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FRANK MIKLÓS:

A magyar egyház megoldatlan problémái
A külföldön élő magyar majdhogynem 

egy kissé hiietlenkedve, de mindenset- 
re némi gyanakvással figyeli a Magyar
országról napról napra érkező híreket. 
Jóllehet már kb. egy éve megindult egy 
liberalizálódási folyamat, melynek során 
a marxista hatalmi struktúrának eddig 
bevehetetlennek hitt bástyái sorban ösz- 
szeomlotiak, az utóbbi hónapokban en
nek üteme felgyorsult, méghozzá olyan 
mértékben, hogy nemcsak a külföldi 
megfigyelő, hanem az otlhon élő polgár 
sem igen képes megállapítani, mi az, 
ami még megmaradt az ún. ..szocialista 
vívmányokból".

Ez a gátszakadásnak is beillő „re
formpolitika", az egyházak és általában 
a vallásszabadság helyzetét is gyökere
sen megváltoztatta. Ma új egyházügyi 
törvény van előkészületben, amelynek 
ezév végére kellene életbe lépnie és a- 
melynek alapelvei közé tartozik az egy
ház és állam szétválasztása, ami a gya
korlatban azt jelenti, hogy az állam nem 
avatkozik többé az egyház belügyeibe, 
hogy az egyházak jogi státust kapnak és 
az állam bennük partneri lát, akivel az 
ország nem-gazdasági és politikai jel
legű problémáinak megoldásánál együtt 
lehet működni. A szerzetesrendek újra
szerveződnek, az egyházi iskolák széle
sebb alapokra helyezett működése is 
biztosítottnak látszik. Az ifjúsági lelki
pásztorkodás ellen sem gördül többé 
akadály. II. János Pál pápa 1991 szep
temberére tervezett látogatása kapcsán 
komolyan szó van a diplomáciai kapcso
latok felvételéről a Vatikánnal. Hogy a 
Mindszenty-kérdés újra napirendre került 
és hogy a vértanú bíboros rehabilitálá
sa csak hónapok kérdése, arról lapunk 
más helyén van szó.

Mindez a magyar egyházak és neveze
tesen a katolikus egyház szemében — a 
40 éves sivatagi vándorlás után — Ká
naánba való megérkezésnek tűnhetik. 
De amint a szabadságát visszanyerő em
ber sem tudja életét ott és úgy folytat
ni, ahol és ahogy az abbamaradt, úgy 
kell a magyar egyházaknak is beletanul- 
niok az új helyzetbe, és mindezt súlyos 
személyzeti és anyagi nehézségekkel 
küzködve. A hirtelen kitört szabadság — 
egyben óriási kihívás is. Hogy milyen 
problémákkal találja szemben magát az 
egyház, azt jól illusztrálja egy levél, ame
lyet a veszprémi püspök, dr. Szendi Jó
zsef írt a püspökkari konferencia elnö
kének, dr. Paskai László bíboros prí-
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másnak. Érdemes végig venni a május 
26-án kelt levél néhány pontját.

Az első téma, amelyet a veszprémi fő
pásztor megpendít, a készülő egyházügyi 
törvény. Hiányolja, hogy az — időközben 
felszámolás alatt lévő — Állami Egyház
ügyi Hivatal nyugalomba vonult elnöke, 
Miklós Imre által kidolgozott „irányelvek
ben" nem szerepelnek a bécsi utóér-

Molnár C. Pál fametszete: A keresztény Magyarország apoteózisa

RÉGI HIMNUSZ ISTVÁN KIRÁLYRÓL
17. századi kiadatlan erdélyi énekeskönyvből (rövidítve)

Szent István király, Istennek szolgája 
Magyarországnak hű oltalmazója 
Bálványozásnak erős megrontója 
Krisztus kedviböl.

Ö védte, óvta meg a magyar nemzetet 
Pogány életből hoza jó életet
Krisztus útjára inte mindeneket 
Eltévelyedteket.

tekezlet záródokumentumának vallás
szabadságról szóló pontjai és azt ajánl
ja, hogy az új törvénytervezetnél vegyék 
figyelembe a lengyel katolikus egyház 
és állam közt létrejött megegyezés szö
vegét is.

A második pontban a szerzetesrendek 
újra szervezésére vonatkozóan kér Szen
di püspök tájékoztatást.

Ezután — levele harmadik pontjában — 
a békepapi mozgalom feloszlatását ja
vasolja: „Ez a mozgalom — írja — sem 
az Isten, sem a magyar Egyház, hanem 
csak a párt érdekeit szolgálta, annyira, 
hogy még az előadók tiszteletdíját és a 
résztvevők útiköltségeit is a párt, illetve 
az általa irányított Hazafias Népfront fe
dezte". A továbbiakban azt ajánlja, hogy 
a békemozgalom lapját ifjúsági lappá 
alakítsák át és az Új Ember-t — a kato
likus hetilapot - fiatalítsák meg.

A negyedik pontban - egyes egyházi 
személyeknek a tömegkommunikációs 
eszközökben elhangzott megnyilatkozá
sait kifogásolva — a veszprémi püspök 
szükségesnek tartja, hogy csak a püs
pökök által hivatalosan küldött szemé
lyek beszélhessenek az Egyház nevében. 
Ezután rátér a prímás pünkösdi televí
ziós interjújára, kifejezve azt a nézetét, 

hogy — idézzük — „a magyar püspöki 
karnak igenis kérnie kellene a magyar 
kormánytól Mindszenty bíboros úr ártat
lanságának hivatalos elismerését..., 
mert hite mellett tanúságot tevő hősies 
vértanúsága miatt ö a magyar katolikus 
egyház büszkesége". Ezután javasolja 
Mindszenty József hamvainak hazahoza
talát Máriacellből.

Bocs tanítókat, igaz prófétákat
Emellé szerze jámbor tudósokat 
llogy megőriznék az igaz juhokat 
Igaz hitükben.

Méltó hogy áldja, tisztelje Magyarország 
Innepe napját ülje egész ország 
Dicséreteket kívánja igazság 
llogy neki mondjunk.

A hatodik pont a békepapok eltávolí
tását kéri az egyházmegyei kulcspozí
ciókból, ugyanakkor az egyházhűségük 
miatt félreállított papok rehabilitálásának 
szükségességét hangsúlyozza.

A befejező javaslat lelkipásztori terv 
készítésére vonatkozik, tekintettel az új 
helyzetben, az Egyházra váró feladatok 
megoldására, elsősorban a hitoktatás 
várható fellendülésére és újabb szerze
tes iskolák létesítésének igényére.

Ezek az indítványok, megjegyzések, 
arra utalnak, hogy az Egyházon belül is 
egyszerre számos megoldatlan kérdés 
merült fel. Fel keli számolni, ami eddig 
akadályozta az Egyházat küldetése tel
jesítésében, tehát rendezni kell a múl
tat. Tisztázni kell a feladatokat a jelen
ben, felmérve a lehetőségeket és a ren
delkezésre álló eszközöket és végül a 
jövőbe kell nézni és megvetni a további 
fejlődés alapjait. Nem lehet csodát vár
ni és nem lehet küzdelem nélkül és még 
kevésbé reményvesztetten csatát nyer
ni. Lehet hogy a szabadság nehezebb, 
mint a szolgaság és elnyomottság. De 
minden erőfeszítést és áldozatot megér. 
„Ecce nunc tempus acceptabile, ecce 
dies salutis" — igen, ez az alkalmas idő, 
ez az üdvösség napja. (2Kor 6,2) gj

Vasárnapi 
gondolatok

AZ ÉVKÖZI 15. VASÁRNAPRA 
(július 16)

„A/ester, mit tegyek, hogy elnyerjem 
az örök életet?” (Lk 10,25)

Az emberiség egyik örök kérdése ez, 
amelyet minden ember feltesz, amikor 
életén, s annak folytatásán gondolko
zik. Először biztosan magában vetődik 
fel a kérdés, és magának ad választ.

Miután az ember nem biztos saját 
válasza helyességében, megkérdez má
sokat, leginkább tekintélyeket. Akikről 
véli, értenek a dologhoz és helyes vá
laszt adnak, sőt biztosat.

Ki lenne kompetensebb, hozzáértőbb 
e kérdés megválaszolásánál, mint Jézus, 
az örök élet ura ? Helyes, ha hozzá for
dulunk. Figyeljük meg, váltsuk tettekre 
válaszát!

KZ ÉVKÖZI 16. VASÁRNAPRA 
(július 23)

„Jézust vendégül látta egy Márta ne
vű asszony. Nővére, leült az Ür lá
bához és hallgatta szavait. Márta sür- 
gött-forgott a sok házi dologban”. (Lk 
10, 39—40)

Mi emberek, különbözők vagyunk, 
már két nővér esetében is. Az egyik úgy 
szolgál Istennek, hogy sürög-forog. /Íz 
az érzése, mindent meg kell tennie, 
ha Jézus hozzájött. Nyugtalan, amíg 
az összes eszébe jutó dolgot meg nem 
tette . . .

Mária, a nővére, nem tesz „semmit” 
— azon kívül, hogy hallgatja szavait. 
Nem nyugtalankodik: Jézus éhes, vagy 
szomjas lehetne. Arra kíváncsi, mit üzen 
neki az Isten.

A legérdekesebb, legfontosabb szá
munkra Jézus reakciója a különféle vi
selkedési módra: mindkettőt elfogadja — 
sajátsága szerint. Jézus elfogadja mind
két szolgálatot és nem akarja Mártát át
alakítani csendesen ülő, szavait figyelő 
emberré, ez nem fekszik Mártának. Má
riát sem teszi sürgő-forgó nyugtalan lé
lekké. Minket is elfogad — sajátságunk 
szerint.

AZ ÉVKÖZI 17. VASÁRNAPRA 
(július 30)

Egyik tanítványa kérte: „Uram, ta
níts meg minket imádkozni...” (Lk 
11,1)

A tanítványok látják Jézust imád
kozni. A mennyei Atyával „beszélő” Jé
zus látványa felkelti a tanítványokban 
a spontán vágyat: én is szeretnék úgy 
imádkozni, mint Jézus. Ne csodálkoz
zunk, ha a mi imádságunk „gyakorisá
ga”, vagy elmélyültsége nem kelt senki
ben hasonló vágyat...

Ha valamit (legalább) elégséges mó
don ismerünk, nem kérünk senkit, tanít
son meg rá. Ez a kérés kifejezi: nem tu
dom, hogyan kell helyesen szólni az 
Atyához. Mi tudjuk-e ?

(Folytatás a 2. oldalon)
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VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

jézus válaszát mi már ismerjük. Hasz
náljuk-e istengyermeki módon ?

AZ ÉVKÖZI 18. VASÁRNAPRA
- URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - 

(augusztus 6)
„Jó nekünk itt lennünk! Hadd csi

náljunk három sátrat: neked egyet, Mó
zesnek egyet és Illésnek egyet!” (Lk 9,33)

Péter apostol hirtelen zavarba került: 
a megdicsőült színekben tündöklő jézus 
és a legnagyobb hírű próféták lattan 
szeretné az időt megállítani és megtar
tani a pillanatnyi helyzetet hosszabb 
időre. E célért lelkesedik, sátrat akar 
építem. El tudjuk-e magunkat képzelni 
„mennyeiek” társaságában ? Mit mon
danánk mi ilyen helyzetben ?

Másrészt a megdicsőültség állapotát 
megjelenítő Jézus saját bekövetkezendő 
szenvedéséről beszél a két prófétával. 
Ez zavarja Péter apostolt: hallani sem 
akar Jézus szenvedéséről. Ezért nem fi
gyel a jelenés tartalmára, fontosságára, 
ami pedig neki (is) szól. Nem akar fi
gyelni rá.

Még a mennyei Atya szózata, amely 
igazolásával megerősíti az isteni meg
váltás tervét — sem győzi meg Pétert. 
Beszélhet nekünk Isten, Jézus, Mózes, 
vagy Illés próféta — ha nem akarjuk, 
nem halljuk meg! Inkább sátrat aka
runk építeni.

AZ ÉVKÖZI 19. VASÁRNAPRA 
(augusztus 13)

„Ne félj, te kisded nyáj! Úgy tetszett 
Atyátoknak, hogy nektek adja az or
szágot”. (Lk 12,32)

Jézus idejében valóban „kisded nyáj” 
volt a tizenkét apostol és néhány tanít
vány, meg a Jézust követő asszonyok 
száma. Jézus bátorítja őket — egyszer, 
s mindenkorra. A bátorítás nekünk is 
szól. Valljuk meg őszintén: szükségünk 
is van rá.

Az Atya tetszésében cselekszik — ak
kor is, ha ez nekünk nem tetszene. Ki 
vagyunk szolgáltatva tetszésének. Még
is tetszett neki, hogy a kisded nyájnak 
adja az országát.

Fogalmat sem vagyunk képesek al
kotni az Atya országáról — csupán 
gyatra emberi fogalmainkhoz hasonlít
hatjuk. Ezért olyan színtelen előttünk a 
mennyei boldogság !

NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉRE 
(augusztus 15)

„Magasztalja lelkem az Urat,... mert 
nagy kegyelmet adott nekem a Minden
ható, a mi szent Istenünk”. (Lk 1,47 és 
49)

Nyelvünk közhasználatából kiveszett 
a „magasztalni” szó, csak ősi, egyházi 
szövegekben találkozunk vele. Jelentése: 
nagyon dícsér, dicsőít. Mária lelkét el- 
töltötte Isten dicsérete, sőt dicsőítése. 
Milyen távolságban van lelkünk állapo
ta Mária lelkületétől. . .

Mária felismeri: „Nagy kegyelmet a- 
dott neki a Mindenható”, akinek ke
gyelmét felismerni önmagában is telje
sítmény. Feltételezi Isten előzetes is
meretét, a feléje való megnyílást, sza
vára, kegyelmére vágyó várakozást. /Íz 
adományozó (emberi) ismerete nélkül 
nem lehet felismerni, tőle származik-e a 
jótétemény, vagy mástól... S a kegye
lem céljának felismerése is lehetetlen 
lenne.

Isten jellemzésével sem takarékosko
dik Mária: a „Mi szent Istenünk”. 
Szent, azaz minden bűn, rossz, folt, 
hiány nélküli. Nekünk talán a legfon
tosabb: a „mienk” — hozzánk tartozik. 
Mit érne egy szent, de távoli Isten, 
aki nem törődik velünk ?

AZ ÉVKÖZI 20. VASÁRNAPRA 
(augusztus 20)

„/Ízért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a 
földön”. (Lk 12,49)

Tüzet akart gyújtani Jézus. Lángo
lót, a szeretet lángjával, ami elfojtja a 
gyűlölet lángját. A jóság szívmelegítő 
csendességével, amelyben elhallgat, meg
szakad a bűnök zaja. Az Istenhez for
dulás bűnbánatával, mely megnyugvás
ba szelídíti a nyugtalan istenkeresést. A 
bátorság erejével és élességével, amely 
a természetes emberi félelmeket, a gyá
vaságot elsöpri.

Nem véletlenül jött Jézus. Az ezerar
cú isteni tüzet hozta nekünk.

Ugyanaznap: SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE
„Mindaz, aki hallgatja tanításomat 

és tetteiben követi is, hasonló a bölcs 
emberhez, aki sziklaalapra építette há
zát”. (Mt7,24)

A tanítás meghallgatása fontos. Énei
kül állást sem lehet foglalni helyessége, 
vagy az ezzel kapcsolatos problémák 
mellett, esetleg ellene. Ez azonban ön
magában fél dolog. A csupán meghall
gatás olyan, mint a hosszában kettészelt 
ember: életképtelen. A tanítás az egész 
embernek szól.

Tettekre váltás teszi ki az „életképes
séget” az örök életre. így válik az em
ber — Isten előtt — „teljes emberré”.

Abban az időben volt becsülete a 
bölcs embernek. Nem árt, ha ezt a tulaj
donságot — hogy kiveszett szóval 
mondjam: erényt — ismét felfedezzük. 
Akár Szent Istvánnál, akár magunknál.

Sziklaalapként szolgálhat — amire 
építünk — Isten, az Ő Egyháza s még 
néhány emberi „apróság”, mint az élet
szentség . . .

AZ ÉVKÖZI 21. VASÁRNAPRA 
(augusztus 27)

Valaki megkérdezte: „Uram, kevesen 
vannak-c, akik bejutnak a mennyor
szágba ? (Lk 13,23)

Nemcsak az ifjú szerelmes tépelődik 
ágacska leveleit tépdesve: szeret ? Nem 
szeret ? A felnőtt ember is latolgatja 
esélyeit: bejutok-e a mennyországba, 
vagy sem ? A feltételezés hamis: saját 
erejéből, egyéni teljesítményéből vagy 
jóságából senki sem jut be Isten orszá
gába.

Mégis van a kérdésnek valós és reális 
alapja, amely helyesen feltéve így han
gozhat: mit tegyek, hogy a mennyor
szágba kerülők közé tartozhassak? Ter
mészetesen — ezt hozzá kell tennünk — 
ha Isten is úgy akarja. Eszerint az elő
feltétel így szól: mit tegyek, hogy Isten 
képessé, méltóvá tegyen engem a menny
országra ?

Ez a kérdés azért — felmérhetetlenül 
— fontos, mert (modern) világunkban 
aránytalanul óriásira duzzadtak a földi 
elvárások, ezzel egyidőben rendkívüli 
módon csökkent a mennyország elvá
rásának vágya. Ilyen vágy is van (csak 
nem nálunk?). Ideje, hogy legyen!

AZ ÉVKÖZI 22. VASÁRNAPRA 
(szeptember 3)

Jézus egy előkelő farizeus házába tért 
be... Észrevette, hogy a meghívottak 
mennyire válogatják a főhelyeket”. (Lk 
14,1 és 7)

Jézus bátorsága hatalmas a minden
napi életben is: előkelő társaságban a 
jelenlevők egyrészét nyilvánosan bírálni 
és oktatni olyan tett, amilyent nem mer
nénk véghezvinni.

A helyválogatókat nem zavarta sze
rénytelenségük. Annál inkább Jézus 
mindenki előtt történő rendreutasítása, 
így járnak a szerénytelenek: övék a fog-

PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP.:

Az integráció
Utolsó cikkünkben az asszimiláció és 

integráció fogalmát igyekeztem tisztáz
ni. Mi, emigrált magyarok, akik beho
nosodtunk más országokban, szívesen 
integrálódunk, de nem akarunk teljesen 
felszívódni, nem akarjuk magyarságun
kat feladni. Amikor a svájci állampol
gárság érdekében letettem a szokásos 
vizsgát, felvetették azt a kérdést is, va
jon továbbra is magyarnak érzem-e ma
gamat? Azt válaszoltam igen, továbbra 
is magyarnak fogom érezni magamat, 
de ígérem, hogy Svájcnak jó és hasznos 
polgára leszek. A vizsgáztatók helye
selték válaszomat. Ha jól megfontoljuk, 
a vendégország az idegenek felvétele 
által csak akkor nyer valamit, ha jelle- 
mes emberekben gazdagodik. Már pedig 
aki szégyenli addigi hazáját, vagy ér
dekből megtagadja eredetét, az jellem- 
telen ember s új hazájának sem fog dí
szére válni-

Könnyű a fogalmakat tisztázni, de 
nehéz egy új országban integrálódni. 
Nemcsak azért, mert a nyugati orszá
goknak is megvannak a hibái, hanem 
főképpen azért, mert sokan egész hamis 
elképzeléssel szakadtak nyugatra. Egye
sek a nyugati országokat valóságos jó
léti paradicsomnak fogták fel. Nem is 
gondoltak arra, hogy az ún. kapitalista 
országokban is van igazságtalanság, 
nyomor, korrupció. Voltak fiatalok, a- 
kik azt hitték, hogy majd a nyugati vi
lág komfortjának kellős közepébe poty- 
tyannak s dolgozniok sem kell. Méltat
lankodtak, ha ideiglenesen táborokba he
lyezték el őket és nem élhettek azonnal 
oly konszolidált helyzetben, mint az or
szág lakói. Mások, főképpen a művel
tebbek, azonnal pálcát törtek a felvevő 
országok felett s reformtervekkel léptek 
fel, mintha a nyugati világ már csak 
őket várta volna. Mindszenty, utolsó 
hercegprímásunk is csalódott. Amikor 
bíborosunkat Bécsben meglátogattam, 
azt mondotta: azt reméltem, hogy a sza
bad világban mélyebb a hit, tisztább az 
erkölcs. Sajnos, nem így vanl

A helyes integrációt egyrészt a felve
vő országok szűkkeblűsége, másrészt a 
menekültek tájékozatlansága és irreális 
várakozása nehezíti meg. Már említet
tem, hogy egyes országokban nem veszik 
szívesen, ha a magyarok összetartanak 
és nemzeti öntudatukban megmaradnak. 
Svájcban állítólag a rendőrség számon 
tartja azokat, akik — legyenek behono
sodtak vagy őssvájciak — vasfüggöny
mögötti országokat látogatnak. Minden 

csikorgatás, a harag és a gyűlölet orszá
ga. De nem az Isten országa.

NZ. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAPRA 
(szeptember 10)

„Aki követni akar engem, jobban kell 
ragaszkodnia hozzám, mint atyjához és 
anyjához, feleségéhez és gyermekeihez 
.. . inkább, mint önmagához .. ■ külön
ben nem lehet tanítványom”. (Lk 14,25)

Mint a szikla, olyan kemény, súlyos 
szavak. Emberek közé esnek és szétvá
lasztják őket egymástól. Ha nem Isten 
szólna, embertelenségnek vennénk.

A kijelentés lényege: kit tartok leg
főbbnek, kit követek elsőnek életem
ben ? E kérdésben Isten nem ismer par
dont: ha nem Ö az első, nem vagyok 
méltó rá.

Még önmagunk sem képezünk kivé
telt. Istent saját magunk elé kell helyez
nünk. Akkor is, ha ez egyeseknek „szo
morú”. Az így megszerzett méltóság vi
szont javunkra szolgál. Fejős Ottó

nehézségei 
országnak joga és kötelessége, hogy más 
országok illetéktelen beavatkozását 
megakadályozza. A szovjet kémhálóza
ta közismert és ezért kétszeresen indo
kolt a keleti országokkal való kapcso
latokat felülvizsgálni. Másrészt azon 
bán kifogásolható lenne, ha a hazaláto
gatók eleve megbízhatatlan elemek gya
nújába jutnának és emiatt a közéletben 
is hátrányos helyzetbe kerülnének. Szo
morú, hogy sokszor maguk az emigrál
ták is a hazalátogatókat a kommunista 
rezsimmel való együttműködéssel vádol
ják. El tudnám képzelni, hogy volt idő, 
amikor a hazalátogatás nem járt az 
egyéni politikai függetlenség kockázata 
nélkül. Azóta sok minden megváltozott. 
Misem természetesebb mint az, hogy a 
külföldi magyarok szüleiket, rokonaikat 
látogatni akarják, sőt épp e látogatások 
révén magyarságtudatukban megerősöd
ni szeretnének. Mindez persze egyéni 
okosságot, lelkiismeretes magatartást és 
magyar felelősségtudatot tételez fel.

