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SÓLYMOS SZILVESZTER OSB:

A felújított Millenniumi Emlékmű
Pannonhalmán

A magyar honfoglalás 1100. évfordulója egyúttal Pannonhalma jubileuma 
is, minthogy Géza nagyíejedelem 996-ban telepítette Pannónia Szent Márton he
gyére ez itáliai bencéseket. így az első magyar iskola is ezerszáz évre tekinthet 
vissza, belőle lett a magyar művelődés legrégibb s egyik legerősebb fellegvára. 
De kiemelkedő eseménye a mostani jubileumi évnek a Pannonhalmán 1896-ban 
felállított és most restaurált ezredévi emlékmű felavatási ünnepsége. Szóljunk 
itt erről bővebben is:

A pannonhalmi Millenniumi Emlékmű
vet a honfoglalás ezer éves emlékére hat 
másik emlékművel együtt (az alábbi he
lyeken: Dévény, Nyitra, Munkács Brassó, 
Zimony, Ópusztaszer) 1896-ban állította a 
nemzet.

Pannonhalmára azért került az emlék
mű, mert a nem messze lévő Bánhidán 
volt az utoló csata, amellyel befejeződött 
a honfoglalás és itt létesült száz évvel 
később az ország első monostora.
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István király
(Részlet)

Jött volna Vajk: lett volna ünnep, 
lóáldozás, nagy áldomás, 
országos nagy szer, hadijáték, 
fejedelem magasztalás.
Feje fölé emelte volna 
a hét vezér Gejza fiát, 
Etele, Álmos, Árpád vérét, 
Isten kardját és ostorát.

Jött volna kisded kísérettel 
István, az új fejedelem, 
rajtaütöttek volna, mint egy 
tolakodó idegenen.
Megölték volna a keresztényt, 
az „árulót", a „németet", 
s folytatták volna pusztulásig 
a régi pogány életet. ..

De jött István vasas sereggel, 
rengett a föld, amerre járt, 
s elszánt hadak keltek a földből, 
a népből, mely vezérre várt; 
a népből, mely már Azov partján 
keresztet hordott tarsolyán, 
és szívében örök országot, 
gyónt-áldozott, nem volt pogány.

Jámbor keresztény fejedelmet 
akart a nép s mint Messiás, 
mint télre tavasz és halálra 
örök élet, feltámadás, — 
úgy jött az ifjú, Árpád vére, 
Gejza fia, István, az úr, 
s kelt a sereg, mint kikeletkor 
kél a vetés a föld alul.

Leverte Koppányi, le Gyulát is 
s király lett István, koronás, 
kardját rettegte, békejobbját 
kereste Róma, Bécs, Bizánc.
Egy testté forrt egy fő alatt 
a hét, a nyolctörzsű magyar, 
s népet nemzettel egyesített 
István jobbjában a jogar.

Egy lelket öntött egy testbe 
az egy — hit... így lett e haza 
pogányok ellen a keresztény 
szentegyház védő paizsa. 
így tűzött országa elé 
István magasztos, messze célt, 
s a magyar nép siratja máig 
a nagy királyt, a bölcs vezért. —

Erdélyi József (1897-1978)

1724 óta az Emlékmű helyén, a hármas 
halom közül a középsőn, Kálvária-szo
borcsoport állott, mellette a máig látható 
Szentsír kápolnával. A Kálváriát 1896-ban 
azért helyezték mostani, kicsit félreeső 
helyére, a Boldogasszony kápolna nyuga
ti oldalára, hogy a Millenniumi Emlék ke
rüljön oda.

Az emlékművek felállításának legaktí
vabb szorgalmazója Thaly Kálmán volt, 
akinek hazaszeretete a kuruckor tanul
mányozásán forrósodott fel. Thaly szemé
lyesen jött Pannonhalmára, hogy meg
nyerje a konventet a Kálvária áthelyezé
sére. A nagy nemzeti lelkesedés köze
pette nehéz lett volna ellenállni a kérés
nek. Maga az apátság is érezte, hogy 
sorsa összekapcsolódott a nemzetével, 
és részt kell vállalnia az országos ün
neplésben. A rendi közösség egyébként 
Fehér Ipoly főapát javaslatára már 1894- 
ben elhatározta, hogy a millenniumra im
pozáns Szent Asztrik szobor felállításá
val együtt hódol a honalapításnak és a 
kereszténység felvételének jubileumán. A 
főapát 1896 áprilisában körlevélben for
dult a rend tagjaihoz, többek közt ilyen 
szép szavakkal:

És mi magyar benczések, kik hazánk 
ezeréves múltjának egyik tényezője 
voltunk, kik otthon álltunk, nem 
ugyan a honfoglalás, de a honalapí
tás munkásai között, kiknek anyate
lepe, Pannónia szent hegye, maga előtt 
látta legördülni a tíz századnak ki
lenc utolsóját összes tartalmával: el
mulaszthatnánk-e mi a visszapillan
tást a saját múltunkra avégből, hogy 
azt jövőnk számára megtermékenyít
sük . .. ?

Mivel a millennium évéhez igazában kö
zel volt az 1900-as év, mint a magyar 
kereszténység 900. éves jubileuma, a 
honfoglalás és a kereszténység felvéte
lének gondolata valahogy egybeolvadt a 
bencések elgondolásában is. A Millenni
umi Emlékmű felállítása végül is egy ki
csit megkésett, minden bizonnyal az ott 
lévő Kálvária áthelyezése miatt. A főün
nepen ugyanis, 1896 augusztus 26-án 
csupán az alapkőletétel történt meg or
szágos ünnepség közepette. Budapest
ről különvonat hozta az előkelőségeket. 
A pannonhalmi állomásról a vendégek 
200 kocsin hajtottak fel a Várba. Az út 
két oldalán sorakoztak fel zászlókkal a 
tanuló ifjúság és a győri helyőrség kato
nái. A Várban pedig mozsárágyúk dur
rogása fogadta a notabilitásokat. A Te 
Deum-os szentmisét Fehér Ipoly főapát 
pontifikálta Halbik Ciprián tihanyi és Vil

lányi Szaniszló bakonybéli apát segédle
tével .

Ezután az egész vendégsereg kivonult 
az emlékmű tervbevett helyére, hogy ta
núja legyen az alapkőletételnek. Wlasich 
Gyula miniszter mondott ünnepi beszé
det. Egyik mondata ma is nagyon idő
szerűen hangzik: „Attól függ fennmara
dásunk: meg tudunk-e felelni a minden 
ízében magyar és mégis minden ízében 
nyugati művelődési feladatnak, amely vi
lágtörténeti missziónk".

Az alapkőbe elhelyezték az alapítás 
körülményeit megörökítő okmányt. Ebben 
többek között ezek olvashatók:

■ .. itt alapította első királyunk Szent 
István, Szent Benedek Rendjének any- 
nyi viharok után ma is büszkén álló 
monostorát, amelyben a hit világa 
mellett a tudomány és a hazaszeretet 
öröktüzű lángja ég... És tanúsítsd te 
emlék kegyeletét e kornak a múlt idők 
iránt, a jövőbe vetett biztos remé
nyét egy új évezred küszöbén, amely
nek megőrzés és emlékezés végett ön
érzettel add át... És állj, amíg a haza 
áll és nemzet él e földön!

Az emlékmű épületét Bérezik Gyula 
mérnök, műépítész tervezte. — Maga az 
emlékmű egy 26 méter magas kupola
csarnok volt, a korra jellemző klasszicista 
stílusú épület. A négy méter magas tam- 
bur (kupoladob) felett emelkedett a kí
vülről bronzlemezekkel fedett kupola, a- 
melyet a Szent Korona rézlemezből dom
borított, 3,2 méter átmérőjű mása zárt 
le. Szepesi Sándor budapesti műhelyé
ben készült. - A kupolacsarnok bejárata 
feletti timpanonban Bezerédy Gyula alle
gorikus domborműve hirdette az „Éle
tünket és vérünket a hazáért" eszmét: a 
magyar férfiak kardjukat, az asszonyok a 
gyermekeiket teszik a haza oltárára.

Az emlékmű kupolájának belsejét Lotz 
Károly tanítványainak festményei díszí
tették. A témákat igazában Thaly Kálmán 
adta meg. A négy nagyobb felületre a 
következő ábrázolások kerültek: 1. Árpád 
a bánhidai csata után fellovagolva a 
Szent Hegyre, birtokba veszi Pannóniát. 
2. Asztrik apát átadja Szent Istvánnak 
a Rómából hozott koronát. 3. Bouillon 
Gottfried átvonulást kér Kálmán király
tól keresztes hadai számára. 4. Oros apát 
megvédi Pannonhalmát a tatároktól.

Meg kell állapítanunk, hogy az emlék
mű alig tíz év után már javításra szorult. 
Az időjárás kikezdte az épület tetőzetét, 
és a beázás szinte teljesen elpusztította 
a kupola festményeit. A Műemlékek Or
szágos Bizottsága (MOB) az apátsággal 
megállapodva végül is 1937-ben úgy dön
tött, hogy a kupolát meg kell szüntetni, 
és az emlékmű lapos tetőt kapjon, belül 
kupolás kiképzéssel.

Az épület kifestésére a MOB, Aba No- 
vák festőművészt kérte fel. Témája: Szent 
István országalapltása és Pannonhalma 

(Folytatás a 3. oldalon)

Imaszándékok
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI 

JÚLIUSRA

1.
Imádkozzunk az állandó diakónuso

kért, ugyanúgy a pasztorális szolgálat-, 
bán működő munkatársakért, hogy 
merjék szolgálatukat merészen végezni.

Az ősegyházban is hamarosan átvet
tek a hívők különböző szolgálatokat, 
amelyekre szükség volt. A katakomba
évszázadokban fontos volt az „ajtón
álló” szerepe: a véletlenül arra tévedő, 
vagy üldözések idején a keresztényeket 
kereső személyek feltűnését idejekorán 
jelentette az ünneplő híveknek. Azok 
idejében eltűnhettek a „kereső” szemek 
elől.

Liturgikus szolgálatot teljesítettek a 
„gyertyavívők”, a lektorok (felolvasók) 
és az akolitusok (tömjénhordozók). E 
szolgálat mindegyikére szenteléssel jogo
sították őket: az úgynevezett négy alsó 
papsági szenteléssel.

Ezek közül csupán a felolvasói ma
radt meg korunkban, a többit ministrán- 
sok vagy akárki végezheti, immár szen
telés nélkül is.

Megmaradt a szubdiákonus és diáko- 
nus-szentelés a papszentelés előtt. A dia
kónus szolgáltathat ki szentséget és szen- 
telményeket, de nem misézhet, nem 
gyóntathat, nem bérmálhat és nem szen
telhet papot. Ahol viszont nem tud min
den vasárnap misézni egy pap, a diakó
nus végezheti az igeszolgálatot és áldoz- 
tathatja a híveket. Az ige szolgálatához 
hozzá tartozik a magyarázó szent
beszéd is. ,

Posztmodernnek nevezett korunkban 
újabb szükségek jelentkeztek: hitoktatás, 
a különböző csoportok önálló életének 
szervezése s ebben a vallási problémák 
folyamatos megbezsélésének igénye: if
júsági egyesülésekre — ezen belül a föld
műves-ifjúsági csoportok vidéken, város
ban a tanuló-ifjúság, ipari központok
ban a munkás-ifjúság csoportjai — de 
plébániai ünnepségekre, idősebbek klub
jára, „családi csoportokra”, cserkészetre 
(többek mellett) szükség van.

Mindezeket gondozni kell vallási fej
lődésükben. Ezt a munkát vállalják a 
pasztorális segítők. Útjukat nem mindig 
könnyű helyesen választani, hogy elke
rülhessék a ,kisebb papi másolatot”, de 
a különcködő túlzást is, mégis megfele
lően végezzék munkájukat.

2.

Imádkozzunk, hogy a Latin-Ameriká
ban növekvő hivatások az egyes közös
ségeket misszionárius örömre gyújtsák.

Örömhír: Latin-Amerikában szaporo
dik a hivatások száma. Lesz több áldo
zópap, megoszthatják a nehéz munkát 
olyan területeken is, ahol a lelkész 30- 
40-50 helységet lát el egymaga. A kisebb 
helyekre évente kétszer-háromszor1 jut 
csak el vándorlásai idején. ■

Aki együtt tud érezni az Egyházzal, 
mint Jézustól rendelt „lelki Édesanyá- 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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ökumenikus szellemével korát két év
századdal megelőző erdélyi prédikátor, 
a magát „bujdosó magyarnak nevező 
Bőd Péter 1757-ben napvilágott látott 
Szent Heptokrates című ünneptörténeté
ben a hetedik hónap tárgyalásánál föl
veti a kérdést: Miért neveztetik ez a 
hónap Szent Jakab havanak? Majd foly
tatja: Jakab apostolról akinek neve es 
ünnepe ebben a hónapban fordul elő. 
Különben azt is megjegyzi, hogy a Ró
mai Senatus nevezte el júliusnak Julius

IMASZANDÉKOK

(Folytatás az első oldalról.) 
val", az egyénileg is, egyházi közössegé
ben is tud szívből örvendezni a lelkigon
dozók gyarapodása láttán.

Nyugat-Európában az Egyházzal való 
együttérzés — „sentire cum Ecclesia” — 
s az efölött keletkezett öröm majdnem 
kiveszett. Tisztelet a kivételnek. Helyet 
adott az „egyiitt-kritizálás” kárörömé
nek. Talán azért, mert a mondás szerint 
„a legszebb öröm a káröröm”? Akár
milyen szépnek tarthatja valaki, az igazi 
öröm a lelki gyarapodás öröme. Több: 
„misszionáriusi öröm”. Magunk is imád
kozhatunk érte . . .

AUGUSZTUSRA

1.

Az Egyháztól eltávolodottakért imád
kozzunk: találják meg a vissza vezető 
utat.

Sok oka lehet, ha valaki eltávolodott 
az Egyháztól. Csalódottak, akik túl so
kat vártak — vagy mást vártak — mint 
amit az Egyház tud nekik adni. A hit
ben és az Isten iránt nyilvánuló szeretet
te lusták. Akik maguk akarnak urak 
lenni s nem tűrnek meg más urat maguk 
felett... Ügy gondolják: Isten a paran
csok által megfosztja, sőt kifosztja őket 
— ha engednék ... Vagy csodát, vagy 
semmit sem várnak Istentől... „Lebe
szélték” őket s ez oly kényelmes .. .

Miután Isten „nem hajlandó” kíván- 
ságaiknak-követelésüknek eleget tenni, 
„megbüntetik” Istent. Legalábbis így 
gondolják. Nem jut eszükbe, valójában 
magukat büntetik meg, mert megvonják 
magukat Istentől. Ezt pedig modernnek, 
felvilágosultnak, liberálisnak ... tartják.

Ember nem téríthet meg akarata, dön
tése ellenére egy másikat. Csak Isten. 
Szent Mónika a saját fia megtérése ke
gyelméért egy életen át imádkozott. Elég 
nekünk egy élet imái egy ember megtéré
séért? Kiért, mennyit és milyen buzgón 
imádkozunk?...

2.

Imádkozzunk, hogy az Egyházban 
mindenki felmérje a hatalmas feladatot: 
Ázsia földrésze megszámlálhatatlan em
berének hirdetnünk kell Krisztust.

Mennyi emberre van szükség, hogy 
Ázsia embereinek hirdessék az örömhírt 
Krisztusban? Mennyi imára? Mennyi ál
dozatra? Mennyi lelkesedésre? Mennyi 
templomra, házra, berendezésre, szent
írásra, kehelyre, szentségtartóra? Mennyi 
ételre, pénzre, autóra, takaróra... ?

Mennyi embernek van szüksége reánk? 
Hátha megelégedettek, boldogok az isz
lámban, a buddhizmusban, a sintoizmus- 
ban vagy más vallásban?

Egyetlenegyet tehetünk imáinkban Is
tenre bízzuk Ázsia megtérését. Ehhez 
emberileg is sok nagy szent súlyos ima
hadjáratára lesz szükség.

Fejős Ottó

Július: Szent Jakab hava
Caesar tisztességére, aki abban a hónap
ban született volt.

