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/A külföldi magyarok püspökének 
körlevele

Vasárnapi 
gondolatok

NAGYHÉTEN: NAGYCSÜTÖRTÖKRE
(április 12)

Húsvét ünnepének alkalmával fordu
lok ismét hozzátok, külföldön élő 

magyar katolikusokhoz.
Húsvét a mi vallásunk központi ünne

pe, mert a Feltámadt Krisztus a mi hitünk 
forrása, hiszen nélküle a keresztény val
lás hiábavaló. A feltámadás ünnepe nem
csak azért lényeges számunkra, mert új 
életet, tavaszt jelent, hanem azért is, 
mert jövőbe vetett reménységünket ala
pozza meg. A mai idők emberét minden
felől kétségek veszik körül, olyannyira, 
hogy sokszor kilátástalannak tűnik a jö
vő. Különösen a fiatalságot ijeszti meg 
a reménytelenség: atomháború, környe
zetünk szennyezése, fertőző betegségek, 
állandó viszálykodás, stb. nyomasztóan 
hat rájuk, s ezért gyakran értelmetlennek 
találják életüket, pillanatnyi örömökbe 
menekülnek, amelyek még csak növelik 
fásultságukat.

Ebben a világban hitünk Krisztus felé 
mutat, aki életével és feltámadásával hir
deti a jövő lehetőségeit. A Húsvét titka 
hirdeti nekünk továbbá a kulcsot az 
egyéni, társadalmi, politikai élet problé
máira is. Azt hirdeti, hogy szebb és gaz
dagabb jövő csak áldozatokból születhe- 
tik meg. Amikor úgy látszik, hogy em
berileg nincsen kiút és megoldás, a 
szenvedésekből és kereszt-hordozásból 
új, szebb, gazdagabb élet fakad. Nekünk 
keresztényeknek nem kell, nem lehet, 
nem szabad kétségbeesnünk, mert a 
Krisztussal hordozott kereszt a feltáma
dás dicsőségéhez vezet.

A közelmúlt eseményei Kelet-Európá- 
ban, különösen Magyarországon, 

jól illusztrálják Húsvét titkának betelje
sedését. Hosszú volt a szenvedés és ne
héz volt a kereszt 45 éven át, akár Ma
gyarországon, akár itt külföldön az emig
ráns életben. De úgy látszik elérkezett 
a feltámadás napja. Az áldozatok nem 
voltak hiábavalók! A sok könnynek, imá
nak, szenvedésnek gyümölcse lesz talán 
rövidesen: szabad ország, ahol ismét 
megélheti a magyar nép Istentől kapott 
hivatását.

A magyar jövő felépítéséhez a közel
jövőben még sok áldozatra lesz szük
ség. Reméljük, hogy tudunk türelemmel 
és bizakodással a jövőbe nézni és nem 
várunk azonnali, teljes sikert minden vo
nalon. De ezt csak akkor tudjuk meg
tenni, ha Húsvét titka éltet bennünket, 
amely arra tanít, hogy a türelmes áldo
zatviselés vezet el a feltámadáshoz.

KEGYELEMTELJES

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN

OLVASÓINKNAK

AZ ÉLETÜNK

De nemcsak otthon, Magyarországon 
van szükség áldozatos lelkekre. A 

kül’öldi magyarok sem vonhatják ki ma
gukat az ország- és egyház-építéshez 
szükséges áldozatok alól. Mint a külföldi 
magyarok püspöke, szeretnék most csak 
néhány pontra rámutatni, amelyet hitünk 
és magyarságunk megkíván tőlünk:

I) — A külföldi magyar egyházközsé
gek papi ellátása egyre inkább nehezeb
bé válik. Papjaink jórészt idősek, jónéhá- 
nyan pedig visszatérnek Magyarország
ra, ahol kétségkívül nagyobb szükség 
van jelenleg rájuk, mint idekint. Ezért 
számolnunk kell azzal, hogy a magyar 
lelkipásztori ellátást nem tudjuk folytat
ni sok helyen úgy, mint eddig. Meg kell 
majd elégednünk azzal, hogy a befogadó 
ország nyelvén hallgatjuk az Úr szavát 
és veszünk részt a szent liturgiában, 
csak olykor lesz alkalmunk magyarul ün
nepelni. Helytelen volna az a magatar
tás, ha elhagynánk vallási gyakorlatain
kat csak azért, mert nem magyarul tör
ténik.

Bár vallásos életünk szoros kapcsolat
ban van magyarságunkkal, keresztény 
katolikus hovatartozásunkat mégis el
sőbbrendűnek kell tekintenünk. Magyar 
lelkiségünket azzal mutathatjuk meg leg
jobban, ha ilyen helyzetben szervesen 
belekapcsolódunk a helyi egyházközség 
életébe, annak építő tagjaivá válunk. 
Remélhetőleg arra mindig lesz mód, 
hogy ha ritkábban is, de mégis lesz ma
gyar papi szolgálatunk.

2) — Ahol magyar közösségek vagy 
egyházközségek vannak jelenleg, de ál
landó magyar pap nemi lesz biztosítható, 
ott a világi hívekre hárul majd, hogy meg
szervezzék, fenntartsák a magyar kö
zösséget, és előkészítsék a magyar pap 
időnkénti látogatását. Ne várjunk mindent 
a papoktól. A II. Vatikáni Zsinat kifeje
zetten hangsúlyozza, hogy az egyház 
ügye mindnyájunknak ügye. Ugyanezt 
mondhatjuk magyarságunkról is. A vilá
gi hívőknek egyre inkább részt kell ven
niük ebben az apostoli munkában.

3) — Az egyház Magyarországon je
lenleg komolyan rászorul segítségünkre. 
Iskolák, egyházi épületek rendbehozása, 
katolikus oktatás, sajtó, stb., sok pénzbe 
kerül. Ehhez nekünk, külföldi magyarok
nak nemcsak hogy illik, de kötelessé
günk is tehetségünk szerint áldozatosan 
hozzájárulnunk. Sokan máris megteszik 
ezt, egyéni kérelmekre válaszolva segí
tenek az erdélyi menekülteken, stb. A 
közeljövőben bővebb információkat fo
gok szerezni a magyarországi püspö
köktől, hogy melyek a legfontosabb és 
legsürgősebb munkák, amelyeket első
sorban számításba kell vennünk. Ezt 
majd közölni fogom veletek, hogy egysé
gesen tudjunk gyűjteni ezekre.

4) - Jelenleg még mindig százával, 
ha nem ezrével vannak magyar mene
kültek, többnyire fiatalok, Ausztria és 
Németország területén, akik kivándor
lásra várnak. Bármilyen okból is hagyták 
el hazájukat az elmúlt évek folyamán, 
nekünk, véreinknek, illene segíteni raj
tuk, hiszen mi magunk is megtapasztal
tuk az ö sorsukat, és milyen jól esett 
bárminemű segítség akkor! Ezek a me
nekültek szponzorokra várnak és mun
kaiehetőséget keresnek. Tegyük meg ér
tük, amit csak lehet; talán minden ma
gyar egyházközség vagy közösség tud
na néhányon segíteni.

Íme néhány a magyar püspök gond
jai közül. Ismerve a magyarok ha

gyományos nagylelkűségét és áldozat
készségét, előre is köszönöm, hogy sza
vaim meghallgatásra találnak és talán 
tetteket is fognak eredményezni. Külön
ben a magyar püspök jelenleg azzal van 
elfoglalva, hogy megismerje a rábízott 
népet. Már meglátogatott több magyar 
közösséget Kanadában (Torontó, Mont- 
réal, Hamilton) és ezt tovább folytatja 
a tavasz folyamán: Courtland, Welland, 
London, Winnipeg, Vancouver, Calgary, 
stb. Járt az USA-ban is: Clevelandben. 
Washingtonban, Baltimoreban, New York
ban, New Brunswickban, s még a tavasz- 
szal Pittsburghbe és Youngstownba is 
el akar jutni a csíksomlyói Mária búcsú
jára. A nyár folyamán Európában lesz 
hoszabb ideig, hogy minél több magyar
ral találkozzon a különböző országok
ban. Tapasztalataimról majd legközeleb
bi körlevelemben fogok beszámolni, mert 
szeretném megosztani lelkipásztori gond
jaimat mindnyájatokkal.

Végezetül hadd említsem meg, hogy 
nehéz munkánkhoz pártfogókra van 

szükségünk. A magyar nép nem szűköl
ködik égi pártfogókban. A Magyarok 
Nagyasszonya nem felejt el bennünket, 
sem szentjeink és boldogjaink. De van 
nak újabb szentéletü magyarok is, akik
nek boldoggá-avatási ügye jelenleg már 
folyamaiban van. Gondolok itt elsősor
ban Mindszenty bíborosra, Apor Vilmos 
és Márton Áron püspökökre, Batthyány- 
Strattmann Lászlóra, Kelemen Didákra, 
Kaszap Istvánra és Boldog özsébre. Kér
jük az ő közbenjárásukat, hogy méltó 
utódaik tudjunk lenni. Imádkozzunk azért 
is, hogy őket mielőbb a boldogok és 
szentek sorában tisztelhessük. Kérjük 
őket, hogy segítsék a magyarokat oda
haza és itt kint külföldön is hivatásuk 
betöltésében.

A Feltámadt Krisztus örömét, vigasz
talását, erejét kérem minden kedves ma
gyar hívemre és szeretettel küldöm ál
dásomat a mi Urunkban;

+ MIKLÓSHÁZY ATTILA SJ
1990. Húsvét ján.

„Húsvet ünnepe előtt Jézus tudta, 
hogy elérkezett az idő: vissza kell térni 
a világból az Atyához. Minthogy sze
rette övéit, akiket itt hagyott a világ
ban, még egy végső jelét adta szerete- 
tének.” (Jn 13,1)

Húsvét az Egyiptomból való csodála
tos kivonulás ünnepe volt. Jelképezte a 
fizikai értelemben vett megszabadulást 
a rabszolgaságból, a zsarnoki uralom 
alól. Egyben elő- és példaképe a későb
bi megváltásnak: a bűnöktől való meg
szabadulásnak — a lélek Isten előtt „sza
baddá” válásának. Jézus ehhez az ün
nephez köti időben a megváltás művét.

/Íz időben való csodálatos isteni szín
játék órája közeledett a beteljesedés fe
lé. Jézus érzi a „pillanat” súlyát, fele
lősségét, de — isteni értelemben vett — 
fennköltségét is. Közeledik az Atyához. 
Mi hogyan élünk meg ilyen órákat?

Aki tudja, hogy „el kell mennie”, sze
retteire hagyja vagyonát, értéktárgyait. 
Önmagát senki sem tudja hátrahagyni. 
— Jézus önmagát hagyta hátra a ke
nyér és a bor színében. Magát és szere- 
tetét. Érthető-e ez számunkra?

NAGYPÉNTEKRE
(április 13)

,,/lz utolsó vacsora után Jézus kiment 
tanítványaival a Kcdron patakon túlra, 
ahol egy kert volt, s betért oda. Júdás 
is . . . ismerte azt a helyet.” (Jn 18,1)

Jézus földi működése az utolsó va
csorával lezárult. Közeledett a megvál
tás isteni, emberi és istenemberi aktusa. 
Jézus a történendőknek „elébe megy”, 
így teljesíti Atyja akaratát. S mi?

Az esti csend nem pihenésre való. Jé
zus előkészül az emberfeletti feladatra, 
szenvedésre .. . Imádkozik . . .

Júdás is készül: nemsokára csinos kis 
összeget kap. Ideje is volt — gondolta 
talán — hogy a többéves tanítványság 
alatt elmulasztott nyereségkiesést leg
alább részben kárpótolja. De milyen 
áron... S a mai júdások?

NAGYSZOMBATRA 
(április 14)

„Szombat elmúltával a hét első nap
jának (a vasárnapnak) hajnalán Mária 
Magdolna és a másik Mária elmentek, 
hogy megnézzék Jézus sírját.” (Mt 28,1)

Máté evangélista — másokkal szem
ben, akik a bebalzsamozás motívumát 
emelik ki az asszonyok látogatásakor a 
sírhoz — a remény és talán a kíváncsi
ság indítását érzékelteti. A két Mária 
— Jézus jövendölései alapján — remény
kedett a feltámadásban, a dolgok jobbra 
fordulásában, csupán elképzelni nem 
voltak képesek, hogyan történhet ez 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Paskai bíboros a Frankfurti Missziónál Tőkés László látogatása Szegeden
Frankfurtban Matyasovich Henrik je

zsuita atya vezetésével igen aktív Kato
likus Magyar Misszió működik. Az újra 
feltámadt cserkész mozgalom, különböző 
kulturális rendezvények és évente egyszer 
az elegáns magyar bál rendezése mind
mind a misszió irodájából indul el és ta
lál támogatásra. A misszió egy élő magyar 
sziget e világvárosban, ahol egyházi tevé
kenysége mellett a magyar nyelvet és kul
túrát ápolják a második, sőt már a har
madik emigrációs generáció számára.

A frankfurti „császári dóm" (Bartholo- 
mauskirche) megalapításának 750. évfor
dulója alkalmából rendezett ünnepségen 
dr. Paskai László, esztergomi bíboros ér
sek számára tehát magától érthető volt, 
hogy egy estét a magyar missziónál tölt
sön el. Az esten a teremben Frankfurtból 
és környékéről majd 130 magyar katoli
kus és nem katolikus jött el, meghallgat
ni a magyai' prímás előadását, amelyben 
rövid mérleget vont az utóbbi 40 év ma
gyar történelméből. Véleménye szerint két 
tényező igen súlyosan érte az országot: Az 
elvesztett háború és a hatalomra került 
Rákosi-rendszer. Az utóbbi alatt az egy
házak is „a nullapontra lettek visszahajít
va" — állapította meg a főpap. Mindezek 
ellenére volt némi reform irányzat, amely 
csúcspontját az 1950-os népfelkeléssel érte 
el. 56 után újra az elnyomás időszaka kö
vetkezett. A reform csak nagyon lassan 
éledt újjá, de egy éve, csöndesen, győzött 
a reform a párton belül is. A jelenlegi 
kormány reformpárti, de nagy a lakosság 
bizalmatlansága iránta. A bíboros itt hi
vatkozott egy közvéleménykutatásra mely 
szerint az ország bizalma kifelé irányul, 
pl. az egyházak felé, az. emberek legkevés
bé a szakszervezetekben bíznak. Ezek után 
a magyai' főpap kitért a katolikus egyház 
helyzetére. Az egyház nem csak a hívők, 
hanem az egész közösség számára jelent 
értéket — mondotta. A háború után sokan 
elhagyták az egyház zászlaját, de akik 
maradtak, azok nehéz helyzetekben is hűek 
maradtak. Az én hitvallásom a következő, 
zi uzuvnwau íebomudznaK egy varost, a 
földdel teszik egyenlővé. Mármost nem az 
a fontos, hogy ki bombázta le, miért és 
hogyan, hanem az, hogy a város minél 
előbb újraépüljön. (Nagy taps)

Magyarországon az egyház visszakapta 
szabad működésének lehetőségét, újra jogi 
személy lett, ami hatalmas dolog. A pápát 
nem csak a magyar püspöki kar, hanem a 
kormány is meghívta magyarországi láto
gatásra. Az egyházi szervezetek, a cserké
szet újra indulhat. 40 év szünet után azon
ban nagyon gyengék vagyunk, szerzetese
ink nagyrésze kiöregedőben van. A hitok
tatás területén évek óta nincs már disz
krimináció, a probléma inkább a nagy pap
hiányban és a képzett hitoktatók hiányá-

CSOMAGKÜLDÉS ERDÉLYBE!
A PALATINUS-cég ismét kzállit ki cso

magokat Erdélyben. A csomagokat postán 
küldik a cég nagyváradi raktárából. Az 
itteni megrendelő 4—5 héten belül számít
hat a csomag megérkezésére.

