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Az európai magyar katolikusok lapja

SCHERMANN RUDOLF:

A feltámadás reménye
Ragyogó reggeleken, amikor hétvégi
zarándoklatra útragördül a város, hogy
Isten kék ege alatt találkozzék ismét
össze szomszéd a szomszéddal, nem egy
szer balesetek színtere mellett halad el
a kocsikaraván. Vitális temperamentu
mok ilyenkor a következő néhány száz
méteren lassabban hajtanak. Agyukban
pillanatnyi döbbenet ül a szétroncsolt
autók, vértócsák, szanaszét heverő üveg
cserepek, valamely elárvult kézitáska,
messzire repült cipő, s a zöld fűre fek
tetett halottak láttán.
Az élmény megrázó, de nem tart to
vább, mint egy áramütés. Tudatunk al
járól titkos öröm kérődzik fel, hogy
nem mi voltunk az áldozat, hogy ismét
megúsztuk.
Az útszéli halotthoz nincs különösebb
viszonyunk. Ez persze egy csapásra más
képp alakulna, ha a kormányrúdjára
nyársalt jegyzőkönyvezett hulla mond
juk azzal lepné meg a kíváncsi közönsé
get s a méricskélő rendőröket, hogy fel
kein0, rájuk mosolyogna, s kijelentené,
hogy olthatatlan étvágya van egy adag
halpaprikásra.
Az újságok, a TV, a rádió különjelentésekben számolnának be a szenzációs
esetről, s az emberiséget egy csapasra,
egyetlen kérdés izgatná: hogyan sikerült
mindez XY közlekedési halottnak?
E furcsa szenzáció azonban valóban
megtörtént. Azon a bizonyos húsvét
hajnalon, amelyen ámuló katonák této
va mozdulatokkal kellett, hogy utat en
gedjenek egy háromnapja kősziklasírba
zárt halottnak: Jézus Krisztusnak.
A fiatalember, akinek — biztos, ami
biztos — dárdát döftek szívébe irgal
mas hóhérok, akit gyolcsba takartak
drága ékszerként jólelkű emberek, s aki
katonai őrizettel aludta örök álmát, el
hagyja sírját, felkeresi barátait, s hal
vacsorát fogyaszt velük.
Nem kis számban akadnak olyanok,
akik mindezt lehetetlennek tartják. Pe
dig ezen áll és fordul a kereszténység
lényege: feltámadt-e Krisztus, vagy sem.
A mindenkori bírák véges kegye, hogy
az utolsó szó jogán szóhoz juttatják az
elítéltet. Szókratész hosszú védőbeszedben igazolta magát, gúnyolta ki vádló
ját, s oktatta hallgatóit. Krisztus nem
élt az utolsó szó jogával. Hallatlan
szűkszavúsága feltűnő volt, ugyannyira,
hogy Pilátus megkérdezi tőle: Semmit
sem felelsz-e a vádakra? Nem felelt.
Szuverén hatalmának megnyilvánulását
egyszer úgy fejezte ki: Semmi hatalma
tok nem lenne felettem, ha en nem akar
nám. Magatartása azt mondja: Pár nap
múlva többet fogtok tudni.
Nem rosszindulatú, de fejcsóváló kor
társaink ma úgy igyekeznek elsiklani a
húsvét hajnal felfoghatatlan szenzáció
ja felett, hogy mitologikus elemnek mi
nősítik, s úgy vélik, hogy e történetét
meg kell szabadítani a mitológiai ho
málytól.

Erőfeszítésünk azonban felesleges. Ta
nítványai kétezer évvel megelőztek ben
nünket. ök ugyanúgy fecsegésnek te
kintették a feltámadásról szóló hírt,
mint sokan közülünk. Annál is inkább,
mivel asszonyok hozták a hírt, akik
nek hitele akkoriban még kisebb becs
ben állt a férfivilág előtt, — a zsidó
jog alapján is — mint ma az egyenjo
gúság korában. Az apostolok kételye

levelek mindegyike a továbbélés gondo
latával foglalkozik.
Azt hiszem nem tévedek, ha azt állí
tom, ilyen pillanatban az ember alap
vető konstrukciója válik láthatóvá. S
c konstrukció egyik jellege, hogy nem
tud a halállal megbékélni, mert tovább
élésre van alkotva.. Csodálatos — írja
Thomas Mann —, hogy akik nem be
szélnek Istenről, vagy égről, azok ta

1989 március

Vasárnapi
gondolatok
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁRA
(március 12)

Az írástudók és a farizeusok így szól
tak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt
éppen most kapták házasságtörésen. Mó
zes azt parancsolja a törvényben, az
ilyet meg kell kövezni. Te mit szólsz eh
hez?” (Jn8,4)
A mózesi törvény és Isten VI. paran
csa — ne törj házasságot —, a házassá
got védte. Ez volt Isten népének tovább
élés! alapja. Később a kazuisták a mó
zesi törvényt az „Isteni törvénnyel”, az
az a tíz paranccsal egyenlő rangra emel
ték.

Jézus megkülönböztet az isteni pa
rancs és a mózesi törvény — az „atyák
hagyományának” is nevezték — között.
Világosan kifejezi: a mózesi törvény
nem egyenrangú Isten tíz parancsával.

Ezen túlmenően azt is világosan meg
mondja Jézus, hogy Isten előtt a legfon
tosabb a szeretet és annak különféle
formáinak gyakorlása: irgalom, megbo
csátás és az új „élet” lehetővé tétele.
Ebben az esetben: a bűnös térjen meg
és többé ne vétkezzék. Bizony nehéz ezt
az „isteni utat” járni.
A SZENVEDÉS VASÁRNAPJÁRA
(virágvasárnap, március 19)

„Vdgyw vágytam arra, hogy elfo
gyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát,
mielőtt még szenvednék”. (Lk 22,13)

Szinte hihetetlen: az Isten fia vágyva
vágyik a velünk való közösségre és
együttlétre. No, nem azért, mert „nin
csen társasága”, vagy ránk lenne utalva.
Ellenkezőleg! Jól tudja — jobban, mint
mi magunk — mennyire Rá vagyunk
(mi) utalva.

A FELTÁMADOTT

Molnár C. Pál (1894—1981) fametszete a 30-as évekből (Részlet)

csupán annyiban különbözött a mien
kétől, hogy nagyon tiszavirágéletű volt.

lálják a továbbélés ideájára a szebb,
értékesebb kifejezéseket.”

A mondottakkal persze nem a kriti
kus agy törekvéseit akarom kipellengé
rezni. A kétely érthető, de érvei gyenge
lábakon állnak. Érthető az is, hogy a
feltámadás tényéhez támpontokat aka
runk keresni egzisztenciánkban.
Egyik legfontosabb adalékunk ehhez
az emberiség ama hitéből adódik, hogy
a lélek tovább él. Nem kell a „régi gö
rögöknél” kezdenünk, hogy ez irány
ban adalékokra leljünk. Elég csupán a
náci világban halálraítéltek utolsó leve
leit elolvasnunk. Keresztények, kommu
nisták, liberálisok, franciák, németek,
hollandok megdöbbentő dokumentum
ként hagyták ránk utolsó üzeneteiket a
bitófa árnyékából.. .
Nem kisebb ember, mint Thomas
Mann jegyzi meg egy ilyen gyűjtemény
hez írt előszavában, hogy ezek a KZ-es

Nyilvánvaló tehát, hogy nem vallá
sos emberek privilegizált beképzeléséről
van szó, hanem általános emberi kon
strukciós valóságról. Az életben sokmin
denről lehet vitatkozni. A szabadság
elég teret ad arra, hogy igen—nemet
játsszunk, hogy higgyünk vagy tagad
junk. Végső fokon azonban: „senki nem
bújhat ki a bőréből.” E kifejezés jól
szemlélteti, amit mondani akarunk: az
ember lelke mindegy, hogy hívőnek
vagy hitetlennek vallja magát, egyaránt
Isten védjegyét viseli: made in Deum.
Thomas Mann is utal arra, amikor a to
vábbiakban így ír: „Ezekben a KZ.-ekben írt levelekben keresztények és ate
isták találkoznak a továbbélés gondo
latában, amely leikeiket megnyugtatja.”
A lélek halhatatlanságáról mindenkor
(Folytatás a 2. oldalon)

A közös étkezés mindig és mindenhol
bensőséges közösséget teremt. Az élet
fenntartás jóízű, kellemes, egyben lét
fenntartó szükségű közösségét. Nem is
ülünk le mindenkivel - akárkivel egy
asztalhoz (kivéve, ha nincs választás).
Szomorúságban, bajban is együttérzést
teremt — ünnepen még inkább. Jézus
életében és tetteiben Istent, az ö „érzé
seit” és „gondolkodásmódját” mutatja
be.

Ilyen módon hajol hozzánk Isten és
ilyképpen vágyik a velünk való közös
ségre. Ha elfogadjuk.
NAGYCSÜTÖRTÖKRE
(március 23)

„Júdásnak, a karióti Simon fiának
szívében az ördög már megérlelte a szán
dékot, hogy elárulja mesterét”. (Jn 13,2)
A világon minden lassan érik be, a jó
is, a rossz is. Vagy Isten érlel valamit
szívemben, vagy az ördög. S ha megér
lelődik, kész a „gyümölcs”: a jó, vagy
a kárhozatos.
(Folytatás a 2. oldalon)
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP.:

A külföldi magyarság identltáskrízise
A különböző egyházakkal, népekkel
való szoros kapcsolat nem egyszer iden
titáskrízist idéz elő. Ennek a nyomát
látjuk manapság a keresztény egyhá
zakban. Az ökuménizmus célkitűzése
kétségtelen jó és hasznos. Az is igaz,
hogy az ökuménizmusnak egyik legjobb
eszköze a dialógus. Ám a dialógus azok
részéről, akik a párbeszédet folytatják
fokozottabb identitástudatot tételez fel.
Ennek híján ugyanis a sokat magasztalt
dialógus nem célravezető, mert általá
nosságban merül ki, a világos megfogal
mazásokat elkerüli, a lényeget elhanya
golja és könnyen vallási közönyre ve
zet. A keresztény egyházak oly amalgámja keletkezik, melyben már úgyis
mindegy, mit hiszünk, fontos egyedül
az, hogy emberi vonatkozásban köze
lebb kerüljünk egymáshoz ...
Csak példaképpen hoztam fel az egy
házak jelenlegi helyzetét. De nemcsak
a vallás terén, nemzeti vonalon is, egy-

cgy nemzet, vagy ennek cgy-egy cso
portja ki lehet téve ilyen identitáskrí
zisnek. Ily szemszögből nézve teszem
fel a kérdést: vajon a külföldi magyar
ságnak van-e még magyar identitástu
data?
Az utóbbi harminc év folyamán az
otthoni és külföldi magyarok más kö
rülmények között éltek, más problé
mákkal küzdöttek. Szükségképpen más
és más nézetek alakultak ki körükben.
Bármennyire is fáj nekünk, el kell is
mernünk, hogy valamelyest elidegened
tünk egymástól. A múlt év októberében
rendezett római zarándoklaton én is
részt vettem. Fölemelő volt az otthoni
és külföldi magyaroknak e találkozása és
a Szentatya előtti hódolata! Főképpen
annak örültem, hogy az otthoni hier
archia képviselői a külföldi magyarság
papságával is kapcsolatba jutottak. En
nek ellenére úgy éreztem, hogy e kap
csolatfelvétel kissé félénken, tartózkodó-

VASÁRNAPI GONDOLATOK

lálni, személyesen is. Meg fogják élni,
hogy (legkésőbb) ahol az emberi élet
nek, lehetőségeknek . .. vége, ott kezdő
dik az isteni.
Fő, hogy keresték — nem úgy mint a
katonák és szolgák nagycsütörtök este
— és szeretetszolgálatukkal akarták
megajándékozni Jézust. Velünk is elő
fordulhat, hogy a „holtak” között ke
ressük. Ha jól figyelünk tanítására, rá
jöhetünk: Jézus él — számunkra is. Túl
bűnökön, szenvedésen, megváltáson —
feltámadva! Alleluja!

(Folytatás az első oldalról)

Adómnál és Évánál is „érlelődött a
gyümölcs”. Következményeit: szeretetlenség, bűnök tömkelegé, háborúk, be
tegség és így tovább — sajnos — ismer
jük. Nem vagyunk jobbak sem Adóm
nál, sem Júdásnál alapjában véve. Csak
abban lehetünk jobbak: a „jó” gyümöl
csöt választjuk és érleljük.
Jézus a megváltás müvébe építette be
Júdás árulását. Ez a mű a feltámadás
sal befejeződött. Nem biztos, hogy Is
HÚSVÉTVASÁRNAPRA
ten minden árulást fel akar használni
(március 26)
valami jóra, s így elveszi a világból az
„árulás mérgét”.
„Húsvétvasárnap két tanítvány egy
Árulás emberileg is árulás marad a Emmausz nevű faluba ment . — Út
maga aljas rútságában. Történelmünk közben beszélgettek a történtekről . ..
ben sajnos több példát találunk, mint Egyszercsak Jézus csatlakozott hozzá
szeretnénk . Vigyázzunk! !!
juk, de nem ismerték fel öt”. (Lk 24,
13—15)
NAGYPÉNTEKRE
(március 24)

„Kit kerestek?” A katonák és a szol
gák válaszoltak: „A názáreti Jézust”.
(Jn 18,5)

Isten lényéhez — Jézuséhoz ugyanúgy
— hozzátartozik, hogy keresni kell.
Van, aki imádkozni akar: keresi, hogy
beszélhessen vele. A beteg keresi gyó
gyulást remélve. A hittel küszködő ke
gyelemért esd. Ki reménységet, ki vi
gasztalást vár, ki hálát ad.
A katonák és a főpapok szolgái azért
keresték, hogy kigúnyolják, elvegyék
becsületét (elfogták, mint egy gonosz
tevőt) leköpjék, kínozzák, megöljék. Ma
is élnék ilyenek: bűnre, ölésre készen —
az anyaméhben vagy azon kívül.
Vannak azonban olyanok, akik „nem
keresik’ Istent: úgy tesznek, mintha le
hetne nélküle élni és halni. Legkésőbb
haláluk után rájönnek fatális „tévedé
sükre”. Akkor késő lesz keresni Istent.
NAGYSZOMBATRA
(március 25)

Az asszonyokat .. . ragyogó öltözet
ben két férfi szólította meg: . .. „Mit
keresitek az élőt a holtak között?” (Lk
24,4b,5b)
„Ha már meghalt, legalább védjük
meg a testét a bomlástól és balzsamoz
zuk be — mást úgy sem tehetünk” gon
dolhatták az asszonyok, amikor illatos
és drága olajjal indultak a sír felé. Az
ember magán sem tud sokszor segíteni
— nem hogy Istenen!
Foszlásnak induló holttest helyett fel
támadott elot találnak, vagy fognak ta-

A két tanítvány „Emmausz-járása”
óta e név egy ügy feladásának jelképé
ve vált. Realista emberek elintézési mód
ja: a rossz bekövetkezte után miharabb
elhagyni a színteret és új lehetőség után
nézni. Isten előtt az emberi realizmus
gyönge lábakon áll: Ő elképesztő mó
don tesz próbára mindenkit.
Mi marad az embernek: beszélgetni
a történtekről. Mi jut Istennek? Üj
irányt mutatni, s erőt adni hozzá.
Milyen gyakran „csatlakozik hoz
zánk” is Jézus! S milyen ritkán ismerjük
fel Öt — emberekben, történtekben,
szavakban, vagy kegyelemben!
FEHÉR VASÁRNAPRA
(húsvét 2. vasárnapjára, április 2)

„Békesség nektek!” Miután ezt mon
dotta, megmutatta nekik kezét és olda
lát. (Jn 20,20)
A hitetlenség, illetve hitetlenkedés
mélységeit Jézusnak is neház áttörni.
Bár egyeseknek már megjelent, bár meg
jövendölte feltámadását, bár jövendölé
sei beteljesedtek, bár most szemtől szem
be látják, bár hallják szavait és felis
merik hangját, mozgását . . . még sebeit
is meg kell mutassa. S még mindig van,
aki kételkedik. Nehéz a dolga Jézus
nak velünk...

