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FRANK MIKLÓS:

„Nyissátok meg a kapukat Krisztus előtt"
— II. János Pál 15 éve pápa —

Sose fogom elfelejteni azt a napot. 
1978 október 16-án este félhét felé járt 
az idő, vonatom lassan, fáradtan ván- 
szorgott a római Termini pályaudvar fe
lé. Bekapcsoltam kis tranzisztoros rádió
mat, mert tudtam, ilyenkor várható a 
pápaválasztó konklávé eredményét jelző 
fekete, vagy fehér füst. A helyszínről köz
vetítő riporter egyszercsak lelkesen uj
jongva kiáltja bele a mikrofonba: ,,É 
bianco... é bianco..." A Vatikáni pa
lota külön kéményéből ég felé gomolygó 
füst fehér volt, jelezve, hogy a választás 
sikerrel járt. Nem sokára rá a bíborosi 
kollégium dékánja megjelent a Szent Pé
ter bazilika erkélyén és közölte az egész 
világgal: .Nagy örömet hirdetek nektek: 
van pápánk!" A vonat utasai közben mind 
ott szorongtak már körülöttem, miköz
ben a bíboros bejelentette az új pápa 
nevét. ,,Chi é? Chi é?“ tudakolta min
denki, mert addig nevét se hallották Ka
rol Wojtylá-nak. Egy néni megkérdezte: 
Fekete?" Megnyugtattam, hogy lengyel, 

Krakkó érseke. „Menő male" lélegzett
J a nénike, ami jelentésében az „any- 

nyi baj legyen" és a „hála Istennek" 
között foglal helyet. Közben a vonat be- 
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NEMZETI ZARÁNDOKLAT RÓMABA
A Magyar Püspöki Kar a Szentatya 

magyarországi látogatásának viszon
zásaként nemzeti zarándoklatot rendez 
Rómába október 7 és 12 közt dr. Ke
resztes Szilárd hajdúdorogi püspök ve
zetésével. A zarándoklat két kimagas
ló eseménye a Magyarok Nagyasszonyá
nak ünnepe a Szent Péter Bazilikában 
október 8-án, és a Wetter bíboros által 
végzett szentmise a Santo Stefano Ba- 
végzett szentmsie a Santo Stefano Ro- 
ondo templomban októben 12-én. A za- 
mdoklatot utazási irodák bonyolítják le. 
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A PÁPA! ÉVKÖNYV ÚJ ADATAI
Bemutatták a pápának az 1993-as pá

rjai évkönyvet, amely az elmúlt esztendő 
egyházi statisztikáját foglalja magában. 
Az új adatok szerint emelkedett az egy
házmegyés szeminaristák száma, míg a 
szerzetes-növendékeké kissé csökkent. 
Jelenleg 258 590 nagy-szeminarista van 
a világon, 924-gyel több mint az előző 
évben. Afrikában emelkedett legjobban a 
szeminaristák száma, míg Eszak-Ameri- 
kában és Európában csökkent. A szerze
tesi hivatások viszont csökkentek Afriká
ban és Észak-Amerikában, míg valame
lyest növekedtek Dél-Kelet-Azsiában, va
lamint Dél-Amerikában. 1992 végén 153 
volt a bíborosok száma, a püspököké 
pedig 4091. Az elmúlt esztendőben Len
gyelországban 13 új egyházmegyét létesí
tettek, Albániában pedig 4 új püspököt 
nevezett ki a pápa. 1992-ben 16 új or
szággal létesített diplomáciai kapcsolatot 
a Szentszék. A Cseh és a Szlovák Köz
társaság szétválása miatt Prága után Po
zsonyban is felállított apostoli nunciatú
rát. VR ■ 

futott a pályaudvarra. Emlékezve arra, 
hogy a bíborosi bejelentés és a pápa 
első megjelenése között legalább egy 
Fél óra szokott eltelni, gondoltam egy 
merészet és beszálltam a 64-es autó
buszba, amelynek a Szent Péter tér kö
zelében van a végállomása. Alighogy 
odaértünk, elkezdtem lélekszakadva ro
hanni két bőröndömmel a tér felé. A 
bazilika ragyogott a reflektorok fényé
ben és abban a pillanatban, amikor oda
érkeztem, lépett ki az új pápa immár

AZ ÚJ PAPA A SZENT PÉTER BAZILIKA ERKÉLYÉN

fehér reverendában, mosolygósán az er
kélyre és köszöntötte a téren szorongó 
ujjongó tömeget. Aztán néhány kedves 
szó, majd a tömeg leírhatatlan lelkese
dése közepette fogadhattam én is első 
pápai áldását.

Két nappal később vette át hivatalát. 
Emlékezetes marad a felszólítás, ame
lyet ebből az alkalomból az egész vi
lághoz, de különösen a fiatalokhoz in
tézett: „Nyissátok meg a kapukat Krisz
tus előtt!" Pápaságának máriás jelsza
va „Totus tuus" - „Egészen a tiéd" 
mellett ez a felhívás foglalja össze szol
gálatát Péter utódjaként. Nem tudjuk, 
hogy az utókor mit fog kiemelni II. Já
nos Pál pápaságát jellemző szempont
ként; világot bejáró apostoli útjait, a- 
melyekkel erősítette a hitet, tudatossá 
tette az egyházi közösség megélését, fá
radhatatlan erőfeszítéseit a békéért, öku
menikus kezdeményezéseit az egyház 
egységének helyreállítására, az egyház
szervezet és egyházjog megújítását cél
zó törekvéseit, vagy pedig azt a világos 
irányvonalat, amely a II. Vatikáni Zsi
nat szellemében tanítását jellemzi és a 
jelenlegi eszmei zűrzavarban körlevelei- 

vei és az új katekizmus közzétételével a 
mai embernek biztos tájékozódást nyújt. 
Éppen ez az, ami a zavarosban halászok
nak nem tetszik és ezért semmilyen esz
köztől nem riadva vissza igyekeznek a 
közvélemény előtt befeketíteni. Ha ez a 
kampány valamelyes sikerrel járhat a 
dekadens Európában és az Egyesült Ál
lamokban, teljes értetlenséggel találkozik 
a Harmadik Világban, ahol ma is milliós 
tömegeket vonz a pápa minden megjele
nése és az ifjúság soraiban, amelynek 

külön érzéke van az iránt, ami valódi és 
hamisítatlan, amint ezt a legutóbbi Den- 
verben tartott ifjúsági világtalálkozó iga
zolta. Az elmúlt 15 esztendő eredményei 
között talán a legkiemelkedőbb az a 
tény, hogy - amint Gorbacsov megval
lotta — a pápa nélkül az elmúlt években 
bekövetkezett politikai változások nem 
lettek volna lehetségesek. Nem véletlen, 
hogy annak a világbirodalomnak titkos 
szolgálata akarta eltenni láb alól, amely 
alig néhány évvel később, mint egy kár
tyavár omlott össze. Az agitprop és a 
KGB emberei mintha megérezték volna, 
hogy II. János Pál a legveszedelmesebb 
ellenfelük.

Számunkra, magyarok számára, feled
hetetlen marad két évvel ezelőtti láto
gatása hazánkban. Anyanyelvűnkön mon
dott szavai, emberiességet és szeretetet 
sugárzó megnyilatkozásai ma is és még 
sokáig nagy erőt jelentenek az ország 
és az egyház újraéledésénél..

Mi mást tehetnénk, mint hogy kérjük a 
mi Urunkat, akinek örömhírét hirdeti II. 
János Pál az egész világnak: „Tartsd 
meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak 
helytartóját!" ■

Vasárnapi 
gondolatok

AZ ÉVKÖZI 29. VASÁRNAPRA 
(október 17.)

(A farizeusok és a Heródes-pártiak ta
nácskoztak: hogyan csalhatják tőrbe Jé
zust. Megszólították:) „Mester! Tudjuk, 
hogy igazat beszélsz, Isten útját az 
igazsághoz híven tanítod és nem vagy 
tekintettel az emberek személyére.” (Mt 
22,16)

Első tekintetre imponáló tanúságté- 
telnek tűnik a farizeusok állítása Jézus
tanítása, életvitele és az igazság megva
lósítása mellett. Milyen pontosan, sőt 
precízen tudták a farizeusok és a He
ródes-pártiak, mit tartsanak Jézusról az 
igazságnak megfelelően. Az igazság is
meretét azonban álnokságra és képmu
tatásra használják. Ez szerintük jelle
messég . . .

Számunkra és sok istenkereső számára 
azonban fontos tudni, hogy Jézus „iga
zat beszél, Isten útját az igazsághoz hí
ven tanítja és nincs tekintettel az em
bereknek sem személyére, sem vélemé
nyére” (hogy ők elfogadhassák Jézus 
tanítását élet-igazságként). Akkor is, ha 
a tanúságtételt ellenséges érzületű és 
meggyőződésű emberek teszik, tíz ellen
séges meggyőződés nem von le az igaz
ságból semmit. ..

Ha az igazságot valaki(k) álnokságra 
használják fel, akkor gazság a neve. 
Rejtély, hogyan tudtak ezek az emberek 
a tükörben szembe nézni önmagukkal? 
Talán nem létezett akkortájt (megfele
lő) tükör. . .?

AZ ÉVKÖZI 30. VASÁRNAPRA 
(október 24)

Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel
keddel és egész értelmeddel. Ez a leg
főbb és első parancsolat.” (Mt 22,37)

Miért (oly) nehéz az embernek Istent 
szeretni? Az ember azt szereti, amit 
lát. Ha ez szép, kellemes, hasznos, szük
séges vagy fontos, akkor szereti, sze
retné megszerezni, élvezni, használni, 
örülni neki. Csak földi szemmel látha
tó, érzékelhető dolgokat tudunk szeret
ni. Ezért oly nehéz — első pillanatban 
— Istent szeretnünk . . .

Isten azonban segítségünkre siet: ész- 
szel-értelemmel felismerhető a terem
tés nagyszerűségéből is. Csak nyitott
nak kell lenni a felismeréshez . . .

Egy parancs mindig rendet akar te
remteni egy-egy területen. Az emberi 
élet rendje akkor jön létre, ha Istent 
keressük, elfogadjuk és szeretjük. Egy
szerű, nemde....

AZ ÉVKÖZI 31. VASÁRNAPRA 
(október 31.)

„(A Mózes tanítószékében ülő írás
tudók és farizeusok) súlyos, sőt elvisel
hetetlen terheket kötöznek össze (a tör- 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A Vatikán keleti politikája 
— egykor és ma

Az Egyház mai missziós küldetése

A kommunista rendszer összeomlása 
után Kelet-Európábán a Vatikán még nem 
találta meg megfelelő „keleti politikáját". 
Ezt a nézetet képviseli Hansjakob Stehle 
történész legújabb „Titkos diplomácia a 
Vatikánban - A pápák és a kommunis
ták" című könyvében.

A szerző szerint II. János Pál pápává 
történő megválasztása, valamint 1979-es 
lengyelországi látogatása jelentős mér
tékben hozzájárult a kelet-európai válto
zásokhoz. Jelenleg a vatikáni diplomácia 
- akárcsak a többi nyugati állam diplo
máciája — még nem rendelkezik a meg
felelő válasszal az újból fellángolt nacio
nalizmus és a különféle vallások, feleke
zetek közötti nézeteltérések kérdésére.

Az a „titkos" diplomácia, amelyet a 
Szentszék az októberi szocialista forra
dalom óta gyakorolt a kommunista rend
szerek vonatkozásában, természetszerű
leg befejeződött. II. János Pál pápa való
színűleg nem ringatja magát illúziókban 
a kelet-európai változást követő hely
zet tekintetében, mivel lengyelként tuda
tában van a lehetséges konfliktusoknak 
Kelet-Európábán. Az ide tartozó orszá
gokban a vallás és a vallásosság: meg
erősödése csekélyebb mértékű, mint azt 
akár a pápa, akár a római kúria feltéte
lezte volna. Ennek a helyzetnek a láttán 
jelentette ki egyszer Colasuonno érsek, 
Kelet-Európa pápai különmegbizottja, 
vajon nem harcoltak-e az elmúlt évtize
dekben egy „fantomért". Az „újraevan- 
gelizálás" fogalma Stehle szerint ugyan 
„teológiailag szép", mindazonáltal nem 
ad receptet az egykori kommunista or
szágokban működő egyházak jelenlegi 
helyzetére vonatkozóan.

Stehle, aki a ,,Die Zeit" című német 
hetilapnak volt hosszú ideig a tudósítója, 
könyvében azt írja, hogy a rendszervál
tozás után a moszkvai archívumokban 
őrzött dokumentumok megerősítik azokat 
a feltételezéseket, diplomáciai és politi
kai vonatkozásban egyaránt, amelyeket 
annak idején nyugati levéltárak anyagá
ra támaszkodva állítottak fel a nyugati 
világ történészei és újságírói a Vatikán 
és a kommunista országok viszonyát ille
tően. A Szentszék „titkos diplomáciáját" 
Kelet-Európával kapcsolatban „ellent
mondások" és „meghasonlottság" jelle
mezte. A katolikus egyház egyrészt nem 
értékelte túl a kommunizmust, és meg
győződése volt, hogy az előbb vagy 
utóbb megszűnik. Másrészt megragadott 
minden alkalmat, hogy párbeszédet foly
tasson a kommunista vezetőkkel, hogy 
ilymódon megpróbáljon a keresztények 
számára némi könnyítéseket kicsikarni 
ezekben az országokban.

Ezt tette már többek között XII. Plusz 
pápa is, aki köztudomásúlag nem igen 
szenvedhette a kommunistákat. A vatiká
ni diplomácia célja az volt, hogy „a sza
badság csíráit" ültesse el Kelet-Európá- 
ban, ahogyan ezt egyszer Casaroli bíbo
ros-államtitkár, a Vatikán keleti diplomá
ciájának „építésze" megfogalmazta.

A Vatikán politikája ezenközben - 
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MEGJELENT! ÚJDONSÁG!
CSERHÁTI FERENC: HITÉBRESZTÖ
Kada Lajos érsek, bonni nuncius beve

zetőiével. Szent István Társulat kiadása, 
Budapest 1993, I—III kötet, összesen 936 
oldal. Hitbeli önképzésre, a szentírásban 
való elmélyülésre és lelkiolvasmánvként 
használható szentbeszédek a vasárnapi 
szentmise olvasmányok alapián.

A színes borítóval ellátott l-lll kötet 
ara 30.— DM. Münchenben kapható a mi
ára 1111.— Ft. + portó. Kapható Buda
pesten a Szent István Társulat könyves
botijában. Kossuth L. utca 1. H-1050. 

Stehle szerint - ingadozott az elvhüség 
és az opportunizmus, a „világban való 
eligazodni tudás és a papi életidegen- 
ség" között. A Szentszék ott kötött komp
romisszumokat, ahol ezeket lehetséges
nek látta, ott maradt meg a konfrontáció 
pozíciójában, ahol ezt szükségesnek tar
totta. és ott igyekezett együttműködésre 
törekedni, ahol erre megfelelő partnerek 
kínálkoztak. Annak megítélése, mi volt a 
helyes és mi volt a helytelen, akkor is, 
miként ma is, különböző volt. A dolgo
kat egyszerűen feketén-fehéren látva, 
aligha lehet a történelemnek ezt a bo
nyolult korszakát megítélni. Stehle meg
állapítása szerint ,,a pápák is csak vízzel 
főztek, akárcsak a többi politikus, nem 
pedig szenteltvízzel".