A hó 25. napjához érve egy oldalon 
át Szent Jakab apostolról emlékezik 
meg, aki Zebedeus és Szalóme fia volt, 
Jánosnak pedig testvére, az anyjukról 
pedig úgy tartják, hogy Szűz Mária nő
vére volt. Jakab hatalmas volt a taní
tásban, úgyhogy Krisztus nevezi őt 
mennydörgés fiának Jánossal együtt. 
Vértanuságával kapcsolatban Bőd Péter 
arról tudósít, hogy a zsidók addig vá
dolták Jakabot, amíg Heródes megszen- 
tenciáztatta, vagyis elítélte. Amikor a 
vesztőhelyre vitték egy gutaütött embert 
útközben gyógyított meg s ennek láttá
ra Jósiás, Heródes íródeákja Krisztus
hoz térvén így szólt; Jakab bocsáss meg 
nékem, aki ezt felelte: Atyámfia békes
ség néked. Utána mindketten együtt 
megöleltek. Vértanuságáról az Aposto
lok Cselekedeteinek könyve is értesít, 
amely az első jeruzsálemi keresztény
üldözés húsvétján kard által történt. /\ 
további hagyományt a tudós erdélyi 
prédikátor költött dolognak tartja, mi
szerint az apostol holttestét tanítványai 
egy hajóra tették, a hajó pedig minden 
kormányos nélkül Spanyolországba kö
tött ki, ahol angyalok temették el Com- 
postelában. Ide járnak sokan bűnbocsá
natot keresni Szent Jakab sírjához, akit 
a spanyolok patrónusuknak tartanak, 
ezért híres mindmáig a compostelai pro- 
cesszió.

Az Érdy-kódex kiegészítő legendája 
szerint az ereklyékre a XI. sz.-ban úgy 
bukkantak rá, hogy a csalitban, mely 
benőtte s elfedte sírját, éjszakánként égő 
gyertyákat láttak világítani, illetve csil
lag árulta volna el a helyet, amiértis 
Campus Stellae-nek, Csillagmező-nek, 
spanyol nevéti pedig máig Santiago de 
Cotnpostela névvel illetik a középkor
nak Jeruzsálem és Róma mellett a leg
híresebb búcsújáró helyét. Annyi bizo
nyos, hogy Szent Jakab kultusza, nyil
ván az iszlám előrenyomulása elől oda
került ereklyéi miatt már a Vili.—IX. 
sz.-ban virágzik. Szent Bonaventura sze
rint Jakab apostol sírja a legdicsősége
sebb minden nemzet szentjeinek nyug
vóhelye között. Dante szerint csak az 
nevezhető igazi zarándoknak, aki már 
megjárta Compostelát.

Bálint Sándor, a szakális néprajz ki
tűnő ismerője, s a magyar hagyomány
világ nagyhírű kutatója Ünnepi kalen
dáriumában foglalja össze a Szent Ja- 
kab-kultusz hazai vonatkozásait. Tőle 
tudjuk, hogy már a XII. sz. derekán 
sokan megfordultak magyar zarándo
kok sírjánál. Egy XIII. sz.-ból származó 
Selmecbányái jogkönyv, nyilván a hosz- 
szú utazás miatt, azt is megszabja a 
bányaváros polgárainak, hogy csak ak
kor zarándokolhatnak Rómába vagy 
Compostelába, ha feleségük beleegyezé
sét adja. A XIV. sz.-ban súlyos gyilkos
ságok miatt nem egyszer szabták ki pe- 
nitencia gyanánt a compostelai búcsú
járást. A következő századok adatai kö
zött mind gyakrabban értesülünk érde
kes esetekről, így két soproni polgárral 
kapcsolatban, az egyik Stadel Mihály 
szőllejét adta el, hogy árán Rómába és 
Compostelába zarándokolhasson, Pulyai 
Mihály Kristóf nevezetű fia 1521-ben, a 
pappá szentelése előtt Szent Jakab sírjá
hoz zarándokolt, közben édesanyja, 
Ágnes súlyos betegségbe esvén, halálos 
ágyán meghagyta urának, hogy hazatérő 
fiúk primiciájáról, papi fölszenteléséről 
tisztességesen gondoskodjék.

A compostelai zarándok széles karimá
jú, kéregetésre alkalmas alamizsnagyűj

tő, ivó pohár helyett, kagylóval díszített 
kalapban, vándorbottal, tarisznyával, 
kulccsal, sokszor vezeklőköltéllel, zarán
dokköpönyegben tért haza övéihez. Szent 
Jakabot is, mint a búcsújárók példaké
pét, rendszerint zarándokruhában, ván
dorbottal, tarisznyával, kalapján pedig 
a compostelai búcsú járás igazoló jelvé
nyével, és kagylóval ábrázolták. Sírol
tárán az arannyal és drágakövekkel éke
sített kegyszobron is így látni, melyet 
korunk zarándokai is megrendült tiszte
lettel járnak körül és érintenek meg. 
Szent Jakab öltözetéből érthetővé válik, 
hogy már a középkorban a kalaposok, 
céhe, de még a kötélverők is őt tartot
ták védőszentjüknek. A régi szegedi ju
hászok Jakab éjszakáján a csillagok ál
lásából következtettek a jövendő év idő
járására. Ugynacsak Compostella-csillag- 
mező képzetével függ össze az a hiede
lem, mely szerint Horgos falu népe az 
Orion csillagképet Szent Jakab pálcája 
néven szokta emlegetni.

Az idősebb apostol nagymagyarorszá
gi kultuszának és ikonográfiájának csak 
a legjelentősebb példáit idézem. Minde
nekelőtt a Jakab keresztnév ősi magyar 
becéző alakját megörökítő Ják-nemzet- 
ség bencés apátsági temploma mellé 
épült, Árpád-kori négykaréjú körtem
plomát. Az utóbbi években kitűnően 
restaurált kistemplomot már a XVIII. 
sz.-ban a nagy műveltségű, buzgó lelki
pásztor, gróf Batthyány Ignác jaki apát, 
később erdélyi püspök állította helyre 
freskókkal ékesítve.

Kétségtelenül a Szent Jakab-kultusz 
legjelentősebb művészeti emlékei közé 
tartozik az egész legendaciklust benuita-

Augusztus: Kisasszony hava
Az asszony szavunk a magyar nyelv 

ősi rétegéből származik, jelentése szerint 
úrnő. Az idén 950 éve vértanúságot szen
vedett Szent Gellért püspök, az ősmagya
rok térítésekor Mária nevének tisztelete 
miatt, az asszonyunk kifejezést javasol
ta, amely az Üdvözlégymáriának ma
gyar szövegében máig egyben a velencei 
bencés Gellért finom kultúrérzékével te
kintettel volt a magyar mitológiai isten
asszonyának, a közszeretettől övezett 
boldogasszonynak, Máriával való behe
lyettesítésére.

Kálmány Lajos (f 1919) etnográfus 
katolikus pap, Szeged és környéke nép
hagyományának méltatlanul elfelejtett 
jeles kutatója, kitűnő munkáiban arról 
is tudósít, hogy a közékori magyar nyel
vezetből az archaikus népi terminológiá
ban úgy maradt fönn a kisasszony neve, 
mint a Szűzanya sajátosan magyar elne
vezése, míg az ő anyját, Szent Annát az 
öreg boldogasszonynak, vagyis a nagy 
boldogasszonynak tartották.

A 19. század végétől kialakuló beam- 
ter réteg és a női emancipációs mozgal
mak eredményképpen a kisasszony sza
vunk kisajátíttatott a postás, telefonos 
kisasszonyokra, illetve a pult mögött 
szolgáló, üzleti eladó lányokra, majd a 
titkárnők szerepét vállaló ügyintéző höl
gyekre. Ezért a 20. század szakrális szó
használatában szinte restelték kisasz- 
szony névvel illetni Szűz Máriát, jóllehet 
a régi kalendáriumok nyomán a nap
tárok továbbra is alkalmazták Mária 
születésnapjára (szept. 8) a „Kisasszony 
ünnepe” elnevezést.

Ez a koraőszi ünnep, amelyet már a 
keleti egyházak csakúgy mint Róma már 
a 7. században megtartottak, nálunk 
nemzeti színezetet kapott, ugyanis az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
miatt a Dél-Dunánál elásott magyar 

tó, Mátyás király korában készült 
(1480) szárnyasoltár Szentjakabfalváról 
az estergomi Keresztény Múzeumban. A 
másik szárnyasoltár Veit Stoss mester 
tanítványának, Pálnak páratlan remek
műve a lőcsei Szent Jakab templomban, 
a szepességi gótika fafaragó művészeté
nek pazar alkotásaként immár három év
tizede csodájára jártak a brüsszeli világ
kiállításon. E főoltár zseniálisan meg
tervezett ikonográfiái programja a két 
Zebedeus fivér, Jakab és János vér sze
rinti testvériségén túlmutató lelki össze
tartozását mutatja be, amely a kriszto- 
centrikus Boldogasszony reprezentáns 
aranyozott, festett szobránál éppúgy 
megnyilvánul, mint az utolsó vacsora 
krisztusi primíciájának a tizenkettőt ha
tásosan bemutató predella kompozíció
jában. Említésre méltó még Kőszeg Szent 
Jakabról nevezett plébániatemploma, 
benne a gótikus eredeti szobrok megha
gyásával impozáns barokk főoltár lát
ható.

Jeles búcsújáró helyeink közül kieme
lem a Trencsény melletti Máriatölgyes 
kegyoltárán a magyar címeres talapza
ton álló s a Szentkorona stilizált balda- 
chinja alatti Szűzanya kegyszobrot, lá
bához zarándok ruhában Szent Jakab 
szobrát helyezték. Ugyancsak a búcsú
járók pártfogóját tisztelik a Mariacell-i 
bazilika Szent Jakab kápolnájában.

A népi kultusz mindig megkülönböz
teti egymástól az ifjabb és az öreg Jakab 
apostolt, amint a Kána-i menyegző far
sangi epikus énekében humorosan hang
zik föl:

A Kis Jakab a Nagy Jakabbal 
ölelgeti egymást orcával: 
Ej de jó bor ez az új bor, 
Sokkal jobb bor, mint az óbor, 
Kána menyegzőben.

szentkoronát, hosszas keresés után 1853 
szeptember 8-án találták meg, amit a 
Kisasszony, egyben Magyarok Nagy
asszonya irántunk való kegyességének 
tulajdonítottak. A szenzáció erejével 
ható eseményt az akkortájt készült kalo
csai Székesegyház főoltárához tartozó 
egyik képen a jeles bécsi mester, Kup- 
peltvieser örökítette meg.

Mindezekből érthető, hogy a Kisasz- 
szony havában, annak idusán ünnepelt 
Szűz Mária mennybevitelének napját a 
Boldogasszony legnagyobb ünnepeként 
ma már Nagyboldogasszonynak neve
zik. Mauritius császár 586-ban az egész 
biroldalomra, mint kötelező ünnepet 
terjesztette ki, Szent István királyunk 
pedig az általa alapított fehérvári bazi
likát, az ő családi templomának, a ko
ronázó és temetkező helyének szánt 
szentegyházat a megdicsőült Boldogasz- 
szony tiszteletére építette. Azt is tud
juk, hogy ez a hatalmas, ékes bazilika 
volt nemzetünk első parlamentje, ahol 
épp búcsúja napján, augusztus 15-én, 
évente országlátó napokat tartottak. 
Szent István király szíve vágya volt, 
hogy a Boldogasszony legnagyobb ün
nepén költözhessen az örökkévalóságba, 
ami aztán 1038 augusztus 15-én be is 
teljesült.

Az 5. században már írásba foglalt 
Transitus Máriáé, majd Damaszkuszi 
Szent János adja hírül, hogy Szűz Mária 
jeruzsálemi sírjában temetése utáni har
madnapon megtalálták a lepleket, a kö
réje gyűlt apostolok rózsaillatot érez
tek és mennyei zenét hallgattak. A ró
zsát, mint tudjuk Mária-jelképnek is tar
tották, de az ókortól kezdve gyógynö
vényként is értékelték. Innen származik 
a szokás, hogy augusztus 15-én a római 
Rituáléban, de a régi esztergomi Szét

(Folytatás a 3. oldalon.)
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István király két arcképe*
A királyról kell írnom, akit a népe gyá

szos öltözetben kívánt, könnyes ábrázat- 
tal, évtizedek múltán is, s ma is kívánja 
öt, már többé nem sajgó visszaáhítással, 
hanem mint benne élő életet fakasztó 
erőforrást. Mert a sanctus rex Stephanus- 
nak két arcképe van. Az egyiket Marcus 
krónikájából ismerjük. Itt arany aureolá- 
val áll, kezében egy karddal és az ország 
almájával, s a vézna s merev lábát a le
győzött ellenség mellén pihenteti. Ez a 
fehér körszakállas, kék szemű király a 
háborúk győzője, a krónikaíró barát hőse, 
akiről minden história egyformán meg
emlékezik. Van azonban a királynak egy 
olyan arcképe is, amely látha'atlan, és a 
vonásait mégis elevenebből látjuk, a szí
neit mégis erősebben érezzük, mint azo
kat, amelyeket a középkori ecset írt pa
pírra..

Titokzatos és mélységesen bűvös ez a 
második arckép, amelyet szemek nélkül 
is érzünk. Akkor szoktunk elmélkedni ró
la, amikor a termést learattuk, és a ma
gyar föld a termékenységtől áldottan, 
gabonarendek terhétől roskad. Úgy lát
juk a régi királyt, mint egy második hon
foglalót, aki ledöntötte az utolsó bálványt, 
mint egy forradalmárt, aki bennünket az 
európai keresztény kultúra jegyesévé 
tett, merészen, zseniálisan és energiku
san lelkiséggel telítette életünket. Nem 
kézzelfogható ez a portréja, testtelen, mint 
egy több évezredre szóló és kiható esz
me. Arca talán bronzos és kemény, hó
dító kardja is talán még a pogány főnök
re, Vajkra, vall, de a szemei már tele 
vannak a jóság harmatával és az ima 
illatával. Hasonlatos az alakja Michelan
gelo titáni keresztényeihez, akik atléta
mellel, görcsös izmokkal állnak egy temp
lom tömjénfelhőjében szoborba öntve, 
félig hősök és gladiátorok, félig pedig 
szentek, erős és energikus szentek, a lé
lek atlétái. A szoborhoz a pogány he
gyekből vitték a követ, de egy új lélek 
és egy új hit véste ki, adta meg neki az 
áhítatot, a mélységet, a vonalak égbe 
törtető, repülő gráciáját. Ilyen az első 
magyar király alakja és műve. Magyar 
energia és keresztény kultúra sugárzik 
belőle. A szerencsés összeolvadás tette 
öt nemzeti eszmévé, nemzeti szimbólum
má, a mienkké. Sok mindenről lemond
hatunk az idők változásai közepette. Hoz
zá azonban mindvégig ragaszkodnunk 
kell, mert példája tanítja, hogy a keresz
ténység és kultúra, a finomság és a bá
torság, a hit és a tett egy.

Erős és jó kezét talán ezért hagyta re
ánk örökül. A muzulmánok jelképe egy 
égből lehullott kő, másoké egy kard, egy 
lobogó, egy fegyver, de a miénk egy kéz, 
amely valaha szigorúan és jóságosán 
uralkodott. Ez a fekete és összetöpörö
dött múmiakéz a mi kardunk, lobogónk 
és fegyverünk. A magyar jelkép nem va
lami holt tárgy, hanem az élet egy része,

* Az eredeti cím: Magyar szimfónia.

AUGUSZTUS: KISASSZONY HAVA

(Folytatás a 2. oldalról.) 
tartáskönyvben is találunk imádságot a 
gyógyfüvek- és növények megaldására. 
melynek éppen korunkban van ismét ak
tualitása:

,,Aldd meg, Uram, e virágok és füvek faj
táját, hogy a te. szent neved segítségül hí
vása által üdvös orvosságává legyen az em
beriségnek; és melyet a te bőkezűséged a 
mi vigasztalásunkra nyújtott, használóinak 
testi és lelki egészségére és boldogságára szol
gáljon. Krisztus a mi Urunk által. Ámen."

SZILARDFY ZOLTÁN (Budapest) 

egy jó király jobbja, amelybe ma is lát
hatatlan gyeplők futnak össze, és bár
mennyire összekuszálódnának az életünk 
szálai, ez a kéz rendet teremtene. Villa
mos erő lüktet benne. Hogyha üzenni 
kellene, a szívek mindenütt egy pillanat
ban kapnák meg villamos üzenetét, éjen, 
tengereken keresztül, mintegy Marconi- 
gráfot, és a titkos sürgönyt nyomban ki
betűznék ós megértenék. Hányszor lát
juk fenyítésre emelkedő mutatóujját a 
napi lármában, a politika zűrzavarában. 
Sokszor azt éreznök, hogy nincs sen
kink. Ez az érzésünk azonban alaptalan. 
A miénk a kéz. Mindnyájunké az ö keze. 
Valaha egy nép vágya növesztette ki a 
sírból . Ezek a csodatevő erők ma is él
nek. A végtelen szeretet csodája tette 
azt, hogy a halott király keze megmoz
dult, és kinyúlt a nedves hantokból, egy 
jó apa keze, amely áldani és oltalmazni 
akar a halál után is, és összekulcsolódik 
mindnyájunk kezével egy végzetes paro
lára, egy örökkévaló kézfogásra.