Jézus nemcsak emberi békességről be
szel: az Isten kegyelmi békességét köz
vetíti minden formában: megnyugtat,
lelkesít, erősít, megszabadít (a félelem
től és kételyektől) és békít. Nincs még
egy élőlény a földön, amelynek ennyifaj
ta segítségre lenne szüksége. S mit kép
zelünk be magunknak?
Fejős Ottó
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ról lemondtunk. Kezdetben talán a kül
földre való menekülésünket csak ideig
lenes bujdosásnak tekintettük. Aztán
csodálkozva állapítottuk meg, hogy
emigránsokká lettünk és azzal vigaszta
lódtunk, hogy nekünk is, mint a gólya
madárnak két hazát adott a végzetünk.
Végül arra kellett döbbennünk, hogy az
új otthon lassanként új hazává alakul.
Józanul el kell ismernünk, hogy az utób
bi évtizedben született magyar generá
ció, — főképpen ha mindkét szülő nem
is magyar — az új hazát fogja igazi ha
zájának tekinteni és szülei hazáját már
csak „óhazának” nevezni. Annyit je
lent ez, hogy a magyarság számára el
vesztünk? Teljes identitásveszteségre va
gyunk kárhoztatva? Merem hinni, hogy
nem így van. A következőkben e prob
lémát közelebbről világítjuk meg.

an történt. Bizonyos mértékben ez ért
hető is. Az otthoni papságnak a magyar
országi szituációt kell szem előtt tarta
nia. Mi külföldi magyar papok viszont
a nyugati országokban élő magyarokat
szeretnénk identitásukban megőrizni. Az
otthoni magyarok arra kényszerülnek,
hogy a megszálló hatalommal elfogad
ható koegzisztenciában tudjanak élni.
Mi minden ilyen hatalomtól való füg
gőviszonyt határozottan elutasítunk, vi
szont a nyugati népek hatása alá kerü
lünk. Hogy ebből a helyzetből számos
ellentét, félreértés és előítélet keletke
zik, érthető. Az otthoniak, — noha szí
vesen fogadják a külföldi rokonaik lá
togatását —, az emigráltakban sokszor
hűtlen magyarokat látnak, akik a nagy
A FELTÁMADÁS REMÉNYE
baj idején a „jólétbe menekültek”. Mi
(Folytatás az első oldalról)
külföldi magyarok pedig könnyen el
okos
gondolatokat
fogalmaztak az em
felejtjük, hogy az egyház-állam közti
beriség
bölcsei.
Krisztus
forradalmi tet
viszonylatban 1956 óta sok változás tör
te
egészen
új
perspektívát
nyújt. Ö
tént. Ezért sokszor úgy érezzük, hogy
nem
a
lelket
akarja
kiszabadítani
pla
az otthoniak hűtlenek lettek azokhoz az
ideálokhoz, melyekért szabadságharcunk tóm elképzelésű börtönéből, a testből,
hősei életüket adták. Csak egy példát hanem ellenkezőleg: a teljes embert, a
mondok. Mi Mindszenty bíborosunkban test-lélek embert akarja a teljes, tökéle
századunk legnagyobb magyarját lát tes, hibátlan élettel megajándékozni.
juk és megalkuvásnélküli magatartását Számára a test éppoly fontos, mint a
gondviselésszerűnek tartjuk. Fájlaljuk az lélek, a kettő összetartozik s nem szeret
otthoni ifjúságnak Mindszentyre vonat egymás nélkül élni. A feltámadás ak
centusa a „test” feltámadásán van.
kozó tudatlanságát és fájlaljuk az ott
Krisztus sohasem foglalkozott egyolda
honi papságnak őreá vonatkozó elhall
lúan a lélekkel. Nem lelkipásztor volt,
gató, elmarasztaló magatartását.
hanem az emberek pásztora. Pétert sem
A hazai és a külföldi magyaroknak a lelkek pásztorává, hanel az emberek
e részleges elidegenedése a konkrét élet halászává teszi.
körülményeknek köszönhető, melyben
Nagyon lényeges, hogy a feltámadott
élni kényszerülnek. Ez azonban mindkét Krisztus — bár megdicsőült testtel ren
részről magyar identitáshiányt idézhet delkezett — éppoly normális emberi
elő. Az otthoniak évtizedek óta egy ide életet folytatott, mint halála előtt. Péter
gen hatalom főhatósága alatt szocialista évek múlva is úgy emlékezik Krisztus
életmiliőben élnek. Akarva nem akarva ra, mint akivel „együtt ettünk, ittunk
néha átvesznek valamit a kommunista feltámadása után.” (Ap Csel 10,41)
marxista ideológiából is. Mi külföldi
Krisztus ezt akarta: az egész embert
magyarok viszont a nyugati világ sod testestől-lelkestől a hibátlan haláltól
rásába kerültünk, identitásunkat innét mentesített vitalitás legmagasabb foká
fenyegeti veszély. Eleve azonban el kell ra emelni, megszabadítani abszúrd hely
ismernünk, hogy e veszély a mi esetünk zetétől, s megadni azt a méltóságát,
ben nagyobb mint az otthoni magyarok amely magszerűen benne rejlik.
nál. Az otthoniak egy idegen hatalom
E ponton világossá válik, miben kü
megszállása alatt vannak s az elnyomás lönbözik Krisztus halál elleni küzdel
— melynek sok átmeneti foka van a mének végső konzekvenciája Buddháé
sztálinizmustól a kádárizmuson át a mai tól vagy Szokrátészétől. Az előbbi a
peresztrojkáig — mint minden szabad szenvedélyektől akarja megtisztítani az
ságvesztés és jogfosztás ellenállásra sar embert, hogy eleven múmiaként alkal
kalja és arra is serkenti őket, hogy a mazkodjék a halálhoz. Az utóbbi a lel
hazai múltban és tradícióban keressék ket akarja átcsempészni a halál határán,
az igazi értékeket. Mi külföldi magya így szabadulván a halállal fertőzött test
rok szabadságnak örvendünk és ha lát től. Krisztus egyiket sem teszi. Ö a testjuk is az ún. kapitalista világ hátránya lélek-ember teljes vitalitásának helyre
it, igézetének nem tudunk ellenállni. állítását akarja, a megistenítés irányá
Észre sem vesszük, hogy ez a nyugati ban. A test-lélek különválása csak át
gyakorlati materializmus sokkal veszé meneti. S Rahner szerint a lélek csupán
lyesebb számunkra, mint az otthoniak a testtől válik el, de nem a testi-világ
szamara az ideológiai materializmus, tól, az anyag-univerzumtól, hanem el
melyben alig hisz már valaki. Ezért a lenkezőleg új, átfogóbb viszonyra lép
külföldi magyar számára nagyobb ve vele.
szély, hogy identitását elveszítse. A ma
Krisztus elénk állította emberi jövőnk
gyart nem lehet ütlegekkel és kényszer szédítő perspektíváját: a test-lélek megrel önmagától elidegeníteni, a földi jólét istenülő embert, aki túlnő a halálon.
kínálata veszélyesebb kísértést jelent Ügy is mondhatnék: a húsvéthajnali
számára.
szenzáció a teljes valóság röntgenfelvé
Cikkeimben nem az otthoni magya telszerű felvillantása halandó szemeink
rok identitásveszteségéről s annak or előtt.
voslásáról szeretnék beszélni. Ezzel a
A halál legyőzésének történelmi pil
hazánkban élő magyaroknak kell meg- lanata Krisztus tettével kezdődött. Ö
bírkózniok. Természetesen nem lehetünk az elsőszülött, aki megtörte a varázst.
közömbösek az iránt, hogy otthon mi S akik hitük révén az ő pozíciójából
történik. Senki rossz néven nem vehe építik fel egzisztenciájukat, azok van
ti tőlünk, ha erre vonatkozóan kívánsá nak a legjobb úton, hogy legyőzzék a
gaink is vannak. De semmi jogunk nin halait. A gúnyoros kérdés, amely Szent
csen arra, hogy az otthoni helyzet konk Pál ajkáról hangzott el: „Halál, hol a
rét kialakulásába beleszóljunk. Azáltal, te fullánkod?” — eme csintalan csúfo
hogy külföldre szakadtunk és idegen or lódás jellemzi legjobban a keresztények
szágban behonosodtunk, erről a jogunk végső fölényét.
(
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A feltámadt üdvözítő kegyelmét, segítségét, örömét kívánjuk
az Egyházközség minden hívőinek!
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március

A lelkészség vezetője: Hegyi György
lo7o Wien, Döblergasse 2/3ob
Telefon :
96 69 72
Az újság előfizetési díja melléklet
tel: 18o.-- Schilling.Befizethető:
Fremdoprachen Seelsorge Európa
Ungarnseelsorge
P.S.K. Giro Kontonuminer: 2o7316
A lelkészség fogadóórái;: hétfő,
kedd, csütörtök, péntek délelőtt
9-13 h-ig
szerda n pedig 13 - 19 h-ig.
1 8 6 8

március

15.

-

1 9 8 9

március

15.

161. év.

A magyar nép nemzeti ünnepe. Miután a diktatúra éveiben eltöröl
ték, "leépítették" - újra elnyerte méltó helyét. Hivatalos kije
lentéssel visszaadták ünnepi jellegét. Micsoda hamis jelszó az:
hogy munkával ünnepelünk!
Március idusa tündérien szép, de eleven történelmi valóság, üstö
kösként futott fel a magyar nemzet egére és foglalta el a magyar
történelem horizontján méltó helyét. így világol mai napig is
"minden magyar szívében".

Vajon hogyan emlékezel erről Idegenbe szakadt honfitárs?'Kezedbe
veszed-e Petőfi költeményeit, Arany János verseit? Gondolsz-e azokra, akik vérük ontásával, hősi halálukkal építették életedet

és a haza létezését?
Emlékezzél! Megteheted! Ki akadályoz ebben? Senki sem tiltja, de
példád erősíti, bátorítja a hazájáért aggodé honfitársainkat.
Érdemes fáradozni, áldozatot is hozni a haza oltárára. Ezzel tainúsítluk magyarságunkat, hűségűnket is hazánkhoz.
vasár- s ünnepnapokon:
Hegyi György
z
I. Singerstrasse 7•
Valentiny Géza,prelátus
IX. Pazmaneum, szombaton
minden vasárnap
Tralskirchen, tábor
Tralskirchen pléh.templ.
Mödling
Kaiser-Ebersdorf

MAGYAR

.SZENTMISÉK

11 h
18.3o h
lo h
lo 11

16 h
16 h

Az ország határain kívül élő “g^L'^^rásőknak^ézne^elébe.Tény,
otthoni
egyház
..........
hogy negyven, éves
.
g #
^le^vándorútján. ..
kozni, vele
----- ^ensőseges^kozossegben
Lélek virraszt az
<
/Suenens bíboros/
Ö a tüzoszlop, a világító felhő; ő az újdonság e.>
A következő hónapok programjaiból:
8-án szerdán, a Döblergasse 2/3oB alatt, este 1 órai
kezdettel P.Dr.Békés Béliért OSB előadást tart
a - Lelkiség! mozgalmakról Márc.11-12-én az egyházközség lelkigyakorlata Neuwaldeggben.
A lelkigyakorlat vezetője: P.Dr.Békés Beliért
bencés atya, melyre szeretettel meghívunk minden
kit. Megközelíthető a 43-as villamossal. A végál
lomástól néhány percre fekszik. /Waldegghofgasse 5•/
Program; elmélkedések: 9, 11, 15 órakor.Szentmisék:
16 órakor. A vasárnapi szentmise után vetítés lesz
a Szentföldről.
Márc.12-én megemlékezünk a nemzeti ünnepünkről a Singerstr.i
templomban 11 órakor.
Márc.14.-én este 7 órakor Dr.Broer Ilans Hermann, Bécs bíboros
érseke megszenteli a lelkészség Döblergasse helyi
ségeit .
Márc.19.-én Virágvasárnap énekkarunk a Passiót énekli.
Márc.24.-én Nagypénteken a szertartások ideje: 19 óra.
Márc.25.-én Nagyszombaton az esti szertartás lo órakor kezdődik.
Márc.26.-án Husvétkor a szokásos időben ünnepi szentmise -11 h.

Márc.

Márc. 27 és
Ápr. 1.
között Pax lloinana Reichenauban a Bodensee mellett.
Ápr. 2.-án vasárnap d.u. 5 órakor Dr.Csermőy-Schneidt Ottó
Bróf Széchenyi Istvánról tart előadást,
gasseban. Jöjjünk el minél többen.
Ápr.5-15~ig Szentföldi zarándoklat

A Bécsi Cserkészet jubileuma.

Ápr.22.
Május

a Döbler-

6.

Május 14.
Május 19.

A cserkészek Anyák Napi ünnepe!

Egyébként az Anyák Napja ebben az esztendőben Pün
kösd ünnepével esik egybe.
Jótékonycélú koncert a Döblergasse javárd./119o

Wien, Döblinger-Hauptstrasse 96.- 19 órakor/

Május 25.

Urnapi körmenet!

Jelen körlevelünkhöz egy befizetési csekklapot /Erlagschein/ mel
lékelünk. Kérjük, hogy ennek felhasználásával küldje el az ÉLETÜNK
c. újság 1989. évi előfizetési díját. / S 18o.--/. Előre is hálás
köszönetünket fejezzük ki.

5;
Für den Inhalt verantv/ortlich: György Hegyi, lo7o Wien,Döblerg.2.
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Márton Áron öröksége

Mit tehetnek a magyar segédpüspökök?

AZ EGYHÁZ és a keresztények társadalmi küldetéséről

Az öt magyar főpásztor mostani kinevezése külön is időszerűsíti
az itt következő cikket.

A Magyar Kurir nemrégiben interjút készített dr. Keresztes Sándorral, a Már
ton Áron Társaság elnökével. A beszélgetésből - amely a Magyar Kurir feb
ruár 4-i számában jelent meg - közlünk az alábbiakban részleteket.