Könyvében külön teret szentel Franz 
König bíborosnak, Bécs akkori érseké
nek és a Nemhívők Pápai Tanácsa el
nökének, akinek munkásságát és tevé
kenységét a Vatikán keleti politikájában 
rendkívül pozitívnak ítéli meg. Példaként 
említi Mindszenty József bíboros, esz
tergomi érseket, akit 15 év után, amelyet 
az Egyesült Államok budapesti nagykö
vetségén töltött önkéntes száműzetés
ben, König bíborosnak sikerült rábeszél
ni arra, hogy elhagyja Magyarországot.

KAP / MK

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

vény megtartásának magyarázatakor) és 
helyeznek az emberek vállára, de ma
guk egy újjal sem mozdítanak rajta.” 
(Mt 23,4)

A mózesi törvény megtartása volt a 
„mennyország kulcsa”, amivel az örök 
életre szóló belépőt meg lehetett vál
tani. Ezért az írástudók és a farizeusok 
feladata volt a törvényt a mindenna
pok eseményeire magyarázni. Eddig 
rendben a dolog. Hogy azonban súlyos 
terheket rónak az egyszerű ember vál
lára, azzal sem Isten, sem Mózes, vagy 
más Istenembere nem bízta meg őket.

Ha valaki „Istenebb” akar lenni Is
tennél, magatartása magasfokú bekép
zeltséget, dölyfösséget, szeretetlenséget, 
kevélységet . . . árul el. Erre „megbí
zatást” csupán saját magától kapott. 
Nem szégyenli hozzá mindezt Isten aka
ratának látszata alá bújtatni. .. Micso
da visszaélés Istennel...!

Viszont: „maguk egy ujjal sem moz
dítanak rajta” — Jézus szerint. Vagy
is: Istennek képzelik magukat, akit mint 
törvényhozót nem kötelez a törvény 
megtartása. Mennyi ilyen „istene” volt 
és van az emberiségnek — ma is!. . .

AZ ÉVKÖZI 32. VASÁRNAPRA 
(november 7.)

(A vőlegény elé vonuló tíz szűz kö
zül) „öten balgák voltak, öten okosak. 
A balgáknak kifogyott az olajuk, ven
niük kellett. Közben megjött a vőle
gény. Xz okos szüzek bementek a me
nyegzőre: az ajtó pedig bezárult.” (Mt 
25,2 + 9—10)

A társadalmilag megbecsült szüzek — 
a római birodalomban a „veszta szüzek” 
— önmegtartóztató életet folytattak, de 
Jézus tanítása szerint ez nem elégséges 
a mennyország elnyerésére. „Égő lám
pás olajtartalékkal együtt” mutatja föl
di értelemben is a készenlétet és a gon
doskodást — így kell készülni az égi 
bemenetelre.

Az egyház életét ma hatalmas átala
kulás jellemzi. Ezt az a célkitűzés ve
zeti, hogy azt az életet, amelyet Jézus 
ad nekünk, amelynek tartalmát az evan
gélium szavai szerint élő víz forrásának 
mondhatjuk, amely örök életre szökellő 
vízforrás lesz az emberi szívben, eljut
tassa a modern kor emberéhez. Ki ez a 
modern ember? Akit a technika eredmé
nyei éltetnek, akit az a remény táplál, 
amelyet tudásának eredményei biztosí
tanak számára. Ki ez a modern ember? 
Akire már nem csak ez a remény jellem
ző, hanem az is, hogy az ebből táplál
kozó vágyak már börtönévé is váltak. 
Nem tud ugyanis megszabadulni azok
tól a hamis ígéretektől, amelyeket ez a 
technikai kultúra fogalmaz meg számá
ra. Nem arról van tehát szó, hogy a 
haladás lenne rossz, nem is az ebből táp
lálkozó reális remények, hanem a ha
mis ígéretek. Hol él ez a mai ember? 
Városokban, fényűző lakásokban? Nem, 
mindenütt jelen van, ahol emberek él
nek. A fiatalok talán érthető módon en
nek a hamis reménynek keretében nézik 
jövőjüket. Az idősek pedig ennek a re
ménynek a keretében akarják élvezni 
munkájuk után a jól megérdemelt pihe
nést a nyugdíjas korban és ez már ke
vésbé érthető, mert ettől a korosztálytól 
több bölcsességet és tisztultabb hívő lá
tásmódot várhatnánk el. Ez az életfor-

Mit jelent lelki értelemben a lámpás 
és az olaj? Az istenszeretet tüzét — a- 
mely nem aludhat ki — és az embersze- 
retet „olaját” .. .

Oktalanság, gondatlanság okozhatja, 
hogy kizáratik valaki az örök életből. 
Észre sem veszi, illetve mire észreveszi 
magát, kinnrekedt.. .

AZ ÉVKÖZI 33. VASÁRNAPRA 
(november 14.)

Hosszú idő elteltével megjött a szol
gák ura és számadást tartott. Aki öt ta
lentumot kapott, hozott még ötöt és így 
szólt .-„Uram, öt talentumot adtál, nézd, 
másik ötöt nyertem rajta.” Az úr: Jó! 
van, derék és hűséges szolga, . . . sokat 
bízok rád: menj be urad örömébe!” (Mt 
25,19—21)

Úrnak és szolgának lenni korabeli a- 
dottság volt, amit a szolgák elfogadtak. 
Vallásos korok emberei elfogadják, hogy 
ők Isten szolgái — megelégedettségben, 
bizonyos boldogságban is tudnak élni e 
ténnyel. Számukra a „szolgaság” meg
becsülést, védelmet, kenyérkeresetet je
lent, nem kiszolgáltatottságot. . .

Korunkban sokan szabadulni akarnak 
Istennel szembeni „szolgaságuktól”, ak
kor szabadok lesznek, úgy vélik. Való
jában saját maguk szolgaságába hajtják 
magukat, ami a bűn: istentagadás, er
kölcstelenség, becstelenség, jellemtelen- 
ség, önzés, kizsákmányolás rabszolgasá
gába vezet. S még jól érzik magukat. A 
számadásig . . .

A példabeszéd szolgája tisztában volt 
a ténnyel: a kapott talentumok nem a- 
jándékok, hanem köteleznek. Felhasz
nálásra, „kamatoztatásra”. Sőt: vissza 
kell adni a nyert „összeggel” együtt. 
Vagyis: semmit sem vihetünk a sírba 
magunkkal.

Aránytalanul magas viszont a juta
lom, a bemenetel az Úr örömébe, ami
ről Szent Pál mondja: „Szem nem lát
ta, fül nem hallotta” az örök élet bol
dogságát . . .

Fejős Ottó 

ma azonban, amelyet hamis remények és 
illúziók táplálnak, mindedképpen aka
dályozza az ember igazi kibontakozását 
és az elmélyült hívő életet.

Az egyház missziós küldetését a mai 
világban egy kis kisarkítással tehát így 
is megfogalmazhatjuk, hogy a modern 
embert szeretné megszabadítani a mo
dern barbárságtól. Ma nem kell messzi 
országokba elmenni a hittérítőknek a té
rítés kedvéért, mint a középkorban Szent 
Benedek fiainak, vagy az új korban a 
jezsuita atyáknak, mint pl. Xavéri Szent 
Ferencnek. A modern kor közömbös, 
vagy nemhívő embere itt van mindenütt 
környezetünkben. Csak ma nem a kul
túra hiánya teszi az életet embertelen
né, hanem az ember hatalmából, irányí
tása alól kicsúszni látszó kultúra. Gon
doljunk csak példaként a környezet
szennyeződésre, vagy a minden ésszerű 
mértéket nélkülöző televízió nézésre. A 
feladat megoldását az is nehezíti, hogy 
a modern embert elbűvölik az elért ered
mények és lenézően tekint a szellemi 
világ értékeire. Úgy gondolja, sok pénz
zel minden nehézség leküzdhető, min
den probléma megoldható. így a hit hir
detőire nem tud felnézni, mert szavaik
ból csak a figyelmeztetéseket veszi ész 
re. Ez pedig ellenérzést ébreszt szívében.

Ha most erről a helyről nézzük az 
egyház missziós küldetését és az ehhez 
szükséges átalakulás feladatát, akkor kü
lönösen tanulságos a szamariai asszony 
története a Szentírásból, amely arra ta
nít minket, hogy elsősorban Isten ke
gyelmében bízzunk. De arra is, hogy a 
modern kor misszionáriusai legyenek 
egyszerűek és alázatosak. M K

Nők 
az egyházi vezetésbe
Nők is betölthetnék a vezető funkciókat 

a római kúriában és diplomáciai szolgálatot 
is elláthatnának a Szentszékben — ez olvas
ható Rembert Weakland, Milwaukee (USA) ér
sekének a „New York Times“-ban megjelent 
kommentárjában. Az érsek utalt arra, hogy a 
katolikus egyház a múltban a nőket a fér
fiakkal szemben mindig alacsonyabb rendű
nek tekintette. Ezt a hibás képet nem lehet 
pusztán azzal megváltoztatni, ha az ellenke
zőjét állítják. Sokkal inkább konkrét lépé
sekre volna szükség, amelyek a nőkre döntés
hozó funkciókat bíznának az egyházban. 
Weakland érsek arra vonatkozóan sem talál 
kellő magyarázatot, miért kell a Szentszék 
több mint 130 diplomáciai képviseletét (nun- 
ciatúráját) érsekeknek betölteni. Véleménye 
szerint ezt a hivatalt nők is betölthetnék. Saj
nálatát fejezi ki, hogy az Egyesült Államok 
püspökeinek egy része még a párbeszédet is 
elutasítja a nők pappá szenteléséről. Attól 
tart, hogy a női papság lehetősége nélkül a 
hagyományos papságról alkotott kép is meg
változik: „A paphiány, a világi apostolság nö
vekvő jelentősége és a demokratizálódás ten
denciái legyőzhetetlen feszültségeket okoznak, 
amelyek nem szűnnek meg maguktól**.  Az 
egyháznak gondosan meg kell vizsgálnia a 
női papság kérdését. Nem engedheti meg ma
gának — hagsúlyozta az érsek —, hogy meg
ragad egy „romantikus, középkori egyházkép- 
nél“, s közben azt reméli, majd a következő 
évszázadok jobb időket hoznak. Fokozottab
ban el kell mélyednie az antropológia és a 
szociológia eredményeiben, üdvözölni az újabb 
tudományos eredményeket és — „férfi és 
női tagjain keresztül egyformán**  — hozzá
járulni a világkultúra alakításához. „Ebben a 
folyamatban az egyház nem tekintheti magát 
olyan intézménynek, amely már mindenre 
tudja a választ, hanem sokkal inkább munka
társnak, egy igazságosabb és békésebb világ 
problémái megoldásában. Nyilvánvalóan ez a 
cél lebegett a II. Vatikáni zsinat szeme előtt 
ís<< hangsúlyozta Milwaukee érseke.

(KIPA / MK)
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SZENDI JÓZSEF VESZPRÉMI ÉRSEK:

Fatima és a magyarországi 
egyházüldözés

Egy püspök visszaemlékezései
I. rész.

A kommunista ateizmusról már sok 
tudományos értekezést írtak, amivel itt 
nem szeretném hallgatóságomat*  untat
ni, mert tapasztalatom szerint ezt az ate
ista világnézetet csak kevesen vallották 
elméleti alapon. A legtöbben csak édek- 
böl vallották, mert ennek legalább látszó
lagos elfogadása nélkül nem juthatott 
megfelelő álláshoz a minden foglalkoz
tató vállalatot államosító kommunista 
uralom alatt. Hiszen már a „Világnéze
tünk alapjai" című középiskolai tankönyv 
is nyíltan beismerte, hogy a materialista 
világnézet alaptételeit nem lehet tudo
mányosan igazolni és ezért azokat sem
mi előzményből nem bizonyítható prin
cípiumként el kell fogadni. Ezért mond
hattam egy alkalommal az engem agi
tálni akaró magasrangú politikai tiszt
nek. aki gúnyos megjegyzést tett a hi
temre vonatkozólag, hogy önnek nagyobb 
hite van, mint nekem, a papnak. Meg
döbbenve kérdezte: Miért? Azért, vála
szoltam, mert amíg ön egy értelmetlen 
valamiben, egy tudományosan nem bizo
nyítható elméletben hisz, hogy kezdet
ben volt az anyag és minden ebből az 
anyagból lett, addig én nem valamiben 
hiszek, hanem valakit, egy élő személyt 
tisztelek meg a hitemmel, mert azt sza
vahihetőnek tartom, Ö nem hazudott és 
nem másokat ölt meg, hanem saját életét 
öntudatosan áldozta föl az igazságért.A 
Sátán az, aki Urunk szerint hazug és 
gyilkos kezdettől fogva. Hát a kommunis
ták hazudtak és milliókat gyilkoltak meg, 
mint a Sátán jó eszközei. Ezt ma már 
senki sem tagadhatja.

AZ OSTROMLOTT BUDAPESTEN
A harcos ateizmus a győztes orosz 

hadsereggel vonult be hazánkba és kény
szerítette rá magát intézményeinkre, is
koláinkra és munkahelyeinkre. Az ateis
ta katonai hatalom ültette népünk nyaká
ra azokat, akiket sikerült pénzzel és ma
gas állásokkal félre vezetnie. A tisztes
séges embereket bebörtönzö és kivégző, 
a gonosztevőket magas állásokba juttató 
rendszer nyilvánvalóvá tette számunkra a 
fatimai Szüzanya prófétai jövendölései
nek igazát és megerősítette a hívő lel
keket, hogy ez a sátáni rendszer halálra 
van ítélve és hogy a bukását éppen ne
ki, a sátántipró Asszonynak fogja kö
szönni. Ez adott nekünk szent reményt 
a helytállásra. Lelki vezetőm nagy tisz
telője volt a fatimai Szűz Szeplőtelen 
Szívének. Már kispap koromban ellátott 
a Fatimáról írt könyvekkel. És amikor 
fővárosunkat, Budapestet körülzárták az 
orosz csapatok és engem titokban pappá 
szenteltek, rávett, hogy minden elsöszom- 
baton Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
tiszteletére ajánljam fel a szentmisémet, 
mindennap mondjam el a rózsafüzért és 
határtalanul bízzak az ö anyai segítsé
gében.

A másik nagy segítség az volt, hogy 
még középiskolás koromban olvastam P. 
Pio jezsuita atyának és mexikói vérta
núnak életét. Nagy benyomást tett rám, 
hogyan próbált ügyes álcázással ered
ményes papi munkát folytatni, amíg csak 
le nem leplezték és agyon nem lőtték. 
Az ö elszántságával kezdtem bele papi 
munkámba az ostromlott Budapest bel

* Eredetileg egy fatimai ünnepségen né
metül elmondott beszéd.
(Az alcímeket mi adtuk. Szerk.)

városában. Három légoltalmi pincének 
menekültjeit kellett ellátnom gyóntatás
sal, prédikálással és misézéssel. Amikor 
a város eleste előtti napon már házról- 
házra ment a katonák kézi tusája, az 
egyik pincében közösen mondták a ró
zsafüzért. Egyszerre csak felcsapódott a 
pince vasajtaja és egy katona kézigrá
nátot dobott <a pince közepébe. Az fel
robbant, de senki meg nem sérült a szi
lánkoktól csodálatos módon. Háromszor 
voltam közvetlen halálveszélyben: egy
szer temetés közben kezdtek lőni minket 
és egy ágyúgolyó közvetlen közelembe 
úgy esett a hóra, hogy nem robbant fel, 
egyszer egy légitámadás bombájának 
robbanása hatalmas erővel pár centi
méterre tőlem vágott ki egy vasajtót, és 
végül orosz katonák fogtak el kijárási 
tilalom alatt, mert egy haldoklót kellett 
ellátnom és szegezték homlokomhoz 
pisztolyukat, de egy váratlan esemény 
közbejötté miatt sikerült tőlük elszök
nöm.

