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REINHOLD STECHER innsbrucki megyéspüspök:

Hagyomány őrzők és újítók az Egyházban
ELEVEN SZELLEMÉRT A FUNDAMENTALIZMUS ELLEN

Püspöki tisztségemben - amelyre so
hasem vágytam és amelytől mindig fél
tem - gyakran keveredem összeütkö
zésekbe. Ez mindig fáj nekem, mert vá
gyam természetesen valami nagyszerű, 
sokszínű együttélés az egyházban, az az 
egység, amelyről az Úr beszélt életének 
sorsdöntő estéjén.

AZ ÉLETTEL EGYÜTT JÁRNAK 
A FESZÜLTSÉGEK

Hadd beszéljek tehát arról a feszült
ségről, amely az egyházban az egysé
get egyrészt elevenné teszi, másrészt fe
nyegeti: arról a feszültségről, amely sze
mélyesen egyaránt érint mindnyájunkat, 
minden közösséget, minden kapcsolatot, 
minden gyülekezetei és az egyházat mint 
egészet. Az íróasztalom nap mint nap 
beszélhetne erről a feszültségről. Ez a 
feszültség hozzátartozik az élethez, s a 
történelem folyamán mindig akkor válik 

.ionosképpen érezhetővé, amikor egy 
korszakra bizonyos mozgalmasság jel
lemző. amikor az emberek új partok felé 
indulnak, amikor a változások földrengé
sei elérik a legrégibb és legtiszteletre
méltóbb falakat is. Nem más ez, mint a 
régi és az új, a megszokott és a szokat
lan, a kitaposott út és a merészebb ös
vény, az elöhad és az utónad, a kaland 
és a védett barlang közti feszültség; a 
kivonulás és a hazatérés, az új bor és 
a régi tömlő, a haladás és a hagyomány 
közti feszültség vagy — veszedelmesebb 
szélsőségek nyelvére lefordítva — a tra- 
dicionalizmus és a progresszizmus közti 
feszültség: az utóbbi rohanás előre, vak
tában valamiféle utópikus jövő felé, az 
előbbi menekülés hátra, a múlt védőfalai 
mögé.

Ez a feszültség az élet velejárója, s 
hozzátartozik az emberhez. Ezt megerő
sítheti minden antropológus, minden tör
ténész, minden magatartáskutató és min
den pszichológus, aki a konfliktusokat 
tanulmányozza. Mint ahogy csatlakozik 
hozzájuk az újszövetségi exegéta is, és 
ezt mondja: ismerem ezt a feszültséget
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A PAPHIÁNY 

az egyháztörténelem első napjaitól kezd
ve. Végighúzódik már az Apostolok Cse
lekedetein is. Ha megszűnnék ez a fe
szültség, az már az elöregedés jele vol
na. Bármennyire veszélyes és terhes, e 
feszültség mindig felszólítás is: olyan 
korszak távoli felvillanása az egyházban, 
amelyben Isten Lelke a válság hullá
main át az evangélium és a keresztény 
létezés lényegéhez, tulajdonképpeni 
magjához akar elvezetni bennünket.

SZEMBEN A FÉLELEMMEL
Ezért helytelen lenne, ha csak féle

lemmel reagálnánk erre a feszültségre, 
bármennyire érthető is ez emberileg.

A Gyulafehérvári Szeminárium indulója*
Jelzőtáblák, reklámok közt
Rohanó világ
S nincs benne virág.
Szépen ringó arany vetés
Csupa magtalan,
Mert az égnek leadó ja
Régen hangtalan.

Refr.: Jézus minket azért küld, 
Hogy hirdessük szavát. 
Emberszívek millióit
Alakítsuk át.
Félre hát az álmodással,
Vár a munka, vár.
« : Alvó fáklyák milliója
Meggyújtásra vár. :»

Éljünk úgy, hogy életünknek
Minden vonalát
A szeretetnek, s megértésnek 
Tüze hassa át.
Tudják meg az emberek,
Hogy Isten fiai
S jó Atyánk a Világ Ura, 
őket szereti.

Refr.: Jézus minket azért küld, 
Hogy hirdessük szavát.
Emberszívek millióit
Alakítsuk át.
Félre hát az álmodással, 
Vár a munka, vár.
« : Alvó fáklyák milliója 
Meggyújtásra vár. :»

* Szövegét és zenéjét is a kispapok írták.

Krisztus azt akarta, hogy ne a félelem 
legyen a lelki alaphangulatunk. Hiszen 
ama nevezetes utolsó estén is azt mond
ta: „Ne féljetek ...!"

De volt valami más is, amit szintén 
egész bizonyosan nem akart: a csatla
kozást az egyik vagy másik szélsőség
hez, amelyekkel élete folyamán Ö is 
szembekerült. Amikor azt mondja: az 
egyházban a tanítónak hasonlítania kell 
a házigazdához, aki „kamrájából régit 
és újat hoz elő", akkor ebből leszűrhet
jük, hogy az egyházat nem tekintette 
sem szellemi divatbutiknak, sem régiség
kereskedésnek ...

Az említett feszültséggel kapcsolatban 
még valamit meg kell gondolni. A vallás 
világában e feszültség legtöbbször jóval 
élesebb formában jelentkezik, amint ezt 
a vallásfenomenológia, a valláslélektan 

és a vallástörténelem is tanúsítja. Az újí
tás sehol sem kényesebb dolog, mint a 
szentnek a világában. Az emberiség ta
buterülete ez, ahol időfeletti értékeit őrzi.

De természetesen ez a terület sem 
mentes az eltévelyedésektől, itt is van 
jócskán bomlás, elavulás és megmere
vedés. Vonatkozik ez az egyház szent 
területeire is. Az Úr megígérte nekünk, 
hogy az egyházban megmarad az Ö igaz
ságának végső, nagy és csorbíthatatlan 
lényege, sok emberi gyarlósággal együtt. 
Egy dolog azonban bizonyos: sehol sem 
kell a tisztogatást és a felújítást óvato
sabban végezni, mint éppen ezen a szent 
területen - még a művészet és a kép-

Nappal-fényü éjszakában
Álmodó világ,
Koldusbotja nincs senkinek
Az már rég lejárt.
Diszkóklubok homályában
Tengő életek
TudjatoK-e Uui<ziai„<.,
Mit kell tennetek ?

Re£r.: Jézus minket azért küld,
Hogy hirdessük szavát.
Emberszívek millióit
Alakítsuk át.
Félre hát az álmodással,
Vár a tmunka, vár.
« : Alvó fáklyák milliója 
Meggyújtásra vár. :»

zelet udvaraiban, s a gazdaság hűvös 
csarnokaiban sem. És ennek ellenére az 
egyházban is szükség van újításra.

Az említett feszültség ma a püspökök
nek mindennapi kenyere. Számos formá
jában ez először is egyáltalán nem nyo
masztó tragédia, hanem hozzátartozik a 
rendes hétköznapi élethez, az élet fű
szere, állandó felszólítás az érvek mér
legelésére, a kérdezésre, keresésre, ta
nulásra és növekedésre. Nehezebbé vá
lik a dolog, ha jelentéktelen radikálisok 
lesznek úrrá a szíveken.

A FUNDAMENTALIZMUS VESZÉLYE
Érdekes, hogy a megmerevedett tradi- 

cionalista és a megszállott újító egy
aránt fundamentalizmusra hajlamos. 
Mindkettő eltávolodik Krisztus miszté- 

(Folytatás a 2. oldalon)

Vasárnapi 
gondolatok

A 28. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(október 14)

„Hasonlít a mennyek országa egy ki
rályhoz, aki mennyegzőt tartott fiának”. 
(Mt 22,1)

Földrészünkön — és a jóléti államok
ban — az utóbbi évtizedekben egyre 
csökken a mennyek országa iránti vágy; 
abban az arányban, ahogy növekszik a 
földi jólét. Sokan elhiszik, elhitetik ma
gukkal, vagy legalábbis szeretnék elhin
ni, hogy a földön van a mennyország.

Akkor pedig nem szükséges „Isten 
mennyországára” vágyakozni, vagy tö
rekedni. Minek is?

A többségükben szegény országokban 
az emberek fő törekvése a mennyország 
felé irányul. E törekvés közepette meg
ismerik Istent és a közelébe jutnak. 
Nemcsak, mert kevés anyagi javakkal 
rendelkeznek . . . Fontosnak tartják. 
„Életbevágóan” fontosnak . ..

Korunkban a király is „állami dísz- 
szé” vált — legalábbis fontossági ténye
zőként — a tudatunkban. Nem az a 
„navv ember” többé, akinek meghívá
sára érdemes lenne áldozni időt, fárad
ságot, s más „kellemetlen” dolgot. — A 
magunk királyai vagyunk.

Házasságban szentséget látni és való
sítani egy áldozatos életen át — sokak 
előtt elvesztette értékét és hatását.

Isten segítségének: kegyelmének és ál
dásának elvesztése, vagy egyenesen visz- 
szautasítása sem bántja őket. Nincs 
szükségük rá .. .

A 29. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(október 21)

„Egy alkalommal a farizeusok félre
vonulva megtárgyalták, hogyan tudnák 
Jézust szaván fogni. Elküldték hozzá 
tanítványaikat a heródespártiakkal”. 
(Mt 22,15)

Emberi vonás, hogy az ember bírók
ra akar kelni Istennel. Le akarja győzni 
őt. Kelepcébe csalni. „Bebizonyítani”, 
mi többet tudunk, okosabbak vagyunk 
nála. Sokan el is hiszik magukról.. .

Egymagában gyenge az ember, azért 
szövetkezik társával, a hasonszőrűekkel. 
Esetenként a politikai ellenfelekkel is, 
akkor a heródespártiakkal. Itt behelyet
tesíthetnénk más „pártiakat”, akik Isten 
ellen bármikor beléphetnek a „harcvo
nalba”.

Isten ellen együtt kell fellépni min
denféle szövetségessel, nehogy mégis pó
rul járjunk.

Félrevonulva tárgyalják a taktikát. 
Jézus színe elé nem mernek lépni — 
egyelőre. Terveiket „Isten (háta) mö
gött” szövik. Az egyeneslelkű ség embe
ri netovábbja ... Meg akarják védeni lé
tüket, népüket Isten ellen. Fontosabbak 
saját maguknak, mint Isten segítsége és 
üzenete. Ezért tőrbe akarják csalni Jé
zust. Akarják.. .

(Folytatás a 2. oldalon)
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Hagyományőrzők és újítók az Egyházban
(Folytatás az első oldalról) 

dumának lényegétől, egyikre sem lehet 
észérvekkel hatni, mindkettőben van va
lami a fanatikusból, mindkettő elmerül 
másodlagos problémákban, mindkettő 
szentírási kijelentésekre hivatkozik, mi
közben figyelmen kívül hagyja az egész 
szellemét és eredeti érteimét, akárcsak 
a szekták.

És természetesen mindkettő mindig 
jogos ügyet képvisel: az egyik oldalon 
ez a hit és erkölcs megőrzésének alap
vető gondja, a másikon pedig egy kor
szerű kereszténység kialakítása, továbbá 
elfojtott és szem elöl tévesztett problé
mák napirendre tűzése. És a dolog nem 
annyira egyszerű, hogy az igazság min
dig és mindenütt a számtani közepet al
kotja. Az igazság egyszer itt, másszor ott 
jelenik meg világosabban hangsúlyozva,

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

cso-

A 30. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(október 28)

„Egy alkalommal a farizeusok 
portba verődtek Jézus körül. Közülük 
egy törvénytudó próbára akarta tenni 
Jézust, ezért megkérdezte tő
le”: (Mt 22,34—35)

Alapvető feladatuk volt az írástudók
nak a törvény magyarázata — így ve
zették az egyéneket Istenhez. E tényen 
nem változtatott az emberi hibák soro
zata, sem a Jézus által kifogásolt túl
zások. Most azonban nem az istenszere
tet, vagy a megnyílt hit örömélménye 
hozza őket össze, hanem a hitetlenség, 
a kétkedés. Ilyen jelenség is van.

Egy jóhiszeműbb, akire Jézus pozitív 

zust. Nem is kérdez alattomosan. Urun
kat nem zavarja a kérdés, a „jó magot” 
akarja erősíteni a kérdést tevő gondol
kozó lélekben. A legkisebb jó törekvést 
is felkarolja kegyelmével. Tőlünk függ, 
lesz-e kegyelmi folytatás, vagy csak epi
zód marad a találkozás Istennel?

A 31. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(november 4)

,,/lz írástudók és farizeusok Mózes 
tanítószékében ülnek. Tartsátok és te
gyétek meg mindazt, amit mondanak, 
de tetteiket ne kövessétek, mert mond
ják ugyan, de nem teszik”. (Mt 23,2—3)

Jézus szavaival aláhúzza a régi 
mózesi törvény helyességét, betartásának 
szükséges voltát — hogy eljussanak az 
üdvösségre. Ez vonatkozik az egyház 
tanítóhivatalára is; az vigyáz az üdvös
ségtan tisztaságára és helyességére. Ak
kor is, ha sokan maguk szeretnék meg
magyarázni Isten akaratát... A ma
guk javára . . .

Nem elég a törvényt magyarázni és 
másokkal betartatni. A magunk üdvös
ségéről is van szó: be kell tartsuk, meg 
kell tartsuk — így Isten akarata meg
tart, előkészít bennünket is a menny
ország részvételére.

Az emberi természet a könnyebb meg
oldások fele hajlik, igen erőteljesen. Ez 
az út nem vezet a mennyországba. A 
tiltott is gyakorol erős vonzóerőt. . . Ne 
tévedjünk el... !

Jézus a mai farizeusokhoz is szól. Saj
nos nem haltak ki a századok múlásá
val. Lehet, nem is fognak. Viszont Jé
zus intése is érvényes örök időkre .. .

Fejős Ottó

Ki igen sokféle akar lenni, alig 
lehet tökéletes egyféle.

 Széchenyi István

van 
ese-

hogy milyen hangsúlyokról 
egyik és a másik szélsőség

tradicionalista a változástól való

s a közép csak egészében véve érvényes.
De talán érdemes egyszer szemügyre 

venni, 
szó az 
tében.

1. A
ősi emberi félelemre, a megszokotthoz 
való ragaszkodásra épít, ám emiatt nem 
veszi észre, hogy az ember, a hívő em
ber is, a világ iránt nyitott lény, akinek 
- az igazságot követve — késznek kell 
lennie a változásra is.

A progresszista viszont hajlamos meg
feledkezni arról, hogy az embernek szük
sége van a megszokottra is, és hogy 
csak a világ Ura mondhatja majd egy
szer: „íme, újjá alkotok mindent..." 
(Vő. Jelenések Könyve)

2. A tradicionalista a tekintély védő
bástyái nyújtotta némileg kétes bizton
ságért száll síkra, a tekintélyre ruházva 
át a gondolkodást, ezenkívül hajlamos 
az indoktrinációra, vagyis a tanítás eről
tetésére, és elhanyagolja a meggyőző
dés kialakítását.

A progresszista kísértést érez arra, 
hogy túlzásba vigye a bírálatot, és ezál
tal általános bizonytalanságot idézzen 
elő.

3. A tradicionalista becsukja az egy
házban azt az ablakot, amelyet XXIII. Já
nos pápa kitárt, és a tanításhoz való me
rev ragaszkodásában képtelen a párbe
szédre. Az általa használt nyelvezet már 
nem alkalmas arra, hogy híd legyen a 
mai emberek szívéhez.

A progresszista oly szélesre tárja az 
egyház összes ajtaját és ablakát, hogy 
mindenhová betör a huzat, a korszellem 
gátlástalanul keresztülfúj minden helyi
ségen, s az egyszerű hívő már nem úgy 
érzi, hogy az Úr házában lakik. A prog- 
icooEÍota a világgal való czombooülcot ’ 
kor megfeledkezik arról a szűrőről, ame
lyet a Szentírás előír: „Mindent vizsgál
jatok meg, a jót tartsátok meg ..."

