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Az európai magyar katolikusok lapja

A keresztények részvétele
a társadalmi megújulásban
A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR NYILATKOZATA
*
A Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatá
ban mindenekelőtt megállapítja, hogy az
egyház az elmúlt évtizedekben „intéz
ményeitől megfosztva, vallási életében
korlátozva és imieggyengítve, olykor hi
bákat elkövetve", nyilvánosan ugyan nem
hallathatta szavát az egész nemzetet
érintő „súlyos társadalmi kérdésekben",
„mégis jelentős szerepet játszott" azzal,
hogy „az emberi személy méltóságának,
az örök igazságoknak és értékeknek őr
zője és védelmezője volt".
Hazánk most „elindult a demokratikus
jogállamiság megteremtésének útján".
Az egyház, amely benne él a társada
lomban, prófétai küldetésének tekinti,
hogy az evangélium alapján „irányelve
ket, értékítéletet" adjon, a „konkrét kér
désekben pedig gyakorlati útmutatással"
szolgáljon.

AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI KÜLDETÉSE
A Püspöki Kar ismét nyomatékosan
kijelenti, „hogy az egyház intézménye
független akar lenni a politikai pártok
tól. Tiszteletben tartja az állam autonó
miáját, de azt is elvárja, hogy a politi
kai hatalom szintén tartsa tiszteletben
az egyház autonómiáját és biztosítsa
számára azokat a feltételeket, melyek
szükségesek Krisztustól kapott küldeté
sének maradéktalan teljesítéséhez". Az
egyház „kovásza, lelke és lelkiismerete
akar lenni a megújuló társadalomnak".
Ebben az értelemben emeli föl szavát a
minden emberre kiterjedő „társadalmi
igazságosság érdekében, az emberi élet

Rómán keresztül
Európába
HELYREÁLLT A DIPLOMÁCIAI
VISZONY A VATIKÁNNAL
Szimbólumot is láthatunk benne, hogy
egy nappal a felemelő esztergomi Mindszenty-emlckünnepség után, Agostino
Casaroli vatikáni államtitkár és Németh
Miklós miniszterelnök, február 9-én az
Országházban aláírta Magyarország és a
Szentszél; közötti diplomáciai kapcsola
tok helyreállításáról szóló megállapo
dást. Ez az esemény kétségen kívül új
korszakot nyit Magyarország és a Vati
kán közös történetében. A diplomáciai
viszony visszaállítását Casaroli bíboros
államtitkár a maga részéről „a Szent
szék szolgálatában eltöltött hosszú évek
gyík legboldogabb pillanatának" nevez
te. Bő teret szentelt az eseménynek az
egész magyar sajtó, a Magyar Nemzet
vezércikkének első mondata ezt így fe
jezte ki: „Az Európába vezető út első
állomása a római Szentszék". Tegyük
hozzá: most ismét, mint tíz évszázaddal
ennek elölte, amikor Szent István elő
ször nyitott kaput Rómán keresztül Euró
pa felé.
- sijó -

védelmében, követeli az erkölcsi érté
kek, a lelkiismereti szabadság, a kölcsö
nös tisztelet és tolerancia érvényesülé
sét és ezek intézményes megerősítését
és biztosítását. Azok mellé áll, akik „fa
juk, nyelvük miatt hátrányos helyzetben
élnek vagy a társadalom peremére szo
rultak". Síkra száll a szegényekért, idő
sekért, magányosokért, betegekért, „a
megfogant, de még anyjuk méhében ha
lálraítélt magzatokért". Arra buzdítja hí
veit, hogy vegyenek részt a társadalmi
életben, kapcsolódjanak bele a nemzet
életének „felelős és tudatos alakításá
ba" és „csoportokba szerveződve érlel
jék ki, fogalmazzák meg, a közéletben is
képviseljék a keresztény elveket, hogy
ezáltal az országban többségben lévő
katolikusok érdekei kellő súllyal kifeje
zést nyerjenek".
A nyilatkozat megállapítja, hogy a köz
jó előmozdítása, a megfelelő életfeltéte
lek biztosítása minden állampolgár szá
mára, közös társadalmi feladat. És itt
nemcsak az élet fenntartásához szüksé
ges anyagi javakról van szó, hanem ar
ról is, „hogy mindenki megtalálhassa éle
tének értelmét és kiteljesíthesse önma
gát" vallási, keresztény értelemben is.
A jogok és elvárások mellett szólnak a
püspökök a kötelességekről is, amelyek
kel egymásnak és a társadalomnak tar
tozunk.
DEMOKRÁCIA ÉS SZABADSÁG

Az állampolgárok szabad választáso
kon döntenek a politikai rendszer kérdé
sében és jelölik ki a vezetőket, „Őszin
tén reméljük, hogy a közélet irányítói
mindig a nemzet, a nép szolgálatába fog
ják állítani erejüket, s nem egyéni vagy
csoportos privilégiumok megszerzésére
vagy fenntartására törekszenek". A nép
érdekeit előmozdító politikát „csak tisz
tességes eszközökkel, önzetlen, becsü
letes, tiszta erkölcsű emberekkel lehet
kialakítani". A demokrácia magasfokú
„morális és politikai érettséget" kíván
meg az állampolgároktól is. Nemzetünk
csak akkor tud felülemelkedni az elmúlt
évtizedek okozta „emberi és erkölcsi ká
rokon, hogyha „erkölcsösebb, becsüle
tesebb, igazságosabb emberi talajra, az
értékek szilárd alapjára építi fel az új,
igazi demokráciát". A szabadság szük
ségképpen megnöveli a felelősséget. A
szabadságnak „a teljesebb emberi éle
tet" kell szolgálnia és nem válhat „ki
számíthatatlan, újabb diktatúrák forrá
sává".
A KERESZTÉNYEK A TÁRSADALOMBAN
A közjó szolgálata magában foglalja
a közéleti és politikai tevékenységet is.
Az Egyházi Törvénykönyv megtiltja a
papság számára „a közhatalom gyakor
lásában való részvételt" - hangoztatják
ismételten a püspökök. „Ezért nem le

hetnek tagjai politikai pártoknak, nem
lehetnek képviselők a parlamentben vagy
tanácstagok bármilyen helyhatósági szin
ten". Ez a keresztény világi hívők dol
ga. „Buzdítjuk tehát azokat a híveinket,
akiknek tehetségük és hivatástudatuk
van a politika nehéz, de nemes tevékeny
ségére, hogy felkészülten, önzetlenül
az egész társadalom javára vállalják el
a nemzet közösségének szolgálatát a
politikai életben való részvétel által".
A hívő embernek — figyelembe véve
az egyház tanítását — magának kell el
döntenie, hogy melyik párt tagja lesz.
„Csak olyan pártnak lehet tagja, ame
lyik igazán a közjót szolgálja, biztosítja
az egyház szabad és hatékony működé
sét, maradéktalanul képviseli az erköl
csi értékeket, az igazságosságot, a sza
badságot és a teljes emberi személy
méltóságát". Figyelmeztet a nyilatkozat
arra, hogy egyes politikai irányzatok
,, ísak látszatra képviselik a keresztény
erkölcsöt és csak pártpolitikai céljaik
szolgálatában emlegetik a keresztény
elveket". A szabadságot — szól tovább
a figyelmeztetés — „nemcsak a totalitá
rius diktatúra nyomhatja el", de veszé
lyezteti, „eltorzíthatja a szélsőséges li
beralizmus is ... A keresztény ember
nem teheti magáévá azt a felfogást,
amely kétségbe vonja vagy tagadja a
maradandó erkölcsi értékeket, és min
dent a maga egyéni vagy csoportérde
keinek rendel alá, a személyi vagy er
kölcsi értékeket magánügyként kezeli
és a társadalmi életben nem biztosítja
védelmüket".
Az egyház „felhívja a figyelmet a ke
resztény világnézet programszerű válla
lásának jelentőségére is", „örömmel
üdvözli mindazokat, akik olyan pártokat
támogatnak, amelyek a Szentírás ember
képe alapján a teremtett és megváltott
ember szolgálatát helyezik célkitűzéseik
középpontjába és képesek arra, hogy
ennek megfelelően valóban hatékony és
konkrét gazdasági, politikai programot
dolgozzanak ki". Az ilyen értékek az
európai keresztény örökségben gyöke
reznek és közelebb visznek Európához.

FELADATAINK
Meg kell ismernünk az egyház társa
dalmi tanítását, hogy abból jelen hely
zetünkre vonatkozó értékelési normákat
és cselekvési direktívákat meríthessünk.
„Legszebb nemzeti hagyományainkat foly
tatva legyen a kereszténység ismét a
magyarság legsajátosabb — kulturális —
(Folytatás a 2. oldalon)

* A közölt szöveg a Püspöki Kar 10 olda
las nyilatkozatának tartalmi ismertetése
a Magyar Kurír katolikus hírügynökség
február 3-i számában megjelent közle
ménye szerint. (Lásd még a körlevélhez
fűzött jegyzetünket a 2. oldalon.)

1990. március

Vasárnapi
gondolatok
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJÁRA
(március 18)

„Jézus Szamaria városába, Szikárba
érkezett, közel ahhoz a földhöz, ame
lyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott
volt Jákob kútja” (Jn 4,5)

Feltűnő, hogy az evangélista az ak
kori vallási hagyománynak megfelelően
— ő is ebben a hagyományban élt, s ezt
fontos vallásalkotó elemnek tartotta —
pontosan hírt ad Jákobról, Józsefről,
földjükről és Jákob kútjáról. A hagyo
mány megtartását, továbbadását vallá
sukhoz tartozónak, fontosnak tartották.
Erőt, példát merítettek belőle. Mennyi
re követi, tartja fontosnak korunk em
bere népünk vallási tradícióját ?
A vallási tradíció fő „pilléreit” az
„Isten emberei” alkották: Jákob és so
kan mások. Hogyan tiszteljük, követ
jük vallásunk kiemelkedő példaképeit
1990-ben? Szent Istvánt, Szent Imrét,
s a többi „Isten emberét” ?

Miben követjük őket: imádságos élet
ben, böjtben, áldozatvállalásban, önzet
len segítésben '
„Isten emberei” szoros kapcsolatban
álltak Istennel mindenkoron. És mi ?
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJÁRA
(március 25)

„Nekem az a feladatom, hogy meg
valósítsam annak műveit, aki engem
küldött, amíg nappal van” (Jn 9,4)

Egy vak ember — tradíció szerinti —
bűneiről kérdezik Jézust a tanítványok.
Összehasonlítják a vallási hagyományt
Jézus sok mindenben újszerű tanításá
val — Istenről. Jézus válaszában Isten
re mutat, s azokra a művekre, amelye
ket az Atya akaratából megvalósítani
Ö hivatott. Ez Jézus életfeladata. Mi
ben áll a mienk ?

Az Istentől való küldetés reánk is
vonatkozhat. Ha képesek vagyunk „lát
ni”, meglátni. Ha nem, vakok lehetünk
mi is.. .

Figyelemre méltó Jézus időmeghatá
rozása: „Amíg nappal van”. Időben:
amíg itt az ideje, lehetősége a cselekvés
nek. Talán már egy hét, vagy egy év
múlva elmúlik ez az „idő”. Talán a
nagyböjti idő . . .
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁRA
(április 1)

„Betániában, Máriának és nővérének
Mártának falujában volt egy Lázár ne
vű beteg, az ő testvérük.” (Jn 11,1)

Mária és Márta Jézus hívei voltak.
Feltétlen hívei: életen, halálon túl. Meg
érezték, vagy fel is ismerték talán Jé
zusban az isteni erőt, kegyelmet. Fel
ismerjük-e Jézusban az isteni erőt, ke
gyelmet a szentírásban, imádságban,
böjtben, az emberekben ?
(Folytatás a 2. oldalon)
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A KERESZTÉNYEK RÉSZVÉTELE
A TÁRSADALMI MEGÚJULÁSBAN

(Folytatás az első oldalról)
értékeinek őrzője és fejlesztője". Az
egyház feladatának tekinti továbbá a
„testvériesebb, közösségibb gondolko
dás- és cselekvésmód" elterjesztését,
így válhat „az igazi nemzeti egység"
építőjévé, „a szeretet kultúrájának" leté
teményesévé. Ennek elengedhetetlen fel
tétele a béke, a megbékélés munkálása".
A keresztényeknek jó példával kell elöljárniok abban, hogy „hazánkban a ver
sengés és féltékenység, a pártoskodás
és az egymás elleni harc helyett a kiengesztelődés szellemében építsük szaba
dabb és - reméljük - boldogabb jö
vőnket".
„A magyar katolikus egyház ezer éve
szentistváni alapokra épült és hűen szol
gálta nemzetünk életét. Társadalmunk
mai megújulása nem képzelhető el a ke
resztény értékek nélkül.

Jegyzet a Püspöki Kar
„választási
körleveléhez11
Parlamenti választások minden or
szág életében mérföldkövet jelentenek.
Eredményük évekre meghatározza a
nemzet jövőjét, mert meghatározza azt
a politikát, amelynek irányelveit a nép
választott képviselői döntik el. És mi
vel nem létezik politika erkölcsi vonat
kozások nélkül, mivel minden politikai
döntés annak az értékrendnek tükre,
amelyet a politikusok magukénak val
lanak, nem lehet meglepő, ha az Egy
ház, vagy egyházak képviselői, a vá
lasztás előtt a hívő állampolgárok fi
gyelmét a választással járó felelősségre
irányítják.
A magyar katolikus püspököknek
majd két hónappal az országgyűlési vá
lasztások előtt most közzétett nyilatko
zata fel akarja hívni elsősorban híveik,
de tulajdonképpen az egész ország fi
gyelmét a választások horderejére és ez
zel kapcsolatban a társadalmi megúju
lásban az állampolgárokra, de különös
képpen a keresztényekre háruló felada
tokra. A nyilatkozat mégis több, mint
egy rituális emlékeztető, annál is in
kább, mert az elmúlt négy évtized alatt
a kormány politikáját nem a polgárok
szavazatai határozták meg. A szavazat
se nem osztott, se nem szorzott. A ma
gyar püspökök ezért látták szükséges
nek, hogy részletesen kifejtsék a keresz
tény társadalmi tanítás idevonatkozó
alapelveit.
De a nyilatkozatból még más is ki
olvasható, mégpedig a magyar püspökök
egyházpolitikai elképzeléseinek körvo
nalai. Ezzel kapcsolatban három szem
pontra érdemes rámutatni. Az első az
Egyház függetlenségének hangsúlyozá
sa, az allam autonómiájának tiszteletbentartása mellett. Ez a megállapítás
szükségessé teszi az együttműködést a
közjó érdekében. A közjó azonban csak
társadalmi megújulással érhető el, ami
nek fontos eleme az erkölcsi megújulás.
/Íz Egyház ehhez úgy járul hozzá, hogy
egyrészt felemeli szavát a társadalmi
igazságosság, az emberi élet, a közerköl
csök tisztasága érdekében, másrészt,
hogy kiáll a hátrányos helyzetbe kerül
tek mellett. Ami annyit jelent, hogy
nincs szándékában a sekrestyébe vonul
ni. A nyilatkozat második jelentős szem
pontja a keresztényeknek a politikai
életben való részvételére vonatkozik. A
püspökök erre buzdítanak, ugyanakkor
leszögezik, hogy hívő ember csak olyan
pártot támogathat, amely nemcsak lát
szatra emleget keresztény elveket, ha
nem maradéktalanul képviseli az erköl-