M. K.: ötven esztendővel ezelőtt,
február 12-én szentelték püspökke Marton Áront. Személyiségei életművének jelentősége az idő múlásával nem
hogy csökkenne, hanem inkább egyre
növekszik- ön, mint világi keresztény,
miben látja Márton Áron püspök idő
szerűséget a keresztények társadalmi el
kötelezettsége szempontjából?

Dr. Keresztes: A nemrég megalakult
Marton Áron Társaság alapszabályának
szövegét hívom segítségül, amikor e nagy
egyéniség néhány, számunkra különösen
időszerű vonását villantom fel. Minden
ki iránt nyitott és toleráns volt. Elítél
te az emberi jogok megsértését, és se
gítette az üldözötteket. 1944-ben éppenúgy, mint később is így tett, mert e jo
gokat Istentől valóknak vallotta. Népe
érdekében más vallási közösségek képvi
selőivel és a nem-hívőkkel is mindig kész
volt a párbeszédre, sőt együttműködés
re anélkül, hogy saját „arcát” és hitel
veit legkisebb mértékben feladta volna.
Kiállt az együttélő nemzetiségek jogai
mellett. Nem a románok ellen, hanem
őértük is, nem csak a magyarokért, ha
nem a többi nemzetiségért is, de termé
szetesen magyar identitástudattal szólt
és cselekedett.
Úgy vélem, hogy vajúdó korunk ke
resztényeinek ilyen magatartással kell
vállalniuk a rájuk eső felelősséget né
pünk problémáiban, a társadalom épí
tésében. A mai keresztény sem helyez
kedhet valamiféle „kivárás” álláspont
jára. Munkálkodnunk kell a közjó ér
dekében a most épülő pluralista, szo
ciális igazságokra törekvő társadalo
mért, a demokratikus és emberi jogokat
biztosító jogállam létrehozásán. A jelen
legi gazdasági mélypontról is csak így
emelkedhet ki ez az ország, és csak eb
ben a távlatban lehet és kell vállalnunk
a nehézségeket.
M. K.: A pezsdülő magyar közéletben
különös aktualitása van a kérdésnek:
Mi az egyház közéleti, politikai külde
tése? Politizálhat-e az egyház? Van-e ka
tolikus politika?
Dr. Keresztes: Márton Áron 1971ben, a második Püspöki Szinóduson ezt
mondotta:
. a politikai téren való
tevékenység különleges veszélyeket hoz
magával a pap számára. Véleményem
szerint a legnagyobb veszély abban van,
hogy a politikai tevékenységet kifejtő
pap híveinek legalább egy részével öszMAGYAR ÖKUMENIKUS NAP BÉCSBEN
Becsben, január 22-én, vasárnap, a Lindengasse-i evangélikus templomban —
Szépfalusi István lelkész vezetésével a bé
csi evangélikus magyar egyház rendezésé
ben — katolikusok, reformátusok és evan
gélikusok közös ökumenikus istentisztele
ten vettek részt. Több is volt ez mint csak
istentisztelt: kifejezésre jutott benne a ke
resztény egység megvalósításának óhaja,
a közös állásfoglalás és egymás iránti sze
retet.
A megjelent hívek nagy megértéssel fo
gadták Hans Hermann Groer bíboros, bé
csi érsek beszédét s ugyanolyan élénk fi
gyelem kísérte Mg. Péter Karner reformá
tus szuperintendens és Harmati Béla Buda
pestről érkezett evangélikus püspök sza
vait.
Az istentiszteletet Hegyi György r. kát.,
Soós Mihály református és Galavics Sándor
evangélikus lelkészek végezték. Részt vet
tek az egyházakhoz közelálló lovagrendek
képviseletében, néhány társuk élén, dr.
Magyary-Kossa István a Johannitáktól, Ka
rácsonyi Miklós a Máltaiaktól és dr. Csermőy-Schneidt Ottó a Szent Lázár lovag
rendtől. Az istentisztelet után az evangé
likus otthonban fogadás volt.
Cs — y

A Szentszék és a magyar állam kö
zött 1964-ben létrejött részleges meg
egyezés végrehajtása során nagy csaló
dást okozott, hogy a segédpüspökök, akiket ugyanúgy, mint a megyéspüspökö
ket a Szentszék és a magyar állam köl
csönös bizalma állított az egyházmegyék
élére, nem váltak ténylegesen azzá, ami
re megbízásukat kapták: a megyéspüs
pökök segítőivé, hanem jogkör és szá
mottevő munkakör nélkül csak azt csi
nálhatták, amivel a megyéspüspök vagy
az állami nyomásra a püspök által kine
vezett általános helynök illetve iroda
igazgató alkalmilag őket megbízta. Az
eredményes lelkipásztori munkából ki
emelt és aztán tétlenségre kényszerített
segédpüspökök emiatt frusztrálva érezték
magukat s egymásután mentek vidéki
plébániára lelkipásztornak, illetve már
a püspöki kinevezést csak azzal a felté
tellel fogadták el, hogy megmaradhatnak
plébániájukon. Az is előfordult, hogy a
kiválasztott jelölt, azzal a megokolással,
hogy adott munkakörében többet tud
tenni az egyház javára, mint később se
gédpüspökként, visszautasította a kine
vezést.

szeiitközésbe kerül, azonkívül járatlan
sága folytán káros következményeket
magukkal hozó döntések szerzőjévé vagy
támogatójává válhat. A világban élő
keresztény népek feladata, hogy az em
beri művelődést munkálják, és az ál
lam javát előmozdítsák. Ezért a pap
nak elsősorban azon kell igyekeznie,
hogy maguk a hívek a mindennapi kö
rülmények között saját felelősségük tu
datában valósítsák meg az evangélium
szellemét, és megtanulják, hogy becsü
letes és szabad emberek között a poli
tikai tevékenység nemcsak politikai küz
delem, hanem főként és mindig erkölcsi
mérkőzés. Ha pap mégis magára vál
lal politikai tevékenységet, tudnia kell,
hogy azt saját felelősségére teszi, és a
főpásztorától kapott engedély tevékeny
sége következményeinek még közvetett
jóváhagyását sem jelenti. Tisztán poli
tikai döntések számára a Szentlélek nem
ad ajándékokat! A hierarchia feladata,
hogy szavát felemelje, mikor az igaz
ságot vagy az emberi személyiség méltó
ságát és alapvető jogait támadás éri.” —
Volt azonban jó következménye is an
A papok pártpolitikai tevékenységét a- nak, hogy a segédpüspökök vidéki plé
zonban az új Egyházi Törvénykönyv bániákra kerültek. Itt jobban elérhetőkké
kifejezetten megtiltja, azon megfonto váltak az egyházmegyés papság számára
lásból, amelyet Márton Áron is kifej és sokat segíthettek rajtuk azáltal, hogy
tett idézett felszólalásában. A hivata meghallgatták problémáikat. A plébános
los egyház, a hierarchia konkrét poli segédpüspököknek intézkedési lehető
tikai tartózkodása persze nem jelenti ségük ugyan nem volt, de spirituálisaivá
azt, hogy lelkipásztori küldetésének tel váltak a papságnak. Az egyházmegyés
jesítése ne szolgálná a társadalom érde papság lelki egyensúlya ma - sok ok
két, éppen az etikai-erkölcsi nevelés te miatt — a mélyponton van. Mindegyik
rén, és ne kívánná meg ehhez minden egyházmegyének függetlenített spirituá
államhatalomtól a működési szabadsá lisra volna szüksége a papok számára.
got. Csak azt jelenti, hogy egyetlen po A Gondviselés intézkedésének is fel le
litikai párt vagy irányzat sem mond het fogni, hogy a félreállított segédpüs
hatja magát „a katolikus pártnak”, „a pökök felfedezték ezt a hivatásukat. Akatolikus politika” egyetlen hivatalos
mennyiben a félreállított segédpüspök
képviselőjének.
bentmaradt az egyházmegye központ
M. K.: Miben látja a Márton Áron jában, állandó ellenőrzésnek volt kité
Társaság legfontosabb feladatát?
ve. Az állam bizalmi emberei igyekeztek
Dr. Keresztes: A Társaság közösségi
meggátolni befolyását a fiatal papságra.
keretet, önművelő műhelyt kíván nyúj
Sokszor csak a gyónás keretében volt
tani azoknak az állampolgároknak, aképes biztosítani azt, hogy az öt felke
kiknek közéleti szerepét, valamint ál
reső pappal megfigyelő nélkül beszél
lásfoglalását döntően meghatározza is
gethessen.
tenhitük és ebből eredő világnézetük.
A segédpüspökök kikapcsolása az egy
Tagjainak ezért lehetőséget kíván biz
tosítani arra, hogy felkészüljenek köz házmegye vezetéséből és az egyházkor
életi tevékenységre és ösztönzést adni mányzati helyekre a politikai vezetés ál
tal kívánt bizalmi emberek behelyezése
a közösség javára történő munkára.
Ma, szerintem, a legfontosabb felada lényeges része volt az elmúlt évtizedek
tunk, hogy egyrészt műhely-munkában egyház-állam kapcsolatának. Ez biztosí
elméleti ismereteket nyújtsunk tagjaink totta az államnak azt a kommunikációs
nak a keresztény társadalombölcseletről, csatornát, amelyen egyrészt gyorsan és
másrészt feltárjuk közéletünk szerteága feltűnés nélkül értesülhetett az egyház
zó problémáit és a megoldásuk keresz megye életének eseményeiről, másrészt
tény világnézet alapján álló alternatí üzenetet, információt, vagy olykor dezinformációt küldhetett diszkrét formában a
váját.
Ami a jövőt illeti, az a véleményem, megyés főpásztorhoz és más egyházi
hogy jogállamiságunk kiépülése, a poli személyekhez. Ez a nyíltan nem dekla
tikai helyzet alakulása szükségessé te rált állandó beavatkozás az egyházme
heti egy keresztény világnézeti alapon gye vezetésébe eredményezte azt is,
szerveződő párt létrejöttét is. Van en hogy a megyéspüspökök között sem ala
nek hagyománya a magyar politikai kulhatott ki a kollegiális összmunka a kö
életben. Az 1945-ben alakult és 1949- zös ügyeket illetően, hanem még mindig
ben megszüntetett Demokrata Néppárt a bizalmatlanság és a kölcsönös kritika
politikai öröksége ma is vállalható. Nem zavarja a püspökök egymáshoz való kap
volt, és nem is akart „az egyház pártja” csolatát. Az irányítás említett gyakorla
lenni. Nem állította, hogy a hívő ke ta aláásta a papság bizalmát is és a leg
resztény emberek csak ezt a pártot többen azt sem hiszik el, hogy az egy
támogathatják. A keresztény világnézet ház-állam kapcsolat a jövőben annyira
alapján állt, a magyar demokrácia, a változhat, hogy az állam lemond az egy
szociális igazságosság munkálása irányí ház belső irányításának gyakorlásáról. A
totta állásfoglalásait, politikai irányát. papság az állami irányítást megváltoztat
Reális kül- és belpolitikai helyzetmeg hatatlan sorsnak tekinti és a megyésítélése sok tekintetben ma is példaadó pököktől jövő intézkedésekkel szemben
lehet.
M gyakran fenntartásokkal él.

Ha a magyar államvezetés a készülő
vallásügyi törvénnyel valóban új alapok
ra kívánja helyezni az egyház és az ál
lam kapcsolatát, úgy mindenek előtt a
belső irányítás gyakorlatának megszün
tetésével kell lehetővé tennie, hogy az
egyház vezetése egészen az egyháztól
kiválasztott személyek útján történhes
sen, hogy a megyéspüspökök hivatalos
munkatársai valóban segítőtársai legye
nek, és ne a politikai vezetés szándékai
nak képviselői, hogy a magyar egyház
legfelsőbb vezetésében, mielőbb megva
lósulhasson a magyar egyházi viszonyok
ra illő gyakorlati kollegialitás, mely mo
dell lehet minden egyházon belüli össz
munkára és mint a plébánosoknak a vi
lági segítőkkel való együttműködés ki
alakítására.
UKI Sajtótájékoztató, 1989 január.

Hírek - események
Egyik februári általános kihallgatás
alkalmával II. János Pál pápa katekézise témájául Jézus feltámadásának va
lóságát választotta. Kifejtette, hogy az
apostoli egyház meggyőződése Jézus
feltámadásáról történeti tényeken alap
szik, hiszen az apostolok 40 napon ke
resztül mindig újra találkoztak Jézus
sal és meggyőződhettek róla, hogy él.
A feltámadás tehát nem a „csalódott”
apostolok elmeszüleménye, sem pedig a
jeruzsálemi közösség kitalálása. Ezután
a pápa utalt arra, hogy a feltámadás
történeti tény ugyan, de azon túlmutat.
Jézus feltámadása előre jelezte és arra
is rámutatott, hogy annak megváltó ér
telme van.
*

A Hittani Kongregáció és a Keresz
tény egység Titkárság mostani teljes ülé
sének résztvevői elsőízben tartottak kö
zös megbeszélést „A Katolikus Egyház
ökumenikus elkötelezettségének mérlege
— A jövő távlatai” témáról. A Szent
atya a résztvevők előtt emlékeztetett ar
ra, hogy ez a találkozó az ő javaslatá
ra jött létre, mert szükségesnek vélte
nemcsak az eddig végzett ökumenikus
kezdeményezések kiértékelését, hanem a
további útirány megjelölését is. Vissza
pillantva az elmúlt 20 év ökumenikus
munkájára, az 1985-ös rendkívüli püs
pöki szinódus megállapítását idézte,
mely szerint az ökuménizmus immár
mélyen begyökereződött az Egyház tu
datába.
*
Közzé tették (január 30-án) II. János
Pál pápa Apostoli Levelét, amelyben a
világiak szerepét fejti ki az egyházban
és a világban. A több mint 200 oldalas
irat „Christifideles laici", azaz ,,Keresz
tény világiak" címmel az 1987-ben tar
tott püspöki szinódus eredményeit fog
lalja össze. A Szentatya határozottabb
keresztényi elkötelezettségre hívja fel a
világi híveket, férfiakat és nőket egy
aránt, az Egyházban éppenúgy mint a
politikai, gazdasági és társadalmi élet
minden síkján. Az irat végigveszi korunk
társadalmának legfontosabb problémáit
és ráirányítja a figyelmet azokra a lehe
tőségekre, amelyek a keresztény ember
számára nyitva állnak egy igazságos és
békés jövő építésére.
*