Vannak magyarok, akik, hogy meg
őrizzék magyar jellegüket, nem tartanak 
fenn kapcsolatot a vendégország lakói
val, elzárkóznak tőlük. Épp ezt kellene 
az integráció érdekében elkerülni. Aki 
integrálódik, az beilleszkedik az új ott
honába. Nem lehet beilleszkedni, ha ki
zárólag magyarokkal érintkezünk. Nem 
lehet a vendégország lakóitól megköve
telni, hogy a bevándorlóit idegeneket 
keblükben évtizedeken át idegen test
ként megtűrjék. Mások viszont a beil
leszkedés irányában túloznak. Megsza
kítanak minden kapcsolatot a külföldi 
magyarokkal. Úgyis csak veszekedés és 
pártoskodás származik belőle — halljuk 
néha. De ha egymással nem beszélünk, 
ha egymást kerüljük, hogy jussunk kö
zös nevezőre, hogy védjük meg közös 
érdekeinket? Ránk külföldi magyarok
ra is áll, hogy az egységben van erő. 
Hála Istennek, a különböző vallások 
magyarjai közt manapság, legalább ami 
a magyarságot illeti, nincsenek ellenté
tek. Kár lenne, ha szélsőséges politikai 
nézetek, például túlzott magyar nacio
nalizmus a külföldi magyarok sorát 
megbontaná!

Vannak olyan külföldi magyarok is, 
akik lehetetlennek tartják a magyar ön
tudat fenntartását. A teljes beolvadást, 
asszimilációt elkerülhetetlennek tartják. 
Kár oly célokért fáradozni, melyek úgy
sem érhetők el. Szerintük a magyar 
missziók is holt vágányon haladnak. 
Minek a magyar szülőket azzal nyug
talanítani, hogy gyermekeiket magyar
nak neveljék ? Nem elég, hogy az első 
generáció szenvedett lelki kettőssége mi
att ? Úgy gondolom, hogy sokan helyte
lenül fogják fel az integrációt. Az „új 
hazában” való letelepedés és megmara
dás nem jelenti szükségképpen a magyar 
öntudat feladását.

Az integrációnak két feltétele van. 
Egyrészt magyarságtudatunkat fenn kell 
tartanunk. Hitvány ember, aki idegen 
földön megfeledkezik arról a népről, 
melynek kebelében született, nevelke
dett, melynek sajátos mentalitását és 
kultúráját köszönheti! Ha feladjuk ma
gyarságunkat, nincs mit integrálnunk, 
valóban csak a teljes elszíntelenedés, be
olvadás lehet a sorsunk. De ha önönma
gunkba zárkozódunk, ha az új hazában 
elszigetelődünk, akkor nincs mibe integ
rálni magunkat, idegen országban ide
gen test maradunk, legfeljebb csak azért 
vesszük fel az új állampolgárságot, hogy 
könnyebben mozoghassunk. Valljuk 
meg, meglehetősen önző indíték ez !
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A pécsi találkozó
1989. április 28 és május 1 között 

került megrendezésre Pécsett az a nem
zetközi ifjúsági találkozó, amely a fran
ciaországi Taizéból kiindulva a bizalom 
zarándokúba néven ismert ifjúsági meg
mozdulás egy része volt. Karácsonykor 
megelőzte egy hasonló összejövetel Pá
rizsban és Bécsben.

A pécsi rádió naponta rendszeresen 
tájékoztatta hallgatóit a találkozóról, a 
Városi Tanács a legmesszebbmenő se
gítséget nyújtotta a nem mindennapi 
esemény lebonyolításához, a Jókai úti 
Általános iskola pedig minden helységét 
rendelkezésre bocsátotta, hogy a vendé
gek fogadásához, a rendőrségi bejelent
kezéshez és a hálózsákos elszállásolás
hoz elég hely legyen. Becslések szerint 
mintegy húszezer fiatal vett részt ezen 
a találkozón, Lengyelországból három
ezren jöttek, a Német Demokratikus 
Köztársaságból is közel ezren, de jelen 
voltak fiatalok a szomszédos Jugoszlá
viából, valamint a Felvidékről is. Hoz
zájuk mintegy 4-5 ezer nyugat-európai 
fiatal társult. A Müncheni Magyar Ka
tolikus Misszióból Cserháti Ferenc plé
bános és P. Kozma György ifjúsági lel
kész vezetésével 8 fiatal vett részt a 
pécsi találkozón.

A találkozó napirendje így alakult: 
április 28-án, pénteken érkeztek a ven
dégek, és nyelvi hovátartozás szerint a 
Székesegyházban, a Piusz templomban 
és a Sportcsarnokban esti imát tartottak. 
Április 29-én, szombaton reggel imára 
gyűltek össze az egyes csoportok annak 
az egyházközségnek vagy gyülekezet
nek templomában, amely szállásukról 
gondoskodott. Az imát csoportos meg
beszélés követte. A rendezők ügyeltek 
arra, hogy vegyes nemzetiségű csopor
tok alakuljanak ki, és így szélesebb ab
lak nyíljék a résztvevők előtt. Délben a 
közös ima után a Sportcsarnoknál, a 
Székesegyháznál és a Piusz templom 
előtt történt az ebédosztás. Olyan jól 
volt szervezve, hogy nemcsak mindenki 
hamar megkaphatta ebédjét, hanem mi
re a tömeg eloszlott a további foglalko
zásokra, semmi szemét nem maradt utá
nuk, mert a rendezők még erről is gon
doskodtak. Délután a fent említett há
rom helyen egy-egy taizéi testvér rövid 
bibliamagyarázatot tartott, majd újra 
csoportokra oszlott a tömeg és ezt meg
beszélték. Vacsora után esti imát tartot
tak, amelyeken Roger testvér is megje
lent és rövid, személyes hangú beszédet 
mondott. A taizéi testvérek beszédét 
természetesen több nyelven tolmácsol
ták. Roger testvér mindegyik beszéde 
elején röviden szólt magyarul is. Az es
ti imákra ellátogatott a város püspöke, 
dr. Cserháti József. Szombaton este tar
tották az ima végeztével a szokásos 
körmenetet a kereszt-ikon előtt. Megha
tó volt látni, hogy a fiatalok ezrei tér
den állva járulnak a kereszt elé és hom
lokukat hozzá érintve leteszik gondjai
kat, örömeiket, reményeiket és kudar
caikat a Megváltó lába elé. A kitűnően

EGY MONDATBAN
9 „Mindszenty dosszié” címmel az 
„ötlet” című hetilap a Mindszenty-ker- 
désnek különszámot szentelt, amely az 
üldözött magyar főpap által írt törté
nelmi jelentőségű beszédek és körlevelek 
mellett, számos dokumentumot es fény
képét is közöl.

• Magyarország kész megteremteni a 
feltételeket a diplomáciai kapcsolatok 
felvételére a Vatikánnal” — közölte 
Horn Gyula külügyminiszter a vatiká
ni kiküldöttel. 

felkészült ének- és zenekarok gondos
kodtak az igaz áhítatot keltő énekek 
kíséretéről. Ezek szövegét röplapokon 
minden résztvevő megkapta már az első 
nap. Április 30-án, vasárnap ugyanígy 
alakult a találkozó napirendje azzal a 
különbséggel, hogy délelőtt közös szent
misén vettek részt a fiatalok a befogadó 
egyházközségeknél. Többhelyütt öröm
mel és testvéri szeretettel arról is meg
emlékeztek, hogy aznap ünnepelte a gö
rög ortodox egyház a húsvétot. Május 
1-én a reggeli közös imádság zárta be 
a találkozó pécsi programját. Ezután — 

ki hogy tudott — Budapestre igyekez-

Nemzeti gyász és reménység
Nagy Imre, az 1556-os magyar forradalmi kormány miniszterelnöke és már

tírtársai földi maradványait június 16-án temették el ünnepélyesen, ökumenikus 
istentisztelet keretében. A temetés és országos gyász alkalmából a magyar egy
házak az alábbi közös nyilatkozatot adták ki:

Az 1956-os események áldozatainak végső nyughelyre temetésével kap
csolatban, mi, a magyarországi egyházak és az izraelita felekezet vezetői, 
nemzetünk történelmének sorsdöntő időszakában, hitbeli és lelkiismereti 
meggyőződésünket és évszázados hagyományainkat követve fordulunk ma
gyar népünkhöz. Hazánk jelenleg súlyos erkölcsi, lelki gazdasági, külpoliti
kai válság próbatételén megy keresztül. Az 1956-os nemzeti tragédia áldo
zatainak végtisztességgel és kegyelettel történő eltemetése június 16-án, meg
rázkódtatásokban bővelkedő múltunk lezárását és új, tisztultabb emberi kor
szak nyitányát jelentheti. Az istenhit a bünbocsánatnak és a megbékélés
nek lelkületéből él. Küldetése a megbékélés hirdetése és munkálása Isten 
és ember között, ember és ember között. így lehet kiapadhatatlan forrása 
az újrakezdésnek, mindig megújuló reménységének Ezzel a lélekkel fordu
lunk minden magyarhoz, éljenek országhatárainkon belül vagy kívül, tartoz
zanak bármelyik felekezethez, világnézethez: kössön össze mindnyájunkat a 
gyász szomorú napjaiban, az újat kez<jö akarás szent és eltökélt szándéka. 
Legyen ez a június 16-a a megbocsátásnak és az igazi megbékélésnek a 
napja. Az indulatok fölkorbácsolása és a gyűlölködés csak újabb nemzeti 
tragédiának mérges magvetése lenne. Tartsa távol magától mindenki a meg
torlás és a bosszú minden kísértését. Amikor megrendült lélekkel gyászolunk 
a nemzetünket 1956-ban ért nagy csapás felett, ugyanakkor vallást teszünk 
arról is, hogy minden csepp kiöntött magyar vér az egész nemzet veszte
sége. Hiszen fájdalmasan kevesen és félelmetesen egyedül vagyunk. Ma 
országunknak, egész népünknek mindennél inkább higgadtságra, nyugalom
ra és összefogásra van szüksége. A világ népeinek ránk figyelő nagy csa
ládja előtt bizonyítsuk be Széchenyi igazságát: egy népnél sem vagyunk 
alábbvalók. Legyen ezért a nemzeti gyász napja az összefogás jele és a fel
támadás reménységének hajnala. Azért imádkozunk, hogy lehessen való
sággá magyar népünk életében is a bibliai Ígéret: „Akik könnyhullatással 
vetnek, vigadozással aratnak".

Budapest, 1989. június 12.

A római katolikus egyház nevében: dr. Paskai László bíboros, prí
más-érsek; A magyarországi egyházak ökumenikus Tanácsa nevében: d r. Tóth 
Károly püspök; A református egyház nevében: Kocsis Elemér pü'spök; 
Az evangélikus egyház nevében: dr. Nagy Gyula püspök elnök; Az or
todox egyház nevében: Berki Fcriz esperes adminisztrátor; A Magyaror
szági Szabad Egyházak nevében: d r. Viczián János egyház-elnök; A me
todista egyház nevében: dr. II e kér Frigyes szuperintendens; Az Unitá
rius egyház nevében: dr. Iluszti János püspök; Az izraelita felekezet ne
vében: dr. Schöner Alfréd főrabbi.

tek, mert a Szent István bazilikában 
tartott esti ima koronázta meg az első, 
Magyarországon tartott Európai Talál
kozót. Ezen dr. Paskai László, bíboros 
prímás köszöntötte a Magyarországra 
nem első ízben látogató Roger testvért, 
és a fiatalok ezreit. A találkozó után Ro
ger testvér úgy nyilatkozott magyaror
szági tapasztalatairól, hogy igen nagy 
reményekre jogosítanak.

A „Levél Orosz-Földről” című írás 
még 1988-ban keletkezett a Szovjet
unióban, ahol Roger testvér néhány na
pig vendégként résztvett az orosz egy
ház fennállásának ezeréves ünnepségein. 
A levélben a szerző többek között ezek
kel a szavakkal fordul a Feltámadott- 
hoz: „Űr Krisztus, ha sebeket hordo
zunk is, a te titokzatos jelenlétednek 
csodája mindent fölülmúl. Ily módon 
megkönnyebbülve és fölszabadulva, Ve
led járjuk utunkat, Krisztus, igédben bi
zakodva: Ne nyugtalankodjék a szíve
tek és ne féljen — az én békémet adom 
nektek”. A levelet négy részre osztották 
és a kiscsoportok ezeket a kérdéseket 
beszélték meg: 1. A szív békéje; 2. Krisz

Napirenden a Mindszenty kérdés
Nem kétséges, a Mindszenty kérdés 

napirenden van. Jóformán nem múlik 
el nap, hogy valamilyen fórumon ne 
foglalkoznának vele, valamelyik lap 
meg ne pendítené, valaki ne nyilatkoz
nék róla. Ez annak a jele, hogy a köz
vélemény érzi, megoldatlan kérdésről 
van szó. Az ország lelkiismerete jelent
kezik és követeli, hogy évtizedeken ke
resztül kierőszakolt hallgatás után, vég
re fény derüljön a prímás szerepére, ki
rakatperének körülményeire, az igazság
talan ítélet létrejöttére. Még nincs két 
hónapja, hogy a Márton Áron társaság 
rendezésében Gergely Jenő és Izsák La- 

tussal járni; 3. Tegyük minden ember 
számára lakhatóvá a földet; 4. A kö
zös imádság öröme. A résztvevőknek ki
osztott lapon mindegyik témához aján
lottak szentírási olvasmányokat, és né
hány vitaindító kérdést. Mint az lenni 
szokott, ezek a kérdések megnyitották a 
szíveket, és a csoportfoglalkozásokon 
sokan hozták elő rég megoldatlan prob
lémáikat. Nagy élményt jelentett min
denkinek a bizalom légköre, ami az 
egyes kis csoportokban a nyelvi külön
bözőségek ellenére kialakult.

A taizéi kezdeményezés, bármerre 
zarándokol is a Földön, lassan, de biz
tosan érleli gyümölcseit: a kiengeszte- 
lődést, a bizalmat, a szerctetet. Hiszen 
minden találkozón ez a kérdés kap 
hangsúlyt: mit tehetek saját otthonom
ban, munkahelyemen, iskolában, sport
pályán, annak jegyében, amit itt kap
tam. A pécsi találkozó, a rossz időjárás 
ellenére is nagy lelkesedést váltott ki. 
Hogy ugyanakkor eredményes is volt-e, 
az ezután derül ki a fiatalok életén ke
resztül.

K. GY. München 

jós történészek, akik a Mindszenty per 
iratanyagát rendezik kiadásra, megálla
pították, hogy a koncepciós perben fel
hozott vádakat nem sikerült egyértel
műen bizonyítani. — Pozsgay Imre ál
lamminiszter már ezt megelőzőleg beje
lentette a per jogi felülvizsgálatát. Vár
ható ennél fogva a vértanú bíboros jogi
erkölcsi rehabilitációja. Pünkösd vasár
napján Magyarország prímása, Paskai 
bíboros-érsek jelent meg a televízió kép
ernyőjén és az őt interjúvoló Vitray Ta
más kérdéseire válaszolva, a Mind
szenty ügyben a következőket mondot
ta- (Az idézetekben a Magyar Kurír ál
tal közölt szöveget követjük): „A ma
gam részéről a személyek rehabilitáció
jának igényével nem lépek fel, mert az 
Egyház életéhez mindig hozzátartozott 
az üldöztetés. Második elődömről, Mind
szenty bíborosról nem feledkezhetem 
azonban meg. Az ő személyét kellett 
annak idején eltávolítani az Egyház élé
ről. Elutasította az amnesztiát azzal, 
hogy az igazságtalan ítélet megoldása 
nem amnesztia, hanem rehabilitáció ... 
A magam részéről úgy érzem, hogy az 
Egyház nem volna hűséges a maga ha
gyományához és a maga lelkiségéhez, ha 
politikai rehabilitáció követelményével 
állna elő. Én sokkal jobban tisztelem 
Mindszenty bíborost, semminthogy meg
engedném politikai célként való felhasz
nálását. Ő szenvedett Egyházáért, hité
ért, a maga hűségéért és mindenfélekép
pen tiszteletet érdemel. Aki elkövette a 
jogtalanságot, az saját magának tarto
zik azzal, hogy ezt visszavonja, reha
bilitálja. Sokkal szentebb életű volt ő, 
semmint politikai célra lehetne felhasz
nálni személyét” — eddig a prímás er
ről a témáról.

A magyar katolikus egyház feje sza
vainak, megnyilatkozásainak természet
szerűen súlyuk van, különösen, ha azok 
egyik elődjére vonatkoznak, akit a ma
gyar nép felekezetre való tekintet nél
kül nemzeti hősének tisztel. Ezt eléggé 
bizonyítják a zarándoklatok Mindszenty 
máriacelli sírjához. Annál meglepőbb, 
hogy Paskai bíboros vonakodik a bíbo
ros rehabilitációjának igényével fellép
ni, ezt azzal indokolva meg, hogy egy
részt az Egyház életéhez mindig hozzá
tartozott az üldöztetés, másrészt az el
lenkeznék az Egyház hűségével hagyo
mányához és lelkiségéhez. Nehezen ért
hető, mi köze a rehabilitációnak ahhoz, 
hogy az Egyház életéhez mindig hoz
zátartozott az üldöztetés. Az üldözte
tés mindig igazságtalanság volt és az 
igazságtalanság jóvátételét kérni, nem
csak nem ellenkezik az Egyház hűsé
gével hagyományaihoz és lelkiségéhez, 
hanem ezt éppen ez a hűség követeli 
meg. Mert ha az utókor vértanút és 
szentet állít a világ elé, — és Paskai 
bíboros maga is szentéletünek nevezte 
elődjét — akkor annak alakján nem 
maradhat folt, és el kell oszlatni a vele 
szemben felhozott vádaknak még a gya
núját is. Annál is inkább, mert Mind
szenty maga is elvárta ezt, amikor nem 
fogadta el az amnesztiát. És semmi két
ség, ezt az óhaját illenék teljesíteni. Más 
lapra tartozik, hogy milyen rehabilitá
cióról beszélünk- Paskai bíboros a poli
tikai rehabilitációt utasította el és Mind
szenty politikai célokra való felhaszná
lását. Biztos, hogy a vértanú főpap sem 
erre gondolt és ezt ő sem akarná. De a 
jogi és erkölcsi rehabilitációhoz — a- 
melyről Pozsgay Imre beszélt — min
denképp joga van. És ezt a magyar prí
más is bízvást kérheti és feltételezhetően 
kérni is fogja.

Frank Miklós
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GYERMEKEKNEK
Figyeljetek csak ide, Testvérkéim !
Ebben az egyházi évben (emlékeztek? 

Az egyházi év adventtel kezdődik no
vemberben és advent előtt végződik a 
következő évben) a vasárnapi evangé
liumokat Szent Márk könyvéből olvas
suk, hogy a következő vasárnap, 30-án 
ugyanazt Szent János evangélistától is 
elolvastatja velünk az egyház, utana pe
dig egész augusztusban ezt magyarázza 
nekünk az evangélista.

Hogy mi az a fontos dolog? Hallgas
sátok csak!

Márk elmeséli, hogy Jézus szerteküld- 
te az apostolokat, hogy tanítsák a né
pet. Ö maga meg ottmaradt a tó körül 
és odajártak hozzá az emberek, hallgat
ni őt. Amikor a tanítványok visszatér
tek, nagyon fáradtak voltak. De az em
berek csak jöttek, jöttek, beszélgettek 
velük, hallgatni akarták Jézust meg 
őket — még annyi idejük sem volt, 
hogy egyenek. Jézus ezért beült velük 
egy bárkába és a tavon át eleveztek egy 
elhagyott helyre, hogy végre kipihen
hessék magukat meg imádkozgathassa- 
nak is egy kicsit. Azt hiszitek, sikerült 
nekik? Dehogy sikerült! Az emberek ki
találták, hová mennek és gyalog, a ta
vat megkerülve odasiettek, sőt előbb 
odaértek, mint Jézusék.

Amikor Jézus kiszállt és meglátta a 
nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. 
,,Olyanok voltak, mint a juhok pásztor 
nélkül” — mondja róluk Márk. Ezért 
aztán Jézus leült az emberek közé és 
sok mindenre tanította őket. Az embe
rek kérdezték meg kérdezték, ő meg fe
lelt és felelt. Már későre járt az idő. A 
tanítványok odamentek Jézushoz, és 
kérték, fejezze be a beszélgetést, hogy 
az emberek a környező tanyákon vagy 
falvakban valami ennivalót vehessenek 
maguknak. Jézus azonban azt kérte, 
hogy a tanítványok vendégeljék meg 
az embereket. És amikor azok tiltakoz
tak és azt mondták, hogy nincs is any- 
nyi pénzük, hogy elégséges ennivalót 
vegyenek, megkérdezte őket, mennyi 
ennivalójuk van. A tanítványok körül
nézve öt kenyeret és két halat találtak. 
Jézus kívánságára letelepítették az em
bereket ötvenes meg százas csoportok
ban. Jézus fogta az öt kenyeret meg a 
két halat, feltekintett az égre és hálát 
adott, megtörte a kenyereket és odaad
ta a tanítványoknak, hogy osszák szét. 
A halakat is szétosztották. „Mindenki 
evett és jóllakott” — írja Márk. És még 
azt is hozzáteszi, hogy csak férfiből volt 
ott 5000. És tudjátok, mi történt még? 
A maradékokból, amit az embrek nem 
ettek meg, 12 kosárnyival szedtek össze!

A következő vasárnapokon ennek a

Van mozdulatlanság, amely bizto
sabb jele az erőnek, mint a mozgás. 
A pehely elég mozgékony s gyorsan 
száll minden szélben, de ez csak 
gyengeségét mutatja.

Babits Mihály 

csodának a következményeit mondja el 
János apostol. Az emberek mentek Jé
zus után, keresték őt, de Jézus meg
mondta nekik: nem Öt keresik, nem 
szavait akarják hallani, hanem ingyen 
akarnak jóllakni. A zsidók ekkor sze
mére vetették Jézusnak, hogy annak
idején Mózes is táplálta a vándorló 
zsidó népet a pusztán, sokkal többet, 
mint Jézus most — miért van olyan 
nagyra vele? Jézus elmondta nekik, 
hogy nem a földi kenyér a fontos, ha
nem a mennyei kenyér, az amit Isten

ad a világnak. És az a kenyér Ö, Jé
zus. „Én vagyok az élet kenyere — 
mondta . Aki hozzám jön, többet nem 
éhezik és aki bennem hisz, nem szomja
zik soha”. Nem a földi kenyér adja az 
igazi életet, hanem az él örökké, aki Jé
zushoz megy. „Én vagyok az élet ke
nyere — folytatta Jézus. A kenyér, a- 
melyct én adok, az én testem a világ 
életéért”.