Az új vallásügyi törvény
A magyar országgyűlés január 24-én
— 304 szavazattal 1 ellenében és 11
tartózkodás mellett — megszavazta az
új vallásügyi törvényt. Ez a törvény
részletesen szabályozza a lelkiismereti
és vallásszabadsággal, valamint az egy
házzal kapcsolatos kérdéseket, rendezi
az állam és egyház egymáshoz való vi
szonyát. Mindenekelőtt leszögezi, hogy
a lelkiismereti és vallásszabadság „min
denkit megillető szabadságjog, amely
nek zavartalan gyakorlását a Magyar
Köztársaság biztosítja”. Vallási meg
győződése miatt senkit semmilyen hát-

rány nem érhet. A szülő, a gyám joga
dönteni ,,ct kiskorú gyermek erkölcsi és
vallási neveléséről és arról megfelelően
gondoskodni”. A vallásgyakorlást „le
hetővé kell tenni a szociális, egészség
ügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi” és
hasonló intézményeknél is.
Az állam és egyházak kapcsolatára
vonatkozólag a törvény kimondja, hogy
„az egyház az államtól elválasztva mű
ködik”, továbbá „az állam az egyházak
irányítására, felügyeletére szervet nem
hozhat létre”. A.'z egyháznak, mint jogi
személynek széleskörű jogot biztosít nc-

Magyar ükuménikus Találkozó
Nyugat-Németországban
Immár negyedik alkalommal tartják
meg tanulmányi hetüket a nyugat-euró
pai magyar keresztény értelmiségi moz
galmak külföldi és hazai érdeklődők és
előadók részvételével. Idén a Katolikus
Magyar Értelmiségi Mozgalom — Pax
Romana — a rendező az Európai Pro
testáns Magyar Szabadegyetem és az
Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági
Konferencia részvételével. Az 1971-ben
a svájci Sionban, majd az 1976-os auszt
riai Fuschl am See-ben és az 1984-ben
a belgiumi Nassogne-\>hn tartott talál
kozó után idén a nyugat-németországi
Münster közelében fekvő Borken város
kába hívja a rendezőség az érdeklődő
ket az április 12—22 közötti Tanulmá
nyi Hétre.
A sokrétű, gazdag program és a fel
kért előadók széles szakmai köre jelzi,
hogy a 4. Magyar ökumenikus Talál
kozó előkészítő bizottsága tudatosan kí
ván válaszolni a hazai események törté
nelmi súlyú kihívására.
A tanulmányi hét programja a ke
resztény közösségi felelősség filozófiai,
teológiai és kulturális gyökereinek fel
tárásával indul, majd kitér az időszerű
politikai, gazdasági és társadalmi prob
lémákra, a fiatal és idős nemzedék, va
lamint a hátrányos helyzetűek gondjai
ra, továbbá a táj, föld és a népi kultúra
érdekeinek, végül az ökumené helyzeté
nek felmérésére. Az előadásokat és a
vita-fórumok munkáját az ökumené je
gyében tervezett spirituális program kí
séri. A hét mérlegét kerekasztal fog
lalja össze és közös zárónyilatkozatban
hozza nyilvánosságra.
Az új magyar társadalmi tudat és
közerkölcs, valamint az új emberi maga
tartás keresztény ihletésű kialakítására
irányuló programot a DDr. Horváth Ár
pád filozófus, főiskolai docens vezette
előkészítő bizottság állította össze. Ered
ményes munkáját rangos előadók hosszú
sora igazolja. A teljesség igénye nélkül
a következő előadók részvételére lehet
számítani:
Dr. AndrásfaZvy Bertalan, néprajz ku
tató, egyetemi docens (Pécs); dr. Balta
Bálint, szociológus, egyetemi tanár (Bér

est értékeket is. A szélsőséges liberaliz
mus éppoly veszélyes a szabadságra,
mint a diktatúra. Ez a kijelentés bizto
san sokaknak nem fog tetszeni. A har
madik elv, amelyre a nyilatkozat kitér,
a kereszténység, magyarság és európai
ság fogalmának összetartozása, ezzel a
múlt es a jövő, a hagyomány és a fej
lődés közti kapcsolat megteremtése. És
erre ma égető szükség van.
Mindent összevéve: a dokumentum
megérdemelné, hogy olyanok is foglal
kozzanak vele, akik nem minden pont
ban értenek vele egyet.
—k — s

lin); dr. Békés Gellert OSB, kát. teoló
gus, egyetemi tanár (Róma); Cseri Gyu
la, ref. teológus, egyetemi lelkész (Giessen); dr. Czine Mihály, irodalomtörté
nész, egyetemi tanár (Budapest); Ember
Judith, filmrendező (Budapest); dr. Ga
dó Pál, fizikus, tudományos kutató (Bu
dapest); Gárdonyi Zsolt, orgonaművész,
zeneműv. főiskolai tanár (Würzburg);
Gémes István, ev. lelkész, bibliakutató
(Stuttgart); dr. Iiafenscher Károly, ev.
lelkész (Budapest); DDr. Horváth Ár
pád, filozófus, kát. teológus, főiskolai
docens (Luzern); dr. Kamarás István,
szociológus, tudományos kutató (Buda
pest); Lengyel Balázs, író, folyóiratszerszerkeztő (Budapest); dr. Lengyel Lász
ló, közgazdász, politológus, tudományos
kutató (Budapest); Nemes Nagy Ágnes,
író (Budapest); dr. Schlett István, poli
tológus, egyetemi docens (Budapest);
Solt Ottilia, szociológus, kutató (Buda
pest); dr. Szalai Júlia, szociológus, tu
dományos kutató MTA (Budapest).

Ez a sokat ígérő hazai és külföldi elő
adó-gárda önmagában is biztosíték ar
ra, hogy a 4. Magyar ökumenikus Ta
lálkozó méltó folytatása lesz a külföldi
magyar ökumenikus munkának. Egyben
jelzi, hogy a Nyugaton élő magyar ke
resztény értelmiségiek és szervezeteik ez
zel a felelősségteljes szellemi szolgálat
tal k Ivánnak segítséget nyújtani az új
magyar közélet további kibontakozásá
hoz, elsősorban a hazai keresztény el
kötelezettségű társaikkal közösen vállalt
útkereséshez.
K. Z.
*
A Tanulmányi Hét címe: Jugendburg
Gémén, Schlossplatz 1, D-4280 Borken Gé
mén. Jelentkezni márc. 20-ig lehet a követ
kező címeken: Katolikus Magyar Értelmi
ségi Mozgalom — Pax Romana, Oberfőhringer Str. 40, D-8000 München 81; Euró
pai Protestáns Magyar Szabadegyetem,
c/o Kovács Andor, Jagerstr. 10, CH-4058
Basel; Magyar Evangéliumi Ifjúsági Kon
ferencia, c/o Elisabeth Kelemen, Daneckerstr. 48/a, D-7000 Stuttgart.
Gyermekes családok, diákok, kereset nél
küliek jelentkezésüknél kedvezményt kér
hetnek.

CSOMAGKÜLDÉS ERDÉLYBE

Lapzártakor értesültünk: a I’ALATINUSceg ismét szállíthat ki csomagokat Erdély
ben a rászorulók részére. Közlésük szerint
postán küldik a csomagokat, s ha nem me
rül fel előre nem látható akadály, a cég
nagyváradi raktárából tíz napon belül el
jut a címzetthez. Adminisztrációval együtt
1—5 héten belül Számíthat a megrendelő a
csomag megérkezésére. Minden csomaghoz
5.— DM kezelési költség számítandó!
Csomagtípusok:
Nr. 1 110.- DM (ismert standardcsomag)
Nr. 2 112.- DM (ismert standardcsomag)
Nr. 3 1G0.- DM (bébik számára)
Nr. 4 160.-DM (8 kg kávé +'A kg csokoládé)
Nr. 5 265.- DM (cigaretta, kávé, csokoládé)
Következő számunkban közöljük a cso
magok részletes tartalmát.
Befizethető: Kath. Ungarn - Seelsorge,
„Sonderkonto Erdély", Oberföhringcr Str
40, 8000 München 81. Postgiro Miinchenj
Konto-Nr. 1144 99-803, BLZ 700 100 80.
Helytelen, vagy elégtelen címzésű, ezért
kézbcsithetctlen, vagy sztornírozott csoma
gok után 25.— DM büntetést von le a cég.
Az Életünk Szerkesztősége.
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velési, egészségügyi, szociális tevékeny
ség folytatására. Intézményei működé
séhez az állam „a hasonló állami intéz
ményekkel azonos mértékű költségvetési
támogatást nyújt”. Az állami iskolák
bán „a tanulók és a szülők igényei sze
rint — fakultatív tantárgyként vallás
oktatást tarthat”. Külön engedély nél
kül adományokat gyűjthet, céljai meg
valósításához „gazdasági vállalkozási
tevékenységet folytathat”. Nem tekint
hető ilyen tevékenységnek „a hitélethez
szükséges kiadványok, kegytárgyak elő
állítása és azok értékesítése".
A zárórendelkezés többek közt ki
mondja, hogy „aki templomban vagy
más egyházi helyiségben nyilvános bot
rányt okoz, vallási vagy liturgikus tár
gyat meggyaláz”, súlyos pénzbírsággal
sújtható. Aki pedig mást „lelkiismereti
szabadságában erőszakkal vagy fenye
getéssel korlátoz”, illetve akadályoz, az
„bűntettet követ el”.
Az új törvény hatályon kívül helyezi
a vallásgyakorlásról, vallásoktatásról,
a szerzetesrendek működéséről, az egy
házi állások betöltéséről szóló eddigi
korlátozó rendeleteket és végrehajtási
utasításokat.
összegezve: a törvény — amelyet itt
természetesen csak főbb vonásaiban és
vázlatosan ismertettünk — a meglévő
nemzetközi megállapodásokkal minden
tekintetben összhangban van.
(A Magyar Kurír közleménye alapján)

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

Lázár betegsége Isten erejének, hatal
mának, emberszeretetének kinyilvání
tására szolgál. Bár Lázár előbb belehal
betegségébe, Jézus feltámasztja a négy
napos halottat, bemutatva: Ő úr a halál
felett is. Ez a tény igazolja az erőshitű
nővéreket, erősíti a gyengehitűeket is.
Jézus előre is mutat — saját halálá
ból való feltámadásra: az Atya nem
hagyja Jézus (emberi) testét a sírban.
Feltámad; megdicsőült testtel él, meg is
mutatkozik a gyenge hitű apostoloknak.
Majd megígéri: mi is követhetjük halá
lunk után a feltámadásban . . .
SZENVEDÉS VASÁRNAPJÁRA
(virágvasárnap, április 8))

Karióti Júdás, egy a tizenkettő közül,
elment a főpapokhoz és így szólt: „Mit
adtok nekem, ha kezetekbe adom őt ?”
(Mt 26,14)

Jézus elbúcsúzott tanítványaitól az
utolsó vacsorán — itt maradva az oltáriszentség színei alatt övéinél — amelynek végét Júdás nem bírta kivár
ni. Rosszasága, amely hónapok óta nőttön nőtt lelkében, most termi meg gyü
mölcsét. Nemcsak a jóság gyümölcsei ér
nek hosszú időn át, a gonoszságé is .. .
Judas régóta botránkozott Jézusban.
Hite gyenge volt, pénzéhsége annál erő
sebb. Nem fogadta be Jézus tanítását,
Istenről megtartotta saját felfogását, a
maga „istenképét” Jézus tanításával
szemben. Ez a gonoszság útja az életben.

Csalodottsagát, frusztrációit nem ad
ta olcson: jól megfizettette a nagytanács
áltál. „Jo üzletember” volt a rossz he
lyen. Mégsem tudta megakadályozni,
hogy Isten az ő bűneinek felhasználá
sával valósítsa meg a megváltás tervé
nek ezen részét. Nem ismerte Istent, s
így nem tudta: Isten júdási bűnök fölött
is áll.. .
Kicsi emberi mesterkedések, gyűlöl
ködések, pénzek, árulások, Isten el
len. ..?
fejős Ottó
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Mindszenty ünnepség
Esztergomban
Az Esztergomi érsekség és Esztergom
város tanácsa együttes rendezésében,
1990. február 8-án, nagyszabású meg
emlékező ünnepséget tartottak Mind
szenty József, bíboros hercegprímás,
esztergomi érsek elítélésének 41. évfor
dulóján. Az egésznapos ünnepség-soro
zatot a Bazilikában az elhunyt főpász
tor lelkiüdvéért tartott - művészi él
ményt is nyújtó - ünnepi gyászmise nyi
totta meg, amelyet Paskai László bíbo
ros, érsek-prímás celebrált. Messze föld
ről, több országból is érkeztek nagyobb
csoportok, úgyhogy a Bazilika, az ország
legnagyobb temploma, alig tudta befo
gadni a hívösereget. Jelen volt a Szent
szék részéről Agostino Casaroli bíboros
államtitkár és Francesco Colasuonno ér
sek, pápai nuncius. A Magyar Püspöki
Kar tagjai a főoltár két oldalán foglaltak
helyet. Sokan jöttek el a diplomáciai
testület tagjai, valamint a hazai és kül
földi szerzetesrendek elöljárói-, a ma
gyar politikai és társadalmi személyisé
gek közül, élükön Szűrös Mátyással, a
Magyar Köztársaság ideiglenes elnökével.
A szertartás elején Casaroli bíboros
államtitkár mondott rövid megemlékezést,
majd fölolvasta II. János Pál pápa leve
lét. Lélekben ö is — írta a Szentatya —
a megjelentek között van, velük együtt
emlékezik a rendíthetetlen hitű magyar
föpásztora, aki ..magasztos erények pél
dáját adta a katolikus világnak". Pas
kai bíboros szentbeszédében a vértanú
előd életútját idézte fel, amely „sok gyü
mölcsöt hozott az egyház javára".

Déli egy órakor leplezték le az Esz
tergom város által állított Mindszentyemléktáblát a prímási palota előtti té
ren, amely ezután Mindszenty nevét vi
seli. Az emléktábla felirata:

ITT ÉLT ÉS KÜZDÖTT
A MAGYAR NEMZET ÉS EGYHÁZ
SZABADSÁGÁÉRT
1948. DECEMBER 26-IKI
LETARTÓZTATÁSÁIG
MINDSZENTY JÓZSEF
BÍBOROS
HERCEGPRÍMÁS
ESZTERGOMI ÉRSEK
*
ELÍTÉLÉSÉNEK
41. ÉVFORDULÓJÁN
E TÉR ELNEVEZÉSÉVEL
ÁLLÍT EMLÉKET
A NAGY FŐPAPNAK
ESZTERGOM VÁROSA
1990. FEBRUÁR 8.
Az emléktábla leleplezésén a város
nevében Simon Tibor mb. tanácselnök
beszélt, utalva arra, hogy Esztergom vá
rosa osztozott a nagy prímás nehéz sor
sában. Avatóbeszédet Szűrös Mátyás,
ideiglenes köztársasági elnök mondott.
Beszédéből álljon itt néhány mondat:
„Erkölcsi és lelkiismereti kötelességünk
nek tettünk eleget, amikor radikálisan új
alapokra helyeztük az állam és egyhá
zak kapcsolatát, lebontva mindazon kor
látokat, arelyek akadályozták az egyhá
zak szabad, önálló működését... Sem
milyen állami szerv nem gyakorolhat töb
bé sem irányítást, sem ellenőrzést az
egyházak és a vallásgyakorlás felett". A
beszéd azzal fejeződött be, hogy „Mind
szenty bíboros nemzeti történelmünkben
végre az öt megillető helyre kerül". Vé
gül Paskai prímás azt a tényt emelte ki,
hogy Mindszenty egy népét szerető, igaz
magyar volt, aki a sztálinista diktatúrával
éppúgy szembefordult, mint korábban a
náci diktatúrával.
Az emléktábla- és téravatás után nyi
tották meg a Mindszenty Emlékkiállítást
a prímási palotában lévő Keresztény Mú
zeumban.
—í —f
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Az erdélyi segélyakciók szegedi támaszpontján
INTERJÚ GYULAY ENDRE SZEGED-CSANÁDi PÜSPÖKKEL

Sok általános hír, de kevesebb konkrétum jut el hozzánk az erdélyi mene
kültek megsegítéséről, a segélyakciók megszervezéséről és lebonyolításáról. Ezért
fordultunk Gyulav Endre püspök atyához, hogy kérdéseinkre illetékes helyről
kapjunk feleletet.