AZ EGYHÁZ A VIHARBAN
Budapestről Székesfehérvárra, egy

házmegyém püspöki székvárosába ke
rültem, Először nagy reménységgel kezd
tem munkába, hogy végre szabadon mű
ködhetem. De egyre nagyobb volt a csa
lódásom: az orosz csapatokkal bejött 
kommunisták rémuralmat gyakoroltak. 
Nemcsak a háborúsbünösöket végezték 
ki, hanem a legtisztességesebb embe
reket is bebörtönözték, borzalmasan 
megkínozták, hogy tegyenek nem létező 
bűneikről beismerő vallomást, hogy ki
végezhessék őket. Elvették a parasztok 
földjeit, államosítottak minden üzemet és 
gyárat. Az embereket földönfutóvá tet
ték és csak annak adtak munkalehető
séget, akik kénytelen-kelletlen behódol
tak nekik. Hogy a külföld felé a szabad 
választás által való uralomra jutás lát
szatát keltsék, csaltak a választásoknál 
és az orosz hadseregre támaszkodva 
megszüntettek minden olyan pártot, a- 
mely nem volt hajlandó ve'lük együtt mű
ködni.

Egyedül a katolikus egyház, Mind
szenty hercegprímással az élén mert 
szembehelyezkedni. Körleveleivel állan
dóan figyelmeztetett a rendszer túlkapá
saira. Végül meghirdette a Mária-évet, 
hogy a hívők egy éven át, 1947 augusz
tus 15-töl a következő év Nagyboldog
asszony ünnepéig, zarándokoljanak az 
egyes Máriakegyhelyekre könyörögve ha
zánkért és egyházunkért, amint első szent 
királyunk, Szent István — elsőnek az 
európai keresztény fejedelmek közül — 
Szűz Máriának ajánlotta országunkat és 
egyházunkat a mindent elpusztítani aka
ró pogánysággal szemben. Most a har
cos újpogányság, a világhódító kommu
nista ateizmus ellen harcolva kérte a nem 
egyszer egy milliónál is több zarándok 
a magyarok Nagyasszonya segítségét. 
A rendszer minden tőle telhetőt megtett 
e zarándoklatok akadályozására, melye
ken Mindszenty hercegprímás beszédei 
lelkesítették a hívőket. Korlátozták a va
súti forgalmat, nem -adtak bérbe autókat, 
járványra hivatkozva tiltották a zarán
dokok gyülekezését, tilalmazták az uta
kon körmenetben való felvonulást, nem 
engedték meg zászlók és keresztek vi
telét a zarándok csoportok élén, tűzoltó 
fecskendőkből szennyvízzel locsolták a 
résztvevőket. 1948 május 13-án karhata
lommal szétverték a budai Szent Geflért 

hegy sziklakápolnájánál rendezett fati
mai körmenetet. Végül letartóztatták, 
megalázták és szánalmas kirakat perben 
életfogytiglani börtönre ítélték a herceg
prímást, utána államosították az egyházi 
iskolákat, feloszlatták a szerzetesrende
ket, éjnek idején ruha és élelem nélkül 
elhurcolták a szerzeteseket.

Ebben az idöbon egy állami nevelő
intézetben voltam hitoktató. Eleinte nor
málisan lehetett tanítani. De ahogy a 
kommunisták egyre nagyobb hatalomra

PATRONA HUNGÁRIÁÉ
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Prokop Péter festménye

A MAGYAROK
NAGYASSZONYÁHOZ

Gyászbaborult egek,
Háborgó tengerek

Csillaga Mária!
Hozzád fohászkodunk.
Feléd sóhajtozunk

Szeplőtlen Szűzanya!

Süvöltő felhők közt
Nyugodtan tündökölsz

Tiszta, szép csillagunk, 
Míg hazánk hajóját 
Viharok csapkodják,

Hozzád sír jelszavunk.

Boldogasszony Anyánk,
Mennyei pátrónánk,

Légy velünk, légy velünk! 
Sok kiáltásunkra
Siess oltalmunkra,

Ha nem jössz, elveszünk!

Nagy szíved fényével.
Lelked békéjével

Hajolj a viharra!
Égi trónusodból,
Csillagos lakodból

Tekints a magyarra!

Viharon, vészen át 
íme, felzúg hozzád

Nyomorunk jelszava:
Segítsd meg nemzeted
Háborgó tengerek

Csillaga, Mária! 1901.

Endrődi Sándor (1850—1920)

tettek szert, először azzal korlátozták a 
hitoktatást, hogy nincs hozzá elegendő 
tanterem, mert új tantárgyakat vezettek 
be. Ekkor az iskola folyosóján, majd ké
sőbb az udvaron hitoktattam, mert a fiúk 
nagyon szerették a hittanórát. Később 
közölték velem, hogy most már elegendő 
idejük sincs a hittanra, mert a reggeli 
felkeléstől az esti lefekvésig minden per

cük foglalt valamilyen más foglalkozás
ra. így kitettek az iskolából. Egy másik 
állami iskolában is eleinte szépen ment 
minden. Később a szülőknek be kellett 
Íratni a gyermekeiket hitoktatásra. Akik 
beíratták, azokat behívatták az üzemük 
vezetőségéhez, ahol állásuk volt és azt 
mondták nekik: a hitoktatás ugyan meg 
van engedve, de ha nem veszik ki gyer
meküket a hitoktatásból, akkor elveszí
tik az állásukat. S mivel gyakorlatilag 
minden munkahely az állam kezében 
volt, a szülök kénytelenek voltak vissza
vonni beiratásukat. Ezért ma, negyven 
év után nagyon sok olyan gyerek jár is
kolába, akiknek már a szüleik sem jár
hattak hitoktatásra.

MUNKÁBAN A BÉKEPAPOK
Mindszenty hercegprímás után bebör

tönözték, vagy háziörizetbe vették, illet
ve kényszerlakhelyre kényszerítették az 
ellenálló püspököket és eközben meg
szervezték a békepapi mozgalmat azok
ból a papokból, akiket az egyház koráb
ban elítélt bűnös életük miatt, vagy a- 
zokból, akiket valami miatt zsarolni tud
tak. Nyilvánvaló volt, hogy sátáni szervez
kedéssel állunk szemben. Mivel az én 
püspököm is háziörizetben volt, elhatá
roztuk a nagyszeminárium spirituálisával, 
ahová közben prefektusnak és dogma
tika tanárnak neveztek ki, hogy én ke
rékpáron, álruhában bejárom a környe
ző plébániákat és felszólítom a papokat, 
hogy a hazug propaganda ellenére ne 
lépjenek be a papi békemozgalomba. 
Volt olyan vasárnap, hogy 120 kilomé
tert kerékpároztam. Meg is volt az ered
mény. Az alakuló gyűlésen csupán né- 
hányan jelentek meg olyan papok, akiket 
az egyházmegye botrányos életük miatt 
elítélt és megvetett, (gy egyházmegyénk
ben hosszú időn át nem tudta lábát 
megvetni a békepapság. Az államvédelmi 
hatóság azonban nyomozni kezdett a bu
kás oka után és amikor rájöttek, mi tör
tént, súlyosan megfenyegettek minket és 
a tanév végén bezárták a szemináriu
munkat: tiszti szállodává alakították át 
átmenő katonatisztek számára. Az egész 
országban mindössze hat szemináriumot 
hagytak meg, többnyire békepapi elöl
járókkal. Ezért mi megszerveztük, hogy 
kispapjaink inkább menjenek el dolgoz
ni és mi titokban tanítjuk őket. Én vál
laltam a tovább tanításukat. Vagy ők ke
restek fel engem munkaszünetben, vagy 
én utaztam el olyan központba, ahol töb
ben együtt lehettek egy magánlakásban.

(Folytatás a következő számban.)

ŐSZI TALÁLKOZÓ INNSBRUCKBAN

A Katolikus Magyar Értelmiségi Moz
galom (KMÉM) Pax Romana és az Inns
brucki Magyar Egyetemisták és Akadé
mikusok Szövetsége október 15 — 17-én 
közösen rendezi meg immár hagyomá
nyos hétvégi találkozóját, ezúttal „Két 
hazában" mottóval. Előadást tart: Schenk 
Gabrielal (Innsbruck), Márton-Zapar- 
kanszky Emese (Budapest), Horváth Ár
pád (Luzern-Pécs), valamint „A külföldi 
magyarság a haza tükrében" címmel 
Andrásfalvy Bertalan (Budapest). A ke- 
rekasztal-beszélgetést Világhy Katalin 
(Köln), illetve Tímár Sándor (Innsbruck) 
vezeti. Műsoron szerepel Mrozek: „Emig
ránsok" c. darabja Nemes Levente (Sep- 
siszentgyörgy) és Székely-Szabó Zoltán 
(Bécs) előadásában. Aktívan vesz részt 
a találkozón a Kastli Magyar Gimnázium 
diákcsoportja. Dr. Frank Miklós rádió
szerkesztő a Magyar Püspöki Kar kari
tász megbizottja mutatja be a záró szent
misét. Felvilágosítás: Dr. Meleghy Tamás, 
Institut für Soziologie Universitát Inns
bruck. Tel.: 0512/507 2792.
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GYERMEKEKNEK „Ne félj, te kisded nyáj!"
Kedves Gyermekek !
Minden év tartogat számodra egy kü

lönleges napot: a születésnapodat. Ak
kor te vagy a központ, az ünnepelt, aki 
barátaid körében örömtől sugárzol. De 
el tudod-e képzelni úgy ezt az ünnepet, 
hogy a meghívott barátok közül senki 
sem jön el? Az lenne csak az igazi ün
neprontás. Mi lenne a sok finom süte
ménnyel, az előre kitervelt társasjáték
kal, az emlék fotóval, a közös örömök
kel? Még belegondolni is rossz.

Október 10-én a templomban Jézus 
egy hasonló helyzetről mond példabe
szédet. Eszerint egy király a fiának la
kodalmat rendez, de a meghívottak nem 
mennek el, hanem inkább ügyes-bajos 
dolgaik után futkosnak. A királyi me
nyegző szerintük csak idő és energiapo- 
csékolás lenne, mely boldogulásuk útjá

FIATALOKNAK

MÜNCHENI BESZÉLGETÉS A ZIRCI APÁTTAL

Amint korábban már hírt adtunk róla, d r. Kerekes Károly zirci 
apát augusztus 22-én Münchenbe látogatott, ahol Szent István-napi ünnepi 
szentmisét mutatott be. A látogatás alkalmából S u s i t s Tamás beszélge
tést folytatott az apát úrral, és tájékoztatást kért a ciszterci rend jelenlegi hely
zetéről Magyarországon. A beszélgetést az alábbiakban közöljük:

Az évközi 28. vasárnap evangéliumá
ban van egy szó, amely mintha piros 
ceruzával volna aláhúzva: Hívjátok. . .

„A menyegző kész, de a meghívottak 
nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki 
az útkereszteződésekre, és akit csak ta
láltok, hívjátok el a menyegzőre!” (Mt 
22,1 — 10)

Ennek a szónak különös csengése, je
lentősége van. Mintha ezt hallanám: 
„Ez az asztal a meghívottaknak van 
megterítve” — s ez azt jelenti: minden 
szép, minden a helyén, szeretettel diszí- 
tett-rendezett! Ha csak ránézek, máris 
az ételek sokaságára és finomságára tu
dok gondolni: szinte a nyálam csor
dul . . . Minden hívogató, csalogató!

Mondhatnám ezt is: „Végre egy igazi 
nyári nap ...” — s akkor arra gondo
lok: nevető napsugár, meleg szellő, zöld 
rét; meghívás, hívogatás sétára, kirán
dulásra, ki a szabadba!

Ha valami hívogató, nincs szükség 
kényszerre, parancsra. A meghívás ba
rátságos, nyílt, őszinte! Miért ne fo
gadnánk el?

Kedves Fiatalok!
A mai evangéliumi történet Istent 

úgy állítja elénk, mint egy házigazdát, 
aki asztalához hívja, „csalogatja” ven
dégeit. Nagy ünnep van, menyegző. Sok 
a meghívott. Ám valami furcsa, várat
lan dolog történik. Azok, akikre a leg
jobban számított, akiket kiválasztott: 
visszautasítják meghívását! Olcsó, sem
mit mondó kifogások: ma nem érek rá, 
ma dolgom van, ma beteg vagyok... 
Micsoda csalódás! De az evangéliumi 
történet folytatódik ... A csalódás el
lenére a meghívó újra elismétli a meg
hívást, ami immár mindenkinek szól! 
Nem kényszerít, nem parancsol. Nem 
„főnök”-, nem „őrmester”-lhang, ha
nem a szeretet szava. Isten megteríti me-

ÖSZI CSENGŐ
A drótcsengő a parkban 
megszólal lágyan, halkan, 
mert rázza az őszi szél; 
zöld fönn a kapubálvány, 
de sárgul, hulldogálván 
fáról a gyenge levél.

A drótcsengő a szélbe 
oly szomorúan zenél be 
s a szívnek bánata kél. 
Fenn zöld a kapu rácsa, 
de zörg az év karácsa 
a földön: őszi levél.

S a csengő csengve mindég, 
mert rázza durva vendég, 
hívatlan északi szél, 
bejő a zárt kapun át, 
s hordozva hosszú gúnyát 
söpörget, sárga levél.

Babits Mihály (1883-1941)

ban áll. így a lakodalmas ház végülis 
nem a meghívottakkal, hanem idegenek
kel telik meg. Furcsa, nem?

Vajon mit szándékozik Jézus ezzel a 
példabeszéddel elérni? Egészen biztos, 
hogy figyelmeztetni akar minket. Még
pedig arra, hogy mi is nagyon könnyen 
a meghívott, de a menyegzőn meg nem 
jelenő vendégek szerepét vállaljuk ma
gunkra. Isten meghív minket, hogy bol
dogulásunkat az ő „lakomáján”, vagyis 
nála keressük. Csakhogy mi nemegyszer 
a jó iskolai bizonyítványt, a szórako
zást, a biztos munkahelyet, a befolyá
sos barátokat, a gazdagságot ... boldo- 
gítóbbnak tartjuk. De akkor ne cso
dálkozzunk, ha elesünk attól a boldog
ságtól, melyet Isten kínál fel nekünk és 
csak a csalódás marad osztályrészünk.

János atya

nyegzős asztalát, s hívogat. Megteríti: 
szeretettel, barátsággal, hűséggel, re
ménnyel, biztos jövendővel. Micsoda ét
lap?!

Ha ilyenek volnánk mi is — minden 
keresztény ember, az egyház — mint ez 
a megterített asztal, de jó volna! Senkit 
sem tudunk misére, imádságra, keresz
tény életre kényszeríteni. Parancsra, erő
szakra senki sem mozdul. De amit meg
tehetünk: hivogatóan, csalogatóan élni! 
Olyan „étlapot” kínálni, amin minden 
rajta-benne van! Szeretet, barátság . . .

Mint az őskeresztények agapéja, sze- 
retetlakomaja. Hívogató, a maga egysze
rűségében is példás, sokatígérő, erőszak
tól mentes . . . S mint akkor ... Az em
berek észrevették, meghallották a meg
hívást az Úr menyegzős asztalához. 
Mert látták és csak ezt mondhatták: 
„Nézzétek, mennyire szeretik egymást”

Pál atya

ST: Apát úr látogatásának első oka 
és célja az Európában élő, egykori cisz
terci diákokkal való találkozás. Hogyan 
értékeli ezt a találkozót?

