népün
ket. Nálunk szívesen látott vendég volt 
minden nyugati kézműves, iparos, föld
műves. A zarándokokat is, mint tudjuk, 
István király kezdettől fogva támogatta, 

tokában van. Fia igaz is, hogy értel
münk ismerése anyagát az érzéki isme
retből meríti, messze túlhaladja az ér
zéki ismeretet. Értelmünkkel a dolgok 
maradandó lényegét, örök érvényű igaz
ságokat tudunk felismerni — gondol
junk csak a matematikai igazságokra — 
s egyetemes elveket állíthatunk fel. Vá
gyóképességünk ugyan nekünk is van, 
megkívánjuk az ételt, italt, de azon
kívül szellemi javakat is megkívánha
tunk és amit így kívánunk meg, sza
badon kívánjuk, szabadon választjuk. 
Az állat csak érzéki, anyagi javakat tud 
megkívánni, s ezeket szükségképpen 
megkívánja, természete nem szabad, ha
nem determinált. Vágyóképességünk te
hát szintén messzire túlhaladja az érzé
ki vágyóképességet, olyannyira, hogy 
akaratunkkal olyasmit is választhatunk, 
ami érzéki vágyainknak nem felel meg, 
például böjtölhetünk. Értelmi és akarat
beli tevékenységeink tehát nem érzéki, 
nem anyagi, hanem szellemi tevékeny
ségek. Ezért az őket eredeztető életelv
nek, melyet léleknek nevezünk, szintén 
szelleminek kell lennie.

A materialista jellegű filozófiák ideo-

bökezűen gondoskodott róluk és meg
ajándékozta őket „tulajdon jószágából". 
Nem csoda, hogy uralkodásától kezdve 
a szentföldi zarándoklatok útja — elte
kintve a szokásos tengeri úttól - Ma
gyarországon át vezetett, mert ezt te
kintették csak biztonságosnak. Magya
rok számára István király Rómában és 
Konstantinápolyban (talán Ravennában 
is) zarándokszállást létesített. A római 
házban sok ezer magyar zarándok tar
tózkodott, mégpedig „Szent István ven
dégeként".

A szent király egyéniségét, gondolko
dását, emberi és uralkodói magatartását 
híven tükrözik az Imre herceg számára 
készült „Intelmek" meghagyásai. Máig 
sincs eldöntve, ki az Intelmek szerzője? 
A régiek kétkedés nélkül vették tudo
másul, amit a legenda állít, hogy a szent 
király „atyai szerelmének buzgóságától 
indíttatva, maga is íra fia számára egy 
könyvet az erkölcsi oktatásról". Ami
kor ilyeneket olvasunk: „Szerelmetes fi
am, szívem édessége, jövendő sarjak re
ménysége" — aligha gondolhatunk más
ra, minthogy egy fiát féltőén szerető apa 
szavait halljuk.

*
Ki nekünk Szent István?
Benne tiszteljük legbölcsebb uralko

dónkat, aki a kereszténység világossá
gát hozta magyar földre; aki hitböl-er- 
kölcsből épített népünknek templomot és 
védőereszt; aki utat vágott a vadonba, 
amely ma is kijelölt út. Országépítő mun
káját hatalmas koncepció, előretekintő 
reálpolitikai meggondolások irányították. 
Szíve-vére szerint Arpád-ivadék volt, e- 
gész leikével keresztény, magyarok kö
zül az első európai s mindmáig talán a 
legnagyobb.

Valami grandiózus szépség van ab
ban, hogy a kéz, amely egy népnek mu
tatta a jövő felé vezető utat; amely in
tett s ha kellett parancsolt; amely elő
ször kirajzolta és megtervezte a keresz
tény Magyarországot, - ez a kéz, István 
király Jobbja, testi valóságában is meg
maradt.

Hazámnak szentje, nagy királya! 
Tisztelni meg nem szűn e nép. 
Kezében a kereszttel állta 
Meg ezer éven át helyét.

Reviczky Gyula 

lógiai okokból tagadják az ember szel
lemi dimenzióját. A túlzó spiritualista 
nézetek pedig — ezekhez tartozik a re
inkarnáció elmélete is — elhanyagolják 
az emberi test jelentőségét. Az igazság 
az, hogy az ember az anyagi és szellemi 
világ mesgyéjén áll. Az anyag is, a szel
lem is benső természetéhez tartozik. Vi
szont az ember életclvének, a léleknek 
mégis egynek kell lennie. Ha az ember
nek két lelke lenne, nem lenne egy ha
nem két lény. Gyógyíthatatlan dualiz
mus áldozata lenne. Fel kell tehát téte
leznünk, hogy összetett természetünk 
van, de egyetlen lelkünk. S ennek a lé
leknek nem szabad csak érzékinek vagy 
csak szelleminek lennie, hanem olyan 
jellegű szellemi léleknek, mely azzal a 
természetes adottsággal is rendelkezik, 
hogy az érzéki életmegnyilatkozásainkat 
is eredeztetni tudja.

A REINKARNÁCIÓ TAGADJA AZ EMBER 
ALAPVETŐ TERMÉSZETES EGYSÉGÉT

A reinkarnációs elmélet szerint a test 
és a lélek közt nagyon laza kapcsolat 
van. E felfogás szerint a lélek nem ren
delkezik azzal az adottsággal, hogy a 
testtel együtt egyetlen egy természetet 
alkosson, hanem csak külsőleg, járulé
kosan kapcsolódik hozzá. így érthető, 
hogy a test halála után egy másik test
be bújhat, mint ahogy mi a régi ruhát 
levethetjük és egy újat magunkra ölt
hetünk, hisz egyik sem tartozik énünk
höz. Ha viszont feltételezzük, hogy az 
embernek csak egy lelke van és hogy a 
lélek egyetlen egy természetes egységet 
alkot a testtel, akkor azt kell monda
nunk, hogy a test is, akárcsak a lélek 
hozzátartozik énünkhöz, személyisé
günkhöz. Isten nem teremti a lelket a 
test előtt, hogy aztán később esetleg 
büntetésképpen a test börtönébe zárja; 
a lelket az egyéni testtel való összekö
töttségében, a testtel való egyesülés pil
lanatában teremti. A lélek a halál után 
sem lesz angyallá, mindig megmarad 
emberi léleknek — ha szellemisége ré
vén teste nélkül is tud létezni — mindig 
mint az emberi természet szellemi ré
sze marad fenn.

Testünk és lelkünk közt mélységes 
egység uralkodik; a két részvalóság, 
mely emberi természetünket mintegy 
összeteszi, kölcsönösen módosítja egy
mást, kölcsönösen egymástól is függ. 
A tapasztalat mutatja, hogy még a lcg- 
szellcmibb élettevékenységeink is érzéki, 
érzelmi élmények kíséretében történnek. 
Azt mondják, hogy az ember arca 30 
éves korában már pszichés élete múlt
ját tükrözi vissza. Ez érthető is, mert 
a testet a lélek formálja, alakítja állan
dóan és a lélek pedig testben élve fej
lődik és érheti el emberi tökéletességét. 
A kettő közti kapcsolatot nem lehet 
pusztán csak külső, járulékos kapcso
latnak tekinteni. Egyéni testem nem ide
gen számomra, nem csak eszköze a lel
kemnek, legbensőbb énemhez, személyi
ségemhez tartozik.

Hitünk szerint Isten az idők végén 
életre támasztja és lelkűnkkel egyesíti 
testünket. Ha földi életünkben testünk
ben érdemeltük ki az örök életet vagy 
eljátszottuk azt, megfelelő, hogy tes
tünkben is részesüljünk jutalmunkban 
vagy büntetésünkben. De ha a reinkar
nációt valljuk, a föltámadás értelmét 
veszíti. Miért támasztaná fel Isten a 
testünket — s melyiket a sok közül? — 
ha a test lelkűnknek csak a börtöne 
vagy legfeljebb ideiglenes eszköze volt?

Casaroli bíboros az orosz 
kereszténység jubileumán
Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár, 

aki egy szentszéki küldöttség élén részt
vett a keleti szláv népek kereszténnyé 
válása millenáris ünnepségein, a szov
jet államelnök, Gromiko által a Kreml
ben rendezett fogadáson, az 1000 éves 
jubileumot „összekötő elem“-nek nevez
te, amennyiben a szovjet társadalom 
minden rétegét összefogta. Ez még nem 
is olyan régen, elképzelhetetlen lett vol
na. Casaroli azt is megállapította a kü
lönböző egyházak és a szovjet állam 
képviselőinek jelenlétében, hogy még so
ha ennyi bíboros egyszerre nem tartóz
kodott szovjet földön. A katolikus egy
ház delegációjának tagjai közt 10 bíbo
ros szerepelt, köztük az újonnan bíbo
rossá kinevezett magyar prímás, Paskai 
László esztergomi érsek.

A jubileumi ünnepségekre Moszkvába 
utazott az anglikán egyház prímása, Ró
bert Runcie és megjelentek a különféle 
protestáns egyházak delegátusai is. El
lenben Dimitrios konstantinápolyi pátri
árka nem fogadta el a meghívást, mivel 
az orosz ortodox egyház nem tett ma
gáévá bizonyos szempontokat, amelye
ket a konstantinápolyi pátriárka lényege
seknek tart.

A vatikáni államtitkár találkozott Gor
bacsov szovjet pártfötitkárral is, akinek 
átadta a pápa személyes levelét. Jól 
értesült vatikáni körök szerint a pápa le
velében részletesen kitért a Kreml és a 
Vatikán közt felmerült vitás kérdésekre, 
többek közt a betiltott ukrán keleti szer- 
tartású katolikus egyház helyzetére és a 
litván katolikusok problémáira, továbbá 
javasolja a Vatikán és a Szovjetunió kö
zötti megbeszélések rendszeresítését.

Moszkvai tartózkodása során Casaroli 
bíboros egy moszkvai szállodában talál
kozott az ukrán katolikus egyház kép
viselőivel, köztük két titokban szentelt 
püspökkel is.

„Az Országgyűlés Szent István ki
rály dicső emlékét a magyar nemzet 
örök hálájának és mélységes hódola
tának bizonyságául törvénybe iktatja. 
Az Országgyűlés augusztus 20. nap
ját nemzeti ünnepnek nyilvánítja." 

(1938-ban hozott törvénycikk)

FELVÉTEL
AZ INNSBRUCKI MAGYAR INTÉZETBE

Érettségizett magyar fiúkat, akik tanul
mányaikat az Innsbrucki Tudó
mé nyegy el em valamelyik fakultá
sán akarják folytatni, az érettségi bizo
nyítvány fotókópiája és az illetékes lel
kész ajánlása alapján felveszünk az in
tézetbe. Jelentkezni lehet sajátkezűleg 
írt levélben szeptember 20-ig.

Az egyetemről részletesen tájékoztat 
a „Vorlesungsverzeichnis", amelyben 
mind a hét fakultás téli szemeszterének 
előadásai és az oda való felvétel felté
telei fel vannak sorolva. Kapható lesz a 
Wagnerische Universitátsbuchhandlung- 
ban, A-6020 Innsbruck, Museumstr. 4., 
szeptember elejétől kezdve. Tanévkez
det október 15. Diákotthonunk, a Col- 
legium Card. Mindszenty egy 
szép nagy villa, nagy kerttel a város vil
lanegyedében. 30 éve áll fenn. Innen 
autóbuszon vagy kerékpáron az egyetem 
15 perc alatt elérhető. Jelenleg 1100 
Schillinget (+ 10 % MWSt. adót) kell 
fizetni havonta, előre, egy- vagy kétágyas 
szobáért, fűtéssel, világítással, fehérne
műmosatással és hideg-meleg folyóvíz
zel. Étkezni az egyetemi menzán lehet. 
Intézetünkben és az egyetemen augusz
tus 10-től szeptember 15-ig üzemszünet 
van. Az intézet címe: A-6020 Innsbruck, 
Richard Wagner Str. 3.

Msgr. dr. Gróh Béla 
igazgató
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BOGYAY TAMÁS:

„Magyarország nagy királyának leg
nagyszerűbb emléke" - így nevezte a 
„bambergi lovast", a német művészet 
tán leghíresebb és legszebb lovasszob- 
rát, Rupprecht bajor herceg, amikor 
1905-ben Bambergben megnyitotta a VI. 
Német Műemlékvédelmi Napot és üdvö
zölte a külföldi vendégeket, köztük ma
gyarokat is. A nagy művészbarát herceg 
csak azt mondta ki, amit az észak-bajor- 
országi püspökvárosban mindenki hitt 
és vallott: A dómban a keleti, Szent 
György-kórus bejáratánál álló szobor 
nem más, mint Szent István, a magyarok 
első királya, a püspökség- és dómala
pító II. Henrik császár sógora. Ezt a ha
gyományt a wolfenbütteli Franz Ernst 
Brückmann foglalta először írásba 1729- 
ben megjelent „Memorabilia Bambergen- 
sia" című könyvében. Belépve a dómba, 
először a mosolygó angyal tűnt fel neki. 
Aztán így folytatódik a leírás: „Van itt 
nég egy emlékmű, tudni illik a szobor, 
amely Szent Istvánt, a magyarok hős 
királyát ábrázolja fürge és tüzes lovon 
ülve, amint Henrik császár meglátogatá
sára belovagol Bambergbe".

De 1905-ben német akadémikus kö
rök már vagy fél évszázada vitáztak a 
lovas kilétéről. A vita résztvevői csak 
egyben értettek egyet: nem lehet Szent 
István magyar király. A szellemi harc 
azóta is folyik, és a lovas egyre más ne
veket kapott. íme ízelítőnek egy névsor 
történelmi időrendbe szedve: Gáspár, a 
három királyok egyike, Szent György, 
Nagy Konstantin császár, a német-ró
mai birodalom uralkodói közül II. Hen
rik, III. Konrád, I. Frigyes, a Rötszakállú, 
Sváb Fülöp, II. Frigyes, Hollandiai Vil
mos. Megtették elvont eszmék megtes
tesítőjének is: a Hohenstauf uralkodó, a 
király, mint kanonok stb. Végül, nemré
gen. a jövőben is találtak jelöltet: a vég- 

ö idők császára, aki az Antikrisztus el
jövetel előtt bevonul majd Jeruzsálem
be, hogy Krisztus sírjára letegye koro
náját.

Amkor Rupprecht herceg a bambergi 
gyűlésen szinte naív őszinteséggel az 
ottani helyi hagyományt idézte, a szel- 
emi előkelőségek sorában ott ült Georg 
Dehio. a német művészettörténészek pá
pája, aki épp akkoriban hirdette meg a 
bambergi lovas rejtélyének legújabb két- 

■gtelen megoldását, Szent György vér- 
anút. Sem ezt, sem a többi azonosítást 
am sikerült általánosan elfogadtatni. Va

lamennyi többé-kevésbé szellemes kom- 
binációk eredménye volt, de egy sem hi- 
atkozhatott semmiféle múltbeli adatra, 
;agyományra. Mindegyiknek közös alap- 

’ és ihletöje a német romantika volt, 
amely újra felfedezte a középkort és

Szent István
.Vűr véres homlokkal özönlött vissza 
A vert magyar a nyugati terekről.
A gyermek Vajk kiállt a vert seregből. 
Szeme tüzes könnyekkel volt kisírva.

Géza vezér sötéten ült a tronon. 
Kereszttel állt előtte szláv Adalbert: 
„Pogány magyar föld, zengő fiatal kert 
Nyílj Jézusnak!” — Szólt Géza:

„Majd utódom!”

A törtfejű vitézek Vajkra nézték., , 
Kis tömzsi gyermek. Alig több tízéves. 
Ki várhat itt tőle majd szebb világot!

Vajk nézte, nézte Adalbert keresztjét. 
Szemei anyja kék szemét kerestek. 
„Jézus!” — kiáltott s a szent vízbe 

szállott.
Harsányi Lajos

A BAMBERGI LOVAS
„MAGYARORSZÁG NAGY KIRÁLYÁNAK LEGNAGYSZERŰBB EMLÉKE"

benne az össznémet nagyság virágkorát. 
Ezért nem is vesződtek a bambergi Szent 
István hagyomány komoly vizsgálatával. 
1934-ben egy tudós értekezés szerzője 
azt hitte, hogy az egészet egyszersmin- 
denkorra tönkre silányíthatja a szónoki 
kérdéssel: Ugyan mit keres egy magyar 
király egy német dómban?