Első kérdésem: Milyen méretű volt
az Erdélyből menekültek száma a de
cemberi forradalmi fordulat előtt ?

Egy sötét korszak lezárása
Az ünnepi aktus, amely előbb az esz
tergomi bazilikában, majd utána a prí
mási palota előtti téren lezajlott, min
den kétséget kizáróan több volt egysze
rű megemlékezésnél Mindszenty József
bíboros-hercegprímásról, a magyar ka
tolikus egyház 75 esztendeje számkive
tésben meghalt tragikus sorsú legfőbb
pásztoráról. Ami halálra ítélése 41. év
fordulóján történt, nem nevezhető csu
pán rehabilitációnak. Ez az ünnep nyil
vános megkövetése volt az igazságtala
nul elítélt, meghurcolt, sokat szenvedett
és megalázott bíborosnak.
Ez a megkövetés mindenekelőtt egy
házi részről történt. Ugyanaz a Casa
roli bíboros, aki VI. Pál ún. keleti egy
házpolitikájának volt hűséges kivitele
zője, és akire ennek keretében az a há
látlan feladat hárult, hogy a pápa dön
tésének, — amellyel az esztergomi ér
seki széket, még Mindszenty életében
megüresedettnek nyilvánította — s ez
által nehezen gyógyuló sebet ejtsen a
sokat szenvedett magyar prímás lelkén
— a requiem előtt mondott beszédében
elismerte, hogy ez a szerinte „elke
rülhetetlen lépés”, a meghurcolt bíbo
rost nagy keserűséggel töltötte el.
Ugyanakkor igyekezett megmagyaráz
ni, hogy VI. Pál számára, akit — mint
mondta — „mindig és kizárólag lelki
pásztori gondok és az egyház javának
keresése vezérelték”, ez a döntés szin
tén szenvedéssel járt, mert — idézzük
— „mindig a legmélyebb tiszteletet és
a legszeretőbb elismerést tanúsította az
annyira megpróbált áldozat iránt”.
Megkövette Mindszenty bíboros em
lékét utóda Paskai bíboros esztergomi
érsek is, aki a múltban néhány nem ép
pen szerencsésen fogalmazott kijelenté
sével azt a benyomást keltette, mintha
osztaná Mindszenty kritikusainak állás
pontját. Szentbeszédében most felidézve
Mindszenty hercegprímás életútját és
egyéniségét, meghurcoltatását és szenve
déseit, őt „a híveiért, a magyar hazáért
szenvedő, engesztelő föpásztor”-nak ne
vezte. Nem kellett ezzel szemben meg
követnie Mindszenty bíboros emlékét
II. János Pál pápának, aki a mise előtt
felolvasott levelében, mint már annyi
szor, újra kifejezte mély tiszteletét a
vértanú főpap iránt, őt példaként ál
lítva az egész katolikus világ elé.
Mindszenty bíboros emlékének meg
követése folytatódott a gyászmise után
a prímási palota előtti téren, ahol az
ideiglenes köztársasági elnök, Szűrös
Mátyás, a Mindszenty per hátterére vo
natkozó leleplező utalásokkal és őszin
te elismeréssel a bíboros prímás szemé
lyiségét illetőleg, kijelentette: „Mondjuk
ki a mai napon: a tiszta gondolkodású
magyar nép erkölcsi elégtételt szolgál
tat a római katolikus egyház kiemelke
dő alakjának, Mindszenty Józsefnek”.
Ez az ünnepség jelképesen lezárja a
nemzet életének egyik legsötétebb feje
zetét. Akkor is, ha a bíboros perének
felülvizsgálása még időt vesz igénybe. A
múltat persze nem lehet meg nem tör
téntté tenni, de okulni lehet belőle.
Frank Miklós

Kct évnél valamivel több, hogy el
indultak a menekültek Romániából. Az
első időkben senki nem foglalkozott ve
lük, csak mi. Aztán kiépültek a fogadó
plébániák. Debrecenben volt a legna
gyobb forgalom, hiszen az volt viszony
lag legközelebb a határhoz, a második
az én egyházmegyémben, Békéscsabán,
a harmadik meg itt, Szegeden. A beérkezők egy része tovább ment Budapest
re, ahol tíz plébánia fogadta őket. Első
időkben csak magyarok, később romá
nok is jöttek. Naponta 510-cn kopog
tattak hol itt, hol ott. Június végére szá
muk 23,400-ra, szeptember végére pe
dig 40,525-re emelkedett. Vissza csak
igen kevesen mentek, legnagyobb részük
itt maradt s ezekről mi gondoskodtunk.
Először is anyagi segítséget, bizonyos
minimális pénzt kellett adnunk, hogy
egy-két napra legyen valamilyiik. Az
után ruhafélével láttuk cl őket, meg éle
lemmel, kivált ha gyerek is volt. Nehe
zebb volt a következő lépés: munkahe
lyet közvetíteni és egyúttal, legalább át
menetileg, lakást.
Hogyan történt a segélyezési
A megérkezők fejenként 500 és 1,000
Ft. közötti „gyorssegélyben” részesültek.
Ha a szeptember 30-i összesítést veszem,
ez az összeg 20 millió 10,500 forintra
rúg. Hiányoztak a napi élethez szüksé
ges legelemibb dolgok, evőeszközök, fő
zőeszközök, hiszen sokan semmi nélkül,
kis szatyorral vagy anélkül, folyón át
úszva érkeztek. Ezek ún. „beruházási
segélyt” kaptak. Ilyen címen 9 millió
300 ezer forintot utaltunk ki.
Hol és hogyan sikerült elhelyezni a
nagyobb menekült csoportokat ?
Legnagyobb probléma volt és maradt
a lakáskérdés. Ha sikerült is valakinek
munkahelyet kapnia, 5—6 ezer forintos
fizetésből, mégha ketten dolgoznak is,
egy 2—3 gyermekes család, a megélhe
tési kiadások mellett, lakást tartani kép
telen. Ezért az állam is nyújt valami
lyen szociális segélyt a családok, gyer
mekek után, többnyire a munkaadó is.
Honnan voltak mindezekhez az anya
gi források I
Egyszerű a válasz. Az egész világból.
Kapok lengyel telefont: két kamiont in
dítottak el Lengyelországból az erdélyi
menekültek számára. A „Caritas Internationale” meghív Linzbe, majd Rómá
ba, tájékoztatót adok az összegyűlt Caritas-vezetőknek, — onnan is jöttek
meglehetősen komoly pénzbeli adomá
nyok, főleg lakáshoz való juttatások cél
jára. A beruházási segélyek szinte tel
jes összegét a nyugat-németországi Ostpriesterhilfc, nemzetközi segélyszervezet
adta. Az osztrák Caritas ruhaakciót ren
dezett, Svájcból, Franciaországból is ér
keztek a nagy szállítmányok és így to
vább.
Mindez már a romániai fordulat
után I
Nem, ez még „menet közben” zajlott.
Meg kell itt említeni a protestáns egy
házak segélyakcióit is. Ök két nagy bá
zisban dolgoztak. Az egyik Debrecen
ben volt náluk is, a másik Rákoson,
Budapesten, ahol külön telepet létesí
tettek a menekültek elhelyezésére. Ezen
kívül egy olyan központot, ahol a rak
táruk volt és ahova istentiszteletre tud
ták őket összegyűjteni.
Kik szervezték meg az erdélyi segély
akciókat a forradalom kitörése után I

Magyarországon kezdettől fogva az
egyházak, aztán főleg a Vöröskereszt és
a Máltai Szeretetszolgálat dolgozott.
Innen Szegedről, a felsővárosi plébániá
ról indult útnak az első teherautó gyógy
szer és élelmiszer. Az én gondnokom is
vele ment. Nem volt egyszerű dolguk.
Csak nappal tudtak menni, mert foly
tak a harcok. Arad alatt kellett éjszakázniok és így másnap érkeztek Temes
várra. Egyébként hihetetlen nagy volt
az a segélyáradat, amely elindult a ma
gyar szeretetszolgálat révén. A máltaiak
Szegeden, a repülőtéren létesítettek egy
hatalmas raktárát, erről a „támaszpont
ról” szállították tovább a segélyeket.
Infúzióhoz szükséges felszerelésből és
gyógyszerekből elképzelhetetlen menynyiséget juttattak el Romániába. Az
egésznek a megszervezése és lebonyolí
tása, ahogy említettem, elsősorban a
Vöröskeresztnek, a máltaiaknak és az
egyházaknak köszönhető.
Sikerült, vagy sikerül-e a magyarlak
ta területekre eljuttatni a segélyeket I
Mindig próbáltunk vigyázni arra,
hogy a magyarok részére küldött segít
ség csakugyan a magyarokhoz jusson.
Erről általában a plébánosok gondos
kodtak. Amit mi gyűjtöttünk, azt mind
a plébániákra küldtük, mert a csoma
gokkal nagyon sok visszaélés is történt,
főleg az elején. Biztosítani kellett, hogy
az adományok, ruha, élelem, tényleg a
rászorulóknak jussanak és nem eladás
ra. A plébánosok azonban nem voltak
önzőek, juttattak az ortodoxoknak és
másoknak, — mondhatom: az egymás
ról való gondoskodás szép példáit ad
ták. Egyébként a francia Caritas segély
akciója is rajtam keresztül bonyolódik
le és az egész a gyulafehérvári püspök
ségre megy. Ott döntik el, hogy a se
gélyt hogyan osszák szét, milyen köz
ségek, milyen kórházak miből mennyit
kapjanak. Ilyenformán rendezetten, át
gondoltan folyik a segítő munka. Kü
lönben mostanában is találkozom nem
egyszer német, svájci meg osztrák se
gély-konvojokkal. Megható volt a kintlévő magyar missziók hozzáállása, hi
szen rajtuk keresztül, az ő gyűjtéseik
ből is állandóan érkeznek számottevő
segélyek, pénzküldemények és termé
szetbeni adományok.
Mire van még szükség a jövőbeni
Két irányban kellene gondolkozni. Az
egyik az ittmaradt soktízczcr menekült
gondozása. Ezért főleg pénzbeli támoga
tás kell, hogy a lakásproblémákat leg
alább enyhíteni lehessen. A Romániá
ban élők számára mindenre szükség van,
ami a kultúráiét kibontásához, főleg a
magyar vidékeken elengedhetetlen.Egy
nyomdára már folyik a gyűjtés, remél
hetőleg rövidesen meglesz. De kellenek
írógépek, hozzá papír, átütőpapír, sok
szorosítógépek és egyéb irodai felszere
lések. A gyulafehérvári segédpüspök úr
mondja, hogy az orvosi rendelőknek a
legalapvetőbb felszerelése hiányzik, nem
is szólva életfontosságú gyógyszerekről,
injekcióstűkről, fogorvosi műszerekről, s
hasonlókról. Természetesen élelmiszerre,
főleg gyermektápszerre a későbbiekben
is nagy szükség lesz. Hiányoznak a ma
gyar könyvek, a nemesebb olvasniva
lók. Az Ostpriesterhilfe már eddig mint
egy 10 ezer könyvet, bibliát, hittan
könyveket küldött Romániába. A segé
lyezés minden vonalon folyamatosan
megy tovább.
Püspök atya, a külföldön élő magya
rok között is sok a menekült. Legalább(Folytatás a 4. oldalon)
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Most jöttem Erdélyből íí
-

A FRANCIA CARITAS SEGÉLYSZÁLL [TMÁNYÁVAL SZÉKELYFÖLDÖN

1990. január 12-én a nagylaki határ
átkelő román oldalán fiatal, szimpati
kusán magabiztos vámhivatalnok kis
asszony fogad. Franciául, németül, ma
gyarul folyékonyan beszél. A határőrök
csak románul tudnak, de előzékeny ked
vességük annál meghatobb. így jutok at
egy francia újságíró és egy rádiótudósí
tó kíséretében. Minket követ a francia
Caritas három 27 tonnás kamionja éle
lemmel és gyógyszerrel. Este van. Az
úttest szélén, de még a közepén is
hiányzik a jelzés, az útjelző táblákra
erősen figyelni kell. Mert a városok és
falvak nincsenek kivilágítva.
Én a francia Caritas megbízásából
utazom. Szívem tele örömmel és szoron
gással, de kíváncsisággal is: vajon kik
kapják az adományokat?
Kézdivásárhelyen Nagy Imre főespe
res meleg szeretettel fogad. .. „van itt
a közelben három falu, akik még nem
kaptak semmit, oda menjetek.”
így kísérem el az egyik kamiont a
800 családot számláló, színtiszta ma
gyarajkú Lemhénybe. Az emberek épp
biciklin érkeznek a Nemzeti Megmentési Front helyi bizottságának üléséről.
Mindjárt nekilátnak az élelmiszereket
lerakni, míg a kollektíva traktorjának
fényszórója adja a világosságot. Az élel
miszert a hittanteremben és a templom
kórusában helyezik el. Ez a rakomány
az Európai Közösség ajándéka, szétosz
tását a Caritasra bízta. Külön meglepe
tés, a rakomány között 400 csomag, me
lyet francia családok egy-két kedves jó
kívánsággal és feladóval ellátva küld
tek. „Sosem gondoltam volna, hogy épp
Franciaországban gondolnak ránk”, —
mondja az egyik asszony, mire a Cari
tas vezető embere: „Mi kimondottan a
magyar kisebbségre gondoltunk”. Vala
mennyien meg vagyunk hatva, könynyeinket fojtjuk vissza. Másnap dél
előtt a három kamion a kézdivásárhelyi kórházba viszi a gyógyszereket, köz
tük a várva várt egyszer használhatós
injekcióstűket. De a hiány még mindig
óriási. Pontos feljegyzés készül: mi van,
mire van szükség? Kevés kórház van
Romániában 100 évesnél fiatalabb. Az
ittenit még 1884-ben alapította a mé
lyen vallásos Szentkereszty Stefánia bá
rónő. Hamarosan az ő nevét fogja vi
selni. /Íz orvosi, ápolói gárda családi
légkört sugároz. Paciens-orvosi viszony
ról beszélgetve megtudom, hogy az or
vosi titoktartás sem volt biztosítva. A
Militia a beteglapokba is betekintett.
Kérdésemre, vajon ezentúl bejárhat-e
pap a kórházba, megerősítik, hogy az
Istent sosem tagadták meg a betegtől.
Titokban sokszor maga a szmélyzet kér
te a „betegellátást” a haldoklónak. Ki
tudja, talán hamarosan a kórháznak sa
ját kis kápolnája is lesz. Egyébként a
műtő, a műszerek és gépek inkább or
vosi múzeumra, mint kórházra emléGYŰJTÉS ERDÉLYNEK!
A Magyarországra menekült és Erdély
ben élő magyar testvéreink megsegítésé
re gyűjtést tartunk, amelyet a nemzetkö
zileg ismert egyházi szervezet, a P. Werenfried van Straaten („Speckpater") se
gélyszervezete közvetlenül juttat el
a rászorulókhoz.
Az adományokat egész Európá
ból a következő csekkszámlára kérjük
befizetni: Kirche in Nőt - Ostpriesterhiife Deutschland e.V. - Ungarnhilfe— Siebenbürgen. Postgiroamt München,
Konto-Nr.: 3481-809, BLZ 700100 80.
Az „Ungarnhilfe-Siebenbürgen" meg
jelölés feltétlen szükséges, így nem lehet
a befizetett összeget más célra felhasz
nálni !