KK: Valamikor klasszika - filológus 
tanár voltam, görög tanár. Anteusz ké
pe jut eszembe, a Földanya-szülte óriásé, 
akit a sors valahányszor a földhöz csa
pott, hétszeres erővel állott talpra, és 
anyját hétszeres öröm töltötte el. — Min
den „őselemi”, igazi találkozásnak ilyen 
gyümölcsét érzem. Ilyenkor az Alma 
Materrel, a nevelőanyával találkozunk 
fogadott-édes gyermekek.

ST: Tekintettel arra, hogy Magyar
országról nagyon sokféle forrásból szár
mazó adatközlés lát itt, Nyugaton, nap
világot — számos téves közlés is —, 
mint legilletékesebb, szíveskedjék tájé
koztatni a rend valóságos és a jelen idő
pontban fennálló helyzetéről:

KK: ötven ünnepélyes és fogadalmas 
ciszterci tartozik ma a Zirci Apátsághoz, 
és egy tucatnyi növendék; — ők Isten 
után a reménységünk. Hatan közülük 
Rómában tanulnak. — Anyagi helyze
tünk, emberileg tekintve, siralmas: csak 
az idősek nyugdíjára és a még dolgozni 
tudók munkabérére, no meg tanítvá
nyaink és barátaink segítségére támasz
kodhatunk. Visszakaptuk bajai rendhá
zunkat, részben már az egrit is, és a 
székesfehérvári gimnázium tulajdonjo
gát. Sajnos, Zircet még nem! — Az ígért 
„Kis kvadrum” (az ősi belső négyszög) 
is várat még magára. De az idén, akár
milyen szorosan leszünk is, a két noví- 
ciust és két legújabb, fogadalmas növen
dékünket Zircre akarjuk vinni. Megol
dásra van komoly ígéret hivatalos hely
ről; — reménykedünk.

ST: Mivel igen tágas időbeli űr ke
letkezett a rend életében az utánpótlás 
terén: az új hivatások tudják-e pótolni 
a természetes apadást, s milyen mér
tékben?

KK: Mint már említettem, jönnek új 
hivatások. De igen erősek a próbatéte
lek, bizony nem elég a jóakarat. Félel
metesen legyengült a fiatalok testi-lelki 
állóképessége. Mindent megteszünk, de 
egy teljes generációra — új generációra 
—, van szükségünk, hogy regenerálód
hassunk.

ST: A rend igen bőséges anyagi hát
térrel rendelkezett 1945-ig széleskörű ta
nítói, lelkipásztori és tudományos fel
adatok ellátásához is, s számos igen ma
gas színvonalú intézményt tudott fenn
tartani. A szabad működés helyreállása 
anyagilag a nullponton kezdődött. Ho
gyan tud a rend ezzel a nehézséggel meg- 
küzden?

KK: Anyagi helyzetünkről már szól
tam. Az állam ígéri volt intézményeink 
dologi és személyi kiadásainak fedezésé
re a „normatívát”, vagyis az állami 
intézményekkel azonos ellátást. Ez az 
ígéret azonban, — érzésünk szerint —, 
nem all erős lábakon a jövőt tekintve. 
Erősödőben van az egyházellenes, sőt 
vallásellenes irány. A jövő évi válasz
tások után világosabban láthatunk.

ST: A Rend eredeti regulái szerint, 
monasztikus, tehát szigorú kolostori kö
zösségben elő, kontemplatív szerzetes
rend. Hogyan alakult ki Magyarorszá
gon a döntő arányban tanítórendi tevé
kenység?

KK: Rendünk valóban monasztikus

rend. A 18. század utolsó negyedében 
kötelezte magát a feloszlatott jezsuita 
rend által árván maradt magyar közép
iskolás fiatalság nevelésére. Az 1950-es 
szétszóratáskor 4600 magyar ciszterci 
diák maradt árván Egerben, Pécsett, Szé
kesfehérvárott, Baján és Budán, — hogy 
a történeti sorrendet megtartsuk. Ma — 
egyelőre —, csak a hitoktatást tudjuk 
vállalni ezekben a gimnáziumokban. 
Monasztikus szerzetesi életünkkel jól 
összeegyeztethető az ifjúság nevelő ok
tatása. Félelmetesen rosszul állunk ifjú
ságunk vallásos nevelése terén. Erősödik 
úgynevezett „hivatalos” ajkakról is a 
nyilatkozat: az iskola csak oktasson, de 
ne neveljen! Ennél a magatartásnál nem- 
zetrontóbb törekvést aligha tudunk el
képzelni is. Ezért magatartásunk még 
ilyen megnyomorított és lehetetlenített 
állapotunkban is: felajánljuk minden 
maradék erőnket a magyar ifjúság ( — 
magyar jövő) nevelő oktatására!

ST: Fenn kívánja-e a Rend ezt a jö
vőben is tartani, s hogyan tudná ez a 
feladatot ellátni?

KK Ahogy kifejtettük: egy józan, a 
magyar jövőért felelősséget érző kor
mányzatnak az állami iskolákkal azo
nos szubvencionálásával, a vallásos szü
lők és intézmények intenzív támogatá
sával.

ST: Hogyan alakul a rendi paszto- 
ráció?

KK: A ciszterciek, monasztikus szer
zeteséletük teljes megélésével, kezdettől 
fogva vállalkoztak lelkipásztori, később 
misszionáló munkára is. Ma így fogai 
mázzuk meg rendi identitásunkat, — 
már amennyire munkánkról van szó — 
vállaljuk az imádkozó Krisztussal, 
az igehirdető Krisztussal és a 
pedagógus Krisztussal való lehető 
legtökéletesebb eggyéválásunkat, ha úgy 
tetszik, ebben a három krisztusi karak
tervonásban kifejeződő identitásunkat.

ST: És mit nyújthatnak ehhez és 
milyen segítséget a határokon túl élő 
öregdiákok?

KK: öregdiákjaink először is — 
Szent Pál szerint — „opportune-impor- 
tune”, vagyis akár alkalmas, akár al
kalmatlan: mindig és mindenütt tegye
nek tanúságot szavukkal és életükkel, 
hogy így élni érdemes. Azután egyéni
leg és összefogva keressék meg az anya 
gi segítés módját, keressenek jó ügyünket 
pártoló „sponzorokat” — pénzembere
ket és pénzintézeteket is! És ezt már 
halkan, de szívem legmélyéből mon
dom: imádkozzanak szent, ciszterci hi
vatásokért!

ST: Mit üzen Apát úr az öregdiá
koknak?

KK: öregdiák testvéreinknek, akik a 
fentebbiek értelmében valóban egyek a- 
karnak és egyek tudnak lenni velünk, 
Jézus szavaival üzenem: „Ne félj, te 
kisded nyáj, mert úgy tetszett a meny- 
nyei Atyának, hogy nektek adja az Or
szágot . . . Bízzatok, én legyőztem a vi
lágot!”
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■>■«»>

Bosznia-Hercegovina püspökeinek tá
jékoztatása szerint a katolikus hívők 50- 
60 °/o-a kényszerült ehlagyni hazáját. 
A templomok és egyházi épületek fe
let rombolták le a harcok folyamán.
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Villám-interjú
Seregély István érsekkel

ennek a latogatasnak észrevehető lelki
pásztori hatasa, következménye. Lehet- 
e valamit mondani ezzel kapcsolatban 
a jövőre vonatkozólag?

Sí: A Szentatya magyarországi láto
gatásának minden elkötelezett hívő ke
resztény megnyilatkozásából nagyon 
kedvező hatását lehet tudomásul ven
ni. Sót a kívülállók is látták, hogy az 
egyház, a maga, az egész világon egy
öntetűen képviselt életszemléletével, er
kölcsi fegyelmével jelentős tényezője az 
emberi történelem és az emberiség jövő
je alakításának. A magyar püspökök pe
dig egyrészt a Szentszék álláspontját az 
„ad limina” látogatások alkalmával 
megtapasztalva ugyancsak arra a követ- 
keztetesre jutottak, hogy a pápa ma
gyarországi látogatása a magyar egyház 
és a Szentszék közti kapcsolat újabb 
kedvező fordulatát hozta. Ennek a ked
vező hatásnak egyrészt kifejezése, más
részt pedig a pápa iránti ragaszkodás
nak újabb jele az a nemzeti zarándok
lat, amelyet a magyar püspökök szeret
nének a nehéz gazdasági helyzet ellenére 
is megszervezni: ez év októberében a 
Magyarok Nagyasszonyának ünnepén 
(okt. 8-án) — a pápával szeretnének 
misézni a Szent Péter bazilikában. Részt 
vesznek egy bajor-magyar katolikus ta
lálkozón a magyarok régi templomában, 
a Santo Stefano Rotondoban. Ezzel kap
csolatban a müncheni látogatásnak is 
egy bizonyos előlépése szerepelt az uta
zások során.

FM: Köszönöm érsek úr a beszélge
tést. ■

A Magyar Püspöki Kar elnöke, Sere
gély István egri érsek Münchenben 
járva nyilatkozott olvasóink számára.

Frank Miklós: Érsek atya, új egy
házmegyék alakultak Magyarországon, 
.íz egyházmegyei határok megváltoztak. 
Hogyan alakul az új egyházmegyék éle
te, hogyan működik az új egyházi köz
igazgatás?

Seregély István: A debreceni püspök 
fölszentelésével, a kaposvári püspök be
iktatásával az egyházmegyei határokat 
kihirdető ünnep után valamennyi ma
gyar egyházmegyében az adott új kö
rülmények között kezdődött meg a lel
kipásztori munka. Az egyházmegyék 
június 30-ával saját anyagi gondjaik 
intézésére vállalkoztak. Szeptemberben 
pedig egyénileg gondoskodnak a terüle- 
tiikön működő katolikus iskolák anyagi, 
személyi és adminisztratív gondjairól. 
Azzal tisztában voltunk, hogy előre nem 
' itott nehézségekkel kell megküzdeniink 
személyi és anyagi vonatkozásban egy
aránt. Bízunk a magyar püspökök, a 
papság és a hívek jó akaratában és kész
ségében, amellyel fogadták a pápa in- 
ézkedését és azzal a felelősséggel, a- 

mellyel előre láthatólag évszázadokra 
J1 megalapoznunk a lelkipásztori mun

kát az új egyházmegyei központok kö- 
;! Reménnyel tölt el bennünket, hogy 

nagyobb nehézség nélkül megoldjuk a 
ránk váró feladatot.

FM: /Íz utóbbi időben gyakran ol
vashattunk arról, hogy az egyház nem 
politizál. Ne is politizáljon, de politi- 
z.álnia kell a keresztény embernek. /Íz 
elkövetkező esztendőben Magyarország 
tisztások előtt áll: három és fél esz- 
edö tapasztalatait vonhatja le a lakos

ig. Milyen segítséget tud adni a Ma
gyar Püspöki Kar a magyar választók
nak, különösképpen a hívőknek e nehéz 
kérdésekben?

Sí: Mindenki világosan látja, hogy az 
//ház és az állam különválasztása ko- 
runk egyik elengedhetetlen követelmé
nye. De ez nem azt jelenti, hogy egy 
embert lehet kettéválasztani. Ugyanaz 
íz ember, aki állampolgár és az egyház 
ívű tagja. Ezért a gyakorlati életben 

a keresztény ember épp úgy részese a 
olitikai élet alakulásának, mint az egy
azon kívül álló ember. Szent István 
irály ünnepének az árnyékában tud- 

iurtk kell, hogy ma nem egy király, ha
nt a demokrácia minden szavazó pol- 

ira felelős a közélet és a közjó szol- 
rílatáért. S ebben a Püspöki Karnak 
icm szabad tartózkodnia a segítségnyúj- 
ástól, amely három területen érvénve- 
ú. Egyrészt felhívja a figyelmét min

ién magyar hívő kereszténynek, hogy 
demokráciában az eljövendő időszak 

politikai helyzetének a kialakulásában 
az is felelős, aki szavaz és az is, aki 
nem. Másrészt az egyház vezetőinek fe
lelőssége azon értékek összegyűjtése, tu
datosítása, körlevélben vagy nyilatko
zatban való megfogalmazása, amelyek a 
keresztény közélet és a vallásszabadság 
feltételeinek megfelelő biztosításában 
nélkülözhetetlenek. Végül: a három és 
fél esztendő tapasztalatában rá lehet 
irányítani a figyelmet azoknak a tömö
rüléseknek a tevékenységére, akik a jö
vőben várhatóan támogatják vagy pedig 
elzárkóznak a keresztények által igé
nyelt értékek képviseletétől. Erre kör
levélben, nyilatkozatban és prédikáció
ban sor kerül az elkövetkezendő időben.

FM: Két esztendővel ezelőtt járt ná
lunk a Szentatya. Azóta bizonyára van

Magyar keresztény értelmiségiek találkozója 
Szlovákiában

Az elmúlt néhány évtized a kisebb
ségi sorsban élő magyaroknak nem ked
vezett. Fokozottan érvényes ez a poszt
kommunista államokban élő magyarok
ra, azon belül is a keresztény értelmisé
giekre. Ez volt az a réteg, amely a 40 
éves kommunista időszak alatt nem vall
hatta meg nyíltan a hitét. Akik mégis 
merték vállalni a vele járó kockázatot, 
azoknak üldöztetésben, meghurcolásban, 
megaláztatásban volt részük, nem egy 
esetben munkahelyüket is elveszítették. 
Hasonló volt a helyzet az egykori Cseh
szlovákiában is. Nem csoda, ha a 89-es 
fordulatot követően néhányan égető 
szükségét érezték annak, hogy a már 
meglévő magyar pártok és mozgalmak 
mellett, nem pártintézményi szinten mű
ködő szervezetet hozzanak létre, amely 
elsősorban a magyar keresztény értelmi
ségi réteget karolja fel.

1992 februárjában ezzel a nem titkolt 
szándékkal és céllal alakult meg a Cseh
szlovákiai Magyar Keresztény Értelmi
ségiek Szövetsége (CSEMKÉSZ), amely 
követni kívánta a hasonló jellegű, több 
éves vagy évtizedes hagyományokkal 
rendelkező szervezetek példáját. A 
CSEMKÉSZ néhány vezetőségi tagja, de 
mások is, már néhány alkalommal részt 
vettek az emigrációból hazatért Kato
likus Magyar Értelmiségi Mozgalom 
(KMÉM-Pax Romana) által pár éve 
Magyarországon szervezett rendszeres 
húsvéti találkozókon, ahol sok ötlettel 
gazdagodva és munkájukból erőt me
rítve létrehozták Szlovákiában a kisebb
ségi magyarok ökumenikus jellegű értel
miségi szervezetét.

A megalakulást követően, tavaly nyá
ron sor került egy 3 napos találkozóra 
Ipolyságon, amelyen Galambos Gyula, 
a KMÉM elnöke bejelentette: a nemzet-

Felmérés a magyarországi 
vallásgyakorlatról

A Központi Statisztikai Hivatal fel
mérésében, amely az 1992 évvégi állapo
tot tükrözi, arra törekedett, hogy fényt 
derítsen az ország vallási megoszlására, 
az egyes felekezeteken belül a gyakorló 
és nem gyakorló hívők közti arány
számra és a hívők és nem hívők közti 
százalékarányra. Mivel ilyen természe
tű adatok 1949 óta nem álltak rendel
kezésre, egy ilyen felmérés fényt derít
het a kommunizmusnak a lakosság val
lási beállítottságát érintő hatására.