A második világháború széttépett min
den nagynémet álmot. A kiábrándult, le
higgadt légkörben megint szóhoz jutott 
a bambergi hagyomány. Nem régi hívei, 
a vallásos néprajz tudósai és lelkes mű
kedvelő lokálpatrióták, hanem épp ko
moly történészek, műtörténészek emel
ték fel szavukat. 1975-ben Bambergben 
tudományos konferencia volt a dóm és

A Bambergi lovas

szobrászati díszítése történetéről a 13. 
század közepéig. Itt hetven évvel Rupp
recht herceg idézett beszéde után, olyan 
hevesen csaptak össze a vélemények a 
lovas kilétéről, hogy végül egy résztvevő 
azt javasolta, hagyják abba az egész vi
tát jó pár évtizedre, és csak azután kezd
jék el újra — elfogulatlanabbul.

1979-ben jelent meg Dethard von Win- 
terfeld nagy két kötetes monográfiája a 
bambergi dómról. Ebben a konferencia 
egyik előadója, Renate Kroos írta a dóm 
középkori liturgiájáról szóló függeléket. 
Azzal az eredménnyel, hogy a remek il
lusztrációk közt a lovas képe alá Szent 
István magyar király neve került. Alexan
der Freiherr von Reitzenstein, aki már a 
harmincas években alapvető kutatásokat 
végzett a bambergi dóm építéstörténeté
ről, 1984-ben megjelent utolsó könyvé
ben azt írta a lovas fejét ábrázoló kép
hez: az összes föltevés közül a bamber
gi Szent István hagyományt kell előny
ben részesíteni.

Hogyan jöhetett létre ez a hagyomány? 
A válasz nem nehéz. Egyetlen külföldi 
püspökségnek sem volt a középkorban 
annyi kapcsolata Magyarországgal, mint 
épp Bambergnek. Elég csak a főbb ada
tokra emlékeztetni. Már az alapításkor, 
az 1007-ben tartott frankfurti „nagy zsi
naton" ott volt „a magyarok érseke". 
1012-ben ugyanő, Asztrik-Anasztáz szen
telte föl a kész székesegyház kriptája 
előtti oltárt. 45 érsek és püspök volt je
len az ünnepségen, de csak nyolcnak 
jutott oltárszentelés. Köztük a magyar 
érsek volt az egyetlen, aki nem tartozott 
a „birodalmi egyház" kötelékébe. De 
nem volt mégsem idegen, hiszen a püs
pökség alapító Henrik sógorának, István 
királynak az egyházát képviselte. 1063- 
ban a szükségbe jutott bambergi székes
káptalan Salamon magyar királyhoz for

dult segítségért. A 12. százd legkiválóbb 
bambergi püspöke, Szent Ottó, aki va
lamikor Salamon király özvegyének, Ju
ditnak volt udvari káplánja, II. Vak Béla 
királlyal tartott fenn baráti kapcsolatot. 
Amikor 1146-ban az alapító II. Henrik 
császárt szentté avatták, a pápai bulla 
érdemei között kiemelte közreműködését 
István király és egész Magyarország 
megtérítésében. Tudjuk, hogy a valóság
ban nem egészen így volt, de Bamberg
ben így hitték, és a pápa elfogadta. Et
től kezdve az első magyar király a bam
bergi püspökség szentje is lett, ünnepét 
augusztus 20-án épp úgy megülték, mint 
Magyarországon. Amikor 1177-ben elő
ször lépett az Andechs-Meráni ház egy 
tagja, II. Ottó a bambergi püspöki trón
ra, a helyi krónikás jónak látta feljegyez
ni, hogy királyi nemzetség sarja, mert 
I. Béla magyar király leszármazottja. 
Andechs-Meráni volt II. Endre király el
ső felesége, Gertrud is, akinek a bátyja, 
Ekbert, 1203-ban lett Bamberg püspöke. 
Öt tisztelik a mai pompás dóm építtető
iéként. Az új püspök 1206-ban, Béla ki
rályfi, a trónörökös születése alkalmá
ból látogatott el először Magyarországra. 
1208-ban történt, hogy a bambergi püs
pöki rezidenciában Wittelsbach Ottó ba
jor palotagróf egyéni bosszúból megölte 
Sváb Fülöp német királyt. Ekbertet és 
öccsét, Henrik isztriai őrgrófot bűnré
szességgel gyanúsították és kimondták 
rájuk a birodalmi átkot. Mindketten só
gorukhoz Magyarországra menekültek. 
Ekbert püspök II. Endre segítségével ér
te el teljes rehabilitálását. Gertrud ki
rálynét 1213-ban főúri összeesküvők 
megölték, de a tragédia nem ártott a ro
koni jóviszonyoknak. Ekbert 1217-ben 
csatlakozott II. Endre keresztes hadjá
ratához, és valószínű, hogy 1220-ban dip
lomáciai küldetéssel megint eljutott Ma
gyarországra.

Ekbert püspöksége utolsó éveiben ké
szítette el egy francia iskolázottságú 
mester a lovas szobrát. A koronás ifjú 
fegyvertelen, a keleti kórus bejáratánál 
áll, mintha a dóm északi oldalán lévő 
főbejáratán, az ún. fejedelmi kapun lo
vagolt volna be. Egy a 19. század első 
felében romantikus versekbe foglalt he
lyi monda tudni vélte, hogy a még po
gány ifjú István leánynézőbe jött Bam
bergbe, belovagolt a templomba, ahol az 
oltár előtt lova megtorpant, térdre ros- 
kadt, mire ö megtért és elnyerte Gi
zella kezét. Alighanem a szobor adta a 
népi fantáziának a monda alapgondola
tát.

Mi indíthatta Ekbert püspököt arra, 
hogy a Reims-ből jött mesterekkel, akik
nek munkája az ö halálával 1237-ben úgy 
látszik hirtelen megszakadt, épp Szent 
Istvánnak állítson itt emléket? Az egyik 
indíték a pápai kanonizációs bulla lehe
tett, amely II. Henrik szentségét épp Ist
ván királlyal kapcsolta össze. A másik 
Ekbert püspök egyéni sorsa. Élete leg
válságosabb szakaszában sógoránál, Szt. 
István országában talált menedéket és 
annak segítségével fordult újra jóra min
den. A remek szoborral mintegy háláját 
róhatta le.

Tudjuk, hogy a Franciaországból jött 
szobrászműhely nem fejezhette be a ter
vezett szobordíszítést. A szobroknak a- 
lighanem csak egy része készült el, ame
lyek közül talán csak a lovas az egyet
len, amely azon a helyen áll ma is, aho
vá szánták. Közelében volt a Szent Ke
resztnek és István első vértanúnak szen
telt oltár, amelyen a régi szertartásköny

vek tanúsága szerint augusztus 20-án 
Szent István király és hitvalló tiszteletére 
ünnepi misét celebráltak. Ugyanakkor 
szokás volt gyertyát gyújtani a lovas 
szobra előtt. Később az ünnepi misét az 
alapító császári pár sírjánál, a Henrik 
és Kunigunda oltáron mondták, amely 
a föhajóban ugyancsak a közelben volt.

István király tisztelete a bambergi 
dómban a 13. század közepétől kezdve 
egyre ünnepélyesebbé, gazdagabbá vált. 
A 14. században Leupold von Egloff- 
stein püspök (1335—1343) külön alapít
ványt is tett az ünnep fényének emelé
sére. A püspök egyik pecsétjének hát
oldalán a püspöki nótárius neve mellett, 
egy a lovaséra emlékeztető koronás für
tös fej látható a Stephanus név rövidí
tésével. Ez azt bizonyíthatja, hogy a lo
vast már akkor is Szent Istvánnak tekin
tették.

A lovas kilétéről folyó vita legfrissebb 
terméke a tübingai egyháztörténész, 
Luise Abramowski 1987-ben megjelent 
cikke, a végső idők császárjának értel
mezi, de elismeri, hogy a hagyományos 
Szent István azonosítást mellőzni nem 
lehet. Úgy véli, hogy az eredeti értelme
zést, mivel a program sosem valósult 
meg teljesen, el'eledték, és így lett már 
a 14. században az utolsó császárból a 
Bambergben tisztelt Szent István király. 
Be kellett ismernie azt is, hogy a vég
idők császárjáról szóló próféciát a kö
zépkorban ugyan többször leírták, de 
soha nem ábrázolták. Feltevését nem is 
tudták elfogadni. A bambergiek azonban 
immár nyolcszáz éve magukénak tekin
tették Szent István királyt, és méltán 
tisztelték őt a híres lovasban.

Isten, aki boldog Istvánt, a mi ki
rályunkat és a te hitvallódat a földi 
hatalom dicsőségével megkoronáz
tad és szentjeid társaságába emel
ted, add, kérünk, hogy akit Pan
nónia a földön az isteni vallás ta
nítójaként kiérdemelt, ugyanúgy a 
te Egyházad az égben védelmezője
ként is kiérdemelje. Ámen.

(Szent Margit Sacramentarium, 
1083—1092.)

A II. NICEAI ZSINAT
12. CENETENÁRIUMA

Közzé tették II. János Pál pápa Duo- 
dccimum saeculum kezdetű apostoli le
velét, amely a 787-ben tartott II. niceai 
zsinat 12. centenáriumáról emlékezik 
meg. Ugyancsak enciklikát adott ki ró
la a konstantinápolyi ökumenikus pát
riárka. Mindkettő kiemeli a niceai zsi
nat teológiai jelentőségét, minthogy ez 
volt az utolsó, amelyet a katolikus és or
todox egyház teljesen elismer. Ez a zsi
nat a képek, ikonok tiszteletének jogos
ságát hirdette ki.

Az apostoli levél rámutat arra, hogy 
a képek tisztelete körül támadt nézet
eltérés, amely végülis szétszabdalta a bi
zánci birodalmat, 730—780, majd 814— 
843 között teológiai vitaként kezdődött. 
A képromboló irányzat, szakítva az 
egyház hagyományával, a képek tiszte
letét a bálványimádáshoz való vissza
térésnek tartotta. Megtiltotta Krisztus 
ábrázolását és más szent képekét, vi
szont paradox módon megengedte pro
fán képek, pl. a császárok képeinek tisz
teletét. A niceai zsinat újra megfogal
mazta az egyház tanítását, amely vilá
gosan leszögezi: az imádás hitünk sze
rint egyedül az isteni természetnek jár 
ki, a képeket csak tisztelet illeti. Aki az 
ikont meghajolva tiszteli, a személynek 
fejezi ki a tiszteletadást, akit a kép áb
rázol.

Végül a pápai levél áttekintést nyújt 
a képtisztelettel, illetve a liturgiával és 
az egyházművészettel kapcsolatos kato
likus tanítás fejlődéséről a II. niceai zsi
nattól napjainkig.
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GYERMEKEKNEK Július és augusztus ünnepei
Gyerekek, hány évesek vagytok ti? 

5—10—12? Hány éves édesapátok, é- 
desanyátok? 25—30—35? Hát nagy
papa, nagymama? 50—60—? És milyen 
sok érdekeset tudnak mesélni a régi vi
lágról, a két háború közötti időről ott
hon, Magyarországon! Pedig hát az na
gyon messze van mar!

Hogy hogyan volt az első világhá
ború előtt, amikor még Magyarország
nak és Ausztriának egy uralkodója volt 
és valahogy összetartozott — alig van 
már valaki, aki erről saját tapasztalatá
ból tudna mesélni. Hiszen az réges ré
gen volt, csaknem száz éve! És hogy

mi volt a szabadságharc idejében, 1848- 
ban, vagy Mária Terézia, vagy Mátyás 
király, avagy Nagy Lajos királyunk a- 
latt, csak tudósok tudják, akik régi írá
sokat böngésznek, a földből kiásott ré
gi falmaradványokat, cserepeket vallat
nak. (Tudod, mit jelent ez a szó „val
lat”? Azt, hogy kérdez és nem hagy fel 
a kérdezéssel, míg választ nem kap. És 
milyen sok választ tud adni egy régi 
falmaradvány, cseréptöredék is — csak 
tudni kell kérdezni!) Nos, én egy még 
réges-régibb időben élő valakiről aka
rok nektek most egy kicsit mesélni. Szt. 
Istvánról, a legelső magyar királyról, 
aki csaknem 1000 éve — pontosabban 
950 éve halt meg. Tudjátok, neki is 
fennmaradt valamilyc, amiből valamit 
megtudhatunk arról, hogy milyen em
ber is lehetett ő. Éspedig a jobb keze. 
Képzeljétek el Szent Istvánnak az ököl
be szorított jobb keze ma is látható ott
hon, Magyarországon, Budapesten. Il
letve most éppen az országot járja, min
den püspöki székhelyen időzik egy hét 
végén és akkor ott nagy ünnepségek 
vannak. Szép díszes tartóban van és 
gyöngylánc van rácsavarva. Igaz, hogy 
összeszáradt, igaz hogy megsötétedett — 
de igazán István király jobb keze az! 
Mit gondoltok, mit mesél nekünk ez a 
kéz István királyról?

Az ember teste olyan, hogy halála 
után hosszú évek folyamán elporlad, 
porrá lesz. És ha Isten mégis másként 
rendeli és az embernek — mármint Ist
vánnak — a keze csaknem ezer évig 
megmarad, az csak azért lehet, mert 
Isten meg akarja nekünk mutatni, hogy 
ez a király igen jó ember volt, az Isten 
dicsőségét és az emberek javát szolgál
ta és Isten úgy akarta rá a figyelmün
ket felhívni, hogy a kezét, amit mindig 
jóra használt, épségben megtartotta ne
künk.

Hát hogy is volt ezzel az Istvánnal?
Még ő is pogánynak született, de ap

ja, Géza fejedelem már felismerte, hogy 
egy keresztény, művelt Európában nincs 
helye a pogány magyarságnak. Bölcs 
előrelátással tehát megkereszteltette fi
át, Istvánt, tudós német papok nevelé
sére bízta, bajor hercegnőt szerzett ne
ki feleségül, (talán bizony voltatok má
jusban ennek a bajor hercegnőnek, Gi
zellának a sírjánál Passauban, ahová

Az első kép: Imre herceg születése; a 
második: Gellért püspök oktatja Imre her
ceget (Dallos Hanna fametszetei) 

István halála után visszatért?) akivel 
hittérítők, lovagok jöttek az országba. 
És István jól kamatoztatta apja bcléfck- 
tetett fáradságát. A pogány fiúból bölcs, 
vallásos uralkodó lett, aki kemény kéz
zel vezette országa népét a keresztény, 
művelt Európa népei közé. Nem volt 
ám könnyű dolga! Először egyik nagy
bátyja indított háborút ellene, mert úgy 
vélte, régi magyar jog alapján őt illeti 
meg a trón. Alighogy legyőzte István, 
másik nagybátyja kelt fel ellene. Ö meg 
azt akarta, hogy a magyarok pogányok 
maradjanak és nem tetszettek neki Ist
ván rendelkezései. (Szerencsére István
nak sikerült őt is legyőznie.) István 
ugyanis felosztotta az országot kisebb 
részekre, mindenhová földvárakat épít
tetett ,ide ispánjait (helyetteseit) ültet
te, a vár alá meg királyi szolgákat tele
pített. A várához templomokat is épít
tetett, ide ispánjait (helyetteseit) ültet- 
mcgparancsolta, hogy minden 10 falu 
népe építsen közösen egy templomot. 
10 templomos földvárába, amelyik a 
királyi család birtoka volt, püspököket 
is hozatott. Akarta, hogy az emberek 
megismerjék a keresztény vallást, járja
nak templomba is. Tudjátok, milyen 
furfangos volt? A templomos falvak
ban a templom mellett vasárnaponként 
vásárt kellett tartani (vasárnap = vásár 
nap). Oda persze elmentek az emberek. 
És amikor eljött a mise ideje, a királyi 
szolgák a vásáronlevőket mind bekíild- 
ték a templomba! így aztán lassan-las- 
san szelídebbek lettek és keresztények a 
vad pogány magyarok.

Hosszú és nehéz küzdelmébe került 
Istvánnak, hogy Magyarország keresz
tény legyen és beleilleszkedjék az ak
kori Európába. És amikor István király 
közel 40 éves uralkodás után meghalt, 
még mindig nem volt vége, sőt az őt 30 
év múlva követő Szent László király
nak is bőven akadt ezzel tennivalója.