Ugorjunk csak egy kicsit előre Jé
zus életében! Nem beszéltünk még ró
la, de most elmesélem nektek, mi tör
tént Jézus szenvedése előtt az utolsó va
csorán, amiről ott a Genezáreti tó part
ján előre beszélt Jézus a zsidóknak.

Jézus elfogatása előtt együtt vacsorá
zott tanítványaival. Vacsora közben 
kezébe vette a kenyeret, megtörte és 
ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ve
gyétek és egyétek, ez az én testem!” Az
tán fogta a kelyhet, hálát adott, oda
nyújtotta nekik. Mindnyájan ittak be
lőle. így szólt: „Ez az én vérem, me
lyet sokakért kiontanak a bűnök bocsá
natára”. És hozzátette: „Ezt tegyétek 
az én emlékezetemre!”

Ismeritek ezeket a szavakat? Ugye 
mennyire hasonlítanak a szavak arra, 
miket Jézus előbb a zsidóknak mondott, 
a Genezáreti tó partján? De máshonnan 
is kell, hogy ismerjétek őket! Igen, min
den vasárnap halljuk a szentmisében, 
amikor a pap azt teszi, amit az Űr Jé
zus apostolaitól és minden eljövendő 
apostolától — papjától — kíván a vi
lág végezetéig: átváltoztatja a kenyeret 
és a bort az Űr Jézus testévé és vérévé, 
hogy mindenki — nemcsak azok ott a 
Genezáreti tó partján — ehesse az Élet 
kenyerét: a mi Urunk testét, hogy éle
te legyen.

Tudjátok mit? Én most nem is írok 
többet. Bezárom az írógépet, behunyom 
a szememet, odaborulok gondolatban a 
mi Urunk lába elé és megköszönöm ne
ki, hogy ennyire szeretett minket — 
engem, téged, mindnyájunkat — hogy 
az Élet kenyere lett, amit ha eszünk, 
örök életünk lesz .. .

Akik már voltak elsőáldozók, ott 
lesztek vasárnap az áldozok között és 
eszitek az Élet kenyerét? Tegyétek mi
nél többször, hogy örök életünk legyen 
és találkozzunk majd mindannyian az 
Úr Jézusnál, az örök életben!

Jullka néni (Bécsből)

Látogatás Hamburgban 
egy aranymisés magyar lelkésznél 

szám a kilencven-száz főt.Czódor István hamburgi magyar ka
tolikus plébánosnál tett tisztelgő láto
gatást Fejős Ottó németországi főlelkész. 
Egy egész élet papi működésére kíván 
méltó koronát tenni a tisztelet, amikor 
Czódor Istvánt aranymiséjén köszöntik 
hívei s mindazok, akik őt megérdemel
ten nagyrabecsiilik. ötven esztendős 
lelkipásztori ténykedés számbavétele 
nem adatik meg mindenkinek. Különös 
isteni kegyelem, hogy István atya ezt a 
magas kort erőben és egészségben élte 
meg, ráadásul még azt is elmondhatja 
magáról, hogy nem érzi befejezettnek 
Isten hivatásos szolgálatát. Még aktív 
és tovább akarja teljesíteni vállalt fel
adatait.

Czódor István szülőhelyénél: Duna- 
földvárat tiszteli, ahol 1914 karácso
nya előtt két nappal látta meg a napvi
lágot. Sok gyerekes nagy család tagja
ként kerül mind közelebb választott 
hivatásához. 1929—30-ban már a sza- 
léziánusok nyergesújfalui gimnáziumá
ban tesz különbözeti vizsgát, majd az 
esztergomi bencés gimnáziumnak lesz 
tanulója. Innét Kalocsára megy, ahol, 
mint az ottani Jezsuita Gimnázium nö
vendéke szerzi meg az érettségi vizsgát. 
Ugyancsak itt — 1934—39-ig — végzi 
el a teológiai fakultást és 1939. június 
11-én gróf Zichy Gyula érsek szenteli 
pappá a kalocsai katedrálisban. öt éven 
át, a nehéz háborús időkben káplánko- 
dott Kalocsa-környéki községekben: Faj- 
szon, Tompán és Csengődön. 1944 nya
rán a ceglédi hadikórházhoz hívják be 
katonalelkésznek. Ezzel a kórházzal 
együtt kerül Budapestre majd Német
országba, ahol értesül arról, hogy Ham
burgban magyar katonai alakulatok 
tartózkodnak lelkész nélkül. 1945 feb
ruárjában érkezett Hamburgba és ott 
kb. 3000 magyar katona lelki gondozá
sát végzi. 1946 májusáig több helyen is 
teljesített szolgálatot magyar katonák 
és hadifoglyok között. A magyar hadi
fogoly-elbocsátások idején, 1946 máju
sában visszatért Hamburgba. Flivatalos 
megbízását, egyben kápláni kinevezését 
a területileg illetékes püspöktől 1947- 
ben kapta meg, s azóta dolgozik hívei 
őszinte szeretetétől övezve. Résztvett az 
1956-os forradalom magyar menekült
jeinek fogadásában és személyesen gon
doskodott mintegy ezer menekült sor
sáról, elhelyezéséről. A Hamburgban 
élő Magyarok Egyesületével szorosan 
együttműködve ápolja, segíti továbbra 
is a haza iránti szeretet ébrentartását. 
Csak magában Hamburgban kb. 2500 
magyar katolikust tart nyilván az egy
házi statisztika. Ennek a nagyvárosnak 
és környékének papi ellátása, — ide
értve a gyakori családlátogatásokat is 
—, meghaladja egy ember teherbíró ké
pességét. Czódor István lelkészi munká
jához, a felgyülemlett feladatok elvég
zésében eddig két oltártcstvérétől kapott 
támogatást: Czindcr Lajostól, aki 1979- 
ben hunyt el, majd a Párizsból idetele
pült Bárány Józseftől. István atya há
lával és megbecsüléssel emlékezik az el
hunyt paptestvérre és elismeréssel szól 
az utána érkező Bárány atyáról, aki — 
hála Istennek — szintén megtalálta he
lyét a hamburgi közösségben.

Szomorúan beszél viszont arról az in
kább újkeletűnek mondható jelenségről, 
ami a miselátogatók számának csökke
nő tendenciájában figyelhető meg. Ham
burgban havonta egy misét mondanak, 
de ezeken is sokat zsugorodott a hívek 
száma. Hetven-nyolcvan személy meg
jelenésére lehet általában számítani és 
különlegesebb ünnepekkor éri el a lét-

Czódor atya lelki gondozásába vet
te a börtönbe került vagy vizsgálati 
fogságban lévő magyarokat. Pártfogolt 
jait rendszeresen látogatta, csomagot, 
levelet vitt be számukra, s főképpen 
pedig vigaszt, hogy megváltoztathassák 
addigi elhibázott életüket. Kiél és kör 
nyékén tett látogatásai alkalmával súlyt 
fektetett az ismeretterjesztésre, az egye
temistákkal való kapcsolatok kiépítésé 
re és a magyarok egymásközötti koor 
dinációjára, aminek sokan látták hasz 
nát, amikor általuk addig nem ismert 
hittestvérükhöz fordulhattak ügyes- ba
jos dolgaikkal.

A közösséggé formálódás, az együvé 
tartozás Magyarországon kívül csak az 
egyház aktív jelenlétével valósulhat 
meg. A krisztusi és a haza iránti szol
gálat így képes mind a léleknek, mimi 
a testnek hasznára válni. Csak remélni 
tudjuk, hogy a Hamburg- és környékén 
élő magyaroknál tapasztalt eredmények 
Czódor István után sem veszítenek ér
tékükből, s a katolikus magyarság tö
rekedni fog arra, hogy nyelvünk, ösz- 
szetartozási tudatunk megmaradjon.

Szép Zoltán

Engesztelő gyászmise 
Münchenben

A nemzeti gyászünnepen, a budapesti 
temetés napján, június 16-án, München 
katolikus magyarsága a Damenstift 
templomban rótta le kegyeletét Nagy 
Imre, az 56-os októberi forradalom mi
niszterelnöke és mártírtársai emléke 
előtt. A rendes munkanap ellenére is 
zsúfolásig megtelt templomban, paptest
véreivel együtt, dr. Cserháti Ferenc 
plébános mutatta be az engesztelő szent
misét. Megindító szentbeszédéből idé
zünk itt néhány szép gondolatot:

„Nekünk ma elsősorban lelki békére, 
nemzeti megbékélésre van szükségünk 
ahhoz, hogy komolyan elkezdhessük a 
múlt romjainak eltakarítását és hozzá
láthassunk csődbe vezetett hazánk új
raépítéséhez. Mi magyarok, nemes ke
resztény erkölcsi érzékünk tudatában, 
sohasem engedhetjük meg magunknak, 
semmiféle körülmények között, a jogta
lan és barbár bosszút, sem belső, sem 
külső ellenségeinkkel szemben. Szent Ist
ván keresztény öröksége nem erre tanít 
bennünket. Minket Jézus Krisztus isme
retére, Isten és emberszeretetre tanított, 
hitre, melyben egyedül Istené az ítélet. 
Ezért a mai estén, az emlékezésen és 
kiengesztelésen túl, imádkozni is szeret
nénk, imádkozni az 1956-os szabadság
harc hősi halottaiért, de ellenségeinkért, 
népünk félrevezetett vagy félrekénysze- 
rített fiaiért és a parancsszóra betola
kodó elesett idegen katonákért is. Ben
nünket elsősorban nem politikai meg
fontolások vezettek ide a templomba, 
hanem ez az imádság és az a hívő meg
győződés, hogy végeredményben Isten 
a népek igazgatója s tőle származik az 
üdvösség. (...) Népünk évezredes gyö
kere a kereszténység, az az ősi gyökér, 
amelyet napjainkban feltétlenül körül 
kell ásnunk, újra élővé kell tennünk, 
öntöznünk és dédelgetnünk kell. Újra 
fel kell fedeznünk a keresztény értéke
ket, boldogulásunk zálogát, ha nem aka
runk visszasüllyedni a barbárságba és 
fel akarunk zárkózni a nyugati keresz
tény világ országainak demokratikus 
táborába. (. . .) Reményünk csakis egy 
keresztény Európa lehet”. — Az ün- 
nepies gyászmise a magyar Himnusz 
hangjaival ért véget. (—)
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Az Egyház szerepe a kibontakozásban
„Fel kell számolni a hazugságok világát" címmel a Magyar Nemzet" má

jus 5-i száma interjút közöl, amelynek során Szennay András pannon
halmi főapát válaszol a riporter kérdéseire. Ebből az egész oldalt kitevő In
terjúból közöljük az alábbiakban a befejező részt.

Kérdés: Mi a véleménye az ország 
jelenlegi helyzetéről, a végbement válto
zásokról és a bontakozó törekvésekről ?

— Remélem, hogy a napjainkban 
megélt változások nem a súlyos gazda
sági helyzet által kikény szeri tett jelen
ségek. Mert, ha ezek a változások nem 
a dolgok korrekt végiggondolásából fa
kadnak, akkor országunk a teljes csőd 
felé megy. Ma még milliónyi ember fe
gyelmezetten dolgozik és vár. De ha 
tartósan visszaélnek türelmével, az lelki
ismeretlen játék a poklok tíizével. Mind
erre gondolva nagy feladatok várnak a 
vallási közösségekre, az egyházra. Most 
már nem mozgalmi béketüntetésre van 
szükségünk, hanem megélt toleranciára, 
az önfegyelmet és lelki értékeket ma
gas szinten gyakorló, valóban keresz
tény, valóban hívő emberekre.

— A romlás széles tömegeket ért el, 
rengeteg embert tett korrupttá. Ideoló
gia és hatalom oly mértékben összefonó
dott, melyre egész történelmünkben nem 
akadt példa. Fel kell számolni a szem
rebbenés nélküli hazugságok világát. A 
rosszat büntetni, a jót jutalmazni kell. 
És azt ne egy pártos szemlélet határoz
za meg, hogy mi a jó, és mi a rossz. 
Tisztelni kell azokat, akik áldozatokat 
vállalnak, akik önzetlenül szolgálnak 
másokat. Nagyobb megbecsülést kell ad
ni a családnak. Az egyháznak fontos 
szerepe: missziós munkát kell végezni 
abban az értelemben, hogy keresztény 
hitünk egy nehéz, küzdelmes földi élet
nek is értelmet ad. Sajátos feladata a 
bencés rendnek: Pannonhalma igazodá
si pont lehet az idejövő diákok, szüleik, 
zarándokok számára. Szeretnénk megte
remteni a lehetőségét annak, hogy mi
nél több ember találjon helyet Pannon
halmán a tervezett lelki gyakorlatos 
házban az elmélyülésre.

Kérdés: Hiszi-e, hogy a jelenlegi po
litikai, gazdasági, erkölcsi krízisből van 
kiút ?

— Csak akkor, ha minél erősebb lesz 
a nemzeti összefogás. Ha az emberi ér
tékek megbecsülése, a tiszta erkölcs 
iránti vágy új értékrendet stabilizál. 
Természetesen én azt mondom: evangé
liumi értékrendet.

Kérdés: Mit lehet a kibontakozásban 
az egyház szerepe ?

— Nem hiszem, hogy az egyháznak 
a mai helyzetben politikai programmal 
kellene előállnia. Igazi feladatunk: az 
evangélium szellemével közéletünket át-

JUHÁSZ GYULA (1883-1937):

A TÁPAI KRISZTUS

Az országútién függ s a földre néz, 
Arcán szelíd mosoly a szenvedés.

A falu népét nézi csöndesen, 
Amint ballagva munkából megyen.

Az ősi népet, mely az ősi föld 
Zsellére csak és várja az időt,

Mikor saját portáján úr leszen, 
Mikor az élet néki is terem.

A magyar Krisztus, a falusi szent 
Hiszen nekik is megváltást izent.

Olyan testvéri áldással tekint 
Feléjük és bíztatja híveit.

Feje fölött a nyárfa is magyar,
A fecske is és egy a zivatar,

Mely öt paskolja s a falut veri
És folyton buzgó öt szent sebei

Nem a magyarság sorsát hirdetik ?
És ki segít már, ha ő nem segít ? 

itatni. Ez nem térítőmunka, ez még csak 
a humánum szintjén mozog. De nem 
szeretnék újra arról a szocialista huma
nizmusról hallani, mely szinte mindig 
csak frázis volt, melynek sem a szociá
lis gondolkodáshoz, sem a humanizmus
hoz nem volt köze.

— Kiút tehát van (vagy lenne?), egy 
valóban emberközpontú társadalom, a- 
hol nem a kevesek hatalma, nem a be 
nem fogadott, kívülről kényszerítőit 
ideológia fontos. Mindez annyit is je
lent, hogy nem szabad elmosni senki fe
lelősségét. Sokan tartoznak felelősség
gel; ez nem számonkérőszék munkája, 
hanem a lelkiismereté. Ha valaki eljut 
annak felismeréséig, hogy hibázott, az 
vonuljon vissza, mivel népe, hazája, sa
ját lelkiismerete és az én szemléletem 
szerint Isten előtt is felelős a tetteiért.

Kérdés: Mi lesz a hit és az egyház 
szerepe a hitetlenségre, felelőtlenségre 
szokott országban ? Hogyan képzeli el 
a jövőben az állam és az egyház kap
csolatát ?

— Erről már régebben, ismételten azt 
mondtam: törvényeink szerint az állam 
és az egyház szét van választva. Ez 
annyit jelent, hogy független egyház le
gyen egy független államban. Nem örü
lök a készülő vallási törvénynek. Ha az 
alkotmány megbízható, nincs szükség 
külön törvényre.

— Az egyháznak minden történelmi 
helyzetben volt és lesz felelőssége. Ints, 
kérj, feddj — sajátos értelemben prófé
tai megnyilatkozás, mely figyelmezteti 
a hatalmon levőt, hogy nem mindenha
tó. Prófétai a feladatunk a figyelmez
tetés kritikai értelmében is: figyelmez
tetnünk kell a törvényre, az emberre — 
ez ugyanaz, mint a reménység és a vi
gasztalás ébresztése.

— Népünk mindig Istenéhez, hazá
jához ragaszkodó volt. Ezt a ragaszko
dást nem lehet belőle kiölni. Életszerű
vé kell válnunk a realitások talaján ma
radva és nem divatáramlatok uszályába 
szegődve. Az élet annyit is jelent, hogy 
nem úszunk az árral. Az embernek meg 
kell őriznie saját munkásságát. Nem 
szolgának születtünk és helytelenítjük, 
ha az embert bárhol is kiszolgáltatásra 
akarnák felhasználni, akár egy csoport, 
akár egy párt vagy egy állam kiszolgá
lására. Nem vitás, Jézus Krisztus azért 
jött közént, hogy szolgáljon, hogy szol
gálja az embert. Mi ezt a szolgálatot 
vállaljuk készséggel, népünk, nemze
tünk, államunk iránt.

— Nem előjogokat kívánunk, hanem 
a teljes lehetőségét annak, hogy hirdes
sük az evangéliumot. Nem keresztény 
kurzusra számítok. Tudomásul veszem 
környezetem valóságát. Nekünk az a- 
dott helyzetben kell küldetésünket vé
geznünk, itt és most kell közelebb ke
rülnünk az emberekhez. Ehhez ugyan
olyan jogunk van, mint bármelyik párt
nak, fórumnak, szervezetnek. Nem 
akarnám okvetlenül siettetni az esemé
nyeket. De elvben — és ez lenne befe
jező gondolatom — szeretném leszögez
ni: az államnak az egyházakkal, keresz
tény közösségekkel, vallási közösségek
kel létrejövő, reális dialógusa nélkül, a- 
hol egyenlő felek ülnek asztalhoz, s vé
geznek a köz javára munkát, nemcsak 
egyházpolitikánk lesz félrecsúszott to
vábbra is, hanem ingoványos talajra jut 
egész belpolitikánk és társadalmi éle
tünk is. B

„Halottról igazat vagy semmit"
AZ ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATALRÓ L ÁLARC NÉLKÜL

Ugyancsak a „Magyar Nemzet“-ből vettük át az alábbi cikket. A lap má
jus 20-i száma Bálint B. András tollából nagyobb írást közölt a nemré
giben még „teljhatalmú", azóta dicstelenül kimúlt intézmény, az Állami Egyház
ügyi Hivatal évtizedeken át tartó működéséről. E bátorhangú, a tényeket ne
vén nevező, kritikus írást kevés rövidítéssel (jelezzük a helyet) adjuk itt közre. 
A kiemelések is az eredetiből valók.

Lemondott egy államtitkár. Eb
ben jószerivel semmi meglepő nincs, 
hisz manapság a miniszterek és kábé- 
titkárok is oly sűrűn jönnek és mennek, 
mint a pincérek az étterem s a konyha 
közötti lengőajtón. Ennek a főtisztvi
selőnek a távozása mégis váratlanul 
ért sokakat, mert olyan kövületnek szá
mított ő, amely annál érdekesebb, minél 
régebbi. S bár a kemény, sztálinista 
ásványmaradványok ma sem számíta
nak ritkaságnak mifelénk, úgy tűnt, 
ez a darab kimozdíthatatlan a földből.

Az államegyházi hivatal elnökéről 
szólok, s arról a szervről, amely hama
rosan megszűnik. Szándékosan nem írom 
ki a hatóság teljes és hivatalos nevét, 
mert az „államegyházi” kifejezés job
ban érzékelteti célját és mibenlétét, ne
vezetesen azt, hogy e kormányzati szerv 
feladata, fő funkciója négy évtizeden át 
az volt, hogy rátelepítse a hatalmat az 
egyházakra, felügyelje, ellenőrizze — 
magyarán: figyelje és regulázza — a 
különböző felekezetek működését. En
nek a regulának tudható be, hogy a ma
gyar egyházak az elmúlt negyven év
ben képtelenek voltak kibontakoztatni 
humanitárius, közművelődési, szociális 
tevékenységüket — annak a merev fel
fogásnak a jegyében, hogy a szocializ
musban a vallás, mint hamis tudat fo
kozatosan elhal, fordított arányban az
zal, ahogy az emberek elsajátítják az 
úgymond egyetlen tudományos világné
zetet, a dialektikus materializmust.

A készülő vallásügyi törvénynek biz
tosítania kell, hogy az állam mindenfaj
ta beavatkozástól tartózkodjék az egy
házak belső ügyeit illetően — hangzott 
el a Hazafias Népfront elnöksége és az 
egyházi vezetők c heti tanácskozásán. 
Semmi és senki nem sértheti a hitközös
ségek szuverenitását, aktusaikhoz nem 
lesz szükség előzetes állami jóváhagyás
ra, lelkiismerete ellenére senki nem 
kényszeríthető fegyverfogásra, abortusz 
végzésére, az ateista tanok elsajátítására.

Szabadító szavak. Mert ki kell mon
dani végre: az államegyházi hivatal 
fennállása óta, szeparáció ide vagy oda, 
sokkal jobban összefonódott az állam 
az egyházakkal, mint valaha is a ma
gyar történelemben. A felekezetek min
den lényegi lépését az ÁEH-nak kellett 
előzetesen engedélyeznie. A megfélemlí
tés légkörében elsorvadt, majd megszűnt 
az iskolai hitoktatás, és a templomi is 
csak az utóbbi években kezdett éledez
ni. Nemcsak a Rákosi-korban csuktak 
le papokat hivatásuk lelkiismeretes gya
korlásáért — például a rendszeres ifjú
sági munkáért —, hanem még jóval ké
sőbb is. A felvilágosult abszolutizmus
nak persze már nem felelt meg a bör
tön, mint fenyítő eszköz, helyette ne
velőintézkedéseket foganatosított: útle
vélmegvonást, áthelyezést, szilenciumot 
— immár az államegyházügy jóváha
gyásával kinevezett főpapok révén. Ör
dögi terv volt ez is, mint annyi minden 
ebben az aufklárista szocializmusban; 
ne a pártállam avatkozzék a papíron 
független egyházak belügyeibe, tegye
nek rendet az államhoz mindenben hű 
lelkipásztorok. Szítsanak rendet a bé
kepapok! A rendcsinálás eredménye
ként megszűnt az egyházi lapok auto
nómiája, a könyvkiadóknak minden esz

tendőben be kellett mutatniuk terveiket 
a magas hivatalnak — cenzurálásra. 
Nem véletlen, hogy a mostani demok
ratizálás éppen a felekezeti újságokat 
hatja át legkevésbé-

Evek óta járom a katolikus és 
protestáns egyházak istentiszteleteit, 
bibliaóráit, gyülekezeti alkalmait, be
szélgetek lelkészekkel, diakónusokkal, 
presbiterekkel, egyszerű hívőkkel. Szin
te tapintható az a félelem, amely a val
lásos embereket még hitük gyakorlása 
közben is eltölti. Minden apró mozdulá
sukban ott a tétovázás és a kérdés: mit 
szólnak ehhez odafönt ? (.. .)