Az adatokból mindenekelőtt az derül 
ki, hogy a nagy egyházak tagjainak 
arányszáma 1930 óta nem változott: a 
magyar népesség kétharmada katolikus, 
egyötöde református, 4 százaléka evan
gélikus. Eltolódás csak annyiban van, 
hogy a felekezetenkívüliek számará
nya nőtt 0.1 %-ról 4.8 %-ra. Ez az adat 
azonban nem tévesztendő össze a hívők 
és nemhívők közti megoszlással; más
szóval azok között, akik „papíron” va
lamilyen egyházhoz tartoznak, jelentős 
számban akadnak — a felmérés 24 °/o- 
ról beszél — akik hitük szempontjából 
kívül állnak: nemhívők vagy tudatos 
ateisták. Nemekre felbontva a nők 20 
%-a, a férfiak 29 %-a ateista.

A felmérés a továbbiakban a vallás
gyakorlat százalékarányát igyekezett 
megállapítani az egyes egyházakon be
lül. Rendszeresen gyakorolja vallását a 
reformátusoknál 28 %, az evangéliku
soknál 32 °/o, a római katolikusoknál 
38 % és a görögkatolikusoknál több 
mint 50 %. A korcsoportok szerint a 30 

közi Pax Romana felvette tagjai sorá
ban a CSEMKÉSZ-t. Ilyen nemzetközi 
háttérrel, még nagyobb lendülettel fog
tak neki a tagok a munkához. Több ösz- 
szejövetel, előadás jelzi a szervezet kö
zel kétéves munkáját.

A sikereken felbuzdulva az idén má
sodik alkalommal rendeztek több napos 
konferenciát, melynek színhelye ezút
tal Komárom volt. A konferenciára is
mét többen jöttek a külföldi testvérszer
vezetek képviseletében. A program ezút
tal is csábító és gazdag volt. Neves elő
adók osztották meg ismereteiket a jelen
lévőkkel, köztük dr. Csanád Béla pro
fesszor, a Magyarországi Keresztény Ér
telmiségiek Szövetségének elnöke, aki a 
kereszténység és a nevelés kapcsolatát 
elemezte. Reisz Pál, az esztergomi fe
rences gimnázium igazgatója a keresz
tény iskolák szerepéről beszélt, kihang
súlyozva a nevelők, pedagógusok, ok
tatók felelősségét. Dr. Nyiredy Mattrus 
a napjainkban igen nagy gondot okozó 
és a fiatalságot egyre inkább veszélyez
tető szekták befolyásáról beszélt, majd 
Győrffy Andrea a családban történő 
keresztény nevelésről, Villányiné Bö
szörményi Mária pedig az esztétika sze
repéről tartott előadást.

A konferencia értékes és érdekes be
szélgetésekre, eszmecserékre adott alkal
mat. A jelenlévők megismerkedhettek 
Révkomárom nevezetességeivel, a város 
neves szülötteivel is.

Sor került a CSEMKÉSZ rendszeres 
évi közgyűlésére is, amelyen Gyurgyík 
László, a Szövetség elnöke értékelte az 
eddig végzett munkát. A közgyűlés fő 
napirendi pontja, Csehszlovákia szét
válását követően, a szövetség új névvá
lasztása volt. A tagság egyhangú bele
egyezésével a szövetség új neve: Szlová- 

éven aluliak 24 %-a, a 60 éven felüliek 
49 %-a gyakorló tagja egyházának.

Jelentős szerepet játszik a vallásos
ságban a lakóhely: Budapesten a lakos
ság 22 %-a gyakorolja vallását, a köz
ségekben 45 %. Ezzel szemben a fővá
rosban 34 % vallja magát ateistának, 
vagy nemhívőnek, míg a községekben 
csak 14 %.A többi város adatai a ket
tő között helyezkednek el. Befolyással 
van a vallási magatartásra az is, hogy 
valaki milyen társadalmi réteghez tar
tozik. A vezetőrétegben 22 % gyako
rolja vallását, a mezőgazdasági fizikai 
munkások csoportjában viszont 51 %. 
Ezzel fordított arányban áll az ateisták 
megoszlása, ezek számaránya a vezetők 
között a legmagasabb, 36 % és a segéd
munkások és m:ezőgazdaságiak közt a 
legalacsonyabb, 16 ,illetve 10 %. Érde
kes az is, hogy a nem vezető értelmi
ség körében feltűnően magas a vallását 
egyházon belül gyakorlók száma: 33 %. 
A Statisztikai Hivatal felmérése azt is 
kimutatta, hogy az ország lakossága 
nagy mértékben ragaszkodik kereszte- 
Iéskori felekezetéhez: a legtöbb áttérő a 
katolikus egyházat választja, de ez sem 
haladja meg a 2 %-ot. Ennél a feleke
zetek közötti ingadozásnál sokkal jelen
tősebb a nemhívővé vagy ateistává vál
tak aránya: ezek között a legnagyobb 
azok száma, akik vallásukat nem gya
korolták, ezek között a volt reformá
tusok vezetnek, a legcsekélyebb a lemor- 
zolódók aránya a görögkatolikusoknál.

A kérdések között szerepelt a vallá
sos nevelés hatása a későbbi vallásosság
ra. A válaszokból kiderült, hogy a gyer
mekkori hittanulás és a későbbi vallá
sos élet között meglehetősen szoros: a 
legtöbb vallását gyakorló felnőtt gyer
mekkorában részesült rendszeres hitok
tatásban.

Mindent összevéve a felmérés azt bi
zonyítja, hogy a kommunista ideológia 
nem tudta elszakítani a magyarságot Is
tentől és az egyháztól. Befolyása főleg a 
városi lakosságnál és azoknál érezhető, 
akik vezető szerephez jutottak. Kiderül 
az is, hogy a szervezett hitoktatás dön
tő jelentőségű a felnőttkorban is. Ezért 
kell az egyházaknak továbbra is küzde
niük azért, hogy a hitoktatás megkapja 
az őt illető helyet, akkor is, ha megle
pően magas, 26 % azoknak az aránya, 
akik semmilyen vallásoktatásban nem 
részesültek és ma mégis hívőnek 
vallják magukat, ha nem is gyakorolják 
vallásukat. Ehhez járul további 9 %, a- 
kik előzetes vallásoktatás nélkül is ma 
gyakorló 'keresztények. Ez arra enged 
következtetni, hogy a keresők, Isten 
után vágyók hányada ma igen nagy. Az 
egyházak jól teszik ha velük különös 
gonddal foglalkoznak. SZER

ŐSZI VÁZLAT
A hallgatózó kert alól 
a fa az űrbe szimatol, 
a csend törékeny és üres, 
a rét határokat keres.

Riadtan elszorul szíved, 
az út lapulva elsiet, 
a rózsatő is ideges 
mosollyal önmagába les: 

távoli, kétes tájakon 
készülődik a fájdalom.

Pilinszky János (1921—1981)

kiai Magyar Pax Romana (Keresztény 
Értelmiségi Szövetség).

A találkozó vasárnap ünnepi szentmi
sével ért véget.

Czibulya Ágnes
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Az együttélés keresztény modellje Hírek - események
„Aki a mai Európa számára keresz

tény értekeket követel, nem teheti ezt 
azzal a szándékkal, hogy az egyház 
uralmát hozza létre” — nyilatkozta 
Jean-Marie Lustiger bíboros, Párizs ér
seke. Sokkal inkább az együttélés olyan 
modelljéről van szó, amely a keresztény 
istenszeretet és felebaráti szeretet dina
mikájának engedelmeskedik. Ez a dina
mika olyan harcot jelent, amelyet a sze
mélyes érdekek valamennyi formája el
len kell folytatni, mivel ezek az érde
kek behatárolják az istenszeretetet és a 
felebaráti szeretetet, és szemben állnak 
velük.

Egy földrész, egy korszak, egy nem
zet vagy egy civilizáció sohasem lehet 
keresztény, hanem csak azzá akarhat 
válni az evangélium szellemének formá
ló ereje következtében. Ezt a formáló 
erőt egyedül a szeretet táplálhatja, a tár
sadalom kovásza. A változások mindig 
az utópisztikus társadalomképek kihívá
sára következtek be. A változások ösz
tönző erői vallási és világi közösségek 
voltak, amelyek Európa nyers erkölcseit 
és vitatható érdekeit változtatták meg; 
gondolok itt a szerzetesrendekre, a kol
dulórendekre és a nagy szellemi mozgal
makra. De ugyanúgy a számos radikális 
evangélikus lázadó mozgalmakra. Ezek 
alkották meg a társadalom új modell
jeit. Amikor azonban világi hatalomra 
jutottak, semmivé foszlottak, — mond
ta Lustiger bíboros.

A kereszténység egyetemességével kap
csolatban megjegyezte, az egyetemesség 
és a közösség a keresztények feladata és 
szellemi harca a történelem valamennyi 
korszakában. Elismerte, hogy Isten ószö
vetségi népe, valamint a keresztény 
földrész történetének folyamán szünte
lenül adódtak félreértések abban az ér
telemben, hogy egy birodalom az embe
rek feletti olyan szuverenitást követelt 
meg a maga számára, amely egyedül Is
tent illeti meg. Mind a zsidó, mind a ke
resztény kinyilatkoztatásban a hatalom 
kérdése állandó viták kereszttüzében 
állt. Maga az egyház is szüntelenül har
colt a birodalmakkal. Konstantin császár 
312-ben történt megtérésekor a császári 
birodalom éppoly kevéssé lett kereszté
nyibb, mint amilyen kevéssé lett a ke
reszténység császáribb.

Ha az egyház nem elmélkedik el új
ból azon, hogy értékei Krisztuséi, önma
gát tagadja meg. Az egyház maga is alá 
van vetve azoknak az értékeknek, ame
lyeket védelmez, és nem állíthatja ön
magát föléjük.
*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

OLVASÓI LEVÉL
Egy elfelejtett magyar zeneszerzőről

Idén van száz esztendeje, hogy távozott 
az élők sorából egy magyar zeneszerző, 
Beliczay Gyula. Nevét alig ismerik, félig 
műkedvelő zenész volt. Kenyerét vasúti 
mérnökként kereste Bécsben, majd 1872- 
től Budapesten és mint MÁV főmérnök 
nagy érdemeket szerzett a magyar vasút 
korszerűsítése terén. 1888-ban zeneakadé
miai tanár lett. írt két szimfóniát, kamara
zenei és egyházzenei műveket. Közülük 
egyetlen műve, az „F-dúr mise" hangzik 
fel időnkint. Egyetemista koromban hal
lottam először, aztán csak nagyritkán. De 
mindig meghatott egy kicsit. Különösen a 
Sanctus finom dallama meghitt és meg
ható. Nem megrendítő, nem mély élményt 
jelez, hanem az Istennel való csöndes ta
lálkozást. Olyan emberek áhítatát kíséri, 
akikben nem sodró erejű, de még harmo
nikus a hit. Tavaly szeptember 5-én, hosz- 
szú idő után, a Belvárosi Főplébániatemp
lomban hangzott fel eredeti formájában, 
zenekarral. Gondolatban meghatott köszö
netét mondtam érte a karnagynak.

Dr. Bán Ervin (Budapest)

Arra a kérdésre, vajon illetékes-e az 
egyház tekintélyként és hatalomként fel
lépni az értékek megvizsgálása és meg
tartása vonatkozásában, Párizs érseke 
azt válaszolta, az egyház ebben az eset
ben nem cselekedhet hagyományos érte
lemben vett hatalomként. Krisztus azt 
követeli tanítványaitól és az egyháztól, 
mondjon le minden erőszakról, és hozzá 
hasonlóan váljék testvérei szolgájává. 
Mindazonáltal bizonyos esetekben az 
egyháznak igenis fel kell emelnie szavát 
és kijelenteni: így nem. Ez méltatlan az 
emberhez. Végső soron arról van szó, 
hogy megkülönböztessük a jót a rossztól.

Az individualizmus olyan fogalom, a- 
mely a keresztény eszményhez legköze
lebb áll, de egyúttal a legnagyobb távol
ságra is van tőle. Ha úgy értelmezzük, 
hogy az embert állítjuk középpontba, 
akkor alapvető keresztény fogalom, an
nál inkább, mivel megvan a szociális di
menziója is. Az ember ugyanis csak Is
tenhez és embertársaihoz fűződő viszo
nyában létezik. A felebaráti szeretet hi
ánya szétrombolja a társadalmat és a 
szolidaritást. KAP / MK

Miklósházy püspök 
Nürnbergben

1993 július 18-án
„Örüljünk annak, hogy keresztények 

vagyunk!” E bíztatás kísérte és fűtötte 
Miklósházy Attila, a külföldön élő ma
gyarok püspökének a nürnbergi Szent 
Erzsébet templomban tartott szenbeszé- 
dét. A püspök atya minden korosztály 
számára érthető és tartalmas prédiká
cióban buzdította a híveket: Éltessen és 
erősítsen bennünket az a tudat, hogy a 
keresztségben megbonthatatlanul Jézus 
Krisztushoz fűződött lényünk — mond
ta, majd így folytatta: — Rendüljünk 
meg és örüljünk mindig újból annak, 
hogy minket, gyarló embereket választ 
a Szentlélek lakhelyéül. Ennek jegyében 
vegyünk részt a szentmisén, mely nem
csak az elsőáldozók és bérmálkozók éle
tében kiemelkedő óra, hanem mindany- 
nyiunk számára is örvendetes megem
lékezés legyen.”

Valóban a közösség együttérző, mély 
öröme volt érezhető, mikor püspökünk 
hét bármálkozónak adományozta a bér
málás szentségét és amikor hat elsőáldo
zó először lépett az Úr asztalához.

A szentmisét követő programban a 
bambergi, coburgi, ingolstadti, nürnbergi 
és regensburgi csoportok képviselői kö
szöntöttek püspökünket. Gyerekek által 
előadott versek, zongorajáték és a kórus 
magyaros hangulattal gazdagította a 
műsort. Attila püspök válaszában tü
relemre intette hallgatóit. Ne sopánkod
junk, mert Magyarországon a társadal
mi, gazdasági és szociális problémák 
nem oldódnak meg olyan gyorsasággal, 
mint remélnénk. Ne sopánkodjunk, mert 
az egyes miséken nem találkozhatunk 
valamennyi, a környéken lakó magyar
ral. örüljenek egymásnak mindenkor 
mindazok, akik összejöttek. A tapasz
talat mutatja, hogy ott, ahol magyar 
szigetek kialakultak, sikerül a magyar 
kultúrát és öntudatot megőrizni, és egy
mást erősítve az idegen környezetben 
helytállni. Beszédé végén a püspök 
atya megnyitotta a büfét, melynek gaz
dag ajanlata (szendvics, pogácsa, süte
mény, pezsgő, italok ...) pillanatokon 
belül elkelt. Az este személyes beszél
getésekkel telt el, úgy egymással, mint 
Attila püspökkel, az őt kísérő német
országi főlelkésszel, Fejős Ottóval és a 
helyi lelkésszel.

Bárány József

Szent István napján ért véget Litkén, 
Szécsény mellett, a katolikus egyetemi 
hallgatók nyári tábora, amelyet a Katoli
kus Egyetemisták és Főiskolások Egye
sülete, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom és 
a Budapesti Egyetemi lelkészség közö
sen rendezett. A találkozó központi té
mája: „Egyház és Kultúra" volt. A záró
szentmise homiliájában Pákozdi István 
egyetemi lelkész arra figyelmeztette hall
gatóit, hogy Szent István „pozitív magyar 
létezéstudatot, életszeretetet" hirdet nap
jainkban is. Az egyháznak minden erejé
vel építenie kell a hiteles, nemes, jövőt 
nyitó kultúrát, mert rajtunk is múlik, mi
lyennek formálódik a holnap. MK

Az Isteni Megváltóról nevezett Nő
vérek Kongregációja augusztus első he
tében tartotta általános káptalanját Ró
mában. Ezen az osztrák Grabner Má
ria Emélia nővért választották meg a 
rend új általános főnöknőjévé. A rend
nek jelenleg 800 tagja van és Magyar
országon, Ausztriában, Szlovákiában és 
az Egyesült Államokban vannak tar
tományai.