Az elején azt mondtam, hogy Szent 
Istvánról akarok nektek mesélni. Ha 
ilyen kemény uralkodó volt ez az Ist
ván, miért mondjuk mégis szentnek? 
Azért, mert ő igazán szent volt! Az 
Isten dolga az ő dolga volt. Mindig ar
ra törekedett, hogy maga is, családja 
is, népe is az Isten útján járjon. (Fiá
nak, Imre hercegnek hosszú levélben, az 
„Intclmck”-ben magyarázta el, milyen
nek kell lennie az igazi, istenfélő em
bernek és királynak. Szent is lett Im
réből is! (Mindig segítette az üldözötte
ket, a szegényeket. Jeruzsálemben, Ra- 
vennában, Konstantinápolyban, Rómá
ban magyar zarándokházakat, (hotele
ket) építtetett, hogy megkönnyítse a 
magyaroknak a szent helyeknek: Jézus 
földi hazájának, a Szentföldnek, meg 
az Egyház fejének, a pápa székhelyé
nek, Rómának a látogatását.

Sokat imádkozott is és amikor meg
halt — nos, emlékeztek arra, amit ép
pen egy éve írtam le nektek, hogyan 
bízta rá Szent István az országot a 
Szűzanyára? Ha nem emlékeztek már 
rá, kérjétek meg édesapát vagy édes
anyát, mesélje el nektek megint!

Szép Mária ünneppel kezdődik július 
hónapja: 2-án van a gyermekét váró 
Szűz ünnepe, magyar nevén Sár lós 
Boldogasszony napja. Arra a bib
liai történetre emlékeztet, amikor Mária, 
isteni gyermekét hordozván szíve alatt, 
meglátogatja rokonát Erzsébetet, aki 
öreg korára gyermeket várt. Belőle lett 
Keresztelő János. A két áldott állapot
ban lévő asszony találkozásáról írja Lu
kács evangélista, hogy Erzsébet amint 
meghallotta Mária köszöntését „repesett 
méhében a magzat és Erzsébet betelék 
Szentlélekkel". Az „Űdvözlégy Mária" 
imádságunk egyik részét és a „Magnifi- 
cat“ énekét is ez a találkozás szülte. Ezt 
a napot a ferencesek már a 13. század
ban rnegülik, és ők az elterjesztői az 
ünnepnek hazánkban. így már a közép
kor végén általánosan gyökeret vert. Az 
ünnep bibliai epizódja a művészetet 
számtalan alkotásra ihlette, a magyar 
gótikus táblafestészet világhírű ,,M. S.“ 
mesterét is. A magyar elnevezés, Sarlós 
Boldogasszony, utal az ünnepnek a ter
mékenységre, az aratásra utaló szimbó
lumára. A Sarlós Boldogasszony a szen
vedők gondviselője, de a fogságban síny
lődök pártfogója is.

Július 4-én Portugáliai Erzsé
betre emlékezünk, aki Dénes portugál 
király felesége és Árpádházi Szent Er
zsébet unokahúga volt, ezért kapta ne
vét a keresztségben.

Szent Benedek, Európa egyik 
védöszentjének ünnepe az új liturgikus 
naptár szerint július 11. Neki és a 6. szá
zad elején alapított rendjének az euró
pai kultúrtörténetemben kimagasló sze
rep jutott. Méltán lett hát Európa védő
szentje.

Július 15-én a ferences rend 13. szá
zadi nagy hittudósának, Szent B o - 
n avet urának ünnepét üli az Egyház.

Július 17-én magyar vonatkozású szen
tek napja van: Boldog Zoerard (Zórád), 
rendi nevén András és Benedek 
11. századi remetékre emlékezünk ezen 
a napon. Lengyelországból jöttek ha
zánkba, és itt élték te jámbor életüket. 
Sírjukat Nyitrán ma is nagy tisztelet 
övezi.

Július 18, Nagy Lajos király lányának, 
Boldog Hedvi gnek (lengyelül Jad- 
vigának) az ünnepe. 1334-ben lengyel ki
rállyá koronázták. Mint a szegények és 
betegek jótevője halt meg 1399-ben.

Július 22 népszerű névnap: Mária 
Magdolna. A megtörök védöszent
jének tartja az Egyház.

24-én Boldog King ára emléke
zünk, IV. Béla királyunk lányára. Szent 
Margit idősebb nővére volt, aki Bolesz- 
láv lengyel fejedelemhez ment feleségül. 
Ura halála után klarissza apáca lett.

26-án Jézus nagyszüleinek, J o a c h i m- 
nak és A n n ának emlékét üljük, a köz
tudatban inkább mint Anna nap szerepel. 
Hazánkban Szent Anna tisztelete igen el
terjedt, sok tanúságtételét látjuk ennek 
az egyházművészetben és néphagyo
mányban egyaránt.

31-én a jezsuita rend (Jézus Társaság) 
megalapítóját, Loyolai Szent Ig- 
n á cot ünnepli az Egyház. A jezsuiták 
szinte alapításuk óta működtek hazánk-

Augusztus 15-én pedig, amikor úgy
is el kell mennünk a templomba, mert 
a Szűzanyát ünnepeljük (meg persze 20- 
án, István király napján is!) kérjétek 
öt meg, Szent István királyunkat, hogy 
„Magyarországról, édes hazánkról, ne 
feledkezzetek el szegény magyarokról”, 
Magyarországon is meg az egész vilá
gon! Én is veletek imádkozom ám!

Julika néni (Bécsböl) 

bán, egyik legkiválóbb tagjuk Pázmány 
Péter volt. A rend szenteket is adott a 
magyarságnak a kassai vértanúk szemé
lyében (Pongrácz István és Grodecz 
Menyhért).

Augusztus elején is Mária-ünnepet ül 
az Egyház: Havas Boldogasz- 
s z o n y napját. Ez a négy római főba
zilika közül a Santa Maria Maggiore-nak 
felszentelési ünnepe. A Batthyány kódex 
naptárában mint „Havi Boldog Asszony", 
a Müncheni-kódexben (1466) „Havi Bó- 
doganya" névvel jelölték a napot. Sze
ged híres alsóvárosi templomát a Havi 
Boldogasszony tiszteletére építették.

Szent Lőrinc napja augusz
tus 10. A harmadik század közepén tűz- 
halállal szenvedett vértanúságot. Lőrinc 
napját már Szent László királyunk tör
vénye a kötelező ünnepek közé sorolja. 
Sok céh patronusa volt, de ma már szin
te csak a gazdák tartják számon, mint 
emlékeztető napot.

Nagyboldogasszony napja 
augusztus 15, Mária mennybevételé
nek ünnepe. 1038-ban ezen a napon 
ajánlotta országát Mária oltalmába Szent 
István királyunk. Az Érdi-kódex nyelve
zetén ez így hangzik, és ezután „ez sze
gény országot Bódogasszony országá
nak nevezé". Ennek a tiszteletnek em
lékére emelt templomainkat felsorolni 
itt lehetetlen.

Augusztus 18-án Ilona császár- 
n é re, Nagy Konstantin anyjára emléke
zünk. Nevéhez a jeruzsálemi Szent Ke
reszt megtalálása fűződik.

Augusztus 20-án a kereszténnyé vált 
magyarság első uralkodóját, Szent 
István királyt ünnepeljük. Az ő 
fennmaradt jobbkeze a magyarság leg
tiszteltebb szimbolikus ereklyéje ma is. 
Az idei jubileumi évvel kapcsolatban, 
ünnepélyes keretek között újra körülhor
dozzák az országban.

András Mária

(A Kárpát-medence) területére ki
terjedő uralom megalapítása a hon
foglalók érdeme. Az uralom állandó
sítása, a politikai egység megterem
tése, az európai életre felvértezett 
magyar nemzetállam megalapítása 
Szent István müve s ez a mii a ma
gyar faj, a magyar szellem és a ma
gyar erő legnagyobb alkotása.

Hóman Bálint

AZ OKTÓBERI RÓMAI ZARÁNDOKLAT

A meghirdetett római magyar zarán
doklat — tanúságtétel lesz első királyunk 
mellett és fiúi ragaszkodásunk kifejezése 
Szent Péter utódához. A zarándoklat a 
világon szétszóródott magyarok világ
találkozójának ígérkezik, amelyen ott lesz 
több magyarországi püspök és hívő. Ma
gyar föpásztorok érkeznek a szomszédos 
országok zarándokaival és Rómába vár
juk nyugati magyar testvéreinket főpap 
jaik és papjaik kíséretében.

A hivatalos program 1938. október 5- 
én, 11 órakor kezdődik a Szent Péter 
téren és október 8-án, 11 órakor főpapi 
szentmisével végződik a Szent Péter ba
zilikában.

(Részletes program a lelkészségeken.)
Az egyéni zarándokok igénybe vehetik, 

előzetes bejelentés után, a Szent István 
Házat: Via dél Casaletto 481, 1-00151 
Roma. ®“ 06/537 3319 vagy a Villa Mater 
Redemptoris zarándokházat, Via Fran- 
cesco Tamagno 38, 1-00168 Roma. Tel.: 
06/627 7953.
nHBBBBBBBBBB®®EBÖBBMB3BIÍBDe3BBDBI8BBBBBBBan

HELYESBÍTÉS: Legutóbbi számunkban 
az októberi római zarándoklati felhívás
ban a Villa Mater Redemptoris címében 
tévedés történt. A Ház postai irányító
száma helyesen 1-00168.



1988 július—augusztus
ÉLETÜNK 7

f KÖZI HORVÁTH JÓZSEF:

A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus 50. évfordulója (2.)
Rám - és azt hiszem sokakra - a 

kongresszus második napjának föese- 
ménye, a férfiak éjjeli szentségimádása 
tette a legnagyobb és legmaradandóbb 
benyomást.

Már a késő délutáni órákban megin
dult a férficsoportok áramlása a kong
resszusi oltár felé. Jó részük a munka
idő lejárta után nem is ment haza, ha
nem a Hösök-terére indult. Részint azért, 
hogy a téren, vagy a Városligeti tónak 
erre az alkalomra lecsapolt és padokkal 
felszerelt medrében jó helyet biztosíthas
sanak maguknak, részint pedig azért, 
hogy gyónásukat a rendelkezésre álló

Jubilál a kölni Szent István falucska
Falucskánk keletkezését a boldogem

lékezetű Joseph Frings kölni érsek-kar
dinálisnak köszönhetjük. Ugyanis az ok
tóberi magyar forradalom menekültjeinek 
megsegítésére gyűjtést indított, amely 
közel félmillió márkát eredményezett. Mi
után a német állam ezt az összeget meg
háromszorozta, Ádám György akkori fő
lelkész és kölni munkatársai — köztük 
Radics József szociális gondozó — kez
deményezésére, Joseph Teusch vikárius 
generális vezetésével 24 kétlakásos há
zacska épülhetett Köln északi kertváro
sában.

30 évvel ezelőtt, 1958. augusztus 20- 
án szentelte meg Frings kardinális az 
először elkészült 12 házat. Az első ház 
utcára néző tűzfalát Szent István király, 
a falucska védöszentjének képe díszíti, 
s a később közénk települt kilenc né
met család is jól érzi magát szent kirá
lyunk védelme alatt. Az új telepnek az 
első években volt államilag támogatott 
óvodája és kiegészítő magyar iskolája, 
no meg k'ubhelysége, ahová azonban rit
kán jártunk, klubösszejöveteleinket in
kább a kertajtónál tartottuk.

Harminc esztendő nemzedéknyi idő. 
A „honfoglalók" közül sokan, közel har
mincán már az égi haza lakói; ugyanezen 
idő alatt húsz kis magyar látta meg Isten 
szép világát. A hetvenes évek végére fel
nőtt a második generáció is. Legtöbb
jük elhagyva a családi fészket, nemcsak 
életpárját találta meg, hanem sikeresen 
állja meg helyét a társadalmi és anyagi 
boldogulásért folytatott életharcban. A 
szabadságharc fiataljai már mint nagy
szülők, általában büszkén tekinthetnek 
gyermekeik sorsának alakulására, s me
lankolikusan emlékeznek az első idők

Molnár c. Pál fametszete 

nehézségeire. Időközben a családok egy- 
része önköltségi áron megvehette a há
zat. A szomszéd német plébánia kultúr
termében immáron tizedszer megrende
zett magyar bálok sikere, s a német 
résztvevők növekvő száma is beszédes 
jele annak, hogy az integráció a befo
gadó német társadalomba a kulturális 
egyéniség megtartását nem akadályozza.

Hosszú évekig falucskánk volt több je
lentős magyar szervezet, mint például a 

papok százai valamelyikénél az Isten 
szabad ege alatt elvégezhessék. A vidéki 
résztvevőket — a rendes járatokon kívül 
— 12 különvonat hozta fel a fővárosba.

Az oltár, a római Szent Péter bazilika 
baldachinos oltárának mása, amelyre éj
jel 11 órakor az Oltáriszentséget imá- 
dásra kihelyezték, az ezredévi emlék
mű félkörös oszlopsorának közepén lévő 
nyílásba beépített magas emelvényen ál
lott. Amikor a reflektorok fénye rávető
dött, a legtávolabb ülők vagy állók is 
láthatták.

A szentségimádást P. Csávossy jezsui
ta atya vezette. Még pedig párbeszédes

Magyar Ifjúmunkások Egyesülésének, a 
Széchenyi Körnek, a Bang Jensen Ala
pítványnak központja; itt jelent meg a 
Magyarok című havilap, s itt lakott a Né
metországi Magyar Szervezetek Közpon
ti Szövetségének és a Szabadságharcos 
Szövetségnek korán elhunyt elnöke, Lég- 
rády László. Egyidőben a telep lakói két 
egymással vetélkedő egyesületbe szerve
ződtek, és saját, piros-fehér-zöld színek
ben játszó labdarúgó csapatnak drukkol
tak. Jellemző volt ezekre az időkre a 
katolikus magyar plébánia életében va
ló tevékeny részvétel is. Akkori papunk, 
Hieró István, majd minden héten meglá
togatott bennünket, legtöbbünkkel bará
ti kapcsolatot tartott fenn.

Falucskánk lakói azonban nemcsak a 
magyar egyházközségi tanácsban vittek 
kezdettől fogva szerepet, hanem az ille
tékes német egyházközségi tanács tag
jai közé, sőt az elnökségbe is beválasz
tottak magyart. Frings kardinális meghí
vását követve jött közénk Mindszenty Jó
zsef hercegprímás és könnyekkel sze
mében áldotta meg a házakat és embe
reket, szívből jövő szavakkal köszöntöt
te a falucska lakóit. Otthon volt...

Falucskánk felavatásának 20. évfordu
lóját Rédey Gábor rendezésében együtt 
ünnepeltük a Köln környéki, Ruhr vidéki 
és belgiumi, valamint párizsi magyarok
kal: délelőtt az ünnepélyes szentmisén, 
este pedig műsoros, táncos összejöve
tellel, melyen a Kastl-i tánccsoport is 
fellépett. Köhnen prelátus és Blens, Köln 
város másodpolgármestere és a díszes 
vendégsereg nagy gyönyörűségére.

A 25. évforduló alkalmából a falucska 
lakóinak nevében e sorok írója mondott 
levél útján köszönetét az alapítóknak. Az 
időközben szintén elhunyt Josef Höfner 
érsek-bíboros, szívélyeshangú válaszá
ban hangsúlyozta, hogy amit elődje, 
Frings kardinális 25 év előtt kezdemé
nyezett, lám milyen áldásos eredmény
nyel ajándékozott meg bennünket; mind
annyiunknak jókívánságait és főpapi ál
dását küldte. - Észak-Rajna-Wesztfália 
tartományának miniszterelnöke, Johannes 
Rau, elismerését fejezte ki afelett, hogy 
mi azon kevesek közé tartozunk, akik az 
állam támogatását évtizedek múltán is 
megköszönik. Levelét így fejezte be: 
„örülök, hogy a Szent István-telep lakói 
életükkel példázzák annak jelentőségét, 
hogy mit jelent egymáshoz tisztelettel 
közeledni és a másik ember vagy nép 
kulturális sajátosságát respektálni. Re
mélhetőleg követésre talál a példa."