A pápa február 7-én magánkihallgatá
son fogadta Andrej Szaharov, béke Nobeldíjas szovjet fizikust és feleségét. A 80
perces audiencián a beszélgetés orosz nyel
ven folyt. Szaharov a kihallgatás után ki
jelentette: „A pápa csodálatos ember.
Olyan aki fényt sugároz".
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GYERMEKEKNEK
Kedves Gyerekek!
Március 26-án van húsvét vasárnapja.
Akkor ünnepelhetjük azt, hogy a mi
Urunk a halálból ismét életre kelt. Előt
te való héten pedig szenvedésére emlé
kezünk. Arról már februárban beszél
tünk: hat héten keresztül, egész nagy
böjtben készültünk arra, hogy ezt a két
eseményt: a nehéz szenvedést és fájdal
mas halált, meg a dicsőséges feltáma
dását Krisztus Urunknak méltóképpen
tudjuk ünnepelni.
Szépen kérlek titeket, figyeljetek az

evangéliumokra, amit az atya a szent
miséken felolvas nekünk! Virágvasár
nap, 19-én azt halljuk, hogyan vonult
be Urunk egy szamár hátán a főváros
ba, Jeruzsálembe (a zsidók nem szeret
ték a lovat, Izraelben csak a római meg
szállóknak voltak lovaik). Akkor olvas
sák cl nekünk először Krisztus Urunk
egész szenvedéstörténetét is. Aztán fi
gyeljetek húsvétvasárnap a feltámadás
történetére. De ha lehet, kérjétek meg
édesanyát, menjen el veletek nagycsü
törtökön is a templomba, amikor arra
emlékezünk, hogy Jézus akkor vacsorá
zott utoljára együtt tanítványaival, itt
hagyta magát nekünk az Oltáriszentségben, aztán kiment a tanítványokkal az
Olajfák hegyére, ahol elfogták, majd egész éjjel kihallgatták, pénteken halál
raítélték, keresztre feszítették és dél
után 3 órakor meghalt a kereszten. Ha
jól figyeltek, halljátok majd a harang
szót, mert 3 órakor mindenütt megszó
lalnak a harangok, sok helyütt még a
közlekedés is leáll egy percre Jézus halá
lának emlékére. Fia nem tudtok temp
lomba menni (a legtöbb helyen van ak
kor a templomban szertartás), akkor is
álljatok le egy pillanatra, akármit is
csináltok és köszönjétek meg a mi
Urunknak, hogy szenvedésével és halá
lával kinyitotta a mennyország ajtaját.

rck igazán szabadok legyenek — de
nem a megszállóktól, a lcigázóktól, ha
nem a bűn rabságából szabaduljanak ki
és hogy kinyíljon számukra a menny
ország kapuja. És ezért kész volt arra
is, hogy Fiát feláldozza értük a keresz
ten. De nem hagyta a sírban, hanem
életre keltette, hogy most már örökre
éljen.
Amikor megérkeztek Emmauszba, Jé
zus betért hozzájuk vacsorára — és
itt a vacsorán Jézus ugyanazt tette, amit
nagycsütörtökön este tett — akkor vég

re felismerték Öt — de Jézus eltűnt. A
tanítványok szomorúsága is eltűnt, azonnal visszaindultak Jeruzsálembe,
hogy elmondják a többi tanítványnak
is, amit Jézus megértetett velük.
Hogy mit mond nekünk ez a törté
net? Egyrészt azt, hogy Jézus mindig
velünk van, akár jókedvűek, akár szo
morúak vagyunk — gondoljunk néha rá
és itt ott úgy titokban mondjuk is neki:
„Jézus, tudom, hogy velem vagy, sze
retlek ám!”
A másik fontos dolog pedig, amit meg
kell értenünk: egy a lényeg a világon:

Külön szeretnék veletek húsvét hét
főjéről beszélgetni. Figyeljétek csak az
evangéliumot! (Remélem, ott lesztek a
szentmisén!) Jézus két követője is ott
volt a gyászos események idején Jeruzsá
lemben. Az egyikről tudjuk, hogy Kleofásnak hívták. Amikor Jézus meghalt a
kereszten, elkeseredtek, elvesztették min
den reményüket. Mert ők azt várták,
hogy Jézus megszabadítja a zsidókat a
római megszállás alól és visszaszerzi ne
kik a szabadságot. Bánatosan elindul
tak vissza a falujukba, Emmauszba. És
ahogy bandukoltak bánatosan és kese
regtek, Jézus csatlakozott hozzájuk —
de ők nem ismerték meg. Nem is gon
doltak arra: Jézus megígérte, hogy fel
fog támadni — ha gondoltak is rá, nem
hitték el — és Jézust halottnak tudták. hogy ne legyünk a bűn rabságában, ha
Jézus kérdezte, miért szomorúak? Ök nem a szívünk mindig tiszta legyen és
elkeseregték neki csalódásukat. Jézus Jézushoz ragaszkodjon!
pedig a Szentírás alapján megmagya
A feltámadt Úr áldjon meg bennete
rázta nekik, hogy ami történt, minden ket és mindenkit, akit szerettek! Ezt
úgy történt, ahogy az Atyaisten akarta. kívánja nektek húsvétra
Mert az Atya akarta, hogy az embe
Julika néni (Bécsből)

Mohács - török nélkül
A magyar társadalom tragikus irá
nyú létszámcsökkenésének és a családok
felbomlásának egyik legismertebb ostorozója Fekete Gyula. Az író már évek
óta több kötetnyi terjedelemben muta
tott rá a megdöbbentő jelenség szerte
ágazó okaira és következményeire. A
Vigilia című hazai katolikus folyóirat
decemberi számában különösen drámái
erővel tárja fel az országgyűlés elé ter
jesztett adótörvény gyermek- és család
ellenes intézkedéseit. „Hullámvölgy c.
tanulmányában előbb a kialakult de
mográfiai katasztrófát mutatja be. Rész
letek a megrázó írásból:
Népesedési helyzetünk az utóbbi 30
év adatait összegezve a világon a leg
rosszabb, s hazai történelmünkben sincs
példa — békeidőben! — az utánpótlás
ilyen katasztrofális méretű sorvadására.
Harminc év alatt 35 demográfiai Mohá
csot hoztunk össze „Csináld magad —
törökök nélkül!" — alapon. A mai Ma
gyarország területén 1958 óta jó egymilliókétszázezerrcl született kevesebb
gyerek az országban, mint az azt meg
előző harminc évben ugyanarra a te
rületre számítva. Pedig akkor kisebb
volt az ország népessége, s volt közben
egy világháború s egy ötvenhat. . •
Az utánpótlás fogyása tehát már 1958ban elkezdődött de a teljes népesség fo
gyása ezt a kóros — sokak számára ész
revehetetlen — sorvadást csak 1981 óta
követi. 1988 októberében mintegy 120
ezerrel vagyunk kevesebben, mint 1981.
január 1-én.
Egyelőre évente cgy-egy Mezőtúi'
nagyságú várost törölhetünk le a ma
gyarság térképéről, ám ha a körülmé
nyek nem változnak meg lényege
se n , az évi fogyás az ezredforduló után
kétszeresére—háromszorosára nő.
Demográfiai előrejelzés szerint az ez
redfordulóig 500—600 ezres, 2020-ig pe
dig mintegy kétmilliós, 2040-ig három és
fél milliós fogyással számolhatunk.
Pillanatnyilag van olyan ország, amelyben a születésszám a mienkénél is
alacsonyabb, népesedési helyzetünk
mégis — harmincéves hullámvölgyünk
kel — a legrosszabb a világon.
Ezek után joggal várná az ember,
hogy a családalapító fiatalok, a gyer
meket nevelő — legkivált a több gyer
meket nevelő — családok terhein könynyítsünk.
Nem ez történt. Az ellenkezője.

Ezután kiszámítja a szerző az új adó
törvény megdöbbentő következményeit
a többgyermekes családokban. Számos
konkrét példát sorol fel, majd így öszszegezi a tanulságot:
Annak idején feljegyzésemben kiszá
mítottam, hogy a gyermek megadózta
tása megszünteti a családi pótlékot.
Most friss keletű közgazdasági tanul
mányban olvasom: a kétgyerekes csa

ládban a két gyerek nevelési költségét
átlagosan tíz-tízezer forint adó terheli,
szükségleti cikkeik forgalmi adójában
kétszer 6600 forint a rájuk eső többlet,
s ez együtt jóval több a megemelt csa
ládi pótléknál.
Mint tudjuk, a három és több gyer
mekes családok „kedvezményt" kaptak,
ott a gyermekek létminimumát csak
kétharmad részben terheli az adó, egyharmad rész mentesül. Nem kell indo
kolnom, hogy ezzel együtt is igen ne
héz a helyzetük, s ugyanígy a gyerme
ket nevelő fiatal házasoké, láváit ha —
vállalva a többletmunkát — lakásra
gyűjtenek. (Igaz, nekik is van „kedvez
ményük", méghozzá a világ legtartó
sabb kedvezménye: évente 1/4 m2 lakás
ára. Kétszáznegyven óven keresztül ve
hetik igénybe egy 60 m2-es lakáshoz.)
Az adórendszer bevezetésének tapasz
talatait elemző, újszülött tudományos
munka összegezésében olvasom: „A fia
tal kereső gyermekes családok életszín
vonala jobban csökkent, mint a többi
rétegé . •. Úgy tűnik, hogy a múlt hi
báiból fakadó gondokat aránytalanul a
jövő generáció vállára terheli a tár
sadalom."

Tanulmánya végén Fekete Gyula pel
lengérre állítja a mának élés erkölcs
romboló hatását és arra mutat rá, hogy
az évtizedek óta tartó népesedési válság
felismerése ellenére mind a kormány
gazdaságpolitikája, mind a közvélemény
a pillanatnyi érdekeinek veti alá a táv
latiakat. Szerinte jelenleg csak a hívő
embernek van felelősségteljes távlata.
Sokakat vonzó minta ez: élni a má
nak- Az anyagi jólét, a szórakozások, az
élvezkedések, az evés-ivás, az utazga
tás, a kikapcsolódás műfajai, az „egy
szer élünk!" kellemetességei minden ér
zékszervet, gondolatot, érzést a jelenre
tájolnak be, a mai napra.
A család, a szerelem (ti. az életre szó
ló igényű; ehhez képest a „modern" fo
galom csak epizodikus, folytatást nem
csak nem igényel, irtózik tőle), a gye
rek, az anyaság, mind a jövő felé sugár
zik. Az eszmei elkötelezettség egy közös
ség, a nemzet sorsa iránt — ugyanúgy.
A hit — legkivált az Isten-hit — csak
is a távlatokra tájol, meghosszabbítja
a „személyes érdekeltséget", az „érdek
viszonyokat" a halál utánra is, az íté
let napjáig.
A nagycsaládot tudatosan vállalók,
tisztességgel gondozók ma úgyszólván
csak a hívők közül kerülnek ki.
Valószínű, a vallástalanság, a hitet
lenség nagyban hozzájárul a jelenér
dek, a mának élés uralmához, sőt despotizmushoz. Hívő nem tud csak a má
nak élni. Meggyőződésem, hogy vallá
sos, hívő tömegek nélkül nincs ma
egészséges társadalom.

írja Fekete Gyula a Vigíliában meg
jelent tanulmányának befejezéseként.
—s — n

EGY MONDATBAN
® 25 évvel ezelőtt, 1964. január 5—6án került sor Jeruzsálemben VI. Pál pá
pa és Athenagoras konstantinápolyi pát
riárka történelmi találkozására.
® Az örményországi földrengés áldo
zatainak megsegítésére a szovjet posta
bélyeget adott ki, amelyen a Madonna
látható a Kisjézussal.
• Andrew Bertie, a máltai lovagrend
nagymestere a rend különleges érdem
rendjével tüntette ki Washingtonban
Rónáid Reagan, volt amerikai elnököt
a „szociális ügyekben kifejtett tevékeny
sége és a keresztény értékek védelmében
szerzett érdemei” elismeréséül.
© II. János Pál pápa részt vesz a DélKoreában szeptember 6 és 16 közti idő
re tervezett és Szöulban tartandó Nem
zetközi Eucharisztikus Világkongreszszuson.
© Román Vanasse, 58 éves premont
rei szerzetes, — eddig a Pápai Miszsziós Művek titkára az USA-ban —, ja
nuár elsejétől a „Kirche in Not/Ost-

priesterhilfe’ segélyszerv egyházi aszszisztensc lett, a 75 éves Werenfried van
Straaten utódjaként, aki a 2. világhá
ború utáni években életre hívta az azóta
nemzetközi méretűvé vált segélyszervet.
® Kelet-Berlinben a második világ
háború alatt -a nácik által lerombolt zsi
nagóga felépítéséhez az NDK katoliku
sai 480 ezer keletnémet márkával járul
tak hozzá.
A katolikus egyháznak jelenleg 154
bíborosa van, közülük 36 lépte át a 80
éves korlatárt.
® Moszkvából származó jelentés sze
rint a szovjet hatóságok visszautasítot
tak egy közel 5 és félezer aláírást tar
talmazó kérelem átvételét, amelyben
ukrán keresztények az ukrán görögka
tolikus egyház újra-engedélyezését sür
gették.
© Az orosz ortodox egyház engedé
lyezte, hogy — amire eddig nem volt
lehetőségé — papjai jelöltessék magukat
a márciusi képviselő választásokon.
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Sík Sándor emlékezete
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

A gyorsuló időben egyre sokasodnak
az évfordulók, jubileumok, születési vagy
halálozási dátumok, amelyek mellett nem
mehetünk el közömbösen. Különösen is
az olyan jelentős évfordulók kényszerí
tenek megállásra, amilyen most a Sík
Sándoré, aki 1889. január 20-án látta
meg a napvilágot, tehát születése évei
nek száma kereken 100-ra fordult. Cen
tenáriumán méltókép emlékezett meg ró
la a nyugati magyar katolikus sajtó, fo
lyóiratok s más lapok egyaránt, az ott
honi megemlékezések, ünnepségek pe
dig szinte a fél országot megmozgatták.
Ünnepi gyűléseken, tudományos üléssza
kokon tisztelegtek emlékének az egy
házi, irodalmi és tudományos élet kép
viselői s természetesen a még életben
lévő volt tanítványai, akik már maguk is
országos elismerést vívtak ki maguknak.

nem terhes kötelességként vállalva a
magas posztot. A budapesti Egyetemi
templomban tartott elmélkedéseivel és
szentbeszédeivel mintegy Prohászka és
Tóth Tihamér örökét vállalta és vitte to
vább.

A Vigília - amelynek 1946-tól kezdve
haláláig SÍI; Sándor szerkesztője volt —
majd egy teljes számot, könyvnyi terje
delemben fordított a méltatására; az Új
Ember többször is alkalmat talált a vele
való foglalkozásra. Mellettük egész sor
nívós vidéki lap, hogy hamarjában né
hányat említsek: Dunántúli Napló, Pe
tőfi Népe, Pestmegyei Hírlap, Délmagyarország méltatta sokirányú munkás
ságát. Egykori lakóházát, az „édes Gö
döllőn", emléktáblával jelölték meg; ki
állítás mutatja be életének meghatározó
állomásait s a hatalmas életművet, ame
lyet hátrahagyott s amely máig sem kap
ta meg az őt megillető elismerést és ér
tékelést. Jóllehet a mostani jubileumra
három fontos munka is piacra került:
egykori szegedi tanítványa, Baráti De
zső tollából, Mészáros István budapesti
egyetemi tanártól, és egy díszes kiállí
tású kiadvány „Sík Sándor emlékezete"
címmel.