*
II. János Pál pápa a világ 193 álla

ma közül pápasága 15 évében eddig 
107-et látogatott meg.

*
Több mint 3 millió példányban kelt el 

világszerte, a múlt év őszén történt meg
jelenése óta, a „Katolikus Egyház Kate
kizmusa", amely így az év könyve 
lett. A vaskos kötet, amely összefoglalja 
a katolikus egyház tanítását a hit és er
kölcs legfontosabb kérdéseiben, eddig

SZÓTÁRHIÁNY

Szeged két nagy könyvkereskedésében ke
restem magyar-román és román-magyar szó
tárt. Nem kaptam. A második üzletben már 
megkérdeztem, hogy később kapható lesz-e?

— Nem, — felelte az üzletvezetönö. Nincs 
is tervezve román szótár kiadása.

Meglepetéssel vegyes méreg fogott el erre 
a válaszra. Talán leolvasható is volt arcomról, 
mert az üzletvezetőnő kissé zavarba jött.

Családunk egyik ágának lakhelye Temesvár 
Unokatestvérem, Árpád, öntudatos magyar és 
hívő református. Fia magyarul és románul 
egyaránt jól beszél. Román lányt vett fele
ségül. Két kislányuk van. Látogatóba érkezé
sem előtt unokaöcséméket hívtam föl telefo
non. A kisebbik lány, Carmen vette föl a 
kagylót. Magyarul beszéltem.

— Csókolom, Gyula bácsi, én nem tudok 
magyarul — vágott közbe a kislány.

Te tréfálsz! — feleltem én. — Gyönyö
rű magyar kiejtéssel beszélsz!

Tovább beszéltem hozzá, de csak hallga
tott. Majd megismételte szavait. Kérdeztem, 
ott van-e a nővére. Válasz nélkül csönd volt 
a vonalban, majd megszólalt a nagyobbik kis
lány.

— Csókolom,... én nem tudok magyarul. 
Azután hallgatott, hiába beszéltem tovább. 

Szép magyar kiejtése után szívfájdító volt a 
hallgatása.

Odaérkezve megismerkedtem velük. Egészsé
ges, eleven eszű, szép kislányok. A magyar 
óvodára voltak előjegyezve, de akkoriban zár
ták be a magyar óvodát. Otthon és az elemi 
iskolában románul beszélnek. Néhány ma
gyar szót tudtunk váltani. Egy Langenscheidt 
német-román szótár segítségével meg tudtam 
szólalni románul is. Együtt voltunk egy vi
dám, zenés, magyar színházi előadáson és a 
román ortodox bazilikában.

Okos dolog ez a magyar-román szótárhiány? 
Elzárja az utat a magyar szó előtt. Olyanok
nál is, akik húznak hozzánk. Olyan sokan 
vagyunk mi magyarok?

Lehet, hogy számos híve van a teljes el
zárkózásnak is. Mikor Makón egy ismerősöm 
házában kiadó szobát kerestem egy hétre, te
mesvári magyar unokaöcsém és két kislánya 
részére, barátságos hangon hárította el kéré
semet:

Ugyan, ne hozza ide azokat a románokat! 
Most magyar nyelvű ortodox imakönyve

ket keresek a gyerekek részére.
Dr.Varga Gyula (Saarbrücken) 

francia, olasz, spanyol, katalán, román 
és német nyelven jelent meg. A közeljö
vőben esedékes angol kiadás elörelátha 
tólag további milliókkal emeli a példány
számot. A magyar fordítás karácsonyra 
várható.

*
Az Avenire című olasz katolikus napi

lap interjút készített Franjó Ilia 75 éve 
albán főpásztorral, akit 1968-ban halál 
ra ítélt a kommunista rendszer, de aztán 
büntetését 25 évi börtönre változtatták, 
amelyet végül is 20-ra csökkentettek 
Franjo Ilia ez év áprilisa óta az albán 
katolikusok és kultúráiét központjának. 
Skutari-nak az érseke.

*
A kínai kommunista párt titkos doku

mentuma a kínai katolikusok számát 
12 millióra teszi. Ez a szám lényegesen 
magasabb, mint amit egyházi körök ed
dig feltételeztek, kap

*
A Latin-Amerikai Püspöki Tanács köz

ponti bizottságának évi ülésén kidolgoz
ták a latin - amerikai lelkipásztori prog
ramot. Ennek legfontosabb pontjai: 1. 
a világiak „főszerepe" az evangeiizálás- 
ban; 2. a szekták ellenszereként a plé
bániák és bázisközösségek megújulása:
3. az emberi fejlődés elősegítése a „szo
lidáris közgazdaság" által, amely az em
beri személyt helyezi a politikai és tár
sadalmi szervezkedés középpontjába és
4. az evangélium inkulturációja, azaz be- 
leillesztése a helyi kultúrába. MK

KÖNYVESPOLC
LÖKKÖS ANTAL: GÓRI KRÓNIKA (Gór 

kisközség, Sárvári járás, Vas várme 
gye) Szombathely, 1992.

A Genfben élő költő-szerző új köny
vecskéjében szülőfalujának egykori éle
terői készített — ahogy előszavában 
közli — afféle „emlék-szociográfiát”, 
minthogy kizárólag gyerekkori élmé
nyeire támaszkodva mutatja elénk a kis 
település mindennapi életét. így hát a 
két háború közti faluhelyzet ábrázolása 
ez sok-sok mozaikból összeépítve. Mint 
tudjuk, a régi faluközösséget, annak örö
költ szigorú rendjét, erkölcsét, szoká
sait szétrágta a modern „fejlődés”, a 
költők megénekelte áldott falusi csön
det ma fülhasogató diszkó-lárma veri 
fel. A góri krónika a múltból visszave- 
titett szociográfia, számot adva a kis 
Répce parti, annak idején csupán 400 
lelket számláló település földrajzi, köz
művelődési, vallási, néprajzi, nem utolsó
sorban, sőt inkább részletező család
történeti vonatkozásairól. Persze mind
ezt nem valamely fontoskodó „tudómé 
nyos” módszer sablonja szerint. Ilyen 
„szakszerűséggel” nem untatja olvasóit. 
A 30-as években kifejlett „klasszikus” 
szociográfiától lényegileg különbözik. 
Ama régi, ámbár kitűnő ún. „falukutató 
írók” először tárták fel a falusi nyo
mort, miközben igyekeztek minél söté- 
tebb színekkel festeni az amúgyis sötét, 
vigasztalan paraszti világot. A góri kró
nikásban nincs ilyen törekvés, semmi
lyen irányba forduló politikai indulat, 
nem akar mímelni társadalmi reformer
szerepet, mégis igazi írókat jellemző egy
szerűséggel tudja életközeibe hozni az 
embereket jó és rossz tulajdonságaikkal 
együtt, semmit sem túlozva vagy retu
salva, mindezt hamisítatlan, ízes góri 
nyelvezettel. Szívesen láttuk volna a 
tajszavak bővebb jegyzékét, valamint 
tartalom-mutatót, összegezve: a köny
vecske a szülőföld iránti olthatatlan sze
retet himnusza. Minden sorát lélek írta.

Szamosi József
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Szent István ünnepségek

AUSZTRIA

Linz: Halottunk: Ziegelhöffer József hon- 
fiátrsunk (Alleitenweg 17), júl. 12-én 86 éves 
korában elhunyt. Július 16-án Msgr. Balogh 
Vince plébánossal együtt temettük a Szt. Már- 
ton-i temetőben. A mélyen vallásos, erdélyi 
születésű férfi a legjobb emléket hagyta ma- 
ga után. Vele szentmiséink és zarándoklataink 
egyik leghűségesebb résztvevője távozott so
rainkból. Nyugodjon békében!

Klagenfurt: Hősök napja: Az Annabichl-i 
temetőben június első vasárnapján a klagen
furti magyar közösség megemlékezett a ma
gvar szabadság halottakéi és vértanúiról. A 
szép számmal összegyűlt hallgatóság előtt bé- 
si vendégünk, v. Serényi István beszélt, ki

emelve az Isten által adott szabadság 
értékeit. Utána baráti összejövetelen vettünk 
reszt egy olasz vendéglőben.

*
A klagenfurti magyar r. k. egyházközség 

augusztus 15-én Szent István ünnepet tartott. 
A Mariánum kápolnájában 10 órakor kezdő
dött a szentmise, v. Serényi István „A Szent 

Iván állameszme ezer év távlatából" címmel 
mondott beszédet. Az ünnepségen résztvettek 
a klagenfurti zenebarátok. Utána magyar ősz
re jövetelen találkoztak és beszélgettek honfi

társaink.

BELGIUM

Születések: Dupont Tania Klára, D Oszkár 
Kiss Anna leánya; Singula Elodi, S. Jenő 
Donnay Sabrina leánya, Liége; Kuster 

Anne, K. Roger és Takács Marianne leánya, 
lénk; Keresztes Alexandra, K. Roger és Paty 

.nya, New York; Fabiny Lőrinc, F. Tibor 
Dominkovics Delinké fia, Roanoke (USA); 

Tellatin Sarah, T. Jeanni és Szabó Myriam 
mya, Seraing; Smets Dylan, S. Frank és 

I lara Lángén (Ünnep unoka) fia, Leuven; 
Kohajda Maximé Serge, K. Christophe és Do- 

n Francé fia, VVandre; Franssen William, 
Onno és Nagy Gizella fia, Rouvreux. Nö- 

. Fedjenek egészségben és kegyelemben szü- 
ik örömére!

Isten és az Anyaszentegyház előtt házassá
got kötöttek: Servais Patrick és Horváth Mar
tiné, Hermalle-sous Argentaux-ban; Budai Eri- 

Desmet Stefaan, Tienen-ben. Gratulá
lunk! Éljenek boldogan!

Az örök Hazába költöztek; Németh István, 
.2 evesen, Knez Zsófi férje, Genkben; Hor- 

ith Vilmosné, sz. Klimesch Ella, 59 évesen, 
iouthalen; Halavanitsné sz. Groszmann Anna,

■ ■esen, Eisdenben; Lefler Katalin, (örök
dó nővér), 79 évesen, Brüsszelben; Kecs- 

keméty György, 64 évesen, Herstalban; Dosztal 
János, 59 évesen, St. Nicolas les Liége-ben; 
Feiingue Hermán, 80 évesen, Varga Jolán fér-

. Huy-ban; Gembiszki Gézáné, sz. Djurdica 
Iarkovic, 66 évesen, Ougrée-ban; Király Ja

kab, 55 évesen, Chénée-ben; Franek Gáspár, 
obi Mária férje, 58 évesen, Alleur-ben; 

Horváth Viktor, Dzierla Sofia férje, 64 éve-
i Genkben; Barabás Rozália, 75 évesen, 

Halléban; Kurucz Antal, Nagy Ilona férje,

f dr. Taubinger-Mirbach László
A totalitariánus elnyomások minden faja 

Jlen küzdő, tragikus történelmi esemé- 
'■‘-■k áldozatait segítő, életében sok csa- 

t elviselő, ismét-és-ismét újrakezdő, Is- 
nbe kapaszkodó kortársunk fejezte be
• 'pályáját 1993 június 21-én Bécsben. A

i családi sírboltba temették, lelki üd-
• rt az engesztelő gyászmise a Pázmá-

• :m kápolnájában volt.
1918 április 10-én született Nagytérén, 
. megyében. Családi nevéhez a Mir- 
h nevet akkor vette fel, amikor anyó- 
Mirbach Gizella grófnő családi okok 

alatt adoptálta. Szülei magyar szellem
rí nevelték. Középiskoláit részben a gö- 

<i premontreieknél, részben az eszter- 
ni bencéseknél végezte, jogot tanult a

• udapesti Pázmány Péver Tudományegye-
1941-ben diplomát szerzett —, 

majd a Magyar Külpolitikai Intézetben ké- 
-riilt a diplomáciai pályára.

■Szülei meggyőződéses legitimisták vol- 
•k, őt is ebben a szellemben nevelték. 

Jég fiatal korában kapcsolatba került az 
akkori zalaegerszegi apátplébánossal, Mind- 

enty Józseffel, akinek élete és mártíriu- 
nagy hatással volt lelki fejlődésére 

' ’.oros kapcsolatban volt vele haláláig. A
• ;teg hercegprímástól halála előtt kapott 
Ciliimet gyakran felelevenítette magában: 

■ Ne felejtse el soha, hitünk győzni fog!"
Magyarország német megszállása (1944 

március 19) után a GESTAPO elfogja, ki
hallgatja, Budapestre internálja, lakását 
elveszi, állásából kirúgatja. Illegalitásba 
vonul és a család Csehországban lakó ba
rátainál rejtőzködik.

Prágában éri meg a háború végét. Meg
bízzák, hogy az akkori Magyar Főkonzu
látus épületében a magyar menekültek 

80 évesen, Hévremont-ban; Tota Gábor, 58 
evesen, Rekemben; Nelidin Istvánné, 84 éve
sen, (regen Eisdeni) USA-ban; Borbély Lajos, 
36 evesen, (régi Genk-i) Ausztráliában; Nagy 
István, 66 évesen, Gosselies-ban; Kertész Fe
renc 67 évesen, Bressoux,Liége-ben. Adj Uram 
örök nyugodalmat nekik!

Németország

Aachen: Halálozás: Nagy részvéttel búcsúz
tunk Palfalvi György testvérünktől, akit aug. 
4-én temettünk el. Nyugodjék az Ür béké
jében!

Essen: Halálozás: Augusztus 25-én temet
tük Schwcrte-ben dr. Péter Fűlnél sz. Papp 
Magdolnát. A megboldogult Nagyváradon szü
letett, élt 81 évet. Pár hónappal élte túl fér
jét, akit ez év április 30-án temettünk ugyan
ott. Gyászolják: fia, menye, unokája, 8 test
vére közül még egy élő húga, valamint roko
nai és ismerősei Erdélyben és Németország
ban. Nyugodjék békében!

Köln; Esküvő: Repeczki Attila és Horváth 
Rita, augusztus 28-án a kölni St. Aposteln 
templomban szülők, testvérek, és rokonok 
jelenlétében a szentmise keretében szentségi 
házasságot kötöttek. Imádkozzunk értük, hogy 
egy életen át kölcsönös szeretetben és hű
ségben szolgálják egymást.

Halottaink: Kmotrics József kölni lakosú 
hívünk, életének 73, évében augusztus 30-án 
váratlanul elhunyt. Temetése a Köln Mühl- 
heim-i temetőben volt. Lapzártakor kaptuk a 
hírt, hogy dr. Hieró István volt kölni ma
gyar lelkész, életének 67. évében, szeptem
ber 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Te
mették szeptember 11-én, szülőfalujában, Pá- 
panyőgéren. Mi kölni hívek az elhunyt lelki
pásztorunkról szeptember 19-én a kölni szent
misénkén emlékeztünk meg. Adj, Uram, örök 
nyugodalmat nekik és az örök világosság fé- 
nyeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!

Stuttgart: Keresztelő: Kocsis Christian, K. 
Ferenc és Apró Ottilia kisfiát július 17-én ke
reszteltük Ludwigsburgban. Növekedjék korban 
nyeskedjék nekik! Nyugodjanak békében! Kö
vetkező számunkban hozunk méltatást.