-

keztetnek. A mentőkocsik közül egy 9
éves, 340-000 km-rel a legfiatalabb.
Nyugaton bútorszállításra sem használ
nák. Elsősegélyláda egyáltalán nincs. A
zsarnokság idejében a 13 mentőautó öszszesen csak 300 liter benzint kapott ha
vonta. Még mielőtt elhagyom a kór
házat, bemegyek egy-két kórterembe,
imádkozom és a jó Isten áldását kérem
a betegekre.
Igen, áldásra van szükség és igény,
ezt lépten-nyomon én is tapasztalom.
Mindenütt hitvallókkal találkozom. Kiskászonban 12 ministráns veszi körül az
oltárt. Mise után keresztnevüket kérde
zem. Nevük szívemig hatol: Kinga, Ist
ván, László, Zoltán . .. stb. A csernátoni hittanszobában egy 10 éves gyer
mek tiszta magyar nyelven olvassa a
Szentleckét. Itt, ahol a nemzeti és vallá
sos meggyőződés oly harmonikus egy
séget alkot, miről is prédikálhatnék ?
Érzem, hogy ők azok, akik megerősí
tenek katolikus hitemben. A székelyek
nem magyarkodnak, ők magyarok. Lel
kűk világát jól érzékelteti a szentléleki
temetőkapu rovásírásos szövege:
„Itt élned és halnod kell a feltá
madásig.”
Kézdivásárhelyen alkalmam volt
résztvenni a Nemzeti Megmentést Front
(NMF} helyi bizottságának ülésén. A
tanácsban az egyházak is képviselve
vannak. Minden magyarul folyik. Itt
kapom meg az 30 év óta meg nem je
lent Székelyföld című újság újraindított
első számát. Vincze Benjámin mérnök
től, a NMF helyi elnökétől megtudom,
hogy a közelben kiégett ház a Securitate és Militia székhelye volt. A legke
gyetlenebbet közülük meglincselték, de
a többivel sem bántak kesztyűs kézzel.
Elhagyták a várost, vagy nem mernek
előjönni. Felső nyomásra vissza akarják
őket helyezni, de a város ellenáll. Most
az üzemek fegyveres őrsége végez éjjeli
őrjáratot. A város 24.000 lakosa közül
mindössze 300 család román anyanyel
vű, de jól beszélnek magyarul is. A nem
egyházi adományok hasznosításáról bu
karesti utasítás van. E rendelet kivite
lezése oly körülményes, hogy közvetle
nül a városnak érkezett, segélyek szét
osztását is az egyházakra bízzák. A lel
készek számára ez nem csak bizalom,
hanem komoly megterhelés is. /Íz ördög
itt sem alszik, a búza között ott a kon
koly. Mindig vannak, akik sohasem
kapnak. De 400 csomagot ki tud igaz
ságosan szétosztani ezrek között?
Mikor megtudom, hogy a kommunis
ta hatalomátvétel után a szerzeteseket
többek között Esztelnekre internálták,
oda is elmegyünk. Az oda száműzött
sok szerzetes közül már csak nyolc idős
ferences barátra találunk. Egyik testvér
megmutatja a szobáját. Négyszemközt
sírva köszöni meg, hogy eljöttünk, majd
áldást kér. A múltról keveset, a jövőről
annál többet beszélünk. Igen, akit a
jo Isten éltet, mindig előre néz.
Háromszék! küldetésemnek vége. Ne
héz elbúcsúzni. Sokáig tűnődöm Kézdivásárhely festőién kedves főterén Gábor
Áron szobra előtt, amelyet most kis
magyar zászló ékesít. A mostani forra
dalom, magyarok és románok közös
szabadságharca, sikeres volt. Egy szé
kely férfi a hála és ragaszkodás jeleként
kopjafát ajándékoz. Mint Vas megyei is
úgy érzem, hogy saját hazámtól búcsú
zom, amikor elhagyjuk a székelykapuk
világát.
bogarason és Szászvárosban állunk
meg pihenni. A pihenésből ebéd, kávé-

Testvérkéim,
hadd meséljem el nektek egy élménye
met! A múltkor mentem egy ismerős
sel az utcán. A templom előtt, szoká
som szerint, keresztet vetettem, mire is
merősöm megkérdezte: „Mi az, maga
hisz?” — „Persze, hogy hiszek — felel
tem — hiszen nem is tehetek mást, ha
nyitott szemmel figyelem ezt a világot:
a teremtést minden szépségével, az em
bereket és mindent — mindenütt lctagadhatatlanul Isten kezét látom ...” —
„Ilyen okos nő, mint maga .. (ő mon
dotta!)
Ez a beszélgetés jutott eszembe, ami
kor Szent János evangélistánál a már
cius 25-érc, nagyböjt 4. vasárnapjára
rendelt evangéliumot olvastam. Figyel
jetek csak nagyon, amikor az atya fel
olvassa! (És ha valami miatt véletlenül
nem volnátok ott a templomban — ami
remélem nem történik meg! — akkor
kérjétek meg szüléiteket, olvassák fel
nektek vagy olvassátok el magatok!
(Jn 9,1-41)
Nagyon érdekes az egész rész, de én
most csak egy dologról akarok veletek
beszélgetni: arról, hogy milyen vakok
tudnak lenni a látó emberek is.
Amikor Jézus arra ment, ahol a vakonszületett koldult, az nem kérte őt,
hogy tegye látóvá. Valószínűleg soha
nem hallott Jézusról, vagy ha hallott
is, nem törődött vele. Egy rabbi, aki
járja Izrael útjait cs furcsaságokat hir
det. Jézus a saját akaratából gyógyítja
meg őt, azért, hogy „Isten tettei kinyil
vánuljanak”, vagyis, hogy az emberek
lássák tetteit és higgyék, hogy Jézus az
Isten fia.
És mi történik? A látóvá lett vakot
elviszik a farizeusokhoz. És azok nem
hisznek annak, amit látnak. Nem akar-

zás lesz román családoknál. Franciául
beszélgetünk. Mikor kitudódik, hogy
magyar vagyok, a háziasszony örömest
mondja, hogy életében magyar nagy
mamájához ragaszkodott a legjobban. A
másik helyen, az ottani NMF egyik tag
ja mindjárt átvált magyarra. Erdélyről
beszélve magyar nevükön sorolja a vá
rosokat. Nagykárolyban volt több évig,
ott tanulta meg nyelvünket. Azt mond
ja, hogy a téli szünet után megindul
anyanyelvi szinten a németoktatás az
iskolában. Ez vonatkozik minden ki
sebbségre. Szóval mégis igaz, amit Kéz
divásárhelyen mondtak. Talán nem is
olyan elérhetetlen, amiről a székelyek
beszéltek: saját sajtó, egyházi iskolák,
magyar tévé . . .
Késő este érkezünk vissza Szegedre,
az erdélyi segélyakció ugródeszkájához.
A püspöki palota portáját őrző kedvesnovertől kezdve a megyéspüspökig,
mindenki szeretettel vár bennünket: új
ságírókat, kísérőket, sofőröket, tolmá
csokat. A francia Caritas (Secours Catolique) segély szállítmányait Gyulay
Endre püspökatya közvetíti a gyulafe
hérvári egyházmegyének. Hetente több
ször, minden egyes alkalomkor 8—10
embert elszállásol, megvendégel és út
baigazít. Milyen gyönyörű, hogy az
egyházban nincsenek határok!
Már a repülőgépen Párizs felé tartok,
de gazdagabba vált lelkem Háromszé
ken barangol. Kézdivásárhely határá
ban uj kopjafas templom feliratára gon
dolok: „Istenbe vetett hit és az ősök
iránti szeretet lobogott azok szívében,
akik verejtékes munkával felépítették
ezt a templomot, az üdvösség 1983.
évében.”
Ezért marad hitéhez hű és magyar a
Székelyföld.
Molnár Ottó (Párizs)

nak hinni abban, hogy Jézus a Messiás,
a Megváltó. Már akkor törték a fejüket
azon, hogy pusztítsák el ezt a „rend
bontót”. A vakonszületett lát? Ugyan
kérem! Csodák nincsenek! Nem is volt
ez az ember soha vak, csak becsapott
bennünket! Még a szülőket is elhívták
— mert hátha nem is az ő vakonszüle
tett fiúk gyógyult meg .. . De azok bi
zonygatják: bizony az ő fiúk ez, bi
zony vakon született... de arra már
nem tudtak magyarázatot, hogyan gyó
gyult meg.
De a fiú tovább is állította, hogy őt
jézus gyógyította meg, akinek Istentől
kell lennie, mert soha nem lehetett hal
lani, hogy valaki látóvá tudott volna
tenni egy vakon születettet. Jézus azon
ban megtette, — tehát nem lehet bűnös.
Tudjátok, mit mondtak erre a buta
farizeusok? Nem létezik, hogy ez az em
ber Istentől való, mert szombaton sarat
csinált — nem tartotta be a szombatot,
tehát nem volt Istentől való, nem tehe
tett csodát! (A szombati munkatilalom
olyan fontos volt a farizeusoknak, hogy
ezen a napon semmit sem csináltak, még
jót sem — fontosabb volt nekik a sza
bály, mint a szeretet.. .)
Erre a farizeuok kidobták a szegény
vakon született látót a zsinagógából, a
zsidók közül, mert láttak ugyan a sze
mükkel, de vakok voltak a szívükben.
Jézus is hallotta, hogy kidobták őt és
amikor találkozott vele, megkérdezte
tőle: „Hiszel-e az Emberfiában, a Mes
siásban?” A vakon született megtapasz
talta Jézus erejét, hatalmát és amikor
Jézus azt is megmondja, hogy ő a Mes
siás, aki beszél vele, habozás nélkül lá
ba elé borul és megvallja hitét.. .
Jézus ekkor mondta ezt a mondatot:
„Azért jöttem a világba. . ., hogy akik
nem láttak, lássanak és akik látnak, azok
vakok legyenek ...” A látó farizeusok
vakok voltak Istenre, a Messiásra —,
a vakon született testi szemeivel együtt
megnyíltak lelki szemei is és hitt.. .
Testvérkéim, ugye mi látunk és hi
szünk a mi Urunkban, Jézus Krisztus
ban?
De imádkozzunk azért, hogy sok em
bernek — minden embernek — meg
nyíljon a szeme, hogy lásson és higgyen!
Julika néni (Bécsböl)

AZ ERDÉLYI SEGÉLYAKCIÓK
SZEGEDI TÁMASZPONTJÁN
(Folytatás a 3. oldalról)

is abban az értelemben, hogy mindnyá
jan elhagyták hazájukat. Mit üzen Püs
pök atya nekik a húsvéti idő közeled
tével ?
Nehéz erre választ adni. Ma egy új
Magyarországon élünk és az lenne a leg
jobb, ha mindenki hazajönne. Tisztes
séges, tehetséges emberekre itthon is
szükség van és a mostani helyzetben ők
is megtalálnák, ha anyagi lehetőségei
ket nem is olyan bőven mint kint, de
feladatukat egy új országépítéséhez igen.
A másik, hogy magyarságtudatuk ma
radjon meg. Nemcsak bennük, hanem
gyermekeikben, sőt unokáikban is. So
kan jönnek haza és a gyerekek nem tud
nak magyarul. Mindig fáj, amikor ilyen
gyerekekkel találkozom és csak egy-két
köszönöm félét tud mondani. A harma
dik nemcsak magyaroknak, hanem min
denkinek szól. Ma keresztény tanúság
tételre van szükség, amelyben a krisz
tusi eszmék láthatóvá válnak, amely na
gyobb egyházhűséget, istenszeretetet és
felebaráti szeretetet fog hozni s ezzel
egy emberibb világot. Mostmár talán a
lehetőségek beértek hozzá.
Köszönöm a beszélgetést.
Fejős Ottó
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Egyházi helytállás Erdélyben
Erdélyi emlékek a román kommunis
ta diktatúra idejéből: Márton Áront
börtönbe vetették, majd szobafogságra
ítélték . . . Hosszú Gyula görög-katoli
kus püspököt szintén .. . ! Scbcflcr Já
nos szatmári püspököt halálra kínoz
ták .. . Papjaikat meghurcolták, kény
szerlakhelyekre vagy munkatáborokba
vitték és tömlőébe zárták. A szerzete
seket pedig éjnek idején utcára rakták
semmi nélkül . . . Többeket közülük ha
lálra talicskáztattak Fogarason vagy a
Duna csatornánál. Másokat agyonver
tek, kivégeztek vagy egyszerűen eltűn
tettek ... A megmaradt papokat zaklat
ták, szürke falak közé szorították, ál
dást osztó kezükre bilincset vertek, szá
jukra lakatot, nyakukra hurkot kötöt-

A pápa afrikai útja
Kereken nyolc napig tartott II. Já
nos Pál pápa ezévi első lelkipásztori lá
togatása. Ennek során Afrika ún. Sza
bd övezetében fekvő öt ország keresz
tény közösségeit kereste fel, sorrendben
a következőket: Zöldfoki Szigetek, Bissau-Guinea, Mali, Burkina-Faso és Csád.
Ezzel a lengyel pápa hatodszor lépett
Afrika földjére, hogy — mint mondani
szokta — ,,megerősítse testvéreit a hit
ben”. Erre ebben az esetben szükség is
volt. Mindenekelőtt azért, mert — a
Zöldfoki Szigetek kivételével, amely
még nem is olyan régen portugál gyar
mat volt és lakossága 90 0/o-ban katoli
kus — a többi négy ország keresztény
sége fiatal, többnyire francia misszioná
riusok szívós, önzetlen munkájának
eredménye. Ennek ellenére csak az utol
só egy-két évtized alatt sikerült benn
szülött klérust kinevelni, az egyházme
gyék élére bennszülött püspököket ál
lítani. A kereszténység megerősödését
nagy mértékben megnehezíti, hogy nem
egyszer elenyésző kisebbséget képvisel az
iszlámmal szemben, amely erőszakos té
rítő módszereivel, és az olajdollárok se
gítségével, könnyűszerrel vonzza magá
hoz az éhhalál szélén álló, az afrikai
hagyományos vallásokat követő lakos
ságot.
Még két jellemző szempontot lehet
említeni, ami ezekben az országokban
közös: az egyik a hihetetlen nyomor,
amely a szárazságnak és az elsivatagosodásnak következménye, a másik a po
litikai helyzet: ezekben az államokban
rendszerint egy erős ember tartja kezé
ben a hatalmat, aki nem egyszer állam
csíny révén került az ország élére, és
politikai irányvonala esetenkint a mar
xista ideológiára támaszkodik.
II. János Pál pápa feladata tehát sem
miesetre sem volt könnyű, látogatása
mégis eredményes volt. Mindenekelőtt
sikerült megnyernie az afrikai keresz
tények szívét. De — úgy tűnik — sike
rült megértetnie az iszlám képviselőivel
is — akikkel mindenütt külön is talál
kozott —, hogy az Egyház párbeszédre
törekszik velük és együttműködésre a
lakosság megmentése és felemelése érde
kében. Megismételte 10 esztendővel ez
előtt elhangzott felhívását a világ né
peihez, siessenek a Szahel-övezet lakói
nak segítségére az elsivatagosodás ellen
vívott küzdelemben.
A pápa jelenlétének ezekben az or
szágokban egyházpolitikai síkon is po
zitív a hatása. Várható az eddiginél na
gyobb megértés az Egyház tevékenysége
és érdekei iránt — a marxista ideoló
giát valló kormányok részéről is.
F. M.