A Rajna-Wesztfáliai Magyar Protestáns 
Gyülekezet pedig ezt írta híradójában: 
„Ma magyarok és németek, katolikusok 
és protestánsok együtt élnek és álmod
nak a »szent faluban«, egyetértésben és 
szeretetben. A Mindenható óvja és őriz
ze a kis falu minden házát és lakóját."

Jákli István 

formában. Megrendítő volt hallani, ami
kor a feltett kérdésekre 150.000 férfi aj
káról hangzott a válasz: „Hiszek!... El
lene mondok az ördögnek... Kitartok 
Krisztus és az ő Egyháza mellett!"

A szentségimádási órát követte az éj
féli szentmise, amelyet Goma y Thomas 
toledói bíborosérsek, Spanyolország prí
mása celebrált. Az átváltozás után 600 
pirosruhás ministráns kíséretében 300 
fehérkaringes pap vonult a padok közé, 
hogy a beláthatatlan nagyságú férfigyü- 
lekezetet megáldoztassa.

A mise hallgatóinak a száma 1938. má
jus 29-én, vasárnap délelőtt, meghaladta 
a félmilliót. Már a kora reggeli órákban 
megkezdődött a tömeg özönlése a Hő- 
sök-tere felé. Sűrű egymásutánban futot
tak be a pályaudvarokra az ország kü
lönböző vidékeiről érkező különvonatok. 
Nagy feltűnést keltettek a zászlóik és ze
nekaraik vezetésével felvonuló dorogi, 
ózdi és salgótarjáni bányászok és a fes
tői népviseletben keresztek és templomi 
zászlók mögé sorakozó falusi csoportok 
és az ugyancsak nemzeti viseletben fel
lépő külföldi vendégek delegációi.

A Szent Jobb országjárása az Aranyvonattal 1938-ban 
az Eucharisztikus Kongresszus után

„A sűrűn érkező hívők serege — ol
vassuk az egyik helyszíni tudósító be
számolójában — csakhamar teljesen el
lepte a Hösök-terét és a Városligeti tó 
lecsapolt mezőit, úgy, hogy jóval a szent
mise megkezdése előtt megteltek már a 
teret környező utcák is, nagy csoportok 
helyezkedtek el az egész Városligetben 
és ellepték az Andrássy útnak a Hősök- 
tere és a Körönd közé eső részét is."

A szentmisét celebráló pápai legátust 
a vendég kardinálisok, érsekek, püspö
kök és papok százainak liturgikus ruhák
ba öltözött serege kísérte az oltárhoz. 
A menetet 600 pirosruhás ministráns nyi
totta meg.

Az áldoztatást most is háromszáz pap 
végezte. Mindegyiküket két-két minist
ráns kísérte.

A szentmise végén az akkor már sú
lyos beteg, de a halálos kórral hősiesen 
küzdő nagy magyar jezsuita, Bangha pá
ter, a kongresszus egyik főrendezője, be
jelentette, hogy XI. Piusz pápa beszédét 
fogja közvetíteni a rádió. Az Egyház fe
je kezdetben kissé remegő, de egyre 
erősödő hangon valamikori budapesti 
látogatása emlékeinek a felidézésével 
kezdte a szózatot. Majd a fenyegető kül
politikai helyzetre célozva olyan béke 
„méltóságát" kívánta hazánk és népünk 
számára, „ amely a magyar nemzetet 
megilleti" ... Befejezésül figyelmeztette 
a kongresszus magyar és külföldi részt
vevőit, hogy a nagy eucharisztikus talál
kozás jelszaváról, a „vinculum caritatis"- 
ról, a szeretet parancsáról otthonaikba 

és szülőföldjükre visszatérve se feled
kezzenek meg.

A világkongresszus záró manifesztá- 
ciója, a Szent István bazilikából a Hösök- 
terére vonuló körmenet, május 29-én, 
vasárnap délután zajlott le.

„Percnyi megállás nélkül négy és fél 
órán át hömpölygött a hívők ezerszínben 
pompázó menete." Képviselve volt ott 
az egész Magyarország, a környező or
szágok, a Szovjetunió és Hitler Harma
dik Birodalma kivételével Európa min
den népe és kisebb-nagyobb küldöttsé
gein keresztül az egész katolikus világ.

A látvány felejthetetlen volt annak is, 
aki résztvett benne és annak is, aki né
zőként az Andrássy út két oldalán fel
állított rendőrkordon mögötti tömegben 
szorongott, vagy a színes szőnyegekkel 
és égő gyertyákkal díszített bérházak ab
lakaiból csodálkozott le az Oltáriszent
séget imával és énekkel kísérő hívek 
százezreinek a processziójára.

Ragyogó napsütésben indult el a kör
menet a Bazilika elől. Mire azonban az 
Operához ért, nyugat felől már nehéz 
felhők tornyosultak a város fölött. A 
Köröndnél esni kezdett. A Hösök-terére 
pedig már zuhogó esőben érkezett meg 
a menet.

De nemcsak a papság, hanem a hívek 

is a helyükön maradtak. A téren vára
kozó százezrek szintén. A vihar és az 
égzengés mintegy aláfestette a milliós 
tömeg szívből jövő énekét. Megrendítő 
látvány volt — írja a tudósító - amikor a 
két mennydörgés közt elhangzott „Te 
Deum" és „Tantum ergo" után a pápai 
legátus az oltár magasából a Legszen
tebbel megáldotta a térdreborult tömeget.

A pápai legátus záróbeszédét a rossz 
idő miatt este a rádióban mondta el. 
Miután figyelmeztette a résztvevőket, 
hogy a jó és rossz drámai küzdelmében 
senkinek sincs joga ahhoz, hogy közöm
bös legyen, kiemelte „a magyar közön
ség példátlanul fegyelmezett magatartá
sát" és kifejezte azt a reményét, hogy 
„e szép napok emléke" örökre meg fog 
maradni a hívők millióinak emlékeze
tében. ■

„Szerelmes atyámfiai, nagy szerel- 
metes szolgálattal és ájojtatásos há
laadással tartozunk ez bódogságos 
szent királnak, ki miatt annyi sok 
lelki, testi jókat érdemlettünk."

(A „Névtelen Karthauzi" beszédé
ből. Érdy-kódex, 16. sz. eleje.)

A legközelebbi, azaz a 44. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust Dél-Korea 
fővárosában, Szöul-ban rendezik meg 
1989. október 5—8 között „Christus Pax 
Nostra" — Krisztus a mi békénk mottó
val. Az első ilyen kongresszust 1881. jú
nius 28-30 között a franciaországi Lilié
ben tartották XIII. Leó pápasága alatt, 
az utolsót az Afrikai Kenya fővárosában, 
Nairobi-ban 1985 augusztusában.
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A Szentkorona diadalmenete 1790-ben
Hosszú lenne nyomrol-nyomra követ

ni a Szentkorona útját, amely a francia 
pápa, II. Szilveszter trónjától, Rómá
ból indult el s annyi viszontagságon át 
egészén az Amerikai Egyesült Államo
kig vezetett és onnan — éppen tíz eve 
— tért haza Magyarországba. Most te
hát a Szentkorona életének csak egyet
len epizódját elevenítjük fel.

Mint tudjuk, II. József nem koronáz
tatta meg magát, így a magyarok sze
mében csak „kalapos király’ maradt. 
A Szentkoronát pusztán mint műkincset 
vitette a bécsi kincstárba a birodalom 
többi koronája közé. Halála előtt még
is kiengesztelődött a magyarokkal és 
még az ő rendelkezésére került a ko
rona Budára.

A háromnapos út valódi diadalme
net volt. A magyar testőrgárda hat vi
téze és a koronaőrök tették a díszkísé
retet. Egyik vármegyehatártól a másikig 
lovasbandériumok kísérték, a céhek jel
vényeikkel, zászlóikkal vonultak eléje és 
végig az útvonalon az ujjongó nép „Él
jen a magyar szabadság” kiáltással fo
gadta.

Győrben bevitték a székesegyházba, 
ahol Szent László hermája mellé he
lyezték. Budára érkezését 500 ágyúlö
vés adta hírül a Várból. Estére kivilá
gítást rendeztek, a főúri palotákon a 
Szentkorona világító képe volt látható, 
és a piarista tudós nyelvész és költő, 
Révay Miklós fenkölt sorai ragyogtak:

Napunk virradása
Egünk derülése
Szabadság épsége 
Óhajtásunk célja
Panaszunk szünete

Hazánk ájulása 
Törvényünk ereje 
Nemzetünk élete 
Sebünk orvoslása 
Örömünk kezdete

Ezek a zengzetes sorok jellemző kife- 
fejezői az akkori nemzeti érzületnek, ki
érezni belőlük a II. József alatti elnyo
másból felszabadult, hirtelen feltörő új 
nacionalizmus hevességét. Az országos 
felbuzdulást eleven színekkel, pompá
san írja le Kazinczy Ferenc, aki a ko
rona tiszteletére sietett Budára s amit 
látott, érzett, azon frissiben papírra ve
tette:

„József leküldé koronánkat, a jegy
gyűrűt a király és nemzet között, 
Budára, s akkor lobbanánk örömre. De 
örömünk sok és szép jelenségei közt va- 
lának olyanok is, melyeken nem lehete 
nem mosolyogni, bár a tisztelet a mo
solygást tilthatá (...) A nadrágocskák, 
hacukák, libernyákok egyszerre tűntek 
cl. Gombkötőink nem győzék verni az 
aranyzsinórt, sujtást, kreppin-rojtokat, 
paszomántot; s Erdélyben, hol minden 
aranyfonál elfogyott, Kassáról mene a 
kalpagrojt és mentekötő s nem posta- 
szekeren, hanem hogy négy nap alatt 
már vehessék, a leveleket hordó postán. 
Esztendővel ezelőtt már lehete látni 
kurta mentéket; Terézia és József alatt 
azt térdig érő hosszaságban hordottuk, 
hogy a frakkhoz és strimpflihez hason
lítson, de most a hosszú menték is el
tűntek (...) Lobogott a Zrínyi kucsmá
ja minden fejen, pipacsszín posztóból, 
fekete magyar bárány prémjével, s en
nél eszcsb fejfedőnk nem lehete, mert 
legolcsóbb volt s legalkalmasb; lobo
gott a kócsagtoll a nyusztos kalpago- 
kon, s prémet (ti. bajuszt) növete szája 
felett minden.

Az asszonyi nem vetélkedék a miénk
kel a nemzetiség külső jelenségei vise
lésében s a párisi lipántok helyett asz- 
szonyságaink fekete csipkés kontyokat 
vevének fel, leányaink pártákat s dere
kaikat vállakba szoríták (. ..) posztóból 
varraták zöld mentéjiket, fejér mellé

nyeiket s veres szoknyáikat s fekete bár
sony csákócskát nyomtak fejeikre. Csak 
az a híja volt, hogy kardot is kössenek.”

Kazinczy maga is őrséget állt a Szent
korona mellett. Ott a korona őrszobá
jában, tele fiatal lelkesedéssel, írta le az 
előbbieknél is szárnyalóbb sorokat:

„Édes álom-e, vagy valóság, amit lá
tok? Budának utcáin nem az az elasz- 
szonyosodott, elpuhult nép tolong, me
lyet még tavaly láttam sétálgatni (. . .) 
íme férjfiaink és asszonyaink elhányták 
a kölcsönzött öltözetet; elállottak a ká
ros idegen szokásoktól! (...) Gyönyör
ködve beszélnek azon a nyelven, me
lyen Etele és Etelka beszélt, s nemes

Ének Szent István királyról
RÉSZLET EGY 17. SZÁZADI NÉPÉNEKBŐL

Hatalmas Úr Isten, szerelmes Királyunk, 
Áldott Jesus Christus, Mennyei Szent-Urunk: 
Fiaid te-hozzád minnyájan folyamunk, 
És szívből te-néked Szent Atyánk kiáltunk.

Bátorítsad kérünk, mi gyarló sziünket 
Te szent Mulasztóddal; testi félelmünket, 
Szent akaratodhoz szabjuk életünket, 
Azért zabolázd-meg feslett erkölcsünket.

Azt mindenek-felett, adgyad örömökben, 
Hogy részesülhessünk gyönyörűségedben, 
Szent István Királlyal te dicsőségedben, 
Dícsírjünk, és áldgyunk az magas Meny égben.

Az kinek ma vagyon Szent innepe napja, 
És az Keresztyénség nagy örömmel áldgya: 
Magyar Nemzetségnek ki első Királlyá, 
Vala az Christusnak Szentséges szolgája.

Esztergom Várában világra születik,
Szent Albert Püspöktől megkereszteltetik:
Szent István nevére legottan nevezik, 
Kiben az Istennek Malasztya lakozik.

Attya holta-után, Szent István mely Szentül,
Viselé mindenben magát Istenesül,
Fárada Christusért igen szüntelenül, 
Szentnek hivattatnék méltán mindenektiil.

Utolsó óráján az ő halálának,
Ajánlá Országát az Szűz Máriának: 
Viselné gondgyokat meg-tért Magyaroknak, 
Esedezzék értek áldott Szent Fiának.

Kájoni: Cantionale Catholicum, 1676.

Hírek - események
Vitéz János születésének 580. évfor

dulójáról emlékezik meg idén Esztergom 
városa. A tudományok és művészetek 
nagy mecénása az esztergomi Várhe
gyen reneszánsz palotát építtetett. A 
mostani ünnepségek során a Keresz
tény Múzeum és a Balassi Bálint Mú
zeum közös kiállításon mutatja be Vitéz 
János életművét. A Várhegy lejtőjén még 
ebben az évben elhelyezik egészalakos 
szobrát és a bazilika altemplomában res
taurálják a főpap márvány síremlékét.

A szegedi József Attila Tudomány
egyetem díszdoktorrá avatta P. dr. Lu
kács László S] professzort, a Jézus Tár
saság római Történeti Intézetének kuta
tóját. A jezsuita történettudóst, aki a 
szegedi egyetemen tanult, világszerte a 
katolikus egyháztörténet, az egyetemes 
művelődéstörténet és a jezsuita-rend tör
ténetének kiemelkedő kutatójaként is
merik.

Farkasfalvy Dénes lett a magyar cisz
terciek „Dallasi Miasszonyunk” (Our 
Lady of Dallas, Texas) apátságának új 
apátja. Farkasfalvy Dénes Székesfehér
várott született 1936-ban. Pannonhal
mán érettségizett, jogot tanult Budapes
ten, filozófiát és teológiát Rómában. 

elpirulással vallják meg, hogy megcsa
lódtak, midőn megromlott ízlésűk szebb
nek tartotta azt a döröngő zordon nyel
vet, (ti. a németet) amely semmire sem 
alkalmatosabb a despotai hideg paran
csolásnál. Ó ne háborítsa fel senki bol
dog elragadtatásomat fagyos okoskodá
saival; engedjen szabad folyamatot bol
dog örvendezésemnek s gyúlassza pél
dám után szívét annak érzésére, amit 
szívem érez!”

Kazinczy szép leírása is arról tanús
kodik, hogy a Szentkorona nemzeti tör
ténelmünknek nemcsak beszédes tanúja, 
hanem annak állandó, cselekvő tenye-

1961-ben szentelték pappá az ausztriai 
Lilicnfeldbcn. Egy év múlva doktorált 
ugyancsak Rómában. Később matema
tikai diplomát szerzett az USA-ban, 
majd Rómában és a jeruzsálemi Fléber 
Egyetemen folytatott biblikus tanulmá
nyokat. Tanulmányai és könyvei ma
gyar, francia és angol nyelven jelennek 
meg. Zsoltároskönyve a kismartoni (Ei- 
senstadt-i) Prugg Verlag-nál 1975-ben, 
a Breviárium himnuszaiból készült for
dításai a budapesti Szent István Társu
latnál 1984-ben, Zsolozsmáskönyve a bé
csi OMC-nél látott napvilágot. (M. K.)

A Budai várat és Hollókő községet Pá
rizsban felvették az UNESCO nemzet
közi listájára, amelyen a világ legérté
kesebb kulturális és természeti kincseit 
tartják számon, pillanatnyilag mintegy 
300-at (Athéni Akropolisz, Kínai Nagy 
Fal, Velence, Pisai ferdetorony stb.). Ez
zel kapcsolatosan a magyar államnak kö
telezettséget kellett vállalnia, hogy a Sza- 
badság-hídtól a Margit-hídig többé nem 
építenek olyan magas épületeket, mint 
a mai Duna-parti szállodasor némelyike. 
Hollókő esetében pedig a régi falut zöld 
övezettel kell elhatárolni az újonnan 
épült házaktól.