Élet, 1912 augusztus IS.
Kosztolányi Dezső

A feújított Millenniumi Emlékmű...
(Folytatás az első oldalról.) 

felépítése. A művész 1938—39-ben dolgo
zott a freskón, de betegsége és 1941-ben 
bekövetkezett halála miatt műve félbe
maradt: elgondolásának csupán a köz
ponti része készült el, a bejárattal szem
ben látható jelenet: az ország alapítása 
és felajánlása a boldogságos Szűznek. 
A szent király mellett kétoldalt az egy
házi szervezet felállítására utaló tíz püs
pökség jelenik meg püspökük szemé
lyében; mindegyikük székesegyháza mo
delljét tartja kezében. A jelenetet balról 
az országot megszerző és megvédő har
cosok-, jobb oldalt pedig a szerzeteseké 
övezik, mint a békés fejlődés és a szel
lemi kultúra terjesztői.

Az 1995-ös év folyamán előkerült a fes
tőművész vázlatterve, és így a hiányzó 
részek világosan felismerhetők. Az egyik 
oldalon az apokaliptikus lovasok, az ál
próféta és a Gonosz, akik az ezredév 
idején az emberiséget pusztulással fe
nyegetik; a másik oldalon Géza fejede
lem jelenik meg, és átadja Anasztáz 
apátnak a templom kicsinyített mását. 
Felette már lázasan folyik a román temp
lom építése. A felirat a jelenet alatt:

Épül a sok templom s a kolostor, 
Győz a kereszt hite szerte a földön; 
Pannonhalma az erdő rengetegén, 
S újul, örökké győz a remény.

1943-ban a MOB úgy döntött, hogy 
Aba-Novák félbemaradt freskóját befe
jezteti. A pályázatot Hajnal János, a mű
vész fiatal tanítványa nyerte meg, aki a 
millennium évében is már neves festőként 
él és dolgozik Rómában. A II. világhábo
rú idején nyugatra kényszerült. Elveszett
nek tartott kartonja, amely az apokalip
tikus jelenet egy részét ábrázolja, 1994- 
ben váratlan módon megkerült, ma Pan
nonhalma őrzi.

A II. világháború pusztítása a pannon
halmi Millenniumi Emlékművet sem kímél
te meg; ablakai betörtek, egy ideig nyi
tóban állott, és a freskó kisebb sérülé
seket szenvedett. A háború utáni évtize
dekben — más funkciója nem lévén - 
Szigeti Kilián bencés tanár, orgonaszak
értő, a környék régi, használaton kívüli 
orgonáit tárolta benne.

Természetszerűen a millecentenárium 
éve ráirányította a figyelmet az emlékmű
re is. Az épület jogilag is a főapátság tu
lajdonába került. Megtörtént az épület 
felújítása. Az Aba-Novák freskót Forrai

A királynék városába visszatért 
a névadó királyné

Hatalmas tömeg fogadta május 4-én, 
szombaton délelőtt Gizella királyné 
ereklyéjét (jobb felső karcsont). A rend
kívüli alkalomra a városba hozták a

GIZELLA KIRÁLYNÉ SÍRJÁNAK 
FEDŐLAPJA A PASSAU-NIEDERNBURGI 

KOLOSTOR KÁPOLNÁJÁBAN

Kornélia és Hoós Mariann restaurátorok 
1995 nyarán szakszerűen helyreállították. 
— Ugyancsak felkerült a falra Hajnal Já
nos karton-terve, amelyet Hoós Mariann 
és Szalai Veronika restauráltak.

Az 1938—39-ben festett, és 1995-ben 
restaurált Aba-Novák freskó a némiképp 
üresnek tűnő emlékműnek a kétszeres 
évforduló (az ország 1100 éves, Pannon
halma 1000 éves) idején részben új tar
talmat, funkciót is adott. Lényegében a 
freskóval az kapott hangsúlyt, ami ere
detileg is célja volt az emlékműnek: Az 
Árpád fejedelemmel elinduló országala
pítás Szent István életművével nyerte el 
teljességét. Az apátság törekvése az, 
hogy saját ezeréves jubileuma és az or
szágalapítás millecentenáris éve idején 
ez az emlékmű nemzeti emlékhellyé le
gyen, és az elkövetkező időben a nem
zeti és a keresztény gondolat tudatosítá
sát mozdítsa elő; emlékeztessen a dicső 
múltra és ösztönözzön annak a jelen kö
rülmények közt is a magyarságot és a 
keresztény hitet életben tartó megvaló
sítására.

Pannonhalma, 1996 május 30.

Hírek - események
MILLECENTENÁRIS ÜNNEP 

MÜNCHENBEN
A honfoglalás 1100. évfordulója al

kalmából június 23-án, vasárnap, 10,30 
órakor a müncheni Damenstift temp
lomban dr. Seregély István egri érsek, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 
főpapi szentmisét mutatott be dr. Cser
háti Ferenc müncheni plébános és Mere- 
ka János ifjúsági lelkész koncelcbrálá- 
sával. A Müncheni Református Magyar
nyelvű Egyházközség képviseletében Ra
vasz Ákos mondott imát. Közreműkö
dött a Patrona Hungáriáé Énekkar Hal
mos László, Bárdos Lajos és Kodály Zol
tán művek előadásával, orgonái t-vezé- 
nyelt Molnár Károly és Jusséi Ottó. A 
főpapi szentmise után ünnepi fogadás 
volt a müncheni magyar főkonzulátu
son, ahol Seregély érsek tartotta a dísz
előadást. (Lapzártakor készült jelentés.)

MAGYAR MILLECENTENÁRIS 
ÜNNEPSÉG OLASZORSZÁGBAN

Rómában május 13-án a Magyar Aka
démia sajtótájékoztatón ismertette a ma
gyar honalapítás 1100. évfordulójával, a 
pannonhalmi bencés monostor alapítá
sának millenniumával, valamint az 56-os 

Szentjobbot is, hogy István király és 
Gizella házasságkötésének ezredik évfor
dulóján jelképesen „együtt legyen” az 
államalapító pár. A szabadtéri szentmi
sét nyolc püspök celebrálta. Jelen volt 
a teljes püspöki kar, Seregély István egri 
érsekkel az élen. A kormányt Platthy 
Iván államtitkár képviselte.

Gizella királyné, mint ismeretes, a 
passaui Niedernburg-i kolostor apátnő- 
jeként halt meg és ott is temették. Az 
ereklyét Franz Xavier Eder passaui püs
pök kísérte Magyarországra és a követ
kező szavakkal adta át a veszprémi fő
egyházmegyének: „Az a kar tér ma haza, 
amelyet Gizella, a magyarok első kirá
lyának, Istvánnak nyújtott; amellyel 
gyermekeit gondozta és a népet megál
dotta. Áldás legyen ma is a királynék 
varosán és a magyar népen”. Az. ereklye 
átvételekor beszédet mondott Szendi 
József veszprémi érsek, az ünnepségen 
pedig — többek közt — Dióssy László 
veszprémi polgármester, Habsburg Ottó, 
valamint Márkus Mihály református 
püspök. „István és Gizella — mint mon
dotta — nemcsak az államalapítás mun
káját hajtották végre, ők a rossz erköl
csök helyébe jó erkölcsöket és kereszté
nyi szeretetet honosítottak meg, mert 
csak erkölcsös és hitében erős nép képes 
fennmaradni.” — Másnap, vasárnap 
Európa több országából összesereglett 
zarándokok, papok és világiak hódoltak 
az ereklye előtt és ünnepélyesen búcsúz
tatták el a Szentjobbot.

Ugyancsak ezen a hétvégen hazai és 
a szomszédos országokból sokiszázan ér
keztek hívők az esztergomi országos za
rándoklatra, amelyet Mindszenty her
cegprímás öt évvel ezelőtti újratemetése 
alkalmából rendeztek. Az esztergomi 
megemlékezésen részt vettek a kormány, 
az Országgyűlés, a parlamenti pártok és 
a magyarországi diplomáciai élet több 
képviselője. Az ünnepi szentmisét a Ba
zilikában Paskai László bíboros, eszter- 
gom-budapesti érsek celebrálta. Vele 
együtt misézett számos püspök, köztük 
Angelo Acerbi érsek, pápai nuncius. 
Mise után megkoszorúzták Mindszenty 
Józsefnek a bazilika kriptájában lévő 
sírját. MTI

forradalom 40. évfordulójával kapcsola
tos ünnepségeket. A sajtókonferenciát a 
Római Magyar Nagykövetség, a Szent
széki Nagykövetség és a Magyar Akadé
mia együttesen szervezte. Olaszország
ban egész évre terveztek előadásokat, 
könyv- és filmbemutatókat a magyar kul
túra, művészet, és történelem múltjának 
és jelenének szélesebbkörü megismerte
tésére.

OLVASÓI LEVÉL
Molnár Ottó plébános úr párizsi levele 

az Életünk májusi számában hírt adott ar
ról a jelképes rabláncról, amelyet az 1956- 
oj forradalom leverése után menekült ma
gyarok helyeztek el Lourdes-ban, egy ke
resztnél. Az Egyház szabadságának vissza
állítása után a láncot Máriaremetén helyez
ték el. Molnár atya kérésére a lánc egy ré
sze 1995-ben a párizsi Magyar Katolikus 
Misszió kápolnájában nyert elhelyezést.

Nagyon jó gondolatnak tartom ezt. A vi
lág minden tájáról utaznak magyarok Pá
rizsba. Egy részük vasárnapokon még gon
dol a templomba való betérésre. A levett 
lánc, mint az Egyház visszanyert szabad
ságának jelképe, bizonyára vonzó hatással 
lesz ezekre a honfitársakra. Szemüket nem
csak Párizsra, hanem a magyarországi fej
leményekre is fogják vetni.

dr. Varga Gyula, Saarbrücken
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GYERMEKEKNEK Olvassuk együtt a katekizmust!
Végre küszöbön áll a régen várt és 

jól megérdemelt vakáció. Biztos, hogy 
már a napokat számolod, mikor is lesz 
az, amikor kiléphetsz úgy az iskolaka 
pun, hogy hetekig nem kell belepned 
rajta. Elfelejtheted a megfeszített iramot, 
a stresszbe hajló napokat, az unottá vak 
életmódot. Kiléphetsz abból a körből, 
melyben mindig ugyanazok az arcok 
merednek rád és felszabadultan belevet
heted magad valami újba. Feltételezem, 
hogy ha csak kevés időre is, de elutazol 
valahová: talán a nagyszülőkhöz, vagy a 
tengerre, esetleg a hegyekbe... Jót tesz 
majd a környezetváltozás, egy új barát
ság, a felfedezésre váró, izgalmakat rejtő

FIATALOKNAK
Kedves Fiatalok!
Júliusban, az évközi 15. vasárnapon 

olvassuk Szent Máté evangéliumából a 
magvetőről szóló példabeszédet. Emlé
keztetőül csupán néhány kiragadott 
gondolat:

GONDOLATOK
EGY ÜNNEPSÉG KAPCSÁN

A Magyar Katolikus Misszió Kölnben 50 
éves jubileumát ünnepelte. Az ünnepség szent
misével kezdődött, amelyen sok magyar misz- 
sziós pap jelen volt Európa több országából, 
valamint a kölni és a környékbeli magyarság 
hívei. A jubileumi ünneppel kapcsolatban ar
ra gondoltam: milyen nagyszabású, áldozatos 
vállalkozás a misszió megindítása. Akik ezt 
betöltik, azok Krisztus apostolai, akik az ö 
felhívására mennek mindenhová a Nyáj ke
resésére . ..

Nem lehet hazátlan és árva, akinek alkalma 
van magyarnyelvű szentmisét hallgatni, anya
nyelven imádkozni, énekelni, és a bűnbánat 
szentségéhez járulni, aki lelki bajait s más 
gondjait a pap elé tudja tárni és vele meg
vitatni. A missziós pap nem a mi saját igé
nyünk, ízlésünk és kívánságaink betöltője, 
hanem Krisztus tanításának szócsöve, a Krisz
tus által reánk hagyott szentségek hordozója, 
aki félretéve egyéni érdekeit a közösség ja
vát keresi és szolgálja .. .

Mi hozza az emberi szíveket Krisztushoz 
közel? — Az anyanyelvi ima, az éneklés örö
me és a pap által tolmácsolt Isten üzenete. De 
képesek vagyunk-e önmagunkon túllépve el
sődlegesnek tekinteni a közösség érdekét? Bí
rálat helyett több önbírálattal élni, mások 
iránt pedig több szerető elnézéssel lenni? A 
hazájától elszakadt magyar az összetartás 
szellemében ha él, akkor lesz jó keresztény 
és jó magyar. A missziós pap a magyarságot 
szolgálja az idegenben. A magyar hívek is 
úgy szolgálják a missziót, ha támogatják mun
kájában papjukat a közösség összetartása ér
dekében, hűséggel látogatva a szentmiséket 
és közös összejöveteleket...

A délutáni műsoros előadáson a kastli ma
gyar gimnázium diákjai szép magyar tán
cokkal mutatkoztak be. A vér nem válik még
sem vízzé 1 Itt megmutatkozott, hogy a magyar 
szó, magyar ének és tánc a távoli hazában is 
vonz és szíveket dobogtat.

A misszió munkásai, papjai lelkünk és ma
gyarságunk ébresztői. Becsüljük meg és sze
ressük őket.

Lőrlnczy Júlia, Osnabrück 

új világ, Jóleső érzéssel magad mögött 
tudsz majd mindent és mindenkit.

Megszokott életmódodból egy valaki 
azonban nyomon kísér, bárhová is mész. 
Isten mindig veled van, nem tudsz meg
szabadulni tőle, hiába is próbálnád le
rázni. Noha állandó a jelenléte, még
sem nyomaszt, nem telepszik rád és so
hasem tolakodó. Azt várja, hogy észre- 
vodd, és elfogadd őt. Megteheted, hogy 
nem is veszel tudomást róla. Olyankor 
tud a háttérben maradni és türelmesen 
várni. De ha elfogadod őt, benne olyan 
barátra lelsz, aki által nem csak a vaká
ciód, hanem egész életed szebb lesz.

Kellemes vakációt, jó pihenést!
János atya

„íme, kiment a magvető vetni. Ami
kor vetett, némely szem az útszélre 
esett... Némely szem kövek közé 
esett... Voltak amelyek tövisek közé 
estek... De a többi jó földbe hullott és 
termést hozott...” (Mt 13, 1—23)

Az első hallásra talán azt gondoljá 
tok: ez az evangéliumi történet, a fel
vetődő kérdések, a „hivatásos” igehírde- 
tőknek szólnak. Hogyan, hová, milyen 
lelkesedéssel próbálták Isten Igéjét, a jó 
magot hírdetni-szórni a bőséges termés 
reményében. Adjanak számot ők mun
kájukról ...

Ha így lenne, Jézus bizonyán nem a tó 
partján összereglett tömegnek, hanem 
csak az apostoloknak mondta volna el 
ezt a példabeszédet.

Minden hívő, keresztény ember mag
vető. Tudásával, hitével, tanúságtételé- 
ve szórja Isten igéjének magját. Ezeknek 
sorsa tudjuk bizonytalan ...

Egyre találkozunk emberekkel, akik 
azt vallják:

— ha kételkedni kezdtem, ha hitem
ben logikátlan dologgal találkozva meg
torpantam — a mag az út szélre esett 
és felfalták az ég madarai?

— ha hitem igazságairól másokkal 
vitatkoztam, s ők kinevettek: úgyan, 
ilyen sületlenséget, hogy lehet mondani? 
Jelszóval letorkoltak, és én elhallgat
tam — a mag kövek közé esett, talaj- 
tálán semmiségbe?

— ha néha azt gondoltam, hogy
(most) van fontosabb az igehirdetésnél,, 
ha belefeledkeztem a nagy „aktivizmus- 
ba”, ha nem akartam időt pazarolni az 
imára, nem akartam másokra figyelni_
a mag tövisek közé hullott, a fojtogató 
egyedüllétbe?

— ha Isten Igéjét meghallgattam, 
megértettem, hirdettem, tanúságot tet
tem róla — a mag biztos, hogy jó talaj
ba hullott. S a megdöbbentő az, hogy 
már nem is az a kérdés, hányszoros ter
mést hozott, hanem egyszerűen csak az 
a fontos, hogy termést hozott...