Az ismert standard csomag (Nr 1) ára 
110.— DM, tartalma:

Margarin 900 g
Tejpor 26 "/»-os 1000 g
Babkávé 2x 500 g
Kakaópor 400 g
Liszt 1000 g
Rizs 1000 g
Csokoládé 5 x 100 g
Húskonzerv 340 g
Kenőmájas konzerv 4 x 125 g
Sonka (konzerv) 450 gOlaj 1 liter
Kész levesek 6 zacskó
Pudingpor 8 zacskó

Egyéb csomagtípusok:
N. 2. 112.— DM. Ebben liszt helyett 1000 

g. kristálycukor van, pudingpor helyett 500 
g virsli.

Nr. 3 160.— DM (bébik számára);
Nr. 4 160.— DM: 8 kg kávé + 500 g cso

koládé;
,-?ír’ 5 — DM: cigaretta, kávé, csoko
ládé. Minden csomaghoz 5.— DM portó 
számítandó.

Befizethető: Kath. Ungarn Seelsorge. — 
Sondcrkonto Erdély —, Oberföhringer Str. 
40, D-8000 München 81. Postgiro München, 
Konto-Nr.: 1144 99-803,BLZ 700 100 80.

Helytelen címzés miatt kézbesíthetetlen 
csomagok után 25.— DM-et von le a cég.

Az Életünk Kiadóhivatala 

bán rejlik. Azért van némi remény is, az 
újra megindult jezsuitáknak például 8 no- 
viciusuk van.

Az augusztus 20-i budapesti Szent Jobb 
körmenetnél elemi erővel tört elő a ma
gyar nemzeti öntudat. 150 év török elnyo
más alatt nem lehetett kiölni a magyar 
múltat, és az utóbbi 40 év alatt sem. Mos
toha volt ez a múlt, de a közös gyökér 
mindig megmarad. Vannak igazi értékeink. 
Felelősek vagyunk azért, hogy megmarad
jon a magyar nép. De még inkább azért, 
hogy ennek a népnek jövője is legyen.

Az élményszámba menő est végén a je
lenlevők elénekelték a Himnuszt.

Gulya András (Frankfurt)

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

meg. Reméltek az emberi reménytelen
ség ellenére, szinte vakon . . .

Isten a kíváncsiságot is pozitívumként 
adta életútunkra, mert van helyes kí
váncsiság is. Jézus iránt érdeklődni min
dig lehet, sőt kell(ene) akkor is, ha élet
helyzetünkben talán „meg is halt” szá
munkra.

A „halott Jézus megnézése” számunk
ra is tartogathat életfordító meglepeté
seket . . .

HÚSVÉTVASÁRNAPRA
(április 15)

„Húsvét vasárnap hajnalban — még 
sötétben — Mária Magdolna elment Jé
zus sírjához. Odaérve látta: a követ el
mozdították a sír bejáratától.” (Jn 20,1)

Ne zavarjon benneteket, hogy az 
evangélisták egymástól eltérően adnak 
hírt a feltámadás tényének megismeré
séről. A tényről nem is írhatnak, mert 
azt senki sem látta.Élő tanú erre nincs. 
A szent írók csak azt mondhatják el: 
hogyan élték meg egyes emberek Jézus 
feltámadásának — az üres sírnak, a 
megjelent Jézus által keletkezett csodál
kozásnak — a tényét. Az emberek ta
núságtételét írják le — nagyon is emberi 
megnyitatkozásaikban.

Isten számára fontos a tények, a ta
núságtétel és az emberi megnyilatkozá
sok rögzítése: így jutottak el az asszo
nyok, az apostolok ... a hitre. Mi ho
gyan jutunk el?...

Mai értelemben vett történelmi hűsé
get és időbeli pontosságot nem ismertek 
az írók. Nem voltak történelem tudó
sok. Jézus feltámadásának örömhírét 
hirdették, amely minden más szempon
tot háttérbe szorít, boldog Alleluját!

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJÁRA 
(április 22, fehérvasárnap)

„Eljött Jézus, megállt középen és .. . 
szólt hozzájuk.” (Jn 20,19)

Mindegy, hogy siralomvölgynek, vagy 
élvezet-világnak tekinti valaki az életet, 
eljön hozzá Jézus. Mindenkihez. Életé
ben többször is. Kérdés: észrevesszük-e 
egyáltalán? Fel vagyunk-e készülve, 
hogy váratlanul megjelenik? „Fogad
juk-e” vagy nincsen rá időnk ...?

Jézus mindig középen áll meg. Éle
tünk kellős közepén. Aki életének kö
zéppontjában egy tucat más „fontosabb 
dolgot tart”, annál nem jut el Jézus az 
eletközepig. Az Isten hozzánk vezető 
útjából nekünk kell félreállítani az aka
dályokat. Jézus nem fogja ezeket „el
pakolni” ... Nem hurcolkodik lelkűnk
ben.

Ha eljön hozzánk Jézus, szól is hoz
zánk — minden egyes alkalommal. Ho
gyan fogadjuk szavait? . ..

Tőkés László rcf. tisztcletcs, „a te
mesvári hős”, jószolgálati útjának 8. 
napján Szegedre látogatott, ahol Gyuiav 
Endre püspök vendége volt. Tőkés Lász
ló a romániai magyarság nevében köszö
netét mondott Gyulay püspöknek, a va
ros és egész Csongrád megye lakosságú
nak, hogy elsők között sietett Románia 
népeinek segítségére a menekült-áradat 
megindulásakor és a véres forradalom 
alatt. A látogatás során az Új Ember 
munkatársa, Szerdahelyi Csongor ké-

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJÁRA 
(április 29)

„Húsvétvasárnap két tanítvány egy 
Emmausz nevű faluba ment, Jeruzsá
lemtől 2—3 óra járásnyira. Útközben 
beszélgettek mindarról, ami történt.” 
(Lk 24,13)

Mindig vannak, akik az „Emmauszi 
útra” térnek. Csalódottságukban, türel
metlenségükben, Jézus és ügyének meg 
nem értésében .. . útra kelnek. Elhagy
ják Jézust. Szükségünk van erre? Ilyen 
gyengék vagyunk?

Fia az ember „könnyen” dönt is (tö
kéletlenségében), elhagyja Jézust, Ö nem 
hagy el minket. Viszont hagyja, hogy 
ráébredjünk kishitűségünkre. Erős, de 
főleg kellemetlen „tévedésünket” — a 
kárhozatra vezető útra térést — tapasz
talatként és erősítésként adja útravalóul 
későbbi kísértések ellen. Tőlünk függ, 
felhasználjuk-e.

„Útközben beszélgettek a történtek
ről”: beszélgetés lehet önigazolás, alibi 
keresés is. Ha őszinték vagyunk ma
gunkkal szemben, szét tudjuk választa
ni és meg tudjuk nevezni valódi indító 
okainkat — motívumainkat —, hogy 
beszélgetésünkben Jézust keressük-e, 
vagy önigazolásunkat? Ha egyáltalán 
beszélgetünk még Jézusról.

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJÁRA 
(május 6)

Jézus így szólt a farizeusokhoz: „Bi
zony mondom nektek, aki nem az ajtón 
megy be a juhakolba, hanem másfelől 
lopakodik oda, az tolvaj és rabló.” (Jn 
10,1)

A farizeusok nagyobb része őszintén 
kereste Isten országát. Nehézségeik ab
ban állottak egyrészt, hogy (az igen erős 
népmegtartó szerepet hordozó és betöl
tő) hagyomány leszűkítette Isten mű
ködésének területét: ők akarták megha
tározni, mit tehet Isten és mit nem. Ez 
a veszély mindenkit, a keresztényeket 
's — fenyeget. Jó, ha vigyázunk . . .

Másrészt emberi hibáik által — hata
lomvagy a juhok felett, a „mennyei be
lépőjegy biztosnak tartása” (a válasz
tott nephez tartozás folytán) erőteljesen 
es sok területen elhomályosították szel
lemi-lelki látásunkat. így váltak egye
sek — minden jószándék mellett — tol
vajokká es rablókká. Ma is megtörtén
het .. .

Jézusnak nem marad más hátra a szí
vek sziklakemény burkát feltörendő, 
mint a magukat szentnek képzelők fejé
re olvasni: valójában tolvajok és rab
lók .,, Akkor is, ha az érintettek életre 
(es halaira) szóló örök haragot esküsz
nek Jézus ellen. A szív páncélját köny- 
nyebb megvédeni, mint az Isten embe
rét kivégezni. Ilyen farizeusok élnek ma 
is ... Sőt: bennünk is él egy darab „fa- 
rizeizmus” ...

Fejős Ottó 

szítért vele rövid interjút, amelynek egy 
részét adjuk közre.

Kérdés: Mi az oka annak, hogy a dikta
túrák felszámolásában a kelet-európai egy
házak szinte valamennyi országban fontos 
szerepet játszottak?

Felelet: Szemtanúi lehettünk annak a je
lenségnek, hogy nemcsak Romániában, de 
az egész térségben az egyházak előretör 
nek. A kelet-európai rendszerek ugyanis 
egyedül az egyházakat hagyták meg kény
telen-kelletlen, olyan-amilyen szervezeti és 
szellemi egységben. Az egyház az egyet
len letéteményese a szabad társadalom 
ügyének, a maga módján. Ezzel a lehető
séggel föltétlenül élnünk kellett. Én ezelőtt 
10 évvel is vallottam, hogy az egyház az 
egyetlen virtuális intézmény, közösség, 
szövetség, amellyel a diktatúrának számol
ni kell. Most alkalma nyílt az egyházak 
nak, hogy újra betöltsék történelmi és tár
sadalmi hivatásukat.

Milyen a kapcsolat Erdélyben a külön
böző egyházak között?

Örömmel adom hírül legjelentősebb vál
lalkozásunkat: a kolozsvári Szent Mihály 
katolikus templomban január 24-én meg
alakítottuk a „Romániai Magyar Keresz
tények Szövetségét". Ez egyfajta ellenzé
ki kerékasztalhoz hasonlít. Célja, hogy fog 
janak össze a magyar keresztények. Ebben 
részt vesznek a történelmi egyházak: a 
katolikusok, a reformátusok, az unitáriu
sok és az evangélikusok. Most az ortodxok- 
kal következnék a kapcsolatfelvétel ...

önnek személyesen milyen a viszonya az 
erdélyi katolikus egyházzal?

Nem akarok hízelegni, de tény, hogy a 
külföldi segítség mellett otthon először a 
katolikus papság emelte fel a szavát mel
lettem. Negyvenen írták alá azt a nyilat
kozatot tavaly a kolozsvári Szt. Mihály bú
csún, amelyhez Jakab Antal püspök és 
Bálint Lajos segédpüspök (Időközben ki
nevezett gyulafehérvári püspök. Szerk.) is 
csatlakozott. így akaratlanul is közelebb 
kerültem a katolikus egyházhoz.

Milyen szerepe volt ön szerint II. Já
nos Pál pápának a kelet-európai reform
folyamatban, s személye az erdélyi refor- 
mátusságra gyakorolt-e valamiféle hatást?

A pápának már puszta lengyel volta is 
jel, bátorítás volt számunkra. Egy hoz
zánk hasonló, elnyomott népnek a fiaként 
lépett be az egyháztörténelembe. Ez már 
önmagában nagy lökést adott az egyházi 
közgondolkodásnak nálunk is. Másfelől 
közismert az érzékenysége nemcsak a len
gyel, de a többi kelet-európai nép iránt 
is. Ezért reménykedünk abban, hogy az 
évszázadok óta mostohán kezelt moldvai 
katolikus csángó magyarok ügyét felkarol
ja a pápa. Mert ez olyan súlyos történelmi 
teher, amellyel maga a Vatikán sem mehet 
tovább. Ha nem kaphatnak a csángók vég
re magyar ajkú papokat, a teljes és végle
ges felmorzsolódás vár rájuk ...

A „SPECKPÁTER" KITÜNTETÉSE

Werenfried van Straaten premontrei 
atyát, az Ostpriesterhilfe alapítóját, a 
„Tanúságtétel 17. Nemzetközi Díjjal” 
tüntettek ki. Ezt az 1973-ban, a dél
olasz Vibo Valentin városkában alapí
tott díjat olyan személyek kapják, akik 
tanúságot tesznek az emberi és keresz
tény értékek mellett. Az eddigi kitünte
tettek között van többek között Glemp 
lengyel bíboros-prímás, Leopold Sédar 
Senghor szenegáli író és politikus és Kal
kuttái Teréz anya. Werenfried páter — 
az indoklás szerint — azért kapta a dí
jat, „mivel eletet, mint szeretet és szol- 
galat-szimfoniat, a föld szenvedőinek 
megsegítésére szentelte és fáradhatatla
nul tanúságot tett a humanista és az em
bert Istenhez emelő értékekről.” Az ün
nepélyes díjátadáson P. Werenfriednek 
átnyújtották Vibo Valentin város kul
csait, továbbá a Románia megsegíté
sere szánt külön-gyűjtés összegét.
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Húsvél: Feltámadásunk ígérete
írta: Gyulay Endre szeged-csanádi püspök

A tenger végtelenségében kis pont a 
cél felé igyekvő hajó. Sötét éjszaka veszi 
körül. A motorok dolgoznak, a hullámok 
csapdossák, sokan dolgoznak, mások 
belebámulnak az éjszakába, gondolván 
soha sem lesz vége a sötétnek és soha 
a ringató, dobáló víznek. S akkor egy
szerre feltűnik a messze távolban egy 
csipetnyi fény, a világítótoronyé, amely 
magasba emelkedve messzire ellátszik. 
Amely messze van, de onnan is utat mu
tat, biztonságot hirdet, célt kínál.