Sík Sándor egyik utolsó fényképe

Egy olyan határtalanul gazdag életből
és életműből, amilyen Sík Sándoré, e
szűkös hasábokon csak foszlányokat tu
dunk bemutatni.

Sík Sándor mindenekelőtt pap volt,
példás életű, modern gondolkozásé szer
zetes pap, a kegyes tanítórend tagja s
éppen a legzordabb időkben a rend ma
gyar tartományfönöke, nem díszként, ha-

SÍK SÁNDOR (1889-1963):

ÚTFÉLI BOKOR
Az árok árva szélén,
Hol a tehén tipor,
Megbúvik egy haszontalan
Szegény akácbokor.
Lombját a kecske, birka
Félig lemarta már,
Betegre szíttá színeit
A gyilkos napsugár.

Ki tudja, itt miért vagy,
Mi van megírva rád:
Megnő-e itt az útfélén
Virágod, koronád, —
Vagy minden porcikáddal
A csordát hizlalod,
Ma még csak meggyalázva,
Holnap talán halott?

Csendben leültem egyszer
Véznácska hűvösén
És simogattam ágait:
Testvér, szeretlek én!
Ki tudja, honnan hullatott
A szélbe tétova
Atyád, az ismeretlen,
A titkos, messze fa?
S ki tudja, tudni üdvös-e?
Küldöttek is vagyunk,
Törvényünk egy Kéz írta meg
S egy Kézbe lankadunk! —
Ajkamról így peregtek
Halk harmatként a szók,
S hozzám simultak lombjai,
Mint lágy gyermekkacsók.

E sorok írása közben azon tűnődöm:
milyen lett volna a magyar cserkészet,
hová vezetett volna az útja Sík Sándor
lelki-szellemi vezetése, iránymutatása
nélkül? Hiszen ha jól meggondoljuk:
„minden" neki köszönhető! Vagy nem ő
fogalmazta-e meg Vörösmartytól ihletve
az „emberebb embert és m,agyarabb ma
gyart" jelszóba sűrítve a magyar cser
készet célját? Nem az ö zseniális alko
tása-e a 10 cserkésztörvény, meg a cser
készinduló? Az általa írt „Cserkészveze
tők könyvé“-nél jobb ifjúságnevelő könyv
talán azóta sem jelent meg! Ugyanígy
remekelt a tanulóifjúságnak szerkesztett
„Sík—Schütz imakönyv"-vel és a HarmatSík „Énektár“-ral.
Mint a szegedi Tudományegyetem iro
dalomtanára, mondhatni, nemzedékeket
nevelt a művészeti-erkölcsi értékek föl
ismerésére és szeretetére. Csupán emlé
keztetőül említem meg a „Gárdonyi-AdyProhászka" című, továbbá a Pázmányról,
Zrínyiről, Kölcseyröl írt irodalomtörténeti
munkáit és a 3 kötetes ,,Esztétiká“-ját.
Kitűnő zsoltárfordításait eredeti görög
ből, himnuszfordításait latinból készítette.
Végül — amit talán elsőnek illett volna
előhozni — Sík Sándor költő volt. Költő
nek sem akármilyen. Ahogy leginkább
emlegetik, ö volt „a modern magyar ka
tolikus líra megújítója". Sietve teszem
hozzá: a katolikum nála nem jelentett
behatárolást, tematikai beszűkülést, —
hanem ellenkezőleg, élményvilágának
egyetemes kitárulását. Aránylag hosszú
életpályáján költészete egyre mélyebb
ről zengett. Öregkori lírájából az „Őszi
fecske" és a postumus „Áldás" kötet
nem egy verse túl fogja élni az idők
múlását.
Szamosi József

HELYESBÍTÉS MEGTOLDASSAL: Leg
utóbbi, februári számunkban a 6. oldalon
közölt „Gépek" című vers szerzője, Szé
kely László neve mellé tévedésből
került az évszám. A jeles pap-költő, mint
arról beszámoltunk, tavaly ünnepelte
„acélmiséjét", azaz első szentmiséje 70.
évfordulóját. Ma a székesfehérvári papi
otthon lakója, 95 évek, így a magyar iro
dalomnak máris leghosszabb életű költőjeÖelőtte Lévay József, a „Mikes" költője
élt legtovább, 93 évig (t 1918-ban!). —
Klasszikus költőink közül a legfiatalabb
korban Petőfi Sándor és Kármán József
halt meg, mindketten 26, Dayka Gábor 27
évesen, századunkban pedig az erdélyi
Dsida Jenő 31 éves korában.
Minapában itt járék,
Egy szép rózsafát láték.
Ki akarna száradni:
Szabad-e megöntözni?
Csíki öntöző versike

FRANK MIKLÓS:

Negyven évvel ezelőtt
Előző számunkban is már emlékeztet
tük olvasóinkat arra, hogy 40 éve, feb
ruár 8-án hirdettek ítéletet a Mindszenty
perben. A budapesti népbíróság különtanácsa Mindszenty József bíboros érse
ket, Magyarország hercegprímását élet
fogytig tartó fegyházra ítélte, „a demok
ratikus államrend és köztársaság meg
döntésére irányuló szervezkedés, hűtlen
ség és a devizarendelkezések megsze
gése miatt."
Az ítéletet megelőzően, 1949. február
3-án, 4-én és 5-én folyt le a per, iái ma
gyar főpap és a vele együtt letartózta
tott többi vádlott ellen, mely a Moszkva
által irányított kirakatperek történetében
talán a legaljasabb volt. A civilizált vi
lág lélegzetvisszafojtva és mélységes
megdöbbenéssel figyelte a barbárság
nak, gonoszságnak és agyafúrt rafinériá
nak azt a keverékét, amely a per során
kinyilvánult.
A vádlottak padján, elválasztva a többi
vádlottól, ült egy emberroncs, akiben nem
lehetett felismerni a kemény és határo
zott főpapi egyéniséget: a bíboros tekin
tete tétova, hangja reszketős volt, ami
kor az elnök kérdésére megerősítette,
hogy a politikai rendőrség semmilyen
nyomást nem gyakorolt rá. Az ÁVO pri
békjeinek 38 napra volt szükségük, hogy
megtörjék. Miután a bevált metódusok
kal, ütlegekkel, rúgásokkal, pszichológiai
terrorral nem értek célt, kábítószereket
kevertek levesébe és a fogházorvos aka
ratbénító tabletták bevételére kénysze

rítette. Okmány- és kézirathamisítás egé
szítette ki a repertoárt.
Mindez ma már történelem. A mai Ma
gyarország undorral fordul el ezeréves
történelmünk e talán legsötétebb szaka
szától. Csak a kormány késlekedik még
levonni a következményeket. A nap mint
nap előkerülő tények és bizonyítékok sú
lya alatt a vértanú bíboros rehabilitáció
ja, ennek ellenére, megkezdődött. Sza
porodnak a hangok, melyek ezt követe
lik és nemcsak egyházi részről. Legutóbb
az Új Ember című katolikus hetilap feb
ruár 5-i számában jelent meg szerkesz
tőségi cikk, mely „Negyven éve történt"
címmel megemlékezik a Mindszenty per
ről. Idézi a marxista egyháztörténészt,
Gergely Jenőt, aki elismeri, hogy előre
megtervezett koncepciós perről volt szó.
A cikkíró hiányolja, hogy a per háttér
anyagának feltárása és Mindszenty tár
gyilagos szellemi portréjának megrajzo
lása még várat magára. Ha ez nem is je
lenti még a rehabilitálás nyílt követelé
sét, el kell ismerni, hogy ez is haladás
és — kezdete egy folyamatnak, amely
végülis az öt megillető helyre állítja a
hitvalló prímást. A cikk befejező része
idézet Mindszentynek egy nappal letar
tóztatása előtt mondott 1948. évi kará
csonyi szentbeszédéböl. Ebből való a
következő mondat: „Ellentmondásnak
látszik, de valójában iaz a nép áldott,
amelynek vértanúi vannak... Ne feled
jétek el szavamat: van vértanúság vér
ontás nélkül is...“

Hírek - események

A KERESZTÉNYEK FELELŐSSÉGE

Frankfurtban január 25-én este nyil
vánosságra hozták 163 katolikus teoló
gia-professzor nyilatkozatát, amelyben
a teológusok a római Kúria egyházpo
litikáját bírálják. A „Kölni Nyilatko
zat” néven ismert állásfoglalás — töb
bek között — helyteleníti a legutóbbi
püspöki kinevezésekben megnyilvánult
egyházi hatalomgyakorlást, amely a teo
lógusok szerint ellenkezik az evangélium
testvéri szellemével. Hangsúlyozzák,
hogy az egyházban olyan jelek észlel
hetők, amelyek a helyi egyházak hatás
körének visszaszorítására, a tárgyilagos
teológiai érvelés elől való elzárkózásra
és a laikus hívek háttérbeszorítására
utalnak. A Nyilatkozatot holland, nyu
gatnémet, osztrák és svájci teológusok
írták alá.
Egy nappal a Kölni Nyilatkozat meg
jelenése után Kari Lehmann mainzi püs
pök, a Nyugatnémet Püspökkari Kon
ferencia elnöke, Bonnban kijelentette,
hogy az egyházban lehet és kell is meg
vitatni a függőben levő kérdéseket, majd
hozzátette: „A német püspökök határo
zottan visszautasítják a II. János Pál
pápa elleni vádakat”.
KNA
*

A Hivatásosok Vasárnapját ebben az
évben Jópásztor vasárnapján, április 16án rendezik meg. Különösképpen a ka
tolikus tanítókat, pedagógusokat szólít
ja fel a Szentatya: tegyenek meg minden
tőlük telhetőt az egyházi hivatások éb
resztéséért. A katolikus iskolák nem
szorítkozhatnak csupán ismeret közve
títésre, feladatuk egy átfogó keresztény
életmodellre való nevelés, amelynek
megvalósításánál a családi neveléssel
karöltve kell eljárni.
*

George Bush amerikai elnök január
23-án az élet védelmében tüntető több
ezres tömegnek telefonüzenetben kije-

A JÖVŐÉRT

A „Világosság" című marxista világ
nézeti folyóirat figyelemreméltó cikket
közölt Nyíri Tamás budapesti katolikus
filozófiaprofesszor tollából „Gondolatok
a keresztény humanizmusról" címmel. A
tanulmány zárórésze a jövőért viselt fe
lelősségről többek között ezt írja: „A
keresztény felelősség a jövőért nem me
rülhet ki a meglévő humanizmusok bírá
latában; a kereszténynek is részt kell
vennie a jövő humanizmusának aktív lét
rehozásában. Az Isten iránti szeretet és
a felebaráti szeretet egysége nem szű
kíthető le a személyek közti magánkom
munikációra. A világ nagykorúsodása és
önállósulása nem olyasmi, amit üggyelbajjal el kell tűrnie a keresztényeknek.
Az emberibb jövő kigondolása és eltervezése a keresztény számára sem mel
lékes feladat.
A jövőt azonban nem ismerjük. Elmé
letileg levezethetetlen lévén, másként
mint küzdelem és harc árán nem való
sulhat meg. A keresztények világi huma
nizmusa nyilván tartalmazza a jövő bi
zonyos formális struktúráit is. Például a
vallási, illetve nem vallási döntésekhez
szükséges játéktér kívánalmát, mivel
csak szabadságban valósulhat meg a jö
vő. S miért ne volna lehetséges, hogy a
világnézeti kérdésekben szükségképpen
szembenálló felek párbeszéde ne ideoló
giai harcot eredményezzen, hanem egy
tisztultabb önazonosság kibontakozását,
mert csak így vívható ki az ember győ
zelme az ellenfél legyőzése helyett," —
írja Nyíri Tamás katolikus filozófiapro
fesszor a „Világosság"-ban.

lentette, hogy meg kell változtatni az
1973-ban hozott és a terhességmegsza
kítást megengedő amerikai törvényt. „Ezt
a harcot meg kell nyernünk. Megígérem
— mondotta az elnök a tüntetőknek —
hogy az önök oldalán állok".
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KÖNYVESPOLC
P. SZŐKE JÁNOS: MÁRTON ÁRON

Aki életrajzírásra vállalkozik, annak
vagy személyesen kell ismernie a fősze
replőt, vagy alaposan utána kell járnia,
kutatnia, gyűjtenie a rávonatkozo ada
tokat és dokumentumokat. Páter Szőke
János szalézi atya, az Európai Magyar
Papi Szenátus elnöke, a Kirche in Nőt
— „Szükséghelyzetben lévő egyház” ne
vű segélyszerv magyar osztályának a
vezetője, mindkét téren feljogosítva
érezhette magát Márton Áron gyulafe
hérvári püspök életrajzának megírásá
ra: egyrészt személyesen ismerte és ba
ráti kapcsolatban állt a nagy erdélyi fő
pappal, másrészt alapos anyaggyűjtés
után, kiterjedt dokumentáció birtokában
látott neki a feladatnak.
Az eredmény a most napvilágot lá
tott több mint 500 oldalas munka, mely
az österrcichischer Kulturverlag gondo
zásában, tetszetős kiállításban, kellemes
betűtípussal nyomva, az embert arra in
dítja, hogy azonnal nekilásson olvasá
sának.
A kötet nem kizárólagosan Páter Sző
ke műve. A tartalomjegyzékbe néhány
hiba csúszott: részben dr. Baranyi Má
ria tollából való az első fejezet Márton
Áron szülőfalujáról. Székely Pál fejti
ki a katolikus egyház helyzetét a román
Szocialista Köztársaságban.
Márton Áron bővebb életrajzát meg
előzi Erdély rövid története és szerve
sen hozzá kapcsolódva az erdélyi püs
pökség története. A kötet ezután beha
tóan ismerteti Márton Áron irodalmi
munkásságát is. Dr. Baranyi Mária ér
tékeli ki a ránkmaradt és fellelhető do
kumentumok alapján a nagy erdélyi
püspök tanítását, majd szemelvényeket
közöl írásaiból, körleveleiből és beszé
deiből. A kötetet kigészíti néhány fény
kép, melyek részben a szerzőnek Márton
Áronhoz fűződő kapcsolataira utalnak.
A szerző az előszóban megemlíti
Márton püspök börtönéveit, amelyek
ről nem maradt fenn írásos adat; a ter
mészeténél fogva szerény és alázatos
főpásztor, barátai és munkatársai kéré
se ellenére sem vállalkozott emlékei
megörökítésére, mégha baráti beszélge
tés közben előkerültek is a börtönévek
szörnyűségei. P. Szőke megjegyzi: „A
figyelmes hallgató ezek ismeretében csak
azt a véleményt alkothatta magának,
hogy a nagy püspök saját szenvedését
oda állította az erdélyi magyarság szeretete mellé és nem akart róla beszélni.”
Az életrajz a romániai helyzet és kü
lönösképpen az egyre fokozódó magyar
üldözés következtében különös aktuali
tást nyer. Márton Áron szavaiból min
dig újra kiérezhető, hogy szinte prófé
tai módon előre látta a magyarság létét
fenyegető gyűlölködő politika kibonta
kozását. De sose válaszolt gyűlölettel
gyűlöletre. Idézzük egy mondatát utol
só körleveléből: „A hívő embernek Is
ten gyermekét és saját testvérét kell
meglátnia embertársaiban, akkor is, ha
másképpen gondolkozik, mint ő, más
nyelven is beszél és talán mások a vá
gyai és célkitűzései. Erre sokszor rámu
tattam, amikor tanítottalak titeket és
búcsúzóban ismét kérlek, tiszteljetek és
szeressetek minden embert, elsősorban
azokat, akikkel együtt éltek.”
Ez a gondolkodásmód mutat rá Már
ton Áron igazi nagyságára és teszi ak
tuálissá, jelenlévővé szellemét. Erdély
fennmaradásának, jövőjének ez a kulcsa.
Frank Miklós

® A „Welt am Sonntag” című nyu
gatnémet lap értesülése szerint II. János
Pál pápa 1991 május vagy júniusában
az NDK-ba látogat.