„Akinek van füle, hallja meg.” (Mt 
13.9)

Pál atya

Elérkeztünk a tizedik parancsolathoz, 
amely összegezi az előzőket: „A tizedik 
parancsolat kifejti vagy kiteljesiti a ki
lencediket, amely a test bujaságára vo
natkozik. Megtiltja masok javainak 
megkívánását, amely lopás, a rablas es 
a csalás gyökere, amelyet a hetedik pa
rancsolat tilt. A ,,szemek kívánsága 
vezet el az erőszakhoz és igazságtalan
sághoz, amelyet az ötödik parancsolat 
tilt. A kapzsiság eredete csakúgy, mint 
a paráználkodásé, a törvény első három 
előírásában megtiltott bálványimádás
ban található. A tizedik parancsolat a 
szív szándékán nyugszik; összefoglalja a 
kilencedik parancsolattal együtt a tör
vény minden előírását.” 2534.

Olvassuk el együtt magát a tizedik 
parancsolatatot, — kérte valaki. Ne kí
vánj el semmit, ami a felebarátodé. Ne 
kívánd el felebarátod házát, földjét, 
szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, 
egyáltalán ne kívánj el semmit sem, ami 
felebarátodé!” Ma pedig ebből áll a vi
lág, senkinek semmi sem elég... olyan 
irigyek az emberek, ami még sohasem 
volt” — hangoztatták többen is. — 
Az beszél így, aki nem ismeri a törté
nelmet és nem olvasta el a lábjegyzete
ket. A Római Katekizmus, amely jó 
négyszáz évvel ezelőtt íródott, — olvas
suk csak együtt a 2537. pontot:

„Vannak kereskedők, akik áruhiány
ra és drágaságra vágynak, akik dühö
sen látják, hogy nem ők az egyetlenek, 
akik adnak és vesznek, mert az lehető
vé tenné számukra, hogy drágábban 
áruljanak és a legolcsóbb áron szerezze
nek be; akik arra vágynak, hogy társaik 
nyomorba jussanak, és így ők nyereség
re tehessenek szert, akár úgy, hogy el
adnak nekik, akár úgy, hogy felvásárol
ják őket... Orvosok, akik betegekre 
vágynak; a törvény emberei, akik szá
mos és jelentős esetet és tárgyalást kö
vetelnek ...” — Tehát az emberek pén
zért mindig mindenre képesek voltak... 
Már K ain irigységből ölte meg testvé
rét.. . „Az irigység a mások javai fö
lött érzett szomorúság és az a túlzott 
vágy, hogy azokat elsajátítsuk.” 2553. 
Eddig értem, csak azt nem tudom fel
fogni, mire jó mindent megszerezni, mire 
jó irigyelni ami a másé? Kérdezte han
gosan gondolkodva egyik fiatal.

Töprengésünkre ismét a Katekizmus 
adott hiteles választ, — egymás vélemé
nye ugyanis elégtelennek tűnt. — „A 
megkeresztelt ember az irigységét jóaka
rattal, alázattal és Isten gondviselésére 
való hagyatkozással győzi le.” 2554. 
Szeretném megkockáztatni — mégha 
brutálisnak is tűnik — azt a gondola
tomat: Isten és a pénz között kell vá
lasztanunk, — kezdte a vitatkozást 
egyik fiatal barátunk. Kényes téma; 
mindenkit mélyen érint: maga az irigy
ség, a pénz és Isten szembeállítása. Min
denki pénzből él! Ehhez hasonló véle
mények sorozata hangzott el. Igaz, Jézus 
is hasonlót mondott: „Nem szolgálhat
tok két Úrnak, Istennek és a mámon- 
nak”, amit egyes fordítások pénzzel ad
nak vissza. A teljes igazság abban >a jé- 
zusi kijelentésben van, ami a tizedik 
parancsolattal együtt szerepel: „Ahol a 
kincsed, ott a szíved is”. Tehát a pén
zen túl a szívünk hovatartozásáról van 
szó! Ha Istenben hiszünk, belé vetjük 
reményünket, benne találjuk meg igazi 
gazdagságunkat, ezért nem irigyelünk 
senkitől semmit.

A tízparancsolat Isten szerető szava, 
ami a szívünkbe van írva. Nem tiltás
ról, bűnök felsorolásáról, fenyegetéisek 
sorozatáról, az emberek elítéléséről van 
itt szó, hanem éppen az ellenkezőről: 

„A tízparancsolat megbonthatatlan egy
ség. Minden „szó” egy másikra és az 
egészre is utal; a „szavak” kölcsönösen 
függnek egymástól. A két tábla kölcsö
nösen megvilágítja egymást, szerves egé
szet alkot. Ha megszegünk egy paran
csot, az összes többit is megszegjük. 
Nem tisztelhetjük embertársunkat anél
kül, hogy ne áldanánk Teremtőjét, az 
Istent. Nem szerethetjük Istent anélkül, 
hogy ne szeretnénk teremtményeit, em 
bertársainkat. A tízparancsolat egységbe 
foglalja az ember teológiai és társadalmi 
életét.” 2069.

Ilyen gyöngyörűen összefoglalni, ez 
valami! Ki is írom és megtanulom — 
lelkesedett egyik fiatal a másik után. Ez 
fölemel és jövőt mutat.

A „Katekizmus” Magyarországon meg- 
kapható, — szívesen ajánljuk — hozzuk 
meg otthoni szabadságunkról és ajándé
kozzuk meg barátainkat, hogy mind töb
ben együtt olvashassuk!

Szép nyarat, jó pihenést kívánok ked
ves olvasóinknak beszélgetőtársaim ne 
vében!

Szabó József (Offenburg) 
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ESZTERGOM KÖZÉPKORI TEMPLOMAI

A millecentenáriumi megemlékezések 
sorozatában Szent István korából szár
mazó harang megkondításával kezdő
dött a középkori Esztergom templomait 
bemutató kiállítás a Balassa Bálint Mú
zeumban. Paskai László bíboros-prímás, 
Esztergom-budapesti érsek megnyitójá
ban kiemelte: a rendezők célja volt a 
város ezer éves múltját méltóképpen rep
rezentálni. A kiállítást a „Magyarok tér
ben és időben” című Nemzetközi Hun
garológiai Konferencia követte. Ezen 
többek közt Püspöki Nagy Péter, az 
ELTE professzora tartott előadást, ki
mutatva, hogy az esztergomi érsekség 
alapításának előzményei még sokkal ré
gebbre nyúlnak vissza.

KÉK MIATYÁNK

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

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

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

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

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

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

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

Erdélyi József (1897-1978)



1996 július—augusztus. életünk 5

FRANK MIKLÓS:

Többször jártam Lourdes-ban, egysze
rű zarándokként vagy hivatalból, a Nem
zetközi Karitász munkatársaként, külön
féle megbeszélések alkalmából. Mind
annyiszor elbűvölt ennek a Pireneusok 
lábánál fekvő dél-franciaországi kegy
helynek sajátos atmoszférája. Aki vissza- 
vonultságot keres, aki magány után vá
gyódik, ne jöjjön ide: a Grottát és kör
nyékét, ahol a Szent Szűz megjelent a 
kis pásztorlánynak, Soubirous Bernadett
nek, a nap minden órájában elárasztják 
a zarándokok. A világ minden sarkából 
érkeznek. Állandó a jövés-menés, tízez
rek fordulnak itt meg naponta. És még- 
sincs zaj, lárma. Még a Gave-folyó cso
bogását is hallani. Tömegek is tudnak 
csendben lenni, ha imádkoznak.

*
Most első ízben jutottam el Lourdes- 

ba zarándokcsoporttal. A Máltai Lovag
rend évről-évre május első hetében ren
dezi meg nemzetközi zarándoklatát, hogy 
kifejezze ragaszkodását mennyei Pátró- 
nája, a Szűzanya iránt. Amolyan sereg
szemle ez, amelyen — az állam’ői rangot 
viselő Nagymester vezetésével — részt- 
vesznek a rend nemzeti Szövetségeinek 
képviselői jóformán az egész világról: 
Európa színejava, valamennyi országából, 
az Egyesült Államokból, Kanadából, Dél- 
Amerikából és még Ausztráliából is. 
Ezekben a napokban a rendtagok és a 
rendi segélyszervezetek önkéntesei szin
te megszállják a várost. Bárhová menjen 
is az ember, mindenütt beléjük botlik: 
messziről felismerhetők fekete vagy ga
lambszürke katonás jellegű egyenruhá
jukról, máltai-keresztes svájci sapkájuk- 
róg, a hölgyek pedig kék-fehér ápolónői 
uniformisukról, fehér fityulájukról és pi
rossal bélelt fekete pelerinjükről a reá 
hímzett máltai kereszttel.

De miért éppen Lourdes ennek a nagy 
színes találkozónak a színhelye? Mert 
Lourdes a betegek városa és a Máltai 
Lovagrend betegápoló, ispotályos rend 
900 évvel ezelőtti alapítása óta. Tagjai 
csak akkor fogtak fegyvert, amikor Je
ruzsálembe érkezett beteg zarándokokat, 
akiknek istápolását tűzték ki célul, meg 
kellett védeniök a törökökkel szemben. 
Ettől fogva öltött a rend egyre inkább ka
tonai jelleget. Emellett azonban változat
lanul elkötelezte magát „Líraink a bete
gek" — „Nosseigneurs les malades" szol
gálatában. Ez jut kifejezésre a Lourdes-i 
zarándoklatban is és ezért hoz magával 
minden rendi csoport nagyszámú bete
get. Ök kerülnek a középpontba, a za
rándoklat programja körülöttük forog, a 
rendtagok és a kísérők bámulatos oda
adással és szeretettel foglalkoznak ve
lük, ellátják őket, gondoskodnak róla, 
hogy tolószékeiken eljussanak minden
hová. És mindezt a legnagyobb termé
szetességgel, derűsen, mosolyogva.

A magyar csapat május 2-án délután 
indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
ill. a Magyar Karitász által rendelkezés
re bocsátott betegszállító kocsin és kis
buszokon Budáról, a Marczibányi téri 
Mozgássérültek Állami Intézete elől Bécs- 
be. A Győrben csatlakozó betegekkel e- 
gyütt 27-en voltunk: tíz, nagyrészt moz
gássérült beteg és 17 kísérő, köztük két 
orvos, egy gyógyszerész és jómagam, 
mint lelkész („máltai káplán"). Bécs észa
ki pályaudvarán beszálltunk a már előre 
összeállított .fekvőhelyes szerelvénybe, de 
csak reggel félhatkor indultunk, miután 
az osztrák és cseh máltaiak csoportja is 
elhelyezkedett. Salzburgban, majd Inns
bruckban újabb résztvevők csatlakoztak.

Lourdes — oda és vissza
Délután, már a svájci hegyek között ka
nyarogva mondtam életem első szentmi
séjét mozgó vonaton: két egymásra he
lyezett plasztik láda volt az oltár, bete
geink és a kísérők a fülkékben hangszó
rón keresztül követhették a cselekményt. 
Milyen elevenen érzi át az ember a ve
lünk utazó Krisztus jelenlétét, amikor fel
csendül az ének a katotgó kerekek za
jával vegyülve: „Uram Jézus légy velünk, 
mi egyetlen örömünk ..."

*
Lausanne-ba érkezve szerelvényünk 

höz kapcsolták a svájci máltaiak vagon
jait. Találkozás régi barátokkal, ismerő
sökkel, köztük Svájcban élő magyarok
kal. Felfigyelek rá, hogy úgy az osztrák, 
mint a svájci zarándoklat szervezői közt 
fontos szerepet játszanak az ott élő ma
gyar önkéntes munkatársak. Az esti jó
kedvű beszélgetés, a csoportok közti lá
togatás után közös esti imával és egy 
rózsafüzér-tized elmondásával térünk 
nyugovóra. A második vagonban töltött 
éjszaka folyamán vonatunk már a fran
cia alpok között robog. Egyébként há
rom országhatáron utaztunk át, de útle
vélellenőrzésnek, vámvizsgálatnak se hí
re, se hamva. Mintha csupa diplomata 
utazott volna Lourdes-ba. Lehet, hogy 
ezen az úton egy kicsit azok is voltunk: 
népünk képviselői, követei, szószólói...

*
Reggel óikor ébresztő. Kell is a korai 

kelés, hiszen az összekészülödés, a reg
geli toalett és a bőséges, az étkező ko
csi konyhájában készült friss zsemlés 
reggeli sok időt vesz igénybe. Az ellá
tás, az osztrákok jóvoltából, külön is re
mek. Nyolcra befutunk Lourdes-ba. Ra
gyogó, napsugaras az idő, a Pireneusok 
csúcsain még csillog, a hó. A kiszállás 
gyorsan, akadálytalanul zajlik. Buszok 
várnak ránk az állomáson, hogy szállá
sunkra vigyenek. Barátságos fogadtatás 
az „Accueil St. Frai“-ben, ahol betegeink 
és ügyeletes kísérőik nyernek elhelyezést.

Igen, a betegek... Itt ök a középpont, 
mindenki az ő szolgálatukra, az ő ren
delkezésükre áll. A férfiaknak férfi, a 
nőknek nő az állandó kísérője. Legtöbb
jük a fővárosból való, de van néhány 
vidéki, sőt erdélyi is. Egyik kísérőnk Kár
pátijáról való, egy másik Franciaország
ban él, egy harmadik Kanadában. A kap
csolat a betegek és kísérőik között eb
ben az évben különösen harmonikus. Va
lódi barátságok szövődnek köztük, de a 
betegek egymás közt is jól megértik egy
mást. Ez még egy Lourdes-i zarándokla
ton sem mindig természetes. Nem köny- 
nyű megszokni a másik baját, sajátsá
gait. De a közös hit, a közös élmények 
segítenek elfogadni egymást.

*
Lourdes-i tartózkodásunk programja 

sűrű volt. Csak a legfontosabbakat em
lítem: első nap a nemzetközi máltai za
rándoklat ünnepélyes megnyitása a Nagy
mester jelenlétében a „X. Piusz" föld
alatti bazilikában és a Nagymesterrel va
ló találkozás szállásunkon. Másnap ün
nepi szentmise a X. Piusz bazilikában, 
amelyen bíborosok, érsekek és püspö
kök, valamint kb. 200 pap koncelebrált, 
délután részvétel a betegekkel a szent
ségi körmeneten. A harmadik napon a 
Máltai Lovagrend szentmiséje a barlang 
előtt, este fáklyás körmenet. A negyedik 
napon, Boldog Gizella ünepén, közös 
szentmise az osztrák szövetséggel a fel
ső bazilikában, délután keresztét, este 
fáklyás körmenet. Az utolsó napon ma
gyar szentmise szállásunk kápolnájában, 
majd előkészület az indulásra. Este 9-kor 

vonatunk percnyi pontossággal gördül ki 
a Lourdes-i pályaudvarról.

Persze események, rendezvények fel
sorolása nem képes érzékeltetni a belső 
valóságot, azt a lelki élmény-zuhatagot, 
amely mindegyikünket, betegeket és 
egészségeseket hatalmába kerített. A 
Szűzanya tisztelete révén Lourdes-ban 
Isten világa tör be az emberébe és ha 
az kitárulkozik feléje, átformálhatja és új 
színt, új fényt, új tartalmat hozhat szá
mára. Tudatosan, vagy öntudatlanul er
re vágyik, ezt keresi a mai ember. Ezért 
fordul meg itt négymilliónyi évről-évre.

*
És mi van a csodákkal, a csodás gyó

gyulásokkal? Nem azzal a titkos vággyal 
zarándokol Lourdes-ba a számtalan be
teg, hogy meggyógyuljon? - Semmi két
ség, be nem vallottan, ki nem mondottan 
mindegyikükben él a reménység: „Hát
ha éppen én leszek a következő ..." így 
volt ez a mi betegeinkkel is. Amikor sem 
az ima a barlangnál, sem a fürdés a for
rás vizében, sem a szentségi körmenet
ben kapott áldás nem hozta meg a re
mélt gyógyulást, bizony nagy volt a csa
lódás és nem egynek könny gyűlt a sze
mébe: „Nem gyógyultam meg ... nem 
gyógyultam meg..." — hajtogatták. Ezen 
mit sem segített, ha az ember megpró
bálta elmagyarázni: a jelenések óta, 150 
év alatt a Nemzetközi Orvosi Hivatal ál
tal elismert gyógyulások száma mindösz- 
sze 55, az Egyház ezek közül csak egy 
tucatot fogadott el csodának. A csaló
dás fájdalmas volt, de nem vált kiábrán
dulássá. Betegeink lassan kezdték meg
érteni, hogy a betegség, a szenvedés ér
ték, hivatás, részvétel Krisztus megvál
tói művében, a keresztrefeszített Krisz
tushoz hasonulás. Ez a felismerés villant 
fel egyik legsúlyosabb betegünk lelké
ben. A 22 éves Zsuzsi tíz év óta maga
tehetetlen fekvő beteg, ülni csak rövid 
ideig tud, járni egyáltalán nem. Nagy ke
rek szeme csodálkozva néz a világba, 
néha kis huncut mosoly csillan fel ben
ne. Szellemileg bárkin túltesz, tanult, mű
velt, beszél angolul és németül. Kom
mentár nélkül álljon itt egy kis verse, a- 
mely Lourdes-ban született és amelynél 
igazabbal, mélyebbel nem-igen találkoz
tam. A vers címe: Tűnődés

Hogy miért én, sosem kérdezem. 
Inkább azt kérdem: én miért? 
Miért, Istenem? Mondd, miért?