Persze ellenvethetik némelyek: van
nak eredmények. Megegyezés született a 
Vatikán és a magyar kormány között, 
bár ebben soha nem tapasztalt módon 
kiszélesült az állami főkegyúri jog; szó 
van új szerzetesrendek és iskolák enge
délyezéséről; zöld utat kapott a refor
mátus ifjúság egyleti szerveződése; le
velező teológiai képzés indult világiak 
számára; rövidesen megvalósul az alter
natív szolgálat mindazoknak, akik lelki
ismereti okokból nem kívánnak fegyvert 
ragadni. De állítom: mindez a poszt
sztálinista párt- és államegyházi bürok
rácia ellenére....

A szétzilálás dacára még 
mindig meglepően magas a hívők száma 
hazánkban. A különböző reprezentatív 
felmérések a népesség 40—50 százalé
káról állítják, hogy valamilyen módon 
hisz Istenben és a túlvilágban, s 14—15 
százalékra teszik azok arányát, akik 
rendszeresen, szinte minden vasárnap 
járnak templomba, szentségekhez járul
nak, hívő életet élnek. Ez testvérek közt 
is másfél millió ember. Amint hamis 
volt a két háború között, a népegyház 
korában az egységes keresztény Ma
gyarország mítosza, ugyanúgy hazug
nak bizonyult annak sulykolása, hogy 
most már jóformán csak az öregek, az 
elmaradott, iskolázatlan emberek között 
van foganatja Isten szavának. A nyolc
vanas években szabályszerű emelkedés 
érhető tetten, éspedig épp a magasan 
kvalifikált értelmiségiek és a fiatalok 
körében. Kiábrándultak a kötelező mar
xista szólamokból az elmélet és a gya
korlat közt tátongó szakadék láttán, s 
visszatértek ahhoz a forráshoz, amely
ből minden európai kultúra táplálkozik: 
a kereszténységhez, (. ..)

Pünkösdi időket élünk: a 
lélek és a tisztulás ünnepét. Meg kell 
tisztítani emberi-intézményi viszonyain
kat is a rárakódott sok évtizedes bűn
től, mocsoktól. Az egyházakon belül is, 
persze. Mert félreértés ne essék, az ál
lamegyház helyett én nem egyházálla
mot kívánok. Isten ments tőle! Csak az 
értékek tudomásulvételére szeretnék fi
gyelmeztetni, a többszínűség elismerésé
re, a választási jog szabadságára. S eh
hez nincs szükség főhatóságra az állam 
és az egyházak között, csupán egy, a 
közös teendőket elvégző szerény testü
letre. Arra, hogy a készülő egyházügyi 
törvény a vallás valóban szabad gya
korlását biztosítsa, kellő jogi garanciák
kal, s ha ezt valamely hivatal, közin
tézmény vagy személy akadályozná, 
sújtson le rá a törvény szigora.

Amint eddig a törvénytelenség súj
tott. Az egyházakra. B
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Helyünk e hazában
prESZTÉNY FELELŐSSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

ÉS AZ ERDÉLYI

Az egyre mozgalmasabb magyaror
szági közélet egyik sajátossága, hogy az 
események elsősorban Budapestre es ne
hány vidéki varosra korlátozódnák. A 
társadalom széles rétegeinek magatar
tását az egyre növekvő napi gondok so
ra és a lassan oldódó félelem határozza 
meg. Különösen a keresztény hitük és 
vallási meggyőződésük miatt súlyos hát
rányokat szenvedők lelke melyen el vál
tozatlan tartózkodás a bontakozó de
mokratikus közélet hitele iránt. Ennek 
oldására irányul a Teológia című 
negyedévi folyóirat idei második sza
mának csaknem valamennyi tanulmá
nya. Ezekből idézünk.

A gondolatsort a Teológia főszerkesz
tője, S z e n n a y András, pannon
halmi főapát nyitja meg „Helyünk e 
hazában” című bevezető írásában. Vé
leményét összefoglalva így érvel:

Mi, katolikus keresztények csakis ak
kor járhatunk-kelhetünk, dolgozhatunk, 
élhetünk jó lelkiismerettel e hazában, ha 
egyrészt kivesszük részünket a közös, 
felelős, jövőnket építő munkából, más
részt megköveteljük, hogy ehhez a mun
kához az élet minden területén meg is 
adják a jogot a rátermetteknek, a ke
resztény felelősségtudatból és a szük
séges hozzáértés birtokában a legjob
bat nyújtani kívánóknak még a politikai 
és a gazdasági vezetésben is.

A világiak hitből fakadó szolgálatá
ról ír Lukács László, piarista 
szerzetes tanár, a V i g i l i a főszerkesz
tője. Ismerteti a II. Vatikáni Zsinatnak 
a laikusok hivatásáról szóló tanítását, s 
a sajátos magyarországi helyzetre utal
va ezt kérdezi:

Hogyan lehet megteremteni a keresz
tény részvételt egy szekularizált világ
ban, ahol nemcsak a gazdasági-társadal
mi élet liberalizált, hanem az értékek és 
az értéktelenségek is szabadpiaci ver
sengésben kínálják magukat? . . . Ha
zánkban négy évtizedes bénultság után 
most tanuljuk újra a demokráciát, az 
egyenrangúak között folyó igazi, türel
mes párbeszédet, az erőszak helyett a 
higgadt érvelést, a különböző nézetüek 
összefogását a közös, jó célokért. Ebbe 
a tanulási folyamatba nekünk, kereszté
nyeknek is be kell kapcsolódnunk a II. 
Vatikáni Zsinat szellemében. Csodálatos 
kihívás ez számunkra, Isten kegyelmi 
órája: Krisztusi küldetés-tudattal válla
lunk felelősséget a világért, hazánkért.

A katolikusok közéleti szerepével fog
lalkozó Bittsánszky Géza,a 
Nagycsaládosok Országos Szövetségé
nek alelnöke és a Márton Áron Társa
ság elnökségi tagja szerint:

A magyar társadalom kísérletező tár
sadalom. Esély van arra, hogy az egy
ház szociális tanítása (is) érvényesüljön. 
Rajtunk (is) múlik, hogy így lesz-e? Tud- 
judk-e értékeinket közvetíteni? Fel va
gyunk-e rá készülve. Váratlan aktuali
tást kapott a Sollicitudo Rei Socialis en- 
ciklika, amelyik a liberális kapitalizmust 
a marxista kollektivizmussal együtt uta-

Ki volt Ijjas Antal?
Legutóbbi számunkban elhunyta alkal

mából megemlékeztünk Ijjas József 
pápai trónálló, kiérdemesült kalocsai ér
sekről. Sajnos, a keresztnevét hibásan 
közöltük. Ijjas Antalt irtunk, aki tud
valévőén ismert katolikus író és újságíró 
volt. Szentgotthárdon született 1906-ban 
és számtalan sikeres regénye, valamint 
elbeszéléskötete látott napvilágot. 1980- 
ban halt meg. Az elírásért olvasóink el
nézését kérjük.

MENEKÜLTEK
sítja el. Tisztában vagyunk-e azzal, hogy 
mit nem szeretnénk az egyikből és a 
másikból átvenni? De tudjuk-e legfő
képp, hogy mit akarunk megőrizni, mit 
szeretnénk, a feltételeket is figyelembe 
véve, egyes konkrét vonatkozásokban 
megvalósulva látni? Megannyi kérdés, és 
nem hagyhatók válasz nélkül.

A Teológia „Körkép” című rovatá
nak írásai közül kiemeljük P o m o- 
g á t s Béla irodalomtörténész „Psal
mus Hungaricus” című tanulmányát az 
erdélyi magyarság és a menekültek hely
zetéről. A szerző többek között ezeket 
írja:

A magyar kulturális intézmények mű
ködésének korlátozása, a nemzeti nyel
vű oktatás radikális háttérbe szorítása, 
az erdélyi magyarság ősi településeinek 
lerombolása, kulturális gyökereik kitépé
se és a vallásszabadság folyamatos meg
sértése rendkívül súlyos helyzetet hoz
tak létre. Románia magyar kisebbsége, 
amely a hivatalos népszámlálási adatok 
szerint 1,7 millió, az egyházi anyaköny
vek, illetve a romániai népszaporodás 
adatainak figyelembevételével valószínű
leg 2 millió főre tehető, mára idegennek 
érzi magát ősei földjén, bizonytalannak 
látja jövőjét, teljes mértékben ki van 
szolgáltatva a román nacionalizmus, a 
Ceausescu-féle sztálinista diktatúra és az 
erőszakos asszimilációs politika kímélet
len következményeinek. Valójában ez a 
reménytelen helyzet okozza azt, hogy az 
erdélyi magyarság tömegesen hagyja el 
szülőföldjét, hogy Magyarországon vagy 
szerte a nagyvilágban keressen magá
nak új hazát.

A nyolcvanas évek végén, különösen 
1988-tól nagymértékben megnövekedett 
az áttelepülök száma, ezek most már 
nem egyszerűen átköltözők, hanem a 
szó igazi értelmében is menekülök, akik 
az üldöztetés, a jogfosztottság és a tel
jes létbizonytalanság elöl kelnek át a ha
táron: gyakran turistaútlevéllel a zsebük
ben, ám mind többen gyalogosan, buj
kálva, vállalva a felfedezést, a súlyos 
megtorlást, esetleg azt, hogy a módsze
resen elvadított határőrök golyói végez
zenek velük. (...)

Békés időben, legalábbis Európában 
szokatlanok a hasonló tömeges exodu
sok, és rendkívüli a kisebbségi népek
nek, kultúráknak és egyházaknak az az 
elnyomása, amely az erdélyi magyarság 
mai menekülését kikényszerítette. Éppen 
ezért a magyar társadalomnak, a világon 
szétszóródásban élő magyarságnak és a 
magyar egyházaknak, így a magyar ka
tolikusoknak felelősségtől áthatott szo
lidaritást kell tanúsítaniok az erdélyi me
nekültek iránt, nemcsak a magyarok, ha
nem a németek és románok iránt is. Ez 
a szolidaritás igen változatos módokon 
érvényesülhet. (...) Sok tennivalónk van, 
s hadd hivatkozzam arra, hogy tevé
kenységünk értelmét nemcsak az erdé
lyi menekültek és nemcsak az Erdély
ben élő magyarok támogatásának köte
lessége szabja meg. Az erdélyi magyar
ság és a többi erdélyi nép alapvető em
beri jogainak védelme az oly sok törté
nelmi hajótörést szenvedett közép- és 
kelet-európai nemzeti megbékélést is 
szolgálja, s a régió népei közötti együtt
működést segíti elő. Azt a Ceausescu- 
féle elnyomás alatt sínylődő román nép
nek is meg kell értenie, hogy az igazi 
magyar-román megbékélést csakis az er
délyi magyarság politikai és jogi bizton
sága alapozhatja meg. Éppen ezért ke
resnünk kell a megértést azokkal a ro-

Ősbemutató Kastlban a pünkösdi misén
INTERJÚ ZSONGOR KÁLMÁNNÁL, A MAGYAR GIMNÁZIUM ZENETANÁRÁVAL

A hagyományos ballagási program Kastlban a szokásos módon zajlott le 
pünkösd vasárnap: a búcsú-beszédek után szentmise, délután kultúrműsor, szín
játszás, néptánc, este a Szülői tanács által rendezett bál. Az ambergi és neu- 
markti napi sajtó mindezekről képes beszámolókat közölt. I: cikkek főleg dr. 
Ritter Márton igazgató búcsu-beszedevel foglalkoztak-

Mi az alábbi interjúval egy pozitív jelenségre akarjuk felhívni, a, figyel
met: a szentmise alatt elhangzott az intézet énekkarának tolmácsolásában egy 
ősbemutató, Zsongor Kálmán „Pünkösdi misé”-je. A szerzővel folytatott be
szélgetésünkből az alábbiakat közöljük:

Glória középső részét szintén bal-Szerk.: Zsongor Kálmánt, 1972 óta, 
mint a kastli gimnázium kórusvezető ze
netanárát ismerjük. Szuggesztív inter
pretáló képességét színpadi és templo
mi szerepléseivel már számtalanszor be
bizonyította. Mi késztet téged, egy alap
jában véve interpretáló egyéniséget, 
kreatív alkotó munkára ?

Zs. K.: Mint egyházzenész régóta 
foglalkozom a magyar m u s i c a s a c- 
ra helyzetével. E sokrétű témából csak 
egyet ragadok ki: a mise állandó részei
nek (Kyric, Glória, Sanctus és Agnus 
Dei) megzenésített változásait. A II. 
vatikáni zsinat előtt az általános gya
korlat szerint az éppen kiválasztott mi
seének megfelelő versszakait énekeltük 
a Glória és Sanctus helyett. (A Kyrie-t 
és Agnus Deit a pap imádkozva mond
ta.) Az új előírás az eredeti liturgikus 
szöveg éneklését teszi kötelezővé. Latin 
énekelhető anyag addig is volt bőven. A 
nemzeti nyelvekre lefordított liturgikus 
szöveg megzenésítései a 60-as évek kö
zepétől kezdődtek. Ekkor írta P. Szi
geti Kilián, bencés egyházzenész, első 
magyar mise-ordináriumát. Azóta is ezt 
éneklik otthon is, az emigrációban is. 
Szigeti második miséjét, ami sikerültebb 
az elsőnél, alig ismerik. Ami ebben a 
műfajban még hallható, az igen kevés. 
Werner Alajos „Mercedes-misé”-jére cél
zok és Kodály Zoltán 1966-ban írt „Ma
gyar misé”-jére-

Elhatároztam tehát, hogy korlátozott 
lehetőségeim ellenére, elindítok egy „or- 
dinárium-kultuszt”. Ha tréfára akarnám 
fordítani a dolgot, azt mondhatnám, 
még mielőtt valaki a misére-nem-járását 
így indokolná: „Unalmas mindig ugyan
azt énekelni, illetve hallgatni”. Misém
mel szeretnék példát adni arra, hogy 
lehet e liturgikus szövegeket más dalla
mokra is énekelni. Más szóval: ily mó
don akarom felkelteni az édeklődést a 
sok szép megkomponált magyar mise- 
ordináriumokra s nem utolsó sorban a 
latin nyelvű gregorián misékre..

Szerk.: A te „Pünkösdi miséd” isme
rős dallamokra épül. Megmagyaráznád 
ezek jelentését, létjogosultságát ?

Zs. K.: A Kyrie a közismert „Az 
hol én elmegyek” kezdetű, székely rne- 
lizmatikus dallamra épül. E dal egyházi 
változata a „Hozsanna” 184/B jelzésű 
éneke: „Mária, Mária ...” Előbbit Ko
dály, az utóbbit Lajtha László jegyez
te fel. Egyébként évtizedek óta ballagá
si ének gyanánt énekeljük Kastlban. A 

manókkal, akik tiszteletben kívánják tar
tani a nemzetiségi jogegyenlőséget, és 
felismerik az elnyomásban rejlő általáno
sabb veszélyeket. Jó volna, ha a magyar 
egyházak és a román ortodox egyház 
is — a közös keresztény felelősség je
gyében — párbeszédbe kezdhetne egy
mással a magyar-román megértés jövő
jéről. Addig is mindent meg kell tennünk 
azért, hogy legalább a frissen ütött se
bek orvoslást is kapjanak, s az a „Psal
mus hungaricus", amely most Erdély
ben oly fájdalmasan zeng fel, legalább 
testvéri együttérzéssel találkozzék itt 
Magyarországon és szerte a nagyvilág
ban. K. Z. 

lagási énekre, az ismert „Gaudeamus igi- 
tur”-ra illesztettem. A tétel elejét és vé
gét a „Szállj szívünkbe, nagy Isten” 
pünkösdi misekezdő ének dallamara al
kalmaztam. — Kastlban a pünkösd és 
a ballagás egy fogalommá olvadt össze.
— A Sanctus magyar szövege a 
„Győzhetetlen én kószálom” énekre 
könnyen volt illeszthető. Ez a protes
tánsoknak is kedvelt éneke. A kunié
kor vallásos áhítata szól belőle. II. Rá
kóczi Ferenc kedvelt imádsága volt. Vé
gül az Agnus Dei dallama is Csík
megyéből való, akár az. első, „Az hol én 
elmegyek”, amelyre a Kyric szövegét 
raktam. Ennek eredeti címe: „A virá
gok vetélkedése”.

Szerk.: A felhasznált dallam idézetek 
Erdélyből indulnak és Erdélybe érkez
nek, mint ahogyan gondolataink is — 
ismert okok miatt — gyakran Erdély
ben kalandoznak.

Zs. K.: Az utolsó dal-idézet azonban 
egyidejűleg Nyugatra is nyúlik. A „vi
rágok vetélkedése” témája ugyanis meg
található a nyugati népek középkori 
eredetű zenei és irodalmi emlékei közt. 
Ez a „véletlen” viszont a nyugati kul
túrához való korai csatlakozásunkat bi
zonyítja. — összefoglalásképpen felso
rolom címszavakban a dallam-idézetek
kel történt szándékos utalásokat: pün
kösd — ballagás — Erdély — magyar 
történelem — ökuménizmus — Európa
— Kastl.

Szerk.: Ezen a pünkösdi misén töb
bek között elhangzott még két népének: 
a „Jöjj el Szentlélek” és a „Boldogasz- 
szony anyánk”. A nép egyszólamú éne
ke a refréneknél kiegészült a szoprán 
és alt különszólamaival. Az újszerű 
éneklésmód egy impozáns nagy kórussá 
alakította át az egész gyülekezetei. 
Honnan a nagyszerű ötlet ?

Zs. K.: A II. vatikáni Zsinat idevo
natkozó javaslatainak, előírásainak gya
korlati megvalósításáról van szó. Az
előtt, s most is legtöbbször, a kórus sze
repeltetésével a nép passzív hallgatásra 
van ítélve a szentmise alatt. A cél vi
szont: m i n d e n k i legyen aktív részt
vevője a liturgiának. Ezt főleg kétféle 
módon lehet elérni. Az egyik lehetőség: 
a misekezdő ének első versét mindenki 
énekli egyszólamban, a második verset 
csak a kórus többszólamban. Erre a 
gyakorlatra bíztat Kodály Zoltán már 
az 1935-ben komponált „ITarmatozza- 
tok” kezdetű adventi énekével is. így 
kezdtük mi is a pünkösdi szentmisénket. 
Együtt énekeltük az említett „Szállj 
szívünkbe, nagy Isten” ének első ver
sét. Ezt követte azonnal a 2. vers, Har
mat Artúr feldolgozásában, amelyet csak 
az énekkar énekelt. — A másik lehető
ség: a népénekeket kísérő orgonaakkor
dokból egy-, két-, három plusz ének
kari szólamot lehet összeállítani, ame
lyek a fődallamot — amit a nép énekel
— mintegy átölelik, körülfonják. E 
megoldásra elsősorban refrénes énekek 
szinte kínálják magukat.

Szerk.: A kísérlet sikerült. További 
munkádhoz minden jót kívánunk.
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SZAMOS! JÓZSEF:

Virágok a történelemben
Megírta-e már valaki: milyen törté

nelmi szerepet játszottak a virágok az 
emberiség életében? Meg aztán: ki vette 
számba, hányszor használták nemtelen 
politikai agitáció eszközéül a természet 
e legkedvesebb ajándékát, hányszor ját
szódtak le öldöklő, véres események a 
történelem színpadán egy-cgy virágjel
kép nevében? Igaz, jut eszembe, ilyen 
formán a virágokénál jóval nagyobb 
szerepet kaptak az állatok, közülük is 
— igen jellemzően — a legvérengzőb
bek. így lett az oroszlán, a saskeselyű, 
farkas, medve, vaddisznó az erőt, bátor
ságot szimbolizáló — őseink leggyak
rabban választott címer-állata. A ke
resztény jelképrendszerben viszont ma
gától értetődően a legjámborabb, leg
szelídebb állatok tűnnek föl. Krisztus 
első jelképe a katakombák festményein 
a hal, később legáltalánosabb a bárány 
(„Isten báránya”). A Szentlélekistent 
máiglan lebegő fehér galamb képében 
ábrázolják. Tisztelt állat a szamár is. 
Megérdemelten pedig, Jézus életében há
rom nagy esemény: a születés, az egyip
tomi menekülés és a jeruzsálemi bevo
nulás elmaradhatatlan szereplője, aho
gyan képzőművészetünk szántlálatlan 
remekművén látható.

Visszatérve a virágokhoz, afelé ku- 
tatgatunk: hol, mikor, milyen szerep
ben kerülnek virágok a történelmi tab
lóra? És legyünk igazságosak: a virágok 
leginkább mégis felemelő feladatot kap
tak az emberiség életében. Tehát lássuk:

LILIOM
Korán belépett a történelembe. Már 

az Ószövetségben, Sirák könyvében, 
„patak partján virágzó lilom” találha
tó. Az „Énekek énekében”, az ókor eme 
költői remeklésében a „völgyek lilioma”, 
a Lilium convallium áll előttünk. A fe
hér liliom, a Lilium candidum a keresz
tény szimbolikában a szeplőtelen fogan
tatás, a szűzanyaság ismert jelképe. 
Ezért az „Angyali üdvözlet” képzőmű
vészeti ábrázolásain Gábriel arkangyal 
kezében liliommal köszönti a megreb
bent Máriát. Egyébként Szűz Mária lá
bainál is rendszerint liliom áll cserép
ben, vagy vázában. És a vértanú szüzek,

ERDÉLYI JÓZSEF (1896-1978):

KÉK MIATYANK

Legszebbek a néma imák .. ■ 
Imádkozik minden virág; 
kék imát mond a kék katáng, 
kék virága kék Miatyánk.

Gyalogutak, dűlők fele 
kék katánggal van most tele; 
mélyült keréknyomok között 
milljó kék Miatyánk köszönt.

Ki itt jársz, légy jó emberünk, 
s néma imát mondj mivelünk; 
tekints némán az égre fel, — 
egy pillantást megérdemel.

Szekérkerékkel töretünk 
kocsikenőcs a kenetiink, 
innen mi el nem mehetünk; 
mégis szép a mi életünk.

Mégis víg a mi életünk, 
az égre mert felnézhetünk 
s néz ránk a Nap, az ég szeme; 
nyitott szemünk felnéz bele.

Minden tövön száz kék katáng 
mondja némán hogy „Mi Atyánk", 
s hervad hamar és boldogan, 
benne mert új élet fogan.

Mert küllőkkel bár töretünk, 
kocsikenőcs a kenetünk: 
míg az égre felnézhetünk, 
örök élet az életünk. 

szentek attribútuma a pálmaág mellett 
gyakran a liliom.

Amikor a lovagkor divatba hozta a 
nemzetségi és családi címereket, lovagi 
jelvényeket, ezeken a virágok is helyet 
kapnak. A francia Anjouk családi jel
vénye: stilizált aranyliliom kék mező
ben. De a Bourbonok és persze a ma
gyar Anjouk mindenütt használják: 
pénzeken, pecséteken, épületeken, dísz
tárgyakon, díszruhákon. Az úgynevezett 
magyar Anjou-címer jobboldalát kék 
mezőben aranyliliomok, baloldalát az 
Arpád-sávok töltik ki.