Szentek és boldogok a Kárpát-medencében

renc — jól tudták és látták, hogy az
egyéni és közösségi erkölcs elválasztha
tatlan egymástól, az egyik nem tud tar
tósan fennmaradni és fejlődni a másik
nélkül.” Szükségünk is van a közös ke
resztény múlt, illetve a kárpát-meden
cei szentek és boldogok emlékének fel
idézésére, mert „ . .. nincsen talán egyet
len ország sem, ahol az emberek annyi
ra elfelejtették volna hazánk szentjeit,
mint Magyarországon”, — idézi Hevencsi, a török hódoltság után az olvasó
hoz szólva Inchoffer Menyhért rendtár
sának figyelmeztető szavait.
Ez a szép, magyar nyelven írt breviá
rium hatásosan erősítheti a mai olvasó
keresztény elkötelezettségének elhomá
lyosult tudatát is.
K. Z.

A római korbeli Pannóniában és Dá vezet, amikor elődeink még Szkítiaban
ciában, majd a következő évszázadok kalandoztak, ahol Szent András apostol
folyamán, valamint a honalapítást kö hirdette nekik az evangéliumot. De köz
vető Magyarországon élt szentek gazdag tük találjuk Szent Izsák bencés vérta
koszorújából ötvenötnek a rövid törté nút is, aki Szent Adalberttá már mai
netét jelentette meg kis kötetben az Üj hazánkban keresztelte és tanította őse
Ember hetilap Szent István király halá inket.
Ezek a távlatok és összefüggések is
lának 950. évfordulóján. A szentek élet
érzékeltetik
a nagy gonddal és szeretet
történetét Hevenesi Gábor SJ gyűj
tel
végzett
új
fordítás és kiadás nyilván
tötte össze latin nyelvű munkájában,
amely 1692-ben jelent meg, és 1737-ben való szándékát: a kárpát-medencei né
magyarul is kiadták Régi Magyar Szent pek közös keresztény gyökereiből faka
ség címmel. A latin kiadás szövegét dó testvériség tudatának élesztését. „ . . a
Sinkó Ferenc felvidéki származású író, Hevenesi-féle barokk nemzedék hitszó
az Üj Ember munkatársa fordította le nokai, írói — emlékeztet rá Sinkó Feújra és tette élvezhetővé a mai olvasó
számára.
A gondos kiállítású, metszetekkel il
lusztrált könyvecskének külön értéke a
A SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGYAR VONATKOZÁSÚ CIKKEI
széleskörű tárgyi ismerettel megírt Elő
szó. Megtudjuk belőle, hogy Hevenesi
A Münchenben megjelenő Süddeutsche gyarországra, kommentár nélkül hozza
Gábor, a tudós paptanár a magyar kul
Zeitung (SZ) egyike a Német Szövetségi az újság. Külpolitikai cikkeit olvasván
túrtörténet egyik homályba veszett je
Köztársaság legnagyobb és legbefolyá egy jól átgondolt koncepció hiányát
lentős alakja. 1680-tól 1715-ben bekö
sosabb napilapjainak. Közleményeit érezzük. Szembetűnő volt ez a Genscher
vetkezett haláláig 34 latin nyelvű köny
Bonnban és Európa többi fővárosában külügyminiszter magyarországi látoga
ve jelent meg nyomtatásban. A most
egyaránt érdeklődéssel olvassák. Közvé tását ismertető szerkesztőségi beszámoló
számunkra is hozzáférhetővé tett Ungalemény formáló ereje ezek szerint nem ban: jó, de közhelyes újságírói munka.
ricae Sancititatis Indicia című úttörő
lebecsülendő. Magyar vonatkozású cik
Érthetően, fokozott érdeklődéssel ta
munka a magyar irodalomban — írja
keinek, kommentárjainak tendenciája, nulmányoztuk az erdélyi helyzetről szó
előszavában Sinkó Ferenc — , mert egy
hangja tehát magyar ember számára nem ló cikkeket. Sajnos, egyedül Cári E.
be kapcsolja a szentség és a magyarság,
lehet közömbös. A következőkben meg Buchalla féloldalas riportjából éreztük
pontosabban a szentek és Hungária fo
próbálunk az 1988-ban megjelent, ösz- ki, hogy nála elsősorban az emberi
galmát. Hevenesi így akarta új életre
szesen 122 magyar tárgyú közlemény együttérzés az uralkodó elem — hiszen
kelteni a török hódoltság után magára
ről vázlatos képet adni.
az erdélyi szászok sorsa hasonlóan ke
ébredő, szervezkedő kárpát-medencei
serves. Jellemző azonban, a hírhedt
Már
az
anyag
egyszerű
csoportosí

társadalom erkölcsi köztudatát, felelős
Lindlau-féle
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Az
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Az emlékezetbe idézett szentek sorát
természetesen Szent István király nyitja politika 14, külügy 13, párt 11, kom lág. Lehetséges volna, hogy a Ceausescu
meg, majd többek között ilyen szentek mentár 3 és 2 kép) alkalommal foglal diktátum érvényesül: Ne zavarjátok a
és boldogok nevével és képével találko koznak; az ellenzékről 19 hír ill. cikk román-német embervásárt! Ezt valószí
zunk a könyvecske oldalain: Marchiai jelent meg; az erdélyi magyarság hely nűsíti Olaf Ihlau interjúja Szűrös Má
Szent Jakab, Szent Ferenc rendjéből, zete 26 híradást involvált; a gazdasági tyással. Mintha az egész csak azért ké
Szent Kapisztrán János apostoltársa Ma kérdéseket tárgyaló cikkek száma 8; iro szült volna, hogy Ihlau a végén meg
gyarországon; Boldog Antal, Szent Fe dalom címszó alatt 3 írás jelent meg, 2 kérdezhesse: „Respektálva Magyaror
renc harmadrendjének tagja (14. sz.); könyvismertetés. Színház, film, zene, szág fellépését a nemzeti kisebbségek
Magyar Szent Pál, a prédikátorok rend képzőművészet 12-szer fordul elő (Tá mellett —- de nem kezelte-e Magyaror
jének első magyarországi provinciálisa bori György 5, Ligeti György 2, Vasa- szág annakidején nemzetiségeit, például
(13. sz); Szent Besztréd vértanú, nyitrai rely Vicktor 1), s a sport 3-szor (Dctari a németeket, meglehetősen szánalmasan
püspök, akit a magyar pogányok öltek és Puskás 1 — 1), a vegyes témák száma (schabig)? Ezt a hangot üti meg az el
meg Pesten (11. sz); Boldog Erzsébet nyolc.
lenzéki mozgalmakkal foglalkozó nagy
szűz, III. András király leánya (14. sz);
Megdöbbentő, hogy a napilap számá beszámoló is, ahogyan a cikk végén me
— hogy a legkevésbé ismerteket említ
ra a magyar irodalom majdhogy nem gint csak a magyar nacionalizmust ül
sem.
tetik a vádlottak padjára; sőt egy kom
létezik. A svábországi Fellbach város
A magyar származású vagy magyar
mentár is „Magyarország és új naciona
területen működő szentek és boldogok kában rendezett „Magyar irodalmi na- listái” címmel. Nem ment ennyire Bé
gazdag koszorúja azonban nem teljes. A pok”-ról szóló tudósítás keretében azon la Vayer a „Magyarnémet Szövetség”
Függelékben betűrendbe szedett további ban az otthoni irodalmi helyzetnek és kongresszusáról írva, de itt is „A 200
210 boldog és szent neve abba a korba a jelenlévő tíz író munkásságának meg ezer magyarnémet panaszaidról volt
értő és tárgyilagosan kritikus elemzését főleg szó. Az F.D.P.-parlamenti cso
MAGYAR
kaptuk Werner Paul tollából.
portjának elnöke, Mischnik pozitívabb
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
benyomásokkal
tért vissza magyaror
Leginkább még a magyarországi vál
Budapesten megalakult a Magyar tozásokat tárgyaló beszámolók tekint szági utazásáról, amikor is a BaranyaMáltai Szeretetszolgálat, a múlt év de hetők kiegyensúlyozottnak, bár néha az megyei magyarországi falvakat meglá
cemberében alapított NSZK-beli „Un- volt az érzésünk, hogy a cikkíró nem togatta. (Az SZ ezt csak mellékesen em
garischer Malteser Caritasdienst” test specialistája témájának. Ha egy újságíró líti meg.)
vérszervezeteként. Az új szervezet el Kelet-európai szakértőként van nyilván
Elismerésre méltó tárgyilagossággal
nöke Kozma Imre zugligeti plébános, al- tartva, még nem jelenti, hogy magyar írt ezzel szemben a lap a Goethe Instielnök Dessewffy László orvos és Szondi országi szakértő is. Hiányoljuk az ezer tut (hivatalosan: a „Német Szövetségi
Maria főorvos. Az elnökségi tagok közt éves bajor-magyar kapcsolatokat tük Köztársaság Kultúr- és Információs cent
van Csilla Freifrau von Boeselager, a röző profilt, azt a különleges viszonyu ruma”) megnyitásával kapcsolatban. A
nyugatnémet Ungarischer Malteser Ca lást, amit pedig a gazdasági szakcikkek német külügyminiszter nyilatkozata sze
ritasdienst elnöke, valamint Ugrón Im hangsúlyoznak, hiába keressük. Példá rint Bonn és Budapest viszonya „már
re, a Magyar Máltai Lovagok Szövet ul: az SZ egy szóval sem emlékezett olyan fokot ért el, amely a többi keleti
sége Németországi Munkaközösségének meg a Szent István jubileumi év rendez és nyugati országok számára példamu
elnöke. Ez utóbbi testület, a Malteser vényeiről. A magyarországi események tató lehet”. Ezt realizálja közvetlen —
Hilfsdiensttel karöltve, több mint egy jelentőségének megítéléséhez hiányzik a nem hivatalos — kapcsolatok kiépítésé
évvel a hivatalos alapítás előtt, 6 és fél mérce. A három kommentárból kettő az vel a Bajor Ifjúsági Szövetség. Az erről
millió DM értékben szállított Magyar általános politikai helyzethez fűz elfo szóló beszámoló dicsérendő újságírói
országra orvosi és egészségügyi felszere gadható megjegyzéseket, a harmadik pe munka.
lési tárgyakat, valamint ruhaneműt.
dig egy hangulati mütyürke Dr. Habs
Jákli István
Tájékoztatás, adományok vagy együtt burg Ottó budapesti látogatásával kap
működési javaslatok ügyében az érdeklő csolatban. A pártpolitikával foglalkozó
A kölni magyarok a Szent István év be
dök forduljanak a következő címhez: Csilla
fejezéseképpen felavatták a Mindszenty
cikkek
között
legjobbak
a
Kádár
János
Freifrau von Boeselager, Ungarischer Mal
Házban a szent király mellszobrát. A szob
teser Caritas-Dicnst e.V-, Höllinghofen, leváltásával foglalkozó riportok, a töb rot, amely most a ház bejáratát díszíti, al
kotója, Bakó
László tolnamegyei
5760 Arnsbcrg 1 — Vosswinkel. Telefon: biek: színtelenek. Egy 16 soros hírt,
(029 32) 230 05.
hogy a szex-filmeket is beengedik Ma- szobrászművész ajándékozta a kölni ma

Mit írnak rólunk?

gyaroknak.
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AUSZTRIA
Szentségi házasságot kötöttek: Szentpétcri Sziits Elemér és Ségur-Cabanac Nicolette grófnő 1988. szeptember 24-én tar
tották esküvőjüket a bécsi kapucinusok
templomában. A templomot
zsúfolásig
megtöltötték a két család rokonai és ba
rátai, akik a templomi szertartás utáni fo
gadáson az ifjú párt szeretettel üdvözölték.
— Az ifjú férj édesanyja Szüts Myra, egyi
ke egyházközségünk legrégibb híveinek és
fia sok éven át lelkesen működött közre
a Szent István bálok sikeres megrendezé
sének érdekében.
Linz: Ilalottaink: Rajcsányi János nyug
díjas (Rieglstr. 1), 61 éves korában elhunyt.
December 22-én temette Msgr. Balogh Vin
ce plébános. — Tóth Mária nyugdíjas (Elisabethstr. 28), 89 éves korában meghalt.
FRANCIAORSZÁG
A Párizsi Magyar Kát. Misszió részéről:
Kercsztelések: Terek Agnes-Daniéla, 1988.
augusztus 21-én, T. Vilmos és Debreczeni
Ágnes leánya. Villá's Claudia-Nadia, 1988.
szeptember 18-án. V. György és Németh
Csilla leánya- Maróti Márta, 1988. október
16-án, M. László és Szabó Erzsébet leá
nya. Sági Victória-Ilona, 1988. november
20-án, S. Dezső és Pordán Katalin leánya.
Kívánjuk nekik a jó Isten áldását életútjukon!
Szentségi házasságot kötöttek: Kocon
Róbert és Blasig Sylvie-Corine, 1988. július
2-án. Isten áldása kísérje őket!
Az örök hazába költöztek: Farkas Anna,
(szül. 1913. május 12, Csorna), 1988. aug.
13-án Sens-St. Aubin S/Y. Füleky Ilona,
Budapest, 1988. aug., 74 éves korában. Vole’szák György (szül. 1913- nov. 4, Buda
pest), elhunyt 1988. szept. 5-én, Poissy. Fo
dor Sándor, 69 éves korában, 1988. decem
ber 3-án, St. Georgcs de Didonne. Szabó
István. 72 éves korában. 1988. december 17én, Párizs. Boudet Ilubert (szül. 1920. szep
tember 16), elhunyt 1989. január 3-án, St.
Mandé. Barcsay Edith (szül. 1913- szept.
6 Újpest), elhunyt 1989. január 3, Melun.
Thcwrcwk-Pallaghy Attila, 87 éves korá
ban, 1989. február 4-én, Párizs. Nyugodja
nak békében!