Válaszra várva fekszem itt, 
öntehetetlen, betegen.
Miért, mondd, miért Istenem?

Háton fekszem az ágyamon, 
Térdem felhúzni nem tudom, 
Mint akkor Te sem, Jézusom!

Bús magányomra fény derül, 
Miért — többet nem kérdezem, 
Mert Te tudod, én Istenem.

Zsuzsi teste beteg maradt a Lourdes-i 
zarándoklat után is. De meggyó
gyult a lelke. Lourdes - oda és 
vissza...

„AZ IDŐK ÉLÉN JÁRTÁK"
A Barankovics István Alapítvány a 

fenti címmel megjelentetett monográfiá
ban a magyarországi kereszténydemok
rata mozgalom rövid történetét mutatja 
be. A könyv megismerteti olvasóit a mo
dern kereszténydemokrácia kiemelkedő 
egyéniségeinek, mindenek előtt Baran
kovics Istvánnak, Bálint Sándornak, 
Kerkai Jenőnek, Eckhardt Sándornak a 
munkásságával. A könyvet Kovács K. 
Zoltán és Rosdy Pál szerkesztette. Mél
tatására még visszatérünk.

Egy horvát falu emlékezik
A daytoni békeszerződés előmozdítot

ta ugyan a kibontakozást az egykori 
Jugoszláviában, de a feszültség feloldá
sáról még korai lenne beszélni. így egyre 
többen emlegetik nosztalgiával a „béke
beli Jugoszláviát és a múlt megszépítő 
ködfüggönyén keresztül elmerengve pél
dálóznak a Sztálinnal szembeszálló Tito 
„emberi arcú” szocializmusáról. A hor
vátországi Kraszics falucskában egy- 
most épülő emlékmű azonban a külön- 
utas politika árnyoldalaira hívja majd 
fel szerényen a figyelmet. Kevesen tud
ják ugyanis, hogy a katolikus egyház 
ellen belső kirakatpert — még 1946- 
ban! — éppen Jugoszláviában rendez
ték meg. Tito és köre úgy akarta meg
törni és felmorszolni az egyházat, hogy 
előbb leválasztja Rómától. A tervezett 
független egyház élére a nagy népszerű
ségnek örvendő zágrábi érseket, Alojzije 
Stepinacot szánták, de a főpap nemet 
mondott, mire koholt vádak alapján 
perbe fogták, megkínozták és — a sztá
lini kirakatperek forgatókönyvének meg
felelően — államellenes összeesküvés és 
a náci megszálókkal folytatott együtt
működés címén 16 évi szabadságvesz
tésre ítélték, öt esztendőt a hírhedt Le- 
poglava-börtönben töltött le, majd a 
nemzetközi tiltakozások eredményeként 
szülőfalujában, a Karlovác közelében 
fekvő Kraszicsban jelöltek ki számára 
kényszerlakhelyet. Az alig 2 ezer lakosú 
falucska kezdettől fogva szálka volt a 
kommunisták szemében. A háború alatt 
nem jeleskedett partizánakciókkal, ké
sőbb pedig szinte senki sem lépett be a 
pártba. A hatóságok úgy álltak bosszút 
a falun, hogy egyszerűen „megfeledkez
tek” fejlesztéséről, még a közművesítés
be sem kapcsolták be. Amikor Stepinac 
érseket Kraszicsba száműzték, megerősí
tették a rendőrőrsöt, amelynek feladata 
a falu hermetikus lezárása lett. Az Ame
rikából hazalátogató, világhírűvé vált 
horvát szobrász, Mesztrovics is csak 
rendőrök jelenlétében találkozhatott a 
plébánia kertjében az érsekkel, aki sem 
a börtönben, sem kényszerlakhelyén 
nem hajolt meg a kommunista nyomás 
alatt. Töretlen kiállásának elismerése
képpen XII. Piusz pápa 1952-ben bíbo
rossá nevezte ki, ezért a belgrádi kor
mány megszakította a diplomáciai kap
csolatot a Vatikánnal. A főpap elszige
teltségét csak a titkos levélváltások tör
ték meg, ám ez igen veszélyes vállal
kozás volt, mert az önkéntes „postással” 
szemben kíméletlennek bizonyult a rend
szer: a szlovéniai Gyakovó későbbi püs
pöke Stepinac meglátogatása után a ha
tóságok hálójába került és hosszabb időt 
töltött őrizetben. A főpapot mégsem 
tudták megtörni, vasárnapi miséin zsú
folásig megtelt a plébániaemplom. A fa
luból pedig egye több fiatal választotta 
a papi hivatást, noha a rendszer semmi
lyen megrettentéstől sem riadt vissza. A 
főpapot még a börtönben meglátogató 
nővérének fiát például katonai szolgá
lata során annyira megkínozták, hogy 
őrületbe kergették. Az elnyomó intézke
dések azonban felőrölték a bíboros 
egészségét és alig 60 évesen 1960 tava
szán kényszerlakhelyén meghalt. A pél
dája nyomán pappá lett fiatalok egyike, 
a vele névrokon Matija Stepinac zágrábi 
plébános kezdeményezésére emlékművet 
építenek Kraszicsban, zarándokhelyül 
azok számára, akiknek a száműzött fő
pap magatartása lelki útmutatásul 
szolgál. Makváry György

Nem az hadnak sokasága, hanem az 
Istenben való bizodalom és eltökéllet 
szív veri meg az ellenséget.

II. Rákóczi Ferenc



É L E T 0 N K 1996 július—augusztus.

Ahogyan hitünk tanítja — Ahogyan a képzőművészet ábrázolja — Ahogyan régi

1. Mit ünnepel az Egyház 
augusztus 15-én?

Mária részesedését a feltámadt es 
mennyibement fiának megdiosoülese- 
ben. Azt, hogy a Szűz Anyában mar be
teljesedett az, amire minden keresztény 
vár Krisztus második eljövetelekor, a ha
lottak feltámadásakor, az „új föld es 
új ég” megvalósulásakor: az eredeti bűn 
következtében elvesztett benső harmó
niánk visszaállítására és tökéletesítésére, 
egész emberi mivoltunk teljességére. 
„Ennek a romlandó testnek föl kell öl
tenie a romlatlanságot, ennek a halan
dónak a halhatatlanságot. Mikor pedig 
a romlandó test romlatlanságba öltözik, 
s a halandó halhatatlanságba, akkor vá
lik valóra az írás szava:

A győzelem elnyelte a halált, 
halál, hol a te győzelmed? 
Halál, hol a te fullánkod?”

A Szentírásban kifejezetten sehol sin
csen szó Mária mennybeviteléről. A 
szentírástudomány módszereivel egyedül 
nem is lehet igazolni, bár alapját meg
találjuk a Szentírásban: Jézuis és Mária, 
a második Ádám és a második Éva, kap
csolatának leírásában. Mária állt Krisz
tushoz a legközelebb, hiszen anyja volt. 
Szeplőtelensége és bűntelensége követ
keztében ezért először benne nyilvánul
hatott meg a megváltás teljes ereje.

Mária mennybeviteléről nincsenek 
szemtanuk, mint Krisztus feltámadásá
ról. Nincsenek történeti bizonyítékok 
Mária megdicsőüléséről sem. Csak le
gendák mesélik, hogy az apostolok lát
ták Máriát az égbe szállni és sírját üre
sen találták. A Szentlélektől sugalma
zott szentírók sem tanították kifejezet
ten a Szűzanya mennybevitelét. Meg- 
dicsőléséről az Egyházban működő

2. Mária mennybemenetele: legenda 
és képzőművészeti ábrázolások

Az első századok hite és hagyománya 
legendában őrizte meg Mária halálának 
leírását. Szír, kopt, arab, görög és latin 
változatai maradtak fenn ennek a legen
dának. Ezek a szövegek két részletben 
mondják el a történetet: az első rész 
a „koimesis, dormito” — „elalvás” —, 
azaz Mária halálának története. Az 
Istenanya haláloságya körül összegyűl
nek az apostolok, midőn hirtelen meg
jelenik Krisztus alakja és a halál pilla
natában anyja lelkét egy angyalnak adja 
át, hogy az a mennyországba vigye. A 
legenda második része Mária halála 
után három nappal, sírjánál játszódik 
le, itt is maga Krisztus jelenik meg, s 
az ő szavára az Istenanya felemelkedik 
az égbe, nyitott sírjában csak halotti lep
lét hagyja hátra.

Első ábrázolásai ennek a legendának 
minden bizonnyal a keleti egyház mű-

TERÉZ ANYA RÓMA DÍSZPOLGÁRA

Kalkuttái Teréz anyát a „haldoklók 
és kitaszítottak védangyalát”, az örök 
Város tiszteletbeli polgárává választot
ta. A kitüntetést május 21-én Rutelli 
polgármestere nyújtotta át a Capitóliu- 
mon. A Teréz anya alapította Szeretet 
Misszionáriusai kongregációban ma 4000 
nővértársa 120 országban apostolkodik 
a legszegényebbek között.

Szentlélek tanúskodik. Úgy, hogy Mária 
mennybevitelének hitét az Egyházban 
felkeltette, elmélyítette és a századok 
folyamán megerősítette. Hosszú ideig 
tartott, amíg az Egyház a kezdetben 
csak gyökerében megragadott hitigazsá
got világosan felismerte és ünnepélye
sen is kimondta. Apokrif írások, litur
gikus szövegek, az egyházatyák megnyi
latkozásai, a 10. századtól a hittudósok 
szinte egyöntetű közvéleménye: ezek a 
hitigazság tudatos felismerésének főbb 
állomásai. A dogmafejlődés betetőzése
ként XII. Piusz pápa 1950 november 
1-én a világ püspökeinek a megkérde
zése után, — már mint az egész Egyház 
hitét, ünnepélyesen dogmaként definiál
hatta:

A szeplőtelen, mindenkor szűz Isten
anya Mária, miután földi életét befejez
te, felvétetett az égi dicsőségbe.”

Vegyük észre, hogy a hittételben nin
csen szó arról, hogyan részesítette Krisz
tus Máriát az égi dicsőségben. Az Egy
ház nem tanítja, hogy a kereszten meg
halt Istenember anyja maga nem halt 
volna meg. Az evangélisták feljegyez
ték, hogy Mária szenvedett, tehát meg 
is halhatott. A hittételnek az sem mon
dana ellent, ha egyszer megtalálnák Má
ria sírját. A Szűzanya felszállása az ég
be, ahogy a festők ábbrázolják, csak 
kép és szemléltetés. A megdicsőült Krisz
tus és az Istenanya nem a csillagok kö
zött trónol valahol a világűrben. A 
mennyország közelebb van hozzánk. 
Oda vagyunk mi is hivatalosak. Tes- 
tünkkel-lelkünkkel, az anyagi világgal 
egyetemben.

Boór János

vészeteken alakultak ki, de ezek a kép
rombolás áldozatául estek. A 9.—10. 
századból fennmaradt elefántcsontba 
faragott képek is határozottan bizan- 
tinus stíluselemeket és motívumokat 
őriznek. Az úgynevezett III- Ottó csá
szár evangéliáriumának elefántcsont fe
dőlapján is így jelenik meg Mária ha
lála: finoman áttört baldachin alatt, 
ágyán fekszik Mária, körülötte szimet- 
rikus elhelyezésben az apostolok két
oldalt csoportosítva. Középen megjele
nik Krisztus alakja, aki Mária lelkét 
tartja kezében, mint lepelbe burkolt női 
alakot és nyújtja egy angyalnak, hogy 
az égbe vigye. Az apostolok közül az 
aggastyán Pál imádkozva hajol Mária 
lábaira, Péter tömjénes füstölőt tart ke
zében.

Az egyik a legszebb Mária-menny- 
bevitel ábrbázolást II. Henrik császár 
Perikopa könyvében találjuk. Ezt a gaz
dagon díszített könyvet a híres Reichen- 
au-i iskolában készítették a 11. század
ban. A képen a halott Mária és az ösz- 
szegyűlt apostolok felett, mandorlában 
megjelenik Krisztus alakja és Mária lel
két arany medaillon formájában angya
lok viszik az égbe. Ennek a jelenetnek 
sok változatát találjuk az egész közép
kor művészetében végig. A 12. század 
óta Máriának szentelt templomokban a 
mennybevitel ábrázolása egyre gyako

ribb, de különösen a késő-gótikus mű
vészetnek lesz egyik legkedvesebb té
mája.

Az olasz Giotto és iskolája szakított 
a bizánci hagyományokkal és a paduai 
Mária mennybemenetele freskóján ké
sőbbi századokra is meghatározta az 
Assunta képek formáját. Ezen antik for
májú szarkofágból négy angyal emeli 
Máriát az ég felé, és az Istenanyából 
áradó fény szinte elvakítja az aposto
lokat.

A protestantizmus megalapítói közül 
különösen Kálvin elvetette a Mária-tisz- 
telctct és minden megjelenési formáját 
elítélte, tagadva elsősorban a szeplőtelen 
fogantatást. Ennek ellenhatására, a Má- 
ria-tisztelet védelmében, mintegy ötven 
európai egyetem teológus professzorai 
eskü alatt kötelezték magukat a Szeplő
telen Fogantatás tanának megvédésére. 
A művészetben is az égbe emelkedő Má
ria alakja mint immaculata, a bűn nél
kül fogant alakjában jelenik meg. így 
Mária mennybevitelének ábrázolása is 
tulajdonképpen megvallása lett a szep
lőtelen fogantatás hitének, hiszen Mária 
bűn-nélküliségéből következik, hogy le
győzi a halált és teste is felvétetik a

3. Nagyboldogasszony napi 
népszokások Magyarországon

Hazánkban és külföldön is megszám
lálhatatlan olyan templom van, amely
nek főoltárát Mária mennybemenetelét 
ábrázoló kép díszíti. Évszázadok leg
híresebb és névtelen művészeit egyaránt 
megihlette ez a téma, és sok helyen ezen 
a napon ünnepük a templomi búcsút is. 
Az ábrázolás módja is majdnem mindig 
ugyanaz: a virágokkal, illatos füvekkel 
telt koporsót, vagy sírt körülálló apos
tolok az égre néznek; a kép felső me
zőnyében felhők között, ujjongó angya
lok karától körülvéve fogadja a Szent
háromság, sokszor már a koronát tart
va Máriát.

A régi hagyományok, legendák sze
rint, miután „Mária felvétetett az égbe”, 
az üres koporsót körülálló apostolok 
virágokat és illatos füveket találtak az 
Istenanya földi maradványai helyén. 
Ennek emlékére gyűjtik össze falun és 
hegyvidéken az úgynevezett Kétasszony- 
köze (augusztus 15. és szeptember 8) 
között a gyógyító füveket, magvakat. 
A gyógynövényeket csokorba kötik, el
viszik a templomba és ott megszentel
tetik.

Hazánkban ebben az időszakban ré
gebben már az aratási hálaadást tartot
ták, s inkább a mezőgazdasági termé
nyek megszentelését ismerték. Az új ter
ményből vitték az elsőt az Isten házába, 
füzér, vagy csokor formájában. A kato
likus délnémet területről és Ausztriából 
hazánkba települt németajkú lakosság 
ismertette meg nálunk a füvek szente
lésének szokását. A gyűjtésnél nagy sze
repet játszanak a szent számok, a 7, a 
9, vannak helyek, allaol — kissé túlozva 
— 77 és 99 féle növényfajtáról is tud
nak. A füvek szedésének megvan a mód
ja, az eltartásnak a helye, a főzésnek, 
használatnak a szabálya, az alkalma
zásnak a hagyománya. A növények gyó
gyító erejét ősi tapasztalatból ismerik, 
nem egy tudós orvosi könyvbe is innen, 
a gyakorlatból került be alkalmazásuk. 
Régi, népi szólást is ismerünk, amely 
szerint „Isten fűben-fában hagyta az 

mennyországba. A renaissance nem sze
reti Mária halálát ábrázolni többé és 
elindítja a diadalmasan égbe emelkedő 
Mária képeknek beláthatatlan sorát. A 
barokk kor szemléletéhez ez a téma kü
lönösen alkalmas lévén, egyik legtöbb
ször ismételt motívuma lett a művészet
nek és maradt is a 19. századon keresz
tül napjainkig.