A nagyszombat éjszakai liturgiában is 
a sötétben, a templom sötétjében és az 
emberi szívek sötétjében felvillan egy kis 
fény, a húsvétigyertya megáldott fűzből 
nyert fénye. A diakónus vagy a pap ke
zében a templom ajtótól indulva oly 
messzinek látszik, s mégis közeledik, 
mind közelebb van, s a hívek ebből a 
fényből részesednek s gyújtják meg saját 
még fény nélküli kis gyertyájukat és vi
szik tovább a fényt. Minél többen van
nak, minél több kis gyertya gyullad ki és 
árasztja magából a fényt, annál jobban 
betölti a fény a templomot s az emberek 
szemét, szívét. Mennél többnek gyertyá
ja ég, annál messzebbre világít ki a 
templomablnkokon át a kinti sötétségbe 
és mint a világítótorony mutat utat és 
célt a sötétben botorkáló embereknek.

Miféle fény ez? Miféle célt mutat? Mi
lyen biztonságot nyújt? Mi a garan
ciája . ..?

A bűn sötétjébe s a bűnös ember re
ménytelen céltalanságába belép Jézus 
Krisztus. Bár csodái sokakat megindíta
nak, s bár tanítását hallgatva vallják, 
hogy úgy beszél, mint akinek hatalma 
van a szólásra, mégis vesztesnek látszik. 
Vádolva a főpapoktól, halált kiáltva rá a 
néptől, ítéli el az államhatalom hordo
zója. Ostorral verve, tövissel koronázva, 
kigúnyolva, apostolaitól is elhagyva ve
szi vállára a keresztet és teszi meg az 
útat a Golgotára. Nem kötözik, mint a 
mellette levő gonosztevőket, Öt szöge
zik, semmi esélye ne legyen arra, hogy 
innen megszabaduljon! Simon is csak 
azért segíthetett az út egy részén, hogy 
a meggyalázó kereszt-bitófa jelenet el ne

BESZÉDES SZAMOK

A 2. világháború és az 56-os magyar 
forradalom után különösen Svédország 
és Norvégia fogadott be nagyobb szám
ban magyar menekülteket. Ez magya
rázza a katolikus egyház növekedését e 
két országban.

SÍK SÁNDOR:

Vérzik a Krisztus
Szomorú, lefosztott oltár felett 
fekete fátylas nagy feszület. 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Súlyos két szeme néz le rám — 
Templom ez itt vagy Golgota talán? 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Hol van az oltár, gyertyák, képek? 
Hol zokog a sirató ének? 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Állok a Golgota bús tetején.
Itt van a Krisztus, itt vagyok én. 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Római nép, lator merre maradt? 
Egyedül magam a kereszt alatt? 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Nincs a földnek több embere talán? 
Egymagamért függ Krisztus a fán? 
Vérzik, vérzik a Krisztus. 

maradjon. Jézus emberileg teljesen ki- 
üresített: „Én Istenem, én Istenem, mi
ért hagytál el engem?" De mégis az 
Atyába kapaszkodik: „Atyám kezeidbe 
ajánlom lelkemet". S a nagyszerű mon
dat is felcsendül: „Beteljesedett!" Vagyis 
az Atya akarata miatt, az iránta és irán
tunk való szeretetből kész elégni itt a 
keresztoltáron. Neki csak az kell, hogy 
szeretetét bebizonyíthassa, az Atyának 
engedelmeskedjen és nekünk jó legyen, 
üdvösséget nyerjünk!

Azt hinné az ember, hogy e sötétség 
a vég. De ekkor megjelenik húsvét haj
nala. A sír üres. Mária Magdolna beszél 
a Feltámadottal. Az apostoloknak meg
jelenik, Tamás sebeit érinti, az emmau- 
sziak vele étkeznek s felismerik a ke
nyértörés közösségében...

A ragyogó húsvét, a feltámadás dicső
ségében tündöklő, élő győzelme a hús
véti gyertya fénye. A minden embert el
igazító, útat és célt mutató „Világítóto
rony". Ahogy Lukács írja: „Ti oktalanok, 
milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a 
próféták jövendöltek. Hát nem ezeket 
kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 
bemehessen dicsőségébe?" (Lk 24,25- 
26) A cél az Ö országa. Az út: e világ, 
helytállás itt, az Atya akaratának megke
resése és megtétele, még akkor is, ha 
ez néha, vagy akár gyakran is, kereszt- 
út. — Miért bírta Jézus? — Mert szerette 
az Atyát! Mert szeretett minket! Mert 
hitt az Atya szavának, aki feltámadást 
ígért!

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen 
A virradati Napba két szemmel belenéztem. 
És ma reggel óta, örökre megigézten, 
Járok fényittasan és a Nap jár velem.

Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt 
Azon a reggelen a Nap szívembe égett. 
S azóta mást se látok, csak egy nagy 

fényességet, 
Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.

Amerre fordulok, a rét rezgő füvén, 
És felhős ormain a ködlő messzeségnek: 
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény 

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek. 
És kívül és belül, örökre, szüntelen, 
örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

(Sík Sándor: Belenéztem a napba)

„Világítótornyunk", a Feltámadt fényé
től ittasan daloljunk Alleluját, és köves
sük Jézust városon, falun, pusztán, szen
vedésen, boldogságon, hozsannás úton, 
keresztúton, életen és halálon át. Amint 
Szent Pál írja: „Hasonló akarok lenni 
hozzá halálában, hogy eljussak a halál
ból való föltámadásra." (Fii. 3,11)

Kiáltva mered rám öt néma seb, 
bíbornál bíborabb, tűznél tüzesebb. 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Vérzik, vérzik, csorog a vére 
Aszú szívemnek szikkadt földjére.
Vérzik, vérzik a Krisztus.

És rám néz, rám néz! Irgalmas egek! 
Jaj, hová fussak, hova legyek?
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Csak sírok, csak sírok, susog az ajkam: 
Jézusom, szeretlek, könyörülj rajtam! 
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Lábadnál magamat arcra vetem. 
Szeretlek, szeretlek, szerelmesem!
Vérzik, vérzik a Krisztus.

Rám csorog, harmatoz, omlik a vére, 
A tüzes újság, bíboros élet!
Vérzik, vérzik a Krisztus.

FRANK MIKLÓS:

Püspöki kinevezések Romániában
Március 14-én délben hozta nyilvános

ságra a Vatikán sajtóirodája a szenzá
ciószámba menő hírt: II. János Pál pá
pa minden romániai katolikus egyház
megye élére megyéspüspököt nevezett 
ki. A közlés annál nagyob feltűnést kel
tett, mert még a csehszlovákiai püspö
kök kinevezése is csak részletekben, fo
kozatosan történt, nem pedig, mint Ro
mániában — egy csapásra.

Ezzel a romániai katolikus egyház két 
szertartása, a latin és a görög, teljes - 
legálisan kinevezett — püspöki karral ren
delkezik, a háború vége óta először. Ez 
a lépés azáltal vált lehetővé, hogy a je
lenlegi román kormány semmisnek jelen
tett ki két 1948-ban hozott törvényt. Az 
egyik a latin-szertartású katolikus egy
házmegyék számát korlátozta kettőre: a 
bukaresti érsekségre és a gyulafehérvári 
püspökségre, — nem ismerve el a nagy
váradi, temesvári, szatmári és Jassi-i egy
házmegyék létjogosultságát; a másik, 
megszüntette a görög-katolikus egyhá
zat, beolvasztva azt a román ortodox 
egyházba. A latin szertartású katolikus 
egyház számára ez azt jelentette, hogy 
a legutóbbi időben már csak egy egy
házmegye, a gyulafehérvári élén állt tel
jes jogú főpásztor, a többieket apostoli 
kormányzó ill. ún. „ordinárius", nem püs
pöki rangú egyházmegyei vezető irányí
totta.

A püspöki kinevezések valamennyi egy
házmegyét illették: a latin-szertartású ka
tolikus egyház ezidőszerint egyetlen ér
seksége, a bukaresti élére a pápa az ed
digi apostoli kormányzót, Joan Robu 
püspököt, a gyulafehérvári egyházmegye 
élére — elfogadva a 81 éves főpásztor, 
Jakab Antal lemondását — annak segéd
püspökét, Bálint Lajost nevezte ki, mel
léje állítva segédpüspökként a 44 éves 
Jakubinyi Györgyöt, a gyulafehérvári sze
minárium szentírástudomány tanárát.

A többi újonnan kinevezett püspök 
közül már eddig is ordinárius volt a te
mesvári, Sebastian Kreuter; váradolaszi 
plébánosként működött az új nagyváradi 
püspök, az 59 éves Tempfli József és 
ugyancsak a lelkipásztori munkából jött, 
amennyiben Máramarosszigeten volt plé
bános, Szatmárnémeti új püspöke, a 47 
éves Reizer Pál.

A görög-katolikus román hierarchia 
élén, mint Fogaras-Gyulafehérvári érsek, 
a 77 éves Alexandru Todea áll. Hasonló 
korban van a lugosi püspök, loan Plos- 
caru. Mindkettőjüket titokban szentelték 
és évtizedeken keresztül voltak börtön
ben. A Szentszék e két idős főpásztor 
kinevezésével hitvalló magatartásukat 
akarta megtisztelni. Ugyancsak titokban 
szentelték a 66 éves George Gutiu-t, az 
új kolozsvári görögkatolikus püspököt. 
Nagyváradi görögkatolikus püspökké a 
Szentatya a 70 éves Vasile Hossu-t, Má- 
ramarosszigetre pedig az 59 éves Lucián 
Muresan-t nevezte ki, mindketten titok
ban végeztek lelkipásztori szolgálatot a 
görögkatolikus hívek között. Két továb
bi, titokban felszentelt püspököt II. Já
nos Pál pápa, személyes kitüntetésként, 
érsekké nevezte ki: a 81 éves Boros Bé
lát, akinek kinevezését a román hatósá
gok nem ismerték el és mindmáig káp
lánként működött Temesváron és a 78 
éves, görögkatolikus Joan Chertes-t 
(ejtsd: Kertész), akit a börtönben kínzás
sal akartak rávenni, hogy áttérjen az or
todox vallásra.

A görögkatolikus egyház nagy problé
mája, hogy eddig nem kapta vissza az 
ortodox egyháztól az 1948-ban elkobzott 
templomokat és egyéb egyházi épülete
ket. A tárgyalások folyamatban vannak. 

/\ püspöki kinevezések utózöngéje: jól
lehet a román kormány egyházügyi mi
nisztere, Nicolae Stoicescu két hónap
pal ezelőtt maga biztosította a Szent
szék kiküldöttét, Colasuonno érseket, 
hogy a román kormány most nem kíván 
beleszólni a püspökök kinevezésébe, a 
kinevezések megtörténte után szemére 
vetette a Vatikánnak, hogy nem tartotta 
be a 60 évvel ezelőtt kötött konkordá
tumot, amelynek értelmében a püspöki 
kinevezések alkalmával ki kell kérni a 
kormány véleményét. Meg kell jegyezni, 
hogy a Vatikán udvariasságból kétszer 
is tájékoztatta a román kormányt a püs
pökök kinevezésének szándékáról.

A püspöki kinevezésekkel elvben el
hárultak az útból azok a szervezeti aka
dályok, amelyek a román katolikus egy
ház működését 40 év óta súlyosan gátol
ták. Még nem történt intézkedés a szer
zetesrendek visszaállításáról: az ezek 
megszüntetésére hozott törvényt, úgy 
tűnik, a jelenlegi román kormány még 
nem helyezte hatályon kívül. Lehet, hogy 
erre a tervbevett új vallásügyi törvény 
keretében kerül sor. Az erdélyi föpász- 
torok, még az új püspöki kinevezések 
előtt, hivatalos levélben fordultak a pá
pához, emelje érseki rangra a gyulafe
hérvári püspökséget, tekintve, hogy az 
erdélyi katolikusok legnagyobb része 
magyar anyanyelvű s így a lelkipásztori 
ellátás, a négy erdélyi egyházmegye szo
rosabb egymáshoz kapcsolása révén, 
jobban lenne biztosítható, mintha ebben 
a kérdésben a bukaresti érsekség lenne 
illetékes, amelyhez nagyrészt román 
anyanyelvű hívek tartoznak.

Nem tudjuk még, hogy a román kor
mány, amely úgylátszik a jövőben bele 
akar szólni az egyházi belügyekbe, nem 
gördít-e akadályokat az erdélyi ordiná- 
riusok kérésének megvalósítása útjába.

AZ ÚJ ERDÉLYI PÜSPÖKÖK

Itt közöljük az újonnan kinevezett ro
mániai magyar katolikus püspökök élet
rajzi adatait.

Bálint Lajos, a 81 éves Jakab An- 
gyulafehérvári püspök lemondása révén 
megüresedett püspöki szék új föpásztora 
1929-ben született Csikdelnén. Gyulafehér
váron végezte hittudományi tanulmányait 
és ott szentelték pappá 1957-ben. Ezt kö- 
vetöleg az egyházmegye különböző plébá
niáin teljesített lelkipásztori szolgálatot, 
míg 1981-ben II. János Pál pápa segédpüs
pökké nem nevezte ki.

Jakubinyi György, az új gyula
fehérvári segédpüspök, Máramarosszigeten 
született 1946-ban. 1969-ben, Gyulafehér
váron szentelték pappá, majd püspöke Ró
mába küldte, ahol 1970 é‘s 74 között meg
szerezte a teológiai és a szentirástudomá- 
nyi licenciátu'st, majd 1978-ban, Budapes
ten, a Pázmány Péter Hittudományi Aka
démián a teológiai doktorátust. Azóta a 
gyulafehérvári szemináriumban a szent
írástudomány tanáraként működött.

Tempfli József, Nagyvárad új 
püspöke, 1931-ben született. Hittudományi 
tanulmányait Gyulafehérváron végezte. 
Nagyváradon szentelték pappá 1962-ben. 
Azóta az egyházmegye több plébániáján, 
utoljára a várad-olaszi plébánián teljesí
tett Ielkipásztori szolgálatot.