4. A tradicionalista a más vallásokkal 
és felekezetekkel való találkozásokkor 
mindig „a hit elárulására" gyanakszik. 
Hajlamos az előítéletek konzerválására, 
s ez vonatkozik a keresztény antiszemi
tizmusra is. Még a tévedések is a hagyo
mány méltóságot kölcsönző köntösébe 
burkolóznak.

A progresszista gyakran bedől a kí
sértésnek, hogy elnézzen és elmosson 
különbségeket, és kiteszi magát annak 
a veszélynek, hogy valamiféle „testvér 
lészen minden ember" hangulatban el
veszítse a katolikus arculatot..

5. A tradicionalista csak egy szélirány
ban engedi fújni a Szentlelket: felülről 
lefelé.

A progresszista meg csak fordítva, s a 
tanítóhivatalt az egyház titokzatos testé
ben fölösleges csökevénynek tekinti, nem 
pedig az Úr által rendelt szervnek.

6. a tradicionalista fogékony bizonyos 
mellékes ájtatossági gyakorlatok, magán
kinyilatkoztatások és fenyegető jövendö
lések iránt, amelyek eltorzítják és elho
mályosítják a keresztény vallás közpon
ti igazságát.

A progresszistánál viszont olyannyira a 
középpontba kerülnek egyébként igaz 
korproblémák (béke, környezet, nőeman
cipáció, harmadik világ), hogy Krisztus 
ügye hovatovább társadalomkritikai vál
lalkozássá fajul el.

7. A tradicionalista — akárcsak e tí
pus képviselői Jézus korában - kísértést 
érez arra, hogy a vallást csak törvénybe 
és erkölcsbe foglalja. Előszeretettel ke
ring a nemiség és az engedelmesség 
kérdései körül. Mindekit halálos bűnben 
lát. A szabadító titok háttérbe szorul.

A progresszistának viszont nem esik 

nehezére, hogy Krisztus üzenetének egy
értelmű követelményeit és kemény fel
szólításait annyira letompítsa, hogy azo
kon egy engedékeny korban se akadjon 
fenn senki. Az ethoszt társadalmi válto
zások előmozdítására szűkíti le. A vi
gasztaló titok nála is eltűnik.

8. A tradicionalista nosztalgikus-fátyo
los tekintettel néz vissza a régi, szép 
időkbe, amelyek sohasem léteztek.

A progresszista megálmodik magának 
egy utópikus holnapot, amely sohasem 
fog eljönni.

Mindkettő elszalasztja a mát.
Ezekben a szembeállításokban termé

szetesen némiképp tipizáltam és túloz
tam, s ezek a dolgok ritkán jelennek 
meg tiszta formájukban. De mindezek a 
jelenségek léteznek a ma egyházában.

Mindkét egyoldalúság bizonyítottan 
nagy károkat okozott az egyháznak, és 
okoz ma is. És nem rejtem véka alá, 
hogy e feszültség nehezebbé teszi az 
egyházi hivatalt, a Szent Péter tértől az 
innsbrucki Dóm térig, a tanszékektől egé
szen az egyetemi egyházközösségekig.

Új elnök a Magyar Püspöki Kar élén
A Magyar Püspökkari Konferencia 

szeptember 3-án tartott rendkívüli ülé
sén, a Szentszék által legutóbb jóvá
hagyott statútuma értelmében, elnöké
vé választotta dr. Seregély István egri 
érseket, alelnökévé pedig Gyulay End
re szeged-csanádi megyéspüspököt. A 
konferencia háromtagú állandó bizott
ságának rajtuk kívül tagja dr. Paskai 
László bíboros, esztergomi érsek. A kon
ferencia titkára továbbra is Várszegi 
A'sztrik esztergomi segédpüspök.

Lehet, hogy sokan a hírt „derült égből 
villámcsapás“-nak fogják tartani. Valójá
ban nem az. A magyar püspökkari konfe- 
ic.oío oinölro személyének kérdése nem 
újkeletű. Már hosszabb idő óta folyt róla 
a vita, vajon helyes-e az eddigi hagyomá
nyos szokás, hogy szükségszerűen a minden
kori esztergomi érsek álljon a magyar püs
pöki kar élén, vagy nem kellene-e lehetősé
get adni más megyéspüspököknek is, hogy 
saját elképzeléseikkel, programjukkal, veze
tési stílusukkal elevenné tegyék a magyar 
püspöki kar munkáját és ezzel a magyar 
egyház életét. A világ püspöki karai már 
jóideje elfogadták ezt az elvet és függet- — km —

A hitoktatáshoz nincs káderünk
A Kárpáti Igaz Szó beszámol: négy kár

pátaljai magyar hölgy levélben kérdést in
tézett a területi egyházügyi hivatal veze
tőjéhez, Vaszil Ivaskovicshoz. Megkérdez
ték: „Értesüléseink szerint az ország több 
városának tanintézményében — így Le- 
ningrad, Kiev, Moszkva egyes iskoláiban 
— egy ideje szervezett hitoktatás folyik. 
Nálunk milyen lépéseket tesznek az illeté
kesek ez ügyben?"

Ivaskovics válaszában rámutat: eddig is 
folyt a fiatalság egy részének vallásos ne
velése, amely az utóbbi időben szervezet
tebb formát ölt. A készülő új lelkiismereti 
törvényben nincs szó a hitoktatásról. Ha 
mindkét szülő kéri — az új törvény sze
rint — lehetséges a gyermek legális hit
oktatása. Ezt egyházi személyek végzik va
sárnaponként — nem az iskola keretén 
belül.

A levélírók értesülése vallástörténeti ok
tatásra (tehát nem hit-oktatásra, szerk.) 
vonatkozik. Ivaskovics szerint e kérdés
ben a területi közoktatási főosztály illeté
kes.

Viktor Poliscsuk, a közoktatási főosz
tály helyettes vezetője a fenti kérdésre 
így válaszolt: „Kétségkívül helyes, 
fiatalok egyebek közt vallástörténeti 
rétekre is szert tesznek. Nem tartom 
színűnek, hogy szeptember elsejétől isko
láinkban fakultatív tantárgyként megkezd
jük ennek oktatását. Sem tankönyvünk, 
sem kidolgozott programunk, sem meg
felelő kádereink nincsenek meg eh
hez".

Különösen az utóbbi válaszból kiderül, 
hogy a kommunista funkcionáriusoknak 
eszükbe sem jut valamit is engedélyezni,

ha a 
isme- 
való-

MINDNYÁJUNKNAK HATODIK 
ÉRZÉKRE VAN SZÜKSÉGÜNK

Hatodik érzékre van szükségünk a ke
resztény lét lényegének, tulajdonképpeni 
mivoltának az észlelésére. El kell jut
nunk a forrásokhoz. Olyan iránytűre va
gyunk utalva, amelyet nem zavar meg a 
felszín. Különös fogékonyságra van szük
ségünk a következő kérdés iránt: mit 
akart Krisztus? Ha komolyan vesszük e 
kérdést, akkor egy s más viszonylagossá 
válik abból, amit a tradicionalisták véde
nek, s egy s más még kétesebbé abból, 
amit mások könnyedén korszerű keresz
ténységnek neveznek.

Hatodik érzékre van szükségünk a po
zitívum meglátására. A krisztusi meg
váltás csodáját sohasem szabad elhomá
lyosítanunk és elárulnunk. A túlzott ko
morság, kárhoztatás, ítélkező beszéd és 
világvégi hangulat nem a Szentlélek je
lei. Ki nézhetne igenlő tekintettel e lé
tezésre, ha nem a keresztény ember?

A Szentírás nem beszél hatodik érzék
ről. Más szava van erre. A bölcsesség 
adományáról szól. E bölcsesség végső 
soron a Szentlélek ajándéka.

(A „Mérleg" szíves engedélyével.) 

lenül az egyik vagy másik országban el
terjedt történelmi jogszokástól, azt választ
ják meg elnöküknek, akit az adott törté
nelmi pillanatban a legalkalmasabbnak 
tartanak. Erre lehetőséget nyújt az új egy
házi törvénykönyv is. így tehát a magyar 
egyház történetében először nem az esz
tergomi érsek lett a püspöki kar elnöke. 
Ez persze nem változtat sem Paskai Lász
ló esztergomi érsek prímási rangján, sem 
pedig bíborosi funkcióján.

A választás hátterében a magyar püspö
köknek az az óhaja áll, hogy a magyar 
katolikus egyház nagyobb lendülettel lás
son neki azoknak a sürgős intézkedések
nek keresztülviteléhez, amelyeket a po
litikai és társadalmi fordulat szükségessé 
tesz. Nagyobb dinamizmussal kell előre
vinni az egyház belső megújulását is és a 
felkészülést II. János Pál pápa jövő évi 
látogatására. Várható ezek után, hogy a 
püspöki kar és a magyar katolikus egy
ház, a kis lépéseknek és az egyesek által 
„egyhelyben topogásnak" nevezett korsza
kok után határozott léptekkel indul el az 
előtte álló úton.

amit hitoktatásnak lehet nevezni. Csak azt 
„engedélyezik1', amit a fejlődés követel, s 
amit már nem lehetséges megtiltaniuk. A 
konkrét tervekben nem szerepel „káderek ‘ 
(vallás-, esetleg hitoktatók) felvétele, ki
vagy továbbképzése, tankönyvek kidolgo
zása, a többi lépésről nem is szólva. Polis- 
csuk szerint a vallásismereti oktatás meg
valósítása egyenlőre nem lehetséges, „csak 
távolabbi célként szerepel terveinkben".

Szerény vigasz, hogy „Most készül a 
magyar történelem oktatásához szükséges 
újabb tankönyv" és: megvitatják az új 
tantárgyként bevezetendő néprajzi ismere
tek oktatását — Poliscsuk szerint.

Szerintünk a hitoktatás engedélyezésé
nek elodázássá erkölcsi károkat okoz a fel
növekvő generáció számára. Amiért a fő
osztályvezetők is felelősek — legalább at
tól a naptól fogva, amikor tehettek volna 
ez ügyben valamit.

1'0

Megjelent! Megjelent!
Füzér Julián OFM:

MINDSZENTY BÍBOROS, A SZENT 
című kötete, a Katolikus Magyarok Vasár
napja kiadásában.

A könyv tartalmazza mindazt, amit 
Mindszenty bíborosról tudhatunk és tud
nunk kell. Mindszenty bíboros nagysága és 
kiválósága, az iránta érzett tisztelet jog
gal követeli, hogy e kötetet minél több 
magyar magáénak mondhassa.

A könyv ára 22.— US S + 1.50 $ portó. 
Megrendelhető a KMV könyvosztályán: 
P.O.Box 2464, Youngstown, Ohio 44509, 
USA.
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Esti beszélgetés Münchenben 
Seregély István egri érsekkel

Életünk (É:): Érsek úr, először is meg
kérdezem, milyen aktuális események 
késztették mostani, gondolom elég fá
rasztó, németországi útjára?

Seregély István érsek (S I:): Tagja va
gyok a nem hívőkkel foglalkozó Pápai 
Bizottságnak és a Dialog-Sekretariat né
met nyelvterületi konferenciáján vettem 
részt Speyerben. Hasonlóképpen a né
met püspöki kar nagylelkűségéből részt 
vehettem egy tömegtájékoztatási tanfo
lyamon Ludwigshafenben. Kihasznál
tam az alkalmat, hogy felkeressem a 
Münchenben élő magyarokat egy esti 
beszélgetésre cs egy ünnepi szentmisére. 
Ezenfelül még hátra van egy augsburgi 
látogatás, ahol a Szent Ulrich jubileum 
előkészítése során egy püspöki szentmi
sét és szentbeszédet mondok a Szent Ul
rich és Szent Afra templomban. Vissza
felé pedig felkeresek egy bencés apáca
kolostort, ahonnan felmerült az igény, 
hogy szeretnének egy közösséget Ma
gyarországon letelepíteni.

É: A tömegtájékoztatási kurzuson va
ló részvételből szinte magától adódik a 
következő kérdésem. Milyen lehetőségei 
vannak a Magyar Katolikus Egyház
nak az evangélium hirdetésére a tömeg
tájékoztatási eszközökben, elsősorban a 
rádióban és televízióban?

SI: Mióta tömegtájékoztatási eszkö
zök rcsztvesznek a közvélemény for
málásában, meghatározóak egy ország 
politikai életében, magátol értetődő, 
hogy az erkölcsöt és az emberi életet 
építő egyháznak is ki kell vennie a ré- 

ét a tömegtájékoztatás eszközeinek 
malátából. Magyarországon 40 év 

aiatt erre lehetőségünk nem volt, ezért 
nem is értünk hozzá. Nincsenek szak
képzett újságíróink és magunk sem ér
tünk még egy épkézláb riport és interjú 
< (készítéséhez sem. Ezért valószínűleg 
még hónapokra, esetleg évekre lesz szük- 

amíg kiépül a magyar katolikus 
tömegtájékoztatás szakemberben és esz
közökben egyaránt.

É: S milyen lehetőségeket nyújt a ma
gyar televízió és rádió?

S I: Nem vagyok felelős a tömegtájé
koztatási eszközök magyarországi fel- 
tasználásával kapcsolatban, de annyit 
o.idok, mint a püspöki kar elnöke, hogy 

külön bizottság, püspöki referenssel 
élen, felvette a kapcsolatot a magyar 

idió és televízióval és tudtommal a 
magyar televízió kétezer műsorórát biz- 
tosít évente a katolikus egyház és a töb- 

vallások számára. Hogy ez milyen 
arányban oszlik meg, azt majd a jövő 
mutatja meg.

É: Hogyan látja érsek úr a magyar 
atolikus sajtó helyzetét?
SÍ: A magyar katolikus sajtó a közel

SEGÍTSÜK FELÉPÍTENI 
A REGNUM TEMPLOMÁT

Szeptemberi számunkban röviden, azt 
megelőzően a nyári kettős számunkban bő
vebben is hírt adtunk arról az örvendetes 

-eményről, hogy a pogányul lerombolt 
Regnum Marianum templom jogutódjaként 

■i templom épül föl Budapesten. Most a 
Regnum Marianum lelkészsége újólag for
dult kéréssel hozzánk, illetve lapunkon ke
resztül is a Nyugaton élő magyarokhoz, 
hogy ki-ki anyagi lehetőségéhez mérten 
segítse a templom felépítését. „Úgy gon
doljuk — írja levelében Hajnal György, ti 
Regnum lelkésze — hogy ez a vállalkozás 
mindenképpen az összmagyarság ügye, mi
vel élniakarásunkat és új lehetőségeinket 
szimbolizálja".

Adományok befizethetők: Számlaszám 
MNB 218-98086 / 516-033397-3 csekkszám
lán, illetve B 094568 devízaszámlaszámon. 

45 éves ú'j Ember mellett csupán néhány 
folyóirattal rendelkezik. Napilapunk 
nincs. Szeretnénk hogyha a keresztén’,’ 
hívő világiak egyre inkább olyan befo- 
lyasia tennének szert, hogy a napilapok 
is terot nyújtanának a katolikus egyház 
tajekoztatasí tevékenysége számára.

É. Egy aktualitás sugallja a következő 
kerdesemet. — Mit gondol érsek úr, mi
ért keletkezett az utóbbi időben olyan 
ádáz vita a hitoktatás bevezetése körül 
az állami iskolákban és milyen kilátá
som vannak a 40 ev során oly nagy ne
hézségek közt folytatott hitoktatás nor
malizálására?