Szent Imre ereklye 
Heessenben

A több mint ezeréves Heessen város 
(Westfália) másfél éve templomot épí
tett a nemzetek barátságának jegyében. 
Ezt jelképezik a templomban a világ 
minden részéből küldött vallási vonat
kozású emlékek (pl. kövek Szent Péter 
sírjából, kolostorokból, piramisokból), 
amelyeket az oltáron, vagy körül a fa
lakon helyeztek el. Ebbe a templomba 
a magyar prímás, Paskai László bíboros, 
esztergomi érsek Szent Imre ereklyét 
küldött, amelynek méltó helye az oltár 
közelében lesz. Az ereklye átadása két 
napos ünnepséggé bővült. Április 23-án, 
szombaton a német cserkészek vendé
gül látták a környékbeli magyar fiata
lokat közös játékra, táborozásra. Más
nap, vasárnap de. a zsúfolásig megtelt 
heesseni templomban a Bochum-Essen-i 
magyar cserkészek adták át ünnepélye
sen a Szent Imre ereklyét. A szentmisén 
a frankfurti magyar lelkész, P. Matya- 
sovich Henrik tartotta a szentbeszédet. 
Szentáldozás után Gounod „Ave Ma- 
ria”-ját és a magyar Szent Imre éneket 
Münnichné Akontz Ildikó művésznő ad
ta elő. Mise után közös magyar-német 
műsor következett.

A münsteri missziós értesítőből

„A magyar kereszténység 
forrásvidéke“

Ezelőtt ötven esztendővel az első szent 
király halála 900. évfordulójának mél
tó megünneplésére készült az egész or
szág. Tehát Veszprém vármegye is. Er
ről írt Csehi Ferenc főszerkesztő részle
tes beszámolót 1937. május 22-én a 
Somlóvidék című hetilapban.

Történeti képbe állítva ismertette, mi
szerint a törvényhatósági bizottság „a 
vármegye ősi hagyományainak a szent
istváni keresztény államalkotáshoz min
den más magyar vidéknél szorosabb 
kapcsolataira emlékezve — kitörő öröm
mel határozta el, hogy a jubileumi ün
nepségekből méltó részét kiveendő a ma
gyar királyi kormányhoz felirattal és 
követséggel fordul”. A feliratot Jékey 
Ferenc főispán vezetésével nyújtotta át 
a vármegye küldöttsége Darányi Kál
mán miniszterelnöknek és Hóman Bá
lint kultuszminiszternek.

A Somlóvidék Bulcsú vezér szállás
földje volt; seregének harcosait — ta
lán éppen a még élő somlóiak, devecse- 
riek őseit — Szent Vikbert Gembloux-i 
apát 954-ben nagy számban térítette a 
keresztény hitre. Koppány vezér somo
gyi hadai meg Somló vidékét pusztítva 
vonultak Veszprém környékére, hogy 
megütközzenek István nagyfejedelem 
seregével. István győzött, s így lett „a 
veszprémi föld a magyar kereszténység 
forrásvidéke”. Annál is inkább, mert 
— írja Csehi Ferenc — „Gizella király
nő midőn Veszprémet választotta szék
helyéül s a veszprémi apácakolostort 
avatta missziós munkája középpontjává, 
a keresztény hittérítés női müvének — 
mely a maga csendes és békés jellegével 
sokszor hatásosabb — főhelyévé vár
megyénk székvárosát tette meg.”

Veszprém városa tehát Szent István 
államalkotó művének nagy tanúja. Ám 
„Amikor a nagy király megdicsőülését 
ünnepli az ország, lehetetlen megfeled
kezni az első magyar királyné szent em
lékének ünnepléséről, amelynek egyes- 
egyediil Veszprémben lehet országos 
központja és színhelye." S így lön.

J. I.
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t Közi Horváth József 1903-1988
, Május 30-án délelőtt helyezték örök nyugalomra Közi Horváth 

József papai prelátust München közelében, az Oberhaching-i temető papi 
knptajaba magyar és német híveinek, paptársainak kíséretében. A gyászmisét 
a München-Freisingi Érsekség és a Német Karitász Szolgálat képviseletében 
Müller prelátus, mondta, amelyben meleg hangon emlékezett meg a Szent Rita 
Otthon lelkészének gazdag és hűséges lelkipásztori szolgálatban töltött életé
ről. Magyarul dr. Eperjes Ernő, ny. müncheni plébános idézte fel az eltávo
zott fiatal korának győri emlékéit. A magyar és német nyelvű temetési szer
tartás kereteben Fejős Ottó németországi főlelkész a magyar papság, dr. Vida 
István az egykori munkásmozgalmi munkatársak és Kovács K. Zoltán a mün
cheni magyar hívők, tisztelők és volt diákjai nevében tekintett vissza Közi 
Horváth József közéleti, írói és lelkipásztori életművére.

Úgy ment el az élők sorából, mint 
ahogy utolsó 25 évében élt, csendesen, 
szerényen, lelkipásztori szolgálatban ké
szülve a találkozásra Krisztussal. Pedig 
voltak évek, amikor éppen a hangja, ki
váló szónoki képessége jellemezte egyé
niségét. Évtizedeken át mozgósította 
vele előbb a hazai társadalom szociális 
lelkiismeretét, majd a külföldi magyar
ság erkölcsi és politikai ellenálló képes
ségét.

A Sopron megyei Agyagos községben, 
szegény, négy gyermekes földműves csa
ládból született 1903. szeptember 25-én. 
Előbb piarista, majd bencés diák volt. 
1927-ben szentelték pappá Győrben. 
Püspöke 1931-ben a kisszeminárium 
prefektusává nevezte ki és rábízta a 
Káptalan napilapjának, a Dunántúli 
Hírlapnak a szerkesztését. Keze alól 
került ki az Igazság című, elsősorban 
a szegények gondjaival foglalkozó havi 
újság is. írásainak bátor és határozott 
hangja egyre ismertebbé tette nevét és 
így nőtt bele mind jelentősebb közéleti 
szerepébe. Felvirágoztatta a magyar kc- 
resztényszocialista mozgalom egyik ala
pítója, Giesswein Sándor prelátus 1898- 
ban létesített munkásmozgalmi egyesü
letét, majd tagja lett a város törvény
hatósági bizottságának.

A szociális reformok harcosa

Nagy elődjének példáját követve a 
mind jobban iparosodó Győr és kör
nyéke munkás társadalma erkölcsi, tár
sadalmi és gazdasági felemelése, a szo
ciális igazságosság és gyökeres társadal
mi reformok megvalósítása lett lelki
pásztori és közéleti tevékenységének fő 
mozgató ereje. Az 1935-ben újjászerve
zett Katolikus Akció első országos fő
titkáraként írásban és szóban működött 
közre az ország közvéleményének moz
gósításában a szociális elmaradottság 
megszüntetésére. Együtt küzdött a töb
bi katolikus társadalmi reformmozgal
makkal, elsősorban az Egyházközségi 
Munkás-szakosztályokkal (EMSZO) és a 
Magyar Dolgozók Országos Hivatás
szervezetével (HSz). Európai viszony
latban is a legnagyobb példányszámban 
adta ki XI. Pius pápa nagyjelentőségű, 
magyarra fordított körlevelét, a szociá
lis reformokat sürgető „Proletárok meg- 
váltásá”-t, a kommunista téveszméket 
leleplező „Korunk legnagyobb veszedel-

A PAPSÁG A GYÁSZSZERTARTÁSON

A képen balról jobbra: Pfr. Sanftl, dr. Cserháti Ferenc, v. Kölley György, 
Fejős Ottó főlelkész, Pfr. Kanzler, dr. Frank Miklós, Franz Müller prelátus, 

dr. Eperjes Ernő (a pult mögött), Balogh Vince és Dekán Schmid

mé”-t, valamint a német nácizmus el
len kiadott „Nemzetiszínű pogányság”- 
ot. Nagy érdemei voltak az 1938-as 
Szent István jubileumi év és a budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz- 
szus munkaprogramjának és ünnepsé
geinek rendezésében.

Sohasem szakadt meg kapcsolata 
Győr munkástársadalmával sem. 1938- 
ban keresztény szociális programmal or
szággyűlési képviselővé választották a 
kormánypárt képviselőivel szemben. 
XII. Pius pápa érdemei elismeréséül 
1941-ben pápai kamarássá nevezte ki. 
1944 márciusában egyedül tiltakozott 
az országgyűlésben a náci német meg
szállás ellen.

De nemcsak az elesettek társadalmi és 
gazdasági felemeléséért küzdött. Végig 
vonult életén a fiatal értelmiség vallás
erkölcsi és világnézeti nevelésének szol
gálata is. 1929 és 31 között a soproni 
Szent Imre Kollégium tanulmányi fel
ügyelője volt, a 40-es évek első felében 
a budai Szent Imre Kollégium prefek
tusa, 1945-ben rövid ideig igazgatója 
lett. A későbbi években is feladatának 
tartotta a felnövő nemzedék nevelését.

Töretlenül tovább az emigrációban

Az erősödő kommunista rendőrható
sági befolyás elől 16 hónapi bujdosás 
után 1947 elején menekült külföldre. 
Emigráns életét Innsbruckban a tiroli 
magyar menekültek lelkipásztori gondo
zásával kezdte, majd Párizsban életre 
hívta a külföldi magyarság keresztény 
és demokratikus mozgalmát. Ennek lett 
politikai szószólója a New York-i Ma

gyár Nemzeti Bizottmányban, valamint 
számos nemzetközi fórumon.

Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc leverése után sem vesz
tette el jövőbe vetett hitét. Előbb az 
európai keresztény magyar közvélemény 
nevében folytatta közéleti tevékenysé
gét, majd figyelme mindinkább lelki- 
pászori és írói hivatása felé fordult. 
1957 és 65 között ismét magyar egye
temisták nevelésével foglalkozik Mün
chenben a kelet-közép-európai katolikus 
diákotthon, a Paulinám vezetőjeként. 
Brannenburgban értelmiségi lelkigya
korlatokat indít, amelyek sorozata ma 
is folytatódik a München-Freising-i egy
házmegye lelkigyakorlatos házában.

Az érsekség 1965-ben nevezte ki az 
idős betegek Oberhaching-i Szent Rita 
Otthonának lelkészévé, ahol 23 éven 
át nagy odaadással látta el feladatkörét 
a soproni Isteni Megváltó Lányai szer
zetesrend nővéreivel együtt. Számtalan 
előadás, tanulmány, cikk, különkiad- 
vány és könyv tanúskodik megalkuvást 
nem ismerő hivatástudatáról. A külföl
di keresztény szellemű újságok, köztük 
az Életünk hasábjain ismételten felidéz
te Szent István királyunk szellemi ha
gyatékát, Szent Erzsébet tiszteletét és a

Hírek - események
A Vatikánban II. János Pál pápa május 

28-án titkos konzisztóriumot tartott. A 
bíborosok ülésén bíborossá avatott 25 
főpapot, köztük Paskai László esztergo
mi érseket, Magyarország primását.

•
Hans Urs von Balthasar, századunk 

egyik legnagyobb katolikus hittudósa, 
június 25-én, 82 éves korában Bázelben 
elhunyt. Balthasart a pápa érdemei el
ismeréséül bíborossá nevezte ki és június 
28-án kellett volna átvennie a bíborosi 
kinevezési okmányt. Balthasar anyai 
ágon magyr származású, Apor Vilmos, 
a vértanú győri püspök unokafivére 
volt.

*
A Genfi Nemzetközi Könyv- és 

Sajtókiállítás (május 11 és 15 között) 
Nagy díját („Grand Prix Jean-Jacques 
Rousseau 1988”) Lustiger párizsi érsek 
nyerte el „ Le choix de Dieu” (Isten vá
lasztása) c. könyvével. A kiállításon az 
emigrációs magyar irodalmat a Genfi 
Magyar Club és a Svájci Magyar Iro
dalmi és Képzőművészeti Kör közösen 
mutatta be.

*

Az Eisenstadt-i / Kismarton-i egyház
megyei bíróság ünnepélyes ülés kereté
ben befejezte az „Isten szolgája dr. 
Batthyány-Strattmann László hősies eré
nyeire vonatkozó tanúkihallgatásokat. A 
per anyagát, beleértve a szombathelyi 
anyagot is, László István püspök, a per 
hivatalos actora, fölterjesztette a vati
káni Szenttéavatási Kongregációhoz. 
László püspök az említett ülésen annak 
az óhajának adott kifejezést, hogy a ma
gyar és a burgelandi egyház minél ha
marabb a boldogok sorában tisztelhesse 
a „szegények orvosát”.

*
A szülészeti orvostudomány 11. euró

pai kongresszusának 1300 résztvevője 
előtt mondott beszédében a Szentatya 
arra buzdította az orvosokat, hogy őriz
zék meg érintetlenül orvosi tevékenysé
güket bizonyos társadalmi és ideológiai 
nyomásoktól. Ne engedjenek a kísértés
nek, amely az új technológiákkal való 
visszaélésekre csábít. Az orvosi éthosz 
az emberiesség hosszú hagyományából 
táplálkozik. Igazodjanak mindig az er
kölcsi normákhoz és a Teremtő atyai

magyar-bajor történelmi kapcsolatok 
emlékeit, számos esetben eredeti kuta-
tások alapján. Csendes visszavonultság- 
ban szorgalmasan dolgozott Apor Vil
mos, a vértanú győri püspök két kiadást 
is megért életrajzán és megörökítette 
Mindszenty József bíboros prímás taní
tását és életáldozatát számos cikkben, 
tanulmányban és öt nyelven megjelent 
életrajzi munkájában. Az Életünk jú
niusi száma közölte visszaemlékezését 
a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusról. (Befejező része mostani 
számunkban.) Ez volt utolsó írása, a- 
melyet nagy betegen, tolószékben ülve, 
de mindvégig friss szellemének utolsó 
összeszedettségével írt, annak világos tu
datában, hogy betegsége egyre közelebb 
viszi az Örök Hazához.

Közi Horváth József halálával a 30- 
as évek közepével kezdődő hazai kato
likus reformkorszak erkölcsi, szociális és 
politikai megújulást sürgető nagy nem
zedékének egyik iránymutató egyénisé
ge távozott sorainkból 85 éves korában. 
Annak reménykedő tudatában őrizzük 
emlékét, hogy hosszú és termékeny éle
tének természetfölötti síkján, a Gond
viselés színelátásában tovább dolgozik 
országunk és egyházunk sorsának jobb- 
rafordulásáért.

Kovács K. Zoltán

akaratához Erkölcsileg tilos a magza
tokon végzett kísérletezés. Az életet 
tisztelni kell minden szakaszában. Az 
élet szent é> bizonyos deformálódás sem 
indokolhatja a magzat vagy a csecsemő 
halálra ítélését. (M. K-)

*
Becslései; szerint az Ukrán Szovjet 

Köztársaságban 35 millió ukrán él, ebből 
5 millió a katolikus. Jóllehet 1946-ban 
Sztálin rendeletére hivatalosan megszűnt 
a katolikus ukrán egyház, ennek ellené
re még kb. 13 ukrán katolikus püspök és 
mintegy ezer pap él Ukrajnában. A kül
földön szétszórt 2 millió ukránnak 20 
püspöke és ezer papja van. Főpászto
ruk Lubaczyski bíboros, Lwów-i (lember- 
gi) főérsek.

*
Magyarországon az alkohol- és ideggon

dozókban nyilvántartott alkoholis
ták száma gyorsan emelkedik. 1970-ben 39 
ezer, 1980-ban 50 ezer, 1985-ben 65 ezer 
alkoholbeteget regisztráltak. Alkoholos 
májzsugorban 1980-ban 1550-en, 1985-ben 
már háromezren haltak meg.

*

Zaire afrikai állam 30 millió lakos
ságában csupán 10 ezerre tehető az eu
rópaiak, többségükben belgák száma. Vi
szont a zairei katolikus egyház Afrika 
legnépesebb keresztény közössége, jólle
het alig több mint cgyszázados múltra 
tekinthet vissza. A katolikusok 1920- 
ban még nem érték el az összlakosság 5 
°/o-át sem, 1985-ben már 48 °/o-ot kép
viselnek. A nagyobb városokban szám
arányuk a 70 %-ot is meghaladja. A 
püspöki kar teljes egészében bennszülött 
főpapokból áll. Az egyházmegyei pap
ság, a szerzetesek és szerzetesnők száma 
állandóan növekszik. Kinshasa, a fővá
ros katolikus teológiai fakultásán 1985- 
ben 400 növendék tanult.