Reitzer Pál, az új szatmárnémeti 
püspök, 1943-ban született és 1967-ben 
Gyulafehérváron szentelték pappá. 1969 és 
1987 között az egyházmegyei iroda igaz
gatója és a székesegyház rektora volt. Az 
utóbbi három évben Máramarosszigeten 
volt plébános.

Szívből kérjük Isten bőségek áldását az 
erdélyi egyházmegyék új föpásztoraira.
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GYERMEKEKNEK
Testvérkéim, 

április 8-án kezdődik a nagyhét, ami
kor arra emlékezünk, hogy a mi Urunk 
Jézus szenvedett és meghalt érettünk. 
Nagyhétnek hívjuk, mert ezen hét alatt 
történtek a legfontosabb dolgok Jézus 
életében — amik a mi számunkra is, a 
mi életünkben is a legfontosabbak.

A hét virágvasárnappal kezdődik, az
zal a vasárnappal, amikor Jézus ünne
pélyesen bevonult Jeruzsálembe és az 

emberek éljeneztek, kiabáltak, ruháikat 
terítették eléje a földre, virágokat szór
tak lába elé és ünnepelték a nagy Mes
tert, aki csendesen ült a szamár hátán 
és szomorúan nézte az embereket. Mert 
tudta, hogy ez az üdvrivalgás hamaro
san elhallgat majd, vagy szidássá, gú
nyolódássá változik, mert az emberek 
állhatatlanok és arra fordulnak, ahon
nan hasznot remélnek. Jézus azt is tud
ta, hogy az emberek most nem fogják 
felismerni, hogy Ö a Megváltó, hanem 
engedik, hogy szenvedjen és meghaljon.

A hét csütörtökjén, nagycsütörtökön 
az utolsó vacsorára emlékezünk, amit 
Jézus tanítványaival eltöltött — és el- 
fogatására.

Nagypéntek a mi Urunk halálának 
ünnepe.

Nagyszombaton a sírban fekszik Jé
zus — de este már ünnepeljük hajnal
ban történő feltámadását — amely ün
neplés aztán az éjszakai szentmisében, 

meg a húsvétvasárnapi nagy diadalmas 
szentmisében csúcsosodik ki.

Húsvét, a mi legnagyobb ünnepünk, 
mert Jézus feltámadásával bizonyította 
be, hogy Ö Isten Fia, maga is Isten, a 
mi Urunk és Megváltónk. Úgy örülnék, 
ha csütörtöktől kezdve minden este részt 
tudnátok venni a szentmiséken! Egy ki
csit mások ezek, mint a vasárnapi szent
misék — olyanok, mint a színdarab, a- 
hol megelevenednek az események.

Nem is mesélem el nektek részletesen 
az egész nagyhetet. Menjetek el és figyel
jetek az atyára, aki a szenvedéstörté
netben meg a szentmisékben az egész 
nagy hetet elmeséli majd nektek!

(Milyen nagy örömet szereznétek, ha 
megírnátok nekem, hogy mi volt az, ami 
nektek a legjobban tetszett a nagyhé
ten, ami legjobban megragadott . .. De 
ezt nem is merem remélni!)

Emlékeztek az emmauszi tanítványok
ra? Tavaly beszélgettünk róluk. Hús
véthétfőn gondolunk rájuk, amikor 
ugyan nem kötelező elmenni a szentmi
sére, de a rendes családok elmennek, 
mert az is hozzátartozik a húsvéthoz!

Még csak egyet szeretnék mondani: 
Ne feledjétek el, hogy, Jézus értünk 
szenvedett és halt meg: értem, érted, 
mindannyiunkért, hogy kiszabadítson 
bennünket a bűn karmaiból és meg
nyissa számunkra a mennyország ka
puját! Julika néni (Bécsből)

Mi így keresztelünk
Lapunk munkatársának alkalma nyílt a témáról elbeszélgetni cikkünk 

szerzőjével, a magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet vezetőjével. A 
nagyvárosi keresztelési problémák megoldására történő kísérlet alkalmasint 
nemcsak Magyarországon válhat be, hiszen a problémát elsősorban nem a 
keresztelendők nagy száma okozza, hanem a hitközömbösség. A nyugati vi
lágban működő magyar egyházközségekben az itt vázolt problémákhoz még 
egy járul: a szétszórtság, diaszpóra. Ennek nehézségeit azonban kézbe adott 
ismertető füzetek vagy méginkább rövid hangszalagok áthidalhatják. Most 
azonban adjuk át a szót dr. lirückner cisztercita atyának:
, ÍGY NE!“ - A PROBLÉMA

Öt hónapja kerültem ide a budai Szt. 
Imre (ciszter) plébániára. Figyeltem, hogy 
hogyan állunk a keresztséggel. Évente 
kb. 320 keresztelő van minálunk. Ezek 
60 %-a nem a mi területünkről való, két
harmad részüknek mi kértünk engedélyt 
saját plébániájukról, hogy mi keresztel
hessük. A maradék egyharmadnál nem 
kaptunk választ. Náluk feltételeztük a 
keresztelési engedélyt.

Ez még hagyján. Hogyan zajlik le egy 
ilyen keresztelési „eljárás"? Valaki be
billeg csütörtökön a plébániai irodára, 
ahol kedves munkatársunk nagy irgalom
mal „körülveszi" az illetőt, majd kifag
gatja a „nyers adatokat". Mintha valami 
tanács vagy útlevélosztály lennénk. Meg
hívja a jelentkezőt a péntek esti keresz
telési oktatásra. Ezen meg is jelennek 
vad idegenként. Nagyszerűen felkészült 
kollégám remekbe szabott teológiai esz
mefuttatást ad nekik a keresztség el
méletéről és gyakorlatáról. A vendégek 
közben nézik a terem sarkait. Ugyan
csak vad idegenként mennek el egy óra 
múlva. Vasárnap aztán jön a hajrá. A 
rokonság a keresztkút körül keresztül- 
kasul videózik, villogtatja fényképezőgé
pét. Végül egy emléklappal eltűnnek 
mindörökkön örökké. Ráadásul, akik 
ilyen „becsúszó szereléssel" keresztel- 
tetnek, társadalmilag, műveltség, érdek
lődési kör, kultúrháttér tekintetében nem 
egyeznek a mi plébániánk híveinek zö
mével. (Persze tudom: az egyház cso
dálatosan egybe tud gyűjteni különböző 
szintekhez tartozó embereket.)

Egy alkalommal megfigyeltem azt is: 
tíz gyereket kereszteltünk egyszerre. 
Legalább 30 nagyobbacska gyerek 

nyüzsgött ott a szertartáson. Hála Isten
nek I De köztük egyetlen sem volt hit- 
tanos. Hát akkor mire kereszteljük a 10 
kicsit, ha a 30 nagyobbnak semmi köze 
az egyház további, belső életéhez? Ezt 
a helyzetet tarthatatlannak láttam, mert 
ezért nem lehet lelkiismeretben felelős
ségei vállalni. Sem az egyház, sem az 
Isten előtt. Ez év január elsejétől a kö
vetkező gyakorlatra tértünk át.

KERESZTELÉS ELŐTT

Először is, bárki jön keresztelőt be
jelenteni, mindenekelőtt egy jelentkezési 
lapot töltsön ki. Mi csak gratulálunk az 
újszülötthöz, melegen fogadjuk a roko
nokat, köszöntjük őket itt a plébánián. 
És megkérjük, hogy töltse ki ezt a la
pot. Ha nem tudja megtenni, mert ő csak 
egy nagymama, szomszéd, leendő ke
resztszülő, akkor nyilvánvaló, hogy an
nak kell idejönnie, aki illetékes a gyer
mekkel kapcsolatban. A kérdölapon per
sze nem a szokványos anyakönyvi ada
tok az érdekesek. Rákérdezünk velük az 
illető vallási érdeklődésére is: hogy tény
legesen hisz-e Istenben, hogyan gyako
rolja a vallását, hogyan fejezi ki az egy
házhoz tartozását, hogyan tervezi gyer
meke vallásos nevelését. Ez a négy, 
vallásos életre vonatkozó kérdés szere
pel a jelentkezési lapon. Máris tapasz
taltuk, hogy ezek a kérdések meghök
kentik az embereket. Kicsit viszolyognak 
is, de üdvös elgondolkodás is lesz be
lőle. Mindenesetre nem vették hántás
nak ezeket a kérdéseket.

Eddigi tapasztalatunk, hogy néhányan 
ugyan elriadnak ettől a kezdettől, de 
lelkiismeretünk legalább megnyugszik, 
hogy nem kaszáltunk más kolléga terü-

Sírod szélén állok
Sírod szélén állok megváltó Istenem,
Hol az üdvösségnek vérvirága terem.
A Golgotán történt iszonyú dolgokon,
Búsan gondolkodom.

Nem fogta be senki kialvó két szemed, 
Nem volt könnyebb hímes, ékes szemfödeled. 
Csak anyád orcával borítja orcádat, 
Szíve majd meghasad.

Kemény köböl vala koporsó nyoszolyád.
Nem hintettek Reád rózsákat, violát.
Csak a kék csapások, vérző piros sebek
Ékítik testedet.

Mily elhagyatott valál ó édes alkatom,
Nem szóltak harangok, nem volt búcsúztatód, 
Csak édes jó anyád, csak ő búcsúztatott. 
S Magdolna zokogott.

Oh, nem volt tenéked halotti köntösöd,
Függtél mezítelen az ég s föld között.
Csak anyád fátylának borult Rád fátyola,
S csak a nap gyászola.

Halálos ágyadon nem volt vigasztalód, 
Körül özönlenek a dühös gúnyolók.
Hogy lelked kiszakadt, nem. indult meg vele. 
Csak a föld kebele.

Keresztfa ágyadon nem vala vánkosod,
A fa göröngye, jaj mily nagy kínt okozott.
Tövis koronádra hajtottad fejedet,
Öh örök szeretet.

Bűnös, ki lelkedet bánatba foglalád, 
Sirasd végig, végig Krisztus koporsóját. 
Megtérő bűnöshöz nem volt ö még soha 
Most se lesz mostoha.

Elmondta: Részegh Arpádné (László Erzsi), Mádéfalván, 1981-ben.

letére. Viszont több olyan tapasztalatunk 
is van, hogy nagyon szépen, példásan 
vesznek részt a keresztelésen azok, a- 
kik számára így komollyá tettük az ese
ményt. Velük igazán barátságos légkör 
alakult ki. Igaz, az ív kitöltése után egy 
szombat délelőtt vagy délután találkoz
nak velem, a plébánossal.

Ezen a találkozón nem káderezzük 
egymást, hanem fölmérjük, hogy ki, ho
gyan gondolja a keresztelést. Ez az el
beszélgetés alkalom arra, hogy a jelent
kezési lapnak a kérdéseit kicsit kifejt
hessék. Ezt igényelték is, akikkel beszél 
gettem. Persze ezúttal kicsit be is mu
tatkozunk egymás világa számára. Egy 
kicsit reálissá tesszük, hogyan lehet hi
tet gyakorolni. Lényeg az, hogy ez a be
szélgetés, nem oktatás. Ha közösen úgy 
látjuk, hogy vállalni tudjuk a keresztség
gel járó testvéries kötelességeket, ak
kor egy péntek este közös beszélgetésre 
hívjuk meg az összes érdekelt családot, 
akik épp akkor kérik gyermekük kereszt- 
ségét. Ekkor összeismerkednek a többi 
sorstárssal, helyzettárssal. Akikkel Krisz
tusban is társak. Az oktatást végző atya 
bevezetést tart a szertartás menetébe. 
Az embereket ez érdekli: mit kell csinál
ni a keresztelőn, mi történik ott tulaj
donképpen. Ebbe a keretbe nem nehéz 
belelopni a szükséges teológiai ismere
teket. Ebben nagy segítség, hogy a ke
resztelés utasításai rendkívül elgondol
koztatok.

(Folytatás a következő számban)
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A Vatikánnal való diplomáciai 
kapcsolatok jelentősége

1945. április 4 — 1990. február 9. Ez a 
két dátum jelzi azt a két hónap híján 45 
évet átfogó időszakot, mely az Apostoli 
Szentszék és Magyarország között meg
szakadt diplomáciai kapcsolatok jegyé
ben áll. 1945. április 4-én utasította ki 
az ide glenes magyar kormány — a Szö
vetségi Ellenőrző Bizottság döntése alap
ján — ami ebben az esetben a Szovjet
unió képviselőjének ellentmondást nem 
tűrő ukázát jelentette — az utolsó pápai 
nunciust, Angelo Rótta érseket, akinek 
48 órán belül el kellett hagynia az or
szágot. Ezt az intézkedést azzal indo
kolták, hogy a Vatikán képviselője „de 
facto" elismerte a Szálasi kormányt. Azt 
vetették ui. szemére, hogy a nyilas rém
uralom idején kapcsolatba lépett a kor
mányhatóságokkal; ezt persze csak azért 
tette, hogy megmenthesse a deportálás 
előtt álló zsidókat.

Amikor a magyar kormány 1947 nyarán 
megpróbálkozott, hogy tárgyalásokat 
kezdjen a diplomáciai kapcsolatok újra- 
felvételéről — ezzel szerette volna csök
kenteni Mindszenty bíboros rohamosan 
növekvő népszerűségét — a Vatikán, a 
nuncius kiutasításának sértésszámba me
nő körülményei és a magyar egyház el
len foganatosított intézkedések miatt 
nem bocsátkozott tárgyalásokba. A II. 
Vatikáni Zsinaton résztvevő magyar püs
pökök jelenléte adott újra alkalmat kap
csolatok felvételére és tárgyalások meg
kezdésére a Szentszék és a magyar kor
mány között, aminek eredménye az 1964- 
ben aláírt részleges megállapodás lett. 
Ettől fogva a két fél kiküldöttei évente 
kétszer találkoztak a folyó ügyek, első
sorban a püspöki kinevezések megtár
gyalására. Az 1988-ban megtartott Szent 
István jubileumi év záró ünnepségén, 
augusztus 20-án, Paskai bíboros bejelen-

A névtelenek dicsérete
Melyik asszony tett szert a legtöbb 

sikerre az elmúlt évben? — akarták tud
ni nemrégiben a közvéleménykutatók 
Németországban. Az eredmény nagyon 
meglepő volt — különösen a sport-me
nedzserek számára. Mert nem a tenisz
sztár Steffi Gráf (minden tisztelet az 
eredményei és rokonszenves egyénisége 
iránt!) vitte el a pálmát a vetélkedés
ben, hanem Teréz anya Kalkut
tából. Igaz, csak egy százalékkal ver
te Steffit, de például Maggie Thatcher
hez már óriási volt az előnye. Egészen 
hátul kullog viszont a ranglistán Tina 
Titrner, a rock-lady, hogy sok más slá
ger- és sportcsillagról ne is beszéljünk.