Németország
Essen: Keresztelés: 1989. január 22-én a
szent keresztségben részesült Vluyn-ben,
a Szent Antal templomban, Sianna, Bian
ka. Anna, ifj- Duck Oszkár és Bugl Kor
nélia leánya. A keresztelőn több mint het
venen vettek részt és a Magyar Asszonyok
Karitatív Körének énekkara énekelt. Is
ten áldása kísérje életútján a megkeresz
teltet.
Frankfurt: Halálozás: Az Ür magához
szólította szeretett testvérünket Marks Ilo
nát, szül. Márton Ilona Klárát. 1906. decem
ber 29-én született, meghalt 1988. november
10-én Aschaffenburgban. Adj irgalmat, adj
nyugalmat / Ö Atyánk, a lelkekn-ek. R.I.P.
Mannheim: Kereszteíés: Schade Margit,
Sch. Rainer és felesége, szül. Albrecht
Zsuzsa kislánya. 1988- december 27-én ré
szesült Heidesheimben a keresztség szent
ségében. Az a szeretet, amellyel szülei ér
kezését várták, és az istenhit, amelyet ké
sőbb szivébe plántálnak, legyen kísérője
és támasza az egész földi úton az örök
élet felé.
Halálozás: Újlaky György, m. kir. szk.
ezredes, életének 95. évében, Baclen-Badenben elhunyt. 1989. január 19-én kísértük őt
utolsó földi nvugvóhelyérc és ajánlottuk
lelkét imádságunkkal Isten jóságába és
irgalmába.
OLASZORSZÁG
Keresztelők: Campogalliano (MO): Massimo Alex, 1988. szeptember 25-én. Costetti Romigio és Varga Mária első gyer
meke. Verona: 1988. november 12-én, Júlia,
Dr. Adami Luciano és Kelemen Rozália
második gyermeke- Isten áldása kísérje
őket!
Ilalottaink; Róma: 1988. november 17én. Sao Paoloban elhunyt özv. Quagliotti
Giovanniné szül. Kisfalud: Lipthay Erzsé
bet, 81 éves korában. Genova: November
19-én, özv. Prati Paoloné, szül. Hoducz Ma
ria, 91 éves korában. Róma: November
29-én. özv. Michno Stefanoné, szül. Bcrnhardt Hedvig, 67 éves korában. R. I. P.

SVÁJC
Hosszú évekig tartó türelemmel és meg
nyugvással viselt szenvedés után, a hetegek szentségével megerősítve • havi, maja
heti szentáldozással — Giséle Oulevey-

LAPSUS CALAMI: Januári számunk 6.
oldalán a „Könyvespolc" rovat első ha
sábján (13. sor) olvasható a kitétel:......... a
nemrégiben boldoggá avatott zsidószárma
zású Simoné Weil“. Ez természetesen sú
lyos tolihiba! Nem Simoné Weilt, hanem —
mint köztudomású — Edith Steint avat
ták boldoggá. (Róla egyébként nincs szó
az ismertetett könyvben.) A „lapsus calami“-ért az olvasó elnézését kéri a bűn
bánó recenzens: Sz. J.

Brassay, 1989. február 5-én, a Lausannc-i
kórházban visszaadta nemes lelkét Terem
tőjének. Biztosak lehetünk abban, hogy a
hosszú szenvedésben megtisztult lélekkel
léphette át az örökkévalóság küszöbét.
Mindig sok imát kért. A Mindenható ad
jon neki örök nyugodalmat, örök boldog
ságot!
V
P. Varga A. Zoltán S.J. melbournei ma
gyar lelkész elhunyt. 1916. szeptember 5én született Aradon. 1936. augusztus 15-én
lépett be a Jézus Társaságába. 1947. jú
nius 22-én szentelték pappá Szegeden. 1951
májusában érkezett Melbournebe. 1988. no
vember 5-én visszaadta lelkét teremtőjé
nek.
„Bár elhagytalak titeket, akik szerette
tek, szívem veletek marad: nézzétek azt az
életet, melyet most kezdek és ne azt, me
lyet bevégeztem". (Szent Ágoston)
„Hálát adunk Istennek, hogy a miénk
voltál és most is a miénk vagy, mert mind
a jó Istenben élünk és aki az Úrhoz költö
zik, megmarad nekünk..(Szent Jeromos)
Nyugodjék békében! Gyászolják a mel
bournei hívek, rokonai és rendtársai.

Hírek — események
A Zsidó Világszövetség követeli az
auschwitzi karmelita kolostor áthelyezé
sét. Az ügy még 1984 októberében meg
kezdődött, amikor tíz lengyel kármelita
apáca, Macharski krakkói bíboros-érsek
engedélyével, az egykori auschwitzi
koncentrációs tábor külső falánál, az
egykori táborigazgatóság és a gázraktár
épületében kolostort alapított. A Zsidó
Világszövetség ebben a zsidó áldozatok
emlékének sérelmét (?) látja. Holott a
kármelita nővérek éppen azért teleped
tek le Dachauhoz hasonlóan Auschwitz
ban is, hogy imádságos életükkel veze
keljenek az emberiség ellen elkövetett
náci bűncselekményekért a zsidó és nem
zsidó áldozatokért egyaránt. A kolos
tor áthelyezésének ügyében még foly
nak a tárgyalások.
M. K*

Tomasek prágai érsek, bíborso-prímás
a kormányhoz intézett levelében éles
hangon kifogásolta az állambiztonsági
szervek brutális fellépését a Jan Pallach
tűzhalála 20. évfordulóján tartott emléktüntctés résztvevői ellen. A bíboros a
nyugatnémet televízió első állomásának
adott interjújában a többi közt azt mon
dotta: „A karhatalom közbelépése szo
morú látványosság volt az emberek sze
mében Prága utcáin”.
*

Münchenben megbeszélések folytak az
októberben esedékes Európai Püspöki
Szimpózium előkészületeiről. A tanács
kozáson a közép-európai püspöki karok
közül a lengyel, a magyar, a svájci és
az osztrák egyházak megbízottai vettek
részt. A szimpózium témája: „A mai
ember viszonya a születéshez és a halál
hoz, — kihívás az evangelizációs mun
ka számára”.
*

Svédországban egy evangélikus női
szerzetesközösség (9 szerzetesnő és egy
jelölt) egységesen a katolikus egyházba
lépett. Egyelőre egy német bencés apát
sághoz csatlakoztak, de önálló priorátus alakítását tervezik. Svédországban
elenyésző a katolikusok száma, az or
szág lakosságának 95 százaléka a svéd
lutheri egyház tagja.
*

Jozef Glemp lengyel kardinális a keresztények egységéért tartott ökumenikus ima
hét alkalmából egy lutheránus templom
ban mondott szentbeszédet. Lengyelország
történelmében ez volt az első eset, hogy
egy katolikus bíboros lutheránus templom
ban prédikált.

*

Teológiai konferenciát tartottak Bu
dapesten február 3-án és 4-én Paskai
László bíboros prímás védnöksége alatt.
A konferencián, amelynek „A mozgal-

MEMÓRIÁM

Emődi László (1920—1988), a
Regnum Marianum vezetője december
24-én, szenteste reggelén Budapesten el
hunyt. Egész életét a katolikus ifjúsági
nevelésnek, a Regnum Marianumnak
szentelte. Mindenekelőtt az ő érdeme,
hogy a Regnum Marianum a föld alatt
is túlélte a keresztényüldözés minden
szakaszát és az ország legelismertebb bá
zisközösségévé lett. Olajgyári munkás is
volt, anyagmozgató, végül káplánt ki
segítőként húzta meg magát Csillaghe
gyen. Közben csaknem 20 évi börtön
büntetésre ítélték; ebből, két részletben,
12 esztendőt ki is töltött. Munkásságá
ért rangot, kitüntetést vagy hivatalos el
ismerést nem kapott. Népe ifjúságának
névtelen nagy papja maradt, elviselve
azt is, hogy elítélésekor még saját püs
pöke is elhatárolja magát tőle. Jutalmaz
za meg őt az Ür, akiről egy életen át in
gadozás nélkül tett tanúságot fiataljai
körében.

mák helye és szolgálata a magyar egy
házban” volt a témája, a püspöki kar
tagjain kívül résztvettek a szemináriu
mok rektorai, a szerzetesrendek és a
Magyar Papi Egység képviselői, vala
mint a katolikus lelki mozgalmak, így a
Focolare, Házas Hétvége, Regnum Ma
rianum, Taizéi Közösség, Ferences Har
madrend stb. kiküldöttei. A konferen
cián P. Békés Gellért, a római bencés
Sant’Anselmo egyetem tanára és Lukács
László piarista, a Vigilia főszerkesztője
is tartott előadást.
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Föltámadt a Krisztus, mondják az Írások,
Vízöntő hétfőre buzognak források.
Én is idejöttem ifiúi kedvemre,
Hogy harmatot öntsek kedves növendékre.
Mert ha meg nem öntöm ezt a növendéket,
Jövendőre nékem nem virágzik szépet.
Áldja meg az Isten ékes virágukat,
Nyerjen az egekből dicső koronákat.
öntöző vers Csík-megyéből

MEGJELENT !

MEGJELENT !

Erdcy Sándor:
A RECSKI TÁBOR RABJAI

3. bővített kiadása. Reflexiók a Ma
gyarországon a recski táborral fog
lalkozó rádióadásokra és újságcik
kekre, melyekből kiderül, hogy még
ma sem ismernek el mindent az ille
tékesek, ha Recskről van szó! Külön
fejezet foglalkozik a hírhedt ÁVH
történetével. 300 oldal. Ára: 35.— DM
+ portó. Megrendelhető az összeg
előzetes beküldésével: Erdey Sándor,
Implerstr. 10, D-8000 München 70.
MEGJELENT
a KATOLIKUS MAGYAROK
VASÁRNAPJÁNAK 1989-ES ÉVKÖNYVE!
Az idei évkönyv kitűnő tanulmányokat,
elbeszéléseket és költeményeket tartalmaz
a KMV hasábjairól ismert íróktól és köl
tőktől. Szerkesztette: Ligeti Angelus és
Kiss Barnabás. Ára: 7.— US $+ 1 $ portó.

MÉG KAPHATÓ ! — RENDELJE MEG !
a SZENTNEK KIÁLTJUK! című könyvetP. Dr. Füzér Julián OFM szerkesztette e
nagyszerű kötetet, amelyben emigráns ma
gyarok vallanak Mindszenty József bíbo
rosról. Ara: 15.— S (fűzve); 20.— $ (kötve)
+ portó. Megrendelhető a KMV Könyv
osztályán: P.O.Box 2464, Youngstown, Ohio
44509, USA. "Z (216) 799 2600

Mielőtt valahol pénzt befektetne,
invesztáljon először egy objektív,
szakszerű és diszkrét tanácsadásba!!!
* Hogyan tudnám céltudatosan a
vagyonomat felépíteni?
* Nehezen megdolgozott pénzéért
15 ’/o-os évi kamat (10.000 DM-tól
Queilensteuerfrei!)
* Szeretne aranyat legálisan 30 %-kal
olcsóbban vásárolni?
’!= Házépítés? De hogyan?
Irodánk segít problémáinak megoldá
sában! Hívjon fel bennünket !
KONRÁD, tg (052 41) 5 90 31
10.00—12.00 és 14.00—16.00 óra között.

BALATONI NYARALÓ
kiadó Badacsonyban. 3 szoba össz
komfort, 4—5 személyre.
Dr. Josef Borkő, Zürich,
Ackersteinstr. 191. ® 8 41 06 68

MAGYAR FILMEK
nagy választékban VIDEÓ kazettán !
Jánosa Éva, Pariser Str. 36
8000 München 80,
(0 89) 4 47 12 49
Kölcsönzés és eladás ! Hétköznapo
kon 20 órától, szombaton 9—12 óráig.
Kívánságra tájékoztatót küldök!
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A Magyar Cserkészszövetség hagyomá
nyos HÚSVÉTI REGÖS TÁBORÁT

1989. március 23-tól április 2-ig
a szép, tiroli ACHENKIRCH-ben tartja.
A Hotel Scholasztikában lesz a tanyánk.
A regöstábor idei tájegysége:
BALATON—FELVIDÉK (Veszprém megye)
Részletes felvilágosítás kapható a cser
készcsapatok parancsnokainál és a Cser
készkerület központjában. Ung. Pfadfinderbund, Oberföhringer Str. 40, D-8000
München 81. Telefon: (0 89) 98 26 37/38.
Szeretettel hívjuk cserkészeinket szerte
Európából és a tengerentúlról.
Táborparancsnokság

Apróhirdetések
Mindenféle lakatos- és forgácsolóéi mun
kát, helyszíni szerelést elvállalnak magyar
szakemberek. Jelige: „Megbípható, pontos".
Jól szituált, 43 éves, 172 cm magas, csa
lád-, sport- és természetkedvelö, B.-Württembergben élő villamosmérnök keresi 35
évnél nem idősebb hölgy társaságát házas
ság céljából. Jelige: „N 111“ a kiadóba.
Egyedül élő, 42 éves zenetanár keresi ez
úton egy szerény és közvetlen típusú fia
tal hölgy ismeretségét levélen, vagy tele
fonon keresztül. Buzalka Sándor, Berzeliusstr. 12, 4300 Essen 1.
Csinos, jóképű, 42 éves, 168 cm magas,
fiatalos, egyedülálló hölgy keres NSZK-ban
élő, intelligens, becsületes, szorgalmas, szeretetre méltó férfit 40-—50 éves korig. Ki
fejezetten házasság céljából. Lehetőleg
fényképes leveleket kérek. „Romantikus"
jeligére a kiadóba'
Westfáliában élő, 34 éves szakmunkás
keresi kitelepült, illetve NSZK-ban élő ma
gyarok ismeretségét, honfitársi barátság
céljából. „Kölcsönös segítség" jeligére a
kiadóba.
Magyar - német nyelvű fordítások. / For
dítószolgálat. Okiratok, jogosítványok bi
zonyítványok, valamint jogügyletek gyors
és megbízható hiteles fordítását vállalja:
Übersetzungsbüro BLUMMER, 6973 Boxberg-Schweigern, Bahnhofstr. 23. Telefon:
079 30 / 25 50.