Új törvényt kíván Gorbacsov szov
jet pártfőtitkár életbe léptetni a vallás
szabadságot és a lelkiismereti szabadsá
got illetően. A világháború óta első íz
ben történt, hogy egy pártfőtitkár meg
beszélést folytatott az orosz ortodox 
egyház vezetőivel. Gorbacsov kijelentet
te: „A vallásos hívők szovjet polgárok, 
munkások és hazafiak, akiknek joguk
ban áll kifejezni saját meggyőződésü
ket."
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Mint főpásztoruk álltam 
melléjük

PRÁGAI BESZÉLGETÉS TOMASEK BÍBOROSSAL

Regensburgi magyarok között

Aki Prágában jár és kiér a házak 
közül a Moldva-folyó partjára, an
nak tekintetét először a Károly-híd 
felett magasodó, a Szent Vitus szé
kesegyházzal koronázott Hradzsin 
vonzza magához. A Szent Vitus a 
prágai érsekek főtemploma, mellet
te a királyi vár pedig a cseh és az 
európai történelem jelentős esemé
nyeinek színhelye. Itt a várdombon, 
a történelmi levegőt árasztó épületek 
egyikében él FrantiSek Tomasek bí
boros-érsek, a csehek 89 éves metro- 
politája. Hivatali szobájában beszél
gettem vele hosszú és nehéz élet- 
útjáról, valamint a rábízott egyház 
sajátos helyzetéről. A háború utáni 
időkről a következőket mondta el:

1949-ben születtek meg az egyházra 
vonatkozó állami törvények, melyeket 
azonban nem előzte meg az állam és az 
egyház közötti tárgyalás. Ezzel az egy
házat „államosították”. Ennek követ
keztében az elmúlt évtizedekben megle
hetősen alárendelt helyzetben éltünk. 
Csak az működhet papként, akinek er
re az állam engedélyt ad. A szeminá
riumba jelentkezőknek csak mintegy fe
le kapja meg ezt az engedélyt. A püspö
kökkel is hasonló a helyzet.

Az elmúlt időben többször olvashat
tunk a katolikus sajtóban a Pacem in 
terris nevű -papi csoportról, mely a 
Szentszék bírálatát váltotta ki. Milyen 
szerepet tölt be ez a csoport az itteni 
egyházi életben?

Ezt a csoportot a Szentszék 1982-ben 
helyezte tilalom alá. Papi csoportok az 
első köztársaság idején is voltak ná
lunk, ezek azonban a papság problé
máival és egyházi kérdésekkel foglal
koztak. A Pacem in terris nem ezt te
kinti feladatának, hanem olyan társa
dalmi kérdésekhez való hozzászólást, 
mely nem az egyház feladata. A II. va
tikáni zsinat egyértelmű tanítást ad ar
ról, hogy mi a papok és mi a világiak 
feladata az egyházban.

Néhány éve egy szlovákiai magyar 
paptól hallottam, hogy a 60-as évek vé
gén működött itt egy „Zsinati Megúju
lás” (Koncilná obnova) nevű mozgalom, 
melyet ön irányított. Milyen tevékeny
séget végeztek akkor?

A mozgalom célja a II. vatikáni zsi
nat által hozott változások csehszlová
kiai megvalósítása volt. Ezekből azon
ban csak minimális eredmények való
sultak meg. A 70-es években sajnos nem 
élhetett tovább a mozgalom.

Az idei esztendő jelentős eseménye 
egy öl pontból álló petíció, mely az 
egyház helyzetének normalizálását sze
retné elérni. Ezt ön mint első aláíró 
támogatja és egy levelében is a kezde
ményezők mellé állt. Ez azért is jelen
tős, mert vannak, akik ún. „illegális 
egyház” akciójáról beszélnek. Beszél
getésünk elején említette, hogy a felve
tett kérdésekről tárgyalások kezdődtek 
a felek között, tehát az „akció” még 
nincs lezárva. Mi az, amit a jelenlegi 
helyzetben el tud mondani a magyar 
katolikus olvasóknak?

A peticiót morvaországi világi hívők 
kezdeményezték, akik a katolikus egy
ház tagjai. Én mint főpásztoruk álltam 
melléjük. Eddig semmilyen hivatalos

* Az interjú, — amely teljes egészében a 
Katolikus Szemle legutóbbi számában je
lent meg — még a Csehszlovákia és a Va
tikán közti megállapodás előtt készült. 
Azóta Jan Lebedát és Antonin Liskát a 
prágai katolikus főegyházmegye segédpüs
pökévé, Jan Sokolt a nagyszombati egy
házmegye apostoli kormányzójává nevez
tek ki. 

válasz nem volt a kérdésekre, helyi szin
ten azonban voltak beavatkozások. Ide 
a hivatalomba a mai napig (áprilisi5- 
ig) 450 ezer csatlakozó aláírás érkezett 
az ország minden részéből. Az egyház 
99 °/o-át világiak alkotják, ezért fontos
nak kell tartani a kezdeményezésüket. 
A tavalyi szinódus éppen a világiaknak 
az egyházban betöltött szerepét vizs
gálta, közvetve talán ennek is hatása 
volt a kezdeményezőkre. A petíció 
pontjai a katolikus egyház álláspontját 
fejezik ki.

Miben látja az állam és az egyház 
közötti feszültségek okát?

Minden feszültség abból származik, 
hogy az állam úgy kezel bennünket, 
mintha az egyház, állami egyház volna. 
Mintha nem akarnák tudomásul venni, 
hogy a katolikus egyház feje a római 
pápa.

Milyen kapcsolatai vannak érsek úr
nak a világegyház távolabbi részeivel? 
És vannak-e magyar kapcsolatai?

Utazni sajnos életkorom és elfoglalt
ságom miatt csak Rómába tudok, aho
vá hivatalos ügyek szólítanak. Nincs 
sem segédpüspököm, sem titkárom, így 
magam intézem az érsekség adminiszt
ratív munkájának jelentős részét. Eb
ben csak az a pap segít, akivel az elő
szobában találkozott. Ö a város egyik 
plébániájáról jár fel szabadidejében. 
Ami kapcsolatom van, az a római köz
pontot leszámítva, néhány szomszédos 
ország püspökeinek, közöttük a berlini 
Meisner bíborosnak a látogatásaira kor
látozódik. Magyar püspökkel még csak 
Rómában találkoztam. Utoljára egyéb
ként 1938-ban jártam Magyarországon, 
az akkori eucharisztikus világkongresz- 
szuson. Érzem a magyar egyház szoli
daritását és örülnék onnan jött látoga
tóknak is.

Üzenetét odahaza nem fonom elhall
gatni. Köszönöm a beszélgetést.

„Dícsértessék a Jézus Krisztus” — 
mondja magyarul a búcsúzó szavakat a 
bíboros.

Virt László

EGY MONDATBAN
• Az osztrák pénzverde II. János Pál 
pápa látogatása alkalmából 500 schil
linges ezüst érméket bocsátott forga
lomba.
• A budapesti belvárosi főplébánián 
KÁLÓT emlékkiállítás nyílt mén, amely 
bemutatja a volt katolikus népfőiskolák 
működését.
• A szabad magyarság tüntetést ren
dezett május 8-án a bonni román kö
vetség előtt. Ez alkalommal tiltakoztak 
Ceausescu kisebbségi népirtó politikája 
és a 8000, főként magyar lakosságú fa
luk felszámolása ellen.
• A német püspöki kar az „Engel- 
werk” (Angyalok Műve) elnevezésű 
egyházi csoportoktól megvonta a mű
ködési engedélyt Németországban, mint
hogy — a megokolás szerint — a cso
portosulás filozófiai felépítése gnoszti- 
kus és kaballisztikus vonásokat mutat 
és eltávolodik az egyház tanításától.
• A Vatikáni Titkos Levéltárban — 
amely elsőrangú forrásanyagot nyújt 
nemcsak a vallás- és diplomácia-, ha
nem a társadalom- és művelődéstörté
netre vonatkozóan is — jelenleg az 
1922-ig terjedő időszak kutatható.
• Kilián Knörl „Mariahilli misszio
nárius” atyát Szimbabvéban agyonlőt
ték missziós állomásán.

Május elsején érkeztünk Regensburg- 
ba, éppen az ott vasárnaponként ne
gyed tizenegykor kezdődő magyarok mi
séjére. A magyar katolikusok németor
szági főlelkészét, Fejős Ottót és a tár
saságában érkező Sárkány Józsefet a 
misére igyekvő helybeli és a környező 
községekből beutazó magyarok üdvö
zölték barátságosan, valamint a tudósí
tót is, aki a két papot elkísérte.

Huszár József — egykori újpesti sza
bómester, mesterségét folytató régi re
gensburgi magyar —, úgyis mint a ka
tolikus magyarok gyülekezetének veze
tőjéül elfogadott, önkéntes egyházi ak
tivista, mutatta be a misére igyekvők 
legtöbbjét. Barátságos üdvözlések, tisz
ta magyar kieités, családias légkör. Meg
érkezett dr. Tölgyes Lajos, a miséző 
pap, a lelkipásztor. Erdélyből települt 
át még a 2. világháború után német 
földre s itt jó 30 éve látja el a hívek 
lelki istápolását. Kölcsönös bemutatás, 
bemutatkozás, rövid eszmecsere után 
mindannyian a misére mentünk. Sze
rény, hűvös és régi kis kápolna a ha
talmas történelmi levegőt árasztó dóm 
hátsó bejáratánál. A misére látogatók 
száma nem nagy, de a misén szépen, jól 
intonáltan és jól érthetően hangzik az 
ének, szívből fakadóan, mint az imád
ságok. A soronkövetkező énekek szá
mát Huszár úr hangos szóval jelzi. A 
harmóniumon Kapitány Mária kíséri az 
énekeket, látszik, összeszoktak az alkal
mi kántor és az állandó „kórus”.

Szentbeszéd nincs, csak az evangé
lium szavait olvassa csendesen a 80. esz
tendejéhez közeledő Tölgyes Lajos. Bú
csúzások is már ezek a misék, nyuga
lomba vonulni készül a tisztelendő úr, 
váltás kell Regensburg és környéke egy
házkörzet részére. Tudja ezt a pap, a 
hívek és az illetékes egyházi vezetés 
egyaránt. Sárkány András Tózsefet e- 
zért hozta el bemutatni Fejős Ottó fő
lelkész.

A magyarok miséje után került sor a 
közvetlenebb beszélgetésre. Közel a 
dómhoz található a Petershof nevű ven
déglő, ahol otthonosan foglalnak helyet 
a gyülekezet tagjai. Barátságos, külön te
rem, színhelye a magyarok — általá
ban — havonta ismétlődő összejövete-

• Az amerikai Zsidó Évkönyv 1988- 
as kiadása szerint 5 millió 814 ezer zsi
dó él az Amerikai Egyesült Államok
ban, az összlakosság 2,5 százaléka.
® Belgrádban megkezdték egy új 
szerb-ortodox katedrális építését, amely 
a világ legnagyobb ortodox temploma 
lesz; nem kevesebb mint 8 ezer négyzet
méteres alapterületével az isztambuli 
Hagia Szófiát is felülmúlja.
• Joachim Meisner kelet-berlini kar
dinális erőteljesen kritizálta és elítélte 
az (keletnémet állam által hirdetett és 
megvalósított) osztályharcot és faji gyű
löletet, kiemelve: „a marxi-lenini szisz
téma az osztályharcot ugyanarra a ní
vóra emeli fel, mint a katolicizmus a 
szeretetet.
• Elsősorban a „Zöldek Pártja” kö
veteli, hogy a magzatelhajtás-elleni tör
vényt szüntessék meg, a tett ne legyen 
büntetendő cselekedet és mindenki sa
ját belátása szerint dönthesse el, mikor 
tartja meg gyermekét (vagy mikor öli 
meg).
• Ugyancsak a zöldek követelik: az
állam ne támogassa — adó és más ked
vezményekkel — a családot; ezzel szem
ben egyenjogúságot követelnek a „sza
badon választott” életformák, így a ho
moszexuálisok és „leszboszi szerelem” 
hívei számára ■ 

leinek, alkalmas keret a hitélet folyta
tását jelentő dolgok átgondolására is.

Tölgyes Lajos szól először híveihez, 
életéről is említ néhány epizódot, talán 
többek számára új, a papról ritkán jut 
eszünkbe, ő neki is lehet magánélete. 
Említi Erdélyt, ahol felnőtt és pappá 
szentelték, Márton Áron püspököt, aki
re pár hete emlékeztünk egy róla szóló 
eseményjáték kapcsán, és értékeli a bé
kességet, mint az egyik legfontosabbat a 
hívők és nem hívők életében egyaránt.

Sárkány József is beszél önmagáról. 
8 éve érkezett Magyarországról Nyugat- 
Európába, szerzetesrendi pap, akinek 
otthon — rendhez tartozása miatt — 
csak mellőztetésben volt része. Jelen
leg Belgiumban él, onnét költözne át 
ide Rcgensburgba, azaz, hogy oda, ahol 
elszállásolása megoldható. A kérdés nem 
lényegtelen, azonban egyelőre nyitott.

A regensburgi érseki vikárius a stá
tus betöltéséhez szükséges havi javadal
mazást megígérte; fél egyházi státus u- 
táni fizetés tehát volna, ám a többi fel
tétel még rendezésre vár.

Itt, ebben a körzetben mintegy 500 
magyar él, megbízható számot senki 
sem tud. Nehezíti a magyar lelkészek 
tevékenységének németországi elismer
tetését, hogy sok itt élő magyar, mint 
német állampolgár van nyilvántartva, 
s így ők a német egyházközösségek tag
jai. A működő magyar gyülekezetek 
ezért is kell, hogy minél többször hal
lassák hangjukat, tudassák az egyházi 
vezetéssel: élnek, léteznek.

Szép Zoltán

GYŰJTÉS
AZ ERDÉLYI MENEKÜLTEKNEK

Elsősorban az erdélyi származású or
vosokhoz és jobbmódú honfitársainkhoz 
fordulunk a Magyarországra menekült és 
még Erdélyben élő magyar testvéreink 
megsegítésére. Gyűjtést indítunk, ame
lyet a megbízható és nemzetközileg is
mert egyházi szervezet, a „Speckpáter“ 
segélyszervezete közvetlenül juttat el a 
rászorulókhoz. Az adományokat egész 
Európából a következő csekkszám
lára kérjük befizetni: Kirche im Nőt Ost- 
priesterhilfe Deutschland e.V. — Ungarn- 
hilfe - Siebenbürgen —, Postgiroamt Mün
chen, Konto - Nr.: 3481 45-809, - BLZ 
700 100 80.

Az „Ungarnhilfe - Siebenbürgen" meg
jelölés feltétlen szükséges, így nem lehet 
a befizetett összeget más célra felhasz
nálni!

KÖZGYŰLÉS INNSBRUCKBAN
Innsbruckban a „Magyar Diákotthon 

Egyesület" — „Véréin Ungarisches Jugend- 
heim“ közgyűlése módosította az Egyesü
let nevét. Hivatalosan ezentúl Véréin Un
garisches Jugcndhcim und Kulturzcntrum, 
Innsbruck a neve.