SI: Az egyház az igehirdetés egyik 
leglényegesebb területként tartja szá
mon a hitoktatást és ezért minden idő
ben, minden eszközt igénybe akar venni 
a hitoktatás zavartalan folytatására. Ezt 
a pártállam sem zavarta ki a törvényes 
lehetőségek közül, bár az más lapra tar
tozik , hogy ennek adminisztrációs meg
akadályozására gyakorlatilag fölszámol
ta a városi oktatást és nagymértékben 
visszaszorította a falvakban is a hitok
tatást. A Szentszék és a Magyar Állam 
között fölvett diplomáciai kapcsolatok 
ennek a törvényes lehetőségnek a sza
bad megvalósulását tűzték ki feltételül. 
A választások előtt minden párt az egy
ház szabad működésének és belső tör
vényei szerinti küldetése teljesítésének 
értékeit elfogadta. Meglep bennünket, 
hogy egyes pártok, amelyek nyilvánva
lóan keresztények támogatása révén ju
tottak jelentős politikai befolyáshoz, ma 
szembefordulnak az egyháznak ezen 
alapvető jogával és küldetésének eme 
lényeges részével. Éppen ezért most vá
rakozó állásponton vagyunk egyelőre 
és kíváncsiak leszünk, miért akarják a 
hitoktatást és ezzel az egyház szabad 
tevékenységét az iskolában, a közokta
tásban és a köznevelésben megakadá
lyozni. Amennyiben ez valamelyik párt
nak álláspontja lesz, úgy azt a pártot 
katolikus hívő nem támogathatja és an
nak tagja nem lehet.

É: zlz „Életünk” szeptemberi száma 
bő kivonatban ismertette a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar sajtónyilatkozatát 
a pápa magyarországi látogatásával 
kapcsolatban. Mi történt eddig az elő
készületek terén?

S I: Kérem a lelki előkészület volt az 
első esztendőnek a feladata és az első 
esztendő még tart. Az előkészület során 
a lelki élet és a keresztény élet gondo
zása, eszközeinek igénybevétele, rende
zése képezték azt az alapfeltételt, ami
vel mi a pápa látogatására lelkileg elő
akarjuk készíteni az ország lakosságát.

É: Még egy végső kérdés érsek úr. 
Melyek a már említetteken kívül a Ma
gyar Katolikus Egyház legfőbb gondjai 
és hogyan látja a megoldásokat?

Sl: A kérdések során szerepelt már 
a hitoktatás, a tömegtájékoztatás és ma
gától értetődő aktualitásként a pápalá
togatás előkészítése. Ezen felül törek
szünk arra, hogy az egyesületi életet 
újjáteremtsük Magyarországon, úgy a 
fiatalok, mint a felnőttek körében és 
ezzel lehetőséget nyújtsunk a világiak 
aktív részvételére az egyház életében. 
Hasonlóképpen törekszünk arra, hogy 
az egyház államosított vagyonából — 
földről szó sincsen —, de épületeket ille
tően a szükségnek megfelelően vissza
kapjunk, vagy pedig amennyire ezt az 
egyház anyagi helyzete, külföldi segít
ség, vagy esetleg az államosítás fejében 
kapott állami támogatás lehetővé teszi,

FRANK MIKLÓS:

A Máltai Lovagrendről
Két évvel ezelőtt, a Szent István napi 

ünnepségen a bazilika előtti téren, nagy 
feltűnést kelteti egy kámzsaszerű ruhába 
öltözött különös csoport. Sokan talál
gatták: „Hát ez miféle szerzet?" Az idő
sebbek közül egyesek tudni vélték: „Ezek 
máltai lovagok!" Egy évre rá aztán, a 
Szent István körmenetben ismét ott lép
kedtek, most már többen. De akkor már 
mindenki tudta, kikről van szó. Mert idő
közben, 1989 februárjában, a németor
szági magyar máltai lovagok támogatá
sával megalakult Budapesten a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, mely a lovag
renddel nem azonos, de annak fennható
sága alatt áll. Elnökéül a zugligeti plé
bánost, Kozma Imrét választották. A 
szervezet első feladata, a Máltai Lovag
rend közvetítésével Magyarországra ér
kező kórházi felszerelési tárgyak elosz
tásának megszervezése volt. Alig néhány 
hónappal később azonban emberfeletti 
és az alighogy megindult szervezet le
hetőségeit messze túllépő feladat hárult 
rá: mindenekelőtt a bekapcsolódás az 
Erdélyből érkező menekültek megsegí
tésére a Máltai Lovagrend által indított 
akcióba. Aztán nemsokára az NDK-ból 
Magyarországra érkezettek elszállásolása 
és ellátása. Kozma atya ugyan rendel
kezésére bocsátotta a plébániája körül 
fekvő hatalmas térséget, de ez hamaro
san kevésnek bizonyult. Fiatalok és öre
gek, nők és férfiak ajánlották fel szolgá
lataikat; a Máltai Szeretetszolgálat szer
vezésében sátrak épültek, jött a segít
ség külföldről is, főleg az NSZK-ból, míg 
Horn Gyula külügyminiszter kezdeménye
zésére, meg nem nyíltak a határok és az 
NDK-menekültek elindulhattak az NSZK 
felé. Időközben a televízió, az újságok 
nem szűntek meg a Máltai Szeretetszol
gálat hősies munkájáról tudósítani. Mind
ebben nagy része volt egy magyar asz- 
szonynak, Csilla von Boeselagernek, a 
német Máltai Lovagok egyik vezető sze
mélyisége feleségének.

Kik hát a Máltai Lovagok? Mi a Máltai 
Lovagrend?

Ha ezekre a kérdésekre válaszolni aka
runk, közel 900 évvel kell visszaforgat
nunk a történelmet, a keresztes háborúk 
idejére. II. Paszkál pápa, 1113-ban egy 
Jeruzsálemben működő Keresztelő Szent 
Jánosnak szentelt kórház és zarándok
ház vezetőjének, Gerardus mesternek, 
egy hozzá intézett Bullában, biztosította 
a Szentszék védelmét, és a házat a ben
ne működő barátoknak adományozta. A 
rend erre az időpontra teszi keletkezési 

újakat építsünk. Az új épületekben kul
turális tevékenységet, a keresztény vi
lágnézet terjesztését és a keresztény ma
gyar erkölcsiség emelését tűztük ki célul 
és próbáljuk előmozdítani. Magától ér
tetődő, hogy a szerzetesi élet, amely nul
la pontról indul Magyarországon, 
ugyancsak fő gondja a megújuló magyar 
kereszténységnek. Szeretnénk lehetőséget 
nyújtani az 1950-ben utcára tett szerze
teseknek, hogy közösségi élet megkez
désére lehetőséget találjanak. Kisebb kö
zösségeknek rendelkezésére állnak a pap
nélküli, sajnos üres plébániák, de ter
mészetesen néhány szerzetesházat is sze
retnénk visszakapni. Vannak szerencsé
sebb rendek, amelyek külföldi támoga
tással maguk próbálnak olyan otthont 
teremteni, amelyben a szerzetesi élet 
folytatása, novíciák, novíciusok nevelé
se és ezzel a keresztény szerzetesi te
vékenység elkezdődhet.

É: Érsek úr, olvasóink nevében is kö
szönöm a beszélgetést.

S I: Nagyon szívesen. — k — s 

idejét. Jóllehet tagjai elsődleges célja 
mindig a betegek gondozása maradt a 
mohamedán hadak támadásának kény
szerítő hatása alatt, ehhez hozzájárult 
a zarándokok és betegek védelme is. A 
rend a végsőkig kitartott a Szentföldön. 
1291-ben aztán, miután a lovagok kény
telenek voltak feladni az Akkói felleg
várat, előbb Ciprusba, majd Rodosz szi
getére költöztek át. Az elkövetkező év
századok az Oszmán birodalom elleni 
harcban teltek; 1522-ben aztán Rodosz-t 
is fel kellett adniuk. V. Károly császár 
1530-ban nekik ajándékozta Málta szige
tét. A rend, melynek tagjai Európa fő
nemesi családjaiból rekrutálódtak, a har
cok ellenére hű maradt betegápolói ha
gyományaihoz. A máltai kórház, anató
miai és orvosi egyetemével Európa hí
rűvé vált. 1798-ban Napóleon elfoglalta 
a szigetet. Ettől fogva a rend államalkotó 
jellege megszűnt, de számos ország ma 
is diplomáciai kapcsolatot tart fenn ve
le és államhatalomként tekinti. A Nagy
mester államfő és szerzeteselöljáró egy- 
személyben, akinek bíborosi cím jár az 
egyházban. Egész életére választják azok 
közül a lovagok közül, akik letették a 
szerzetesi fogadalmakat, tehát szegény
séget, tisztaságot és engedelmességet 
fogadtak. Ezek biztosítják a rend szer
zetesi jellegének folytonosságát. A többi 
— világszerte mintegy tízezer lovag — a 
rendet céljainak megvalósításában anya
gilag és erkölcsileg támogatja.

A Máltai Lovagrend ma már nem gaz
dag, de kétségtelenül nagy tiszteletnek 
örvend. Tagjai elsősorban a nemesi ré
tegekből kerülnek ki, de bizonyos rész
legeiben a nemesi származás nem elő
feltétel. A tagok kötelezik magukat ak
tív vallásos életre, a betegek és rászorul
tak támogatására és a hit védelmére. A 
rend számos országban ma is kórháza
kat és mentökocsiszolgálatot tart fenn.

Hazánkban a rend már a XII. század
tól kezdve működött, először Székesfe
hérváron, majd Sopronban volt háza és 
kórháza, számos birtoka és intézménye. 
1925-ben, évszázados viszontagságok 
után a magyar kormány felvette a rend
del a diplomáciai kapcsolatokat. 1945- 
ben a kormány mint a többi katolikus 
intézménynek, a Máltai Lovagrendnek a 
működését is betiltotta. A magyar szö
vetség külföldön élt tovább és folytatta 
áldásos működését. Jelenleg mintegy 
150 tagja van. Elnöke dr. Kállay Kristóf, 
a rend Szentszéki nagykövete. A jelenle
gi magyar kormány visszaállította a rend
del a diplomáciai kapcsolatait.

A Szent János lovagrendnek van pro
testáns ága is, a Johanniták. Magyar ta
gozatuk ugyancsak aktív és szorosan 
együttműködik a Magyar Máltai lovagok 
szövetségével.

KÖNIG BÍBOROS 85 ÉVES

Augusztus 3-án töltötte be 83. élet
évét Bécs kiérdemesült érseke, Franz 
König bíboros. II. János Pál pápa tá
viratilag köszöntötte a jeles főpásztort, 
a II. Vatikáni Zsinat „nagy öreg”-jét, 
aki a Nem-hívők Pápai Titkárságának 
vezetőjeként fontos szerepet játszott a 
Kelet-Nyugat-i kapcsolatok megindulá
sa terén. Budapesti látogatásai során an
nakidején felkereste az amerikai követ
ségen élő Mindszenty bíborost, akit — 
miután Becsbe költözött — mindig nagy 
tisztelettel és gondoskodással vett körül. 
Mint Bécs érseke, ő adta ki Mindszenty 
haláláról a gyászjelentést és személyesen 
is résztvett a Máriacell-i temetési szer
tartáson.
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Tövestől áfát... Száz éve hall meg Newman bíboros
Vagy 30 évvel ezelőtt szemtanúja vol

tam egy jelenetnek, amire még most is 
tisztán emlékszem. Innsbruckban, egy 
ragyogó kora őszi napon, vásárlásból 
mentem haza. Az egyik háznál szorgos 
munkára lettem figyelmes. A ház előt
ti veteményes kertben egy markoló da
ru állt és hatalmas szájában egy köze
pes nagyságú, de egészséges almafát tar
tott és ide-oda rángatta. Úgy tűnt 
nekem, minél jobban ellenállt a fa, an
nál dilhödtebben ráncigálta kegyetlen 
állkapcsával a munkagép. Elállt a léleg
zetem. Nehezen fogtam fel a helyzetet: 
ennek a fának el kell tűnnie, itt építkez
ni akarnak és a fa útban van. Az élet, 
az élniakarás kétségbeesetten küzdött az 
erőszak ellen. „Mit vétettem én, hiszen 
életem termésével táplállak titeket, lom
bommal árnyékot adtam s ti így ronto
tok rám, ilyen dicstelenül akartok meg
szabadulni tőlem", rimánkodott a kis 
fa. Nem bírtam nézni tovább az egyen
lőtlen küzdelmet, könnyeimet nyeldes- 
ve folytattam utamat.

Mindig ez a kép jut eszembe, amikor 
Magyarországon az egyházüldözés leg
sötétebb tettéről: a szerzetesrendek és 
egyházi intézmények megszűntetéséről 
hallok mostanában. Az előbb említett 
kép tárul elém és keserűségem éppen 
olyan őszinte, mint volt akkor.

Az 1948-as statisztikai adatok bizo
nyítják, hogy élő fáról volt szó, hiszen 
23 férfi és 40 női szerzetes rendet zár
tak be. Az országban működő összes 
iskola, számszerint 7838 közül 3116 
szerzetesek által alapított és fenntartott 
iskolát egyik napról a másikra megszűn
tették. A továbbra is engedélyezett 8 
egyházi iskola, mint parányi remény
sugár pislákolt az elmúlt 4 évtizedben. 
Ezek az iskolák az elemitől — gyöke
rek — a polgárin, gimnáziumon és ta
nítóképzőn keresztül a papi szemináriu
mig, biztosították a keresztény hit ta
nításának alapjait.

Aki gyakrabban jár Magyarországon, 
tapasztalhatja ennek az alapos „munká
nak" az eredményét. „Megesett rajtuk a 
szíve, mert olyanok voltak, mint a pász
tor nélküli juhok” — olvassuk Szent

EGY MONDATBAN
® /Íz európai ministráns gyerekek II. 
János pápával történt találkozásán — 
augusztus 30-án — 18 ezer fiú és leány 
között 1200 magyar ministráns üdvö
zölte kitörő ujjongással a Szent Péter 
téren, a helikopterrel Castelgandolfo-ból 
érkezett pápát.
* Kalocsa városa díszpolgárává avat
ta Grosz József volt kalocsai érseket, 
akinek személyes sorsa, példamutatása 
máig elevenen él az egyházmegye lakos
ságának körében.
® Mindszenty bíboros 1948-as peré
vel kapcsolatban lefoglalt iratokat szol
gáltatott vissza a Legfőbb Ügyészség az 
esztergomi Prímási Levéltárnak.
* A pálosok visszakapták a pesti Gel
lérthegy lábánál lévő egykori kolosto
rukat es a Sziklakapolna felszentelésére 
is hamarosan sor kerül.
* Az 1940-ben alapított Pápai Ma
gyar Egyházi Intézet 50 éve áll a ma
gyar egyház szolgálatában azzal, hogy 
otthont ad a magasabb egyházi tanul
mányokra Rómába küldött fiatal ma
gyar papoknak.
® A kubai püspöki konferencia elnö
ke, Jaime Lucas Ortega közölte, hogy 
fi. János Pál papa talán még ez év vé
gen meglátogatja Kubát, — az egyetlen 
latinamerikai országot, ahová a pápa 
még nem jutott el.

Márk evangéliumában. Ez a kép nagyon 
ráillik szegény magyar testvéreinkre. 
Ziláltak, kapkodok, tanácstalanok, de 
ugyanakkor elszántan futnak a föl
di javak után, vállalva az ezzel járó be
tegségeket, korai halált, családok szét
hullását. Hiányzik a negyven éve szám
űzött lelki- és erkölcsi vezetés, a keresz
tény hagyomány ápolása. Az ateista 
rendszer intézményesen kitépte a szí
vükből az istenhitet, követéséért meg
alázta, megfélemlítette, bebörtönözte 
őket. A hatalom nem válogatott az esz
közökben a cél elérése érdekében! Azok 
pedig, akik segíthették volna a népet sa
nyargatott helyzetében, ápolhatták vol
na gyermekeik lelki fejlődését, tétlenség
re ítélve tengették életüket.

A Getszemáni kertben látható az az 
olajfa, amely túlélte Titusz kegyetlen 
pusztítását. Talán egy rög alatt bújt meg 
az a hajtás és egy gyökér jóvoltából új
ra nőni kezdett. Bár a városban kő-kö- 
vön nem maradt, hiszen a parancs sze
rint kiirtottak minden élőlényt, Isten 
akaratából, mégis maradt élet Jeruzsá
lemben.