Az első pillanatra büszkeség töltheti 
el az ország lakóit: a megkérdezettek 71 
százaléka az emberies gondolkodást, a 
segítőkészséget és a felebaráti szeretetet 
tette egy sikeres és eredményes emberi 
élet erkölcsi kritériumává. Szinte hihe
tetlen! Hallgassanak tehát az ádáz kri
tikusok, a társadalom állandó szapulói, 
hiszen olyan rosszul nem állhat egy tár
sadalom szénája, ha az irgalmas szere
tet és szívjóság számít és nem a bank
kontó, a cím és a társadalmi rang. Mi
lyen jó talajba kellett, hogy hulljon 
Krisztus tanítása, ha a törékeny, gyen
ge kalkuttai Teréz nővért teszik meg a 
sikeres női élet eszményképének.

Ez az eredmény annyira meghökken
tő, hogy csak a könnyenhívő fogadhatja 
el gyanúper nélkül. A karrierista, a 
csúcseredményeket hajszoló, az emanci
pált és az elért egyenjogúság napfényé
ben sütkérező nők nem részesülnének 
már elismerésben és csodálatban? Meg

tette, hogy a kormánnyal egyetértésben 
meghívta II. János Pál pápát, látogasson 
el Magyarországra. Ettől fogva esett szó 
egyre gyakrabban az állam és az Egy
ház közti viszony rendezéséről és ebben 
az összefüggésben a diplomáciai kap
csolatok újrafelvételéröl. A magyar kor
mánynak ezt a szándékát Németh Mik
lós miniszterelnök, az 1964-ben megkö
tött részleges megegyezés 25. évfordu
lója alkalmából, tavaly ősszel levélben 
közölte a Vatikánnal. A novemberben 
megkezdett tárgyalások gyors eredmény
re vezettek. A Szentszék legmagasabb 
rangú képviselőit küldte Budapestre a 
megállapodások aláírására.

Mit jelent mármost konkréten ez a lé
pés? Mindenekelőtt, a nemzetközi jog 
értelmében rendezett kapcsolatokat: a 
Szentszék érdekeit Budapesten apostoli 
nuncius, Magyarországét a Vatikánnál 
nagykövet fogja képviselni. A nuncius 
emellett figyelemmel kíséri a magyar ka
tolikus egyház életét, nemcsak a kor
mánnyal tárgyal, hanem a püspökökkel 
is - és anélkül, hogy beleavatkoznék a 
magyar egyház belső ügyeibe — rendsze
resen tájékoztatja felettes hatóságát az 
egyház éleiéről, eseményeiről, problé
máiról. 1990. február 9-ével fájdalmas 
korszak ér véget, és egy új veszi kez
detét, mely remélhetőleg a béke, az egy
ház és állam közti kölcsönös megértés, 
egymás jogainak tiszteletbentartása, az 
erkölcsi, társadalmi és politikai, nem 
utolsó sorban egyházpolitikai megújulás 
jegyében fog tovább fejlődni. Az első lé
pés megtörtént, a kezdet jó. Az egész 
nemzettől függ, hogy sikerül-e tartani 
ezt az irányt, mely az országot a keresz
tény Európa népeinek közösségébe való 
beilleszkedés felé vezeti.

F. M.

változott volna az új idők új női példá
éi eszményképe?

A valóság inkább az, hogy a közvé
leménykutatás során kapott válaszokat a 
legtöbb esetben önigazolásnak, alibinek 
szánják a megkérdezettek. Egyrészt ki 
tárja fel szívét, gondolkodását vadide
genek előtt? Másrészt, úgy gondolkod
nak a legtöbben, hogy ők elismerik Te
réz anya áldásos működését és emberi 
nagyságát, de ez minden. Nekik maguk
nak ilyesmire se gondjuk, se idejük: ők 
más célokat tartanak szem előtt az élet
ben. Ők megelégednek az elismeréssel 
és csodálattal.

így lesz Teréz anya alibi egy kar
rierre éhes társadalom számára. Ezt ő 
igazán nem érdemelte meg.

De miért éppen egyedül ő? Miért nem 
gondolt senki a szociális hivatást betöl
tő sok más asszonyra és lányra, például 
a kórházakban, az öregotthonokban, a 
társadalom kivetettjeinek menedéket 
nyújtó házakban? És miért nem gondol
tak az édesanyákra, akik nem altatják 
el lelkiismeretüket azzal, hogy „a jó Is
tenke majd úgyis megbocsájtja”, ha szí
vük alatt egy új élet mozdul? Azokra, 
akik névtelenek maradnak egész életü
kön át és csak egyetlen karrierre vágy
nak: hogy megállják helyüket, mint asz- 
szonyok és édesanyák, Isten és család
juk színe előtt.

Az ő áldozatos munkájuk, szeretetük, 
csendes törődésük, hűséges kötelességtel
jesítésük is megérdemelné az első helyet 
a sikeres és eredményes életek ranglistá
ján. De legalább a mi szívünkben. Ezért 
íródtak ezek a sorok.

Megyesi András

Egy Mindszenty-szobor és alkotója
A közöttünk élő művésznő szerénysége miatt csak kevesen tudják, hogy a már

tír bíboros emlékére február 8-án rendezett ünnepség keretében az esztergomi prí- 
mási palotában lévő Keresztény Múzeumban kiállították Sámbokréthy 
Krisztina Mindszenty-szobrát. Az alkotás további sorsáról egyelőre csak 
annyit tudunk, hogy Paskai bíborosnak „tervei vannak" vele. Egy rövid interjú
val kerestük fel otthonában a művésznőt.

Kedves Kriszta, mióta szobrászkodsz?
1985 januárjában kezdtem.
A Mindszenty-szobor hányadik alkotá

sod?
Második, az első a férjem portréja volt.
Mi adta az ötletet éppen a Mindszenty- 

szobor elkészítéséhez?
Ez teljesen véletlen volt. Előtte fejez

tem be a férjem portréját. Ez idő tájt volt 
nálunk egy ismerős, aló néhány fényké
pet mutatott egy szép, de ismeretlen szo
borról. Kérdésemre, hogy kit ábrázol a mű, 
meglepő választ kaptam miszerint az ál
talam jól ismert Mindszenty bíborost. Ami
kor vendégünk távozott, mondtam a fér
jemnek. megpróbálom élethűen megmin
tázni — ahogyan én megismertem — a 
hercegprímást.

A képen balról jobbra: Paskai bíboros érsek, a szobor a művésznővel és Casaroli 
bíboros vatikáni államtitkár

Mikor készült el a szobor?
1987-ben. Közel egy évig dolgoztam raj

ta. Ezt természetesen nem úgy kell érteni, 
hogy egy éven át naponta, mert voltak he
tek, amikor nem foglalkoztam vele. Na
gyon nehéz volt a vonásait élethűen vissza
adni.

Ha jól tudom, túl sokat nem segített ne
ked, hogy láttad életben?

Sokat valóban nem, de azért segített. 
Tudtam, hogy rendkívül erős karakter, 
ember, vállalta tetteit. A belső kisugár
zása ragadott meg.

Melyik tulajdonsága vonzott a leginkább?
Talán az állhatatossága. Főleg korunk

ban, amikor mindenki igyekszik érdekei
nek megfelelően helyezkedni. Nagyra be
csültem az ö mély, komoly istenhitét és 
hazaszeretetét.

Olvastál-e valamit róla a szobor elkészí
tése előtt?

Sokat nőm, néhány újságcikket — ön
életrajzát ekkor még nem ismertem. Szü
leim is nagy tisztelői voltak, ezt örökségül 
hagyták rám.

Volt-e valamilyen nehézséged az alko
tás, illetve az elhelyezés során?

Néhány szakmai problémám volt például 
a száj körüli vonásokkal. Az elhelyezéssel 
kapcsolatban pedig először Amerikára 
gondoltam, mert ott nagy Mindszenty-tisz
telet van, de a portrét túl szigorúnak ta
lálták.

Mi adta az ötletet a magyarországi fel
állításhoz, miért nem Becsbe vagy Mária- 
cellbe kerül?

Esztergom a magyar katolikus egyház 
központja, ezért úgy gondoltam, ezt a szi
gorúnak, de élethűnek ítélt szobrot meg
próbálom ott elhelyezni. Tavaly, amikor 
Budapesten jártam, felkerestem Paskai bí
boros atyát az egyik fogadónapján és fel
ajánlottam művemet — természetesen 
ajándékként. Nem volt tudomásom az elő
készületben lévő Mindszenty ünnepségek
ről. Erre Paskai atya utalt, de csak any- 
nyit mondott, hogy tervei vannak és ha
marosan értesíteni fog. Ez alig két hét el
teltével megtörtént és a formaságok elin
tézése után Esztergomba szállították a 
szobrot.

Részt vettél az ünnepségeken? Milyen 
volt a benyomásod a hazai Mindszenty- 
tiszteletről?

Ügy tudnám jellemezni, mint amikor a 
palaokból kihúzzák a dugót és kirobban va

lami. Az idősebb generáció megőrizte a 
mártír bíboros emlékét és ezt tovább ad
ta a fiataloknak, akik nagyon komolyan 
veszik. Az ünnepség megható volt. Érde
kességként említem, hogy -a szentmise előtt 
rózsafüzért imádkozott a zsúfolásig meg
telt bazilika közönsége, a tizedek közé pe
dig Mindszenty idézeteket iktattunk be. 
Úgy érzem, hogy a Mindszenty-tisztelet 
sokkal nagyobb az otthon élőkben, mint azt 
mi itt elképzeljük. Nagyon örülök, hogy 
így van.

Milyen terveid vannak a jövőre?
Ami nem terv, hanem valóság, már van 

egy Szent István szobrom. Első királyunk 
alakja, karaktere — amiről keveset tudunk 
— régen foglakoztatott. Mielőtt elkezdtem 
formázni, végigjártam azokat a helyeket, 

ahol kép vagy szobor található róla és 
megállapítottam, hogy minden, kor a maga 
ideáljának alakját kölcsönözte Szent Ist
vánnak. Most Prohászka Ottokár portréját 
szeretném megmintázni és közben még 
egy Mindszenty-kiállításhoz is dombormű
vet, kisplasztikát készítek.

A szép tervekhez sok sikert kívánunk.
Farkas Júlia (München)

EMLÉKTÁBLA AVATAS 
A PESTI DUNA-PARTON

A pesti Duna-parton felavatták Salk- 
házi Sára, a Szociális Testvérek Társa
ságának tagja és Bernovits Vilma világi 
hitoktató emléktábláját. Mindkettőjüket 
1944. december 27-e éjszakáján végez
ték ki a nyilasok az általuk bújtatott, ül
dözött zsidók egy csoportjával. A nyilas 
rémuralom idején a Szociális Testvérek 
Társasága házaiban mintegy ezer üldö
zöttet. főként zsidókat rejtegettek.

TÁMOGASD
AZ ERDÉLYI KATOLIKUS SAJTÓT !

Az erdélyi katolikus magyar sajtó az 
elmúlt 40 év alatt nem létezhetett. A gyu
lafehérvári katolikus nyomdát államosí
tották. Erdélyben a magyar híveknek 
nagy igényük van katolikus újságra, fo
lyóiratokra, szentírásra, hittankönyvekre 
és mindennemű vallásos irodalomra. 
Ezért a gyulafehérvári püspök kéréssel 
fordult a nyugati segélyszervekhez egy 
nyomda felszerelésének az ügyében. 
Rendkívül fontos lenne! A szellemi táp
lálék folyamatos biztosítása csak abban 
az esetben valósítható meg, ha a kérés
nek eleget tudunk tenni.

Kérjük magyar testvéreinket, hogy a 
Kolozsvárott felállítandó katolikus ma
gyar nyomdát adományaikkal támogas
sák. Az eddigi katolikus sajtó egyetlen 
falinaptár volt. A sajtó fejlesztéséhez 
szükséges kellékek: írógép, irodai fel
szerelés, teljes egészében hiányzik.

Befizetések: Kath. Ungarn Seelsorge, 
— Sonderkonto Erdély —, Postgiroamt 
München, Konto-Nr.: 1144 99-803, BLZ 
700100 80.
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Német sajtó hangok
a Kastli Magyar Gimnáziumról

Az utóbbi időben egyre több német újság foglalkozott gimnáziumunkkal, ér
tékelve az itt folyó munkát, biztatással az iskola jövőjét illetően. Szeretnénk ezért 
beszámolni ezekről a cikkekről, legalább egy kis összefoglaló formájában, mert gon
dolom: honfitársainkat is érdekli a német sajtó véleménye iskolánkról. Megnyug
vással tapasztaljuk, hogy a jövőt mérlegelve minden oldalról támogatást és biz
tatást kaptunk, mint ahogy ez a következő idézetekből is kitűnik:

Az „Amberger Volksblatt" 1989. decem
ber 23—24-25-i cikkéből:

„A kastli magyarok számára megvaló
sultak a kitűzött célok — európai jövőre 
törekednek. .Szilárd lábakon áll a Magyar 
Gimnázium a bajor iskolák között« címmel 
a cikk beszámol a kastli polgármester, az 
ambergi adóhivatal főnöke és a Páneuró- 
pa Unió látogatásáról, s kiemeli: .Látszó
lag észrevétlenül, de a közös Európa irá
nyába haladó NSZK politikája által báto
rítva, valamint a szabadságot és demokrá
ciát védve az egykori egyszerű exil gim
náziumból egy teljesitőképes szellemi köz
pont keletkezett, mely magyar jellegű, és 
a népek közti kölcsönös keresztény-euró
pai megértés értelmében jött létre. Ennek 
a magyar szellemi központnak fő pillérei 
a magyar, német, angol, francia és latin 
nyelv közvetítése, valamint az európai kul
túra ápolása, beleértve az európai törté
nelmi tudatot és a képzés széles skáláját. 
Testvérvárosunk. Ansbach képviselője, és 
egyben a Páncurópa Unió tiszteletbeli tag
ja, Mende Horst elmondta: hogy mennyire 
csodálatra méltó az, ahogyan a magyarok 
a kastli várban magyarságukat őrzik: Itt 
lelkületűnkkel is megértettük, hogy érde
mes Európáért harcolni®."