tek, hogy azonnal megfojthassák őket,
ha mozdulni mernek hűséges és kitartó
híveik körében . . . Népüket megfélem
lítették és mindannyiukat elzárták a
külvilágtól; szántások, árkok és tövises
drótok mögött őriztették őket állig fel
fegyverzett katonasággal, jelzőrakéták,
golyószórók, ágyúk és tankok beveté
sével.
Gyűjtőtáborokra emlékeztető ország
volt ekkor Románia 237.500 km2-en és
átlagosan 20 millió rabbal.
Mit számított itt a 2—3 millió ma
gyar és ugyanannyi katolikus sorsa? Le
hetett ekkor Erdélyben egyházi szerve
zet, egyáltalán közösség ? Nem volt itt
jóformán semmi! A kisajátítás után
megmaradt a Gyulafehérvári püspökség
és szeminárium Mindszenty vágású püs
pökével, majd ennek segédpüspökeivel;
Temesváron, Nagyváradon és Szatmáron valamiféle főcsperességnek nevezett
püspöki iroda néhány szűkös helyiség
gel és egy-egy sorsverte főpappal, akit
sohasem szenteltek püspökké.
A görög-katolikus egyházat 1948-ban
egy tollvonással megszűntette az ateista
hatalom és beolvasztotta a román orto
dox egyházba. A hűséges görög-katoli
kus hívek, papok és püspökök a föld
alá kényszerültek vagy meghaltak, ha
a zsarnoknak nem engedelmeskedtek.
Lehetett még ezzel a háttérrel a kom
munista uralom idején Erdélyben való
ban katolikus egyházról beszélni ? Nyu
gati értelemben szervezett egyház nem
létezett. A katolikus egyház a román
hatósági megnevezés szerint is csak „a
megtűrtek” jogi helyzetében osztozha
tott a jogszabályok legkisebb biztosíté
ka nélkül.
A hívek hősies kitartása révén az
egyház mégis élt, ha közösségileg nem
is hallathatta hangját.
E korból tudunk elszórtan néhány
megbicsaklott papról, de testületileg az
erdélyi katolikus papság a nehéz idők
ben is helytállt és önfeláldozóan szol
gálta népét, Istenét és egyházát. Ezért
a legtöbben mindvégig élvezték híveik
bizalmát. A bátrabb papok sokszor szót
emeltek ott és úgy, ahol és ahogyan csak
tudtak és lehetett. Olykor már puszta
megjelenésük is riadalmat keltett elnyo
móikban, tevékeny lelkipásztori műkö
désük pedig mindig csendes tiltakozást
jelentett a zsarnokokkal szemben: a hit
tanórák, a diavetítések, a diákmisék, a
kirándulások, az elsőáldozások, bérmá
lások és az utcán felvonuló nagyobb te
metések meg a passzív ellenállás valósá
gos tüntetéseivé váltak. Ezt ott és akkor
mindenki tudta és érezte, és ilyenkor a
kommunisták minden bojkottálása elle
nére is eljöttek még azok is, akik egyéb
ként mindig féltek, hogy keresztény kö
telezettségüknek eleget téve legalább így
enyhítsenek rossz lelkiismeretükön.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg
arról sem, hogy a gyulafehérvári és szat
mári papság szószólói az elnyomás fo
kozódásának láttán még a halál kocká
zatát is vállalva írásos petícióval for
dultak elöljáróikhoz és sürgős intézke
déseket követeltek a diktatúra megszűn
tetésére, népük és egyházuk szabadsá
gának védelmére. 1988. augusztus 29-én
Gyulafehérvárott 21 derék pap 9 pon
tos kérelmének aláírásával nevét (és éle
tét) adta népe és egyháza szabadságáért
abban az időben, amikor a Conducator
talán a leghatalmasabbnak képzelte ma
gát, nem félt se Istent, se embert, és a
legeltökéi tebb szándékkal küzdött a
kisebbségek kiirtásán.

A gyulafehérváriak kérelmét magáévá
tette az a 23 szatmári pap is, aki 1989.
március idusán aláírásával kifejezésre
juttatta csatlakozását az erdélyi pap
testvérek időközben közismertté vált le
veléhez.
Az egyiket közülük még a temesvári
vérengzés előestéjén is fogva tartották
órákon át és zaklatta a hirhedt securitate. Erdélyben a katolikusok Tőkés
Lászlói ezek a papok; temesvári lelkész
társukhoz hasonlóan bátran kiálltak né
pünk és egyházunk védelmében és a
Romániában együttélő különböző fele
kezetek és nemzetiségek megbékélése
érdekében.
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egyházi és világi struktúrák megterem
tése is nélkülözhetetlen.
A Nyugat, a nyugati és hazai ma
gyarság adományokban és segélyszállít
mányokban megnyilvánuló összefogása
és tevékeny szeretete erdélyi testvéreink
iránt, már eddig is azt sugallja, hogy
magyar népünk, a remélhetőleg elmúlt
csapások és szenvedések idején, nem
hiába sírta és zokogta szüntelenül: Ne
hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk !

Mindszenty-emlékmű
felavatás
Nemesgulácson

Tőkés László és a hozzá hasonló rokonlelkck gyújtották meg Erdélyben az
1989. december 17-c óta pislákoló sza
badság-fáklyát és adták át azt tovább
Bukarestnek, ahonnan az egész ország
eddig még hiába, de reménykedve várja
a temérdek áldozat vérén szerzett for
radalmi jótéteményeket. A nép csak las
san ocsúdik a zsarnoki dermedtség rém
álmából. Az egyházak is tapogatódznak. Csak óvatosan ízlelgetik a koráb
binál szabadabb helyzet hulló mannáit.
Francesco Colasuonno érsek, rendkí
vüli ügyekkel mebízott pápai nuncius
1990. január 3-án és 4-én, alig a fegy
verek elhalkulása után, Gyulafehérvá
rott már összehívta a romániai görög és
latin szertartásé katolikus püspököket
és ordináriusokat, hogy felmérje velük
az új helyzetet és megtárgyalja az egy
házi élet újjászervezésének legégetőbb
kérdéseit. Calasuonno elnöklete alatt a
résztvevők 22 pontban fogalmazták meg
az egyházak igényeit. Ezek közül az
erdélyi latin szertartásé milliónyi kato
likus számára, a történelmi hovatarto
zás, közös múlt és kultúra, valamint a
román néppel való békés jövő érdeké
ben, elengedhetetlenül fontos a Gyu
lafehérvári Püspökség érseki rangra emelése, amelyhez a temesvári, nagyvá
radi és szatmári egyházmegyék tartoz
nának. Az erdélyi egyházak minden
képpen függetleníteni szeretnék magukat
a távoli és csupán 250 ezernyi lelket
számláló és a mienktől elütő hagyomá
nyokkal rendelkező román ajkú buka
resti érsekségtől.

Részünkről már az is köszönthető,
hogy januárban Colasuonno nem Buka
restben, hanem Gyulafehérvárott hívta
össze az ország püspökeit és ordináriusait. Csak remélni tudjuk, hogy már
maga ez a tény is Róma pozitív hozzá
állásáról tanúskodik nemcsak az erdé
lyiek, de az egész magyar nép jogos kí
vánságához. Nekünk eltökélt szándé
kunk a jövőben is békében élni minden
nemzettel. Az erdélyi egyházak önálló
sága nélkül azonban minden bizonnyal
előre programozott nehézségekkel kell
számolnunk ezen a téren és ezeket mi
mindenképpen el szeretnénk kerülni.

Az erdélyi egyházak újjászervezésé
hez egyelőre még a legelemibb feltételek
is hiányoznak. Nincsenek komoly egy
házi struktúrák, nincs megfelelő számú
pap és szerzetes, kevés, vagy alig léte
zik szakképesített laikus egyházi mun
kaerő. Mindent élőiről kell kezdeni: a
vallásos irodalomtól az egyházi újság
íráson át az iskoláig és a karitatív mun
káig. Némely vélemény szerint Erdély
ben és egyáltalán Romániában még a
3. világénál is áldatlanabb állapotok
uralkodnak. Biztos, hogy egyelőre a
nyomor és az éhínség enyhítése a legfon
tosabb teendő, de a jövő érdekében az

A szabadtéri ünnepségen, 1989. novem
ber 19-én, a szentmisét Tóth László veszp
rémi segédpüspök, számos paptestvérrel
koncelebrálva végezte a templom kertjé
ben. Az oltár fölött a feltámadási kereszt
a lepellel, alatta a szentkoronás magyar cí
mer volt látható. Közel hétezer ember volt
jelen és ezernél többen áldoztak a szent
misén, amelyet Mindszenty bíboros aranymisés kelyhével mutattak be.
Mise kezdetén a plébános és egyik egy
házközségi elöljáró angol, német és olasz
nyelven is köszöntötte a híveket. Nagy
tapssal fogadták a Vatikáni Államtitkárság
üdvözlő táviratának a felolvasását. Szent
beszédében a püspökatya Márton Áron és
Mindszenty József alakját állította párhu
zamba. A szentmise után a papság, a szer
zetesrendek képviselői, a hazai és külföldi
vendégek, meghívottak, cserkészek az em
lékműhöz vonultak. Ifjúsági fúvószenekar
játszotta el a Himnuszt és a Szózatot, majd
Balázs Anita tanuló, cserkész őrsvezető
megható szavalata következett. Ezután fel
olvasták Németh Miklós miniszterelnök és
Habsburg Ottó ez alkalomra küldött üd
vözlő sorait, végül Nagy Károly plébános,
az emlékmű kezdeményezője és az ünnep
ség szervezője világította meg az oltár
díszlet és az emlékmű jelképi értelmét.
A koszorúzás alatt Erkel „Bánk bán“ c.
operájának dallamai csendültek fel a ze
nekar előadásában, miközben az emlékmű
talapzatát ellepték a különböző testületek,
cserkészcsapatok, egyházi és világi köz
életi személyiségek koszorúi.
Az ünnepség alkalmából a Magyar Posta
külön bélyegzőt bocsátott ki Mindszenty
bíboros címerével és jelmondatával.
Nemesgulács katolikus hívőinek kéré
sére a templom előtti tér neve január 1től „Mindszenty bíboros tér“.

LAPSZÉLRE
A pócspetri per újrafelvételi tárgyalá
sára a Fővárosi Bíróság megidézte az ÁVO
egykor rettegett főnökét, a „jól megszol
gált" nyugdíját élvező Péter Gábort. Vég
re elnyeri méltó büntetését — gondolja az
állampolgár. Aztán megtudja, hogy a vé
reskezű ÁVO-főnök nem mint vádlott ke
rül a bíróság elé, hanem tanúként. —
Hm. Saját maga ellen ?
*
A vallásügyi törvénytervezet parlamen
ti vitáján javaslat hangzott el, hogy „a
tervezetből hagyják el azt a kitételt, amely
a szülőket arra kötelezné: gyermeküket
egészséges, művelt, erkölcsös, hazáját, né
pét szerető emberré neveljék". Egy pro
minens, vadonatúj ellenzéki képvise
lő (T.G.M.) indítványozta. — Ezen sokáig
eltűnődtem.
— sijó —
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Az Aacheni magyaroknál
Esőre hajlik a december elejei délután,
a kövér felhők azonban mégsem tudják
magukat elszánni, hogy lehullassák ter
hüket a város egykedvűen szürke asz
faltjára. Lelkipásztori látogatásra jön
Fejős Ottó, a németországi főlelkész, s
az Aachen-i Magyar Missziót keresi a
Viktória-Alleen, amit nem is olyan
könnyű megtalálni, mint telfonbéli hal
lásra tűnik.
Szigeti István atya, a helyi magyar
lelkész fogadja az érkezőt: „Isten ho
zott, nem hittem valójában, hogy el
jössz, — többen ígérték, de nem értek
ide”.
„Egyedül vagyok, ezért ideértem” —
fordítja vissza a tréfát az érkező, s ör
vend Szigeti Pista kedves invitálásának
a hosszú út után.

*

— Mióta áll fenn a Magyar Misszió
Aachenben ? — kezdi kérdéseit a főlel
kész, aki az Életünk számára is akar
cikket keríteni az itt élő magyar közös
ségről és munkáról.
— 1962 márciusában bízott meg a
püspök, a húsvéti misével kezdtem 27
évvel ezelőtt. A püspök hozzátette: vá
rosunkban annyi magyar emlék, évszá
zados kapcsolat van, hogy akkor is tar
tanánk magyar papot, ha egyetlen ma
gyar hívő sem lenne.
— Mennyi a magyarok száma az egy
házmegyében ?
— Érdekes módon négy, majdnem
egyenlő részre osztódik a kétezernyolcszáz hívő: Aachen városában hétszázan
élnek, Gladbachban szintén, Krefelden
ugyancsak és a szétszórtan élők száma
is hétszáz a címek szerint.
— Hol jönnek össze magyar misére?
— Achenben kétszer havonta, Glad
bachban cs Krefelden egyszer. A szent
áldozások száma kb. 8 °/o körül mozog.
Nem alacsonyabb, mint a német átlag.
Szép ez a zászló a Magyarok Nagy
asszonya ábrázolással. Ki készítette ?
Szilágyiné Kovács Appolónia festette
1963-ban, s a brüsszeli magyarok aján
dékozták Missziónknak. II. János Pál
pápa megáldotta Banneux-i látogatása
alkalmából 1984-ben.
— Szoltál előbb a püspök által is
említett magyar emlékekről Aachenben.
Mondj közelebbit lapunk olvasóinak is.
— Nagy Lajos királyunk a magyar
zarándokok részére alapított külön ká
polnát Aachenben. 1365-ben már készen
állott. V. Orbán pápa ugyanis a kápol
nának 1366-ban kiváltságlevelet adott,
Nagy Lajos pedig ellátta gazdag temp
lomi felszereléssel. A miseruhák, oltár
díszek mind elpusztultak, de a fémtár
gyak itt, az aacheni dóm kincstárában
ma is megvannak.
— Milyen tárgyakról van szó?
— Külön üvegvitrinben vannak a ma
gyar kincsek: három ereklyetartó (egyik
ben Szent István csontereklyéjével), két
ezüst gyertyatartó, három Mária-kép
díszes, ezüstveretű, zománc-címeres ke
rettel és hat kisebb-nagyobb magyarAnjou címerpajzs. Mindezek a közép
kori magyar ötvösművészet magas szín
vonaláról tanúskodnak. Sajnos, a régi
gótikus kápolna 1656-ban leégett. He
lyére Batthyány Károly, Mária Terézia
belgiumi kormányzója emeltette a mai
barokk kápolnát, amelyben Szent Istlapszélre

Olvasom, hogy a Parlament kupolájáról
a vörös csillagot, „ha az időjárás megen
gedi, leszereli a Műemlék-helyreállító Kis
szövetkezet és újabb intézkedésig a Par
lament pincéjében helyezik el". — Für allé
Fiille ! — (Az időjárás kedvezett !)
— sijó —

ván, Imre herceg, Szent László és Szent
Adalbert szobrai láthatók. Valamikor
kilenc zarándokház is állt a magyarok
rendelkezésére, mígnem Napóleon 1804ben megszüntette a zarándokházakat.
Telekkönyvi adatokból azonban tudjuk,
hol, milyen utcákban voltak. Ma a vá
ros tulajdonát képező bérházak ezek.
Reméljük Magyarországról is mind
többen jönnek zarándokok, látogatók a
jövőben. Szívesen látjuk őket.
*