Házasság: Bartel Thomas és Gauland Rita, 
július 10-én a Solitude kastély kápolnájában 
esküdött örök hűséget egymásnak. Kocsis Fe
renc és Apró Ottilia jíius 17-én, Ludwigs
burgban. Dékány Imre és Rákóczi Margit, 
július 24-én, Stuttgartban. Varga Zoltán és 
Kiss Edit, július 31-én, Becsén. Szabó Gábor 
és Tóth Ildikó augusztus 7-én, Ludwigsburg
ban szentségi házasságot kötöttek. Isten ál
dása kísérje vállalkozásukat!

Halottunk: Bárdos Benjámin, B. Tibor és Szé
les Andrea 6 hónapos kisfiát július 9-én te
mettük Stuttgartban .Az Ür adta, az Ür el
vette, — legyen áldott az ö neve. (Jób)

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy dr. Drosdik 
Ágoston, szeptember 21-én Kölnben elhunyt. 
Temetése szeptember 28-án Kölnben a Melaten 
temetőben volt.

védelmére Vöröskeresztes Irodát szervez
zen. Eléri a magyar menekültek és depor
táltak repatriálását, több ezer embert ki
szabadítva a gyűjtötáborokból és a The- 
resienstadt-i volt német koncentrációs tá
borból. 1945 június közepén Németország
ba küldik egy hasonló Magyar Vöröske
reszt Kirendeltség felépítésére. Ütközben 
indítja ol a Gondviselés az életének szen
vedésekkel teli útján: erős tüdővérzés mi
att orvosi segítségre van szüksége. Egy 
heti pihenés után mégis Münchenbe megy. 
Itt a Magyar Vöröskereszt képviselőjeként 
irodát nyit és hivataloson megkezdi mű
ködését a magyar menekültek és hadifog
lyok érdekében. Pár hónap múlva, 1945 
októberében Budapestről Münchenbe kor
mánybiztost küldenek, hogy telepítsen ha
za Németországból minden magyart, ö 
nyíltan megmondta az illetőnek, hogy a 
magyar kormányt nem ismeri el, mert az 
szovjet és kommunista befolyás alatt áll. 
Feloszlatta a Müncheni Kirendeltséget, és 
helyette egy független Magyar Jóléti Bi
zottságot alapított, melyet a megszálló ha
tóságok elismertek mint független magyar 
menekültügyekkel foglalkozó szervezetet. 
A szervezetnek sikerült a magyar hadi
foglyok leszerelését meggyorsítani, ellátá
sukat feljavítani és elérni, hogy a ma
gyar menekültek kényszerhazaszállitását 
leállítsák.

A Gondviselés „külön programja", a tü
dőbetegség, közben súlyosbodott és állandó 
kórházi kezelést tett szükségessé. A Vö
röskereszt Ausztriába szállította őt, ahol 
szülei és testvérei menekültként éltek. Ba
jok voltak az ausztriai tartózkodási enge
dély megszerzése körül is. Segítséget csak 
az Osztrák Vöröskereszttől, Innitzer bécsi

BECS

Erről a napról beszélnünk, beszámolnunk 
kell — és majdan emlékeznünk 1993 au
gusztus 22-ére. Már a délelőtti órákban lát
ni] lehetett, hogy ritka vendégek, piros- 
fehér-zöld lobogókkal, nehézselyem temp
lomi zászlókkal, magyar asszonyok és leá
nyok csoportja színpompás nemzeti vise
letben, érkeznek egymás után a térre.

A bécsi magyar egyházközség vezetője, 
Hegyi atya, hívta meg magyar testvérein
ket Szent István napjára Bécsbe. És el
jöttek sokan, azok is — és talán főleg azok 
— akiket hét évtized óta határok válasz
tanak el egymástól és akiknek bezártsá
gáról négy évtizeden át az emberi jogok 
nagyobb dicsőségére — szögesdrótsövé- 
nyek gondoskodtak. Jöttek Budapestről és 
környékéről, Kerepesről, Kistarcsáról, vas
megyei községekből, Sopronból, Szombat
helyről, mindkét Komáromból, különösen 
sokan Pozsonyból és a Duna másik olda
lának falvaiból. És jöttek délről is, ahová 
most annyi( aggódással, oly gyakran száll
nak gondolataink. Onnan jött Hegyi atya 
meghívására Huzsvár László nagybecske- 
reki püspök is, az ún. „Vajdaság" ma
gyarságának egyházi vezetője. Ö celebrálta 
országalapító szent királyunk ünnepén a 
sokévszázados bécsi Dómban a nagymisét, 
amelyen 25 pap koncelebrált és 16 kis- 
pap ministrált. Msgr. Guber, a dóm plé
bánosa üdvözölte a templomot zsúfolásig 
megtöltő magyarokat. A kb. 300 főből álló 
népviseletbe öltözött asszonyok, leányok 
és férfiak zászlóikkal a régi nagy oltár- 

bíborosérsektöl kapott. Közben betegsége 
a tüdőről átterjedt a gerincére is és spe
ciális gyógykezelésre lett szüksége, éveket 
töltött gipszágyban. A svájci kormány ál
tal finanszírozott akció keretében egy sváj
ci szanatórium fogadta be Árosában. Onnan 
1956 szeptemberében gyógyultan távozha
tott.

A gipszágyban töltött éveket arra hasz
nálta fel, hogy a Szovjetunióval és a világ
kommunizmussal kapcsolatos ismereteit ki- 
bővítse. így készült fel az újságírói pá
lyára. A Moszkvából irányított nemzetközi 
kommunista szubverzió, és az e célra lét
rehozott szervezetek (pl. világbéketanács, 
stb.) működése, valamint önnek a lelep
lezése volt a témaköre. 1952 óta közölték 
cikkeit. Hat éven át állandó munkatársa 
volt a Neue Zürcher Zeitungnak és több 
szakfolyóiratnak. Teljes felgyógyulása után 
több svájci lap megbízásából Münchenbe 
költözik mint tudósító és kommentátor. Üj 
életet kezdett.

Egy hónap múlva Magyarországon kitört 
a szabadságharc. Dr. Habsburg Ottó fel
kérésére elvállalja Ausztriában egy Ma
gyar Menekültügyi Szolgálat felépítését és 
vezetését. A Magyar Nemzeti Bizottság 
javaslatára úgy tekintették, mint a szabad 
magyarság képvií>előjét a menekült magya
rok problémáinak, kivándorlási ügyeinek 
intézőjét. 1960-ban kivált ebből a munká
ból és minden erejét az újságírásnak szen
telte. Munkásságával „kiérdemelte", hogy 
különféle elhallgattatás! akcióknak lehetett 
céltáblája. Egy 1989 december 14-én kel
tezett életrajzában így vall önmagáról:

„Hálával tartozom a Mindenhatónak, 
hogy súlyos tuberkulózisomból kigyógyulva 
bírtam a munkával járó strapát. Terve
met, hogy az ország felszabadulása után 
haza megyek, hogy otthon halhassak meg, 
nem tudom már megvalósítani. Ennek elle
nére boldog a szívem, hogy a kommunista 
uralom összeomlását és a szovjet meg
szálló csapatok hazánkból való kivonulá
sának kezdetét, ha távol is szülőhazámtól, 
de megélhettem. Hálát adok Istennek, hogy 
a háborúi befejezését követő naptól fogva 
hazámért és népünkért, egy szabad, ke
resztény tradíciónkra felépülő közös Euró
pa megszületéséért küzdhettem. Azt is kö
szönöm a Mindenhatónak, hogy erőt adott 
számomra a legnehezebb időkben is, hogy 
megmaradjak annak, aminek születtem: 
magyarnak!

Remélem, sikerülni fog az új magyar 
kormánynak az átvett romokból egy új, 
demokratikus boldog Magyarországot fel
építeni, melynek alapját a keresztény er
kölcsök és az évszázados európai tradí
ciónk fogják képezni... Adja a Minden
ható, hogy mai politikusaink el tudják 
érni ezt. Isten áldja a magyart!"

ANDRÁS IMRE SJ 

kép előtt félkörben helyezkedhettek el, így 
mindenki láthatta őket.

A szentmisén a Budapestről érkezett le
heltéri templom és plébánia nagyszerű 
énekkara templomi hangversenynek beillő 
szereplése fokozta az áhítatot. Ezernyi 
szem könnyezett, amikor felhangzott az 
ősi] fohász „Boldogasszony Anyánk ... ne 
feledkezzél el szegény magyarokról" és a 
mise végén a Székely és a magyar Him
nusz. Ezrek álltak imádságos lélekkel Szent 
István királyunknak csontereklyéje előtt, 
amelyet művészi kivitelű, a Szentkorona 
másával ellátott díszes szekrénykében 
őriznek és hagyományosan minden év 
augusztus 20-án az oltár elé helyeznek. A 
szentmise után a bécsi magyar egyház
község a közeli Német Lovagrend temp
lomának udvarára agapéra hívta meg a 
többezernyi vendéget.

Az ünnepség utolsó ^műsoraként" a Dóm 
előtti téren a magyar csoportok a bécsieket 
népi táncokkal, édes-bús és vidám magyar 
dalokkal ragadtatták el. Csak néhány pél
dát említhetek: a pogrányiak tánccal és 
énekkel, a szenciek és a vámosladányiak 
aranyos gyermekcsoportjaikkal szerepel
tek, míg a boldogfaiak tüzes magyar tán
cokat, a ledéciek menyecsketáncot jártak, 
a dunaújfalusifik és a gutoriak férfi ének
kara a magyar népdalkincs legszebb szá
mait adták elő. A dalnak és táncnak, a 
nagy nézősereg tapsaitól egyre jobban fel
tüzelve, csak nem akart vége lenni, az 
engedélyezett délután öt óra helyett fél
hét is volt, amikor elhangzott az utolsó 
dal.

Régen volt Bécsnek ilyen felemelő, em
lékezetes Szent István ünnepe.

Csermőy-Schneidt Ottó

GRÁC

A „Christiana Hungária" — Keresztény 
Magyarok Egyesülete idén is megrendez
te — immár a 43. — Szent István napi 
megemlékezését, az egyesület 1949-ben tör
tént megalapítása óta. Az ünnepélyt szo
kás szerint a 20-a utáni első vasárnapon, 
22-én tartottuk. Nyers atya 10 órakor ün
nepélyes szentmisét mondott a Szenthá
romság templomban, ezt követően az „Erz- 
herzog Johann" szálloda szépen feldíszí
tett különtermében volt az ünnepély. Mar
ton titkár üdvözölte a megjelenteket, töb
bek között a Magyar Köztársaság bécsi 
nagykövetségének képviseletében megje
lent Farkas Miklós követség; tanácsost és 
feleségét. Az ünnepi beszédet Mayer fő
titkár mondta el magyar és német nyel
ven. Utána dr. Farkas Miklós átadta a 
nagykövet üdvözletét, az ő nevében is biz
tosította az egyesületeket támogatásáról, 
szívén viselve azok működését. Az ünne
pély a Himnusz eléneklésével zárult. MR.

BUDAPEST

Szent István ünnepén, augusztus 20-án, 
a budapesti Szent István bazilikából in
dulva, ezévben is sor került a hagyomá
nyos Szent Jobb körmenetre. Előtte Paskai 
László bíboros prímás, esztergomi érsek 
szabadtéri szentmisét mondott a Bazilika 
előtti téren összesereglett több tízezres tö
meg számára. Jelen volt Achille Silvest- 
rini bíboros, a keleti szertartásé katolikus 
egyházak pápai kongregációjának prefek
tusa, Angelo Acerbi érsek, apostoli nun
cius, Szlovákiából Dominik Tóth segédpüs
pök, Erdélyből Tempfli István, Nagyvá
rad püspöke és számos főpásztor a környe
ző országokból. A világi hatóságokat Göncz 
Árpád köztársasági elnök és a kormány 
több tagja, a fővárosi önkormányzatot 
Demszky Gábor főpolgármester képvisel
te. A külföldi vendégek között résztvett 
az ünnepen és a körmeneten is Habsburg 
Ottó főherceg feleségével és legidősebb fiá
val. A szentmise előtt Paskai bíboros meg
áldotta azt a négy harangot, amelyet Pas- 
sau, Bamberg és München városának egy
házi és világi] szervezetei ajándékoztak a 
Szent István bazilikának a II. világhábo
rúban a német hadsereg által elvitt haran
gok pótlására.

Toka] városa dr. Habsburg Ottót 
díszpolgárává választotta. /Íz igelitur
giával kezdődő ünnepséget június 28-án 
a helyi templomban tartották.
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Apróhirdetések
SPÓROLJON ADÓT! Attraktív befekteté

sek egész Németországban már 3000 DM-től. 
Lakások, házak, szállodák, irodák és telkek 
Magyarországon. Ingyenes financ-analízis. Né
metül és magyarul beszélünk. Vermögensan- 
lagen / Immobilien Rutter: ® 089/39 02 59. 
Fax: 089 / 55 76 51 (Németország).

ELADÓ! RÉVFÜLÖP! Gyönyörű, csendes 
helyen, a Balaton északi oldalán, 3 szintes ház, 
5 szoba, 2 konyha, 3 fürdőszoba, központi
fűtés, garázs és 2 nagy terasz, 359 m2, tele
fon, kábel-műholdas tv-vel felszerelve, szép 
balatoni kilátással. Érdeklődés: ® (D) 0208/ 
49 78 35.

GARZONLAKAS BUDÁN hosszabb időre 
kiadó. ® (D) 0 23 73 / 55 16.

Eladó, vagy budapesti lakásra cserélhető, 
Cegléd városközpontjában levő két, különbe- 
járatú szoba komfortos lakásból álló házrész. 
Érdeklődni lehet: 2*  (D) 069 / 88 74 78 Rieger.

A Balatonhoz közel, telefonnal, központi
fűtéssel, melléképületekkel és nagy kerttel, 4 
szobás ház, olcsón eladó. Érdeklődni lehet: 

(D) 075 64 / 25 27.
Hazatelepülni szándékozók figyelem! Pest

erzsébeten, zöld övezetben 100 m2-es családi
ház, közművesített, 40 m2-es oldalgarázzsal 
eladó. Irányár: 4 millió ft. Érdeklődni lehet 
Magyarországon: Nagy Bálint, 2711 Tápió- 
szentmárton, Pf. 20 címén. 069/34 38 27 
(D) G. Bausch.

BEATRIX PANZIÓ! H-1021 Budapest, Szé- 
her út 3. Tel./Fax: 0036-1-17 63 730. Szere
tettel várjuk az „Év panziója" díjat nyert csa
ládias szállodánkban, zöldövezetben, de kö
zel a központhoz. Szállodai színvonal — fél
áron!

MAGYARORSZÁGI INGATLANOK közve
títése, igények szerinti keresése. Fax (D) 089/ 
5 43 81 47.

VIDEOKAZETTÁK CSERÉLÉSE !
Amerikai - kanadai szisztémáról magyar rend
szerűre, vagy fordítva, 24 óra alatt. Küldje 

videóját szeretteinek !
VIDEOFILM

a Szentatya magyarországi látogatásáról,
2 órás színes műsor, ára 23 $ portóval együtt. 

KAPHATÓ
a történelmi Magyarország színes térképe, az 
ország és a vármegyék címereivel, plasztikkal 
védett kartonon, 22 x 32 nagyságban, portóval 

20.— $ a következő címen: 
MAGYAR NAPLÓ — VIDEÓ DEPT.