Különös módon azonban mégis egyet
len olasz festő az, akinek képe még rend
szerint olyanokban is felötlik Mária 
mennybemenetelének hallatán, akik ta
lán a festő nevét is alig ismerik, de a 
képet igen, hiszen szerte a világon ezer
nyi reprodukcióban, szentképen terjedt 
el. Ez a kép Tizian (Vecellio Tiziano) 
híres Mária mennybemenetele a velen
cei Frari templomban. A drámai erejű 
kép a velencei festészet színpompájában 
ábrázolja a jelenetet. Tizian hármas 
tagolással osztja a képet: lent az apos
tolok, akik határtalan csodálattal néz
nek az égbe emelkedő Istenanya után. 
Arcukon az elválás fájdalmán túl tükrö
ződik az az alázatos hit, amellyel a hívő 
egyház Mária mennybemenetelét a szá
zadokon át vallotta.

Farkas Marlene

orvosságot”. S bár nyilván kuruzslásra 
is felhasználták őket, természetes gyó
gyító hatásuk már annyira elismert, 
hogy a mai modern, orvostudomány 
álláspontján néhányat közülük gyógy
szer-alapanyagként intézményesen is ter
melnek. A legkedveltebbek és legismer
tebbek közül álljon itt néhány: fodor
menta, ökörfarkkóró, kakukfű, zsálya, 
kamilla, vidrafű vagy keserű lóhere, a 
kömény, nadragulya, melissza vagy cit
romfű, mezei zsurló, ezerjófű és hegy
vidékeken a borókafenyő, stb.

A csokorba kötött füveket Nagybol
dogasszony napján a lányok és asszo
nyok viszik a templomba. Az ünnepi 
szentmise után a következő imádsággal, 
ünnepélyesen történik a szentelés:

„Áldd meg, Uram, e virágokat és 
füveket, hogy szent neved segítségül 
hívására az emberi nemnek hasznos 
szereivé váljanak, és mindazoknak, 
akik azokat megőrizve maguknál 
tartják, szolgáljanak testi és lelki ép
ségükre és javukra, Krisztus Urunk 
által, Ámen.”

A csokrot az Egyház szertartása, a 
szentelés után hazaviszik, és rendszerint 
a tiszta szobában, vagy másutt, megbe
csült helyen őrzik meg. Ha a család tag
jai közül évközben valaki megbetegszik, 
teát főznek a megfelelő növényből, vagy 
levével sebet, daganatot borogatnak. 
Nyári viharok, villámlás, égdörgés, jég
eső idején egy-egv szentelt ágat — mint 
a virágvasárnapon szentelt barkából is 
— elégetnek.

Nagy boldogasszony-napi elmélkedé
sében Prohászka találóan írja: „Legilla
tosabb a rét, mikor kaszálják. A titkos 
értelmű Rózsa (Mária) is akkor volt a 
legillatosabb amikor letörte az Úr”; 
azaz a földről magához vitte a menny
be. Az Ö tiszteletét hirdeti és dicséri 
a fűszentelés is, segítségével könnyeb
ben gyógyul földi bajából is az 
ember...

Gergely Mária
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himnuszok megénekelték — Ahogyan magyar népünk századok óta tartja tiszteletét
4. Ahogyan régi himnuszok és 

költők megénekelték
Augusztus 15-e, Mária mennybevétele 

—, nekünk Nagyboldogasszony napja, 
a katolikus élet egyik legnagyobb és leg
szebb ünnepe. Az ünnep fényében Szűz 
Mária, az Istenanya megdicsőült alak 
ja áll, akinek lénye és sugárzó szépsége 
minden időben kifogyhatatlan ihlet fór 
rása volt költészetnek és művészetnek. 
„Titkos értemű Rózsa”, „Hajnali szép 
Csillag”, a „Napba öltözött Asz- 
szony” ... ki tudná felsorolni, mennyi 
kedves színes jelző, változatos költői 
metafora ékesíti törékeny alakját. Fes 
tők sűrű aranybamártott ecsettel festet
ték; szobrászok a legnemesebbb már
ványba faragták. Előttünk áll az angyali 
köszöntés megrebbent hajadona, Bethle 
hemben a Kisded fölé hajolva boldog és 
büszke mosollyal; látjuk a keresztfa 
alatt, aztán csodálatos mennybemenete
lét, amint égi fényözönben, röpdöso an
gyaloktól körülvéve emelkedik a magas
ba. A kép a Szentírás szavait illusztrál
ja: „Fölvétetett a mennybe, örvendeznek 
az angyalok”.

Mária mennybemenetelét mondja el 
egyik legelső, magyar nyelven írt him
nuszunk is, amely a Cantus Catholici 
című énekeskönyvben látott napvilágot 
1651-ben. A himnusz keletkezését azon
ban jóval korábbra, legalábbis a 16. 
század elejére kell tennünk. Hiszen az 
énekeskönyv szerkesztője, Szölösy Bene
dek is már „régi ének” megjegyzéssel 
közli gyűjteményében. A számunkra 
nyelvvtörténeti szempontból is értékes 
Mária-ének címe: „Régi ének — Nagy
boldogasszony napjára”:

Felvitetett magas mennyországba. 
Angyali szép örvendetes házba, 
Ez nap a Szűz nagy menyasszonyságba, 
Az Istennek drága hajlékába.

Szent Atyjának fényes udvarába
Felső Sión drága városába 
Dicsőséges szép palotájába 
Már beviszi nagy vigasságában.

Felöltözött vont-arany szoknyába, 
Különb-színű drága szép formába 
Angyali kar fölött méltóságban 
Emeltetett fel Nagy asszonyságban.

Ez a szentek fénlö tisztasága, 
Gyenge szüzek ékes gyöngyvirága, 
Mártíroknak arany pálma-ága, 
Konfesszorok édes vigassága.

Sokan voltak nemes asszonynépek, 
Dicsiretes tudománnyal szépek 
Tisztaságok virágában épek, 
De ennek csak nyomába sem léptek.

Nagy a mi Asszonyunk nemességgel, 
Dicsőséges királyi felséggel, 
Mindeneket felhalad szépséggel, 
Mint nap, csillagokat fényességgel.

Vigadj azért szép dicsőségesen, 
Isten színe előtt nagy kedvesen 
És mireánk tekints kegyelmesen, 
Kik kiáltunk hozzád keservesen.

Imádkozzál értünk Szülöttödnek, 
Nyerj kegyelmet tőle népeidnek, 
Kik általad kegyelmet keresnek, 
És előtted sírván esedeznek.

Amit a régi ismeretlen himnuszköltő 
kezdetleges formában, csetlő-botlo so
rokkal és ügyetlen, egyhangú rímekkel 
tudott csak kifejezni, ugyanazt jó három 
századdal később modern nyelven mond
ja el nekünk Probászka Ottokár. A ne
hézkes, bár korántsem erőtlen régi nyel
vezet után mennyi fordulat a stílusban, 
harsány jelző és nemes szóvirág, milyen 

parttalan áradása a költői képeknek. 
Prohászka költői szikrázó metaforákban 
tobzódó gondolatainak.

„Lelke röpült, mint a galamb, mint 
a szeráf s az apostollal imádkozta: Kí
vánok elválni s Krisztussal lenni.” Lelke 
mint egy nyílt tenger tükre, az eget tük
rözte. Tiszta volt vize s mély, cs von
zotta az eget. Szivében folyton vissza- 
bangzott Simeon éneke: Most bocsátód 
el Uram a Te szolgádat békességben .. ■ 
A jegyes a jegyeséhez, az anya fiához 
készült menni s az Isten is mondotta: 
„Venni sponsa, coronaberis”: Gyere 
Leányom, megkoronázlak... így ké
szült a Szent Szűz haza. ..

Halála nem volt gyötrelem, sem rette
gés. Nem sötét kapu, hanem diadalív; 
sírja nem örvény, hanem virágos rét; 
ő megy haza igazán és Isten csókolja el 
lelkét. A legszebb halott: nincs benne 
romlás, a fölséges lélek laka nem lesz 
porrá .. . Dicsőséges leikétől átszellemült 
a teste s elváltotzott színében arca ra
gyogott, mint az angyal arca: a szeplő
telen leányok szépsége s az Isten anyjá
nak bája párosult a megdicsőült király
nő fölségével. Nincs koszorúja, nincs 
koronája; koszorú és korona szépséget 
kölcsönöz, de a Szent Szűzről maga a 
szépség sugárzott. Ő az Isten legszebb 
remeke.. . Jézus jön érte, viszi anyját, 
az angyalok pedig csodálkozva kérdik: 
Ki az, aki fölkel és emelkedik, mint a 
hasadó hajnal: — Mennyországunk első 
csillaga, a dicsőséges Asszony.

Az abbahagyott Porhászka-i gondo
latsort önkéntelenül folytathatnék is: 
,,Ó dicsőséges, ó ékességes, — csillag, — 
fényességes, — kegyes anya, édes!” — 
így kezdődik a Pázmánynak tulajdoní
tott „Magyarország Védasszonyához” 
szóló ének. Az igazság ugyan az, hogy 
Pázmány nem „magyar éneket” írt, ha
nem „canticum”-ot muzsikáló latin nyel
ven: „O gloriosa, o speciosa, Stella lu- 
minosa, mater gratiosa!” — Pázmány — 
tudjuk — nem volt költő — ámbár a 
régi gyökeres magyar nyelv utólérhctet- 
len mestere — de egy pillanatban ki
gyulladt benne a láng s olyan kis re
mekművet alkotott, amely igazi ékköve 
hazai latin nyelvű literaturánknak. Van 
régebbi fordítása is, de mi Babits Mihály 
fordítását adjuk, a latinban is, négy
szeresen összecsendülő rímeivel:

Óh dicsőséges, óh ékességes, csillag fényességes! 
Világ úrnője, kegyes anya, édes!

Angyalok szája, próféták lánya, Dávid unokája, 
neked énekel Salamon hárfája.

Menny királynője, búk enyhítője, egek erős őre, 
tavaszi színek virágos vesszője!

Felkelő hajnal, lámpa mely nem csal, nap dús sttgarakkal 
tőled az éj fut, s kigyullad a nappal.

Nap győztes párja, föllengö pára, leányszépség bája 
kit megkívánt a tisztaság királya I

Király lugassa, aranyos násfa, elefántcsontbástya: 
légy szegények üdvének vitorlássá!

Virtusból pálma, egek nektárja, jóillatok árja, 
Vezesd a tévelygőt a kész hazába!

Zamatok magva, fények patakja, leikeink csillagja, 
fordítsd figyelmed a zengő szavakra!

Hadak iránya, vigság forrása, szemérem virága, 
benned bokrosul a mennyek pompája.

Fehér liliom, rőt rózsaszirom, viola-fuvalom, 
s az arany csillag ring öledben, hajadon.

Szüzeknek szüze, világnak tüze, vezess égbe győzve, 
ne maradjunk itt honunkból száműzve!

Fénye a fénynek, kútja segélynek és lelki reménynek 
adj életet szolgáid seregének!

Pázmány himnusza magyar nyelven 
is fellelhető a legelső magyar hangjegyes 
enekoskönyvben, a már említett Kisdi 
fele Cantus Catholiciben. Arra vall, 
hogy mindjárt templomi használatba 
vették, sőt Gregorián dallammal beke
rült az egyetemes egyház énekei közé is.

A régi magyar nyelv Szűz Máriát 
Nagyasszony, Kisasszony és Boldogasz- 
szony nevekkel tiszteli. Közülük legré
gebbi a Boldogasszony elnevezés. Na
gyon valószínű ugyanis, hogy a magyar 
ősvallás istenasszonyát nevezték így. 
Annyi azonban kétségtelen, hogy ezek 
a szép népi elnevezések nálunk egyidő
sek a kereszténység felvételével. Már 
Szent István tizenegyedik századi élet
írójánál, az úgynevezett Nagyobb Le
genda szerzőjénél ezt olvassuk:

„Magát és országát fogadással és oda
adással szüntelen könyörgések közt aján
ld Isten örökké szűz anyjának, Máriá
nak oltalmába, kinek a magyaroknál 
oly kitűnő tisztelete és dicsősége van, 
hogy mennybemenetelének ünnepét nyel
vükön nevének hozzáadása nélkül hív
ják Királynő, azaz Nagyasszony napjá
nak.

Még nagyobb ámulattal, de némi meg
ütközéssel >is állapítja meg a Gellért le
genda írója: „... az Isten anyjának tu
lajdon nevét a magyar nemzetben nem 
említik, hanem csak „nagyasszonynak” 
híivják.”

Szűz Máriát népünk tehát már kezdet
től fogva Magyarok Nagyasszonyának 
tekintette és így a Mária ünnepeket is 
mindmáig maga nyelvén nevezi Boldog
asszony-ünnepeknek, (Sarlós Boldogasz- 
szony, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
stb.) így Mária mennybemenetelének 
napját Nagyboldogasszony napjának. Ez 
a nap egyébként a keresztény magyar
ság legrégibb nemzeti ünnepe. Nemcsak 
azért, mert első királyunk ezt a napot 
választotta ki törvénylátó napnak, 
amelyben meghallgatta népét, eligazítot
ta ügyes-bajos dolgaiban és igasságot 
szolgáltatott; hanem mert augusztus 
15-e volt akkor is, amikor halálos ágyán 
a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát 
és népét. Erről az országfelajánlásról 
egyértelműen tanúskodnak a legendák 
és krónikák.

„Történt pedig — idézve a Gellért 
legenda idevágó sorait —, hogy miután 
Szent István király Magyarországot a 
keresztény hit világosságára térítette és 
azt a holdogságos Szűz pártfogása alá 
helyezte, ugyancsak Urunk anyjának 
mennybementele napján meghalván, az 
örök nyugodalomra átvitetett.”

Részletesebben tájékoztat bennünket 
a későbbi Kézay Simon mester króniká
ja. Szent István végső óráiról nála a kö
vetkezőket olvashatjuk:

„A püspököket és a főembereket intette: 
tartsák meg az igaz hitet, melyet elfo
gadtak, szeressék az igazságot, ápolják 
a testvéri ragaszkodást, de mindenek fö
lött őrizzék a kereszténység új ültetését. 
E szavak után kezét és szemét a csilla
gok felé fordítva, így kiáltott fel: Egek 
Királynője! a Te pártfogásodra bízom 
utolsó imámmal a szent egyház püspö
keivel és a papsággal, és a királyságot 
főemberbeivel és a néppel, kiktől elbú
csúzva, lelkemet kezeidbe ajánlom.”

Tévednek azok, akik a „Patrona Hun
gáriáé" eszméjét — külföldi példákra 
hagyatkozva — késői, nevezetesen ba
rokkon terméknek tekintik. Semmi két
ségünk az iránt, hogy Szűz Máriát első 
királyunk tette „Magyarország védaszo- 
nyává”. A III. Béla idején újjáépült esz
tergomi székesegyház kapuját is az ál
talunk legrégebben ismert Patrona Hun
gáriáé képe díszítette. Alig van régi ma
gyar Mária-ének, vagy Himnusz, amely 
a Szűzanyához másént fohászkodik, 
mint a magyarok oltalmazójához. Pedig 
ezek a himnuszok jórészt idegenből 
plántálódtak át hozzánk és többnyire 
latin himnuszok fordításai. Nyilván 
ilyen a „Szent Ének ki dicséri Szűz 
Máriát” című 15. századból megmaradt 
vers is, amelyből egy rövid részletet 
most bemutatunk:

Nékünk ez nagy tisztösség
És igön nagy öröm, 
Hogy mi illyen szép asszon: 
Valljunk földön és mennyön, 
Kit igön kell szeretnünk, 
És igön kell tisztölnünk, 
És neki szolgálunk, 
Hogy minekönk adjon jót 
És meg oltalmazjon 
Mindön ellenségtől.

Sokkal eredetibb, önállóbb Vásárhelyi 
András 1508-ból való nevezetes .éneke: 
„Angyeloknak nagyságos asszonya”. 
Meglátszik, hogy az énekszerzőben ma
gyar szív dobogott. íme, két strófája:

Halottaknak megszabadejtója, 
Törököknek megnyomorojtója, 
Keráloknak jó tanácsadója, 
Magyaroknak megoltalmazója.

Századok óta, nagy veszélyek, hányat
tatások és háborúk, ínség és elnyomás 
idején, milyen sokszor tört fel a Boldog
asszonyhoz a könnyes könyörgés: „Ne 
feledkezzél meg szegény magyarokról”. 
Nincs ennél szebb Mária énekünk, min
den sora múlhatatlanul vésődött szi
vünkbe: igazán elmondhatjuk: ez a mi 
nemzeti Mária-énekünk. Többféle válto
zatban is fennmaradt. Közismert szöve
gét Szoszna Demeter 1715-ből való éne
keskönyvéből ismerjük:

(Folytatás a 8. oldalon.)