A „Niirnberger Nachrichten" 1989. de
cember 23—26-i számában „Kitörés az el
szigeteltségből" címmel iskolánk múltjával 
és jelenével foglalkozik. Az utóbbit elemez
ve a cikk írója hangsúlyozza:

„A tantervet hozzáigazították a bajor 
gimnáziumok tantervéhez, és a bajor tan
erőkkel azonos kiképzéssel rendelkező ta
nárok jöttek a várba. Időközben már taní
tanak itt német pedagógusok is, mivel a 
fizetéseket is rendezték. Röviden így le
hetne kifejezni: A teljesítményekre büsz

Hírek - események
Paskai bíboros-prímás február végén 

Erdélyben járt, ahol találkozott Jakab 
Antal gyulafehérvári püspökkel és se
gédpüspökével (azóta utódával) Bálint 
Lajossal. Meglátogatta a gyulafehérvári 
szemináriumot is, ezenkívül járt Maros
vásárhelyen és Kolozsvárott, hogy — 
mint a Magyar Televízióban kijelentette 
— „megerősítse a katolikus egyházat és 
megkezdje a párbeszédet”.

*

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
március 12 és 14 között tartotta tava
szi ülését. Ennek során megtárgyalták 
a Szentatya látogatásával kapcsolatos 
kérdéseket, valamint a Magyarországon 
élő nemzeti kisebbségek lelkipásztori el
látásának problémáit. Jeleníts István 
piarista tartományfőnök előterjesztette 
az iskolafenntartó rendeknek a katoli
kus iskolákra vonatkozó javaslatát. A 
továbbiakban a püspöki kar úgy hatá
rozott, hogy résztvesz a Keresztények 
és Zsidók Nemzetközi Tanácsának mun
kájában és bizottságot jelölt ki a pár
beszéd folytatására. A tárgyalt témák 
közt szerepelt még a püspöki kar intéz
ményeinek átszervezése, a teológiai kép
zés, a hitoktatás aktuális kérdései, az 
ifjúsági lelkipásztorkodás és az erdélyi 
menekültek ügye.

*

Egy évvel a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat alapítása után, a szervezet el
nöke, Csilla von Boeselager bárónő mér
leget vont tevékenységükről. Ennek ér
telmében a Magyar Máltai Karitász 
ajándékaként eddig 228 kamionnal 25 
millió márka értékű orvosi műszer és 
kórházi berendezési tárgy érkezett ma
gyarországi kórházakba. Romániába a 
Német Máltai Segélyszolgálat 286 ton
na orvosi és egészségügyi cikket, 557 
tonna élelmiszert és 278 tonna ruhane
műt juttatott el hat hét alatt. Ehhez já
rul még a magyar máltaiak 5 millió 

kék lehetnek, az érettségi eredmények át
lagon felüliek. A Kastlban érettségizett 
diákokat meg lehet találni német egyetemi 
professzorok, kutatóintézetek és nagy vál
lalatok vezetői között. A kastli vívóknak 
a győzelem nem ismeretlen szó."

A „Wochenzeitung Ansbach" 1989. de
cember 28-án visszapillantva a nyári és 
az őszi magyarországi eseményekre, bemu
tatja testvérvárosunknak a kastli Magyar 
Gimnáziumot és idézi az igazgatót:

„A diákok nálunk leteszik az érettségi 
vizsgát, mely a bajor érettségi vizsgának 
felel meg. Ezzel nagyon jó esélyük van ar
ra, hogy bekerüljenek az egyetemre. Diák
jainkat az európai mozgalom és a népek 
közti kölcsönös megértés értelmében nevel
jük. Türelem és szeretet a jelszavunk. Rö
viden kifejezve, minden magyar, aki vala
mire tartja magát, hozzánk küldi gyerme
két iskolába."

A „Mittelbayerische Zeitung" 1989. de
cember 30-31-i, ill. 1990. január 1-i szá
mában a kastli Magyar Gimnázium és az 
„új Európa" kapcsolatát vizsgálja, vissza
tekintve az iskola múltjára:

„Új feladatok várnak a Magyar Gimná
ziumra. Az európai szintű képzés megho
nosítása. A kastli Magyar Gimnázium több 
mint 30 éve keresztény európai képzést 
nyújt magyar jelleggel. Az iskola cél
ja nem változott meg, csak az aktuális 
helyzethez igazodott — jelentette ki az 
igazgató. Továbbá hangsúlyozta, hogy ilyen 
iskoláknak, mint a Magyar Gimnázium, 
egyre nő a jelentőségük Európában. Ma
gas szintű idegen nyelvű tanítás és külön
böző tárgyak közvetítése idegen nyelven 
egyre fontosabbá válik a közös Európában.

Közreadja Szalay András igazgató

márka értékű segélye. Elismerés illeti a 
magyar HUNGAROCAMION vállala
tot, amely a szállításokat ingyenesen ba- 
nyolította le.

*

Franjo Kuharics bíboros, zágrábi ér
sek, a Jugoszláviai Püspöki Kar elnöke, 
ismételten sürgette nagy elődje, Stepi- 
nac bíboros-prímás rehabilitációját. Aloj- 
zije Stepinac 1937-től kezdve vezette a 
zágrábi főegyházmegyét, de Tito hata
lomátvételekor nyomban letartóztatták. 
Koholt vádak alapján, 1946-ban 16 évi 
börtönre ítélték. 14 évvel később, egész
ségileg megroppanva, háziőrizetben 
hunyt el. A zágrábi székesegyházban le
vő sírját azóta is mindig virágok borít
ják. Stepinac bíboros bátran harcolt az 
emberi jogok védelmében, neki köszön
hető, hogy a horvát egyházat nem tud
ták elszakítani Rómától.

*
A volt náci-haláltábor, Auschwitz köze

lében, megkezdődtek egy vallásközi ima
központ építési munkálatai. Ide költöznek 
majd át a karmelita nővérek, akik jelen
leg még a koncentrációs tábor egy régi, 
kolostorrá átalakított raktárépületében lak
nak. Ismeretes, amerikai zsidó szervezetek 
éles hangon kifogásolták a nővérek jelen
létét a táborhoz tartozó épületben. Emiatt 
a zsidóság és a katolikus egyház közötti 
kapcsolatok az elmúlt évben feszültté vál
tak. Most II. János Pál pápa bejelentette, 
hogy anyagilag is hozzájárul az új ima
központ létesítési költségeihez.

*

A Szentatya magyarországi látogatá
sát megörökítő Rcgnum Marianum 
templom részére a Budapest XIX. ke
rületi tanács megfelelő telket bocsátott 
rendelkezésre.

*
Az olasz Politikai, Gazdasági és Társa

dalmi Tanulmányok Intézete által közzé
tett adatok szerint a szekták és más val
láspótló jelenségek szaporodnak az ország
ban, főként az észak-olasz városokban. Je
lenleg több mint 600 szektát, mágikus vagy 
ún. ezoterikus csoportot tartanak számon.

Magyar cserkészpark 
az Alpesekben?

A háború előtt felnőtt cserkész nem
zedék tagjai gyakran meséltek nekünk 
a Hárshegyi Cserkészparkhoz fűződő 
felejthetetlen élményeikről. Aki járt va
laha az amerikai Fiimore falu határában 
fekvő, 100 hold kiterjedésű Sík Sándor 
cserkészparkban, tudja, hogy ez a park 
a háború utáni amerikai magyar emig
ráció legértékesebb és legmaradandóbb 
alkotása. Sok áldozattal született, de 
megérte, joggal büszke cserkészparkjá
ra az Egyesült Államok magyarsága. A 
kanadai magyaroknak is van cserkész
parkjuk — a magyar jezsuiták jóvoltá
ból — Torontótól 50 mérföldre észak
ra, sőt az ausztráliai magyar cserkészek
nek sem kell idegen földön táborozniuk. 
Nyugat-Ettrópában, ahol 1945 után a 
nyugati magyar cserkészmozgalom meg
született és felvirágzott, sajnos máig 
sem sikerült állandó táborozási helyet 
biztosítani cserkészeinknek.

Ezt a hiányt ismerte fel öt évvel ez
előtt néhány lelkes, fiatal cserkészveze
tő és megalakította a Magyar Cserkész
park Egyesületet, a hárshegyi parkhoz 
hasonló saját táborhely vásárlása céljá
ból. A kezdeményezést lelkesen támo
gatták az 1985-ös bonni cserkésztiszti 
konferencia résztvevői. A tehetősebbek 
nagyobb, a diákok kisebb összegeket 
ajánlottak fel és vállalták az egyesület 
tagsági díjának rendszeres befizetését. A 
feladat világos volt: olyan táborhelyet 
biztosítani valahol Nyugat- és Közép- 
Európa határán, ahol idegen ég alatt is 
saját földjükön táborozhatnának a ma
gyar cserkészcsapatok, ahol a szüksé
ges táborközpontot (konyhával, raktár
ral, zuhanyozóval) csak egyszer kellene 
felépíteni és nem kellene évről-évrc ide
gen területek költséges kibérlésével és a

Prokop Péter, a Rómában élő híres 
papfestőművész képeit bemutató kiállí
tás nyílt meg Egerben a ferences temp
lom altemploma és a középkori kolos
tor nemrégiben feltárt helyiségeiben. 
Prokop Péter képei Magyarországon kí
vül Európa számos Modern Galériájá
ban láthatók.

11. János Pál pápa májusban Mexikóba 
látogat, a jövő évben pedig Kubát is föl
keresi, minthogy erre Fidel Castro és az 
ország püspökei már tavaly meghívták.

A Németországi Máltai Segélyszolgá
lat közölte, hogy Kolozsváron szolgála
ti központot létesített, azzal a feladat
tal, hogy az NSZK-ból érkező segély
szállítmányok zavartalan szétosztását 
megszervezze. Elsősorban a nehezen 
megközelíthető hegyi falvak és kórhá
zak, árvaházak és öregotthonok élelmi
szer ellátását akarják biztosítani.

LEVÉL MÜNCHENBE

A Magyar Cserkészbarátok Egyesülete 
és Kölley Gyurkabá címére érkezett le
vélből idézzük az alábbi sorokat:

.. . Köszönöm Mindannyiótoknak azt a 
lelki-szellemi és sportbeli gazdag esemény
sorozatot, amelyet nekem a „Kárpátalja 
Téli Tábor"-otok jelentett. Számtalan lát
ható és láthatatlan gondos előkészítésre 
utalt a napok gördülékeny programja és 
sok egyéni beszélgetés a fiatalok körében 
meggyőzött arról, hogy mennyire jól ér
zik magukat ott és igénylik ezt a világról 
összesereglett kedves megismétlődő talál
kozást ... Köszönöm, hogy közietek lehet
tem, a sípályákon, a napi cserkészprogra
mon egyaránt. Igen hasznos volt számom
ra a vezetőkkel folytatott számos megbe
szélés, amelyet a hazai csapatszervezési 
munkámban szeretnék hasznosítani...

Somogyi Dezső András titkár
Magyar Cserkészszövetség, Budapest 

hatósági engedélyek megszerzésével tö
rődni.

Most, hogy négy évtized után oda
haza is újjászerveződött a Cserkészszö
vetség, az emigrációs magyar cserkészet 
feladata és a haza iránti felelőssége csak 
fokozódott. Kötelességünk támogatást 
nyújtani az otthoni cserkészvezetők ki
képzéséhez, szükséges, hogy cserkészeink 
közös táborozásokon és vezetőképzőkön 
adják át tapasztalataikat az otthoni 
cserkész testvéreiknek. Az európai ma
gyar cserkészek kerületi és csapattábo
rai találnának otthonra, de ott találkoz
hatnának rendszeresen a külföldi ma
gyar fiatalok hazai cserkésztest véreikkel 
és adhatnák tovább azt a lángot, amit 
40 éven át a száműzött magyar cserké
szet őrzött.

A Cserkészpark Egyesület megalakí
tása óta eltelt félévtized anyagi mérle
ge nem bíztató. A megajánlásoknak csak 
egy része folyt be az egyesület folyó
számlájára, a tervet inkább támogatták 
külföldi egyházi és világi szervek, mint 
a nyugat-európai magyarok. Ha nem si
kerül a következő hónapokban mozgó
sítani és anyagi áldozatra bírni a ma
gyar ifjúság nemzeti és vallás erkölcsi 
alapokra épülő neveléséért felelősséget 
érző és a cserkészet ügyét szívén viselő 
magyarságot, úgy a cserkészpark vételé
nek tervét elejtve, be kell érni a park 
hosszúlejáratú bérlésével. Talán ez az 
utolsó alkalom arra, hogy a nyugat
európai magyar emigráció egy nagyfon
tosságú intézmény támogatásával mara
dandó emléket állítson magának.

Juhász László
A Magyar Cserkészpark Egyesület bank

számlája: Baycrische Hypotheken u. Wech- 
selbank München, Konto-Nr.: 4410401881, 
BLZ 700 200 01.

„Zsidóság a magyar történelemben" cím
mel kétnapos konferenciát tartottak Buda
pesten a Széchenyi szakkoíégium és a Tár
sadalomtudományi Klub rendezésében, ke
resztény és zsidó előadók részvételével. 
Katolikus részről Nyíri Tamás professzor 
tartott előadást az antiszemitizmus és anti- 
judaizmus kérdéseiről.

EGY PAPI JUBILEUMRA

Nemrégen ünnepelte P. dr. Major 
Márk atya az esseni Magyar Misszió lel
késze pappászentelésének negyven éves 
jubileumát. A hálaadás légkörében fog
ta össze a négy évtized papi munkájá
ban kapott kegyelmeket, szenvedéseket, 
megaláztatásokat, de lelkipásztori örö
möket is, amelyeket Márk atya Isten 
kezébe tett le.

Major Márk 1923-ban született Zala
egerszegen. A pesti ciszterek Szent Imre 
gimnáziumában érettségizett. 1949-ben 
szentelték pappá a Zirci apátságban. 
1950-ben a kommunista rezsim felosz
latta a rendeket, ekkor az egri főegyház
megye vette fel papjai sorába. 1967- 
ben rendjének texasi rendházába ment 
tanárnak. Itt a Keresztény Egyetemen 
megszerzi a tanári diplomát 1972-ben, 
ugyanabban az évben doktorál törté
nelem-filozófiából. Kcdvcsnővérek lelki
atyja, majd docens a texasi egyetem tör
ténelmi fakultásán. 1981—84-ig a kastli 
Magyar Gimnázium igazgatója, 1986- 
tól vezeti az Essen és környéke elárvult 
magyarságának katolikus misszióját.