A közgyűlésen esedékes volt az új el
nök és az új választmány megválasztása. 
Az egyesület elnöke lett dr. Szentkereszty 
György, nyug, takarékpénztári igazgató. 
Alelnök maradt Msgr. dr. Gróh Béla, aki 
továbbra is a Mindszenty Kollégium, te
hát a diákotthon és kulturcentrum igaz
gatója. Pénztáros dr. Szabados Péter geo
lógus és építészmérnök. Titkár, illetőleg 
jegyzőkönyvvezető dr. Meleghy Tamás e- 
gyetemi tanársegéd. A választmányi tag
ságukat megtartották továbbra is: Dr. 
Hofrat Inama Sternegg és dr. Fejes János. 
Pénztári ellenőr: Dr. Friedrich Reitlingcr 
gyárigazgató és dr. Fejes Jánosné bank
tisztviselő.
'■aMaimamHmaaimnnnaaaimaiaBi

Esztergomban, első királyaink székhe
lyén folytatják a Várhegy rekonstrukció
ját, így a középkori királyi palota feltá
rását. Rendbe hozzák a koraközépkori 
várfalakat s eredeti formájában kívánják 
rekonstruálni Vitéz János egykor messze 
földön híres függökertjeit.
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Magyarok Passauban

AUSZTRIA
Innsbruck: az utóbbi időben Tirolban 

az örökkévalóságba költözött testvéreink 
névsora az elhalálozás sorrendjében: vitéz 
Bcnkő Béláné, szüli. .Jakab Irén, elhunyt 
91 éves korában Absamban; — vitéz Bcn- 
kö Béla, m. kir. vezérőrnagy, sz. k. a Vi
tézi Szék törzskapitánya, 96 éves korában. 
Tirolban, a Hall-i temetőben nyugszik, az 
innsbrucki magyar egyetemisták támoga
tója; — Szauter László, zenetanár, a bu
dapesti opera és Innsbruckban a városi 
szimfonikus zenekar tagja. 82 éves korá
ban halt meg, Innsbruckban a Pradl-i te
metőben nyugszik; — Gombocz József, asz
talosmester, élt 53 évet, a Hall-i temető
ben helyeztük örök nyugalomra; — Cson
ka József, Sárvárott született, Innsbruck
ban városi kertész lett, minden magyar 
misén résztvett feleségével. Margitkával, 
79 éves korában. Hamvait kívánságára Sár
várott helyezték örök nyugalomra; — Dr. 
Pintér Magda, szül. Massány, Innsbruck
ban 81 éves korában temettük el; — Cser
halmi Lajos, m. kir. százados, élt 67 évet, 
Salzburgban a városi nagytemetőben nyug
szik; — Romhányi Árpád, gimnáziumi ta
nál’ és a volt inncsbrucki magyar iskola 
igazgatója, a magyar tanuló ifjúság fárad
hatatlan és áldozatkész oktatója és ke
resztény magyar nemzeti szellemű neve
lője. Bölcsője Nyitrán ringott és Komá
romban tanított a bencés gimnáziumban, 
nyugdíjazása után az innsbrucki Népfőis
kolán tanította a magyar nyelvet és irodal
mat. 94 éves korában, volt diákjai és ta
nártársai nagy részvételével temettük el 
Innsbruckban a Pradl-i temetőben; ■—■ Dr. 
Illyés Károly, Kolozsvár város főispáni tit
kára volt, ősi erdélyi család sarja. 1958- 
ban Innsbruckban megalapította a Tiroli 
Magyarok Egyesületét, mint csúcsszerve
zetet a magyar összefogás szellemében. 73 
éves korában Bécsben temették el; — lasz- 
kári báró Braunecker Antal, volt ország
gyűlési képviselő, a behívott 44 erdélyi 
képviselő egyik érdemes tagja. Mindenhol 
és mindvégig önzetlen szeretettel szolgálta 
magyar népünk ügyét. Innsbruckban 84. 
életévében halt meg és a Pradl-i temető
ben nyugszik; — Szabó Imre kántor tanító, 
Innsbruckban is, a Szent János templom
ban, a magyar miséken hosszú éveken át 
orgonáit és énekelt Isten nagyobb dicső
ségére és a lelkek javára. Élt 78 évet; — 
Fazekas Ilona, szül. Inámi Bolgár, férjé
nek Fazekas Emilnek a sírjában helyeztük 
örök nyugalomra 76 éves korában. Inns
bruckban, a Pradl-i temetőben. Németh 
Károlyt és feleségét Jolántát nagy köszö
net illeti meg, mivel „Cini nénit" hosszú 
éveken át önzetlenül ápolták elesettségé- 
ben. — Legyenek boldogok Nálad Urunk 
az örökkévalóságban!

A keresztség szentségében az újjászüle
tés kegyelmében részesültek: Zombori Szc- 
verin István, Z. György és Dalila harma
dik fia és Csermák Enikő, Cs. Zsolt és 
Zsuzsanna leánya.

Linz: Elhunyt Kiss-Szabó István honfi
társunk (4730 Waizenkirchen). Vak test
vérünk nehéz keresztet hordozott. Állandó 
sötétség vette körül. Emellett el kellett vi
selnie a menekültsors nehézségeit és a szív
telen emberek is sok bosszúságot okoztak 
neki. De csak kívül volt sötét. Lelkében 
a hit világított, és hűséges hitvese a meg
könnyítette golgotás útját. Meggyőződésem, 
hogy ott van már abban az égi Jeruzsá
lemben, amelyről a Szentírás így tanít: 
..A városnak nincs szüksége sem napvi
lágra. sem holdsugárra: Isten dicsősége vi
lágítja meg, fénye pedig a Bárány" (Jel 
21,23). A világtalannak sötétsége végkép
pen eloszlott; — Elhunyt Kaiser Mihály 
honfitársunk (Wacholderweg 1). A linzi 
magyarság közszeretetnek örvendő tagja 
volt.

BELGIUM
Halálozás: Gent-ben Bálázy Terez — 

Duverger József egyetemi tanár özvegye, 
életének 89. évében. A magyarok jótevője 
és összetartója volt hosszú éveken át Gent- 
ben. Gyermekei, unokái, dédunokái gyászá
ban a magyarság is osztozik. (Gent-Bx.)

Keresztelők: Parotte Kevin, Jean Marié 
és Somorjai Erzsiké fia Verviersben; — 
Markó Sandy, József és Pascalé Verdoux 
leánya Wavreben; — Fuchs Yannic, Jean 
Pierre és Linda Maas fia. Luxemburgban; 
— Cziglényi Mátyás és Sebestyén, Michel 
és Josephine Marano ikergyermekei Lu
xemburgban; — Kovács Jean Alexis, Jó
zsef és Suzanne Nizette fia, Grace-Hol- 
logne-ban; — Stefán Michael, László és 
Manuele Rosias fia Heurc le Rómainkban;

A KATOLIKUS SZEMLE ÚJ CÍME
A Katolikus Szemle szerkesztőségének 

és kiadóhivatalának a címe megváltozott. 
Az Actio Catholica Hungarorum in Ex- 
teris" irodája megszűnt. Új címe: 
COLLEGIO S. ANSELMO, c/o G. BÉKÉS 
Piazza Cavalieri di Malta, 5, 1-00153 Roma

MAGYARORSZÁGRÓL ÍRJAK
Köszönjük a lapot, sok kegyelmet és szép 

eredményt a külföldi magyarság lelki fel
emelése és az összetartozás erősítése te
rén. Kiváló tisztelettel, egy Hittudományi 
Főiskola papnövendékei.

— Porrovecchio Lina, Angelo és Kovács 
Klára leánya, Verviers-ben; — Angyal 
Kris, Zoltán és Gelencsér Éva fia, Win- 
slag-ban; — Csikvár William, István és 
Marie-Anne Pousset fia. Heure le Ro- 
main-ben. — Isten áldása kísérje őket 
óletú tjükön!

Házasságot kötöttek: Pozsgai Margit és 
Michel Leenen, Genk-ben; — Szentpétcry 
István és Szikora Kati Bruxelles-ben. — 
Éljenek boldogan!

Halottaink: Szűcs Géza, Csordás Má
ria férje, 56 évesen, Houthalen-ban; — 
Tóth János, 68 éves korában, Eisdenben;
— Kovács Sándor, Godelieve Reygterts 
férje, 65 évesen Mólban; — Ériek Ferenc, 
Thomas Katalin férje, 74 éves korában, 
Villers le T.; — Pista Péter, 70 évesen, Gra- 
ce-Hollogne-ban; — Kovábs Ignác. Bárt- 
fay Ilona férje, 65 évesen, Jumet-ben. — 
Adj Uram örök nyugodalmat nekik. Nyu
godjanak békében!

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Keresztelők: Adorian Vincent Mi

chael László, Philippe és Winkler Judit 
fiát május 22-én keresztelték; — Olasz 
Virgil, Ferenc és Michel Francoisc fiát 
május 29-én; — Palásti Anita, István és 
dr. Schmiedegg Zsuzsa leányát május 29- 
én keresztelték. — Kívánunk a szülőknek 
sok örömet gyermekeikkel és a gyerme
keknek a jó Isten áldását életükre.

Elsőáidozók: Párizsban az elsőáldozás
hoz járultak: Jankovics Krisztina, Janko- 
vics Ilona. Olasz Virgil és Palásti Anita.

Németország
Hamm: 1988. május 17-én elhunyt Máté 

Ferenc. Gyászolják családja és barátai. Te
metése május 21-én volt a Sankt Paulus 
templomban, Hamm városában. — Nyu
godjék békében és az örök világosság fé
nyeskedjék neki.

Mannheim: Házasság: Mike MeGinn és 
Darázs Erika június 10-én az Ettal-i ko
lostortemplomban szentségi házasságot kö
tött. Szívük szeretetére kért istenáldás le
gyen záloga tartós boldogságuknak és erő
forrásuk a közös életúton.

Halálozás: Szikszay Ágota, életének 93. 
évében Mannhcimben elhunyt. A Maria 
Frieden öregotthonban töltötte utolsó éveit 
s részesült gondos ápolásban, amikor már 
magatehetetlenné vált. 1988. május 27-én 
temettük a föltámadás reményében, mert 
egész életében hivő és imádságos lélek volt.

München: Halottaink: Hartmann Ilona, 
76 éves korában elhunyt. 1988. január 14- 
én a Waldfriedhof új részében temették. — 
Lcithold József május 21-én elhunyt. Te
mették május 26-án a Nordfriedhofban.

A keresztség szentségében részesültek: 
Müller Christoph, Müller Imre és Kulcsár 
Ágnes fia április 9-én; — Kárpáti Chris- 
tian, Kárpáti István és Simonyi Klára fia, 
április 4-én; — Szabó Alexandra Margit, 
Szabó Gyula és Kiszály Mária leánya, áp
rilis 4-én; — Lanczinger Géza, Lanczinger 
Géza és Székely Mária fia, április 16-án; — 
Géra Bernadett, Géra Nándor és Száll Er
zsébet leánya, május 5-én;— Tarjányi Er- 
nesztine, Tarjányi László József és Kürti 
Margit leánya, május 23-án, a Damen- 
stift templomban.

Elsőáidozók: 1988. május 15-én a Da- 
menstift templomban: Agárdi Éva, Barta 
Éva és Nóra, Pajor Noémi és Tímea, Szán
tó Gabriella és Krisztina, Ilkci Enikő, He
gyi Gergő és Zarka Attila.

Házasságkötés: Szántó József és Hargitai 
Gabriella április 20-án; — Bogdán József 
és Ihász Éva, június 5-én.

SvAJC
Bern: Halottaink: Polgár Katalin ápri

lis 29-én; Hernádi Júlia május 29-én; Baka 
Mária május 30-án. Mindhárman a berni 
magyar szentmisék rendszeres látogatói 
voltak. Nem osak a családjuk, hanem a ma
gyar templomi közösség számára is nagy 
veszteség haláluk. Kati néni és Baka néni 
imádságos élete és családjuk iránti hűsé
ges, szolgáló szeretetük példaként ragyog 
előttünk. Julika volt csecsemő korától 
kezdve szentmisénk napsugara. Az első 
kicsi ártatlan gyermek, akit nehezen ad
tunk oda a Mennyei Atyának, akit kivá
lasztott magának, s 3 és fél év alatt szent
té tette.

Biclbcn június 3-án temették Kapás Ist
vánt.

Otthoni rokonaink közül: Galambos Ist
vánná édesapja halt meg május elején 
Magyarországon. Június 5-én ajánlottuk 
fel érte a berni szentmisét. — Baka néni
ért június 12-én mutattunk be szentmisét. 
Május végén halt meg Jugoszláviában Mé
száros Ferenc édesapja, Mészáros Mátyás. 
A június 19-i szentmisét ajánlottuk fel 
érte.

E sok haláleset ajkunkra fagyasztotta a 
mosolyt. Figyelmeztetnek bennünket, hogy 
az Ür szeretete nem gyerekjáték. Oda kell 
adni neki szeretteinket is, de még inkább 
magunkat — már orvosi halálunk előtt — 
tetteinket, szavainkat, ha övéi akarunk 
lenni, s vele együtt résztvenni az ő örök, 
zavartalan, szent, ujjongó mennyegzőjén. 
Enneik előképe, begyakorlása a földön a 
szentmise áldozat, s ennek begyakorlása, 
erre való felkészülés kell legyen egész éle
tünk. Ha a Mi Atyánkat komolyan vesz- 
szük, ennek örülnek megholtjaink, s akkor 
nem lesz ajkunkon üres a fohász: Uram, 
adj nekik örök nyugodalmat!

Első királynénk, bajor Gizella, az idén, 
május utolsó vasárnapján másfélezer 
magyart vonzott Passau városába. Eb
ben az ősi városban nyugszik Szent Ist
ván felesége és a Szent István jubileumi 
év megünneplése adott alkalmat a pas- 
saui zarándoklatra.

Gizella királyné sírköve Passauban, 
a Niedernburgi kolostor templomában. 

11. század második fele

A zarándoklatot vezető esztergomi 
érsekkel, Paskai Lászlóval együtt hosz- 
szú ünnepélyes menetben vonult fel a 
magyar papság, amelyben a határon in
neni és túli magyarság egyaránt képvi
seltette magát. A ragyogóan kivilágított 
barokk dóm megtelt a magyar zarán
dokokkal és a világhírű orgona hang
jai mellett felzendült az ének: „Isten, 
hazánkért térdelünk elődbe . . .”

A közös, egyszerű zarándok ebéd u-

HIRDETÉSEK
Kanadai kivándorlók figyelmébe! Hori- 

zontálos esztergályos szakembert többéves 
gyakorlattal felveszünk. Jelentkezés élet
rajzzal és fényképpel az alábbi címen: 
PATHEX International Ltd., 74 Railside 
Road, Don Mills, Ontario, Canada M3A 
1A3.

Franciaországban — rendezett körülmé
nyek között élő magyar család, 5 gyermek
kel — keresi hasonló magyar család isme
retségét, gyermekeik angol és német nyelv
gyakorlás szempontjából, csere-vakáció le
hetőségét. „Megbízhatók" jeligére.

Balatongyörökön panoráma kilátással 
központifűtéses nyaraló/lakóház eladó. 200 
m2 lakóterületű; 2 hall, 7 hálószoba, 1 für
dőszoba, 1 zuhanyozó, 3 WC, 2 konyha és 
1 tároló. Penziónak is alkalmas. Irányár: 
10 millió Ft. Keszthelyi Vilmos, Eötvös 
u. 112, H-8313 Balatongyörök, Ungarn.

Keresés: Iluska Ehrenberger (Csepel, 
Pesterzsébet) keresi a régi barátokat, isme
rősöket. Cím: Zombory Zsolt, Wolfinger 
Str. 2, D-8397 Pocking.

NŐGYÓGYÁSZATI RENDELŐM 
augusztus 1-től augusztus 15-ig 

szabadság miatt zárva, 
dr. (Univ. Növi Sad) Eszter Zoltán 

Sendlinger-Tor-PIatz 8, 
8000 München 2, ® 55 44 00

Marie-Claire Delavalle 38 ans recherche 
són pere Joseph Szabó 65 ans qui a se- 
journe a Roubaix (Département du Nord 
de la Francé) de 1949 a 1952 environ. Si 
vous étes concerné's ou si vous pouvez 
fournir des renseignements veuillez eerire 
au Journal qui transmettra.

tanAcsadAssal és hiteles 
HIVATALOS FORDÍTÁSSAL 

állunk magasszakképzett szakértői 
konzíliumunkkal az ön szolgálatá
ban: németesítést állampolgársági, 
menekültügyi és más kérdésekben, 
illetve kivonatok, oklevelek, jogosít
ványok és más okiratok hiteles for
dítását vállaljuk: magyar, jugoszláv 
nyelvekből gyorsan és kedvező áron. 
Ragadja meg alábbi ajánlatunkat: 
Magyarból németre való fordításaink: 
Vezetői engedély (2 hiteles 
példányban) 30.— DM
születési-, házassági- vagy halotti 
anyakönyvi kivonat (kiállítva 1950 
után), 2 hiteles példányban 30.— DM 

+ postaköltség. Irodai címünk:
DOLMETSCIIERBÜRO,

Gereonskloster 20, 5000 Köln 1 
® (02 21) 13 66 66, 9—17 óráig. 