PUSZTASZER FELÉ
Ö szeri puszta: szabad és örök, 
Gőgös fajomnak a jelképe te, 
Itt ontott vért a hét vezér: kar, 
Termékeny lön az áldott rög vele. 
Azóta szomjas és hiába szórt itt 
Véres magot száz nemzetség bele, 
Ez a föld még szomjúhozik nagyon 
És ing alattad, árva magyarom!

De azért igric, ha te erre jársz,
Fúdd meg a kürtöt, hadd zengjen a táj, 
Hadd visszhangozzék amaz ezer év, 
Ami ujjong és ami fájva fáj.
És bár melletted senki sem figyelmez 
És bár visszhangos szívre se találj: 
Ezer év hallgat és ezer év harsog 
S föltámadásra várnak mind a hantok!

Juhász Gyula (1883-1937)
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4. Ahogyan régi himnuszok és költők 
megénekelték

(Folytatás a 7. oldalról.)

Boldogasszony anyánk, Régi nagy pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, Így szólít meg hazánk:

Refr: Magyarországról, Romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el, Szegény magyarokról...

Ö Atya Istennek Kedves szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, Refr.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod Fordítsd oltalmunkra. 
Magyarországról, Romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el, Szegény magyarokról.

Kegyes szemeiddel Tekintsd meg népedet, 
Segéld meg áldásra Magyar nemzetedet. Refr.

Sírnak és zokognak Árváknak szívei, 
Hazánk pusztulásán, özvegyek lelkei. 
Magyaroszágról, Romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el, Szegény magyarokról.

Vedd el országodról Ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ö nyerj békességet. Refr.

Hogy mint Isten anyját, régen tiszteltének, 
Ügy minden magyarok Most is dicsérjenek. 
Magyarországról, Romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el, Szegény magyarokról.

Sokat Fiad ellen, Megváltjuk, vétettünk,
De könyörögj értünk S Hozzája megtérünk. Refr.

Jézus Fiad előtt Hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszed, Egy lábig elveszünk. 
Magyaroszágról, Romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél el, Szegény magyarokról.

(A refrénben a „romlott" szó jelentése: romolt, azaz a törökök által romba 
döntött értelmű. Ma „édes" hazánkat énekelünk.)

A Kalocsa-Kecskeméii főegyházmegye éleie
SZERKESZTETT INTERJÚ DR. DANKÓ LÁSZLÓ ÉRSEKKEL

Most egy XVIII. századi magyar poé
tát idézünk, Báró Amadé Lászlót. Je
zsuiták tanítványa volt, apródként gróf 
Eszterházy Imre, esztergomi érsek, her
cegprímás pozsonyi udvarában nevelke
dett. Később katonai pályán látjuk, har
colt a 7 éves háborúban és Lombardiá
ban, Mária Terézia alatt aranykulcsos 
kamarás. Legismertebb verse (Kodály 
Zoltán feldolgozása révén) az „A szép 
fényes katonának” kezdetű vitézi ének. 
S ami kevéssé ismert: Arany János dal
lamot szerzett hozzá. Most következő 
költeménye a Nagyasszonyhoz az 1755- 
ben napvilágot látott „Buzgó szívnek 
énekes fohászkodást” című könyvéből 
való. Ma templomban is éneklik.

Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiáknak, 
Pátrónája, pártfogója Régi magyar hazánknak! 
Tehozzád járulunk, Sírva leborulunk, 
Légy anyja híveidnek.

Reánk tekints, Mert senki sincs, Ki sorsunk boldogítsa 
Igaz szívét és jó szemét Aki reánk fordítsa.
Sok véres sebünket, Panaszos ügyünket
Aki előbb mozdítsa.

Békességben, csendességben Tartsd meg hü szolgáidat, 
Becsületben és bőségben örökös országodat.
Szánd meg, ó jó Anya, Magyarok Asszonya 
hü magyar jobbágyodat!

Az alábbi Mária-éneket népünk em
lékezete, a néphagyomány mentette meg 
a feledéstől és talán az elpusztulástól. 
Lajtha László, a jeles folklorista és ze
neszerző bukkant rá századunk elején er
délyi népdalgyűjtő útján. Régóta a csík- 
somlyói búcsúsok éneke, dallama telje
sen a régi stílusú magyar népdalok hang
ján szól.

Mária, Mária, Mennyei szép virág, 
Kit áldva magasztal a Mennyei világ.

Mária, Mária, Mennyei szép csillag, 
Ki a gyászos égen Értünk szépen csillog.

Mária, Mária, Hazánk védasszonya, 
övegyek és Árvák Megvígasztalója.

Mária, Mária, Gyászban is fényesség, 
Árva magyaroknak Te vagy az ékesség.

Boldogasszony tiszteletére egy szép 
költemény még Endrödi Sándortól. Ne
ve hallatán azonnal a „Gyönge violá
nak” kezdetű kuruc-dal jut eszünkbe. 

Csakugyan, költői hírnevét elsősorban 
kuruc dalainak köszönheti, amelyek is
kolát nyitottak költészetünkben, Adyt is 
megihlették. A századfordulón, 1901-ben 
„Isten felé” címmel megjelent verseskö
tete lírájának új vallásos korszakát nyit
ja meg. Költészetében mesteri módon öt
vözi a régit az újjal, s míg egyfelől ódon 
himnuszok hangjait halljuk kizengeni 
verséből, másfelől egy modern költő elő
kelőén kezelt nyelvezete gyönyörködtet. 
Színpompás, mozgalmas metaforái, jel
zői: a gyászbabortdt egek, a háborgó ten
gerek, a süvöltő felhőkön tündöklő csil
lag, a viharra lehajtó Szűzanya Maul- 
bertsch sugárzó freskóit juttatják eszem
be. Meg azt is, hogy a nagy barokk fes

tőnek Padányi Bíró Márton adott meg
bízatást a sümegi freskók készítésére, az 
a veszprémi érsek, akinek életíróját, s 
majdan utódát a püspöki stallumban 
Mindszenty néven jegyzi a történetírás. 
Nos, Mindszenty bíborosnak a legked
veltebb Mária-éneke, annyi szép közül 
éppen az Endrődié lett. S Endrődi, mint 
tudjuk, történetesen Veszprém szülötte. 
Nem véletlen hát, hogy a müncheni 
dómban a Mindszenty emlékmisén, áldo
záskor, a kastli gimnázium kórusa ezt a 
Mária-éneket énekelte.

Gyászba borult egek,
Háborgó tengerek 
Csillaga, Mária!
Hozzád fohászkodunk, 
Feléd sóhajtozunk 
Szeplőtlen Szüzanya.

Süvöltő felhők közt 
Nyugodtan tündökölsz 
Tiszta, szép csillagunk,

Érsek úr, úgyis mint az Országos Egy
házművészeti Tanács elnöke, a műem
lékvédelem terén kifejtett munkásságáért, 
a Műemléki Világnapon a Parlamentben 
vehette át nemrégiben a magyar „Műem
lékvédelmi Díjat". A Életünk olvasói és 
szerkesztői nevében is szeretettel gratu
lálunk a szép kitüntetéshez.

Mostani „faxon közvetített” interjúnk 
első — nem kérdése, hanem kérése Érsek 
úrhoz: ismertesse — legalább nagyvo
nalakban az ősi Kalocsai érsekség törté
neti múltját.

A Kalocsai Főegyházmegyét Szent 
István király alapította. Közeledünk az 
alapítás 1000. évfordulójához. Az egy
házmegye történetével Dr. Udvary József 
nyug. Szeged-Csanádi püspök és Dr. 
Gyetvai Péter kalocsai kanonok foglal
kozott a közelmúltban. Kutatásaik sze
rint a püspökségből érsekség lett, mert 
az volt Szent István szándéka, hogy ez 
az egyházmegye legyen a későbbi déli és 
keleti irányú térítések kiindulópontja. 
Ennek megfelelően a kalocsai érseki tar
tományba tartoztak az ebben az ország
részben később születő új egyházmegyék. 
Az egyházmegye fénykorát a középkor
ban élte, híres érseke Tömöri Pál, aki a 
mohácsi csatában vesztette életét. A tö
rök után Mária Terézia idején népesült 
be újra ez a terület, s indult meg az egy
házmegye élete immár magyar, német és 
délszláv ajkú hívekkel. Trianon követ
keztében az egyházmegye az országhoz 
hasonlóan kétharmadát elvesztette. így 
lett a legkisebb egyházmegye a kalocsai 
az 1993-ban történt egyházmegyei határ
rendezésig. Ekkor az addigi 210 ezres 
hívőszáma megduplázódott, s a követ
kező új nevet kapta: Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye.

Mit jelentett itt az egyházmegyék te
rületi változásai Hogyan indult meg a 
hitéleti munkai

A változásokra a magyar egyház nem 
volt felkészülve. Bénultságából csak las- 
san-lassan bontakozik ki. Az elérkezett 
szabadságnak, mint legfőbb értéknek 
mindenki örül. A konkrét feladatokat 
az egyházmegye életében az 1995-ben 
megindult és 2000-ig tartó egyházmegyei 
szinódus foglalmazza meg. A szinódust 
a Szentatya magyarországi apostoli láto-

Míg hazánk hajóját
Viharok csapkodják,
S hozzád sír jajszavunk.

Boldogasszony Anyánk,
Mennyei pátrónánk,
Légy velünk, légy velünk !
Sok kiáltásunkra
Siess oltalmunkra,
Ha nem jössz, elveszünk!

Nagy szived fényével,
Lelked békéjével
Hajolj a viharra !
Égi trónusodból,
Csillagos lakodból
Tekints a magyarra!

Viharon, vészen át 
íme felsír hozzád 
Nyomorunk jajszava: 
Segítsd meg nemzeted, 
Háborgó tengerek 
Csillaga, Mária!

Milyen mélyen beivódott népünk ér
zés- és gondolatvilágába a magyarokat 
oltalmazó Istenanya, mindennél meggyő
zőbben mutatja egy régi magyar katona
nóta szövege.

Mindig hordjuk a rekrutát,
Nem rom, hogy lesz Magyarország!
Él még a jó Isten anyja,
Nem hagja a magyart soha.

Szamosi József 

gatásának ajánlásait követve hirdettük 
meg. Ezen a fórumon készül el majd 
az egyházmegye lelkipásztori terve 2000- 
re, a jubileumi szentévre. Addig minden 
egyes évben négy nagy téma kerül átte
kintésre, földolgozásra. Idén pl. a hit
oktatás, ifjúság, hivatásgondozás és csa- 
ládpasztoráció témáin dolgozunk. Egy 
éves tapasztalatunk, hogy a közös 
munka máris mozgásba hozta az egyház
megyét és megindult a belső párbeszéd, 
egyházunk újra a jövőt tervezi.

Mindnyájan tudjuk, eleget hallunk 
róla, hogy hazánkban, de sajnos másutt 
is, égető gond a paphiány. Hiszen az 
elmúlt 40—50 évben a hivatalos politi
ka szinte teljesen elzárta a fiatalságot 
a vallásosságtól. E tekintetben mi a hely
zeti

Jelenleg a lelkipásztorkodó papság 
száma 104, tíz paptestvérünk dolgozik 
egyházmegyén kívül, tizenegyen vannak 
külföldön. 32 az üres plébániák száma, 
melyek egyébként oldallagos ellátásra 
kerülnek. Gondoztalan területek nincse
nek, bár van olyan plébános, akire 6 
helység gondjai hárulnak. Általában ke
vés olyan plébánia van, amihez ne tar
tozna egy-egy filia, oldallagos ellátású 
hely.

Az annakidején jogtalanul elvett egy
házi javakat az országgyűlés által meg
szavazott törvény értelmében az egyház 
visszakapja, illetve azokért kárpótlást 
kaphat. Kerültek-e vissza fontosabb épü
letek egyházi tulajdonbai

Kecskeméten egy visszakapott épület
ben rendeztük be az érseki helynökséget 
és katolikus központot. Kalocsán hason
lóan közösségi házat működtetünk visz- 
szakapott épületben. Cserkészeknek, a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, 
egyházi rendezvényeknek adunk ott
hont. Hozzá kell tenni, hogy a vissza
kapott épületek általában rossz állapo
túak, ezért szívesebben élünk a módo
sított kárpótlási törvény új lehetőségé
vel, a pénzbeli kártalanítási igénnyel. 
Számunkra is kedvezőbb gazdaságos, új 
épületeket emelni. Egyelőre azonban 
ezek csak szép tervek, a pénzbeli kár
pótlás folyamata ugyanis késik.

Hogy áll az iskola-ügyi Kecskemét
nek szerencséje volt: még a kemény dik
tatúra idején is működhetett a Piarista 
Gimnázium. Most milyen oktató-nevelő 
intézmények vannak szerzetesrendi ve
zetés alatti

összesen nyolc oktató-nevelő intéz
ménye van az egyházmegyének. Ezek 
nagy áldozatokat kívánnak. A mai kö
rülmények között közismerten nehéz a 
fönntartásuk. Különben az új egyház
megyében is a kecskeméti piaristák a leg
népesebb szerzetesi közösség. Ök ebben 
az évben pl. több mint 600 fiatalt ne
velnek. Ebben a városban működik még 
az angolkisasszonyok rendje, ők a leány
ifjúság nevelésével foglalkoznak. Kalo
csán a kalocsai iskolanővérek óvodát és 
általános iskolát tartanak fenn. Kiskun
félegyházán óvodájuk és szakiskolájuk 
működik. Két jezsuita atya visszatért 
Kalocsára, de a nagymúltú kollégiumot, 
gimnáziumot nem tudja a rend újra vál
lalni, így ők a kórházban, börtönben 
és a fiúnevelőben pásztorainak. Baján 
a ciszterci rend a KÉSZ segítségével in
dított el iskolát. Várjuk a ferences atyák 
érkezését is Baján és Kecskeméten. Pálos 
közösségünk is működik Petőfiszállás- 
Szentkút kegyhelyen. Jánoshalmán a piá
ban iá mellett jelen vannak szegedi isko
lanővérek. Több kisebb létszámú közös
ség is elindult a fölsoroltakon kívül.

(Folytatás a következő számban.)
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MADRIDI LEVÉL

Új kormány, régi templomok Magyar nyár — magyar aratás
MILYEN VOLT AZ ARATAS A RÉGI VILÁGBAN ?

A hosszas tárgyalások után megalakí
tott, jobbközép Aznar-kormánytól az 
egyház és az állam közötti viszony javu
lását várják. A más szellem már a mun
ka megkezdése előtt kifejezésre jutott. A 
tizenhárom éves, szocialista kormányzat 
alatt divatba jött, hogy a miniszterek 
és mások, ne hivatali „esküt” tegyenek, 
hanem „ígéretet” a 78-as alkotmányra 
tett kézzel. Most azonban megint oda 
került az asztalra a Szentírás is és fe
szület előtt tett esküt a kormányelnök 
és minisztereinek nagy többsége; csak 
kettő maradt az ígéretnél.

Az új szakaszban nem várhatók olyan 
lépések, melyeket végül a szocialista kor
mány sem mert megtenni, —* új abor
tusz-törvényjavaslat benyújtása, — vi
szont remélik, hogy a püspöki kar kí
vánsága szerint haladás lesz a család
védelemben, munkaalkalmak teremtésé
ben, ötegek és rászorulók gondozásában 
s a bevándorlókkal (arabok, négerek, la
tin-amerikaiak, fülöp-szigetiek. lengye
lek) való törődésben.

Ezt ugyan megnehezítheti a bejelen-
^aetBaaBai

Párizsi levél
Április 4-én Párizsban az első andor

rai nuncius átadta megbízólevelét az 
Elisée palotában. A francia diplomácia 
részéről, szándékoltan jelentéktelennek 
tartott protokoláris esemény mögött 
azonban egy külön kis világot és rend
kívüli folyamatot fedezhetünk fel. A 
korai középkor óta az andorrai fejede
lemségben az egyházi és világi hatalom 
(politika, közigazgatás, igazságszolgálta
tás) megtestesítője a mindenkori spa
nyolországi Urgel/Urchell püspöke, aki 
1607 óta szuverén jogait kénytelen a 
francia királlyal illetve a francia köz
társasági elnökkel megosztani.