Tavaly jelen voltam Sümegen az or
szágban elsőnek visszaadott ferences ko
lostor ünnepségén. A templom zsúfolá
sig megtelt. Bevonult a 40 éve elül
dözött barátok még életben maradt kis 
csoportja, öregek, betegek, kopottak, 
roskadozók. Talán egy-két „fiatal”, 
azok is jóval túl a hatvanon, de még 
tettre készen. Valamennyiük arcát a ré
gen várt nap elérkezésének öröme derí
tette áhítatosra. Olyan volt ez a bevo
nulás, mint egy film zárójelenete; ami
kor néhányan a Jó és Rossz harcának 
túlélői, a veszély elmúltával rejtekhe
lyükről hazavánszorogva, hálásan bo
rulnak le Teremtőjük előtt. Sírt az egész 
templom. A kövek is.

1990 Szentjobb-körmenet a pesti Ba
zilika körül. Különböző népviseleti cso
portok után jönnek a barátok. Már lát
ni egy-két fiatalt is közöttük. Eszembe
jutott az a sümegi bevonulás és köny- 
nyeim lassan folyni kezdtek. De most 
az örömtől, mert öröm volt látni a zsen
ge hajtást, ami kizöldül a nagy meg
próbáltatás után.

Végezetül, amiért mindezt elmond
tam. Valamennyien tudjuk, hogy a ma
gyar egyház teste ezer sebből vérzik. 
Lehetetlen felsorolni az anyagi, erköl
csi és emberi gondokat, ezeknek még- 
csak a szüksegességi sorrendjét is nehéz 
megállapítani. Sok elképzelés van, de 
mindent még pénzzel sem lehet megol
dani. Ilyen a legégetőbb: a pap- 
hiány. Az utánpótlás elsősorban a 
hivatás kegyelmének a kérdése. Csak ez
után anyagi. Egyik sem megy külső se
gítség nélkül. Imáinkkal az elsőt, ado
mányainkkal a másodikat támogathat
nánk! Mi, külföldön élő magyarok ne
hezebben érzékeljük a Szent István ala
pította ezeréves egyház helyzetét. Hi
ányzik a napi tapasztalat, a személyes 
élmények ösztönző hatása a bárhogyan 
is, de segíteni akarás kényszerítő érzése. 
A fennálló gondok az egyház minden
napjai minket is érintenek.

Ráírhatnánk nevünket a történelem 
lapjaira azzal, hogy mint nagymúltú 
emigráns elődeink, megőriztük szívünk
ben népünk és hazánk szeretetét. Ezt 
bizonyíthatjuk adományainkkal, amivel 
népünk erkölcsi talpraállásához segítsé
get nyújtunk.

Bízzunk a Getszemáni kert olajfá
jának példájában, amely túlélte a pusz
títást, kétezer év után is tanúskodik 
Krisztusról.

Sámbokréthy Krisztina

Olyan személyiségről szeretnénk ha
lálának 100. évfordulóján megemlékez
ni, aki ugyan az angol katolicizmusnak 
volt kiemelkedő alakja a múlt szazad
ban, mégis éppúgy magáénak vallja az 
anglikán egyház és az egész angol szel
lemi élet, függetlenül egyes képviselői
nek vallási és világnézeti hovatartozá
sától. De John Henry Newman bíboros
ra már csak azért is érdemes felhívni a 
figyelmet, mert ragyogó elméjével előre 
meglátott, vagy legalábbis megsejtett 
olyan fejlődési folyamatokat, amelyek 
az egyházban és a világban csak egy év
század után következtek be

Newman, aki jómódú anglikán csa
lád sarjaként 1801. február 21-én látta 
meg Londonban a napvilágot, hosszú és 
sok belső kínlódással járó fejlődésen 
ment végig: 15 éves korában szembe
fordult mindenféle vallással és vallá
sossággal, ateista könyveket olvasott és 
komolyan kétségbe vonta Isten létét. 
Élete e rövid szakaszába egy betegség 
hozott fordulatot: egy lelkésszel foly
tatott beszélgetései hatására elkezdett 
teológiai kérdésekkel foglalkozni. Ezt 
az időszakot Newman első megtérésé-

NEWMAN IMÁJA

Hiszem, Üdvözítőm, hogy Te tudod 
azt, mi a legjobb a számomra. Hi
szem, hogy jobban szeretsz, mint én 
szeretem magamat; hogy mindentu
dó vagy gondviselésedben és minden
ható védelmedben. Tudatlan vagyok 
felőle, miként Péter, hogy mi törté
nik velem a következő időkben. De 
megnyugszom egészen tudatlanságom
ban és teljes szívemből köszönöm Ne
ked, hogy felmentettél az önmagám
ról való gondoskodástól és a helyett, 
hogy ily súlyos felelősséggel terhel
nél, azt kívánod, hogy teljesen kezed
be adjam magam. Nem kérhetek sem
mi jobbat Tőled, mint azt: viseld Te 
a gondomat, ne én. Ámen. 

nek tekintette. Érdeklődése ettől fogva 
a keresztény kinyilatkoztatás egyre mé
lyebb megértése és az ebből következő 
életszentség megvalósítása felé fordult. 
Ebben a törekvésében egy életét mind
végig befolyásoló elv irányította, a fej
lődésé. Ezt ő így fogalmazta meg: „A 
növekedés az élet egyetlen bizonyítéka”.

Tanulmányait az oxfordi Trinity Col- 
lege-ben folytatta. Ragyogó képességeit 
jelzi, hogy már 21 éves korában az 
Oriel College „fellow”-jává, azaz a ta
nári testület tagjává választják. Ekkor 
érik meg benne a döntés, hogy az ang
likán egyház papjává szentelteti magát. 
27 éves, amikor kinevezik az oxfordi 
egyetemi templom lelkészévé. Prédiká
cióival és konferencia beszédeivel nagy 
befolyást gyakorol hallgatóságára, ame
lyet igyekszik nemcsak a keresztény hit 
alapjainak mélyebb megértésébe beve
zetni, hanem a következetes keresztény 
elet felé irányítani. Az ókori keresztény 
irodalommal való foglalkozása nyomán 
felébredt benne az anglikán egyház 
megújulása szükségességének gondolata. 
Ezt a célt szolgálta az ő közreműködé
sével létrejött „Oxford mozgal om”. A 
katolicizmus és a protestantizmus tanul
mányozása nyomán az anglikán egyhá
zat kezdetben mint a kettő közti közép
utat tekintette, de hamar felismerte, 
hogy a teljes krisztusi kinyilatkoztatás: 
a katolikus egyházban található meg. 
Három évi belső küzdelem után kérte 
felvételét a katolikus egyházba. El kel
lett viselnie, hogy anglikán körökben 
árulónak bélyegezték, eddigi barátai 
megszakítottak vele a kapcsolatot és,

hogy a katolikus egyházban is gyanak
vással fogadták. Rómába készül a pap 
szentelésre, amelyre 1847-ben kerül sor. 
Megismerkedik Néri Szent Fülöp orató
riumával. Felvételét kéri, majd Angliá
ba visszatérve, Birmingham-ben megala
pítja az első angol oratoriánus közös
séget. Társaival a nagyváros szegényei 
között dolgozik, míg a pápa ki nem 
nevezi az újonnan alapított Dublin-i 
katolikus egyetem rektorává.

Ettől fogva különösen kitűnik a ka 
tolikus világiak képzésének és az egy 
házban rájuk váró feladatoknak hang 
súlyozásával. E tételei miatt egyes ka
tolikus körökben, így a hierarchiában 
is, gyanakodva figyelték és Rómában is 
feljelentették. Álláspontját az 1864-ben 
közzétett híres apológiájában indokolta 
meg. Legfontosabb filozófiai munkái.: 
az „Essay in Aid of Grammar of As- 
sent” — amit magyarul „Az elfogadás 
tanának alapvetése” címmel lehetne 
visszaadni. Ebben a kinyilatkoztatás el
fogadásának új útját fejti ki, szembe
fordulva kora vallási liberalizmusával 
és racionalizmusával.

Newman irodalmi munkásságában hi
hetetlenül termékeny: írásai 80 kötetet 
tesznek ki, nem számítva a mintegy 
húszezer levelet, amely szintén része iro
dalmi hagyatékának. Szellemi befolyása 
az elmúlt száz esztendő során egyre nö
vekedett. Műveinek tanulmányozása 
fényt derített c zseniális gondolkodó 
prófétai meglátására, a kinyilatkoztatás 
megértése, a dogmafejlődós, a világiak 
jövendő szerepe, az egyházi megújulás 
és az ökumenikus közeledés szempont
jából. Eszméi a II. Vatikáni Zsinat szá
mos döntésében visszhangra találtak. 
XIII. Leó pápa, aki felismerte New
man jelentőségét, életműve elismerése
ként 1879-ben bíborosi rangra emelte 
és őt csak mint „il mio cardinále” — 
„az én bíborosom” emlegette. Boldoggá- 
avatási ügye folyamatban van és nincs 
kizárva, hogy a most kezdődött New
man év folyamán sor is kerül rá. Eb
ből az alkalomból II. János Pál pápa, 
aki maga is nagy tisztelője az angol bí
borosnak, levelet intézett az angol püs
pöki karhoz, kiemelve Newman jelen
tőségét az Egyház megújulásában és kü
lönösképpen a lelkiismeret döntő szere
pének hangsúlyozásában.

A magyar nyelvű katolikus irodalom
ban számos tanulmány jelent meg róla, 
olyan neves személyiségek tollából, mint 
Sík Sándor, Cserháti József, Ijjas Antal 
és Szennay András. Több kötetét fordí
tották magyarra és 1961-ben a Szent 
István Társulatnál napvilágot látott Sa- 
lacz Gábor válogatásában és fordításá
ban egy „Newman breviárium” külön
böző műveiből vett szemelvényekkel. 
Csak remélni lehet, hogy a Newman-év- 
ben a magyar katolikus könyvkiadás 
sem feledkezik meg e modern kori egy- 
házatyáról. F. M.

MEGHÍVÁS GYULAFEHÉRVÁRRA
A Gyulafehérvári Róm. Kát. Teológia és 

Bálint Lajos püspök meghívásának eleget 
téve dr. Cserháti Ferenc mün
cheni plébános október 15-től újévig a 
Gyulafehérvári Katolikus Hittudományi 
Főiskolán vendégtanárként pasztorálist fog 
előadni. A kitüntető, szép és felelősség
teljes megbízatást nem véletlenül kapta. 
Cserháti atya maga is erdélyi születésű, a 
teológiát Gyulafehérváron végezte. Egyik 
tanára Jakab Antal volt és 1971-ben Már
ton Áron szentelte, pappá. Hivatalosan ma 
is a szatmári egyházmegye papja. 1984 
óta vezeti a népes müncheni Magyar Ka
tolikus Missziót. Mostani erdélyi tartóz
kodását a Miinchen-Freisingi Érsekség 
nagylelkű anyagi támogatása teszi lehe
tővé.
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A Szent László TársulatFeltörés Keleten — kihívás 
az Egyház számára

A „KIRCHE IN N0T“ - SZÜKSÉGET

A címül választott kongresszusi mot
tó jelzi a Königsteinben 21 ország mint
egy 400 résztvevőjének jelenlétében — 
és most első ízben a Német Püspöki 
Kar védnöksége alatt — megtartott ta
lálkozó témáját. Ismeretes, hogy ezt a 
nagy nemzetközi katolikus segélyszerve
zetet a magyarok nagy barátja, P. We- 
renfried van Straaten alapította és 1950 
óta évről-évre megrendezi kongresszu
sát. Ezek a kongresszusok — ahogyan 
megnyitó beszédében Hengsbacb bíbo
ros, Essen püspöke is fejtegette — újra 
és újra felhívták a figyelmet a kommu
nista diktatúra alatt szenvedő üldözött 
egyházak sorsára. Ébren tartották a re
ményt Európa keleti részének kereszté
nyeiben s így jelentősen hozzájárultak 
azokhoz a változásokhoz, amelyeknek 
az. elmúlt esztendőben tanúi lehettünk.

A kongresszus bevezető előadását Dr. 
Konrad Feiereicb Erfurt-i filozófus pro
fesszor tartotta „Feltörés honnan? — 
Feltörés hová?” címmel, utalással a 
kongresszus alaptémájára. Honnan in
dul a marxizmus 40 éves szellemi dik
tatúrájából kikerült ember? Az előadó 
előbb arra világított rá, hogyan rombol-

LEVÉL WESNGARTENBÖL
A nyári vakáció küszöbén néhány soros 

levelemben - mintegy útravalóul — felve
tettem néhány bennünket, külföldön élő 
magyarokat érintő kérdést. Jelentős ese
mények sodrában állunk ill. sodródunk. Az 
események, ha akarjuk, ha nem, kihívást 
elentenek számunkra. Véleményt kell al

kotnunk az eseményekről és fejlemények- 
meg kell határoznunk helyünket és 

szerepünket a változó világban.
Mondanom sem kell, a kérdésre a va

káció heteiben magam is kerestem a vá
laszt. Magyarországról és Erdélyből visz- 
szatérőben különösen sok gondolat for
gott meg a fejemben. A magammal hozott 
benyomások erre különösen is okot adtak. 
. ne, néhány közülük:

A sok pozitív esemény ellenére sem tud
tam megszabadulni egy bizonyos aggoda
lomtól. Vajon rendelkezik-e népünk — a 
határokon belül és kívül — elegendő erő
tartalékkal a súlyos társadalmi, szociális, 
politikai és gazdasági problémák leküzdé
shez. Lesz-e elegendő idő és kitartás egy 
yan társadalom felépítéséhez, amelyben 
ánden becsületes és szorgalmas magyar 
ól érezheti magát? Jelenleg nehéz a kér-

'■ egyértelműen megválaszolni. Minden- 
■seire — akár pesszimisták vagyunk vagy 
i ’imisták — meg kell próbálnunk.
Ehhez kapcsolódott a személyes kérdés: 

t az én szerepem ebben a próbálkozás
in? Hogy népünk sorsának jobbrafordu- 
sn szívügyem, az természetes. Az is tér

ni:,, intés, hogy ezért imádkoznom kell. De 
it kell tennem? Milyen szerepet kell az 

, körülmények között magamra vállal
ni? A kérdés kényszerítő, mert a szerep- 

ialás megtagadása is szerep — mégpe- 
!/ negatív előjellel és következmények- 

- A szerepkeresés közepette eszembe 
jutott egy ószövetségi történet: az egyip
tomi József története (Gén. 37—47. fejezet). 
Csak helyszűke miatt nem idézem, de ol
vasásra melegen ajánlom. A szerepek (Jó- 

i efé, Jákobé és a testvéreké) minden egyé
ni voltuk ellenére is sok szempontból al
kalmazhatók a magyarság nagy családja 

lámára. Nagy mértékben segítenek ab
ban, hogy megértsük az egyes szereplők 
belső átalakulását és azt, hogy a nagy 
Rendező — Isten — a gonosz szerepéből 
is jót tud kihozni. A történet nem ismer 
kétségbeesést, tétlenséget, bosszút, hanem 
igenis cselekvést, megbánást, megbocsá
tást, segítőkészséget („nemes bosszút") és 
jó kimenetelt.

Nem járunk rossz úton, ha mi, emigráns 
magyarok az egyiptomi József alakjában 
és szerepében keresünk támpontokat sa
ját magunk helyzetének és szerepének 
meghatározásában. Ha megtaláltuk szere
pünket, tegyük meg a tőlünk telhetőt s a 
többit bízzuk Istenre. P. Gyúrás István

SZENVEDŐ EGYHÁZ KONGRESSZUSA

ta szét a marxista emberkép a kereszténv 
Ielfogást az emberről, aztán az állami 
ateizmus hatását vizsgálta a társadalom 
egyes rétégéire. Ma a nem hívő tömegek 
e kettős befolyás következtében egy 
szellemi-lelki űrben, vákuumban élnek. 
A keresztény egyházak feladata most az 
ateista környezetben a keresztény em
berképről való modern tanúságtételben 
all, különösképpen az emberi méltóság 
és az élet értékeinek hangsúlyozása, a 
szegények, betegek es öregek iránti ál
dozatos szeretet megvalósítása, és az élet 
nagy kérdéséinek a természetfeletti rend • 
dél való összekapcsolása által.