Kicsi az orsolyita nővérek kápolnája,
negyven hívő kényelmesen talál helyet.
Ha többen érkeznek, pótszékek várják
őket. Mindenki örül a főlelkész látoga
tásának, aki szentbeszédében erőteljesen
biztatja őket kereszténységük elmélyíté
sére, a magyar közösség összetartására
és áldozatos értékeket megbecsülő to
vábbépítésére. Szívből száll az ének, a
magyar lélek mélyéről fakadó, évszáza
dos csiszolású népének.
Sütemény és kávé várja mise után a
híveket. A kolostor iskolát is tart fenn,
az egyik osztálytermet rendezik át ál
dozatos kezek az agapéra. Apró virág is
kerül a fehér térítőre.
A falon zászló függ, Szent Lászlót
ábrázolja. Ö a misszió névadója.
Szigeti atya a másodszori köszöntés
után — először a mise elején köszöntöt
te a híveket és a látogatót — buzdítja
a híveket: feltehetnek kérdéseket a főlclkésznck. A kérdések az Életünk-et is
érintik. A jelenlévő családok mindegyi
ke vesz is. Az előfizetők száma viszont
nem magas. (Ezen lehetne változtatni !)
Egy hívő elmeséli, ,,Ö itt is magyar
földön lakik”. Egyesek mosolyognak,
nyilvánvalóan ismerik a rejtélyt. Aachen
egyik városrészét ugyanis „Hunsbenden”-nek, azaz „Hunok földjének” ne
vezik. Vagy Attila seregéből telepedett
le itt egy kis csoport, vagy — valószí
nűbb — későbbi időkben nevezték el
hunoknak a letelepedő, feltehetően ma
gyarokat. Nem egyedülálló tény, a kö
zeli Lüttich—Liége-ben van ősi elneve
zésű „Magyarnegyed”. Akkorról meg
maradt a név. Mi marad utánunk ?
Búcsúzás előtt kérdezem a Szent László-zászló eredetét.
— Gavallér Béla festette MönchcnGladbachban az egyházközség kérésére
tíz evvel ezelőtt. Azóta vigyázza közös
ségünket.
És Ö bizonyára jól is vigyázza, de
mi ? Gondolom magamban.
— Vigyázzon rád az úton és hozzon
vissza mihamarabb — búcsúztat István
atya.
FO
MEGJELENT A KATOLIKUS
MAGYAROK VASÁRNAPJA
1990-es évkönyve !
Az évkönyv tanulmányokat, elbeszéléseket,
vallásos írásokat és költeményeket tartalHl.az„a
hasábjairól ismert íróktól és
költőktől. Ara: 8.— US 8 -I- 1.— $ portó.
Megrendelhető a KMV könyvosztályán:
P. O. Box 2464, Youngstown, Ohio 44509
USA. ® (216) 799 2600; FAX (216) 799 3335.

FELVÉTEL
AZ ISKOLATESTVÉREK SZERZETÉBE
A Keresztény Iskolatestvérek férfi-taní
tószerzete felvesz tagjai közé a 17. életév
től kezdve bármilyen korú jelentkezőket,
akik hajlamot és isteni hívást éreznek ar
ra, hogy életüket a gyermekek és az ifjú
ság tanítása és valláserkölcsös nevelése
szolgálatában Istennek szenteljék. A szer
zet tagjai nem felszentelt papok, hanem
egyszerű fogadalmas testvérek, mivel élet
céljuk nem a lelkipásztorkodás, hanem ki
zárólag a tanítás-nevelés minden változa
ta, kezdve a népiskolától középiskolákon és
kollégiumokon keresztül egészen az egye
temig (az USA-ban pl. egyetemet is tart
fenn a szerzet).
Érdeklődök írjanak felvételért vagy in
formációért a következő címre — lehetőleg
németül: Provinzialat des Schulbrüder,
Postfach 36, A-1215 Wien; vagy pedig ma
gyarul: Nagy I. Kolos, Laubegg 1, A-8412
St. Georgen.
A belépéshez jelenleg szükség van a né
met nyelvismerétre, mivel a magyar noviciátus 1950 óta nem működik.

KÖNYVESPOLC
HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR:„KERESZT
A PORBAN...". Katolikus Magyarok Va
sárnapja. Youngstown, Ohio, 1989, 63 ol
dal, számos képpel.
Nehéz lenne, talán lehetetlen is ponto
san meghatározni az írásnak irodalmi mű
faját. Történelmi emlékeztető? Tetemrehívás? Vádirat? Mindegyikből van benne
valami. Emlékeztetni akar 1956 kései már
tírjaira, elsősorban gyerekekre., asszonyok
ra, akiket sokszor évekkel később végez
tek ki, és akikről a legritkábban esik szó.
A szerző hiteles szövegidézetekből indul
ki, mint ahogy a sajnos gyengén reprodu
kált képek javarésze is dokumentum. A
forrásidézetekhez fűzi gondolatait. így lesz
az írás leleplező és megrázó vádirat. De
büntetést nem kíván, nincs szó megtor
lásról, bosszúról. Ez teszi igazán keresz
ténnyé a kis könyvet.
B. T.

SZENT JÓZSEF ÜNNEPÉRE (márc. 19)

A JEGYES
Szép almapiros arca csupa készség.
Ruhája durva és kopott a válla.
De mindig tiszta szalmaszín szakálla
S öreg szeme, mint júniusi kék ég.
Szorgoskodik a szilfaerdő alján.
Fát döntöget, mint régimódi ácsok.
Körötte zöldveres harkály kopácsol
S a táj egy szent titoktól szinte halvány.
A munka mellől gyakran néz vigyázva
Az elvarázsolt tömjénszagtl házra,
Hol Mária szent ihletben dalolgat.
Fohászkodik. A távolba mereng el
És este vágyó, álmatag szemekkel
Soká nézi az ostyaszínű holdat.

Harsányi Lajos (1883—1959)

Hírek — események
II. János Pál pápa a csehszlovák kor
mány és a püspöki kar meghívására, elő
reláthatólag április második felében, né
hány napos látogatásra Csehszlovákiába
utazik.

*

A gyulafehérvári püspöki irodaigaz
gató, Csíki Dénes, a Német Katolikus
Hírügynökség (KNA) munkatársának
adott interjúban kijelentette, hogy a
romai katolikus egyház Romániában
igyekszik a nemzetiségek közti megbé
kélést szolgálni. „Mindent támogatni
akarunk — mondotta — ami jó, és min
denkinek segíteni akarunk, hogy vala
mennyien békében és barátságban él
hessenek”. Csíki Dénes reményének
adott kifejezést, hogy hamarosan sor
kerülhet a Szentszék és Románia közt
a diplomáciái kapcsolatok újrafelvételere es hogy valamennyi egyházmegye
élére újból püspök kerül. Az erdélyi
egyházmegyék közül Nagyváradnak,
Szatmárnak és Temesvárnak, Moldvá
ban pedig Jasi-nak (Szászváros) nincs
püspök-főpásztora.

*

Romániában az elmúlt években jól
szervezett ellenállási hálózat létezett fő
leg a katolikus és református lelkészek
körében — írja a nyugatnémet „Die
Welt” című napilap. 1989 májusától az
év végéig több mint 40 katolikus és re
formátus lelkész írta alá azt a három
felhívást, amelyben kérték az egyházi
vezetőket, hogy figyelmeztessék a Ceausescu-rcndszert a reformok szükségessé
gére. A cikkíró Tőkés László, „a temes
vári hős” mellett névszerint megemlíti
Csato Béla sepsiszentgyörgyi és Gergely
István Csíkszeredái plébánosokat, akik
a felhívási akció vezető személyiségei
voltak.
m

f Noszlopi László
1901 -1990

„Elnyerte a jóhalál kegyelmét”. —
Ez az első gondolatunk, olvasva a Bu
dapestről küldött gyászjelentést, amely
tudatja, hogy dr. Noszlopi László egye
temi magántanár 1990. január 4-én, „de
rűsen viselt hosszú betegség után, éle
tének 89. évében, szentségekkel megerő
sítve csendesen elhunyt”. Ezek az egy
szerű, a szokott sablontól azonban el
térő sorok bennünk inkább békés meg
nyugvást, semmint fájdalmas sajgást
ébresztenek. Pedig közel állt hozzánk.

Budapesten született, egyetemi tanul
mányait is itt végezte, 1924-ben Pauler
Ákos tanítványaként doktorált filozó
fiából. Bölcseleti szemléletét olyan nagy
tudósok alakították, mint Eduárd Spranger és Dietrich von Hildebrand, akik
nek előadásait Berlinben, illetve Mün
chenben hallgatta. A budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetemen az
etika magántanára lett és az ő irányí
tása mellett működött a Fővárosi Lélek
tani Laboratórium. A pszichológiában
az orvospszichológus Ranschburg Pált
és a világhírű Szondi Lipótot tekintette
mesterének. Főbb művei: A szeretet
(1932), A világnézetek lélektana (1937),
Emberismeret (1942), A szeretet lélek
tana és bölcseleté (1944), Megmentő és
felemelő szeretet (1975). Joggal írja ró
la a Bécsben élő filozófiai író és újság
író, Hanák Tibor: „Ha áttekintjük mű
veinek listáját, az a benyomásunk tá
mad, hogy voltaképp egyetlen nagy té
mát járt körül egész életében, egyetlen
fogalomra építette filozófiai mondani
valóját: a szeretetre. Szerinte a szere
tet átjárja, át kell járnia életünket ah
hoz, hogy valamihez vonzódni és ezáltal
bármit is megismerni tudjunk; ahhoz,
hogy jót cselekedjünk; ahhoz, hogy él
jünk”. (Az elfelejtett reneszánsz,1981.)
tíz a tény, hogy Noszlopi László ön
magát katolikusnak vallotta és vallását
szigorúan gyakorolta is, és hogy „A
meghamisított szellem korszaka” címen
jelent meg könyve 1946-ban(l), kétsze
res ok volt arra, hogy 1948-tól kezdve
kirekesszék a magyar tudományos élet
ből.

Az „Életünk” nem kis büszkeséggel
sorolhatta munkatársai közé, hiszen éve
ken át számos alkalommal tisztelte meg
lapunkat mély gondolatokban gazdag
írásaival. Szeretettel őrizzük emlékétSzamosi József

HOZZÁSZÓLÁSOK

IMRÉBŐL AMERIKA!
Jákli István: „Amerika nevének szár
mazása", Életünk 1990 február.

Amerika neve kétségen kívül az Amerigo-ból származik, az Amerigo viszont
Emerico-ból. És honnan az Emerico? A
latin Emericus-ból. Ez eddig elég nyilván
való. De nyomozzunk tovább.
István királyunk német apósa, Henrik
nevére keresztelte fiát. A Henrik név a
magyarban Emrik, Imrik, Imreh, Imre
alakot kapott. (A székelyek az Imrét ma
is mondják Emré-nek!) Középkori okleve
leinkben a Henricus, Enricus és Emericus
alak egyaránt előfordul. A szentek jegy
zékébe végülis Emericus-ként került. így
lett végülis az Emericus-ból olasz földön
tájszólásban Emerigo, Amerigo. Közvetle
nül tehát a magyarból jutott az olaszba s
nem a germánból. Az olasz nyelv világo
san különböztet: Imre = Emerico; Henrik
= Enrico. A magyar szent nevét Nagy La
jos hadjáratai vitték el Itáliába, ahol
ugyan elég ritka, de mégis használt név
lett.
Sz. J. (München)

1990. március
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AUSZTRIA
Innsbruck: Halottunk: Röviddel kará
csony előtt elhunyt Jausz Tibor, életének
74. évében. Budapesten született és itt Ti
rolban a magyar ifjúság egyik elhivatott,
keresztény és nemzeti érzésű nevelője volt.
Testvére Jausz Emil is a volt innsbrucki
magyar iskola tanára és nevelőj eként mű
ködött éveken át. Mindketten a Hall-i vá
rosi temetőben nyugszanak és hisszük,
hogy elnyerték az örök élet koronáját a
jutalmazó Isten kegyelméből!
Linz: Halottaink: Sokszor a beszentelés
lefolyása, a gyászolók szép száma, a csa
lád és az ismerősök megindultsága. szeretetének megnyilvánulása sokat elárul az
elköltözött nemes egyéniségéről. így volt
ez Albert Mihály testvérünk (Wels, Ungarnstr. 10) búcsúvétele alkalmával is. Ja
nuár 2-án hunyt el 64 éves korában és 9-én
végezte a beszentelést dr. Horváth Géza
hittanár. A magyar szentmisék állandó hű
séges résztvevője volt, sőt akárhányszor a
welsi pályaudvarról ő vitt be kocsiján a
templomba, és ö is hozott vissza a pálya
udvarra. Csak hálával tudok rá visszaem
lékezni. — Meghalt Mészáro's Teréz honfi
társnőnk (Melissenweg 14), 93 éves korá
ban. — Ugyancsak elhunyt Szép Tamás
honfitársunk (Hamoderstr. 2), 30 éves ko
rában. — Nyugodjanak békében!
BELGIUM
Születések: Hiibncr Thibault Béla, II. T.
Béla és Elisabeth Cortes fia, Lacaune-ban;
Cziglényi Lya, C. Jean és Annick leánya,
Luxembourg-ban; Krcmer Ludovic, Viktor
és Tápay Valéria fia, Romsée-ban. — Nö
vekedjenek erőben, egészségben!
Házasságot kötöttek; Szöcs Sophie és
Dominique Claude, Embourg-ban. — Él
jenek boldogan!
Halottaink: Orosz Mihály né sz. Pilipic
Mária, 81 éves korában, Charleroi-ban. Ko
sán Ferencné sz. Turtsánszky Teréz, 77
évesen, Eisdenben. Csík János, Führinger
Mária férje, 68 éves korában Marcinelleben; Nagy Istvánná sz. Urbán Éva, 59 éve
sen, Gosselies-ben; Pálos Árpád, 65 éves
korában, St. Nicolas les Liége-bcn. Klimcnt
Mátyás, 52 évesen, Liége-ben. — Nyugod
janak az Űr békéjében!

FRANCIAORSZÁG
Lyon: Keresztclés: Zsombok Jérémy, L‘Isle-d‘Abeau-ban.
Szentségi házasságot kötöttek: Németh
Imre és Papé Nathalie, Tourette-sur-Loupban; valamint Molnár László és Michelon
Monique, Lyonban.
Az örök hazába költöztek: Horváth Ilo
na, Ferences Mária Misszionárius nővér,
75 éves korában Szigetmonostoron elhunyt.
Tunéziában és Marseille-ben szolgálta

GYERGYÓBA SEGÉLYAKCIÓT SZERVEZ
Zsongor Anikó az Eichstátt-i Püspökség és
a Neumarkt-i Caritas teljes támogatásá
val. A német szervezetek kérik az akció
magyarok részéről való támogatását. így
kérjük a különféle jellegű segélyadomá
nyokat (főleg orvosi műszereket, gyógy
szereket, anyagi segítséget) a következő
kontóra utalni át: Anikó Zsongor, Sparkasse Neumarkt, Konto-Nr.: 595090, BLZ
760 520 80, „Spendc fiir Siebenbiirgen" cím
re. Részletes információért Zsongor Anikó
bármikor felhívható telefonon a (091 81)
3 01 35 számon.