Együtt örülünk a jubilánssal, kívá
nunk Márk atyának kegyelmet és sok 
papi örömet további lelkipásztori tevé
kenységéhez. S. M.
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Magyar pasztoráció Ausztriában
Ausztriában a katolikus magyarok szá

ma kb. 43.000. A legfontosabb a bécsi ma
gyar lelkészség, amely 1956-ot követően 
nagy munkát végzett a menekültek és a 
továbbvánciorlc-k segítésével, az Ausztriá
ban letelepülők és a bécsi egyetemeken 
tanuló magyar egyetemisták gondozásá
val. 1957—1069 között magyar egyetemi 
lelkészség is működött Bécsben a mint
egy másféiszáz - többnyire menekült 
diákotthonban lakó — egyetemista kö
zött. Az egyházközség 1960—1970 között 
működő lelkigyakoi latos háza vonzáskö
rében tartotta az egész ausztriai mene
kült életet. Bécsben működik a Pázmány 
Péter által alapított magyar papnevelő 
intézet, a Pazmaneum, melyben azonban 
1965 óta nincsenek magyar kispapok. A 
bécsi magyar lelkészség munkaterülete 
az egész bécsi egyházmegye, becslések 
szerint 24 ezer magyar katolikussal, mely
nek 15—20 %-ával van kapcsolatban. A 
bécsi lelkészségnek fontos munkaterüle
te az új menekültek gondozása, beleért
ve erdélyi menekülteket is. Ide fordulnak 
lelki gondozásért a Bécsben és környé
kén dolgozó jugoszláviai magyar ven
dégmunkások is.

Linzben a magyar lelkipásztorkodás a 
háború utáni menekült gondozással in
dult meg s a környéken megtelepedett 
magyarság gondozásán kívül ellátja a 
nagyszámú felső-ausztriai menekült tá
borhely magyar katolikus hívőinek gon

HALOTTAINK
Gróf Teleki Béla, az Amerikai Er

délyi Szövetség elnöke, 1990. február 7-év, 
91 éves korában, hosszas szenvedés után 
New Yorkban elhunyt. A kolozsvári szüle
tésű Teleki Béla a történelmi család re
formátus ágából származott. Mint oki. gaz
da, 1945-ig Szilágy-megyei birtokán, Zsi- 
bón gazdálkodott. Az egykori EMGE (Er
délyi Magyar Gazdasági Egylet), később az 
Erdélyi Magyar Párt vezetője volt. Észak- 
Érdéig visszacsatolása után, mint „behí
vott országgyűlési képviselő" vett részt a

A 750 ÉVES CSÁSZÁRI DÓM

Vöröstéglás színével, 95 méter magas 
tornyával a frankfurti Bartholomauskir- 
che, népies nevén a „császári dóm", a Maj- 
na-parti város talán legrégibb jelképe, 
nemrégiben ünnepelte 750. születésnapját. 
A templom mai helyén maga Nagy Károly 
német - római császár, akit az egyház 
boldognak tisztelt, — alapított székesegy
házat 794-ben. A mai dóm alapjait 1239- 
ben rakták le, és a templomot Szent Ber
talan apostol tiszteletére szentelték fel. A 
„császári dóm" elnevezés története igen 
érdekes. Dómnak csak olyan templomok 
nevezhetik magukat, melyek katolikus püs
pöki székhelyek. Frankfurt azonban soha
sem volt püspöki székhely, hol a közeli 
Mainz-hoz tartozott, hol pedig a limburgi 
püspökséghez, ahova ma is tartozik. A 
város jelentősége, az európai történelem
ben betöltött szerepe viszont messze felül
múlta a két említett püspöki székhelyét. 
1152-ben Frankfurtban választották meg 
királlyá Barbarossa Frigyes későbbi né
met császárt. Utána 17 német királyt ko
ronáztak itt. 1352-ben VI. Károly „Arany 
Bullájában" a Szent Bertalan templomot 
jelölte ki a leendő királykoronázások 
színhelyévé. 1562 és 1792 között ugyanitt 
tíz német-római császárt koronáztak meg. 
1734-ben, VI. Károly császárrá koronázása 
után, dómmá „nevezte ki" a székesegy
házat. Ebből az időből származik a „csá
szári dóm" elnevezés, amely az idők folya
mán a templom népszerű nevévé vált.

A császári dóm, mint városi jelvény és 
műemlék, ma is működő egyházközösség. 
Külön érdekesség, hogy a 9000 lelket szám
láló közösségnek egyharmada külföldi, 35 
különféle nemzet, köztük magyarok is al
kotnak többé-kevésbé aktív egyházi misz- 
sziót, nem számítva 22 további nemzet né
hány családból álló vallási közösségeit.

—a —s 

dozását is. A linzi magyar lelkész jelen
leg az ausztriai magyar fölelkész. Kap
csolatot tart a megyéspüspökkel és meg
szervezi az ausztriai magyar papság 
évenkénti lelkipásztori konferenciáját.

A Grác-i magyar lelkészség szintén 
1956 után létesült a stájerországi mene
kültek és a régi emigránsok gondozásá
ra. Az egyetemen sok magyar fiatal ta
nult és tanul. Újabban Steiermark terü
letén is létesítettek menekült szálláshe
lyeket. A tartományban élő kivándorlás
ra váró menekültek ellátása szintén a 
gráci magyar lelkész dolga.

Karintiában mindjárt a háború után a 
Spital an dér Drau-beli menekülttábor
ban kezdődött el a magyar pasztorációs 
munka. A menekülttábor feloszlatása 
után a lelkész a karintiai letelepülteket 
gondozza.

Főállásban kinevezett magyar lelkész 
működött 1956 után Salzburgban, Kuf
steinben és a vorarlbergi Bregenzben. 
Jelentős lelkipásztori állomássá fejlődött 
az insbrucki magyar kolónia azáltal, hogy 
sok magyar tanult és tanul az ottani egye
temen. Az innsbrucki egyetem teológiai 
fakultása hagyományos tanulmányi he
lye a magyar papságnak, 1956 után tucat
nyi magyar teológus végezte itt tanulmá
nyait. 1957-ben egyházi szervezésben 
egyetemi kollégium indult a városban, 
mely jelenleg az ottani magyar egyesü
letek székhelyéül is szolgál. UKI

magyar parlament munkájában. Szűkebb 
hazája magyarságának sorsát haláláig szí
vén viselte otthon és amerikai emigráció
jában egyaránt. Gyászolják felesége, fia, 
leányai, hét unokája, dédunokája, a kiter
jedt külföldi és erdélyi rokonsággal az 
egész magyar emigráció. —i —f

t
Lapunk egy hűséges olvasójától kaptuk 

a hírt, hogy dr. Fodor József pápai 
prelátus Temesváron csendesen elhunyt. 
Fodor József élete a bánsági magyar nép 
szolgálatában telt el. Hosszú időn át a haj
dani Magyar Párt, majd a Magyar Katoli
kus Népszövetség egyik vezetője volt, mi
közben a „siguranca", az akkori „securi- 
tate" részéről állandó üldöztetést, inter
náló tábort és sokévi börtönt kellett el
szenvednie. Rabságából való szabadulásá
tól haláláig, 30 éven át volt a mintegy 40 
ezer temesvári hívő lelkipásztora. Teme
tésén dr. Boros Béla c. püspök 12 paptár
sával együtt végezte az egyházi szertar
tást és ő tartotta a gyászbeszédet is.

(A 81 éves Boros Bélát a Szentatya most 
személyes kitüntetésként érsekké nevezte 
ki. Szerk.) N. N.

t
Kissé megkésve bár, de kegyelettel meg 

kell emlékeznünk honfitársunkról, K r o n- 
fuss Vilmos ról, akit nemsokkal 86. 
évének betöltése előtt, 1989. május 16-án 
ért el a halál Münchenben. Budapesten 
született, vegyészdiplomát szerzett, a ma
gyar fővárosban mindenki jól ismerte a 
kitűnő családi vegytisztító vállalat nevét. 
A 2. világháború kiszakította magyar ha
zájából, felesége szülőföldjén, Münchenben 
talált, mint könyvtáros, új lehetőségeket. 
A rendkívül sokoldalú műveltségű és jó
ízlésű Kronfuss Vilmos nemcsak a kitele
pített magyarországi németek kulturális 
életében játszott fontos szerepet. Tollával 
és előadásaival sokat nyújtott a magyarok
nak is. Szülőhazájához éppolyan hűséges 
volt, mint népéhez. Münchenben temették 
el. B. T.

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

Németország
München: Szentségi házasságot kötöttek: 

Fendt Stefán és Gáspár Ildikó 1990. feb
ruár 10-én a Damenstift templomban.

SVÁJC
Ilalottaink: Abaffy Ilona, Erich von Wat- 

tenwyl özvegye, 92 évesen elhunyt a Bur- 
gerspitalban, ahol rendszeresen látogattuk. 
Horváth Tibor, meghalt 56 éves korában, 
tüdőrákban a berni Inselspitalban. Becsü
letes szigetelő munkás ember volt. Teme
tése február 12-én volt Bernben. Isten ad
jon mindkettőjüknek örök nyugodalmat.

Magyar katolikusok szenvedései 
1944-1989

E dokumentum-gyűjtemény a magyar 
közelmúlt történelmének egy alig ismert 
területét tárja az olvasó elé. Korabeli írá
sok, tények, események az elmúlt 45 év 
küzdelmeiből. Hozza 14. magyar püspök, 
nemegyszer tragikus életrajzát, a Rákosi- 
Kádár rezsim börtöneiben, internálótábo
raiban sínylődő mintegy 400 pap névsze
rinti adatait. Ezeken kívül ismerteti az 
egyházpolitikai pereket, a szerzetes- és 
apácarendek brutális felszámolását, a ka
tolikus intézmények diszkriminálását stb.

A kb. 280 oldalas könyv ára 140.— Ft. 
Megrendelhető az alábbi címen: Mohos 
László, Thököly út 74, H-1158 Budapest.

APRÓHIRDETÉSEK
MAGYAR FILMVIDEO-KAZETTAK köl

csönzése nagy választékban és kedvező 
áron ! Jánosa Éva, 8000 München 80 Pa
riser Str. 36. ® (0 89) 4 47 12 49 (este).

Nyaraló Balaton-Almádiban (3 szoba 
összkomf.) májustól augusztus végéig (ki
véve augusztus 12—26-ig) napi 80.— DM- 
ért kiadó. Tel.: 0036-96-26 506, vagy 081 71 / 
44 42.

Nyaralás Abaligetcn (Pécs mellett) jó le
vegőjű, rendezett, környezetben, (a barlang 
klímája asztmatikus gyógyulásra is alkal
mas) kis nyaralóház kiadó, minden kom
forttal, több személynek is ideális. Perlaki- 
Kengyel, H-7623 Pécs, Garai út 27. Telefon 
0036-72-32 891 (az esti órákban).

Pécsett, villanegyedben, 360 négyszögöles 
területen lévő 4 szobás, összkomfortos csa
ládi ház garázzsal eladó. Érdeklődni lehet 
este 6 óra után: ® (02 08) 60 97 36.

Budapesten 3 Szobás lakás és a Balato
non nyaraló kiadó. ® (077 31) 6 64 27.

Budapesten, a belváros közepén, külön- 
bejáratú, külön fürdőszobás, teljesen sze
parált szoba, komplett reggelivei kiadó. A 
szoba 3 ágyas, televízióval és telefonnal. 
2 személynek napi 40.— DM. Dr, Kimmer- 
ling, H-1053 Budapest, Magyar utca 3. ® 
00361-1374 752.

Erdélyi menekültként gyermekeimmel 
Pomázon élek. Megérkezésünk után öz
vegy lettem. István fiam 14 éves. 180 cm, 
vékony alkat, lába 42-es, Zsombor 10 éves, 
150 cm, 34-es a lába. Minden támogatást 
elfogad és szívből köszön egy özvegy édes
anya. Cím: Páll Irén, H-2013 Pomáz, Vö
rösmarty utca 14 / b.

Stuttgarti Softwarc-ház keres szabad
foglalkozású programozót. Témakör — Ter
melésirányítás UNIX adatbankbázison (In- 
formix, Dataflex). „C és Cobol ismerete 
előny" jeligére a kiadóba.

Építészmérnök 3 vagy 4 szobás lakást 
keres Wiesbadenben vagy környékén. La
káscsere is lehetséges (Wiesbaden—Wup- 
pertal). ® (02 02) 89 94 48.

IMPERIAL PANZIÓ — Budaörs. Rezeda 
u. 23. Postacím: H-2040 Budaörs, Pf. 82.

Mindig szívesen látjuk Budapest közelé
ben lévő (13 km a belvárostól) panziónk
ban. Kétágyas szobák tusolóval. toalettel, 
—- kívánság szerint reggelivel. Legyen a 
vendégünk! ??????

Keressük azt a róm. katolikus plébánost, 
aki szereti a gyerekeket és patronálna egy 
hatgyerekes magyar családot. Leinformál
ható több éves gyakorlattal, szolgálati he
lyet keresünk. Kántor-kórusvezetö, lelki
pásztori kisegitő-hittanár-sekrestyés há
zaspár vagyunk mindketten 31-31 évesek. 
Róm. Kát. plébánia, H-2518 Leányvár.

Öröklakásomat, 100m2, Kiefersfelden, 4 km 
Kufstein előtt az Inn völgyében, elcserél
ném müncheni Altbau-lakásért (kb. 150 m2) 
vagy eladnám. Szép környék, kitűnő leve
gő, 2 garázs, sok rakodó terület, nagy te
rasz. Padlástérbeépítési lehetőség is szá
mításba jöhet. (089) 93 38 45.

KIÁLTÁS! Fónay Jenő legújabb könyve, 
akit kétszer ítéltek halálra a várbírók 
56-os hősi magatartásáért, letartóztatásától 
1988. június 16-ig foglalja össze az átélt 
élményeket. A könyv ára: 10.— DM + por
tó. Megrendelhető: Franz Török, D-8192 
Gerotsried, Dompfaffenweg 2, az összeg 
egyidejű beküldésével.

42 éves, vonzó, intelligens, optimista 
hölgy vagyok. Az élet örömeit és gondjait 
szeretném megosztani a társammal. Tu
dom, hogy valaki ugyanúgy vár engem, 
mint én Öt. „Játszótárs" jeligére a kiadóba.

Münchenben élő, értelmiségi hölgy, 54/ 
162, hozzáillő, komoly férfi ismeretségét 
keresi. Jelige: „Kaland kizárva".

AUTÓ - ajandékszolgAlat magyarorszAgra és romAniAba !