P. O. Box 822, Daytona Beach, FL 32115, USA.

AUSZTRÁLIA!
Ha magányos életébe már beleunt, van 
világviszonylatban nagyra becsült ma
gyar nyelvű TÁRSKERESŐ szervezet, 
mely bizalommal segítséget tud nyújtani 
önnek is. Információért levélben küld
jön: 5 US $, 10 DM, 4 £, 50 SK, 10 SFr., 
50 Ffr., vagy 80 ÖSch. Légipostái költ
ségekre az alábbi címre: „GLOBALCON- 
TACT" „EG 2S 93“ P. O. B. 325, SUN- 
SHINE, VICTORIA 3020, AUSTRALIA. 
Kérüjk a borítékra és a levélben címzé
sét nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan 

írni.

Megjelent 1 Megjelent I
BOGYAY TAMÁS:

Magyarország története távlatból 
a Mérleg, Bécs-Budapest-München 
kiadásában. 184 o., 4 térképpel, kar
tonkötésben. Kosáry Domokos, a 
Magyar Tudományos Akadémia el
nöke előszavával. Ara 15.50 DM + 
portó.
Megrendelhető a KUPA, Distelfink- 

weg 21, D-81249 München címén.
Clzenetrögzítő/Fax: 0049 89 8 64 35 73.

MAGYAR VIDEÓK 30.— DM-től, ADAMFI,
Pf. 29, D-52001 Aachen, ® Fax (0241) 17 33 55.

Két könyvújdonság! 
Szamosi József:

VIRAGOSKÖNYVEM
— színes riportok a természetből — 

64 oldal, 14 színes kis képpel
PASZIÁNSZ

— Csevegések, játékok, napló (1945-46) —
172 oldal, 13 képpel (5 színes). 

Egy-egy könyv ára portóval 20.— DM 
(bankjegyben). 

Megrendelhető a szerző címén: 
Elektrastr. 7/b. 81925 München.

UJSZERU ÉLETBIZTOSÍTÁS AZ NSZK-BÁN! 
Tőkebiztosítás bizonyos súlyos betegségeknél.
Például: 35 éves férfi, lejárat 65 éves korban 

biztosítási összeg 100.000 DM, díj 250 DM 
kifizetés lejáratkor 210.000 DM.

Telefon: 089/55 36 12
Dipl.-lng. Sándor Magyar

APRÓHIRDETÉSEK
Budán, közel a Várhoz és a metróhoz, mo

dern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó. Te
lefon: 01 341 46 24 vagy 093 33 20 34 (Svájc).

Csinosnak mondott magyar nő, 45 éves, 167/ 
57 kg., vöröshajú, zöldszemű, jelenleg Német
országban dolgozó, megismerkedne korban hoz
záillő, intelligens, káros szenvedélytől mentes 
férfival. Lehetőleg fényképes leveleket „Tavaszi 
találkozás" jeligére a kiadóba kérem.

MINDL EDITH, hites fordító, fordításokat 
vállal. Schwarzenloher Str. 9, 90469 Nürnberg, 
® (09 11) 48 17. 55.

Benacka - Goldschmidt Mila, hites fordító, 
fordításokat vállal: magyar-német, német
magyar, magyar-angol, angol-magyar, német
szlovák, szlovák-német nyelvre. Cím: Chalet 
Lohalten 320 D, 3804 Habkern, Schweiz.

4-kötetes magyar breviárium kapható. Meg
rendelhető: Ft. Hegyi György címén. Ára: 
100.— DM + 10.— DM portó; vagy 80.— 
US S + 10.— S portó.

A Keleti-tengernél működő csárdámba ke
resek magyar szakácsot egész éves munkára. 
Jelentkezéseket fényképpel és szakmai-önélet
rajzzal a kiadóba kérek. Jelige: „Szerénység".

Budapest, V. kerületben összkomfortos la
kás 120 m2, valamint Motel a Mátrában el
adó. Telefon: (D) 079 04/76 37 (8—16 óráig) 
és 079 51/2 67 46 (17—20 óráig).

Német nagyvárosban élő, egyedül álló, füst
ős szeszmentes, sportos megjelenésű, megbe
csült mérnök, 50/181/80, keresi egyedülálló, 
nemdohányzó, németül beszélő, karcsú hölgy 
ismeretségét házasság céljából, 41 éves korig. 
Válaszlevelet „Műt und Wille" jeligére a ki
adóba kér.

Frankfurt közelében élő, 44/179 / 76, káros 
szenvedélytől mentes férfi, társaság hiányá
ban, megismerkedne korban hozzáillő, meleg
szívű hölggyel. Jelige: „Terád várok!"

Jómegjelenésű, kellemes természetű, 49 éves, 
170 cm magas, minden szenvedélytől mentes, 
rendezetten élő, őszinte, sportos férfi, tartós, 
őszinte kapcsolatot keres. Jelige: „özvegy" a 
kiadóba.

Németországban élő villamosmérnök, infor
matikus, 37 éves, 185 cm magas, özvegy férfi 
keresi hozzáillő természet- és állatbarát hölgy 
ismeretségét. Jelige: „Házasság".

Komoly kapcsolat reményében, ezúton ke
res ismeretséget, Nyugat-Európában élő, csi
nos, özvegy hölgy, 55 éves korig. Fényképes 
választ várok, „Együtt egymásért" jeligére.

Svájcban élő magyar férfi, 60 éves, kere
si korban hozzáillő intelligens hölgy ismeret
ségét házasság céljából. Jelige: „Fehér rózsa".

Franciaországban élő, vonzóan fiatalos, kar
csú hölgy keresi korrekt úriember ismeretsé
gét 60 éves korig. Jelige: „Orient expressz".

Mezőkövesd Zsórifürdőn eladó! 800 m2-es 
telken 160 m2-es, kétszintes, telefonos nya
raló, garázzsal, 5 percre a fürdőtől. Érdeklő
dés: Dr. Török, 0036-40-31 14 89 számon 9-től 
16 óráig.

ANNEMARIE SCHWARZ hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német -magyar for
dítást és tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is.) 40477 Düsseldorf, Duisburger Str. 26. 
Telefon: (0211) 4 98 12 88.

„ T É T É N Y “ Ungarische Spezialitaten 
Kreitmayrstr. 26 - 80335 München

Telefon: (0 89) 1 29 63 93
Badacsonyi szürkebarát 7.50
Badacsonyi kéknyelű 7.10
Csopaki rizllng 6.80
Debrői hárslevelű 6.80
Bogiári Chardonnay 7.50
Alföldi olaszrizling 6.20
Villányi burgundi 7.50
Soproni kékfrankos 6.80
Tihanyi kisburgundi 7.50
Cabemet Savignon
Alföldi kékfrankos rosé 6.20
Alföldi rosé 6.20
Tokaji szamorodni 12.50
Tokaji aszú 3 puttonos 14.50
Tokaji aszú 4 puttonos 16.50
Tokaji aszú 5 puttonos 19.50
Kecskeméti barackpálinka 29.—
Cseresznyepálinka 25.50
Vilmos körtepálinka 29.—
Császárkörte 21.50
Unikum 27.50
Szilvapálinka 22.50
Hungária brut 12.—
Grand Couvee 13.—
Tarhonya, kockatészta nagy 
Paprika káposztával

3.80
5.—

Paprika káposztával 11.—
Májas-, véres hurka, disznósajt per 
Tokaszalonna

kg 12.50
15.—

FUstöltszalonna 10 —
Tepertő 10.—
Friu kolbász 16.—
Házi kolbász 23.—

* üveg árat nem szállítunk I •

Schillerstr. 51
Fax: 089/59 74 88

80336 München

APOLLO 
DEMENAGEMENTS 

Szállítási vállalat 
Szállítások belföldre és külföldre, ten
gerentúlra — légiszállítással is —■ köl

tözködés, bútorraktározás, külföldi 
szállítmányoknál a vám elintézése. 
Ömzcs nyugati és keleti államokba 

oda és vissza szállítunk!
Magyaroknak árkedvezmény!
APOLLO DEMENAGEMENT

4 bis, route des Jeunnes 
CH - 1211 Génévé 26 

Telefon: 022/3 43 22 46. 
FAX 022/ 3 42 24 75

Magyarul is beszélünk!
Privát cím: Keresztes László 

58, route Veyrler, 
CH-1227 Carouge / Génévé 

(£• 022/3 42 98 36 este (7 óra után).

Kiadóhivatalunknál kapható:

Lourdes-i zarándokkönyv (dr. Szabó Jó
zsef összeállítása) 7.— DM

Lourdes — Bernadett nyomdokain (kb.
140 színes képpel) 25.— DM

Lourdes (videokazetta magyarul, 50 per
ces, VHS, PÁL) leértékelve 30.— DM 

Az irodalom világa. Irodalomelméleti 
alapvetés, 100-nál több vérslllusztrá- 
cióval, kb. 300 oldal, vászonkötésben.

10.— US ? 15.— DM
Patrona Hungáriáé, színes zománcjelvény 

3.— DM 
Szállításnál + portóköltséget számítunk.

Megrendelhető:
Ungarische Katholische Delegatur 

ÉLETÜNK kiadóhivatala
Landwehrstr. 66, D-80336 München.

RUPP LASZLÖ hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 
németről amgyarra. 80336 München, Goethe- 
straBe 32.

LOURDES-I KERESZTÚT 
magyarul beszélő videokazetta 

Ara: 30.— DM postaköltséggel.
Kapható: az ÉLETÜNK kiadóhivatalánál, 

Landwehrstr. 66, 80336 München.

Vállalatunk új programja I 
BUDAPESTI MAGÁNLAKÁSOK 

BÉRBEADÁSA 1 
Nagy választékban rendelkezünk pesti 

és budai lakásokkal és azokat 
szombattól szombatig kiadjuk. 

Legyen független budapesti tartózkodása 
alatt I Akár mint hazalátogató, akár 

mint üzletember a legkényelmesebb és 
a legolcsóbb lakásmegoldás ! 

Kérje részletes tájékoztatásunkat 1 
MflflnilC 63303 Dreieich-Offenthal 
rlUyilU) Postfach 60 II 02 

GMBH 2*  (060 74) 6 70 66 
Fax: (060 74) 6 70 69

ÚJ POSTAI IRÁNYÍTÓSZÁMUNK 
1993 július elsejétől: 

D-80336 München.

MAGYAR SZENTMISÉK
BÉCSBEN minden vasár- és ünnepnap 10.30 

órakor, a Német Lovagrend, Arpádházi Szent 
Erzsébetről elnevezett templomban. Első kerü
let, Singerstr. 7. szám, (Deutsch-Ordenskirche). 
A templom bejárati ajtaja a kapun belül jobb
ra. Hegyi György lelkész

GRACBAN a hónap első vasárnapja kivéte
lével minden vasár- és ünnepnap tartunk szent
misét, 10 órakor a Szentháromság templom
ban, SchloBbergplatz (a Kastner öhler áruház 
közelében), melyre a Grácban és Stájerország
ban élő és ide látogató magyarokat szeretettel 
hívja és várja P. Nyers János lelkész

PÁRIZSBAN minden vasárnap 11 órakor: 
Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert 
Thomas, 75010. Metró: République és Jacques 
Bonsergent.

ZÜRICHBEN minden vasár- és ünnepnap 
10,15 órakor, a Szent Antal templom alagsorá
ban, Minervastr. 60. Vizauer Ferenc lelkész

MÜNCHENBEN minden vasár- és ünnep
nap 10.30 órakor a Damenstift-templomban.

Dr. Cserháti Ferenc plébános
ROSENHEIMBEN minden hónap 2. és 4. 

vasárnapján a Rossacker-kápolnában.
Fehér István s. lelkész

Münster-, Paderbom- és Osnabrück egyház
megyékben mindenütt havonta egyszer. Első
vasárnap: HAGENBEN 10,30 órakor a St. Jo
sef Hospital kápolnájában MENDENBEN 
15,30 órakor a Heilige Kreuz templomban (Bat- 
tenfeld). Második vasárnap: OSNABRÜCK- 
ben 11,00 órakor, Pernickel-Mühle, Mühlenstr. 
Harmadik vasárnap: BIELEFELD, 15,30 óra
kor a St. Josef templomban, August-Bebel-Str. 
9. Negyedik vasárnap: MÜNSTERBEN 11.00 
óraikor a Ferencesek templomában Hörsterplatz. 
MARLBAN és ARNSBERGBEN külön meg
beszélés szerint. Missziónk telefonszáma: (0251) 
3^65jn^JBagossy_jitya.

ÚJ CÍMÜNK !
Róm. Kát. Egyházi Szeretetszolgálat, H-1117 
Budapest, Karinthy F. út 5, fsz. 3. Telefon- 
0036 11666 429.

ÉLETÜNK
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Magyar Katolikus Főlelkészség 
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ELŐFIZETÉS:
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vagy ennek megfelelő r-al-jta. 

Tengerentúlra légipostával DM 40.—
Lapzárta minden hónap 15-én 

Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk nL
Postgiroamt München: 

Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Seeisorge, Sonderkonto

Erscheint limai lm Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmbH- 

FerchenbachstraBe 88 ■ 80995 München.

Beilagenhinweis: zu dieser Auflage Iiegt 
zeitweise eln RUNDSCHREIBEN bei. 

A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE I
Befizetéseket és átutalásokat postacsekk 
kontónkra kérünk! Kath. Ungarn-Seel- 

sorge München, — Sonderkonto: 
Postgiroamt München,

Konto-Nr.: 606 50-80 3. BLZ 700 100 8 0.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetőéi díjak 1999. október 1-től: 

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

Jelige portóra! IW (L—
Külön kívánságokat esetenként áracini. 
üzlet! hirdetések soronként DM 8.—
Nagybetűs (ké.taores) sor DM 15—
Keretben megkezdett 5 cm-ktet DM HL— 
Kéíhasábcsi hirdetés az fiászeg kétszeres 
Egymásután háromszor! hirdetés esetén 

1» százalék kedvezmény.
Egymásután hatworl hirdetés esetén 

M százalék kedvezmény.
Egy évi hirdetés Mátén 75 *lt  kcdvewBéey

Hirdetések határideje minden hónap 15-fc 
beflíetre!

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség vélemény 
nek. — Kéziratokat nem őrrünk taeg és 

nem küldünk vissza.

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE I

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnké:- 
Joseph DANI, Deer VaHey, P.O.Box 43126, 
Calgary, Alta T 2 J 7 A 7, Canada.

A címére küldött csekken feltüntetendő 
„ÉLETŰN K“. Kérjük szíveskedjenek • 
fenti címre, ne Münchenbe kőiden1 a 
csekket Itt egyenkénti beváltásnál « 40.— 
DM-bőI 8.— DM-et levonnak a bankban. 
Előfizetési díj egy évre 17.— US $ + 15.— 
US $ portó. A lapot továbbra Is München! 
postázzuk.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat I 
JOSEF UDVARHELYI 2*  (0 911) 35 79 21 

Virchovstr. 45. 90409 Nürnberg.

DIÓSZEGHY TIBOR, -hites tolmács és for
dító, magyar-német és német-magyar, vala
mint fordítói szolgálat hitelesítéssel minden 
más nyelvterületen. Németországban felvilá
gosítás hétköznapi problémák esetén. D-41462 
Neuss, Daimlerstr. 249, (02131) 54 13 17.

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL 1 

| • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE ! • |
| Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
t befizetése után tudunk közölni I
♦ •

CÍMVÁLTOZÁS:
Magyar Caritász Központ, Bartók Béla 

út 30, H-1111 Budapest. 1650 979. Fax: 
1650 979. Postacím: Pf. 239, H-1517 Buda
pest