MEGHÍVÓ
A müncheni Német-Magyar-Társaság a
Pálvölgyi koncertiroda közreműködésével
1990. március 24—26 között Magyar Kultúrnapokat rendez a müncheni Gasteig
Kulturcentrumban, Rosenheimer Str. 5. A
rendezvény Dr. h.c. Alfons Goppel ny. mi
niszterelnök és herceg Max in Bayern véd
nöksége alatt áll.
Program:
Március 24, szombat, 20 órakor a CarlOrff-Saalban a budapesti Téka-együttes
népitánc és -zenei bemutatója. Belépődíj:
14. — és 26.— DM között. Diákoknak (esti
pénztárnál) 14.— DM.
Március 25, vasárnap, 20 órakor a Kleine
Koncertsaalban Klaviertrio Adorján (több
szöri Bundesdeutsche ifjúsági zenei nyer
tesek): Mozart Klaviertrio G-Dur KV 564;
Kodály Duó für Violine und Cello; Mendelsohn-Bartholdy Klaviertrio d-Moll.
Duó Bertók: Mozart sonate B-Dur KV 454;
R. Strauss Sonate Es-Dur op. 18. Belépő
díj: 20.— DM. Diákoknak (esti pénztárnál)
15. — DM.
Március 26, hétfő, 19 órakor a Vortragssaal dér Bibliothekban vetítettképes elő
adás Erdélyről. Bodor Ferenc (Budapest)
oki. könyvtáros a magyarok, németek és
románok közös hazájáról. Belépődíj 5.—
DM. Diákoknak (esti pénztárnál) 3.— DM.
Jegyelővétel: Gasteig rezerválás
(089)
4 80 98-614; vagy Amtliches Bayerisches
Reisebüro (abr) Neuhauserstr. 9; vagy
Deutsch-Ungarische Gesellschaft Oberföh
ringer Str. 40. 8000 München 81.
(089)
98 37 33.
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rendjét és a magyar kolóniát, amelynek
Marseille-ben ő volt a lelke. Vittingcr Fe
renc, 76 éves korában, Echirolles elhunyt.
Hornyák Irén sz. Várhegyi, 75 éves korá
ban, Aubignosc-ban elhunyt. Fülöp Albert,
55 éves korában Lyonban meghalt. Tóth
László, 69 éves korában, Lyonban elhunyt.
Pilisen temették. Az örök világosság té
nyeskedj ék nekik.
A szentkeresztségben részesültek: Cscrcsznyák Betty-RoSalie, Cs. Erik és Tollú
Nathalie leánya, 1989. június 17-én. Párizs
ban. Jankovich Elisabeth Mária Stcfanie,
J. István és Buderer Ágnes leánya, 1989.
október 29-én, Pairs-ben. Adorian Mathilde
Mária Antónia Ágnes Beáta, A. Philippe
és Winkler Judith leánya, 1989. november
18-án, Párizsban; Jelena Christian Péter
Laurent. J. Ferenc és Hutter Márta fia,
1989. november 25-én; Machelart Kcvin
Jean, M. Philippe és Szarvas Elisabeth fia,
1989. december 28-án.
Szentségi házasságot kötöttek: LasSus
Dominique, L. Jean és gróf Hadik Ilona
fia házasságra lépett Rooy Carolinc-nal
1989. december 9-én, Párizsban.
Az örök hazába költöztek; Tóth Mikiósné sz. Czajlik Klára, szül. Budapesten, 1902.
augusztus 15-én, elhunyt 1988. január 2-án,
St. Mandé-ban; Juhász Dénes, szül. 1937.
szept. 27-én, elhunyt 1989. júl. 19-én. PetitClamarban; Sinka Mária, 1989. okt. 26-án,
Párizsban; Sarlay Miklós, 1989. szeptember
30-án, Párizsban; Nyáry Pálné, sz. Sebök
Jacquelinc, 50 éves korában, 1989. okt. 1-én,
Bagneux-ben; de AndreánSzky Mária szül.
Merkl, 1989. okt. 16-án, Mulhouse-Pfastadtban; Acéivári Andrásné sz. Forró Julian
na, 88 éves korában, 1989. dec. 19-én, Tourcoing-ban; Weisz Antal, 86 éves korában,
1989. dec. 28-án, Sevran-ban; Lassus Jean,
gróf Hadik Ilona férje, szül. 1928. szept.
25-én, elhunyt 1990. január 26-án, Párizs
ban. — Az örök világosság fényeskedjék
nekik!
HOLLANDIA
A szentkeresztségben részesültek: 1989.
szeptember 17-én, Zutphen-ben Tímea Ró
zsa Mária, Ferdinand Corbet és Györgyi
Maácz elsöszülött kislánya; Bereczki Tibor,
1989. december 17-én Hengclo-ban.
Elsőáldozás; Lecuwaardcn-ben, 1989. de
cember 3-án a Szent József kápolnában, a
magyar szentmise keretében járult az első
szentáldozáshoz Rektor László, R. László
és Kasza Edit kis fia, valamint Hegedűs
Miklós, H. Miklós és Varga Ibolya kisfia.
A jó Jézus áldja, szeresse és segítse kis
elsőáldozóinkat és kedves szüleiket is.
Halálozás: Gizella Groenevvegen-Wondrák, 81 éves korában a betegek szentségé
vel megerősítve elhunyt. A magyar szent
misék látogatója volt. 1989. szept. 29-én
temettük Den Haagban; Hosszú szenve
dés után a betegek szentségével megerő
sítve hunyt el a mindenki által szeretett
Horváth Katalin, 53 éves korában. Teme
tése 1989. november 17-én volt Sittardban;
60 éves korában váratlanul hívta magához
a jó Isten Muray Endre (Bandi) testvérün
ket és barátunkat. November 26-án még
velünk volt a venloi magyar szentmisén.
1989. december 11-én temettük Blerickben; özv. báró Blomberg Gyuláné sz. Jobaházy Döry Ilubcrta, a betegek szentsé
gével megerősítve 80 éves korában költö
zött el közülünk. Hosszú szenvedését türe
lemmel viselte. A magyar szentmisék hű
séges látogatója volt. Temetése 1990. feb
ruár 6-án volt Den Haagban. — Adj Uram,
örök nyugodalmat meghalt testvéreinknek.
NÉMETORSZÁG
Mannheim: Halottunk: Gengné sz. Vizoli Róza, életének 87. évében Mannheimben elhunyt. Ugyanitt adtuk meg neki a
végső tiszteletet. Hamvai pedig szeretett
hazájában, Erdélyben várják majd Isten
feltámasztó szavát.
München: Szentségi házasságot kötött
Gáspár Ildikó és Fcndt Stcfan Wcrner 1990.
febr. 10-én. Kívánunk az ifjú párnak kö
zös életútjukon sok boldogságot és Isten
bőséges áldását.
Halottunk: Molnár Lajos, 82 éves korá
ban, Münchenben, 1989. november 26-án
elhunyt. Temetése december 4-én volt a
müncheni Ostfriedhofban. Nyugodjék bé
kében.

SVÁJC
A keresztség szentségében Isten kegyel
mi gyermeke és az Anyaszen tégy ház tagja
lett Árvái Béla György Márk, A. Béla és
Vukovics Mária második gyermeke. A ke
resztelés 1989. december 24-én volt a Lausanne-i magyarnyelvű szentmise kereté
ben, melyet ez az örömteli esemény még
ünnepélyesebbé tett. A lelkében újjászüle
tett kis gyermek növekedjen korban, jó
ságban és kedvességben Isten és emberek
előtt, szüleinek és hozzátartozóinak nagy
örömére. A szülőknek sok kegyelmet, és
türelmet kívánunk a gyermek neveléséhez.
Az örök hazába költöztek: Gcnf: Meskó
Zoltán, Erdély szülötte, 64 éves korában
1989. december 25-én hosszas, gyógyítha
tatlan és szenvedésteli betegségében szólí
totta öt magához az élők és holtak Istene.
Biére-ben (VD) Kóczán Károlyt, 65 éves
korában, december 27-én, hosszas beteg
ség után szólította el az Úr. A község és
környéke nagyon sok nem-magyarjának

jelenléte a temetésen, bizonyíték arra, hogy
nagyon is tisztelt és megbecsült honfitár
sunk volt. Protestáns templomból történt
a temetés (a katolikus túl kicsi lett volna).
A katolikus temetési szertartást a magyar
Himnusz dallamával fejeztük be. Ez a
nemzeti imádságunk minden nem-magyart
is különösen meghatott. Le Locle-ban (NE)
Vámos Ernő, 1989. december 29-én, a be
tegek szentségével megerősítve, hosszas
szenvedés után, 74 évesen visszaadta ne
mes lelkét Teremtőjének. Hívő, gyakorló
katolikus volt, kora ellenére magyar nyel
vű szentmiséken még ministrált is. A min
denható és irgalmas Isten adjon halottainknak örök békességet és nyugodalmat, a
hátramaradottaknak pedig vigaszt és lel
ki erőt.
Az élet és halál Ura, tragikus körülmé
nyek folytán Bienne-ben magához szólítot
ta Gyertyánffy Gyurit, 29 éves Lausanne-i
lakost január végén. Hosszú évek küzdel
mei után immár egyenesbe jutott életpá
lyája hirtelen befejeződött. Kapcsolatát a
jó Istennel mindig megtartotta. Egyik bi
zonyíték erre, hogy mindig magával hord
ta a Szentírást, s azt forgatta. Isten irgal
mába ajánlva jószívű életét, érzékeny lel
két. A Lausanne-i temetőben vettünk bú
csút tőle. Az örök világosság fényeskedjék
neki! — Itteni hozzátartozóinak a Minden
ható adjon lelki megnyugvást és erőt: öz
vegy édesanyjának és fiatal öccsének.
ART
DÉMÉNAGEMENTS S. A.
Szállítási vállalat.
Szállítások belföldre és külföldre,
tengerentúlra — légiszállítással is —
költözködés, bútorraktározás,
külföldi szállítmányoknál a vám
elintézése.
Magyarországra is szállítunk !
Az összes keleti és nyugati államokba
oda - vissza szállítunk.
Magyarországi képviselőnk:
Trans COOP, Honvéd utca 28
H-7400 Kaposvár <5? 0036 (82) 13 - 877.
Magyaroknak kedvezmény!
ART Déménagcmcnts 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.

AUSZTRÁLIA
Eredményes fényképes házastárske
reső. Egyedülállók ismerkedjünk vi
lágszerte ! Üzenet önökhöz és a vi
lágon szétszórtan élő magyar
egyedülállókhoz !
Amennyiben ön egyedülálló és be
csületes házastársra vágyik, és e cél
ból segítségre is van szüksége, for
duljon bizalommal a világon nagyrabecsült, Ausztráliában egyetlen ma
gyar nyelven működő ismert házas
társ kereső szervezetünkhöz, amely
1985 óta működik Ausztráliában. Eh
hez a házasságközvetítő központhoz
eddig már nagyon sok egyedülálló
fordult érdeklődésével és sok, min
den korhoz illő, magyar nyelvet tudó
előfizető tagunk van, akik részére is
megjelenik a fényképpel is ellátott,
úgynevezett „KIS ÚJSÁG", amelyben
ön is megtalálhatja régóta keresett
kedvesét. Kis Újságunkat légipostán
küldjük a világ minden tájára, a tag
sági díj befizetése után. Bővebb fel
világosításért írjon magyar vagy an
gol nyelven. A levélhez csatoljon 5.—
US vagy ausztrál §-t, 10.— DM-et
(nyugatnémet márkát), vagy ennek
megfelelő értékű konvertibilis valu
tát a válaszlevél kezelésére és költ
ségére. Küldje el légipostán az alábbi, állandó címünkre. A Globalcontact csak magyar nyelven adta ki a
KIS ÚJSÁGOT és magyarul is vála
szol a levelekre !
GLOBALCONTACT, „É,G,2,MR,9 X.“
P.O.Box 325. Sunshine. Victoria 3020,
Australia.
Kérjük a borítékra és levelére a cím
zést nyomtatott nagybetűkkel olvas
hatóan írni, levelét jól leragasztani
és légipostán elküldeni.
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JOGOSÍTVÁNY ! TANFOLYAM ÉS
VIZSGA MAGYARUL.
Gyors, alapos, eredményes ! Oktató:
Farkas Béla. Cím: Fahrschule Schechinger, Lindwurmstr. 60, 8000 Mün
chen 2. ® 77 66 82, 15.00—19.00 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
Házasságközvetítő iroda családi okok
miatt eladó! Jelige: „Biztos megélhetés".
Budapesti, 37 éves elvált nő, 160/54, bar
nahajú, megismerkedne korban hozzáillő
férfival. „Lehetnénk együtt" jeligére a ki
adóba.
Szoba Londonban, olcsón reggelivel vagy
anélkül, úgyszintén két hálószobás nyara
ló kiadó egész éven át az essexi tenger
parton. „Anglia" jeligére a kiadóhivatalba.
Nemzetközi társkeresés! Bemutatkozó le
veléhez kérjük mellékelje fotóját. Schweiz,
6020 Emmenbrücke, Postfach 1226.
Palicson (Jugoszlávia) nagy összkomfor
tos családi sarokház 7 szoba, 2 fürdőszo
ba 2 konyha, márványlépcsö, telefon stb.
70Ó m2 kerttel eladó. Érdeklődni NSZK te
lefon (022 02) 5 42 05, vagy (022 36) 6 16 31,
vagy „Palics" jeligére a kiadóba.