Firenze város címerében viszont pi
ros liliom látható. — És az egész világ 
ismeri a cserkészliliomot.

PIROS RÓZSA- FEHÉR RÓZSA
A rózsakultusz régi keletű. A rómaiak 

szertartásosan ülték meg a rózsavirág
zás ünnepét, ez volt az ő tavaszi ünne
pük. Vergilius megénekelte „a kétszer 
nyíló paestumi rózsákat” (Aeneis VI. 
ének). Azóta Paestumban a Poseidon 
templom mellett állandóan piros rózsák 
virulnak. Szűz Mária egyik legszebb köl
tői szimbóluma a rosa mistica, a „tit
kosértelmű rózsa”.

Rózsától kapta nevét a legmagasabb 
pápai kitüntetés, az Aranyrózsa. Azt 
mondják, még IX. Leó pápa (1049— 
1054) alapította és csak fejedelmi sze
mélyek kaphatták meg. Királyaink kö
zül Nagy Lajost tüntette ki Aranyró
zsával VI. Kelemen, a tudós, pompa
kedvelő avignoni pápa 1348-ban. Jóval 
később Ferenc József felesége, „a mi 
Erzsébet királynénk” nyerte el az 
Aranyrózsát.

Ki emlékszik még az iskolában ta
nult „rózsaháborúra”? — Bizony, lexi
konokban kell utána nézni, ha az angol 
história összekuszált eseményei között 
valamelyest eligazodni akarunk. Nos, 
ez a háború az angol trónért dúlt 30 
éven keresztül (1455—1485), váltakozó 
hadiszerencsével. „Rózsaháborúnak” is
meri a történetírás, mert az egyik há
borús fél, az éppen uralmon lévő Lan- 
caster Ház címerében piros rózsa-, a 
szembenálló s a trónra igényt támasztó 
York Ház jelvénye a fehér rózsa volt. 
Különben, ahogy hasonló esetekben más
hol is megtörtént, egyik háborúzó fél 
sem győzött. A yorki III. Richárd el
esett a harcban s végül a Tudor Házból 
való VII. Henrik foglalta cl a trónt.

Fehér rózsával kapcsolatos legújabb- 
kori történelmünk egyik tragikus, der
mesztő epizódja. Az a titkos diákössze
esküvés, amely a müncheni Egyetemen 
a hitleri terroruralom ellen szervező
dött, 'Weisse Rose (— Fehér Rózsa) fe
dőnéven szervezkedett és terjesztette el
lenállásra buzdító röplapjait, amíg a 
Gestapo a mozgalom vezetőit, a Scholl- 
testvéreket, 1943. február 18-an, az 
Egyetem épületében letartóztatta. Hans 
Scholl 25 éves orvostanhallgatót és test
vérét, a 22 éves Sofie-t (ő biológiát ta
nult) négy nap múlva Berlinben kivé
gezték. A Fehér Rózsa mozgalom „szel
lemi atyját”, Kurt Huber professzort 
(svájci zenetudós és filozófus) ugyan
csak elfogták, a náci népbíróság (Volks- 
gerichtshof) halálra ítélte és július 13-án, 
Münchenben őt is kivégezték.

KÖZÖNSÉGESEN: LÓHERE
Történelmi múltja a kereszténység hó

dító századaiba visz minket. Még Szent 
Patrikkal, az írek térítő apostolával tör

tént, hogy miután — a legenda szerint 
— hasztalan magyarázta a Szenthárom
ság misztériumát, hallgatósága, a nép 
sehogysem tudta fölfogni, a térítő szent 
fölemelt egy lóherét és azon mutatta be: 
hogyan lehet valami három és mégis 
egy. Ezért állt Írország régi címerében 
a zöld here-levél.

Középkori füvészkönyvekben a here 
neve Flerba trinitatis, azaz „Három
ságfüve”. Csakugyan, olyan ez a kis 
növény, mintha három szív a csúcsával 
forrott volna eggyé. Nem véletlen hát, 
hogy a számtalan hármaslevelű növény 
közül miért épp a herefajták kapták 
Linnétől a Trijolium, azaz „Hármas le
vél” családnevet. És szinte természetes, 
hogy ez lett a Szentháromság egyik leg
első jelképe. Régi festményeken ezért 
gyakran látható, pl. az esztergomi Ke
resztény Múzeumban levő „Krisztus az 
Olajfák hegyén” c. festményen (1506), 
a magyar M. S. mester remekművén, az 
alvó apostol lábánál. Hasonló indíték
ból került a kép jobb alsó sarkába az 
ugyancsak hármaslevelű, virágzó földi
eper.

HAVASI GYOPÁR
Az alpesi flóra királynője. Kopár 

sziklákon, szédítő csúcsok közelében, pa
rányi talajon, sziklarésekbe kapaszko
dik. Nem volt mindig így. A monda 
szerint valamikor a szelíd völgyekben 
élt, de a hegyek tündérének annyira 
megtetszett, hogy meleg, bolyhos, fehér 
ruhába öltöztette és fölvitte magához a 
zord sziklás bércek közé. Azóta van ott 
a hazája.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában s 
az alpesi országokban a havasi gyopár 
a hegyivadászok jelvénye. (Érdemes 
megemlíteni, hogy a „gyopár” szó ősi 
szavunk. Mint személynév már egy 14. 
századi oklevélben előfordul.)

BABÉR ÉS BOROSTYÁN
A görög mitológiában Apollón (latin 

nevén Apollo), a költészet és zene istene 
homlokát ékesíti a babérkoszorú. De 
már a rómaiaknál is a hadi dicsőség, 
a győzelem jelképe. Amikor a római ka
tona visszatért a háborúból, babérlevél
lel mosta le fegyveréről a vért, így en
gesztelte az isteneket. Kezdetben csak 
császárok homlokát illették babérkoszo
rúval: Julius Caesart vagy Augustust 
nélküle talán elképzelni sem lehet. Ké
sőbb azonban a győztes hadvezérek is 
elnyerték a babért, latin szóval a laurust.

A középkorban vált szokássá, hogy 
nagy költőket ünnepélyes formák között 
„koszorús költővé” koronáztak, babér
levelekből font koszorúval, mint Petrar
cát vagy Dantét. Nálunk ilyen szokás 
nem honosodott meg. Az egyetlen, akit 
„koszorús költő”-ként tisztelhetünk, Vö
rösmarty Mihály. Persze nem hivatalo
san és babérkoszorú nélkül. Zrínyi meg 
nagy eposzának invokációjában szakít 
az antik hagyománnyal, a Múzsa hom
lokára „nem rothadó zöld laurusból” 
fon koronát, lévén az ő múzsája a Szűz
anya, akinek koronája már nem babér
ból, hanem „mennyei szent csillagok
kal”, meg „holdból és szép napbul” van 
kötve.

Babér helyett gyakran látni a hadi 
dicsőség, de főként a költői hírnév szim
bólumaként a borostyánt. A milleniumi 
„Szittya-induló”-ban a vitézek fejét „bo
rostyán koszorúzza”. Arany Jánoshoz 
a „Toldi”megjelenésekor írja Petőfi: 
„Más csak levelenként kapja a boros

tyánt, S neked rögtön egész koszorút 
kell adni”. Botanikailag a babért és bo
rostyánt határozottan megkülönbözte
tik. A babér tipikus délszaki örökzöld 
növény, tudományos neve: Laurus no
bilis, míg a borostyán nálunk is közön
séges: repkényféle kúszónövény, bota
nikai nevén Hedera helix.

RÁKÓCZI HARSFAJA ÉS A 
TÖBBIEK

A históriában néhány fa-fajta is em- 
lítésreméltó helyet kapott. Kanada cí
merében rozsdavörös juharlevél díszlik, 
Libanonéban természetesen cédrusfa. A 
tölgyfa, „melyet az északi szélvész le 
nem dönt” (Berzsenyi), az erő, a kitar
tás és helytállás költői jelképe, levele 
pedig újabbidőkben általában a hősies
ségé. A világháborúkban elesett katonák 
sírjain, s egyéb hősi emlékeken, szinte 
mindig ott a rohamsisak mellé tűzött 
tölgyfalevél. Petőfi egyik szép költemé
nyében cserfa leveléből köt koszorút a 
„vitéz Lenkey huszárszázadának”, a- 
mely Lengyelországból sietett haza a ma
gyar szabadság kivívására. Nyomot ha
gyott történeti tudatunkban a szilvafa 
is, minthogy a „hétszilvafás nemes” fo
galommá vált.

Hazánkban mégis a hársfa dicseked
het leginkább szép történelmi múlttal. 
Azzal kezdődik, hogy Mátyás király vi
segrádi kertjének a hársfa az egyetlen, 
írásban is megemlített díszfája. A ké
sőbbi századokban, — ahogy erre Ta- 
káts Sándor kutatásai fényt derítettek
— a 18. századtól kezdve a régi ma
gyar nemesi kúriákhoz hozzá tartoztak 
a kerti házak, filagóriák, lugasok s ez 
utóbbiakat előszeretettel képezték ki élő 
hársfából, addig nyesegetve, hajlítgatva 
az ágakat, míg a kívánt alakzatot el
érték.

Eléggé közismert, hogy a Rákócziak
— miért, miért nem — különösen is a 
hársfát kedvelték. Elannyira hozzájuk 
nőtt, hogyha Magyarországon valahol 
egy-egy öreg hársfa állt, a helyi hagyo
mány menten a „Nagyságos fejedelem” 
szeretett alakjához kapcsolta. Ilyként 
szerepelnek a zborói hársfák s ilyen „Rá
kóczi hársfája” áll Balatonakarattyán 
(Megvan-e még?)

Istvánffy Miklós történetíró „Histo- 
riarum de rebus Hungaricis Libri” c.
— csak halála után, 1622-ben, Kölnben 
megjelent — munkájából vette át Sza- 
lay, tőle meg Jókai a történetet, misze
rint Izabella királynő, mielőtt elhagyta 
Erdélyt, a határon „mégegyszer vissza
tekintett elveszett országára s egy hárs- 
fa derekára felmetszé a nevét s alája e 
szókat: Sic fata volunt” (= így akarta a 
sors!). Ezt az érzelmes jelenetet örökí
tette meg Wágner Sándor festménye, a- 
mely a Nemzeti Galériában látható. 
Mint kisdiák, valahányszor elémkerült 
a kép, bizony megkönnyeztem a szo
morú sorsú királynőt...

MARGARÉTA
A természetbarátok virága, míg a 

Napraforgó a harcias atomellenes 
politikai csoportok, környezetvédők és 
ún. „alternatív-pártok” jelvénye lett.

Mind az elmondottakhoz képest iga
zán békés, mindenkitől méltán irigyelt 
szerep jutott a gyöngyvirágnak, a mir
tusz- és narancsvirágnak, ök az első- 
áldozók és ifjú házasok boldog perceit 
díszítik. (Folytatjuk)

Amely fának ágai terhesek gyü
mölccsel, aláhajlanak; az üres vesz- 
szők mennek sudáron.

Pázmány
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A készülő vallásügyi 
törvény irányelveiről

A „Magyar Nemzet” április 20-i sza
ma közölte a készülő új vallásügyi tör
vény irányelveit. A hossza cikk, a je
lenlegi jogi helyzet ismertetése után, 
foglalkozik az új törvény céljával, jogi 
alapelveivel, az egyházügyekkel és en
nek keretében az állam és az egyházak 
viszonyával. A szöveget tanulmányozva 
az olvasó örömmel állapítja meg min
denekelőtt a megváltozott hangot, amely 
az iratot jellemzi. /Íz irányelvek, ame
lyeknek az a feladatuk, hogy a készülő 
törvény szellemét meghatározzák, nem 
különböznek lényegesen a szabad, de
mokratikus országokban elfogadott 
irányelvektől, ahol az állam nem tekinti 
magát minden jog forrásának, hanem 
törvényeit és jogi rendelkezéseit alkal
mazza a tőle függetlenül létező emberi 
és személyi jogokhoz. Ha az új vallás
ügyi törvény rendelkezései ezeknek a 
sérthetetlen jogoknak tudomásulvételé
ből indulnak ki, tehát nem az eddigi 
marxista gyakorlatot követik, amely a 
vallásszabadság jogát állami engedmény
nek fogja fel, akkor minden remény 
megvan rá, hogy ez a törvény megfelel
jen a modern államiság és jogrend kö
vetelményeinek. Jelentősnek tartjuk, 
hogy pl. a vallás szabad gyakorlatának 
és a lelkiismereti szabadságnak jogát az 
irányelvek összekapcsolják és e két fo
galom pontos meghatározását szükséges
nek tartják. Érvényesülni látszik, a Pas
kai prímás által egy évvel ezelőtt, Grósz 
akkori miniszterelnök elé terjesztett a- 
lapelv is, mely az eddigi korlátozás he
lyett a szabályozást tűzi ki célul, nem
különben az egyház és állam különvá
lasztásáé, melynek következménye az 
egyházak teljes autonómiája kell, hogy 
legyen.

Természetes, hogy alapelvek, irány
elvek nem térhetnek ki az állam és 
egyház közti kapcsolatok minden terü
letére. De éppen ezért fontos, hogy azok 
a szempontok, amelyeket az irányelvek 
nem említenek, a törvény előkészítése 
során figyelembe vétessenek. Az irány
elvek pl. nem tesznek említést a szer
zetesrendekről, azok tevékenységéről. 
Fontos lenne, hogy ezek szabad műkö
dését és annak feltételeit a törvény biz
tosítsa, hatályon kívül helyezve az 1950- 
ben hozott rendelkezéseket. Nincs szó 
arról sem, mit jelent a vallásos tanítás 
szabad terjesztése. Milyen eszközökkel 
történhetik ez ? Rendelkezésre bocsát-e 
az állam, az ellenőrzése alatt álló tö
megtájékoztatási eszközökben megfelelő 
helyet és adási időt erre a célra? Paskai 
prímás hangsúlyozta egy, a magyar te
levíziónak adott interjúban ennek szük
ségességét. Nem történik említés a fegy
veres katonai szolgálatot lelkiismereti 
okokból megtagadók helyzetéről sem, 
hacsak nem negatív értelemben, feltéve, 
hogy így kell érteni a 7. alapelvet: „a 
jog gyakorlása nem terjedhet ki az al
kotmányos polgári kötelességek teljesí
tése alóli mentességre”.

örvendetes tényként könyvelhetjük 
el, hogy az alapelvek közt szerepel a 
szülők döntési joga gyermekeik vallásos 
nevelése felől, és az egyházügyekkel fog
lalkozó részben, olyan eddig tabuként 
kezelt témák, mint az ifjúságvédelmi 
intézményekben gondozottak, a katonai 
szolgálatot teljesítők és a büntetésvég
rehajtási intézményekben fogva tartot
tak vallásgyakorlatának biztosítása.

A kezdet mindenesetre jó, de nem 
kevésbé fontos, mi lesz belőle. Mert, 
csak ha „vége jó, jó minden”.

Frank Miklós

NYÍRI TAMÁS (Budapest):

A csaláctsorsa 
a mai magyar társadalomban

HOGYAN SEGÍTHET AZ EGYHÁZ ?

A családok válságának ma már hatalmas irodalma van. A kérdés evek 
óta foglalkoztatja a szociológusokat, közgazdászokat, szociálpolitikusokat es 
nem utolsó sorban a teológusokat és lelkipásztorokat. A következő hasábo
kon a teológiai tanár szólal meg. Nyíri Tamás a budapesti Hittudományi Aka
démia levelező tagozatának igazgatója, aki ezen keresztül is érzékeli a ha
zai társadalom egyik legsúlyosabb válságjelenségének sokoldalusagat es nem 
utolsó sorban azt a nehéz helyzetet, amelybe az évtizedeken at üldözött és 
szorongatott egyház került lelkipásztori hivatasanak teljesítésében.

Többek között a hazai társadalomnak erről a szorongató gondjarol be
szélt Nyíri Tamás a Reichenati szigetén rendezett 31. Magyar Pax Romana 
kongresszuson. Ebből az előadásából közöljük a következő részleteket.

A CSALÁD „VÁLSÁGA"

Társadalmunk egyik legsúlyosabb 
problémájaként szokás említeni a csa
lád „válságát". A számok csakugyan 
megdöbbentőek. 1970-ben ezer házas
ságkötésre 236,4 válás jutott, 1980-ban 
már 346, 1987-ben pedig 451,8, tehát 
csaknem minden második házasságkö
tésre esett egy válás (Baló—Lipovecz: 
Tények könyve ‘89, Budapest 1988). Az 
adatokhoz nem kell kommentár. Mégis 
nehezen látható be, hogy a házasság és 
a család került volna válságba hazánk
ban. Az utolsó negyven esztendőben 
szignifikánsan növekedett a házasságot 
kötő férfiak és nők aránya, társadal
munk még ma is nagyra becsüli a csa
ládot, a fiatalok túlnyomó többsége ma 
is megházasodik és családban kíván él
ni. Igaz, hogy a házasságkötések szá
ma újból csökkenő tendenciát mutat és 
tagadhatatlan, hogy a válások aránya 
folyamatosan emelkedik, de nem hagy
ható figyelmen kívül a házasságoknak 
mindmáig szilárd többsége, amely nem 
bomlik fel. Az ipari társadalom kialaku
lásával karöltve mindenhol megszűnt a 
„nagy ház", azaz különvált a háztartás 
és a termelés. Következésképpen csök
ken a társadalmi megtartó erő: mindin
kább csakis a perszonális kapcsolatok, 
az érzelmi minőségek és értékek tartják 
össze a családot. A házasság és család 
ma már merőben „érzelemközösség"; 
ezt figyelembe véve inkább azon kelle
ne csodálkoznunk, hogy még mindig 
mennyi a viszonylag ép és boldog csa
lád. Boldog is? Igen, a házasságkötések 
száma arra enged következtetni, hogy a 
magyarság értékképzetei között még 
mindig előkelő helyet foglal el a család: 
boldogságuk nélkülözhetetlen mozzana
tának tartják az emberek.

A házassági krízisek okainak (két és 
fél keresős családmodell, lakáshiány és 
albérleti mizériák, a lakások rendkívül 
kicsiny átlagos alapterülete, a fogyasz
tói mentalitás stb.) kimutatásán kívül 
legalább ennyi energiát kellene fordíta
nunk a megtartó erők feltárására 
is, mert csak ezek megjelenítésével 
nyújtható hatékony segítség a házassá
goknak és családoknak. A társadalmat 
és a családot féltők méltán fordulnak az 
Egyházhoz. (. ..)

Látok, ismerek házaspárokat és csa
ládokat, baráti körök tagjait, akik ref- 
lektáltan választanak a szellemi és anya
gi javak között, tudatosan értékelik több
re az emberi kapcsolatok minőségét, a 
családi életet, magát az életet és a gyer
mekekkel való törődést a vagyoni gya
rapodásnál vagy sikernél és előmenetel
nél. A legtöbben közülük nagycsaládo
sok, négy, öt vagy még több gyermek
kel: így tervezték családjukat. A legtöbb 
segítséget egymástól kapják, összetar
tanak, kölcsönösen támogatják egymást 
(gyermekruhák cseréje, kisegítő felügye
let a gyermekekre stb.), kis csoportokba 

tömörülnek, ám ezért gyanússá válnak 
mind egyházi elöljáróik, mind a világi 
hatóságok előtt. Az erőt az imából me
rítik s az elmélyült spiriíualitásból, ami
hez édeskevés segítséget és útmutatást 
remélhetnek a papságtól. Persze a csa
ládtervezéshez is.

A CSALÁDTERVEZÉS

Nincs igazi házassági tanácsadási 
szervezet: sem állami, sem egyházi. Az 
emberi és orvosi felelőtlenség, a tudat
lanság és közömbösség, a megfelelő 
módszerek nem ismerése következtében 
patakokban omlik a vér.1957 és 1987 kö
zött összesen 4,161.490 művi vetélést vé
geztek Magyarországon, az élveszületet- 
tek száma pedig 4,633.262 volt, azaz alig 
valamivel több, mint minden második 
terhesség végződött szüléssel. Az 1987. 
évi 84.547 abortusz közül csak 11.321 
történt orvosi javallatra, a többi: házas
ságon kívüli kapcsolat, önálló lakás hiá
nya, három élő gyermek megléte, betöl
tött 35 éves anyai életkor s egyéb szo
ciális indokból.

Az említett szociális indikációk társa
dalmi nyomorúságainkról árulkodnak. A 
fiatal házaspárok kilátása például saját 
lakásra a lehető legrosszabb, jóllehet 
szinte kivétel nélkül kereső foglalkozást 
űznek a feleségek is. A férjek pedig ál
talában arra kényszerülnek, hogy szabad 
idejüket feláldozva különmunkát vállal
janak. E megterhelés egyik következmé
nye a fiatal házaspárok döntése, hogy 
gyermektelenek maradnak, legfeljebb 
egy, esetleg két gyermeket vállalnak. 
Legújabb keletű súlyos probléma a sze
mélyi jövedelemadó bevezetett rendsze
re is, mert nem vette tekintetbe az el
tartott gyermekeket, így az anyagi ter
heket aránytalanul nagy mértékben a 
fiatal, gyermekes házaspárok vállára he
lyezte. A több gyermeket nevelő csalá
dok kizsákmányolása elviselhetetlenül 
kegyetlen formát öltött, és kiterjesztet
ték az egy-két gyermeket nevelő szülők
re is. Jóllehet mi állunk utánpótlásban 
a legrosszabbul a világon, nagyon ke
mény és progresszív gyerekadót vezet
tünk be. Ha már a kétgyermekes csalá
dok is a szegénység peremére kerültek, 
akkor nagyon nehéz elvitatni döntésük 
racionalitását, hogy nem vállalnak több 
gyermeket.

Milyen segítséget nyújthatna az egy
ház? Milyen járható utat mutat, amelyen 
elkerülhető az abortuszok? Gondol-e 
arra, hogy a Szentírás szerint a szerel
mi vonzalom és a szexualitás a Teremtő 
ajándéka, hogy a szerelmi öröm az egyik 
leghathatósabb erő, aminek a segítsé
gével az ember meg tudja állni a helyét 
egy zord és ellenséges világban (Gén 
4,1)? Avagy még mindig naturalista mó
don értelmezi az embert s azt tekinti 
„természetesnek" szexuális viselkedésé
ben, ami közös az emberben és az állat
ban, s nem azt, ami emberi sajátosság?