A második napot a lengyel és a lit
ván egyház helyzetének ismertetésére 
szentelték, majd páter Korzenszky Ri- 
chárcl, a pannonhalmi bencés főapátság 
perjele, a magyar katolikus egyház prob
lémait analizálta a politikai változáso
kat követően. Miután történelmi átte
kintést adott az elmúlt 40 év egyes fá
zisairól es azok hatásáról a magyar egy
házra és társadalomra, rámutatott, hogy 
az újabb fejlődés a magyar egyházat 
keszületleniil érte. Nemcsak az anyagi 
esközök és épületek hiánya akadályoz
za az újrakezdést, hanem a képzett egy
házi és világi személyzeté is, valamint 
egyfajta lelki bénultság, amelyből az 
egyház még nem tért magához. Ezért 
az egyháznak önkritikusan kell neki
látnia a rá váró feladatoknak, hogy ki- 
vehesse részét a magyar társadalom 
megújulásában.

Nagy érdeklődés kísérte dr. Vencser 
László, a gyulafehérvári szeminárium 
tanárának előadását a romániai katoli
kus egyház helyzetéről, Ceausescu bu
kása után. Statisztikai adatokkal alátá
masztva világította meg Románia komp
likált nemzetiségi és vallási összetételét, 
majd ismertette ebben az összefüggésben 
a katolikus egyház helyzetét. A diktátor 
bukása után lehetővé vált az összes er
délyi egyházmegyék élére püspökök ki
nevezése és a diplomáciai kapcsolatok 
újrafclvételc a Vatikánnal. A román 
görögkatolikus egyház, melyet 1948- 
ban betiltottak, a napvilágra léphetett a 
katakombákból. Mindkét egyház azon
ban még sok nehézséggel küzd: a görög
katolikusok eddig még csak néhány 
templomot kaptak vissza, a római kato
likusoktól elyett épületek sem kerültek 
még vissza — ígéretek ellenére — egy
házi tulajdonba. A román-magyar 
együttélésről szólva, amely a február 
óta mesterségesen szított feszültségek 
következtében egyre nehezebbé vált, az 
előadó kiemelte az egyház erőfeszítéseit 
a megbékélés érdekében. Minden keresz
ténynek kötelessége — hangsúlyozta az 
előadó — hogy az evangélium szelle
mében fáradozzék a nemzetiségek közti 
megértés és a kölcsönös jóviszony ki
építésén, tiszteletben tartva azok nyel
vi és kulturális örökségét.

A kongresszus befejező napján az 
NDK egyházának helyzetét elemezte 
két előadó.

Az előadásokból és hozzászólásokból 
az a felismerés kristályosodik ki, hogy 
az egyház — az újra elnyert szabadság 
ellenére — mindenütt szinte emberfe
letti nehézségekkel áll szemben: a 40 
éves elnyomás — Lengyelország kivéte
lével — a papok és szerzetesek, vala
mint a képzett és aktív világiak számá
nak nem egyszer katasztrofális csökke
néséhez, az intézmények és épületek, va
lamint az anyagi eszközök hiányához 
vezetett. De ez is része annak a kihívás-

Az 1945 óta fokozatosan sorvasz
tott, majd 1950-ben feloszlatott Szent 
László Társulatnak a nevét is kevesen 
ismerik ma már. Célja soha sem volt 
időszerűbb, mint napjainkban: „hogy a 
Magyarország területén kívül élő bár
mely szertartású katolikus magyaroknak 
lelki gondozását biztosítsa, őket vallá
sos életükben, anyanyelvűk megtartá
sában istápolja, katolikus magyar pa
pok kiküldésével, könyvekkel, folyóira
tokkal, vallásos és szociális intézmények 
megszervezésével őket a katolicizmus
nak és a magyarságnak megtartsa”.

Ezeket a mondatokat 1861-ben, a 
Bach-korszak idején fogalmazták. A ma
gyarság veszélyeztetettségének tudata 
nem bénította, hanem cselekvésre ösz
tönözte a magyar katolikus papságot. 
Az alakuló ülésen részt vevő főpapok 
közül vezető szerepet vállalt Lonovics

OKTÓBER 8:

PATRONA HUNGÁRIÁÉ

Szűz Máriát rstván király országfelaján
lása óta hazánk Patrónájának tiszteljük 
és Nagyboldogasszony napján ünnepeljük. 
Minthogy ez a nap, augusztus 15-e, a vi
lágegyházban Mária mennybevitelének az 
ünnepe, ezért XIII. Leó pápa 1896-ban, 
Magyarország fennállásának ezredik év
fordulóján, VaSzary Kolos hercegprímás 
kérésére a Magyarok Nagyasszonya tiszte
letének október 8-ára, külön ünnepet enge
délyezett. Mi magyarok azonban sokév
százados történelmi hagyományunkat fenn
tartva, a Magyarok Nagyasszonya, azaz 
Nagyboldogasszony főünnepét továbbra is 
augusztus 15-én tartjuk.

József érsek és Danteiik János címzetes 
püspök.

Majdnem minden püspök és szerze
tesrendi elöljáró felajánlotta cselekvő 
közreműködését. Ugyanakkor tudatá
ban voltak, hogy magatartásuk, szándé
kaik az államhatalomban bizalmatlan
ságot váltanak ki. Lelkiismeretük sza
vára hallgattak, vállalták a történelmi 
időkben büntetlenül el nem kerülhető 
kockázatot.

A főpapság egyöntetű lépése páratlan 
visszhangra talált. Egy esztendő múlva 
a Szent László Társulatnak 12 ezer tag
ja volt. Ugyanakkor 150 plébánián folyt 

nak, amelyre az egyháznak válaszolnia 
kell. És válaszol is, mert ez a küldeté
se. „Az egyház útja az ember” — mon
dotta II. János Pál pápa. Kelet-Európa 
megújuló egyházai ezen az úton járnak, 
hogy az ember is megújulhasson.

F. M. 

a rendszeres társulati élet. Csatlakoztak 
a papnevelő intézetek növendékei és az 
egyházi középiskolák diákjai. Az egri 
ciszterci gimnáziumban pl. 237 tagja 
volt 1862-ben a Társulatnak.

A Szent László Társulat felhívta az 
ország határain belül élő magyarok fi
gyelmét a sanyarú sorsú, védtelen ma
gyar százezrekre. Rómában próbálták 
elérni: hogy a moldvai magyarság val
lási életében az anyanyelvét használhas
sa, vallásukhoz való hűségük ne járjon 
anyanyelvűk elvesztésével. A magyar 
püspöki kar arra törekedett, hogy „a 
moldva-oláhországi magyarok belekap
csolódjanak a nemzet vérkeringésébe, il
letve az erdélyi püspökhelyettes fenn
hatósága alá kerüljenek.”

Végre IX. Pius pápa 1869-ben „köte
lezte a romániai két vikáriátust: a bu
karestit és a jasi-it, hogy a lelkipásztori 
munkában alkalmazzák azokat a ma
gyar misszionáriusokat, akiket a Szent 
László Társulat a Moldvába, illetve 
Oláhországba szakadt magyarok szá
mára taníttat és kiküld.”

A Szent László Társulat komoly erő
feszítéseket tett a szórvány magyarság 
iskolahálózatának kiépítésére. Nagy kö
rültekintéssel igyekeztek megfelelő szá
mú s jól képzett tanítóról gondoskodni. 
A nyelvi és szellemi segítségnek legősibb 
módja volt a magyaroknak jó könyvek
kel való ellátása. A csángó magyarok 
„felfedezése” igazában a Szent László 
Társulathoz kötődik. Legnagyobb erő
feszítéseit Moldvában tette — sajnos ke
vés eredménnyel. 1883-ban Klézsét és 
Bogdányfalvát kivéve egy magyar köz
ségben sem volt magyarul tudó pap, 
másrészt pedig magyar nyelvű iskolák 
hiányában a csángó-magyar gyermeke
ket szüleik kénytelenek voltak a román 
szellemű községi iskolába beíratni.

*
Az Amerikába kivándorlók számá

nak rohamos emelkedése megosztotta a 
Szent László Társulat figyelmét. Vállal
ta a kivándorlók lelki gondozását — az 
európai kikötőkből való elindulástól az 
egyházközségek megalapításáig A jelen
tékeny anyagi támogatás mellett döntő 
fontosságú lett papok, szerzetesek, és 
apácák kiküldése az anyanyelven tör
ténő lelkipásztorkodás és a magyar azo
nosságtudat megőrzése érdekében.

1920—1939 között a Szent László 
Társulat számos kísérletet tett tovább
ra is a romániai szórvány magyarság 
lelki- és szellemi támogatására. A többi 
„ utódállamokba ” került katolikus ma
gyarok is súlyos gondokkal küszködtek. 
Papokat és tanítókat küldött a Társu
lat Dél-Amerikába és Európa magyar 
egyházközségei számára, könyvekkel és 
anyagiakkal is támogatta őket identi
tásuk megőrzésében.

A Szent László Társulat 1861-es ala
pításakor megfogalmazott célkitűzése 
1990 tavaszán is időszerű. Sok millió 
magyar katolikus őseinek földjén és 
szerte a nagyvilágban veszélyeztetett
ségben él.

A magyar katolikus egyházi vezetők 
129 évvel ezelőtt a magyar főpapság 
ncmzetszolgálatának legszebb hagyomá
nyait követve alapították meg a Társu
latot. Bizonyos tekintetben korukat 
megelőzve a célkitűzést a világi katoli
kusok közreműködésével látták megva
lósíthatónak.

Napjainkban semmi akadálya annak, 
hogy negyvenéves kényszerű megszakí
tás után a Szent László Társulat újra
kezdje történelmi jelentőségű munkás
ságát. Hölvényi György (Üj Ember)
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AZ EMBERTELENSÉGBEN
Különös könyv került a kezembe ne

hány hete, mely a bécsi Magyar Egy
házszociológiai Intézet gondozásában ta
valy látott napvilágot. Tulajdonképpen 
nem is könyv, nem kapható könyves
boltokban, tehát nem a nagyközönség 
számára íródott. A kiadó jelzése sze
rint „egyháztörténeti anyaggyűjtemény 
— csak kutatási célra használható kéz
irat”. Címe: „Beadványom”, szer
zőként M ó c s y Imre van feltüntet
ve. Ez minden, amiről tudomást szerez, 
aki a kötetet kezébe veszi, mert nincs 
hozzá sem előszó, sem másféle kísérő 
magyarázat. A kiadó tehát feltételezi, 
hogy az olvasó tisztában van vele, ki 
volt Mócsy Imre és milyen szerepet ját
szott a háború utáni évek egyházpoliti
kai küzdelmeiben. Azok számára, akik 
nem tudnák, megpróbáljuk összefoglal
ni — követve a könyvben fellelhető 
adatokat — ennek a rendkívüli egyéni
ségnek az életét, akit nem sikerült sem 
a Rákosi, sem a Kádár rendszernek 
megsemmisíteni, eltiporni, összetörni, 
jóllehet ennek érdekében, eszközökben 
nem válogatva, mindent elkövettek.

Páter Mócsy Imre, jezsuita, az irat
gyűjtemény utolsó, „Önéletrajzom” cí
mű dokumentuma értelmében 1907-ben, 
Kalocsán született. Teológiai tanulmá
nyait Innsbruckban és Rómában végez
te. A teológiai doktorátushoz megsze
rezte a filozófiait és a szentírástudomá- 
nyit. Előbb Szegeden, majd 1944-től 
1947-ig a római Gergely egyetemen, 
utána ismét Szegeden volt a bibliai tu
dományok tanára. Kálváriája 1948-ban, 
a Rákosi rezsim egyházellenes kampá
nya kellős közepén kezdődött, amikor 
a kormány tudtával és beleegyezésével, 
az akkori egri érsek, Czapik Gyula szó
vivőiéként hivatalos útlevéllel Rómába 
küldték, hogy a magyar egyházi hely
zetről tájékoztassa a Szentszéket és a 
magyar püspökök számára útmutatást 
kérjen. Amikor 1949 januárjában haza
tért — ebben az időben folyt a Mind
szenty per — letartóztatták és Kistar- 
csára internálták. Bűnvádi eljárást azon-

LAPSZÉLRE
Az iskolai hitoktatás körüli, egyes pár

tok részéről mesterségesen elmérgesített 
vita megcsendesedése után, most az abor
tusz-szabályozás problematikája váltott ki 
odahaza parázs hírlapi csatározásokat. Az 
abortusz-pártiak egyik legfőbb érve az, 
hogy a tiltott művi beavatkozás (ami ter
mészetes mindenképp elítélendő!) nagyobb 
veszélynek teszi ki az érintett nőket, mint 
a legális terhességmegszakítás. Ez persze 
igaz. De hogy a megengedett, legális abor
tuszok sem veszélytelenek, — erről egy, a 
vitában résztvevő cikkíró, dr. Jobbágyi 
Gábor közöl elgondolkodtató adalékot. 
„Orvosok szerint — írja — a 35 éves ma
gyar ‘nyers mérleg': 3000 közvetett vagy 
közvetlen haláleset, 250 ezer meddőség, 
sok tízezer fejlődési rendellenességgel vagy 
koraszülöttként világrajött gyermek". (Ma
gyar Nemzet, 1990. szeptember 10.)

Másik „nagy" érve az abortuszvédők
nek: a 3 vagy több gyermek vállalásának 
ma — úgymond — nincsenek meg a szociá
lis és anyagi feltételei (lakás, stb.). Erre 
reflektálva az említett cikkíró szerényen 
megjegyzi: „1920 és 1944 között 1 millió 
200 ezerrel több gyermek született, mint 
1956 és 1980 között". Pedig — ezt már én 
teszem hozzá —az a Trianon utáni kor ta
lán még súlyosabb helyzetben volt, mint az 
56 utáni szocialista gulyáskommu
nizmussal dicsekvő időszak. Am érvelhe
tünk bárhogyan, mitsem változtat a té
nyen, hogy a legális abortusz is, évenkénti 
százezres nagyságrendje folytán, belátha
tatlan egészségügyi, morális és demográ
fiai pusztítást végez az etnikailag amúgy- 
is veszélyzónában élő magyar népben.

- sijó - 

bán csak 1913-ban indítottak ellene, 
akkor azonban 9 és félévi börtönre ítél
ték izgatás címén. Megjárta a Markó 
utcai, és a váci fogházat, valamint az 
Országos Börtönt. Miután 1934-ben am
nesztiával szabadlábra helyezték, az el
következő 10 évben a legkülönbözőbb 
helyeken mint fizikai munkás dolgo
zott. Minden kísérlete tudományos, fő
iskolai vagy lelkipásztori munka felvé
telére az állami hatóságok ellenállása 
miatt meghiúsult. 1965-ben — 3 hónap
pal a Vatikánnal kötött megállapodás 
után — „összeesküvésben való részvé
tel” címén újra letartóztatták és 4 év
re ítélték. Három év múlva szabadult. 
Még 2 évig hagyták dolgozni a MÁV- 
nál, majd nyugdíjazták.

Mindezt páter Mócsy részletesen le
írja a könyvben, mely nem egyéb, mint 
egy Kádár Jánoshoz címzett, de felet
tesei tanácsára be nem nyújtott bead
ványtervezet, amelyben orvoslást kér. 
A dokumentum gyűjtemény éppen an
nak tárgyilagos adatokkal, nevekkel, 
eseményekkel, konkrét részletekkel teli 
előadása miatt szörnyűséges vádirat a 
bukott rendszer ellen, de ugyanakkor 
akaratlanul is szellemi fényképe egy tö
retlen, tiszta papi léleknek, akit üldö
zőivel szemben is mindig emberség és 
megbocsátó keresztényi szeretet vezetett.