APRÓHIRDETÉSEK
Dr. med. Mayer Zoltán György német és
magyar jogi és gazdasági hites, angol, hol
land, francia, olasz, román könyvfordító.
6600 Saarbrücken 3, Graf-StauffenbergStr. 59. Telefon: (0681) 81 62 32
Akar ön 20.000.— DM kezdőtőkével ca.
805.000 DM-át nyolc év után, vagy 2.600 —
DM kezdőtőkével ca. 778.000 DM-át 21 év
után kézhezkapni, vagy tőketörlesztés nélkül
építkezni, vagy bármilyen kölcsön s pénz
ügyietekkel kapcsolatos díjmentes tájékoz
tatásban s ugyancsak díjmentes ügyletle
bonyolításban részesülni? Forduljon biza
lommal Pontai Bélához, az OVB bonni mun
katársához. Lübener Weg 3, 5300 Bonn 1.
Frankfurt vagy környékéről németül
perfektül beszélő hölgyet (lehet egyete
mista is) keresek kellemes telefonhang
gal különböző adminisztratív munkákra.
„Frankfurt" jeligére a kiadóba.
Eladó a Vizsolyi Biblia ó-magyar nyel
ven, 1590-ben nyomtatott, keveset hasz
nált, egész bőrkötésben, 686 oldal. Károlyi
biblia, 232 oldal, 1590-ben nyomtatott, ke
veset használt, egész bőrkötésben. Faximilia kiadás. ^2“ Bonn. 23 26 81, 9—13 óráig.
Házi sós és édes teasütemények, házi
tészták nagy választékban magyar alap
anyagból frissen nálunk megrendelhetők.
Kérje árlistánkat. Fa. Kovács, ® (022 54)
7175, Trierer Str. 37, 5354 WeilerswistGross Vernich.
Zenetanán diploma megszerzése előtt
zeneelméletet és csellóoktatáist vállalok
magyar nyelven, óránként 25.— DM-ért.
Telefon: (0 89) 78 63 69 (esténként).
49 éves özvegyasszony keresi azt a be
csületes férfit, aki megértő élettársa lenne.
Kalandorok kíméljenek. Főleg Nürnberg
és környékéről várok válaszokat. Jelige:
„Kölcsönös szeretet".
Mielőtt kapuzárás előtti pánikba esnék,
szeretném Öt megismerni. Egy Dél-Németországban élő 50-en felüli férfi. Jelige:
„Szeretet és szerelem".
Svédországban élő 26 éves lány keres
káros szenvedélyektől mentes társat házas
ság céljából. „Tavaszi esküvő" jeligére.
Franciaországban élő, magyarul beszélő
43 éves, csinos, értelmiségi, intelligens nyu
godt természetű, lelkileg kiegyensúlyozott
hölgy tartós kapcsolat lehetőségében meg
ismerkedne: erős jellemű, férfias, magas,
becsületes, szerény, nyugodt természetű,
hű magatartású, tudományos-értelmiségi
személlyel tiszta kapcsolat reményében.
„Megtaláltalak" jeligére a kiadóba.
Diplomás, 60 éves, még dolgozó barát
nőm részére keresem hozzáillő férfi isme
retségét. „Megértés" jeligére a kiadóba.
Intelligens, lehetőleg özvegy férfi isme
retségét keresem 60 éves korig. Jó megje
lenésű, otthonnal, nyugdíjjal rendelkező
55 éves özvegyasszony vagyok. „Anyagilag
biztosítva" jeligére választ a kadóba.
Keresek egy magyar férfit, aki nagyon
igényes magára, kinek az otthonából hi
ányzik egy 59 éves magyar asszony, aki
jól főz és szolid. Megkereső levelét „Nyugat-Európa" jeligére a kiadóba kérem.
Pécsett, villanegyedben, 360 négyszög
öles területen lévő 4 szobás, összkomfortos
családi ház garázzsal eladó. Érdeklődni le
het 18 óra után. Telefon: (0208) 60 97 36.
Eladó Budapesttől 20 kilométerre, főút
melletti, kétszintes, téliesített, díszkertes
nyaraló. Telefon: 00361 1850 676.
Segítsetek az erdélyieken! Erdélyből szár
mazó fogorvosnő, elismert diplomával, sze
retne asszisztensként elhelyezkedni egy né
metországi fogorvosi rendelőben. Telefon:
(091 86)14 90.
38 éves, elvált asszony, két kiskorú gyer
mekkel munkát keres, ápolónői képesítés
sel. Római katolikus családnál, idős beteg
ápolását vállalom. (Vagy egyházi intéz
ménynél.) Gyermekek iskoláztatása és la
kás szükséges. Német nyelvet nem beszél
jük. „Szeretet nem múlhat el" jeligére.
Figyelem! Leányfalun Budapesttől 26
km-re gyógyvizes strandfürdő közelében
kertes bungalow 3 személyre, júliusra és
augusztusra kiadó. Nyitott veranda tetővel,
tussoló meleg vízzel, WC, főzési lehetőség.
Cím: Kováts Menyhért, H-1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 4. ® 1168 597.
Apa és fia (TV-müszerész, autófényező)
keresnek szponzort, aki segítségükre lenne
németországi letelepedésükben. Bármilyen
másjellegű munkát elvállalnának. A fel
merülő költségeket visszatérítjük. „Meg
bízhatók" jeligére a kiadóba.
ÜDÜLJÖN A BALATON PÁRTJÁN! Vil
la Boglárlellén, saját parttal, 6—7 személy
részére, teljes komforttal, héti turnusban,
július közepéig még kiadó. ® (CH-Zürich)
este: 730 45 23, napközben 438 78 58.
Nagysikerű erdélyi festőművész Petkes
József, ez év szeptemberében Kölnben mu
tatja be festményeit, eladással egybekötve.
Szívesen elvinnénk a képeket más váro
sokba is érdeklődés esetén. Ki tudna meg
felelő termet rendelkezésre bocsájtani? A
szervező bizottság nevében: Haenlein Ka
talin, 4400 Münster, Birkenheide 57.
Bentlakásért és havi 400 DM-ért, napi
4—5 órás munkát vállalok megegyezés sze
rint. Segédházfelügyelöi, kerti munka, gaz
daságba, vagy háztartási munka Stuttgart
vagy Heilbronn környékén. „Jó szolgálat"
jeligére a kiadóba.
Gyógyulni vágyók! Béres cseppet folya
matosan biztosítunk. Ara: 40.— DM + szál
lítási költség utánvéttel. Telefon: (023 31)
87 04 01 és 15190.
DIÓSZEGIÉT TIBOR, hites tolmács és
fordító, magyar-német és német-magyar,
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerttr. 249,
D-4040 Neuss. Telefon: (021 01) 54 13 17.
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Mielőtt valahol pénzt befektetne,
invesztáljon először egy objektív,
szakszerű és diszkrét tanácsadásba!!!
* Hogyan tudnám céltudatosan a
vagyonomat felépíteni?
* Nehezen megdolgozott pénzéért
15%-os évi kamat.
* Szeretne aranyat legálisan 30 “/o-kal
olcsóbban vásárolni?
4: Házépítés? De hogyan?
Irodánk segít problémáinak megoldá
sában! Hívjon fel bennünket !
KONRÁD, "S? (052 41) 5 90 31
10.00—12.00 és 14.00—16.00 óra között.
„T É T í N Y“ Ungarischc Spezialitiiten
— Inh.: O. Baycr —
Kreitmayrstr. 26 - 8000 München 2
Telefon: (0 89) 1 29 63 93 és 4 30 44 98
NYITVATARTÁSI IDŐ : “^3853!
csütörtökön és pénteken 8.30 —18.00 óráig,
szombaton 9.00—13.00 óráig.
8.90
Somlói juhfark
1 liter 5.70
Balatoni olaszrizling
1 liter 5.70
Balatoni kékfrankos
6.80
Debrői hárslevelű
7.20
Badacsonyi kéknyelű
7.30
Badacsonyi szürkebarát
6.80
Soproni kékfrankos
7.30
Villányi burgundi
6.80
Csopaki rizling
7.30
Zöldszilváni
14.50
Tokaji aszú 4 puttonos
12.50
Tokaji aszú 3 puttonos
10.50
Tokaji szamorodni
24.50
Vilmos körtepálinka
27.—
Kecskeméti barackpálinka
24.50
Cseresznyepálink a
32.—
Kosher szilvapálinka
Beverage Bitters (Unicum) 0.5 liter 16.—
1 kg 27.—
Pick szalámi
1 kg 25 —
Csabai
1 kg 23.
Gyulai
1 kg 19 —
Házi kolbász
1 kg 12.50
Disznósajt
1 kg 12.50
Véres- májas hurka
Yl kg 3.80
Tarhonya, kockatészta
0 7 liter 4.90
Paprika káposztával
2 liter 10.50
Paprika káposztával

MAGYAR BOROK. PÁLINKÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,
olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat.
JOSEF UDVARHELYI ff (0 911) 35 79 21
Virchowstr. 45. D-8500 Nümberg 10

Fényképes magyar levelezési társaság
keres korhatár nélküli tagokat házasság,
társasutazás céljából. Kérem írjon az aláb
bi címre és kérjen részletes felvilágosí
tást. Dobol' Etelka, Frejs vág 10, S-145 71
Norsborg.

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.
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IJ É L Y E G G Y Ü .1 T ŐK!
Minden magyar bélyeget
hiányjegyzék alapján szállítunk!
— Kérje ajánlatunkat ! —
Specialitások: Levelek. - Ritkaságok.
- Zeppelinrepülések. - Tévnyomatok.
- Különlegességek állandó vétele és
eladása.
Kérje díjtalan készletjegyzékünket.
TÁLAS & PARTNER AG
Rosenbcrgstr. 70, CII-9001 St. Gálién
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FIGYELEM !
FIGYELEM !
TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS !
A müncheni magyar főlelkészség és
az Életünk új hívószáma:
(0 89) 9 82 80 52.
A Cserkészbarátok Egyesülete
(FőtiSztelendő Kölley György) csak a
(0 89) 9 82 80 53 hívószámon érhető el.
A Müncheni Magyar Katolikus Misszió
hívószámai maradnak:
(0 89) 98 26 37 - 38.

RÁTII MÁRTA, hites fordító,
magyar-német és német-magyar for
dításokat vállal. St.-Veit-Str. 6
8000 München 80,
(0 89)436 23 50.
65.000 DM-ig kaphat ingyenes állami
hozzájárulást (Wbaugesetz 3. Förderungsweg) lakásvásárlásra. Miként kaphatja ezt
Ön meg? Mi informáljuk önt. CsikyStrauss András oki. közgazda, pénzügyi
tanácsadó. An dei' Herrenwiese 92, 6000
Frankfurt 71, ® (0 69) 35 84 46.

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEI..
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ÉRTÉKES AJÁNDÉK !
Padányi Viktor:
Történelmi tanulmányok
12.— $
Májusi fagy
10.— $
A nagy tragédia I-II.
szintézis
22.— $
dr. Szilvay Gyula: A magyar és
testvérnépek őstörténete
12.50 $
Ferdinandy Mihály: Ellenszegülök
(Apám és 3 nemzedéke)
14.— $
Fábián József: Budapest a Duna
gyöngye
9.— $
Baráthosy—Balogh Benedek:
Sumérok-Szittyák-Östuránok 8.— $
Füry Lajos: A bécsi színjáték
történelmi regény trilógia
22.— $
Sziitnyai Zoltán: Még ég a láng
— korrajz
12.— $
Nyíró József: Néma küzdelem 16.— $
Megrendelhetők: DR.FABÖ LÁSZLÓ
22 Hancock Str., San Francisco,
CA 94114, USA.

RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre és
németről magyarra. Goethestr. 32, 8000
München 2.

DICSŐSÉG 1956 HŐSEINEK !
„ Magyarország lángokban “ Video
film, 69.—■ DM -I- portó. ÁDÁMFI Videó. Postfach 29, D-5100 Aachen.
Több mint 100 magyai- filmvideo.
Telefon: (02 41) 17 33 55.

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Hirdettem 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.
S 8— DM 15.—
Vecsey József: Emlékezés Mindszenty
bíboros édesanyjára. 255 oldal.
S 8.— DM 15.—
Mindszenty Dokumentation: Ungarns
Kirche lm Kampf (II). 335 oldal.
S 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. Gcrmany
M. SZERDAY - Mctropolitan Buchhandlung
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ
Sír.
M. Mitchel: Elfújta a szél, I-II. köt. 80.Harsányi: Magyar rapszódia
69.-—
P. Howard (Rejtő): Vesztegzár a Grand
hotelben, + A szőke ciklon
30.—
Ady Endre összes versei I-II. köt.
56.—
Anatole Francé: Thaisz, + Az istenek
szomjaznak
30.—
Gulácsi Irén: Fekete vőlegények
37.—
Galgóczi Erzsébet: Kettősünnep
34.—
Cronin: Réztábla a kapu alatt
39.—
Hamman B.: Erzsébet királyné
44.—
Csurka István: Hamis tanú
15.—
László Gyula: A honfoglaló magyar
nép élete
62.—
és még sok ezer könyv és hanglemez
kapható ! * Kérje katalógusunkat !
(Antikvár könyvek is kaphatók !)
M. SZERDAY - Mctropolitan Buchhandlung
Teichweg 16, CH-4142 Münchenstein-Schw.
® 061/46 59 02. Külföldről: 0041/61 46 59 02

LAKÁS MAGYARORSZÁGON 1
Hazatelepülőknek, nyugdíjasoknak,
üzletembereknek.
Vezérképviselő Európára és Afrikára
(kivéve NSZK):
INTERCOMP, Postfach 439,
CII-1211 Génévé 1, ff (22) 32 39 37

Öreg ékszerek,
ezüst használati tárgyak,
komplett evőeszközök,
tálcák a K.ú.K. időből
nagy választékban.

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK
FIGYELMÉBE !
Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél:
Joscph DANI, 3-1516 Huntcrvicw Dr. NW.
Calgary, Alta. T2K 5E4, Canada.
A címere küldött csekken feltüntetendő:
„Életünk". Kérjük szíveskedjenek a
fenti címre, ne Münchenbe, küldeni a csek
ket. Itt egyenkénti beváltásnál a 30 DMból 8.— DM-et levonnak a bankban. Elő
fizetési díj egy évre 13.— US § 4- 10.—
US $ portó. A lapot továbbra is München
ből küldjük-

VÉTEL & ELADÁS!

János Tóth

■ «DBSBR3BUBnmBaKUQn[Wi>BimmQR0lüBU«“®

:

„ 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.

‘

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

Ludwig-Thoma-Str. 13
8183 ROTTACH-EGERN
Tel. 08022/5441
... "1

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal:
Oberföhringer Str. 40.
D-8000 München 81
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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 700 190 80
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto
Bankkonto: Baycr. Vcreinsbank,
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70
Kath. Ung. Seelsorgc „Életünk".
Erscheint limai lm Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmbHFerchenbachstr. 88 - 8060 München 50

Beilagenhinweis: zu dicsér Auflage liegt
zeitweise cin RUNDSCHREIBEN bei. —
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.
ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK
FIGYELMÉBE 1
Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacSekkontónkra kérünk:
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son
derkonto, Postgiroamt München, KontoNr- 606 50 - 803.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési dijak 1986. november 1-től:
Apró-, házassági-, általános hirdetés ára
soronként (kb. 40 betű)
DM 5.—
Jelige portóval
DM 5.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Üzleti hirdetések soronként
DM 8.—
Nagybetűs (kétsoros) sor
DM 16.—
Keretben megkezdett 5 cm-enként
DM 10.—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Egymásután háromszori hirdetés esetén
10 % kedvezmény.
Egymásután hatszori hirdetés esetén
20 »/o kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 °l« kedvezmény.
A névvel megjelölt cikkek nem minden
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. — Kéziratokat nem érzünk
meg és 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

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

iKKA AJÁNDÉKSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGRA!
a

Lada
Lada
Lada
Lada

Az 1990. január 11-től érvényes ajándékautók árai:
1300 S
DM
Polski Fiat 126 E
1300 Combi
DM
Wartburg 1.3 S
Samara (2105)
DM
Wartburg Tourist
1500 L
DM
Trabant Combi

4.445.—
7.285.—
7.535.—
2.975.—

Az ajándékautók továbbra is vám- és adómentesek !
Háztartási gépek, színes tévék és videók ismét megrendelhetők !
Kérje részletes tájékoztatónkat! Postafordultával megküldjük !

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

GENERÁL
AGENTÜR
JgggjWATIWAie R6PRASENTAN2.

MAGNUS GmbH
6000 FRANKFURT / M. 56
lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 77 12
TELEFAX (06101) 44680
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a Kaíoíik.% m!f81di cat?lÍk.US ,{iadvá“yokat a leggyorsabban szállítja s?
ímiavai
számlával
w<1“ M nM«nnnaL®ajt.° Munkakoz°SScK> német rövidítéssel KUPA, Distelfinkós’rnndT M.u"chcn G0'. ® <° 8!» 811 14 24. Kérje új árjegyzékünket,
es rendeljen kedve szerint! — Tisztelettel várjuk megrendelését.

BIBLIA, Ö- és Újszövetség
BALÁSSY: Apor Vilmos, a vértanú püspök
BLASKÖ: Történetek egy legendás kisfiúról
CRONIN: A mennyország kulcsa
DOMOKOS PÁL: Márton Áron, Erdély püspöke
FÖLDINDULÁS MAGYARORSZÁGON ? A 31. Pax Romana Konfín■esszus
HAAG: Bibliai lexikon
KÉSZÉI: Angyali merénylet. Versek
KÉPES BIBLIA, 2 kötetben
KÖLLEY: Értetek és miattatok
MÉCS: Arany gyapjú. Válogatott versek
MINDSZENTY: Emlékirataim
PATAKI: Magyar történelem
ítv ?.<
a muzsikához. Segédkönyv a lemezsorozathoz
SÍK SÁNDOR: Válogatott költemények
P. SZŐKE JÁNOS: Márton Áron
ÚJ KATEKIZMUS. (A híres „holland katekizmus44 magyarul)
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