A 19. század teli van téves, hamis s 
ma már fölöttébb kényelmetlen pápai 
megnyilatkozásokkal a demokráciáról 
lelkiismereti szabadságról, sajtószabad
ságról és az emberi jogokról - még a 
himlőoltás tilalmáról is - úgyhogy nyil
vánvalóan nem volna szabad a „lelkek 
üdve" fölé helyezni az ilyen fölöttébb 
kérdéses okfejtéseket. Nem fél a ma
gyar egyház, hogy végképp elveszíti sza
vahihetőségét, ha fellép ugyan az abor
tusz ellen, de képtelen célravezető al
ternatívát felmutatni? Úgy tűnik, mintha 
a könyörtelen gyerekadót oldalról kísé
rő intézkedés volna az abortuszok továb
bi liberalizálása. Ha egyáltalán, akkor eb
ben a kérdésben vallód! „Pressure group' 
módjára kellene fellépnie az egyháznak 
nern saját tanai védelmében, hanem az 
egész magyarság érdekében. A társada
lom közép- és hosszú távú érdekei kí
vánják meg, hogy a fiatal házaspárok
nak megkönnyítsük a gyermekvállalást.

FOGYASZTÓ! SZEMLÉLET
A gyermekvállalást nemcsak a valódi 

szegénység gátolja, hanem a fogyasztói 
szemlélet is - feltehetően a mai magyar 
társadalom uralkodó mentalitása. Ez 
alól a mentalitás alól senki sem von
hatja ki magát; vagy behódol neki (ez 
a gyakoribb eset), vagy tudatosan ellen
áll, mindenekelőtt keresztény-evangéliu
mi inspiráció hatására.

A fogyasztás diktátuma behatol a lé
lek legmélyebb struktúráiba. Az emberek 
nem tudják megbecsülni a dolgokat, ha
nem csak használják, jobban mondva 
hihetetlenül hamar megúnják és eldob
ják őket, s mindig újat vásárolnak. Nyil
ván összefügg ezzel a mentalitással kül
ső és belső környezetünk önpusztító 
szennyezése is: nern túlzott aggodalom, 
hogy elöbb-utóbb saját mocskunkba ful
ladunk bele. Az egyik legkeresettebb 
piaci áru a szex: a szerelmet szexuali
tásra redukálják, a nőt a nemiségre. A 
fogyasztói mentalitás még nehezebbé 
teszi az elkerülhetetlen frusztrációk el
viselését. Egyre aggasztóbb méreteket 
ölt az alkoholizmus, a narkománia, a 
szükségletek megállíthatatlan növekedé
se és az ezt követő csömör. Valamennyi 
korosztályban megtalálhatók ezek a je
lenségek s nemritkán a személyiség 
autodestrukcióját, az önpusztítás szo
morú művészetét eredményezik. A máj
zsugorodás okozta halálozásra épülő 
Jellinek-modell alapján számított alko
holbetegek száma 1980-ban 299.800, és 
1986-ban már 448.000. A kábítószerfo
gyasztásra nézve hiányoznak a pontos 
adatok, a köztudat szerint 30—40.000 a 
kábítószer-fogyasztók száma.

A konzumgondolkodás gyakran vesz
(Folytatás a 9. oldalon)

PILINSZKY JÁNOS (1921-1981):

KÁNIKULA
A kardvirágok hegye, véres, 
gyors pengéjük szemembe vág. 
Miféle forrón ömlő vér ez ? 
Véres lesz tőlem a világ.

Mi közöm e vad ütközethez ? 
Sötéten izzó alkohol, 
elömlik, máglyát, tüzet tervez 
az ég, a légies pokol.

A fák között, a fű tövében 
árnyékok mérges füstje száll. 
Konok, kegyetlen szenvedéllyel 
gyilkol és gyújtogat a nyár.
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Medj ugorj e margójára
Sosem jártam ezen az új zarándokhe

lyen. Miért szólok hozzá mégis a körü
lötte kavargó kérdésekhez? Mert sok
szor lehet hallani ezt a kifejezést: „Az 
egyház még nem döntött". Ehhez sze
retnék néhány megjegyzést fűzni, de sem 
pro, sem contra nem akarom eldönteni 
az ott történt események hitelességét

Aki „az egyházira hivatkozik ebben 
az összefüggésben, egy kicsit elmara
dott ember. Már az ötvenes években egy 
egész pápai körlevél foglalkozott azzal a 
kérdéssel, hogy az egyház elsősorban 
és mindenek felett a hívekből áll. Nem 
azért, mert ők többen vannak, mint a 
püspökök és a papok, hanem azért, mert 
a hierarchia létének is az ad értelmet, 
hogy a hívek valódi érdekeit szolgálják. 
Aki tehát az egyházról, mint kívülálló, 
idegen valamiről szól, mintegy le akar
ja szedni magáról a keresztvizet, ami 
persze nem sikerülhet. Maradjunk in
kább annál, hogy az egyház mi vagyunk, 
és Medjugorjével kapcsolatban az illeté
kes egyházi szervek, ha tetszik: a Vati
kán még nem foglalt állást. Hála Isten
nek. Ha elhamarkodottan nyilatkozna, 
talán komolyan sem vennénk.

Hogyan dönti el az egyházi 
felsöbbség, hogy egy csoda hiteles-e 
vagy sem? Hármas igazságnak néz utá
na: a történeti, filozófiai és teológiai igaz
ságnak. Csak akkor szavatolja egy cso
da hiteiét, ha mindhárom igazság bebi
zonyosodik. Vegyük ezeket sorra.

A történeti igazság azt je
lenti, hogy bebizonyítják: tényleg meg
történtek azok az események, amelyeket 
csodának tartanak. Ki kell zárni ebben 
az esetben például azt a lehetőséget is, 
hogy a látnok vagy látnokok, idegbete
gek, képzelődök, hírnévre vágyók. Ha 
pedig pl. egy csodás gyógyulásról van 
szó, azt is be kell bizonyítani, hogy aki
vel a csoda történt, valóban beteg volt. 
Lourdesban egy nemzetközi bizottság, 
több mint 70 olyan esetet tart nyilván, a- 
mely természetes úton meg nem magya
rázható, de hivatalosan alig húszat is
mert el ezekből a Vatikán. Miért ilyen 
óvatos az elismeréssel? Hogy szavahi
hető legyen: ha a kétség leghalványabb 
árnyéka férne az események valódiságá
hoz. de hitelesnek tartaná az egyházi 
vezetőség, akkor nem bízhatnánk ma
gunkat teljes biztonsággal szavára.

A filozófiai igazság azt je
lenti. hogy a megtörtént események ki
merítik a csoda fogalmát. Csodának azt 
nevezik, ami természetfölötti esemény, 
vagyis egy biztos: semmiféle természe
tes erővel meg nem magyarázható. Nem 
arról van tehát szó, hogy a tudomány 
mai állása szerint nem ismerünk semmi
féle magyarázatot a megtörtént esemé
nyekre. Inkább arról, hogy biztosan tud
juk: semmiféle természetes erő nem 
okozhat ilyen eredményt, mint amilyen 
megtörtént. Pl. ha valaki valóban meg
halt és feltámad, újra él, az egészen bi
zonyos, hogy természetes erőkkel nem 
magyarázható. Talán ilyesmire gondolt 
Szent Pál, amikor Jézus feltámadásáról 
azt írta: „Ha Jézus fel nem támadt vol
na, hiábavaló lenne a hitünk". — Medju- 
gorjében sokféle mérést végeztek titok
zatos eredetű sugárzásokról. Ezek az 
eredmények nagyon érdekesek lehetnek 
egy lélekbúvár számára, de a csodáról 
semmit sem mondanak, mert az, ha iga
zán csoda, nem a mérhető természeti 
erők műve.

A teológiai igazságon vala
mi olyat értsünk, hogy Isten akármiért 
nem teszi félre azokat a természeti tör
vényeket (ez a csoda), amiket maga al
kotott. De valamilyen fontosabb ügy ér

dekében persze megteszi. Lourdesban 
például azért jelent meg a Szűzanya, 
hogy az akkoriban újonnan kihirdetett 
dogmát, hitigazságot: a szeplőtelen fo
gantatást hangsúlyozza. Medjugorjében 
a látnokok szerint Üdvözítőnk Édesany
ja a Béke Királynéjaként mutatkozott be. 
Bármilyen égető szükségét érezzük is a 
veszélyeztetett békének, a fenti kijelen
tés nem hitigazság, hanem erkölcsi ma
gatartásunkhoz ad segítséget: a Szűz
anyát, mint a nem lázadó, Isten akara
tában megnyugvó, az igazságtalanságot 
is elviselni tudó eszményt állítja elénk. 
Bármilyen nagy szüksége van erre a ma
gatartásra az egész emberiségnek, az 
is köztudomású, hogy a katolikus egyház 
erkölcsi normákat nem szokott dogma
ként, vagyis megváltoztathatatlan hit
igazságként kihirdetni. Vagyis Medjugor- 
jéban a teológiai igazság körül hiányok 
adódnak.

Ilyen megfontolások szakszerű mérle
gelése után szokott az egyházi vezető
ség nyilatkozni egy csodának hirdetett 
eseményről. A mi biztonságunk kedvé
ért ilyen óvatos. Mindenesetre azt se 
felejtsük el a dogmatörténetböl, hogy az 
egyházi közvélemény - bizonyos, jól 
meghatározott keretek között - a kinyi
latkoztatás forrása, vagyis onnan is meg
tudhatjuk, mit üzen nekünk a jó Isten.

Még csak annyit a csodákra 
szomjazó lelkűiéiről: van en
nek igen jó, de van eléggé el nem ítél
hető formája is. Ha valaki alibinek akar
ná használni Isten közbenyúlását a ter
mészet rendjébe, ha valaki saját néze
teinek akarna ezúton valamiféle tekin
télyt szerezni, inkább ártana Isten ügyé
nek. Ha viszont valaki a csodák kérdé
sére alkalmazza keresztény hivatását és 
ennek alapján gondolkodik róluk, akkor 
Istennek is kedve telik benne. Keresz
tény hivatásunk ez: megmutatni egész 
életünkkel, mit ér, mire képes a kegye
lem. Ha csodákról hallunk és ez arra in
dít minket, hogy mi is megmutassuk sa
ját életünkben, milyen emberfeletti nagy 
jót készített nekünk az Isten, akkor egye
nes úton járunk.

P. Kozma György SJ

Hírek - események
Kolozsvárott pünkösdkor Bálint La

jos gyulafehérvári segédpüspök 793 sze
mélynek szolgáltatta ki a bérmálás 
szentségét. Szentbeszédében az erdélyi 
püspök Márton Áron példáját, kiállá
sát, kitartását mutatta fel és idézte egyik 
régi, ma is fájdalmasan időszerű sza
vait: „1940 őszén és a következő évek
ben híveink egyharmada hagyta el az 
ősi lakhelyet, adta el házát, üzletét, 
apáitól örökölt földjét, szakadt el csa
ládjától. S hiába volt minden erőfeszí
tés, hogy visszatartsuk őket, megenge
dett és meg nem engedett utakon neki
vágtak a bizonytalanságnak, mert nem 
bírták a kisebbségi ember számára adott 
sorsot elviselni, és mi védelmet biztosí
tani nem tudtunk. (. . .) Hitünk paran
csa, hogy a templomon kívül az életben 
is testvérek maradjunk, egymás sorsa 
iránt érdeklődjünk és egymás terhét köl
csönös megértésben hordozzuk”.

:f:
Ratzinger bíboros, a pápai Hittani 

Kongregáció prefektusa egy olasz TV- 
állomásnak adott interjúban kijelentette, 
nem lát a közeljövőben lehetőséget az 
egy éve kiközösített tradicionalista ér
sek, Marcel Lefébvre-rel való kiegyezés
re. Mint ismeretes, az egy évvel ezelőt
ti tárgyalások megegyezéshez vezettek, 
Lefébvre azonban váratlanul, egyolda
lúan megszakította a kapcsolatokat.

A család sorsa a mai magyar 
társadalomban

(Folytatás a S. oldalról) 
erőt a társadalom magukat keresztény
nek valló tagjain is. Kiváltképpen taszí
tó és bántóan nevetséges a kirívó kon- 
zum a papok esetében.

A SZOCIALIZÁCIÓ HIÁNYOSSÁGAI
A mai magyar családok nagyon je

lentős hányada nem tud eleget tenni a 
népesség reprodukálásával egyenlő 
fontosságú feladatnak így ördögi 
körbe jutottunk: a rosszul szocializáló
dott, pszichológiailag éretlen fiatal fel
nőttek, a mai szülök jórészt alkalmatla
nok az életben és önmagukban bízó, az 
elkerülhetetlen frusztrációkat jól tűrő, a 
lelki érettség mindenkori megfelelő szint
jére eljutó utódokat nevelni.

Az iparosodás, az urbanizáció s a tra
dicionális értékrend több évtizeden át 
tartó kíméletlen rombolása megakasztot
ta és meggátolta a szocializálódás fo
lyamatát, amely régebben főként vallási 
s erkölcsi értékek továbbadásában állt. 
Az állandó ideiglenességek világában, 
amelyben igazságok és értékek csak a 
mindenkori politikai döntések vagy leg
jobb esetben is a „tudomány mai állá
sa" szerint érvényesek — mint az „Odol" 
szájvíz, amelyen száz év óta olvasható, 
hogy „a tudomány mai állása szerint 
különlegesen alkalmas kiváló szájápo
lásra" — a legtöbb szülő elveszítette bi
zalmát a hagyományos értékek iránt s 
ezzel ők maguk akadályozzák gyerme
keik szocializálódását. Ilyen körülmények 
között a keresztény szocializáció sem 
teljesíthette feladatát: nem tudta bizto
sítani az egyház tagjainak megfelelő 
számát, sem pedig társadalmilag megvi
lágítani a keresztény egzisztenciát. Mind
ez bensőleg érintette a marxizmust is: a 
keresztény értékek helyett nem tudtak 
hiteles újakat állítani, a szocialista ér
tékek, normák és életértelmezések még 
hatástalanabbnak bizonyultak keresz
tény elődeiknél.

A gyorsuló ütemű romlás feltartózta
tása társadalmunk létkérdése. Nyilván
valóan nem oldható meg a probléma ve-

A Szentatya észak-európai útjának 
csúcspontja a svédországi Vadstenaban 
lefolyt találkozás volt a fiatalokkal, akik 
mind az öt meglátogatott államból jöt
tek össze Szent Brigitta élete és tevé
kenysége színhelyén. „Bárcsak korunk 
egyháza megújulna az ö szellemében és 
az újra-evangelizálás által újra rátalálna 
az egységre minden keresztény között" 
- mondotta a pápa.

*

A nicaraguai püspöki kar körlevelet 
bocsátott ki, tiltakozva az állami isko
lákban bevezetett materialista és ateista 
nevelés ellen. A püspökök követelik az 
egyházi iskolák újraengedélyezését: „a 
szülők minden befolyástól mentesen, 
szabadon kell hogy eldönthessék, mi
lyen iskolába küldik gyermekeiket” — 
hangsúlyozza a nicaraguai püspökök 
körlevele.

*

Helyesléssel fogadta II. János Pál 
pápa az olasz püspöki kar indítványát, 
hogy a maffia és hasonló bűnszövetke
zetek tagjait egyházi kiközösítéssel sújt
sák. Akkor is, ha ennek közvetlenül nem 
lesz is kihatása a bűntettekre. Az Egy
ház azonban jelzi, hogy egész erkölcsi 
tekintélyével azok oldalán áll, akik az 
olasz társadalmi élet e súlyos jelenségét 
ki akarják küszöbölni. 

zércikkekkel és kampányokkal, amelyek 
törvényszerűen visszafelé sülnek el, de 
prédikációkkal sem. Társadalmunk sor
sa nem — vagy nem csak — szavak
tól függ, hanem a megfelelő hihetőségi 
rendszerek, plauzibilitás-struktúrák ki
alakulásától. Vannak-e, lesznek-e olyan, 
lehetőség szerint többgyermekes csalá
dok, amelyek megnyílva környezetük e- 
lött, erőt, bizalmat, boldogságot sugá
roznak maguk körül, azonosulási modell
ként a fiatal házaspárok számára. A 
modern társadalmakban hihetetlen ma
gányosság lepi meg az embereket. Egy 
fiatal pár, egy vagy két gyerekkel, kö
zösség nélkül, háttér nélkül, tradíciók 
nélkül, magyarságtudat és vallási isme
retek nélkül aligha birkózik meg a mai 
élet monoton és sivár hétköznapjaival és 
követelményeivel. Közösségek kellené
nek. Olyan méretű csoportok, egyesüle
tek, baráti körök, társaságok, amelyek
ben kölcsönösen megerősíthetik egymás 
valóságfelfogását és értékrendjét.

A politikai vezetés — úgy tűnik — be
látta a különféle egyesületek és társasá
gok nélkülözhetetlenségét, a társadalom 
horizontális szerveződésének fontossá
gát: csak ez biztosítja az emberek azo
nosságát, megajándékozza őket létük 
értelmességének a tudatával és fogja 
egybe szilárdan a társadalmat. Az egy
házi vezetés még nem jutott el eddig a 
felismerésig. Azt hiszi, hogy elégséges 
plauzibilitási struktúra az imádság, a 
szentmise s a jámbor gyakorlatok. Mind
ez nélkülözhetetlen a katolikus azonos
ság megőrzése végett. Csak nem elég
séges. Ha nem frissítik fel személyes 
kapcsolatok a hívők katolikus „valósá
gát", ha nem erősítik meg azonosságu
kat hasonló azonosságú emberekkel 
folytatott társalgással, akkor nagyon ha
mar szétfolyik, elpárolog identitásuk. Az 
egyházi vezetés azonban ma még min
dent elkövet, hogy megakadályozza az 
egyházi jellegű egyesületek és társasá
gok létrejöttét. Sok egyházi vezető kép
telen fenntartás és gyanusítgatás nélkül 
elfogadni a különféle egyházi mozgal
makat és közösségeket. Legutóbbi „be
mutatkozásuk" alkalmából is kicsengett 
ez az aggodalom a bíboros prímás sza
vaiból. A püspöki kar ebben a kérdés
ben is megosztott. Inkább lemond az 
egyházi vezetés a keresztény azonossá
got éltető, az egészséges szocializáló- 
dást biztosító egyesületekről és kiscso
portokról, mintsem belássa a szószéki 
beszéd elégtelenségét.

A BÁZELI ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓ
Bázelban május 15-én, pünkösd va

sárnap zárult az 5. ökumenikus Talál
kozó, amelyen katolikus és protestáns, 
illetve ortodox részről 700 kiküldött 
vett részt, köztük magyar katolikusok 
és protestánsok is. II. János Pál pápá
nak a találkozó résztvevőihez intézett 
levelét Corlo Maria Martini milánói bí
boros érsek olvasta fel.

A különböző témákat munkacsopor
tokra osztva tárgyalták meg. — Har
mati Béla, magyar evangélikus püspök 
felhívta a résztvevők figyelmét arra a 
súlyos elnyomásra, amely Erdélyben a 
lakosságra nehezedik. A magyar evan
gélikus püspök szemére vetette a konfe
renciának, hogy sokat beszélnek az em
beri jogok megsértéséről Dél-Afrikában, 
de hallgatnak az emberi jogok semmi
bevételéről Romániában.

A záróülés befejező beszédét Cári 
Friedrich von Weizsacker, német filozó
fus és atomfizikus tartotta, aki a talál
kozó kezdeményezője is volt.
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„SZENT ISTVÁN ÉS KORA “

SZENT ISTVÁN ÉS KORA. Szerkesz
tette Glatz Ferenc és Kardos József. 
Budapest 1988. MTA Történettudományi 
Intézet.

Nem olyan pompás, mint az 1938- 
ban megjelent három kötetes emlék
könyv; egyszerű kiállítású, eleg sok sze- 
dési hibával, és mégis — nagyszerű 
könyv. Jó ideje esedekes volt mar „Szent 
István és korá”-nak kutatását összege
ző áttekintés. Előbb mégsem történhe
tett meg, évtizedeken keresztül nem
igen „illett” a magyar középkor törté
netével foglalkozni. Bogyay Tamas 
„Stephanus Rex” c. munkáját például 
tizenöt éven át nem olvashatta a hazai 
közönség. Az áttörést Györffy György 
nagy monográfiája, „István király es 
műve” hozta meg, ám mégis csonka lett 
volna az elmúlt jubileumi esztendő egy 
ilyen összegezés nélkül. Az MTA, a Ma
gyar Történelmi társulat és a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar által 1988 jú
nius 22—23-án közösen rendezett tu
dományos ülésszakon „felsorakozott a 
magyarországi történettudomány fiatal 
és idősebb nemzedékéből mindenki, aki
nek kutatása érinti az államalapítás ko
rát”, közöttük a külföldön élő Bogyay 
Tamás és Vajay Szabolcs, valamint Püs
pöki Nagy Péter Pozsonyból. Átdolgoz
va, jegyzetekkel ellátva jelentek meg az 
előadások, hogy a tudományos kutatás 
számára is hasznosíthatók lehessenek. A 
szerkesztők — igen okosan nem igye
keztek az esetleges eltérő véleményeket 
egybemosni, sarkosítva kapjuk meg a 
különböző szakterületek kutatási ered
ményeit.

Ha túlozza is, igaza van Berend T. 
Ivánnak, az MTA elnökének: minden 
kor Szent István értelmezése a „szent- 
istváni legitimációig visszanyúló” önin
terpretáció. S abban is igaza van, hogy 
minden kornak „meg kell határoznia vi
szonyát” a szentistváni műhöz. Beve
zető előadását kiegészítette, elcsúszásait 
helyre igazította Glatz Ferenc befejező 
tanulmánya. Megelégedéssel olvashat
juk elismerő főhajtását a harmincas évek 
nagy történész nemzedéke előtt; annak 
idején „a magyarországi középkorkuta
tás a világ élvonalába tartozott”, s ah
hoz képest „nagy a visszaesés az utóbbi 
40 esztendőben”. Márcsak azért is ta
nulságos Györffy György „Szent István 
történeti kutatásunkban” című tanul
mánya. Hogy merre vezet az út, azt

FELVÉTEL
AZ INNSBRUCKI MAGYAR INTÉZETBE

Hazai d i p I o má s o k , kik tanulmá
nyaikat itt akarják kiegészíteni, érett
ségizett magyar fiúk, kik tanul
mányaikat az itteni egyetem valamelyik 
fakultásán akarják elkezdeni, kérhetik 
felvételüket az 1989—90-es tanévre.

Intézetünk a Mindszenty Kollé
gium 35 év óta áll fenn, diákotthon és 
kultúrközpont nagy könyvtárral. Az egye
tem autóbuszon vagy kerékpáron 15 perc 
alatt elérhető. Nyújt lakást egy- 
vagy kétágyas szobákban hideg-meleg 
vízzel, fűtéssel, világítással és fehérne- 
mümosással havi 1300 Schillingért (4- 10 
százalék MWSt adó). Ez jóval az önkölt
ség alatt van. Belépéskor és havonta 
előre fizetendő. Étkezni az egyetemi 
menzán lehet. Jelentkezés saját
kezűig irt levélben, melyhez mellékelni 
kell a diploma III. érettségi bizonyitvány 
fotókópiáját és az illetékes lelkész aján
lólevelét. Határidő szeptember 20. Cím: 
A-6020 Innsbruck, Richard-Wagner-Str. 3. 
üzemszünet: jú| 20-tól szept. 15-ig.