Páter Mócsy nem volt szent, de bizo
nyos szempontból több volt annál: em
ber volt, akinek embersége az emberte
lenség közepette bontakozott ki a maga 
teljességében. Kár, hogy a lámpással em
bert kereső görög bölcs, Diogenesz nem 
találkozhatott vele.

Frank Miklós

ÁRPÁD NÉPE
A történelmi tudományok művelői kö

zül az olvasó közönség széles rétegeiben 
László Gyula neve a legismertebb. A 
kiváló régész tudományos tekintélyét A 
honfoglaló magyar nép élete 
című, 1944-ben a Magyar Élet kiadónál 
megjelent nagysikerű műve alapozta meg. 
Ez a könyv fekszik most előttem hason
más kiadásban, hogy mint László Gyula 
ajánlja, új, nagy összefoglaló munkájával, 
az A r pád népé-vei együtt (immáron 
harmadszor) olvassam, taulmányózzam.

Mint elődje, ez a Helikon Kiadótól meg
szokott fényes kiállítású kötet is „Árpád 
népe életének megidézését szolgálja", még
pedig az elmúlt közel félévszázad kutatá
si eredményeinek felhasználásával. Nem 
utolsó sorban a szerző saját eredményeiről 
van szó. Kutatási módszerét — ma inter
diszciplinárisnak mondanánk — László 
Gyula „régészeti-néprajz"-nak nevezte el. 
Tanítványai, fiatal tudós nemzedékek, tő
le tanulták meg, hogy „a múlt nem azo
nos azzal, ami megmaradt belőle", nem 
szabad megelégedni a kiásott tárgyi em
lékek számbavételével és rendszerezésével. 
Az adott kor szellemét kell feltárni, a ré
gen volt emberek mindennapjainak életét 
bemutatni, „az egykori életet a lehetősé
gekhez képest újjáalkotni és beleágyazni a 
kor művelődésének képébe".

Izgalmas olvasmány volt már László 
Gyula első könyve; ez a kötet a szemet 
gyönyörködtető képek segítségével elénk 
varázsolja a honfoglaló magyar nép ma
gas szintű műveltségét, anyagi és szellemi 
kultúráját, készségét és képességét, hogy 
az évezredek örökségét nyugati mintákkal 
ötvözve szent királyának vezetésével meg
teremtse a keresztény magyar királyságot, 
az évezredet átvészelő nemzeti államot.

Tudásunkat a honfoglaló magyar nép
ről és élettörténetéről új ismeretekkel gaz
dagítja ez a könyv, s a jövőt alakító tör
ténelmi tudatot és a helyes nemzeti önis
meretet tolmácsolja.

Ugyancsak szívből ajánljuk olvasóink
nak László Gyula őseinkről című 
most megjelent tanulmánykötetét. A ma
gyarok őstörténetét, az avar-onogurokkal 
kapcsolatos első magyar „honfoglalást", a 
honfoglalás és berendezkedés idejének, va
lamint a magyar középkor vitatott kérdé
seit tárgyalja a tőle megszokott tudomá
nyos és olvasmányos stílusban. Végezetül

A MINDSZENTY ALAPÍTVÁNY 
VEZETŐSÉGÉNEK !

Újsághírekből ismert az a szándék, hogy 
Mindszenty bíboros földi maradványait ha
zaszállítják és az esztergomi Bazilikában 
helyezik örök nyugalomra. Ennek időpont
jára vonatkozóan is csak újsághírek ke
ringenek. Ez üggyel kapcsolatban javaslat
tal szeretnénk élni a bécsi magyar lelkész
ség részéről és kérnénk a javaslatok pont
jait ismertetni a hazaszállításra alakuló 
bizottsággal!

Javaslatunk:
1. A hazaszállítás napjára európa orszá

gaiból szervezzenek zarándoklatot a helyi 
magyar lelkészek. Legyen ünnepélyes „a 
búcsúztatása". Ezt különböző szempontok 
erősítik:

a) Élete utolsó szakaszát itt töltötte nyu
gaton !

b) Temetésén a világ magyarsága volt 
jelen ! Búcsúztatásán is legyen ott ez 
a magyarság.

c) Európa más országaiból számtalan za
rándok kereste fel éveken át a sírját. 
Idegen plébániák is kaphatnának meg
hívást erre a zarándoklatra.

2. A Mindszenty múzeum még bizonyos 
ideig maradjon Máriacellben. Ezt a kegy
hely nagy látogatottsága is indokolja.

3. Megmaradhatna a Szent László kápol
na falán lévő márványtábla és ennek a 
felírása valahogy így hangozhatna. Ebben 
a kápolnában nyugodott Mindszenty Jó
zsef magyar bíboros holtteste temetésétől 
—- a hazatéréséig — 1975. május 15—1991. 
május ??

4. Esztergomban a Mindszenty herceg
prímás sírja ne a kriptában legyen elhe
lyezve, elzárt, nehezen megközelíthető, ha
nem valahol a bazilika padlószintje alatt. 
Követendő példa erre, Zágráb és Német
újvár (Güssing). Amíg lenn a kriptában 
volt Batthyány-Stra’ttmann László földi 
maradványa elhelyezve, addig szinte sen
ki sem kereste fel a sírját. A fenti meg
oldást még annak árán is érdemes meg
valósítani, ha, mint hírlik, már meg is 
kezdték a kripta átalakítási munkálatait. 
A jelenlegi tervezet „abszolút meggondo
latlan és elvetendő!"

A hazaszállítás ünnepélyes keretben tör
ténhetne, bizottságok vagy prominens sze
mélyiségek kíséretében.

Kérjük a fent említett javaslatokat át
gondolni, más szempontokkal kiegészíteni 
és az ügy eredményes kivitele érdekében 
megvalósítani.

Wien, 1990. augusztus 22.
Tisztelettel

Hegyi György

MIKLÓSHÁZY PÜSPÖK LÁTOGATÁSA 
BÉCSBEN

Amikor augusztus 19-én, vasárnap, déli 
12 órakor megkondult a Stephansdom tor
nyában a nagyharang, kezdetét vette a 
bécsi magyarság Szent István napi ünnepi 
nagymiséje, melyet ez alkalommal a Ka
nadából ideérkezett dr. Miklósházy Attila
S. J. a külföldön élő magyarok új püspöke 
celebrált nagy papi segédlettel.

A szentmise után a bécsi Magyar Egy
házközség a Német Lovagrend Singer- 
strasse-i házának hangulatos udvarán a 
püspök és a hívek tiszteletére kerti foga
dást adott.

Miklósházy püspök meglátogatta a Wie- 
ner-Neustadtban, Grácban, Klagenfurtban 
és Salzburgban élő magyarokat is. Meg
fordult Máriacellben is, a magyarok ősi 
történelmi búcsújáró helyén, ahol a Bazi
lika Szent László kápolnájában Mindszenty 
bíboros hamvai nyugszanak.

Augusztus 24-én ünnepi gyűlés, majd azt 
követően a fogadás keretében Miklósházy 
püspök találkozott a bécsi magyar egye
sületek képviselőivel és az egyházközség 
vezetőivel. Bevezetőül Csermőyné Kármán 
Olga Liszt 2. magyar rapszódiáját adta elő 
zongorán, majd Hegyi György, az egyház
község vezető lelkésze üdvözölte a püspö
köt. Utána Toós Károly világi elnök tar
tott beszámolót. Az egyházközségi cso
portok tevékenységéről azoknak vezetői 
számoltak be, így a Szent István Egyletről, 
Cserkészekről, Énekkarról, Családi-csopor
tokról és a KMÉM-röl.

A bécsi magyar egyesületek beszámolóit 
dr. Deák Ernő, az egyesületek központi 

halott barátairól és önmagáról ír, életének 
summájaként Vörösmartyt idézve: „Mint
ha nem ősöktől származnál, légy tetteid ál
tal őse családodnak, s a haza áldani fog."

Jákli István 

szervének főtitkára és a Bécsi Napló e. 
lap főszerkesztője nyitotta meg. Dr. Smuk 
András az Európa Club működéséről be 
szélt, Török Sándor a Kaláris népzene és 
a Sziget tánccsoportról adott tájékoztatót,

Miklósházy püspök nagy érdeklődéssel 
hallgatta mg a beszámolókat és válaszbe
szédében kiemelte, hogy nem minden nagy 
város magyarsága dicsekedhet ennyi önte
vékeny aktivitással, mint a bécsiek. Meg
köszönte a szívélyes vendéglátást és biz
tosította hallgatóságát arról, hogy a ma
ga részéről mindig meg fog tenni mindent 
annak érdekében, hogy a külföldön élő 
magyarok magyarok maradhassanak ide
gen környezetükben is.

Az ülés dr. Csermőy-Schneidt Ottó nagy
hatású beszédével ért véget. Megköszönte 
a püspöknek, hogy eljött közéjük és hang 
súlyozta, milyen megnyugvás számukra, 
hogy a Szentatya, püspöki kinevezése ré
ven, olyan vezetőt adott a külföldi ma
gyarságnak, aki nemcsak egyházi, de vi
lági téren is hivatott arra, hogy összefogja 
honfitársainkat bizonyos szellemi egység
ben. A szétszéledt nyájnak most van pász
tora, aki segíteni tud ott, ahol erre szűk 
ség van.

Cs - ó

TANÉVNYITÓ
A KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUMBAN

Az 1990—91-es tanévnyitót ökumenikus 
istentisztelettel kezdtük az öreg vár temp
lomában. A misét Pintér atya és Jancsó 
tiszteletes úr celebrálta számos ministráns 
kíséretében. Ezután a refektoriumban gyűl
tek össze a diákok, szülők, tanárok és ne
velők, akik ünnepélyesen köszöntötték egy
mást.

A hozzánk érkező szülök nyilatkozatai
ból egyértelműen kitűnik, hogy helyeslik 
a tavaly elindított nevelési és tanítási el
veket, melyek alapján a keresztény euró
pai illemtant, és az egymás iránti kölcsönös 
tiszteletet és a fokozott szorgalmat kell el
sősorban szem előtt tartani. Ebben az ér
telemben az idei tanévben is mindinkább 
igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy nyílt, 
rendszerető magyar ifjúságot neveljünk, és 
bocsássunk útnak szerte a világba. Szá
munkra a nevelési munka nemcsak az 
érettségi vizsgáig tart, célunk, hogy volt 
diákjaink utána is megállják helyüket az 
életben, rendelkezzenek olyan felkészült
séggel, emberi tulajdonságokkal, melyek a 
dolgozók világában minőséget jelentenek.

örülünk, hogy létszámunk ebben a tan
évben 30 fővel megemelkedett. Köszönjük 
a bizalmat, és igyekszünk eleget tenni 
mindazoknak a követelményelmek, ame
lyek minket, tanárokat és nevelőket érin
tenek, hogy a fenti célokat meg tudjuk 
valósítani.

Érezzük, hogy hivatalos szerveink nem
csak tanáccsal, hanem egyre inkább tettel 
is honorálják munkánkat. Kérjük magyar 
honfitársainkat, hogy ők is nagyobb mér
tékben járuljanak hozzá iskolánk erkölcsi 
és anyagi támogatásához, hiszen egyre in
kább valósággá válik az, amit ez év már
ciusában a bajor miniszterelnök, Streibl 
úr mondott az őt köszöntő magyar diákok 
és német politikusok előtt Ambergben: 
„Biztos vagyok abban, hogy a Magyar 
Gimnáziumra egy még szebb és jobb jövő 
vár." Őrizzük magyarságunk és európaisá
gunk eme több évtizedes kincsét, mely a 
viliágon mindig is egyedülálló volt, és meg
újult szerepében továbbra is páratlan ma
rad. Szalay András igazgató

TERÉZ ANYA 80 ÉVES
Kalkuttai Terez anya augusztus 27-én 

betöltötte 80. életévét. A szegények és 
haldoklók pártfogója, a Felebaráti Sze
retet Misszionáriusai nevű szerzetesrend 
alapítója sokak szemében már most élő 
szentnek számít. A felebaráti szeretet 
jézusi parancsát Teréz anya gyakorlati 
és hétköznapi tettekkel valósítja meg. 
Egyenes, becsületes magatartása még 
azokat a politikusokat is meggyőzte, 
akik kételkedve nézték szcrctetművét. 
Amikor 1979-ben átvette a Békc-Nobel- 
díjat, köszönő beszéde végén felszólí
totta a jelenlévőket, hogy imádkozza
nak a meg nem született gyermekekért. 
Teréz anya misszionárius nővérei ma 80 
országban vannak jelen: 80 ezer gyer
meket, 50 ezer leprásbeteget és 34 ezer 
haldokló beteget gondoznak.



1990. október.
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AUSZTRIA
Bécs: A keresztség szentségében része

sült: György Dorothca Erzsébet, szeptem
ber 8-án. Isten áldása kísérje életében!

Halálozás: Kovacsics Adóm, életének 69. 
évében, augusztus 30-án elhunyt. Temeté
se szepember 10-én volt. Az. örök világos
ság fényeskedjék neki!

Linz: Házasságot kötöttek: Június 23-án 
eskettem a Magyar Otthon kápolnájában 
Nagy Ferenc és Szabó Judit jegyespárt. 
Lelkiismeretes előkészülettel járultak a há
zasság szentségéhez. Ugyanott és ugyan
azon a napon részesült a szetkeresztségben 
Patrícia, a leányuk.

Július 22-én eskettem a Neue Heimat-i 
templomban Szakács Artúr Jánost és OzS- 
váth Emesét. Erdélyből valók

Steyr: A szentkcresztségben részesült: 
Bittner Stephanie Brigitta, B. Zsolt és 
Horváth Csilla leánya, augusztus 4-én.

BELGIUM
A szentkercsztségben részesültek; Fehér

vári Pierre, F. Lajos és Bosmans Martiné 
fia. Sprimont-ban. — Székely Borbála Dó
rién, Sz. László és Tein Valéria leánya, 
Maasmechelen-ben. — Labatut Damien és 
Labatut Audray, L. Michel és Vandevelde 
Brigitte iker gyermekei, Luxemburg-ban.

Fuchs Sacha, Fean Piérre és Maes Lin
da leánya, Luxemburg-ban. — Gyimesi 
Dóra, Gy. László és Illy Theodora leánya. 
Zonhoven-ben.

Szentségi házasságot kötöttek: Szabó Te
réz és Fyon Michel, Naissonvaux-ban. — 
Stefko Sylvie és Damieau Alain, Bierset- 
ben. — Lőre Philippe és Dclvaux Sabine, 
St. Nicolas Lg. — Kiss Jean Piérre és Putz 
Hajnalka, Szentpéterfán.. — Szammer Ma
rika és De'sonnay Freddy, Hermée,ben.

Halotttink: Simon István, élt 66 évet, 
Liége-ben (Sans Logis). ■— Beda Olga, örök
imádó nővér, élt 74 évet, Brüsszelben. — 
Király Sándor, élt 80 évet, Genkben (idő
sek otthona). — Laklia Pál, élt 54 évet (bal
eset áldozata).— Kajtár Dezsöné sz. Benczc 
Katalin, élt 47 évet. Prayon-ban. — Po- 
toczky I.ászlóné sz. Wojczik Christine, élt 
62 évet, Ans-ban. — Mercedes nővér, Szlo- 
boda Katalin, élt 92 évet, Heerlen-ben (za
rándoktársunk). — Király József, élt 77 
évet.. Nivelles-ben. — Almás'sy Miklós, élt 
67 évet. Rixensart-ban. — Ikládi Károly, élt 
55 évet, Seraing-ben. — Erdei Lajos, élt 66 
vet. Liége-ben. — Tápay Imréné sz. Du-

Hírek - események
Közzétették a szeptember 30-tól októ

ber 28-ig tartó püspöki szinódus papkép- 
zésről szóló munkatervét, az „Instrumen
tum Laboris“-t. A dokumentum négy 
iagy fejezetben foglalkozik az egyház 

egyik legfőbb gondjával, a papi hivatás
sal és lelkipásztor-képzéssel összefüg
gő, rendkívül sokfelé ágazó problémák
kal. Az Instrumentum Laboris mintegy 
vezérfonalat nyújt a szinódusra össze
gyűlő püspökök kezébe.