Apróhirdetések
Harkányban (Pécstől 25 km-re) szobakonyhás összkomfortos lakás kiadó, nyara
lás céljából. Két személyre 30.— DM na
ponta. Részletes felvilágosítás: Bogyó Má
ria, Zeppelinstr. 63, D-8000 München 80,
® (0 89) 48 77 45.
Fényképes magyar levelezési társaság
keres korhatár nélküli tagokat házasság,
társasutazás céljából. Kérem írjon az aláb
bi címre és kérjen részletes felvilágosí
tást. Dobor Etelka, Frejs vág 10, S-145 71
Norsborg.
Pcstlőrinccn 2 szoba összkomfortos csa
ládi ház kerttel eladó. Érdeklődni: „Gyü
mölcsös kert" jeligére a szerkesztőségbe.
Eladó 150 darab „Világjáró" sorozat, csak
egyben. Helene Dián, Spechtweg 37, D-7800
Freiburg i. Br-, ® (07 61) 13 23 87.
Festést, mázolást, tapétázást, villanysze
relést vállalunk Münchenben és környé
kén. Leveleket „Megbízható munkaerők"
jeligére a kiadóba.
Jómenctclű, főút melletti, bérelt vendég
vendéglőnket lakáscserével átadjuk, nyug
díjazás végett. ® (060 29) 245, hívható 13
órától 24 óráig. Szerda szünnap.
Magyarországra utazik? Pihenjen egy éj
szakát Soprontól 10 km-re: Maráz tanár,
Vám u. 15, H-9485 Nagycenk. Térképen:
84-es főút.
Francia Svájcban élő, magas férfi meg
ismerkedne független, nemdohányzó, csi
nos hölggyel 56 éves korig. Francia nyelv
tudás előnyben. Csak részletes levélre vá
laszolok. „Diszkréció" jeligére a kiadóba.
Szcretetre, megértésre vágyó férfi, 155
cm magas, 41 éves. Svájcban élő, leszáza
lékolt, keresi élete párját 30 évtől 40-ig, kis
hiba nem akadály. „Hűség" jeligére a ki
adóbaPárizsban élő értelmiségi életvitelű, Bu
dapestre gyakran járó, 40-es, csinos, füg
getlen, temperamentumos asszony hivatá
sát szerető, nyílt, jóhumoru, gazdag és tar
talmas életre vágyó férfi bemutatkozó le
velét várja: „Gyengédség" jeligére.
Házasság céljából megismerkedne ma
gas, jómegjelenésű, ötvenes, fiatalos, sváj
ci állampolgár, rendezett anyagiakkal, ki
mondottan intelligens, csinos, karcsú ter
metű, kellemes modorú, vigkedélyű hölgy
gyei 40—45 éves korig. Fényképes válaszok
előnyben. „Egy gyermek nem akadály"
jeligére a kiadóba.
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MAGYAR HENTESÁRU!
Jóminöségü áruinkat mindenhol ismerik !
REDELJEN ÖN IS ! HAZAI ÍZEK !
1 kg 16.—
Friss töpörtyű
1 kg 15.—
Friss kolbász.
1 kg 18.—
Füstölt kolbász
1 kg 20—
Száraz kolbász
— Ha elégedett, mondja el barátainak ! —
1 kg 32.—
Őrig. Pick-szalámi
32.—
Őrig. »Szegedi« paprikás szálátni
1 kg 18.—
Finom »Debreccni«
1 kg 18.—
Paprikás »Puszta« szalámi
Krakaui paprikával v. nélküle 1 kg 12.—
1 kg 18.—
Fokhagymás sonkaszalámi
Sonkaszalámi Pol. Art. 90% síív:ány 22.—
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12.—
— Üzemünkben szeretettel várjuk ! —
Próbavásárlásnál 10 % árengedmény !
Szállítunkf utánvéttel vagy számlára.
VIKTOR PA L hentes - mester
7063 Welzheim, Lerchenstr- 29
Telefon (éjjel - nappal): (0 71 82) 67 36

„ T É T É N Y “ Ungarische Spczialitaten
— Inh.: O. Bayer —
Kreitmavrstr. 26 - 8000 München 2
Telefon: (0 89) 1 29 63 93 és 4 30 44 98
NYITVATARTÁSI IDŐ :
csütörtökön és pénteken 8.30—18.00 óráig,
szombaton 9.00—13.00 óráig.
8.90
Somlói juhfark
1 liter 5.70
Balatoni olaszrizling
1 liter 5.70
Balatoni kékfrankos
6.80
Debrői hárslevelű
7.20
Badacsonyi kéknyelű
7.30
Badacsonyi szürkebarát
6.80
Soproni kékfrankos
7.30
Villányi burgundi
6.80
Csopaki rizling
7.30
Zöldszilváni
14.50
Tokaji, aszú 4 puttonos
12.50
Tokaji aszú 3 puttonos
Tokaji szamorodni
10.50
24.50
Vilmos körtepálinka
27 —
Keckeméti barackpálinka
24.50
Cseresznyepálinka
32.—
Kosbor szilvapálinka
Bevcrage Bittcrs (Unicum) 0.5 liter 16.—
Pick szalámi
1 kg 27.—
1 kg 25.—
Csabai
Gyulai
1 kg 23.—
1 kg 19.—
Házi kolbász
1 kg 12.50
Disznósajt
Véres- májas hurka
1 kg 12.50
Tarhonya, kockatészta
V1 kg 3.80
0.7 liter 4.90
Paprika káposztával
Paprika káposztával
2 liter 10.50

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

Elkészült
a MINDSZENTY JÓZSEF herceg
prímás életművét bemutató doku
mentációs film- Két videokazettán,
6 órás időtartammal, PÁL rend
szerben, 140.-—• DM + portó. NTSC
rendszerben (3 kazettán) 170.— DM
+ portó. Megrendelhető az összeg
előzetes beküldésével: Erdey Sándor,
Implerstr. 10, D-8000 München 70.
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ART
DÉMÉNAGEMENTS S. A.
Szállítási vállalat.
Szállítunk 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 Déménagcmente S. A.
2 rte du Grand Lancy
CH - 1211 Génévé 26
Telefon: 0 22 /43 36 32 (magyarul is;)
Privát cím: Keresztes László
58 rte de Vcrvier
CH - 1227 Carouge, GE
Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után.

t

5
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RUI’P LASZLÖ hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre és
németről magyarra. 8000 München 1, Post
fach 162. Telefon: (0 89) 53 02 35.
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Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Hirdettem az Igét
(1944—1975). — 300 oldal, vászon
kötésben
S 10.— DM 20.—■
Mindszenty Okmánytár: Mindszenty
tanítása. 313 o. S 8.— DM 15.—
Mindszenty Okmánytár: Mindszenty
áldozata. 320 o, 3 8.— DM 15.—
Mindszenty József: Esztergom a
Prímások városa. 135 oldal.
$ 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— DM 15.—
Dór ProzeB. Mindszenty Dokumente.
(Dr. Vecsey.) 400 oldal.
3 8— DM 15.—
Közi Horváth József: Mindszenty bí
boros, zsebkiadás. 3 4.— DM 6.—
Az irodalom világa. Irodalomelméleti
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben
3 10.— DM 20.—
Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:
az ÉLETÜNK kiadóhivatalánál
Oberföhringer Str. 40
D-8000 München 81
W. Gcrmany

Dr. Gosztonyi Péter
FÖLTAMADOTT A TENGER... 1956
A Magyar Október részletes története
előre fizetve: 38.— DM, illetve 20 dollár
A könyv megrendelhető: Druck Herp:
D-8000 München 40, Tengstrasse 35
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 Ncuss. Telefon: (02101) 54 13 17.

MAGYAR BOROK. PÁLINKÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat.
JOSEF UDVARHELYI ‘Z' (0911) 37 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 I •— Kérje
díjtalan tájékoztatónkat Wegenerstr. 6,
D-8000 München 45. Telefon: (0 89) 3 11 66 22

BÉLYEGGYŰJTŐK!
Minden magyar bélyeget
hiányjegyzék alapján szállítunk!
— Kérje ajánlatunkat ! —
Specialitások: Levelek. - Ritkaságok.
- Zeppelinrepülések. - Tévnyomatok.
- Különlegességek állandó vétele és
eladása.
Kérje díjtalan készletjegyzékünket.
TALAS & PARTNER AG
Rosenbergstr. 70, CII-9001 St. Gallcn

AZAIHENTESÁRU
DM
kg Kolbász,füstölt, száraz
18.—
kg Kolbász, frissen füstölt
16.—
kg Véreshurka rizsával
12.—
kg Májashurka rizsával
12.—
kg Disznósajt
14.80
kg Tokaszalonna
10-80
kg Húsos vastagszalonna
14.—
kg Tepertő
16.—
kg Füstölt borda
12.—
kg Füstölt sonka
24.—
A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes.
Külföldre nem szállítunk !
MICIIAEL TAUBEL, Metzgermeistcr
Péter Roseggcr Str. 3 6710 Frankcnthal/Pf.
Telefon: (062 33) 6 26 93

LAKAS MAGYARORSZÁGON !
Hazatelepülőknek, nyugdíjasoknak,
üzletembereknek.
Vezérképviselő Európára és Afrikára
(kivéve NSZK):
INTERCOMP, Postfach 430,
CII-1211 Génévé 1, íg
* (22) 32 39 37

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

Redaktion und Ilerausgeber:
die Ungarische Oberseelsorgc.
Oberföhringer Str. 40
8000 München 81
Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38
Chefredakteur: P. János Szőke.
Verantw. Rcdakteur:
Ottó Fejős.
Abonnemcnt: DM 20— pro Jahr und
nach Übersec 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.
Postgiroamt München:
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto
Bankkonto: Bayer. Vereinsbank,
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70
Kath. Ung. Seelsorgc „Életünk".
Erscheint limai im Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmbHFerchenbachstr. 88 - 8000 München 50
Beilagenhinweis: zu dieser Auflage liegt
zeitweise cin RUNDSCHREIBEN bei. —
A kiadványhoz, körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK
FIGYELMÉBE !
Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacSekkontónkra kérünk:
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son
derkonto, Postgiroamt München, KontoNr- 606 50 - 803.*10

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési dijak 1986. november 1-től:
Apró-, házassági-, általános hirdetés ára
soronként (kb. 40 betű)
DM 5.—
Jelige portóval
DM 5.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Üzleti hirdetések soronként
DM 8.—
Nagybetűs (kétsoros) sor
I)M 16.—
Keretben megkezdett 5 em-enként
DM 10.—
Kcthasábos hirdetés az ösSzeg kétszerese.
Egymásután háromszori hirdetés eseten
10 % kedvezmény.
Egymásután hatszori hirdetés esetén
20 °/<i kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 °/o kedvezmény.
A névvel megjelölt cikkek nem minden
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. — Kéziratokat nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza.
Hivatalos órák a hirdetésekkel kapcsolat
ban: hétfőtől — péntekig, 10-00 — 15.00 óra
között. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
csak czidőben érdeklődjenek telefonon.

M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ
SfrHarsányi: Magyar Rapszódia
69.—
Géraldi Paul: Te meg én
29.—
Tolkien: A gyűrűk ura. 1—3. köt.
48.—
Móricz: Schatten dér Sonne, Dér groBe
Fürst, Zaubergarten, 1—3. köt.
54.—
Proust: Az eltűnt idő nyomában 1—3. k.
Svann, Bimbózó lányok árnyékában,
Quermantesék
85—
Remarque: Éjszaka Liszabonban
22.—
Tardi L.: Régi feljegyzések Magyar
országról
12.—
Paszternák: Zsivágó Doktor
42.—
Magyar elbeszélők a 19. sz.-ban 1., 2. 38.—
“
“ “ a 20. sz-ban, 1., 2., 3. k. 48.—
M. Mitchell: Elfújta a szél, 1., 2. köt. 80.—
Németh László válogatott müvei, 1-3. 73.—
Sienkiewicz: Quo vadis
34.—
és még sok ezer könyv és hanglemez
kapható ! * Kérje katalógusunkat !
M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung
Teichweg 16, CH-4142 Münchenstein-Schw.
® 061/46 59 02. Külföldről: 0041/61 46 59 02

• NEMZETŐR KÖNYVEK •
Glória victis 1956—86,
DM
3. kiadás, 156 oldal
20.—
Független Fórum — Szamizdat
antológia, 336 oldal
35.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport II
580 oldal
25.—
Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek
szolgálatában
24.—
Teilhard de Chardin: Tudomány és
Krisztus, 294 o., fele áron, portóval 12.—
— Az emberi energia, 250 oldal
fele áron, portóval
12.—
Megrendelhető a könyv árának egyidejű be
küldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88,
D-8000 München 50, BRD cimen.

Kőszegen, a Szabó hegy alatt 200 öl be
kerített telek, 26 m2-es téglából épült nya
ralóval eladó. Érdeklődni: Iszak Józsefné,
Lenin út 12. III. em. H-9700 Szombathely.

Billmaycr Annuska sikeres koncertjéről
videó- és magnókazetta kapható az alábbi
cimen: B. A. 8000 München 40, KorbinianStr. l/II. Tel.: (0 89) 35 21 16-

iKKA AJANDEKSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGRA!
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A VÁMMENTES AJANDÉKAUTÖK LEGÚJABB ARAI :
1300 S
6,835.—
Skoda 120 L
6,045.— Ml
1300 Combi
7,415.—Ml
Polski, Fiat 126 E
4.125. — Ml
Samara (2105)
7,585.—Ml Dacia 1310 TX
5,875.— Ml
1500 L (2107)
8,235.—Ml
Trabant Special
3.125. — Ml
NIVA Gelandewag.
10,365.— JZW
Trabant S Combi
3,505.— Ml
ITT „Selectronik" televíziók és videók leszállított árakkal.
Ajándék típus csomagok új összeállitásban I
Kérje részletes árlistánkat, postafordultával megküldjük I
PÉNZÁTUTALÁSOK 100 — DM = 2,918.— Forint !
Befizetések: MAGNUS GmbH „ IKKA - Sonderkonto “
Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25
generál
AGENTUR

MAGNUS GmbH
6000 FRANKFURT / M. 56
lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 77 12
TELEFAX (06101) 44680
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HÚSVÉTI KÖNYVAJÁNLATUNK:
ALDRICH: A múlt diadala. (Sikeres regény)
BIBLIA, Ó- és Újszövetségi Szentírás
DEBBRECHT: Mit kezdjek a misével? (válasz fiataloknak)
FOHÁSZOK ÉS VALLOMÁSOK: A világ legszebb imái
HERMANN: A katolikus egyház története Magyarországon
HOZSANNA. Teljes kottás népénekeskönyv
LEWIS: Keresztény vagyok! (Megtért ateista hitvallása)
LEWIS: Caspián herceg (Meseregény)
LEWIS. Az oroszlán, a boszorkány és a különös ruhásszekrény
H-JANOS PÁL: „Sollicitudo Rei Socialis" k. szociális körlevele
^esz;|molók — képek — dokumentumok
MINDSZENTY: Emlékirataim, 3. kiadás
NYÍRI: Alapvető etika
£TZ
vallásbölcselet virágkora. Tolsztojtól Bergyajevig
ü
Te’ en és Jézus. (Angol rockénekes tanúsága)
?AKÉIKIMAKrÉSn ÉNEKEK
PÜSPÖk
íráSaÍVal)

10.80
48.—
5. —
19.80
32.—
8.40
8-10
6. —
6.—
6.—
30.—
24.—
14.40
19.20
15.60
10
„„
24.—

a Katoíikn.. MÍÍÓvdÍ s31-?1-1™8 kiadványokat a leggyorsabban számlával szállítja
wwí nsnÜT Sajto-Munkakőzosseg, német rövidítéssel KUPA, Distelfinkweg 21, D-8000 München 60,
(0 89) 8 11 14,24. Tisztelettel várjuk megrendelését!
— Kérje részletes árjegyzékünket ! —
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