Esti és hétvégi ügy életünk:
(022 71) 6 38 01 

tán a Nibclungen csarnok nagy díszter
mében gyűlt össze az ünneplő közönség, 
ahol August Lcidl, a passaui egyetem ta
nára tartott előadást „A passaui püs
pökség szerepe a magyar keresztényseg 
történelmében” címmel. Előadása gaz
dagon illusztrálta, mennyi szál fűzi ezt 
a Duna-menti várost hazánkhoz.

Az ünnepség után került sor Gizella 
királyné sírjának meglátogatására. Gi
zella, mint tudjuk, István király halá
la után elhagyta az országot, és az itte
ni apácakolostorba vonult és mint a 
kolostor apátnője fejezte be életét. Sír
kövét mindig díszítik nemzetiszínű sza
laggal ékesített koszorúk.

Passauban, a zarándoklat napján hoz
ták nyilvánosságra Paskai László esz
tergomi érsek bíborosi kinevezését.

(-)

... Virágos kert vala 
Híres Pannónia, 
Mely kertet öntözé 
Híven Szűz Mária.

Kertésze e kertnek 
István király vala, 
Be megsötétedett 
örvendetes napja.

Előtted könyörgünk, 
Bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk, 
Árva maradékid.

Tekints István király 
Szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet 
Régi országodra . . .

(Az „Ah hol vagy magyarok" kez
detű régi népénekből)

Fogorvosi praxisomba műanyag mun
kára fogtechnikust keresek. Cím: Dr. Fehér 
Tibor, 4000 Düsseldorf, Ackerstr. 10. Tel.: 
(02 11) 35 93 43.

Balaton-Almádiban (Tihanyra szép ki
látással) szőlő-gyümölcsös telek (nyaraló
nak pincével beépíthető) 3.230 m2, reális 
áron eladó. Érdeklődni: J. Dániel, 8192 Ge- 
retsried, Chiemseeweg 3. Tel.: (081 71) 44 42.

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 8. 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

AMERIKAI ÉS KANADAI 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE !

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnk
nél: Joseph DANI, Bank of Montreal (Cal
gary, Huntington Hills 7022 4 Str. NW) 
5262-590 „Életünk" kontóra.

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

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
A kedves hívek szíves figyelmébe aján

lom a Füzér Júlián atya szerkesztésében 
megjelent „Szentnek kiáltjuk" c. doku
mentumgyűjteményt, amely Mindszenty bí
boros halálának 10. évfordulója alkalmá
val látott napvilágot. Megrendelhető a Ka
tolikus Magyarok Vasárnapja — Catholic 
Hungarians Sunday, 1739 Mahoning Ave., 
Youngstown, OH 44509, Usa címen. Ára: 
15.— US dollár.

*
Varjas István. Burg Kastlban: köszönjük 

a díjnyertes pályázat beküldését és gra
tulálunk az első díj elnyeréséhez. Sok si
kert kívánunk a Szent István-pályázatra 
küldendő írásához.
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Vasárnap. 1988. július 17, 20 óra 
MAGYAR NÉPITANC ELŐADÁS 

Hivatásos együttesek vend Igszerep- 
lése. Magyar ételek és borok.

— Táncház —
Festsaal Kolpinghaus St. Theresia 

Hanebergstr. 8, München 19 
(Jegyek a müncheni elővételi helye

ken kaphatók.)
Helyfoglalás ® (089) 3 10 88 67 (este)

MAGYAR HENTESÁRU !
Jóminöségü árúinkat mindenhol ismerik!

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

Ha elégedett, mondja el barátainak !
Őrig. Pick-szalámi 1 kg 32—
Őrig. “Szegedi" paprikás 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 % sovány 22.— 
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12.—

Üzemünkben szeretettel várjuk!
Próbavásárlásnál 10 •/» árengedmény ! 
Szállítunk utánvéttel vagy számlára.

VIKTOR PÁL hentes-mester
7063 Welzheim, Lerchenstr. 29 

Telefon (éjjel-nappal): (071 82) 67 36 
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s Hirdetéseket csak a hirdetési díj s 
H befizetése után tudunk közölni ! s 
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M. SZERDAL' — Mctropolitan Verlag
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sfr

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

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

Az Operaház, (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 Ür;

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 — Mctropolitan Verlag 
Teichweg 10, CH-4142 Münchenstein-Schw.

0661/46 59 02, külföldről: 0041/61 46 59 02

Apróhirdetések
Piánk Gottfricd bites fordító és tolmács 
vállal fordításokat magyarról franciára és 
franciáról magyarra. Rue de Dinant 12, 
B-4800 Verviers. Belgium.

Kelten, svájci állampolgárságú. magyar 
származású, 169—172 cm magasságú höl
gyek keresik vidám természetű férfiak is
meretségét 50—60 év között. Jelige: „Sző
ke—barna".

Rendezett körülmények közölt élő 35 
éves hölgy házastársat keres „München" 
jeligére a kiadóba.

Mélyen vallásos, 172/53, értelmiségi nő 
hasonló társat keres. „Caritas" jeligére.

Ausztriában élő, magyar nemzetiségű, 
osztrák állampolgársággal rendelkező, 50 
éves, (kb. 170 cm magas) teljesen egyedül
álló szakmunkás, keresi korban hozzá
illő hölgy ismeretségét házasság céljából. 
Jelige: „Felső-Ausztria".

64 éves, magas férfi, svájci állampolgár, 
rendezett anyagiakkal, megismerne nem
dohányzó, csinos magyar hölgyet 58 éves 
korig. Részletes levélre válaszolok. „Fran
cia nyelvtudás" jeligére.

Budapesti, 27 éves, diplomás, gyakorló 
katolikus unokahúgom várja hozzáillő fér
fi, kézzel írott, fényképes bemutatkozó le
velét 45 éves korig. Jelige: „angol tanár".

36 éves, reprezentatív megjelenésű nő, 
keresi társát meleg szívű, vidám férfi sze
mélyében 45 éves korig. „Rozemary" jel
igére a kiadóba.

NSZK-ban éiö, 30 éves, 165/56 kg, elvált 
csinos, vidám, nemdohányzó nő, 6 éves kis
fiával házasság céljából megismerkedne 
intelligens, rendezett körülmények között 
élő, gyermekszerető férfivel, 45 éves korig. 
Jelige: „Kedves".

Szegeden élő, 31 / 160, egyedülálló fény
képésznő, r. k., megismerkedne német ál
lampolgársággal rendelkező férfivel. Jel
ige: „Családalapítás".

Máramarosszigeti, 20 éves, fogtechnikus, 
szeretne németországi magyar lánnyal le
velezés útján megismerkedni. Leveleket a 
kiadóba „göndörhajú" jeligére kérek.

A Tokaji-pincében kedves, vidám hangu
lat várja, kiváló magyar borok és pálin
kák, Erdélyi Endre magyar és nemzetközi 
dalaival szórakoztatja Önt, családját és 
barátait. — Könnyen megtalálható: Rot- 
kreuzplatz 2, München 19, az U 1 végállo
másánál, szemben a Kaufhoffal. Telefon: 
(0 89) 16 96 68. Nyitvatartás; 18—1 óráig.

Eladó! Szegeden, központi fekvésű, 3 szo
bás összkomfortos, telefonos, napos (dél
nyugat) lakás Tárgyalási ár: 52.000.— DM. 
® (086 38) 8 11 69 vagy 56 99.

Szegedhez közel — minden igényt kielé
gítő tanya kiadó nyaralók részére,. „Kelle- 
mes nyaralás" jeligére a kiadóba.

Fejős Ottó: MEGKÖVESEDTEK (1984) 
és ÁTTETSZŐ FÉNY (1986) című verses 
kötetei kaphatók az Életünk kiadóhiva
talában, kötetenként 21.- DM árban.

II
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B. É L Y E G G Y Ü J T Ő K 
Minden magyar bélyeget 

hiányjegyzék alapján szállítunk!
— Kérje ajánlatunkat! — 

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

eladása.
Kérje díjtalan készletjegyzékünket. 
Postacím: TÁL AG Abt. Philatelie 
Postfacli 631, CH-9001 St. Gallon

II

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

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

• NYITVATARTÁSI IDŐ: •
csütörtökön, pénteken 8.30—18.00 óráig 

szombaton 9.00—13.00 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 Ti kg 3.80
Paprika káposztával 0.7 liter 4.90
Paprika káposztával 2 liter 10.50

Mindazon magyar és különösen erdélyi 
származású testvéreinkhez szól kérésünk, 
akik szülőföldjüktől távol élnek, de még cl 
bennük a haza és testvéri szeretet, a lehe
tőségekhez mérten járuljanak hozzá a Ma
gyarországra menekült földieink megsegí
téséhez. Bármily kis áldozatot Isten fizcs- 
sével megköszönünk. A hozzájárulást kér
jük az alábbi bankszámlára küldeni: 
OTP 51.0 - 800 1852 - XVI - 1. Jelige: „Har
gita". — A megsegítő központ címe a kö
vetkező: Bp. Rákosszentmihály - Sashalmi 
ref. egyházközség, II-1I61 Budapest XVI. 
Budapesti út 82.

Individuális pénzügyi tanácsadás 
házépítés terén, pénzügyi befektetés 
Svájcban, diszkrét és biztos 15 °/o 
kamat. Aranyvásárlás havi 100 DM- 
töl. Biztosítás! Tiefenweg 9. D-4830 
Gütersloh. ® (052 41) 5 90 31, 10—12 

és 14—18 óra között. Konrad.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN, 

olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat. 
JOSEF UDVARHELYI & (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 AJÁNDÉKSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGRA

IIUTtRNATIONALE REPRASENTANZ

FONTOS TUDNIVALÓK ! ÚJ KOCSITIPUS ! ! I B>■

ír megrendelhető és mint mindig, vámmentesen szállítható a 
LADA „NIVA" és az ára : 8,515.- DM

70 cm' terepváltó, összkerékmeghajtás, acéllemez karosszéria, 
5 személyes, 3 ajtós, elöl osztott, hátul osztatlan ülések.
Kérje részletes árlistánkat. Postafordultával megküldjük.
PÉNZÁTUTALÁSOK: 100.- DM
Befizetések: MAGNUS GmbH

Bad Vilbeler Voiksbank, Konto - Nr.

= 2.826.96 FORINT.
„ IKKA - Sondcrkonto “
10 4419 324, BLZ 518 613 25

a

Q
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GENERÁL
AGENTUR

MAGNUS GmbH 
6000 FRANKFURT / M. 56

lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 7712

Telex: 4 18026 reise-d

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Napi jegyzetek, 

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

(1944—1975). — 300 oldal, vászon
kötésben 0 10.— DM 20—

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

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

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

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

bíboros édesanyjára. 255 oldal.
s 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 $ 10.— DM 20.—

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az „ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál 
Oberföhringcr StraBe 40 

D-8000 München 81 W. Germany

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

Oberföhringer Str. 40. 
D-8000 München 81

Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38
Felelős Kiadó:

a Magyar Kát. Főlelkészség. 
Főszerkesztő: P. Szőke János. 

Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.

Redaktion und Hcrausgeber: 
die Ungarische Oberseelsorgc, 

Oberföhringer Str. 40.
8000 München 81,

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

Verantw. Redakteur: 
Ottó Fejős.

Abonnement: DM 20.— pro Jahr und 
nach Übersce mit Luftpost DM 30— 

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik szét és ná

luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész, oda a kiadóhivatal küldi 

az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 20.— 

vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 30.— 

Lapzárta: minden hónap 15-én.
Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el. 

Postscheckkonto München:
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sondcrkonto 

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

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

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

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

HAZAI HENTESÁRU DM
1 kg Kolbász, füstölt, száraz is
1 kg Kolbász, frissen füstölt id—
1 kg Véreshurka rizsával 12—
1 kg Májashurka rizsával 12—
1 kg Disznósajt 14.80
1 kg Tokaszalonna 10.80
1 kg Húsos vastagszalonna li
1 kg Tepertő le—
1 kg Füstölt borda 12—
1 kg Füstölt sonka 24—

A szállítás utánvétcles.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes. 

Külföldre nem szállítunk !
MICHAEL TAUBEL, Metzgermeister 

Péter Roscgger Str. 3. 6710 Frankén thal/Pf. 
Telefon: (062 33) 6 26 93

Rupp László hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 
németről magyarra. 8000 München 1, Post
fach 162. Telefon: (0 39) 53 02 35.

BÖRRUHAZATI ÜZLET NYÍLT I
Nagy választékban kapható: nappa bőrből 
készült modern női kosztümök, több szín
ben, , háromnegyedes kabátok, szoknyák, 
nadrágok és férfi rövidkabátok, több szín
ben. Magyaroknak 10 °/i> árengedmény! 
Majoros Terézia. München 2, ErzgieBerei- 
str. 16 (Stieglmaierplatz közelébe,n). Tele
fon: (0 89) 5 23 69 53. — Nyitvatartási idő: 
hétfőtől péntekig, 10—18 óráig, szombaton 
9—13 óráig.

* MEGJELENT! *
TOLLAS TIBOR: 

VARAZSKÖR
című új verseskötete, 194 oldalon képekkel, 

egyelőre csak fűzve. 
Megrendelhető a Nemzetőr címén: 

Ferchenbachstr. 88, D-8000 München 50.
Ara postaköltséggel: 25.— DM, az összeg 
egyidejű beküldésével (nem bankon át!)

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

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

ii

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

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

MEGJELENT I MEGJELENT !
gaAl ZOLTÁN

(Győr, Lenin út 81. I. 2. 9024) 
szerzői — szerkesztői kiadásában 2 kötetes 
könyve a pápai Pálos—Királyi Katolikus— 
Bencés — jelenleg Tiirr István Gimnázium, 

Pálos—Bencés templom és rendház 
történetéről
A HELY SZELLEME ... címmel (I. kötet), 

valamint 132 tanár és diák
ÉLETPÁLYÁK — ÉLETMŰVEK c. műve 

(II. kötet), összesen 800 oldal terjedelemben.
Ara (együtt): 45.— DM

HIRDESSEN AZ ÉLETŰNKBEN I
Hirdetési díjak 1986. november 1-től: 

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

DM 10— 
Kcthasábos 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 őrzőnk meg 
és nem küldünk vissza.

Hivatalos órák a hirdetésekkel és az 
erdélyi segélycsomagokkal kapcsolatban: 
hctfőtől-péntekig, 10.00—15.00 óra között. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ez- 
idöben érdeklődjenek telefonon.

DIÖSZEGHY 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.
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MAGYAR EGYHÁZI KÖNYVÚJDONSAGő
BIBLIA, O- és Újszövetségi Szentírás 
CHESTERTON: Páter Brown ártatlansága 
CHESTERTON: Páter Brown bölcsessége 
GUARDINI-PIEPER-RATZINGER-RAHNER-BATHASAR-VANIER:

A szerétéiről, a legújabb Vigilia-könyv 
FARKASFALVY: Testté vált a szó, Ev. Szt. János szerint 
ITAMANN: Így éltek az első keresztények 
Hozsanna. Teljes kottás népénekeskönyv 
LELŐTTE: Beszélgetés a Mesterrel, ifjúsági imakönyv 
Női egyenjogúság,Feminista teológia, „Mérleg", 88/2 
SZÁNTÓ: Boldog Gizella első magyar királyné élete 
SZEBENI LUKÁCS: Boldogok, akik házadban laknak. Szerzetesrend

Magyarországon képekben
Szent István tisztelete. Életrajz és imák 
Üj aranyhárfa. Versek gyülekezeti és családi alkalmakra 
Zarándokkönyv, Lelkiolvasmányok, Misék, Gyónás, Kegyhelyek 
Megrendelését készségesen teljesíti a Katolikus Magyar Sajtó Munkaközösség 
nemet rövidítéssel KUPA, Distelfinkweg 21, D-8000 München 60, ‘E’ (089) 8 11 14.24

e m a 5 s -
K

48 DM
7.80 DM
7.20 DM

13.80 DM
17.40 DM
10.80 DM

8.40 DM
12.90 DM
12— DM
16.80 DM

ok
39.60 DM .

4.80 DM
36— DM
4.25 DM

n

Kérjen ingyenes árjegyzéket ! -
iu~in —
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