Msgr. dr. Gróh Béla igazgató

ÉLET

KÖNYVESPOLC
ilyenfajta megállapítások (Gedai István) 
mutatják: „A gazdasági fejlődés, annak 
magasabb szintje azonban csak része az 
általános fejlődésnek, mert önmagában 
soha sincs gazdasági fejlődés politikai,
társadalmi és műveltségi fejlődés nél
kül.” Végre tehát búcsút mondhatunk 
a történelmi materializmus egyedül üd
vözítő tanának. Legfeljebb a jegyzetek
ben kísért még Mesterházy Károly 
„Nemzetiségi szervezet és osztályviszo
nyok (!) kialakulása a honfoglaló ma
gyaroknál” című könyvével. Kiemelke
dő munka a közelmúltban tragikus kö
rülmények között elhunyt Szűcs Jenő 
„Szent István intelmei: Az első magyar 
államelméleti mű” dolgozata. Mindin
kább nyilvánvalóbbá lesz Szent István 
személyének és alkotásának (politiká
jának) európai dimenziója; Vajay Sza
bolcs mellett Székely György és Makk 
Ferenc foglalkozik evvel a témával. Pi- 
rigyi István „A bizánci szertartásé ke
reszténység helyzete Magyarországon 
Szent István korában”, Szántó Konrád 
„A Szent Jobb tisztelete a középkor
ban”, Vízkelety András „Példaképal
kotás és argumentáció a középkori Szent 
István prédikációkban” és Ladányi Sán
dor „István alakja a protestáns kultú
rában” című előadásai s további tanul
mányok tanúsítják a könyv széles tab
lóját. Pontosan felrakott színeivel ki
emelkedik Kristó Gyula „Közigazgatás 
Szent István korában” és Váczy Péter 
„Első királyunk koronája és a Szent 
Korona” dolgozata. Megjegyezni való, 
hogy a 29 szerző közül csak 4-en ma
radtak meg a nemrégen még szinte elő
írásos „István” — így pusztán — meg
nevezésnél. Ez azonban nem a törté
netírás hiányosságáról, hanem a törté
netírók ideológiai előítéletéről tesz bi
zonyságot.

Ajánljuk az előttünk fekvő könyvet 
a Szent István és kora után érdeklődők 
táborán kívül minden magyarnak, külö
nösen a fiatalabb nemzedéknek: min
dennapi olvasmányul .. .

Jákly István 

MAI ÍRÓK ÉS GONDOLKODÓK
F.z a címe annak az új kisalakú könyv

sorozatnak, amelynek 3. tagja röviddel 
ezelőtt hagyta el a sajtót. F. kötet Hans 
Urs Balthasar, a tavaly meghalt nagy 
hittudós műveiből közöl válogatást, P. 
Szabó Ferenc jezsuita atya és Kerényi 
Gábor fordításában. Hans Urs von Bal- 
thasárt a Szentatya személyes jó barát
jaként tisztelte és röviddel halála előtt 
bíborossá is kinevezte. Nem ismeri Bal- 
thasárt az, aki egyszerűen „konzerva
tív gondolkodónak minősíti, ő tényleg 
mindig „újat és régit” hozott elő az egy
ház szellemi kincstárából. Jó tudnunk, 
hogy a vértanú halált halt győri püs
pök, Apor Vilmos unokaöccse volt.

A Mai írók és gondolkodók első kö
tetének címe „Mauriac önmagáról, Vá
logatás az író vallomásaiból”; a 2. köny
vé „Marcel önmagáról, A filozófus val
lomásaiból”. Mindkettőt Szabó Ferenc, 
a Vatikáni Rádió magyar orsztályának 
vezetője válogatta, fordította és látta el 
bevezetéssel. E sorozat Szabó Ferenc pá
ratlan szellemi termékenységének újabb 
jele. Most jelennek meg Szomjúság-for
rás címmel újabb olvasónaplójegyzetei, 
versei és tanulmányai. A szerző a rádió
adásokon kívül rendszeresen megszólal 
az egész magyar katolikus sajtóban, a 
Mérlegnek főmunkatársa. Legújabb 
könyve végén felsorolja nem kevesebb 
mint 18 önálló művét és mások közre
működésével összeállított vagy külföldi 
szerzőktől magyarra fordított 12 kiad
ványát. Rádiószerkesztő, teológiai, fi-
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Fejős Ottó ezüstmiséje
Június 18-án ünnepelte Stuttgartban 

Fejős Ottó németországi magyar főlel
kész pappászentelésének 25. évforduló
ját. A stuttgarti Magyar Misszió Hor
váth János lelkész irányításával rendez
te meg volt pásztorának a bensőséges 
ünnepséget. Az ős-Stuttgart Bad Can- 
statt-i német plébánia temploma ritkán 
látott telt padsoraiban ennyi magyart. 
/Íz oltárnál Horváth János, Vizauer Fe
renc és — lélekben — Fehér István kon- 
celebrált. Az ünnepélyes nagy misén a 
Stuttgarti Népi- és Művészegyüttes 
énekkara énekelt többszólamú egyházi 
énekeket. A jubilánst 1964. június 29-én 
Szent Péter-Pál ünnepén szentelte Bécs- 
ben König kardinális.

A hálaadó szentmise után a stuttgar
ti evangélikus gyülekezet nagytermében, 
amely legalább 400 ember befogadására 
alkalmas és zsúfolásig megtelt, lelkes, 
önkéntes segítők uzsonnával látták ven
dégül a híveket, majd az említett együt
tes, amely egyben fennállásának 10. év
fordulóját ünnepelte, adott ünnepi mű
sort. /Íz együttest Fejős Ottó alapítot
ta és építette fel. Elnöke Fernbach Gá-

Hírek - események
A magyarországi ünnepélyes szertar

tásokkal egyidejűleg, június 16-án, Pá
rizsban a Pere Lachaise temetőben, Nagy 
Imre szimbolikus sírjánál, megemléke
zést tartottak. Az ünnepséget az Emberi 
Jogok Magyar Ligája és a Szabadság
harcos Szövetség rendezte. Az evangé
liumot Kutasi András, református lelkész 
olvasta, imát mondott: Molnár Ottó, pá
rizsi lelkész.

*
Bécs apostola, Hofbauer Szent Kele

men, szenttéavatása 80. jubileumára a 
morvaországi Brünnben rendezett ün
nepségen résztvett Groer bécsi bíboros
érsek és szentbeszédében köszöntését 
küldte Tomasek prágai bíborosnak, aki
nek „nem volt lehetősége rá”, hogy az 
ünnepen jelen legyen.

Említsük itt meg, hogy Hofbaiter Ke
lement szoros szálak fűzik a magyar
sághoz. /Íz ún. „Hofbauer-kör” főúri 
tagjai a budapesti Nemzeti Múzeumot 
alapító gróf Széchényi Ferenc bécsi pa
lotájában találkoztak rendszeresen. Hof
bauer Kelement betegségében is a Szé- 
chényi-család gondozta és temettette el.

*
A magyar katolikus templomokban 

pünkösd vasárnapján felolvasták a püs
pöki kar körlevelét az 1991 őszére ter
vezett pápai látogatás előkészítéséről. A 
püspökök három feladatra hívják fel a 
hívőket, ezek: Krisztus és az Egyház ala
posabb megismerése; az egyéni és kö
zösségi élet megújítása, főleg a csalá
dokban, végül az elmélyült imaélet kö
zösen és egyénileg.

*
//. János Pál pápa a Szent Péter ba

zilikában ünnepi misét mondott az olasz 
egyházmegyék világi testvérségei és 
apostoli társulatai mintegy 6000 kép
viselője számára. Ezek a társulatok (la
tinos nevükön „konfraternitások”) kb. 
két millió taggal, fontos szerepet játsza
nak az olasz egyház életében. Pünkösd 

lozófiai, egyház- és irodalomtörténeti 
szakíró, költő és műfordító, valamint 
sikeres könyvkiadó — mindez egy sze
mélyben. Szabó Ferenc az ismertetett 
új könyvsorozat szerkesztője és kiadója. 
(Művei a Vatikáni Rádió vagy a mün
cheni Katolikus Magyar Sajtó Munka
közösség címén szerezhetők be.

Boór János 

bor, aki a kórus karmestere is egyben, 
visszatekintett az elmúlt tíz esztendő 
nehéz, de nagy fellépésekkel tarkított, 
örömteli élményekkel átszőtt útjára. 
/Íz újjászervezett népi tánccsoport is fel
lépett új vezetőjével, dr. Szendével az 
élen. A házigazda nevében Gémes Réka 
köszöntötte a jubilánst és az ünneplő
ket, kiemelte az egyetértést és jó együtt 
működést egyházi, emberi és cserkész 
nevelői vonalon; mindezt köszönettel 
nyugtázta és kérte a jövőre nézve is. A 
stuttgarti misszió és a hívek számos 
ajándékkal lepték meg korábbi leiké 
szűkét. A meglepetések sorába tartozott 
a kevés példányszámban nyomtatott 
Nékeséi - Biblia („legszebb lapjainak” 
hasonmás nyomata a 14. szazadból, va ■ 
lamint Dukász Anna erdélyi színmű
vésznő, — most New Yorkban él - 
magas színvonalú előadasa faszai Mari
ról. /íz ünnepség színvonalát emelte 
Vígh István grafikusművész kiállítása is.

Fejős Ottó lapunk felelős szerkesz
tője. 'Verseskötetei: a „Mcgkövesedtek” 
1984-ben és az „Áttetsző fény” 1986- 
ban jelentek meg.

vasárnap este a Santa Maria Maggiorc 
bazilikában Poletti bíboros, a pápa ró
mai helynöke, végezte az új tagok fel
vételének szertartását, majd a résztve
vők fáklyás körmenetben vonultak vé
gig az utcákon színes, hagyományos öl
tözetükben.

•’í
Kárpátalján tett látogatása során, Pas

kai László bíboros-érsek Ungváron tar
tott sajtókonferenciáján bejelentette, 
hogy a helyi hatóságok beleegyeztek, 
miszerint kárpátaljai magyar papnöven
dékek Magyarországon végezhetik tanul
mányaikat és hogy magyarországi pa
pok ideiglenesen folytathatnak lelkipász
tori tevékenységet Kárpátalján. Mint is
meretes, egész Kárpátalján mindössze 8 
magyarajké katolikus lelkipásztor műkö
dik, ezek mind hetven éves koron túl 
vannak.

*
Glemp bíboros, lengyel prímás a Mon- 

tecassino-i temetőben szentmisét mon
dott a 2. világháborúban ott hősi ha
lált halt lengyel légió katonáiért, a csa
ta 45. évfordulója alkalmából. Mint is
meretes, a szövetséges hatalmak, Art- 
ders lengyel tábornok csapataival e- 
gyütt, elkeseredett harcok után vették 
be a németek által védett hegyet, ame
lyen a történelmi Montecassinó-i bencés 
apátság épült.

EGY MONDATBAN
• Az elhunyt Ijjas József kiérdeme
sült kalocsai érsek lelkiüdvéért a vati
káni Magyarok Nagyasszonya kápolná
ban a Pápai Magyar Intézet ösztöndí
jas papjai és Rómában élő papok, Kada 
Lajos érsek vezetésével, koncelebrációs 
misét mutattak be.
• Az ezévi, immár 31. Lourdes-i ka
tona-zarándoklaton 18 országból közel 
20 ezren vettek részt.
• Az 1981-ben elhunyt Wyszinski 
bíboros, lengyel prímás boldoggáavatási 
eljárását a lengyel katolikus egyház hi
vatalosan elindította.
• A Cannes-i filmfesztiválon az öku
menikus zsűri nagydíját a „Montreáli 
Jézus” című kanadai film nyerte el, a- 
mely az indoklás szerint, „az evangéliu
mot időszerű formában mutatja be”.
• A román hatóságok rendeletére le
rombolták a Comanesti baptista temp
lomot és letartóztatták a templom lel
készét két világi vezetővel együtt.
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AUSZTRIA
Halálozás: Eaclics Rozália honfitársnőnk 

március 27-én. 77 éves korában elhunyt. 
Linzben, április 7-én végeztem a beszen- 
telést. Négy gyermeket nevelt lel. Család
tagjai és ismerősei szeretettel emlékeznek 
drága halottjukra.

Az ápr. 1-én elhunyt Galavits M. Gcrai- 
dine nővért, az Isteni Megváltóról nevezett 
nővérek kongregációjának tagját, április 
7-én Kismartonban temették el. Gyászbe
szedet dr. László István megyés püspök 
mondott, az engesztelő szentmiseáldozatot 
dr. Harangozó Ferenc mutatta be és a be- 
szentelést Msgr. dr. Balogh Vince national- 
direktor végezte.

BELGIUM
A szentkeresztségben részesültek: Gon- 

zales Monolo, Paco és Bállá Liliane fia, 
Bevne Hei'.say-ben; Morcán Jordán, Luc és 
Jánszky Carine fia, Verviers-ben; Salvo 
Cathy, Angclo és Kramarics Katalin leá
nya,Beaufays-ben. Gratulálunk!

Elhunytak az Úrban! Gyömörey György, 
46 éves korában, hirtelen halállal, Brüsz- 
szelben; Kovács Ibolya, 82 évesen, Braine 
le Comte-ban; Dr. Berzsenyi Gyula, orvos, 
55 éves korában autóbaleset áldozata lett 
(Kremmer A. férje volt) Gent-ben; Schmidt 
József, 76 éves korában, Lamadaleine-ben 
(Luxemburg); Cziglényi Flórián, 5 éves ko
rában, autóbaleset áldozata lett Luxem
burgban; Constantái Grcgor, Brückner 
Mária férje, 73 évesen. Genkben; Ruska 
Károlyné, szül. Torma Teréz, Ruska néni, 
90 éves korában St. Nicolas Lg.; Dobszay 
Mária, Ferdinand Norband felesége, 62 éve
sen, Rocourt-ban; Kiss János, 67 éves ko
rában, Henri Chapelle-ban, az intézetben; 
Földesi Józsefné, Berta, 58 éves korában, 
Warzé-ban; Donata nővér, Mihalek Fran
ciska, 80 éves korában. O. L. Vr. Waver- 
ban. Asztalos Arpádné, szül. VileSak Mar
git. 59 évesen. Ensival-ben; Kovác's János- 
né, szül. Bage-i Julianna, 95 éves korában, 
Liége-ben; Csordás Béla, Geelkens Josette 
férje, 65 évesen Jupille-ben; dr. Sersli Ist
ván, baleset áldozata lett 54 évesen. Na- 
murban; Natovicz Jánosné, szül. Blasek 
Ilona, 80 évesen, Maasmechelen-ben; Né
meth György, 57 évesen, Chénée-ben; 
Szeitz Pálné, szül. Schaffer Julianna, 63 
v. s korában. Lanklaar-ban; Ilácz János, 
55 evesen. Ilorion Hozemont-ban; Molnár 
Anna nővér, balesetben, 83 évesen, Liége- 
ben. Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Újszülöttek: A szent kercsztscgben ré
szesültek: Nagy Jennifer, N. László és My- 
riam Stegen leánya, Trooz; Gursó Roland, 
G. Attila és Fürstner Ibolya fia, Ensival; 
Brijják Sára, B. Marc és Soferés Pelagia 
leánya, Genk; Kopctty I’ierre Martin, K. 
Ferenc és Dardenne Yvettc fia, Liége. Is
ten áldása kísérje őket életútjukon!

Házasságot kötöttek: Barducz Mátyás és 
Nedeljov Éva, Jemeppe-Liége. Gratulálunk! 
Éljenek boldogan!

t
Anna nővér temetése, 1989. február 28-án, 

a Szent Márton templomban.
„Jöjj, derék és hű szolgám., mivel a ke

vésben hű voltál, sokat bízok rád, jöjj be 
Urad örömében."

Tragikus hirtelenséggel távozott körünk
ből szeretett és nagyrabecsült Anna nő
vérünk. Erdélyben, Gyergyószentmlklóson, 
1905-ben született, népes család gyerme
keként Sokszor visszaemlékezett éleiében 
.i szelídséggel párosult apai szigorra, édes
anyja jóságára, testvérei szereidére. Olyan 
vihartálló lett, mint egy ott felnőtt fenyő
fa, nem törte meg az idegen, semmi nem 
változtatta meg hitét, magyarságát: az ide
genben is mások vigasztalása lett a fel
adata. Temetésre gyűltünk egybe, „kiment 
'/alaki az életből", mint azt székelyföldön 
mondják . .. Keresztény, szerény alázattal, 
egyszerű derűs lényével bearanyozta kör
nyezetét. Anna nővér igazi keresztény volt, 
önfeláldozó szolgálattal hirdette Isten ket
tős és mégis egybetartozó parancsát; sze
rette Istent és szolgálta embertársait. Szer
zetes nővér volt az örökimádó nővérek tár
saságában, amit itt Maria Reparatrix nő
vérekként neveznek. Engesztelő imája ke
rítette elő, hogy apostolkodó, beteg- és 

szeretetszolgálatot végző nővér legyen. An
na nővér izzig-vérig magyar maradt!

FRANCIAORSZÁG
Párizs: A szentkeresztségben részesültek: 

Bakonyi Adrién - Marc, Adlun Naman és 
Bakonyi Éva Irén fia, február 19-én; Del- 
rue Charlotte-Fréderique, D. Christophe es 
Szarvas Karol in leánya, március 26-an, 
Mihályfi András Péter, dr. M. László Pál 
és dr. Varga Márta Irén fia, április 7-en.

Házasság; Cseresznyék Erik és Tollú 
Nathalic-Martine szentségi házasságot kö
töttek június 19-én. .

Az örök hazába költöztek: Juhasz Ida 
szül. FerSch, 1988. október 28-án, 92 eves 
korában Raincy-ban. Lakott: Les Pavillons 
S/Bois; Gcffroy Irma, Fontaney aux Roses, 
1989. március 18-án, 80 éves korában. La
kott: Malakof-ban, született Tomkan; Geti- 
roy Imre, 49 évesen, Krcmlin-Bicetre-ben. 
március 19-én. Lakott: Malakof-ban; Hor- 
kay Tibor, Montreuil aux Lyons, március 
18-án. Született: 1924. május 8-an, Debre

cenben. Tömör Mihály özvegye Szül. Bíró 
Anna, Gien-ben, 94 éves korában, április 
6-án. Lakott: Les Bordes; Sípos Ferenc, 
Paris, 16, május 7-én. Született Budapes
ten. 1910. szeptember 13-án.

Németország
Essen: KereSztelcs: Április 30-án a szent

keresztségben részesült Dénes Igor György 
és Adám Aranka leánya, Shirley Sabrina 
Mária Margit, Mühlheimben a magyar is
tentisztelet keretében. A keresztelőn a Ma
gyar Asszonyok Karitatív Körének ének
kara énekelt. Isten vezérelje és védelmez
ze az új kereszteltél élete folyamán.

München: a kercsztség szentségében ré
szesültek; Március 5-én: Huszár Krisztina, 
FI. Károly és Ilona leánya; Sika Mátyás,
S. László és Éva fia; Ilózi Csilla, D. Béla 
és Szabó Mária leánya; Huszár Endre, FI. 
Károly és Ilona fia; Gulyás József Péter, 
dr. G. József és Sucic Éva fia. — Március 
12-én: Hegyi Boglárka Marianna, H. Attila 
és Marianna leánya. —■ Március 27-én: Mér
gei Martin és Sebestyén, M. Tibor és Mária 
fiai. — Április 16-án: Laskai Anita és Mó
nika, L. Géza és Margit leányai. — Ápri
lis 27-én: Mészáros Christinc, M. Kálmán 
és Beáta leánya. — Május 5-én: Lipter 
Henrietta, L. Lajos és Erika leánya. — Má
jus 21-én: Takács Mariann, dr. T. és dr. 
Kaszanitzky leánya; Tamás Dániel, T. Já
nos és Judit fia. — Prukkcr-Losonczy Bet
tina, P. L. József és Prakker Rita leánya; 
— Wolfingcr Maximilian, W. László és 
Zsuzsanna fia. Isten áldása kísérje őket!

Maczky Kornél Pétert, M. László és Váry

Halottaink
Márkus Sándor CM vincés 

missziós pap az örökkévalóságba költö
zött. Életében, amely nagy reményekkel 
biztatóan kezdődött, visszatükröződik 
korunk minden viszontagsága. 1909-ben 
Gyöngyöshermánban látta meg a nap
világot. A vidám kanizsai diákoskodás 
a piarista atyáknál, ahol Lékai bíboros 
osztálytársa volt, sokszor került szóba. 
1926-ban lépett a Vincés Missziós Tár
saságba, 1933-ban szentelték pappá Esz
tergomban. Előbb az ifjúság nevelésével 
foglalkozott és Szobon tanárkodott. Jött 
a háború, a csepeli Királyerdő nehéz 
lelkipásztori helyére került hét rendtár
sával együtt. A bizalmatlan, néha el
lenséges fogadtatás után, a sok szenve
dés, háborús viszontagság, bombázás 
idején tódult a nép hozzá vigaszt ke
resve s Márkus atya együttérző szívvel 
erősítette hitüket. 1958-tól az Állami 
Egyházügyi Hivatal nem engedélyezte 
papi működését. Kántorkodott több he
lyen, míg több éves „rendőri kíséret” 
után váratlanul kiutazási engedélyt ka
pott Nyugatra. így lett a párizsi Ma
gyar Katolikus Misszió lelkésze. Évek 
múltával Ausztriában, Grácban kapott 
lelkészt beosztást. Áldozatos, fegyelme
zett élete, nagy munkabírása lassan meg
tört betegsége súlya alatt. Az isteni Fő
pap legyen munkás és benső áhítattal 
átszőtt életének jutalma. M. O.

FELHÍVÁS SEGÍTÉSRE !

1989. január 27-én és 28-án földrengés 
volt Csehimindszenten, Mindszenty bíbo
ros szülőfalujában. A templom mennye
zetét tartó éktéglák kiestek és a temp
lom hajója középen megnyílt. A pillére
ket a kórus felett az orgona tartja.

A plébános leírása szerint az épületek 
javítása hónapokig eltarthat. A szent
misét a jelen pillanatban a kultúrházban 
tartják. A költségvetés szerint a kár hely
rehozása 2,628.428 Ft. (87.000 DM) kerül.

Támogatásra van szükség, mert a kis 
falucska az okozott kárt nem tudja rend
behozni. Az adományokat az ÉLETÜNK 
kontójára lehet befizetni: ÉLETÜNK-Son- 
derkonto, Bayerische Vereinsbank Mün
chen, Konto-Nr. 145 875, BLZ 700 202 70, 
„Mindszenty" megjelöléssel.

P. Szőke János 

Mária Münchenben született fiát. 1989. má
jus 20-án, megkeresztelték Magyarorszá
gon.