*
Tőkés László nagyváradi református 

püspököt „Egy élet a békéért” elneve
zéséi díjjal tüntette ki az olaszországi 

Pira” béke-egyetem és két keresz
tény szervezet. A római repülőtéren 
adott nyilatkozatában Tőkés László ar
ra is utalt: reméli, hogy jövőre magyar
országi útja során, több tízezer honfi- 
tasával együtt, találkozhat a pápával.

*
Egyik legutóbbi beszédében II. János 

Pál pápa hangsúlyozta, hogy a római 
katolikus egyház nem fog lemondani a 
papi nőtlenségről. A Krisztus-követés 
még a családalapításról való lemondást 
is megköveteli. A cölibátus az ember 
természetes erejét felülmúló eszmény s 
ezért feltételezi Isten különleges kegyel
mét. De az egyházat ezen az úton ve
zető Ür nem szűnik meg kegyelmét 
ajándékozni mindazoknak, akiket a 
szolgálati papságra hív — mondotta a 
Szentatya.

*
A Holland Püspöki Kar elnöke, Adria- 

nus Simonis szerint a papi nőtlenség 
mellett több érv szól, mint ellene. Új
ságírók előtt kifejtette, hogy a papi hi
vatások számának csökkenése elsősor
ban a szekularizáció és a hit fogyatko
zásának a következménye. 

rante Margit, élt 82 évet, Liége-ben — 
BencSics Tivadarné sz. Kiss Mária, élt 61 
evet, Huy-ban. — Varzsák Ödön, élt 70 
evet Kessemch-ben. — Kurucz Sándorné 
sz. Oláh Terez, élt 76 éveit, Herstal-ban. — 
Csíki Lajos, élt 82 évet, Seraing-ben. — 
Viktory Istvánná sz. Gibusz Ilona, élt 68 
evet, Charleroi-ban. — Az Űr aki hívta 
okét, fogadja be őke.t az örök boldogságba.

Németország
Köln: Halottunk: Fájdalommal vettük a 

hírt, hogy Kúthy Sándorné volt bonni la
kosú hívünk röviddel hazaköltözése után, 
július 20-án hosszú szenvedés után Keszt
helyen elhunyt, ott is temették. — Adj, 
Uram, örök nyugodalmat neki és az örök 
világosság fényeskedjék neki!

München: A kersztség Szentségében ré
szesültek: Nádor Nicolett, N. Zoltán és 
Nagy Magdolna leánya, június 24-én. — 
Szigeti Imre András, Sz. Imre és Widmann 
Caroline fia, július 6-án. — Varga Vivien 
Anetté, V. Károly és Bácskái Katalin leá
nya, július 15-én.

A bérmálás szentségében részesültek jú
lius 24-én a Damenstift templomban: Je- 
nitsek Iledwig; Goia Silvia Mária; Ku- 
delich Lilla;; Kéhler Krisztina; Farka's 
Zoltán; Piffkó ThomaS; Pós Zsuzsanna; 
Nyári Gusztáv.

Halálozás:
Halottunk: Hosszú és súlyos betegség 

után, 'Szeptember 10-én, Münchenben el
hunyt Marczell Tibor, esztergomi tiszte
letbeli kanonok. 1954 és 1959 között mint 
kisegítő lelkész dolgozott a müncheni ka
tolikus misszión. — Nyugodjék békében!

Halálozás: Kádár Lajos és Kamélia ötéves 
fiát (4814 Neukirchen, Reindlmühl 82) autó 
ütötte el és utolsó napjait öntudatlan ál
lapotban töltötte. Kund, a kis erdélyi fi
úcska fájdalom nélkül költözött át az örök
kévalóságba. Temetése július 13-án volt a 
gmundeni temetőben. — Happ Rozália be
szüntetését július 17-én végeztem. — C»ai- 
lóközy Károly, ny. hajóskapitány (Auf dér 
Wies 24) 68 éves korában elhunyt. — Hor
váth János honfitársunk (Neubauzeile 75), 
63 éves korában -elhunyt. — Őszinte együtt
érzésünket fejezzük ki a magyarsághoz és 
az egyházhoz mindig hűséges Bartha Pé
ter testvérünknek (4061 Pasching, Lang- 
holzfeld, Guttenbrunstr. 12), hitvese Róza 
elhunyta alkalmából. Msgr. dr. Balogh Vin
ce, Nationaldirektor temette július 25-én.

Az Egyesült Államok püspöki kara 
segélyakciót szervez a szabadságukat 
visszanyert kelet-európai egyházak meg
segítésére, eleget téve a Szentatya ilyen
értelmű felhívásának. Ennek keretében 
a közelmúltban egy háromtagú püspöki 
bizottság járt Magyarországon Roger 
Mahoney, Los Angeles-i érsek vezetésé
vel. Az amerikai főpásztoroknak alkal
muk volt találkozni a magyar püspö
kökkel, akik részletes helyzetképet ad
tak a magyar katolikus egyház jelen 
helyzetéről és jövő problémáiról.

*
A Művelődési és Közoktatási Minisz

térium egyházi főosztályának helyettes 
vezetője nyilatkozott bizonyos egyházi 
ünnepek munkaszüneti nappá nyilvání
tása kérdésében. A reformátusok és 
evangélikusok munkaszüneti napnak 
nagypénteket, pünkösdhétfőt és a Re
formáció emléknapját kérték. „Érdekes 
módon a római katolikus egyház mind
össze egy ünnep felvételét kérte, 
augusztus lá-ét, Nagy boldogasszony 
napját”. (M.K.)

*
Az orosz ortodox egyház Szent Szinó- 

dusa az elhunyt Pimen pátriárka utód
jául a 61 éves Alexejt, Leningrád és Nov- 
gorod metropolitáját választotta meg. 
Alexej Tallinban, Észtországban szüle
tett, részt vett a készülő új szovjet val
lásügyi törvény előkészítő munkálatai
ban is. II. János Pál pápa táviratban fe
jezte ki jókívánatait az orosz ortodox 
egyház új fejének.

*
A Bécsben megjelenő „Furche” című 

katolikus hetilap interjút közöl Bálint 
Lajos gyulafehérvári püspökkel, amely
ben szó esett a romániai fejleményekről 
is. Az erdélyi főpásztor aggodalmának

adott kifejezést amiatt, hogy a kormány 
az ellenzéki lapokkal szemben cenzúra
szerű intézkedéseket foganatosít. A hi
vatalokban, az egyházi ügyekkel fog
lalkozó minisztériumtól kezdve lefelé, 
még mindenütt a Ceausescu-rezsim 
funkcionáriusai ülnek. A püspök nézete 
szerint azonban mégsem kell a Ceauses- 
cu-kor újraéledésétől félni. Az egyházi 
élet terén mutatkozó nagyobb szabad
ságról szólva viszont sajnálattal emlí
tette, hogy az egyházi ügyekben illeté
kes minisztérium, amely megbeszélésre 
hívta a romániai egyházi vezetőket, csak 
a magyarlakta vidékek katolikus püs
pökeit nem hívta meg. Emiatt Tőkés 
László, nagyváradi református püspök 
bejelentette tiltakozását. Súlyos gondjai 
közül a főpásztor említette a még min
dig nem szűnő kivándorlási hullámot, 
amely különösen az értelmiségi réteget 
tizedeli meg. (Kathpress)

*
A Kaliforniában élő Szörényi Évát, 

a Magyar Nemzeti Színház volt művész
nőjét, a magyarság szolgálatában szellemi 
és anyagi téren vállalt áldozatos munkás
ságáért a Máltai Lovagrend „Dámá“-vá 
avatta.

MENNYIRE KATOLIKUSOK 
A LENGYELEK ?

A címben feltett kérdésre keresett vá
laszt bécsi előadásában Aloyzy Mar- 
c e 1 varsói morálteológus. Szerinte a len
gyel társadalom évtizedeken keresztül erő
södő laicista befolyás alatt állt, melynek 
következtében az egyház és a vallásos élet 
fokozatosan háttérbe szorult. Ez a folya
mat a hetvenes évek végén megszakadt 
és vallási fellendülésbe csapott át. Ennek 
értékelése és értelmezése magában Len
gyelországban sem egységes. Kétségtelen
— mondotta a professzor —, hogy a len
gyel katolicizmus jelentős tényező ugyan 
a nemzet életében, de a hétköznapok sík
ján, az emberek konkrét élethelyzeteiben 
kevésbé kitapintható. Nem szabad tehát 
arra gondolni, hogy a lengyel társadalmat 
a keresztény értékek szövik át. Az egyéni 
vallásosság nem mélyült el, nem tapasz
talni metafizikai vagy misztikus gazdago
dás. A hitigazságokat és erkölcsi normákat 
csak megválogatva fogadják el a lengyel 
katolikusok. Egyénileg döntenek afelöl: 
miben illetékes az egyház és miben nem.

Statisztikai felmérések szerint a lengye
leknek csaknem 9Ou/o-a vallásosnak mond
ja magát. Közülük — a hetvenes években
— 60 ’/o járt rendszeresen templomba, az 
arány azóta is növekedett, ma a 70 ’/o-ot 
is elérheti.

De távolról sem ennyire bíztató a kép, 
ha egy kissé mélyebbre ásunk. Sok len
gyel hivő katolikusnak vallja magát, de 
csak azokkal a hittartalmakkal azonosul, 
melyek nem érintik közvetlenül és eluta
sítja az olyan követelményeket, melyeknek 
teljesítése erőfeszítésbe kerül. Ez minde
nekelőtt a szexualitásra vonatkozik, de ér
vényes az erkölcsi normák más területére 
is. Főleg a fiatalok távolodnak el egyre 
jobban ezen a téren az egyház tanításától. 
A válást a katolikusok csupán 6,5 n/o-a uta
sítja el radikálisan, további 14,7 %-a mér
sékelten. A hitigazságok közül az értelmi
ségiek körében sokan vonják kétségbe pl. 
a feltámadást, az ördög létét. Szóval a 
vallási fellendülés a jelek szerint nem pá
rosult a hit elmélyülésével. Csak a jövőben 
fog kiderülni, hogy a lengyelországi val
lási újjászületés tartós gyümölcsöt hozott- 
e, vagy csupán „közjáték" marad a lengyel 
egyház életében. (Kathpress)

KATOLIKUSOK JAPÁNBAN
Japán 122 millió lakosának csak kis ré

sze katolikus, számuk mindössze 442 ezer. 
Ennek ellenére jelenlétük a japán társa
dalmi és kulturális életben igen számotte
vő. A hívek lelki gondozásáról 30 püspök, 
600 világi pap, 1300 Iszerzetespap, több mint 
7 ezer szerzetesnővér és csaknem 2 ezer 
katekéta gondoskodik. A katolikusok mint
egy 30 kórházat, 100 idős- és rokkant-ott
hont vezetnek. Jelenlétük azonban az ok
tatás terén a legfontosabb: a japán helyi 
egyház óvodáját 100 ezer gyermek láto
gatja, 60 elemi iskolájába 23 ezer tanuló 
jár, 200 középiskolájában 90 ezer diák ta
nul, míg felnőttoktatási intézményeiben, 
illetve egyetemein kb. 30 ezer hallgató 
folytat tanulmányokat. (M. K.)

A „GYERMEKEKNEK” ro
vatunk rajtunk kívülálló okok miatt 
maradit el. Olvasóink szíves megértését 
kérjük. (Szerk.)
tll=lll=!ll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=

EGY MONDATBAN
• A pécsi Dóm-múzeum Alapítvány 
ülésén Mayer Mihály pécsi püspök be
jelentette, hogy a székesegyházat bazili
ka rangjára emelik.

© Szlovákiában: Pozsonyban egy ka
tolikus elemi iskola, Nagyszombatban, 
Trencsénben és Nyitrán pedig katolikus 
középiskola kezdte meg működését — 
jelentette az osztrák KATPRESS hír
ügynökség.

• A Magyar Nemzeti Bank a jövő 
évi pápalátogatás emlékére 5000 Ft. 
névértékű arany- és 500 Ft. névértékű 
ezüstpénzt fog kibocsátani.

• Budapest egyik leglátogatottabb 
temploma, a Ferenciek-terén lévő temp
lom, ismét a ferences rendtartomány 
gondozásába került.

© Az ukrán görögkatolikusok hama
rosan visszakapják a Lyovi (Lembergi) 
Szent György székesegyházat a hozzá
tartozó épületekkel együtt.

© Ukrajnában a helyhatósági válasz
tásokon eddig öt keresztény jelölt került 
be a helyi szovjetbe, mind az öten ko
rábban politikai okokból börtönbünte
tést szenvedtek.

Apróhirdetések
Székely ruha eladó: piros-fekete rakott 

szoknya, mellény, alsószoknya, kötény, va- 
rottas ing. 190.— DM. „Csíkszereda" jel
igére a kiadóba.

Érettségizett, mechanikai műszerész, ma
gyar férfi munkát vállalna külföldön, akár 
szakmáján kívül is. Cím: Izsák Péter, Iri
nyi utca 47, III. 15., H-6000 Kecskemét.

Balatonlszentgyörgytől 15—20 km-re he
gyi telek, 7 éves 11 sor szőlőlugas, kb. 2200 
1., új hordókkal, motoros permetező; kapá
lógép, szoba, konyha, pince eladó. „Haza
térők" jeligére a kiadóba.

Párizsiak és környékbeliek figyelem! 
Szalámik, röviditalok, nótás kazetták és 
egyéb magyar áruk megrendelhetők tele
fonon a 60-60-50-29-es számon.

2 szobás összkomfortos, kerte's .berende
zett lakás (Budapest XIV. kér.) évekre ki
adó. 1-60-60-50-29, Blümel (Franciaorsz.)

Magyarország legszebb helyein: a Ba
laton északi oldalán és a Bakony erdeiben 
minden igényt kielégítő kastélyok, nyara
lók, lovas szálloda eladók. Sok lehetőség! 
Érdeklődni: Immobilien Frau dr. Benda, 
H-8261 Badacsony, Kossuth u. 29. Telefon: 
0036 87 31 166.

JÁTÉK! Izgalmas, szórakoztató! Új ma
gyarországi játék! Göttingeni játékvásáron 
megjelent németül is! Izgalmas Aukció-val 
megismerni játékosan a magyar festészet 
remekeit! 9—99 éveseknek! Ara: 27.50 DM 
(incl. portó) csekkel vagy utánvéttel. Meg
rendelhető: I. Műnnich, Gersteinstr. 2,
5800 Hagen. ® (023 37) 21 19. Üzletekben 
nem kapható!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Die Deutsch-Ungarische Gesellschaft ver- 
anstaltet am Samstag, den 17. November 
1990, 19 Uhr einen grófién Konzcrtabend 
unter de,m Motto „Jugend musiziert" im 
Grófién Konzertsaal dér Hochschule für 
Musik, ArcisstraBe 12, München 2.

Mitwirkende: Internationale Preistrager 
aus dér Bundesrepublik Deutschland und 
dér Republik Ungarn. Concert-Band dér 
Musikschule Vaterstetten (50 Jugendliche) 
untor dér Leitung von Bálint Csillik.

Unkostenbeitrag: DM 15.—. Schüler und 
Studenten an dér Abendkasse DM 10.—.