Lada
Lada
Lada
Lada
Lada

1,51 Lim (2107/5)
1,51 Combi (21043)
Samara 1,31 (2109)
Samara 1,51 (21093)
Niva 1,61 (2121)

Kérje részletes tájékoztatónkat !

További szolgáltatásaink: ingatlan közvetítés (lakás, üdülő, ipari létesítmények) 
magyar árúk nagykereskedelmi forgalmazása 
közös vállalatok alapítása 
gazdasági és jogi tanácsadás.

t UNGARISCHES IIANDELS- UND INFORMATIONSZENTRUM
♦ Irodavezető: Michael Pentz
I Welfenstr. 6, D-7012 Fcllbach, ® (0711) 5115 02, Telefax: 0711 /5180194, Telex 7254417

ART 
DÉMÉNAGEMENTS S. A. 

Szállítási vállalat.
Szállítások belföldre és külföldre, 
tengerentúlra — légiszállítással is — 

költözködés, bútorraktározás, 
külföldi szállítmányoknál a vám 

elintézése.
Magyarországra is szállítunk 1 

Az összes keleti és nyugati államokba 
oda - vissza szállítunk. 

Magyarországi képviselőnk: 
Trans COOP, Honvéd utca 28 

H-7400 Kaposvár ® 0036 (82) 13 - 877. 
Magyaroknak kedvezmény ! 
ART Déménagements S. A.

2 rte du Grand Lancy 
CH - 1211 Génévé 26 

Telefon 0 22 / 43 36 32 (magyarul is !) 
Privát cím: Keresztes László 

58 rte de Vervier
CH - 1227 Carouge, GE

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

JOGOSÍTVÁNY ! TANFOLYAM ÉS 
VIZSGA MAGYARUL.

Gyors, alapos, eredményes ! Oktató: 
Farkas Béla. Cím: Fahrschule Sche- 
chinger, Lindwurmstr. 60, 8000 Mün
chen 2. ® 77 66 82, 15.00—19.00 óráig.

Pécsett, villanegyedben, 360 négyszög
öles területen lévő 4 szobás, összkom
fortos családi ház garázzsal eladó. Ér
deklődni lehet 18 óra után. Telefon: 
(02 08) 60 97 36.

DIÓSZEGHY TIBOR, hites tolmács es 
fordító, magyar-német és német-magyar, 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági ás menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerátr. 249. 
B-4040 Nenss. Telefon: (021 01) 54 13 17.

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.

Palicson (Jugoszlávia) nagy összkomfor
tos családi sarokház 7 szoba, 2 fürdőszo
ba 2 konyha, márványlépcső, 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.

Dr. med. Maycr Zoltán György német és 
magyar jogi és gazdasági hites, angol, hol
land, francia, olasz, román könyvfordító. 
6600 Saarbrücken 3, Graf-Stauffenberg- 
Str. 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- 
bonyolitásban részesülni ? Forduljon biza
lommal Fontai Bélához, az OVB bonni mun
katársához. Lübener Weg 3, 5300 Bonn 1.

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. Faxi- 
milia kiadás. ® Bonn. 23 26 81, 9—13 óráig.

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.

Gyógyulni vágyók! Béres cseppet folya
matosan biztosítunk. Ara: 40.— DM + szál
lítási költség utánvéttel. Telefon: (023 31) 
87 04 01 és 1 51 90.

Laborasszisztens kitűnő vizsgával, 7 éves 
kórházi gyakorlattal, alapfokú német 
nyelvvizsgával munkát keres. Jelige: „Né
met nyelvterület".

72 éves, rendezett körülmények között 
Münchenben élő nyugdíjas özvegyember, 
komoly hölgy ismeretségét keresi „Hű 
társ" jeligére a kiadóba.

Francia Svájcban élő, 66 éves, magas 
férfi, rendezett anyagiakkal megismerne 
házasság céljából, független, nem dohány
zó, nem kövér hölgyet, 56 éves korig. Le
hetőleg franciául is beszélő hölgyek leve
lét várom. Jelige: „Utazás".

Magyarország 7.900.— DM Románia 6.800.— DM
7.800.— DM 6.900 — DM
8.350.— DM 8.200.— DM
8.700.— DM 8.400.— DM
9.900.— DM 9.900.— DM
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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 °/o-os évi kamat.
* Szeretne aranyat legálisan 30 °/«-kal 

olcsóbban vásárolni?
* Házépítés? De hogyan?
Irodánk segit problémáinak megoldá
sában! Hívjon fel bennünket !

KONR.ÁD, 'E' (052 11) 5 90 31
10.00—12.00 és 14.00—16.00 óra között.

T É T É N Y " Ungarischc Spczialitüten 
— Inh.: O. Baycr — 

Krcitmayrstr. 26 - 8000 München 2
Telefon: (0 89) 1 29 03 93 és 4 30 44 98 

NYITVATARTÁSI IDŐ : 
csütörtökön és pénteken 8.30—-18.00 óráig, 

szombaton 9.00 —13.00 óráig.
Somlói juhfark 8.90
Balatoni olaszrizling 1 liter 5.70
Balatoni kékfrankos 1 liter 5.70
Debröi hárslevelű 6 80
Badacsonyi kéknyelű 7.20
Badacsonyi szürkebarát 7.30
Soproni kékfrankos 6.80
Villányi burgundi 7.30
Csopaki rizling 6.30
Zöldszilváni 7.30
Tokaji aszú 4 puttonos 14.50
Tokaji aszú 3 puttonos 12.50
Tokaji szamorodni 10.50
Vilmos körtepálinka 24.50
Kecskeméti barackpálinka 27 —
Cseresznyepálinka 24.50
Kosher szilvapálinfai 32.—
Beverage Bittcrs (Unicum) 0.5 liter 16.—
Pick szalámi 1 kg 27—
Csabai 1 kg 25.—
Gyulai 1 kg 23—
Házi kolbász 1 kg 19—
Disznósajt 1 kg 12.50
Véres- májas hurka 1 kg 12.50
Tarhonya, kockatészta '•? kg 3.80
Paprika káposztával 0.7 liter 4 90
Paprika káposztával 2 liter 10.50

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN, 

olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat.
JOSEF UDVARHELYI ® (0 911) 35 79 21

Virchowstr. 45. D-8500 Numberg 10

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

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

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL.

János Tóth

IKKA AJÁNDÉKAUTÓK MAGYARORSZÁGRA OLCSÓBBAK !AZ

Az 1990. február 16-tól érvényes árak:

Az ajándékautók továbbra is vám és adómentesek !
Háztartási gépek, színes tévék és videók is olcsóbbak lettek !

'■■ovai ■■■■«■]
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Lada
Lada
Lada
Lada

Polski Fiat 126 E 
Wartburg 1.3 S
Wartbug Tourist
Trabant Combi

Befizetések: MAGNUS GmbH 
Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr.

6.810—
7.480—
7.610—
8.275—

MAGNUS GmbH 
6000 FRANKFURT / M. 56 

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

S
Combi

1300
1300
Samara (2105)
1500 L

., IRKA - Sondcrkonto “
10 4419 324, BLZ 518 613 25

Öreg ékszerek, 
ezüst használati tárgyak, 
komplett evőeszközök, 
tálcák a K.u.K. időből 

nagy választékban.
VÉTEL & ELADÁS!

Ludwig-Thoma-Str. 13 
8183 ROTTACH-EGERN 

Tel. 08022/5441

generál
agentür

Fényképes magyar levelezési társaság 
keres korhatár nélküli tagokat házasság, 
társasutazás céljából. Kérem írjon az aláb- 
ui címre es kérjen részletes felvilágosí
tást. Dobor Etelka, Frejs viig 10, S-145 71 
Norsborg.

HARGITA PANZIÓ
BECSBEN 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 Andreasgassc 1/8.

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 $
Fcrdinandy 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.-— $ 
Szitnyai Zoltán: Még ég a láng 
— korrajz 12.— $
Nyíró József: Néma küzdelem 16.— $ 
Megrendelhetők: DR.FABÖ LASZLÖ

22 Hancock Str., San Francisco,
CA 94114, USA.

KATII MARTA, hites fordító, 
magyar-német és német-magyar for

dításokat vállal. St.-Veit-Str. 6 
8000 München 80, & (0 89)436 23 50.

DICSŐSÉG
ROMÁNIA MAGYAR HŐSEINEK 1 
„Forradalom élőben" — Románia 1989 

december. Videofilm, 69.— DM + portó. 
ADAMFI-Video, Pf. 29, D-5100 Aachen
Több mint 100 magyar filmvideo ! 

Telefon: (02 41) 17 33 55.

lakAs MAGYARORSZÁGON! 
£ Haza települőknek, nyugdíjasoknak, 

üzletembereknek.
Vezérképviselő Európára és Afrikára 

(kivéve NSZK): 
INTERCOMP, Postfach 430,

CH-1211 Génévé 1, 3? (22) 32 39 37

30 ÉVE MAGYAR KÖNYVEK, 
HANGLEMEZEK SZAKÜZLETE 

Katkó Sándor — MUSICA IIUNGARICA 
Riimannstr. 4, D-8000 München 40, 

Telefon: (0 89) 30 50 43.
Ügy nyugati, mint magyarországi kiadvá
nyok Európában a leggazdagabb válasz
tékban! — Kérje díjtalan katalógusunkat! 
Paccpa: Vörös horizontok. Ceausescu volt 
kémfőnökének visszaemlékezései. DM 25.—

4.270.
6.760—
7.240.—
2 860.—

B

■

■

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

' BÉLYEGGYŰJTŐK! £ 
» Minden magyar bélyeget j 
» hiányjegyzék alapján szállítunk! j
i — Kérje ajánlatunkat ! — j
í Specialitások: Levelek. - Ritkaságok. ► 
b - Zeppelinrepülések. - Tévnyomatok. b 
í - Különlegességek állandó vétele és ; 
5 eladása.
B ’
J Kérje díjtalan készletjegyzékünket. “

TALAS & PARTNER AG "
‘j Rosenbergstr. 70, CI1-9001 St, Gálién 
" 2 
'■iniBintiiteaaiMicaírmaariain.onEBrxon

FIGYELEM ! FIGYELEM !
TELEFONSZAM VÁLTOZÁS!

A müncheni magyar főlclkészség és 
az Életünk új hívószáma: 

(0 89) 9 82 80 52.
A Cserkészbarátok Egyesülete 

(Főtfisztclcndő Kölley György) csak a 
(0 89) 9 82 80 53 hívószámon érhető cl. 
A Müncheni Magyar Katolikus Misszió 

hívószámai maradnak:
(0 89) 98 26 37 - 38.

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Hirdettem az Igét 

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

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

Mindszenty József: Esztergom a 
Prímások városa. 135 oldal.

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

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

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

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

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

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

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető: 

az ÉLETÜNK kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40 

D-8090 München 81 W. Germany

M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sfr.
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, 4- Az istenek 

szomjaznak 30.—
Gulácsi Irén: Fekete vőlegények 37.—
Galgóczi Erzsébet: Kettösünnep 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 - Metropolitan Buchhandlung 
Teichweg 16, CII-4142 Münchenstein-Schw. 
® 061/46 59 02. Külföldről: 0041/61 46 59 02

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE I

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joseph DANI, 3-1516 Hunterview Dr. NW. 

Calgary, Alta. T2K 5 E 4, Canada.
A címére küldött csekken feltüntetendő: 

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

ÚJÉVI KÖNYVAJÁNLATUNK!

B 
M 
a 
B■

B
B
B
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BIBLIA. Ö- és Újszövetség
BALASSY: Apor Vilmos, a vértanú püspök 
BLASKÓ: Történetek egy legendás kisfiúról 
CRONIN: A mennyország kulcsa 
DOMOKOS PÁL: Márton Áron, Erdély püspöke 
ír^:“IN^ULA.S MAGYARORSZÁGON ? A 31. Pax Romana Kongresszus 
I-IAAG: Bibliai lexikon 
KÉSZÉI: Angyali merénylet. Versek 
KÉPES BIBLIA, 2 kötetben 
KÖLLEY: Értetek és miattatok 
MÉCS: Arany gyapjú. Válogatott versek 
MINDSZENTY: Emlékirataim 
PATAKI: Magyar történelem 
qtK ™uzsik;‘hoz- Segédkönyv a lemezsorozathoz
$Válogatott költemények 
P. SZŐKE JÁNOS: Márton Áron 
UJ KATEKIZMUS. (A híres „holland katekizmus44 magyarul)
a Katolikus MIfÖI,1Í kat°'ikus kiadványokat a leggyorsabban szállítja számlával 

wi-Ű’m DMRnnnaL?a,t.6 Munkak8zösség, német rövidítéssel KUPA, Distclfink- 
?° M,un?hen G0- ® (0 89) 8 11 14 24. Kérje új árjegyzékünket, 

es renc’eljen kedve szerint! — Tisztelettel várjuk megrendelését.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 

Cbcrföhringer Str. 40 
D-8000 München 81 

Telefon: (0 89) 9 82 80 52 
Felelős Kiadó: 

a Magyar Katolikus Főlelkészscg 
Főszerkesztő: P. Szőke János, 

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

Redaktion und Herausgeber: 
die Ungarischc Oberseelscrgc. 

Oberföhringer Str. 40 
8000 München 81 

Telefon: (0 89) 9 82 80 52 
Chcfredakteur: P. János Szőke. 

Verantw. Redaktcur: 
Ottó Fejős.

Abonncmcnt: DM 20— pro Jahr und 
nach Üherkee mit Luftpost DM 30.— 

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

luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy almi 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. 

Posfgiroamt München:
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 790 100 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sont'erkonto 

Bankkonto: Baycr. Vcreinsbank, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

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

Druck: Danubia Druekerci GmbH- 
Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

Beilagenhinweis: zu dicsér Au.’lage liegt 
zeitweise ein R UNDSCHRE! B “IN bei. — 
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE !

Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacsekkontónkra kérünk: 
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son- 
derkonto, Postgiroamt München, Konto- 

Nr- 606 50 - 803.

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 ’/o kedvezmény.
Egymásután hatszori hirdetés eseten

20 •/• kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 ’/o kedvezmény.
Hirdetések határideje minden hónap 15-e, 

befizetve!

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

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

® NEMZETŐR KÖNYVEK •
Glória victis 1956—86, DM

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

antológia, 336 oldal 3*.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport II

580 oldal 2B.—
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 IX—

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

DM 
48—
14.40
15.50
15.60 
22.80 
13.20
62.40
18.50 
82.80 
11.90
21.60 
24.—
10.—
9.60

15.60 
24.— 
24.—

■ 
B
B