Ilalottaink: Lcdermüllcr Olivér, életének 
89. évében. 1989. január 5-én. Temetése a 
müncheni Óstfriedhofban volt; Fcttich Etel
ka, életének 42. évében márc. 1-én, Temet
ték márc. 6-án, a Wcstl’riedhofban; Szent- 
miklósi Kamilla, életének 70. évében el
hunyt. Temetése május 5-én volt az Ost- 
friedhofban; Május 16-án, röviddel a 86. 
születésnapja előtt elhunyt Kronfuss Vil
mos, kémikus és író. Temették május 19-én 
a Nordfriedhof-ban. Gyászolják felesége, 
rokonai és barátai; Silai Paulina, életének 
92. évében, május 26-án; Csonth András, 
életének első hónapjában elhunyt. Temet
ték június 12-én. Unterhachingban. Nyu
godjanak békében!

Gerlingen: Most ért el bennünket a szo
morú hír, hogy a Magyarországi Németek 
Honfitársi Szövetségének — Landsmann- 
schaft dér Deutschen aus Ungarn — több, 
mint egy évtizeden át volt országos elnöke, 
dr. H ans S a u t e r , hirtelen elhunyt. 
Fiatalon, tevékenységének közepén ragad
ta el tőlünk 63 évével a halál. 1926. június 
13-án született Zsámbékon. A 2. világhá
ború után Nyugat - Németországban élt. 
Mint Gerlingen helyettes polgármestere, 
mindenkinek segített, tanácsot adott; lét
rehozta sok más áldozatot és lelkesedést 
követelő munka mellett a „testvérváros" 
nyilvánítását Gerlingen és Tatabánya kö
zött. Hitét élő keresztény volt, akire — 
halála után is fel lehet nézni. Nyugodjék 
békességben — imáinkba foglaljuk őt.

SVÉDORSZÁG
Halálozás: Södertaljén 1989. áprilisában 

elhunyt Paulics Márton, 66 évos korában. 
A temetési szertartást Páter Udo Ostrop 
celebrálta; ezt követően Pákh Ervin és 
Pásthy Ferenc vettek búcsút az ottani ma
gyar kolónia nevében. Gyászolják: felesége 
és családja. Nyugodjon békében!

Urunk magához szólította kedves test
vérünket, P. D itt ric h Imre COp.s 
érseki tanácsost és nyugdíjas plébánost, 
1989. május 12-én. Hosszú, nehéz szenve
dés után, amelyet Imre atya nagy türelem
mel és Isten akaratához alkalmazkodva 
viselt, a Mindenható az örök hazába szó
lította. Budapesten született 1901. június 
27-én és 1930. július 22-én szentelték pap
pá. Egész élete folyamán elvégezte min
den feladatát. Magyarországon és Auszt
riában mint intézetvezető, katekista, káp
lán, lelkész és igazgató és nem utolsó sor
ban, mint a magyar menekültek segítője.

Földi maradványait 1989. május 23-án 
helyeztük a Baugarten-i temetőben örök 
nyugalomra.

„Imre atya", mint ahogy magát nevezte 
az egész földön szétszórt magyarok aty
ja volt, mindenkivel — akit ismert — sze
retetteljesen törődött és Isten kinyilatkoz
tatásait írásaiban terjesztette világszerte!

A „Vasárnapi Levél", amely közben egész 
füzet lett, már 39 éve létezett, bennük 
irta le magyarjainak az Evangéliumot, a 
jó hírt, mindennel, amit az élet követel, 
mindennel, ami a lelket fejleszti.

Grácban a menekültek megsegitöje volt, 
Máriacellben a magyar Mária tisztelet köz
pontja. Unter-Tulbachban a szeretett, tisz
telt pap volt és a gyülekezet minden tag
jának testvére.

Mi, akik ismertük őt, meg kell hogy kö
szönjük a teremtő Istennek azt a kegyel
met, hogy megajándékozott vele bennün
ket, — hogy az Ür Szentleikét belésugá- 
rozta — és minden adományért köszönetét 
kell mondanunk, amit tőle és általa kap
tunk. R. I. P.

EGY MONDATBAN
9 A fatimai Magyar Kálvária létesí
tésének 25. évfordulóján Kada Lajos ér
sek, a Vatikáni Szentségi és Istentiszte
leti Kongregáció titkára és Dankó László 
kalocsai érsek együtt tartott ünnepélyes 
szentmisét Portugália e méltán híres 
Mária-kegyhelyén.

9 „Nem lesz a népeknek közös ott
hona Európában a vallásszabadság tisz- 
teletbentartása nélkül” — mondotta 
Angelo Sodano, vatikáni delegátus, az 
Európai Biztonsági és Együttműködési 
Konferencia párizsi utóértekezletén.

• Az Egyesült Nemzetek Menekült
ügyi Főmegbizottja irodát nyit (nyi
tott) Budapesten, a Magyarországra ér
kezett romániai menekültek megsegíté
sének koordinálására.

Megjelent 1 Megjelent ! Megjelent !
Borbándi Gyula: ÖTSZÁZ MÉRFÖLD 
című kötete, amely kilenc esszét és 

két naplót tartalmaz.
A 240 oldalas könyv ára 24.— DM (plusz 
portóköltség). Megrendelhető az Új Látó
határ szerkesztősége (c / o Ung. ínstitut, 
Postfach 44 03 01, D-8000 München 40),
vagy a szerző címén (Oberföhringer Sir. 
12 a, D-8000 München 80).
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APRÓHIRDETÉSEK
Szeretne saját töke nélkül építeni ? For

duljon eme kívánsággal s minden egyéb 
pénzügyeivel bizalommal Pontai Bélához, 
Lübener Weg 3, 5300 Bonn 1. Mint az OVB 
pénzügyi munkatársa díjmentes ügykeze
lést és tájékoztatást nyújt az egész BRD 
területére.

Magyar - nemet nyelvű fordítások. / For
dítószolgálat. Okiratok, jogosítványok, bi
zonyítványok, valamint jogügyletek gyors 
és megbízható, hiteles fordítását vállalja: 
str. 23, 6973 Boxberg-Schweigern. Telefon: 
Übersetzungsbüro B L U M M E R , Bahn- 
hofstr. 23, 6973 Boxberg-Schweigern. Te
lefon: (079 30) 25 50.

Finomlelkű, szerény rk. értelmiségi, 168 
cm magas, 45 éves nő megismerkedne ha
sonló érzelmű, intelligens, korrekt férfivel, 
aki nem iszik, nem dohányzik. Ausztria 
előnyben. „Szeretet" jeligére a kiadóba.

Független, rendezett körülmények kö
zött élő 60-as férfi, nyugati állampolgár, 
komoly, szerény, jószívű, jómegjelenésű 
hölgy ismeretségét keresi. „Vonzalom" jel
igére a kiadóba.

Svájcban élő, 30 éves, 168/56 asszony tár
saság hiányában keresi Svájcban élő fér
fi ismeretségét. Fényképes leveleket vá
rok. „Liliom" jeligére a kiadóba.

Keszthelyen, a Balatonhoz közel 800 m2 
telken telefonos, kertes, nagy családi ház 
eladó. (Irányár: 110.000.— DM.) Cím: Krax- 
nerné Valló Ágnes, H-8360 Keszthely, Vá
sáriéi' 4 / a, III. em. 24.

18 éves vagyok, Franciaországi lakos. 
Németül tanulok. Leveleznék németül fia
talokkal. akik magyarul is beszélnek, Né
metországból. Jelige: „Barátság".

Újra kapható a történelmi Magyarország 
térképe az ország és a vármegyék címerei- 
vil, plasztikkal védett kartonra, öt színű 
nyomással, 21x32 cm nagyságban, ára: 
20.— US §. Magyar Napló Újság, P.O.Box 
771, Station 4, Torontó. Ontario, M 5 W 
1G3. Canada.

Pedagógus házaspár, Magyarországon, 
Kulcson, Dunaparti nyaralójában csalá
dias légkörben, 8—16 éves gyerekek nya- 
raltatását vállalja. Napi program: 3 óra 
lovaglás, vagy tenisz és ősi magyar kéz
művességek, mint nemezelés, sámánkötél- 
fonás, stb. megismerése. Érdeklődni lehet: 
Cser Zsuzsa (Krizne) Zürich. ® 432 52 79.

Kapható: szép kivitelű koronás címer 
matricák 6.— DM; Magyarország történel
mi térképe 82 x 56 cm a vármegyék címe
reivel, művészi kivitelben 40.— DM. A Ma
gyar nemzet őszinte története 25.— DM. Az 
árak postaköltséggel értendők. J. Szalai, 
Bradfordstr. 1. D-4700 Hamm 1.

NSZK-ban élő, józan életű és gondolko
dású férfi 42 / 175/70 kg, megismerkedne 
csinos jóalakú hölggyel. Jelige: „Szeretet, 
boldogság" a kiadóba, fényképpel. 

HARGITA PANZIÓ
BÉCSBEN a Mariahilferstr.-Andreasgasse 
sarkán. Székely faragott bútor berende
zéssel várja Önt egy családias hangulat. 
Szobafoglalás telefonon: 0043 / 222 / 96 19 28 
és 932 85 64. A-1070 Wien Andreasgasse 1/8.

AJÁNDÉKAUTÓ SZOLGALAT!
Ajándékozza meg magyarországi rokonait, 
ismerőseit, az AMT Exp.-Imp. győri telep
helyén átvehető LADA- és SAMARA tí
pusú személygépkocsikkal. Színválasztás 

— azonnali átvétel.
0049 (0)6227 5 91 50

® Győr: 0036 96 11 533 - 79 mellék.

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE I

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joseph DANI, Hunterview Dr„ NW., 
Calgary, Alta. T 2 K 5 E 4, Canada.

A címére küldött csekken feltüntetendő: 
„Életünk". Kérjük szíveskedjenek a 
fenti címre, ne Münchenbe, küldeni a csek
ket. Itt egyenkénti beváltásnál a 30 DM- 
ból 8.— DM-et levonnak a bankban. Elő
fizetési díj egy évre 13.— US $ + 10.— 
US S portó. A lapot továbbra is München
ből küldjük-

A Magyar Cserkészszövetség európai 
kerülete idén nyáron is megrendezi 

hagyományos
NYÁRI CSERKÉSZTÁBORÁT 

1989. július 25-től augusztus 6-ig 
a kastli magyar gimnázium szomszédsá
gában. A kiscserkészeket a kastli gimná. 
zium leányinternátusában helyezzük el. 
Az idei táborunkat, a magyar leánycser
készet 50 éves jubileuma alkalmából az 
egykori gödöllői jubileumi tábor emléké
re P a x T i n g tábornak neveztük el. 
Szeretettel várjuk cserkészeinket a szór
vány és a hazai vidékekről is. Jelentkez
ni lehet: Oberföhringer Str. 40, D-8000 

München 81. ® (0 89) 98 26 37 - 38.
Táborparancsnokság



1989 július—augusztus
ÉLETÜNK
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MAGYAR HENTESÁRU! 
Jóminőségű áruinkat mindenhol ‘smerik .

REDELJEN ÖN IS! HAZAI ÍZEK.. 
Friss töpörtyű ‘ kg 16.
Friss kolbász 1 kg 15.
Füstölt kolbász } kg 18.
Száraz kolbász 1 kg
— Ha elégedett, mondja el barátainak^ —

32 —
18.—
18 —
12.—
18.—
22 —
12.—

-- UZeillUUMJCII --- . —- • " 
Próbavásárlásnál 10 «/i> árengedmény !

mindenhol ismerik !
! HAZAI ÍZEK !

1 kg 16.—
1 kg 15.—
1 kg 18.—
1 kg 20-

kgŐrig. Pick-szalárni , \
Őrig. »Sz.egedi« paprikás szalámi 
Finom »Debreceni« 
Paprikás »Puszta« szalámi l
Krakaui paprikával v. nélküle 1 
Fokhagymás sonkaszalámi 1 _
Sonkaszalámi Pol. Art. 90 °/o sovány 
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg
_  Üzemünkben szeretettel varjuk

Szállítunkf utánvéttel vagy számlára.
VIKTOR P A L hentes - mester 

7063 Welzheim, Lerchenstr- 29
Telefon (éjjel - nappal): (0 71 82) 67 36

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-14571 
Norsborg.

Keresés: Rozgonyi Lászlónét Bonyhád- 
ról keresi tanítványa Hauszner Sándor. 
Söptei út 56, H-9700 Szombathely.

A Balaton északi részén, nagyon szép 
nyaraló kerttel eladó. „Balaton északi ol
dala" jeligére a kiadóba.

T É T É N Y “ Ungarische Spezialitiiten 
— Inh.: O. Bayer — 

Kreitmayrstr. 26 - 8000 München 2
Telefon: (0 89) 1 29 63 93 és 4 30 41 98 

NYITVATARTÁSI IDŐ : 
................ <>■><)—18.00 óráig, 

óráig.
csütörtökön és pénteken 8.30 

szombaton 9.00 —13.00
Somlói juhfark
Balatoni olaszrizling
Balatoni kékfrankos
Debrői hárslevelű
Badacsonyi kéknyelű
Badacsonyi szürkebarát
Soproni kékfrankos
Villányi burgundi
Csopaki rizling
Zöldszilváni
Tokaji aszú 4 puttonos
Tokaji aszú 3 puttonos
Tokaji szamorodni
Vilmos körtepálinka 
Keckeméti barackpálinka 
Cseresznyepálinka
Kosher szilvapálinka
Beverage Bitters (Unicum) ( 
Pick szalámi
Csabai
Gyulai
Házi kolbász
Disznósajt
Véres- májas hurka
Tarhonya, kockatészta
Paprika káposztával (
Paprika káposztával

8.90
1 liter 5.70
1 liter 5.70

6.80
7.20
7.30
6.80
7.30
6.80
7.30

14.50
12.50
10.50
24.50
27.—
24.50
32.—

0.5 liter 16.—
1 kg 27.—
1 kg 25.—
1 kg 23.—
1 kg 19.—
1 kg 12.50
1 kg 12.50

Vi kg 3.80
0.7 liter 4.90

2 liter 10.50

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 Vervier
CH - 1227 Carouge, GE

Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után.

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

DIÖSZEGIIY TIBOR, hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német-magyar, 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimler'str. 249, 
D-4010 Neuss. Telefon: (021 01) 54 13 17.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN, 

olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat. 
JÓSÉI1’ UDVARHELYI <S*  (0 911) 35 79 21 

Virchowstr. 45. D-8500 Nürnberg 10

„ INSTITUT MADELEINE “
ön talán nem magányos, de ismerősei kö
zött bizonyára akad, aki az. Kérjük, adja 
át címünket bizalommal ! Társkeresés, há
zasság — teljes diszkrécióval! — Kérje díj
talan tájékoztatónkat! Grünwalder Str. 22, 
D-8000 München 90. ® (0 89) 69 58 88.

Több min'

W Válogathat!
ÁDÁMFI—VIDEÓpt. 29-51 AACHEN 0241173355

RUI’P LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 
németről magyarra. 8000 München 1, Post- 
fach 162. Telefon: (0 89) 53 02 35.

LAKAS MAGYARORSZÁGON ! 
Ilazatelepülöknck, nyugdíjasoknak, 

üzletembereknek. 
Vezérképviselö Európára és Afrikára 

(kivéve NSZK): 
INTERCOMP, Postfach 430, 

CII-1211 Génévé 1, 'S (22) 32 39 37

János TóthJános Tóth

Ludwig-Thoma-Str. 13 
8183 ROTTACH-EGERN 
| Tel. 08022/5441 |
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Öreg ékszerek, 
ezüst használati tárgyak, 
komplett evőeszközök, 
tálcák a K.ú.K. időből 

nagy választékban.
VÉTEL & ELADÁS!

IKKA AJÁNDÉKSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGRA !
A VÁMMENTES AJANDÉKAUTÖK LEGÚJABB ARAI :

Lada 1300 S 6.195.— DM Lada 1500 L (2107) 7.475.— DM
Lada 1300 Combi 6.725,— DM Skoda 120 L 5.485.— DM
Lada Samara (2105) 6.885.— DM Polski Fiat 126 E 3.745— DM E

• E3C ,,utazási“-számlára befizetési lehetőség !!! •
A MAGNUS GmbH vállalja DM-re a számlanyitást, és a be- és kifizetéseket 1

Kérje részletes árlistánkat, postafordultával megküldjük !

Befizetések: MAGNUS GmbH „ IKKA - Sonderkonto
Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25

MAGNUS GmbH
6000 FRANKFURT / M. 56 

lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 77 12
TELEFAX (06101) 44680

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

■ *
■ BÉLYEGGYŰJTŐK! ■ 
S Minden magyar bélyeget ■
■ hiányjegyzék alapján szállítunk! «
£ — Kérje ajánlatunkat ! — ■
■ Specialitások: Levelek. - Ritkaságok. ■
■ - Zeppelinrepülésck. - Tévnyomatok. ■
■ - Különlegességek állandó vétele és ■
5 eladása. ’
° Kérje díjtalan készletjegyzékünket. £ 
5 TALAS & PARTNER AG
3 Rosenbergstr. 70, CII-9001 St. Gálién J 
h a
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Kiadóhivatalunknál kapható könyvek 
Mindszenty József: Hirdettom az Igét 

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

Mindszenty Okmánytár: Mindszenty 
harca. 320 old. $ 8.— DM 15 — 

Mindszenty József: Esztergom a 
Prímások városa. 135 oldal.

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

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

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

$ 8.— DM 15.— 
Közi Horváth József: Mindszenty bí

boros, zsebkiadás. $ 4.— DM 6.— 
Az irodalom világa. Irodalomelméleti 

alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben S 10.— DM 20.—

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az ÉLETÜNK kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40 

D-8000 München 81 W. Germany

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 

Oberföhringer Str. 40.
D-8000 München 81 

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

a Magyar Katolikus Főlelkészség 
Főszerkesztő: I’. Szőke János.

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

Rcdaktion und Ilcrausgeber: 
die Ungarischc Oberseelsorge. 

Oberföhringer Str. 40 
8000 München 8!

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

Verantw. Redakteur: 
Ottó Fejős. 

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

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

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

az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 20.— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 30.— 

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

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

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

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

Druck: Danubia Druckerei GmbH- 
Ferclienbachstr. 88 - 8060 München 50

HAZAI HENTESÁRU DM
1 kg Kolbász,füstölt, száraz 18.—
1 kg Kolbász, frisSen füstölt 16.—
1 kg Véreshurka rizsával 12.—
1 kg Májashurka rizsával 12.—
1 kg Disznósajt 14.80
1 kg Tokaszalonna 10-80
1 kg Húsos vastagszalonna 14.—
1 kg Tepertő 16.—
1 kg Füstölt borda 12 —
1 kg Füstölt sonka 21.—

A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes.

Külföldre nem szállítunk !
MICHAEL TAUBEL, Metzgermeister

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

Beilagenhinweis: zu dicsér Anflage liegt 
zcitweise cin RUNDSCHREIBFN 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, Konto- 

Nr- 606 50 - 803.

M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung 
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sfr
Harsányi: Magyar Rapszódia 69.—
Géraldi Paul: Te meg én 29.—
Tollúén: A gyűrűk ura. 1—3. köt. 48.—
Móricz: Schatten dér Sonne, Dér grófié

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-bán, 1., 2., 3. k. 48.—
M. Mitchell: Elfújta a szél, í„ 2. köt. 80.— 
Németh László válogatott művei, 1-3. 73.— 
Sienkiewicz: Quo vadis 34.—

és még sok ezer könyv és hanglemez 
kapható 1 * Kérje katalógusunkat 1

M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung 
Teichweg 16, CH-4142 Münchenstein-Schw. 
® 061/46 59 02. Külföldről: 0041/61 46 59 02

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

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként (kb. 40 betű) DM 5.—

Jelige portóval DM 5.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 
Üzleti hirdetések soronként DM 8.—
Nagybetűs (kétsoros) sor DM 16.—
Keretben megkezdett 5 cm-enként

DM 10 — 
Kéthasábos hirdetés az ösSzeg kétszerese. 
Egymásután háromszori hirdetés esetén

10 ’/o kedvezmény.
Egymásután hatszor! hirdetés esetén

20 °l« kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25°/o kedvezmény.

A névvel megjelölt cikkek nem minden 
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. — Kéziratokat nem őrzőnk 

meg ék nem küldünk vissza.
Hivatalos órák a hirdetésekkel kapcsolat
ban: hétfőtől — péntekig. 10-00 — 15.00 óra 
között. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy 
csak ezidőben érdeklődjenek telefonon.

Budapesten elő, 26 éves érettségizett, 
házias, teltkarcsú nő 5 éves kislányával 
megismerkedne hozzáillő férfivel házasság 
céljából. „Orsi" jeligére a kiadóba.

• NEMZETŐR KÖNYVEK • 
Glória victis 1956—86, DM

3. kiadás, 156 oldal
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

Megrendelhető a könyv árának egyidejű be
küldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88, 
D-8000 München 50. BRD címen.

Orvos özvegye, budai szép otthonába sze
retettel várná élet-házastársul azt a be
csületes jólelkű 75 év körüli jómegjelené- 
sű, intelligens urat, aki hazatelepülni vá
gyik. „Nyugalom, béke" jeligére a kiadóba.

Frankfurt - Budapest - Frankfurt ! Hét 
végeken kiscsoportok szállítását vállalom. 
4-től 7 személyig. Bausch, (0 69) 34 38 27 
— 18.00 órától.
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NYÁRI KÖNYVAJANLATUNK!
DM 

BARREAU: Az örömhír Jézus Krisztus üzenete 7.20
BIBLIA, Ó- és Újszövetségi Szentírás 48.—
BULL: A Vatikán belülről 19.80
DEBBRECHT: Mit kezdjek a misével? (Válasz fiataloknak) 5.—
FOHÁSZOK ÉS VALLOMÁSOK: A világ legszebb imái 19.80
HAAG: Bibliai lexikon (Alapvető kézikönyv) 62.40
HALÁSZ OCIST: Hirdessétek az evangéliumot, ABC-évre 23.40
MAGYAR KÁT. ALMANACH II. A magyar katolikus egyház élete 50.40
MINDSZENTY: Emlékirataim, 3. kiadás 24.—
RAHNER SJ: Az élet imádságai 8.40
SPINK: Roger testvér Taizé alapítója 12.—
A SZENTEK ÉLETE. (Több mint 240 életrajz, képekkel) 40.80
ST. JOHN: Onézimusz. (Bibliai regény) 6.80
P. SZŐKE SDB: Márton Áron. (Az erdélyi püspök saját írásaival) 24.—
ÜJ KATEKIZMUS. (A híres „holland katekizmus" magyarul) 24.—
WINOWSKA: Padre Pio igazi arca 11.80
A hazai és külföldi katolikus kiadványokat a leggyorsabban szállítja számlával 
a Katolikus Magyar Sajtó Munkaközösség, német rövidítéssel KUPA, Dístelfink- 
weg 21, D-8000 München 60, ‘E“ (0 89) 8 11 14 24. Tisztelettel várjuk megrendelését.

— Örömmel küldünk részletes árjegyzéket ! —