Vorverkauf ab 15. Október 1990, Amtl. 
Bayerisches Reisebüro (abr), Neuhauserstr. 
9 — gegenüber dér Michaelskirche.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A Humboldt Taschenbuchvcrlag ajánlja 
Gisela Schinzel tollából a hímzés elsajátí
tását. Stickcn címen jelent meg a kötet 
612-es számmal. Azóta, hogy az egyipto
miak 1400 évvel Kr. e. feltalálták a hím
zést, él ez a művészet. Szakmai bevezető 
után a kötet bemutatja a hímzés fajait 
és a különböző technikákat. Ára 14.80 DM.

Meinc kranke Katze a címe a 611-es sz. 
zsebkönyvnek, Stepfen Schneck és Nigel 
Norris tollából. Elsősegély, betegségek, va
lamint gyógymódok és így tovább követik 
egymást. Hasznos tanácsadó cicabarátok 
számára.
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SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT, 1990. 
november 5—13-ig Frs 6200.— (Repülőút 
oda vissza, ***-os  hotel, teljes ellátással, 
autóbuszkörutak, magyar nyelvű vezetés 
Krisztus szülőhelyen. Érdeklődés: Ft. Mol
nár Ottó, káplán, Mission Catholique Hongr. 
42 Rue Albert Thomas, F-75010 Paris. Tel.: 
42 08 61 70.
„T É T É N Y“ Ungarische Spezialitaten 

— Inh.: O. Bayer — 
Kreltmayrstr. 26 - 8000 München 2 

Telefon: (0 89) 1 29 63 93 és 4 30 44 98
Ser NYITVATARTÁSI IDŐ : 
csütörtökön és pénteken 8.30—-18.00 óráig, 

szombaton 9 00 —13.00 óráig.
Somlói juhfark 8.99
Balatoni olaszrizling l 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 6.80
Zftldszllvárü 7.30
Tokaji aszú 4 puttonos 16.50
Tokaji aszú 3 puttonos 14.50
Tokaji szamorodni 12.50
Vilmos körtepálinka 24.50
Kecskeméti barackpálinka 27.—
Csereszny epá 1 i nk a 24.50
Kosher szilvapálinka 32.—
Beverage Bitters (Unicum) 0.5 liter 16.—
Piák saalámi 1 kg 27.—
Csabai 1 kg 25.—
Gyulai 1 kg 23 —
Házi kolbász. 1 kg 19.—
Disznósajt l kg 12.50
Véres- májas hurka 1 kg 12.50
Tarhonya, kockatószta I'1 kg 3.80
Paprika káposztával 0.7 liter 4.90
Paprika káposztával 2 liter 10.50
Desszert 'Szaloncukor 1 kg 16.—

FÉLBEMARADT REFORMKOR 
Miért akadt el az. ország keresztény 
humanista megújulása? 20 korona
tanú és közéleti szereplő 38 tanulmá
nya az 1930-as években kibontakozó 
széleskörű magyar társadalmi törek
vésekről és mozgalmakról. A Katoli
kus Szemle, Róma, kiadásában meg
jelent vaskos kötet ára 45.— DM + 
portó. Megrendelhető az Életünk címén.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

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

Virchowstr. 45. D-8500 Nümberg 10

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.

ART 
DÉMÉNAGEMENTS S. A. 

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

költözködés, bútorraktározás, 
külföldi Szállítmányoknál a vám 

elintézése.
Magyarországra Is szállítunk!

Az összes keleti és nyugati államokba 
oda - vissza szállítunk.

Magyarországi képviselőnk:
Trans COOP. Honvéd utca 28

H-7400 Kaposvár ® 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 I) 
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.

APRÓHIRDETÉSEK
Jól bevezetett, 30 éve fennálló magyar 

élelmiszer nagykereskedés eladó. Érdek
lődni „CII-MKV" jeligére a kiadóba.

Magas, egyedülálló, 52 éves férfi, svájci 
állampolgár keresi élete párját. Kimondot
tan intelligens, csinos, .karcsú termetű, kel
lemes, vigkedélyű hölgy személyében 45 
eves korig. Jelige: „Őszi találkozás".

Dél-Németországban élő. 59 éves özvegy 
férfi keresi hozzáillő, szolid és független 
hölgy ismeretségét. „Magány" jeligére a 
kiadóba.

Vígözvcgynö keres élettársat 60—68-ig, 
aki a rák, vagy a hal, esetleg skorpió je
gyében született és kocsival rendelkezik. 
® (0 89) 83 69 63 (München).

49 éves özvegyasszony keresi korban hoz
záillő, intelligens, komoly férfi ismeretsé
gét házasság céljából. Kalandorok kímél
jenek. Jelige: „Kölcsönös szeretet".

Budapesti 30 éves, 168 cm magas, csinos 
titkárnő megismerkedne intelligens, jómeg- 
jelenésű, vidám természetű férfival 42 éves 
korig. Várom a fényképes levelét. „Talál
kozás" jeligére a kiadóba.

Értékes magyar nyelvű könyvtár halál
eset miatt eladó. Érdeklődni lehet: Anna 
Hannesdottir, Strucksalle 42. I. DK-6270 
Tönder (Dánia). ® 74 - 72 26 85.

Bőr- és allergologia klinika, igazgató 
mellé titkárnőt keres. Előfeltételek: töké
letes német, magyar és angol nyelvtudás, 
nagyfokú önállóság, önálló döntési képes
ség széles spektrumú hatáskörben. Érdek
lődni: Dr. Antal István, 3437 Bad Sooden- 
Allendorf. ® (056 52) 30 41.

NSZK-ban élő, 59 éves, 150 cm magas, 
házias nő megismerkedne korban hozzáillő 
férfival. Jelige: „Hulló falevél".

SYMPATIIIE Partnervermittlung 
első kölni házasságközvetitő és ismer
kedési iroda, nemcsak az NSZK-ban 
élő magyaroknak. Hölgyek és férfiak 
örömmel és bátran 20—85 éves korig, 
szeretettel és türelemmel, szívvel és 
értelemmel rajtunk keresztül társat 
keresnek. Forduljon bizalommal hoz
zánk. lm Faldergarten 26, 5000 Köln 50 
® 0049 (0) 22 36 68 877 munkanapon 

19—21 óráig, vagy a rögzítőn.

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

ÉRTÉKES AJÁNDÉK 1
Padányi Viktor: 
Történelmi tanulmányok 12.— $
Májusi fagy 10.— $
A nagy tragédia I-II.

szintézis 22.— $
dr. Szilvay Gyula: A magyar és 
testvérnépek őstörténete 12.50 $
Ferdinandy Mihály: Ellenszegülök 
(Apám és 3 nemzedéke) 14.— $ 
Fábián József: Budapest a Duna 
gyöngye 9.— $
Baráthosy—Balogh Benedek: 
Sumérok-Szittyák-östuránok 8.— $ 
Füry Lajos: A bécsi színjáték 
történelmi regény trilógia 22.— $ 
Szitnyai Zoltán: Még ég a láng 
— korrajz 12.— $
Nyírö József: Néma küzdelem 16.— $ 
Megrendelhetők: DR.FABÖ LÁSZLÓ

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

RATII MARTA, hites fordító és 
tolmács, magyar-német és német

magyar fordításokat vállal..
St.-Veit-Str. 6, 8000 München 80, 

Telefon: (0 89) 4 36 23 50.

VIDEÓ! Végre megjelent magyarul is! 
Hannibál; Az enyveskezű (Adriano 
Celentano) 55.— DM/kazctta. Mind

kettő együtt 99.— DM + portó.
ADAMFI-Video, Pf. 29, D-5100 Aachen 

Telefon: (0241) 17 33 55.

Magyarországon a nemzetközi hírű gyógy
fürdő városában, Hajdúszoboszlón öt szo
bás, összkomfortos, telefonos családi ház 
garázzsal együtt 156 m!, 500 m! telken el
adó. Érdeklődni lehet az esti órákban. Te
lefon: 36 52 61 741. Darabos János, H-4200 
Hajdúszoboszló, Bartók B. út 41.

Szoba Londonban, olcsón reggelivel vagy 
anélkül, úgyszintén két hálószobás nyara
ló kiadó egész éven át az essexi tenger
parton. „Anglia" jeligére a kiadóhivatalba.

Dr. med. Mayer 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
■ ■en«B»asBB»«a»naBnu3aEBraeEB»níesaBBE.^sss.as

BÉLYEGGYŰJTŐK! *
BMinden magyar bélyegét « 

hiányjegyzék alapján szállítunk! » 
— Kérje ajánlatunkat ! — í

Specialitások: Levelek. • Ritkaságok. "
- Zeppelinrepülések. - Tévnyomatok. j
- Különlegességek állandó vétele és •

’ eladása. <■
Kérje díjtalan készletjegyzékünket. “

TALAS & PARTNER AG g
Rosenbergstr. 70, CII-9C01 St. Gálién g

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek 
Mindszenty József: Hirdettem az Igét 

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

Mindszenty Dokumentation: Ungams 
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 ? 10.— DM 20 —

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető: 

az ÉLETŰNK kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40 

D-8000 München 81 W. Germany

M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung 
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sír.
Dümmerth: Az Anjou-ház nyomában 23.— 
A tatárjárás emlékezete 39.—
Király Ilona: Arpádházi Szt. Margit

és a sziget 46.—
Hofer T., Fél E.: A magyar nép mű

vészete (Nagy album sok képpel) 145.— 
Szolcsvay: Erdélyi utakon, I., II., III.

kötet. (Album sok színes képpel) 425.— 
Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában

(képekkel) 47.—
Huxley: Pont és ellenpont 21.—
Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia 69.—
Cserei M.: Erdély históriája

(1661—1771) 99.—
Fügedi E.: Kolduló barátok, polgárok,

nemesek 27.—
Remarque: A diadalív árnyékában 37.—
W. Schellenberg emlékiratai 45.—
Roth J.: A Radetzky induló és

A kapucinus kripta 20.—
Studinka L.: Egy marék vadászemlék 22.— 
Ordas: Az aradi tizenhárom 25.—
Mitchell: Elfújta a szél, I.—II. köt. 80.—

és még sok ezer könyv és hanglemez 
kapható * Kérje katalógusainkat I 

Antikvár és nyugati könyvek is kaphatók! 
M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung 
Teichweg 16, CH-4142Münchenstein-Schw. 
® 061/46 59 02 Külföldről: 0041/61 46 59 02

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE !

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joscph DANI, 3-7516 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-

ÉLETŰM K
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 

Oberföhringer Str. 40.
D-8000 München 81 

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

a Magyar Katolikus Főleikészség 
Főszerkesztő: P. Szőke János. 

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

Rcdaktion und Herausgeber: 
dic Ungarische Oberseclsorge. 

Oberföhringer Sir. 40 
8000 München 81 

Telefon: (0 89) 9 82 80 52
Chefredakteur: P. Jáncs Szőke. 

Verantw. Rcdakteur: 
Ottó Fejős.

Abonnoment: DM 20— pro Jahr und 
rsach übsrSee mit 1 uftpost DM 30.— 

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

luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar ielkész, 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 cl.

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

Bankkonto: Bayer. Vcreinsbanlt, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

Kath. Ung. Seclsorge „Életünk". 
Erschcint Ilma! im Jahr.

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

Beilagcnhitiweis: zu dicsér Auflage liegt 
zeitweise cin RUNDSCHREIBEN bei. - 
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE I

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

Nr- 606 50 - 803.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési díjak 1990. október 1-től:

Apró-, házassági-, általános hirdetés
ára soronként (kb. 40 betű) DM 6.—

Jelige portóval DM 6.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 
Üzleti hirdetések soronként DM 9.—
Nagybetűs (kétsoros) sor I)M 18.—
Keretben megkezdett 5 cm-kcnt DM 12.— 
Kcthasáhos hirdetés az összeg kétszerese 
Egymásután háromszori hirdetés esetén

10 százalék kedvezmény. 
Egymásután hatszori hirdetés esetén

20 százalék kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25"/« kedvezmény.
Slirdetések határideje minden hónap 15-e, 

befizetve!

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

meg ék nem küldünk vissza.
Hivatalos órák a hirdetésekkel kapcsolat
ban: hétfőtől — péntekig, 10 00 — 15.00 óra 
között. Kérjük kedves olvasóinkaf. hogy 
csak ezidőhen érdeklődjeuek telefonon

DIÖSZEGHY TIBOR, hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német-magyar 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerfctr. 219. 
D-4040 Neuss. Telefon: (021 01) M 13 17.

Cecilia Bouchcr - Szakolczay, hites tör
vényszéki fordító, vállal franciáról magyar
ra és magyarról franciára fordításokat 
Rue du Boequet 7, B - 7490 Braune-Ie- 
Comte, 0032 67 55 39 78.

Nemzetközi szubvencionált hitelek, illet
ve magasabb összegű kölcsönök, valamint 
ingatlan adás-vételek közvetítése Buda
pesten PONTAI Immobilien, Telefon: 0228- 
66 68 21.

AZ IKKA AJÁNDÉKAUTÖK MAGYARORSZÁGRA OLCSÓBBAK!
Lada 1300 6.720.— DM Lada 1300 combi 7.380.— DM
Lada Samara 7.510.— DM Lada 1500 8.170.— DM
Moszkvics 21412 7.590.— DM Volga 2410 9.610.— DM
Ford Fiesta C. 1.1 18.800.— DM ugyanaz 5 ajtós 19.800.— DM
Ford Sierra 75/5 25.500.— DM ugyanaz 5 ajtós 25.700.— DM

Polski Fiat, Wartburg, Dacia, Trabant gépkocsikra, valamint további Ford 
3 és 5 ajtós modellekre kérje részletes árjegyzékünket. 

Ugyancsak háztartásigépek, színes tévék és videók nagy választékban.
• Az IKKA ajándekautók továbbra is vám- és adómentesek ! •
• A fenti árakhoz se vámot, se adót nem kell fizetni ! ©

Kérje részletes tájékoztatónkat 1 Postafordultával megküldjük ! 
Befizetések: M A G N U S GmbH „ IKKA - Sonderkonto “

Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25.

GENERÁL
AGENTOtt mRGRUS

811 G.M.RH.
!M - R'.'A . iONALt; HM‘‘RASF%TAN<

MAGNUS GmbH 
6072 Dreieich - Offenthal

Postfach: 60 11 02 
Telefon: (060 74) 6 70 66 
TELEFAX: 060 74-670 69

ŐSZI KÖNYVAJÁNLATAINK!
ADY: Istenes versek
BIBLIA, ó- és Újszövetség
DOMOKOS PÁL: Márton Áron, Erdély püspöke 
HíT7^IKTM^Dm REF(?RMKOR-. Keresztény humanista mozgalmak 
JÍR?SANNA ■ Teljes kottás népénekeskönyv 
MINDSZENTY: Emlékirataim

Üldözött szerzetesközösség élete 
^J/X^-SMANYOK a hívek zsolozsmáskönyvéhez

3 m1uzsi,kához- Segédkönyv a lemezsorozathoz 
1USKELY: Szerzetesek, 99 intézményük 
RATZINGER::Beszélgetés a hitről 
Qf£B^S,?Á^ÍAIR; Bcvezetés az ószövetségbe 
SÍK VÁLOGATOTT ÍRÁSAI

Apor püspök élete és vértanúsága 
P. SZŐKE: Márton Áron 
Üj’katfkiröXcttcm’ Jézus-kutatások elbeszélve 
UJ KATEKIZMUS. (A híres „holland katekizmus" magyarul) 
a Katóiig. M,fS,dÍ V^VkUS k,«<ványokat a leggyorsabban 

wev 21 n snnna™raJt6 Munkaközösség, német rövidítéssel 
weg 21, D-8000 München 60. (0 89) 8 11 14 24. Kérje új

és várjuk megrendelését.

DM
15.60
48.—
22.80
45.—
12.—
24.—
15.60
24 —
9.60

19.10
9.—

10.80
15.60
12.—
24.—
18.—
24.—

számlávalszállítja
KUPA, Distelfink-
árjegyzékiinket,

s

i
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