Pár évtizede, a feudalizmus csipkeró
zsika álmából felébredt Andorra, úton 
van új önazonossága felé. Van már helyi 
kormánya, alkotmánya, az ENSZ-nek 
tagja és egyre több állammal tart diplo
máciai kapcsolatot, noha azok nagykö
vetei még Párizsban vagy Madridban 
vannak akkreditálva. E megkésett, de 
gyors és békés átmenetben fontos szere
pet játszott ürgéi püspöke, Mgr. Joan 
Marti A l a n i s, aki tapintatos bölcs 
előrelátással ismerte fel az idők jeleit. 
A Vatikán tehát Andorra teljes szuvere
nitását támogatja, amikor most elsőíz
ben diplomáciai kapcsolatot vett fel a 
pireneusi havasok között, a Francia- és 
Spanyolország közé ékelt kis fejedelem
séggel. E folyamat francia ellenzői meg
érthették a Vatikán ez irányban tett lé
pését, amikor II. János Pál nem párizsi, 
hanem madridi nunciusát nevezte ki 
Andorra pápai nagykövetévé.

Nagy örömünkre mindennek magyar 
vonatkozása is van, hisz kada Lajos 
érsek mostantól nemcsak Spanyolország 
első nem olasz származású nunciusa, ha
nem egyben Andorra első nunciusa is. 
Egyházunk 2000 éves és hazánk 1100 
éves történetében magyar még nem töl
tött be nagyobb egyházi hivatalt, mint 
Kada Lajos nuncius. Mostani megbí
zatása újabb kihívás. A katalán nyelvű 
Andorra kettős szuverenitásának prob
lémája, továbbá az állam és egyház kap
csolatainak újra megfogalmazása, az is
kolarendszer megszervezése komoly fel
adatot rónak rá. A magunk részéről azt 
kívánjuk, hogy Párizsba vezető kényes 
diplomáciai útjain kísérje őt a jó Isten 
áldása és a jövőben is sok szeretettel 
várjuk Magyar Katolikus Missziónkban. 
Párizs, 1996 május Molnár Ottó 

tett, szigorú takarékosság, s kihatással le
het a katolikus egyháznak nyújtott 
anyagi segítségre is. (Tavaly 18,9 mil
liárd pesetát tett ki, az egyházi összkölt
ségvetés 25’>/o-át.) Az egyháznak azon
ban olyan gondjai is vannak, melyek
ről sokan megfeledkeznek: így a mű
emléki értékű épületek, templomok és 
kolostorok karbantartása, illetve helyre
állítása. Ezt a feladatot az egyház nem 
képes egyedül ellátni, de még az állam, 
az anionom országrészek és a városi taná
csok támogatásával sem. Az egyik legna
gyobb spanyol 'bank ezért nagyszabású 
vállalkozást indított és a sajtóban egész
oldalas hirdetéssel kérte mindenki hoz
zájárulását a székesegyházak megőrzésé
hez. „Századokon keresztül csodáltuk 
őket, — szólt a jelszó, — most azonban 
már nem lehet csak bámulni!”

A listán nyolcvan (!) katedrális szere
pel. Néha kettő is van ugyanabban a 
városban, a régi és az új, illetve egy- 
egy a régi és az új, püspöki székhelyen. 
Máskor viszont felosztottak egy-egy 
nagy egyházmegyét, — mint a madri
dit, — s nyertek templomok székesegy
házi rangot. Kivételes eset éppen az 
1993-ban felszentelt új madridi székes
egyház, — építése befejeződött, berende
zése azonban még nem, — meg a bar
celonai Szent Család templomé, mely 
nem katedrális, de felvették. Az 1926- 
ban elhunyt Antonio Gattdí főműve még 
messze van a befejezéstől, a munka 
azonban lassan folyik tovább évi gyűj
tések segítségével.

Más, századokkal ezelőtt félbenmaradt 
székesegyházak befejezésére nem gondol 
senki. Megszokták, hogy egy díszes, góti
kus homlokzaton a szoborfülkék üresen 
maradtak; másutt a többség nem is tud
ja, hogy négy tornyot terveztek ott, ahol 
csak egy van. Akadnak azonban drámai 
esetek is. Tarazona „műdéjár”-stílus ka- 
tedrálisa évek óta zárva, mert beomlás 
fenyegeti. (A mudéjarok keresztény ura
lom alatt élő arabok voltak, a téglaépí
tészet mesterei, akiknek stílusát később 
is követték.) A híres, gótikus burgosi szé
kesegyház egyik tornyából is lezuhant 
mar egy kőszent, — a kő állapota egyre 
romlik, — Leónban a csodálatos, közép
kori üvegablakok várnak restaurálásra. 
De a nemzetközi zarándoklatok célpont
ját képező, compostelai székesegyház
ban is volna elég teendő.

A felhívásnak remélhetőleg nagy vissz
hangja lesz és „sok kicsi sokra megy”. 
Az új, madridi székesegyház esetében az 
is szóba került, hogy falain megörökíte
nék a jelentősebb adakozók nevét. Fia 
pedig valaki mélyebben nyúl a zsebébe, 
— két millió pesetáról beszéltek, — a 
végén oda is temetkezhet.

Századok alatt a katedrálisokban min
den kor, minden ízlés nyomát hagyta. 
A mai hívőkre — és nem hívőkre, akik 
becsülik a művészi értékeket, — az örök
ség megőrzésének a feladata vár.

Madrid, 1996 június
Rónai Zoltán 

MÉGEGYSZER AZ IFOR
A Kiengesztelődés Nemzetközi Szövetsége, 

az IFOR (International Fellowship of Recon- 
ciliation) 1919-ben létesült és ma 140 ezer 
tagja dolgozik 40 országban. Tagjai közül ed
dig hatan kaptak Béke-Nobel díjat, többek 
között Albert Schweitzer és Martin Luther 
King. A médiákban szereplő NATO-IFor 
(Implementation Force) csak 1995 óta létezik. 
A kettőt nem szabad összetéveszteni: az IFor 
a NATO tartozéka, míg az IFOR Nemzetközi 
békemozgalom. Ez utóbbi most levelezőlapot 
adott ki felvilágosító céllal; magyarul is meg
jelent. További információk és levelezőlap ren
delés: BOCS Alapítvány, H-8003 Székesfehér
vár, Pf. 7.

A nyár vakítva ég és tündököl, 
Hatalma éltet, szent hatalma öl. 
De a halálban sem tesz soha mást: 
Készíti folyvást a feltámadást.

Vargha Gyula

így énekel a költő a nyárról, a kalász- 
erlelo miagyar nyárról, amely újra és 
újra a kenyeret, az „életét” adja aján
dékul. Az aratás a nép szemében min
den munkánál mélyebbértelmű s a pa
rasztember megilletődve, szinte vallásos 
áhítattal gondol rá. Természettől belé- 
oltott ép hite szerint ugyanis a termés 
Isten ajándéka, amelyet odaadó munká
val és hívő bizalommal kell kiérdemel
nie. Vallásossága, Istenben való bizalma 
is innen ered: aki közel áll á földhöz, 
a természethez, közel érzi magához a 
Terem tőt.

Milyen volt az aratás a régi világban, 
amikor a határban nem pöfögött még 
traktor, se kombájn, se arató-brigád? — 
Az öregek itt-ott még emlékeznek egyre- 
másra, de az egykori szép szokásokat a 
maguk teljességében és szertartásos 
szépségében elmosta az idő s csak régi 
feljegyzések, tudós szakkönyvek őrzik 
emléküket.

A magyar falu szokás szerint Péter- 
Pal napján látott neki az aratásnak. A 
kádencia szerint a búza Szent György 
napján indul szárba, májusra kihányja 
fejét, Vid napjára felhagy a növéssel és 
Szent Iván vagy Péter-Pál napjára meg
szakad a töve, azaz a kalász megért a 
kasza alá.

Az aratási munka megkezdése, lefo
lyása, bevégzése vidékenként változa
tos, hagyományos formák között tör
tént, amelynek módját nemzedékről- 
nemzedékre áthagyományozott szokások, 
apáról-fiúra szálló Íratlan törvények 
szabták meg. Ez a paraszti hagyomány 
(a nép öröklött tudása, „tudománya”) 
át meg át van szőve ősi hiedelmekkel, 
babonákkal, varázsló szokásokkal ve
gyítve keresztény elemekkel. A vetőnek 
például munkája megkezdése előtt a 
földtől elfordulva a Szentháromság ne
vében egy-egy marok magot kellett 
jobbra-balra, meg hátra szórni: egy- 
egy markékal a gonoszaknak, tolvajok
nak, illetve a madaraknak, eggyel pedig 
a szegényeknek „áldozatul”. Vetés köz
ben nem volt szabad beszélni vagy hátra 
nézni. Azt is tartották: aki vetés közben 
nevet, sírni fog aratáskor.

Az ősi, pogányeredetű babonás rítu
sok idők folyamán egyre több keresztény 
jelentéssel, tartalommal telítődtek. Köz
tudott, hogy a parasztember úgyszólván 
minden ténykedése előtt Istenhez fohász
kodott. Búzaszentelésre az egész falu né
pe kivonult a tavaszi határba. Aratás 
előtt templomba mentek áldásért könyö
rögni, ilyenkor a templom fala tele volt 
a hozzátámasztott kaszákkal. Kint a bu- 
zaföldön is az aratók letérdepelve, ka- 
Iaplevéve imádkoztak. Az első kaszás 
„Uram Jézus segíts!” fohásszal vágott 
a búzatáblába, s csak aztán kezdtek su
hogni a kaszák. — Református vidéke
ken, pl. Ormányságban, ahol asszonyok 
„sarlóztak”, ők is énekeltek előbb egy 
alkalmi „dicséretet” s csak utána láttak 
a dolognak. Maguk az aratók szótlanul, 
szinte ünnepélyes komolysággal dolgoz
tak, ellenben a marokszedés, kötélcsa
varás és kévekötés vidám tréfálkozás, 

PUSZTASZER
Pusztaszer a nevem, itt szerzett törvényeket Árpád 

Hőseivel s a hont biztos alapra tévé.
S áll az azóta kilenc századnak véridején túl;

Várja virágzását s vajha ne várja hiún !
Vörösmarty Mihály (1800-1855)

nótaszó mellett folyt. Szokásban volt az 
utolsó kévét úgy kötni, hogy egyik fele 
ellenkező irányban álljon, mint a má
sik fele. Ezt a kévét „Jézus kévéjének”, 
vagy „Jézus bölcsőjének” nevezték. A 
tábla végében egy nyalábravaló búzát vá- 
gatlanul hagytak a madaraknak, nehogy 
megegyék a következő évi termést. 
Ugyanezt az ősi eredetű „áldozati” bu- 
zacsomót más vidéken „Szent Péter lo
vának hagyták abrakul”.

A kalákás vagy csoportos aratás be
fejezése mindenütt aratóünneppel végző
dött. Szokás volt buzakalászokból és 
mezei virágokból koszorút kötni s azt 
vitték az aratómenet élén. Sokszor olyan 
hatalmas koszorút készítettek, hogy két 
rúdra akasztva négy legéynek kellett vin
nie. így vonultak végig a falun vidám 
nótaszó mellett s a jól végzett munka 
után holdvilágnál ropták a táncot reg
gelig-

így ünnepelték valamikor szép ha
zánkban az aratást, amely még csak
ugyan örömünnep volt.

Szamosi József

Eljött az aratásnak nagy napja. 
Emlékeztet ítélet napjára. 
Mink vagyunk az Isten gabonája, 
Eljön Jézus maga aratásra.

Jó búza közt terem sok konkoly is, 
Megtérök közt kárhozott lélek is, 
A megtérő lélek a búzaszem, 
A kárhozott lélek a konkolyszem.

Az ítélet utolsó napjára, 
Eljön Jézus maga aratásra, 
Levágatja mind a gabonáját, 
Elválasztja konkolyt és a búzát.

Az Ür Jézus megrostál bennünket, 
Rostába teszi a mi lelkünket; 
Kit a rosta kihullat a földre, 
Nem juthat az mennyei örömre.

Népi aratáskezdő énekből

KÉRÉS KARPATALJARÖL
Munkács, az ősi sok magyar jelleg

gel rendelkező város első püspöke for
dul a európai magyar katolikusokhoz. 
Kárpátalja jellegzetes területe és össze
tétele kívánta meg, hogy itt egy önálló 
püspökség legyen. Ez az év elejével meg
valósult. Az itteni római katolikusok 
csaknem valamennyien magyar nemzeti
ségűek. Hűségüket Krisztus egyházához 
és magyarságukhoz sok megpróbáltatá
son keresztül megmutatták. A püspök
ség megalakult.

S mi a következő lépés? Egy régi óvo
dának használt épületet már visszakap
tunk. A legszükségesebb tatarozási, át
építési munkák hamarosan befejeződ
nek. És a berendezés? Ehhez kérném az 
Európa-i magyarság segítségét. Jókar
ban lévő használt írógépek, számítógép, 
telefon, továbbá irodákban és vendég
szobákban használható bútorok.

Pénzadományaikat kérném valuta 
számlánkra befizetni: Majnek Jenő, An
tal, Posta Bank, H-4625 Záhony, szám
la szám: 341-110436.

Kérem valamennyi e sorok olvasóját, 
helyzetünk átgondolását. Adományaikat 
előre is köszönöm mind a magam, mind 
a híveim nevében is.

Testvéri szeretettel:
Munkács, 1996 június 10-én.

Majnek Antal OFM 
febianai c. püspök, a kárpátaljai apostoli 

adminisztrátor segédpüspöke
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KÖNYVESPOLC
KOVÁCS ANDOR: HOMOKPAD, a po
zsonyi Madách-Posonlum és a Püski 
Kiadó (Budapest) közös kiadása. 1996. 
240 oldal.

Szerző az Októberi Forradalmat követő 
kíméletlen megtorló intézkedések elől 1957 
telén, Jugoszlávián keresztül menekült Nyu
gatra. Rövidesen Svájcban, Bázelben tele
pedett le, itt Bázelben szerzett közgazdász 
diplomát s hamar bekapcsolódott a politikai 
emigráció munkájába. Mint a Baseli Magyar 
Egyesület elnöke, majd az Európai Protes
táns Szabadegyetem egyik vezetője, alelnö- 
ke, majd négy éven át elnöke jelentős kul- 
túrmunkát végzett 56 értékeit szem előtt 
tartva. „Homokpad" című most megjelent 
könyvében élvezetesen mondja el menekü
lésének kalandos történetét, a nyugati ma
gyar emigráció életét mutatja be, sorra vé
ve a különféle csoportosulásokat, egyházi és 
világi intézmények munkásságát (Evangé
liumi Ifjúsági Konferencia, Protestáns Sza
badegyetem, Magyar Pax Romana stb.) ki
térve az emigrációt könyvkiadásra, sajtóra, 
az iskolai oktatásra, tanulmányi konferen
ciákra, s a virágzó cserkész mozgalomra. 
Persze mindezt elsősorban svájci nézőpont
ból. Ezt pozitívumként jegyzem ide, mint
hogy nála hivatottabb nem írhatta volna 
meg a Svájci Magyar Emigráció Történe
tét. Mindent egybevetve, ahogy mondani 
szokás, „.hézagpótló munka", a Nyugatra 
került magyarság életének összegezése: meg
bízható személyes élményekkel és részvétel
lel is htielesített kultúrtörténet. Mint ilyen

STÍLVIRAGOK - GYOMNÖVÉNYEK

— A sűrűn vetett, takarmánynak szánt ku
korica becsületes neve: „csalamádé". Ma így 
mondják: silókukorica. Így szegényedik a 
nyelvünk, elfelejtődik egy régi szó. A kuko
rica némely vidéken tengeri. Jogosan, hiszen 
Amerikából került hozzánk. A nyelv emlék
szák még! Igaz, a silókukorica is emlékeztet: 
a szép „téesz“-időkre.

— „ .. . fehéren-] ekeién kijelentette" — 
magyarul: „Schwarz auf Weiss". Ennek azon
ban a helyes fordítása: világosan, félreérthe
tetlenül, kereken, kertelés nélkül, etc.

— „... a népgazdaság intenzifikálása" (!)

— design — jelentése: tervezés. Semmivel 
sem több. „Formatervezés’‘-re sincs okvetlenül 
szükség.

— „ ... visszagurítani a történelmet nem 
lehet". Nem hát! A cikkíró valahol ezt ol
vasta: — ha szokott olvasni! — „visszaforgat
ni az idő kerekét". De rossz az emlékezete.

— Van egy folyóiratunk, hű de modern! 
Ez még rendben is lenne, hiszen a fiatalokat 
toborozza maga köré. Én csak a tipográfiai 
bukfenceit nem szeretem. Mintha arra töre
kednék, hogy minél nehezebb legyen az olva
sása. Egy elbeszélés címe: AKÁCSIKÁTOR. 
Sokáig tűnődtem: mi lehet az a „csikátor::? 
— Ám az sem utolsó nagybetűs cím, hogy 
aszongya: ETIKETTETIKA. Itt meg a „tetikán” 
akadt fönn a szemem. Persze, a lapot nem 
nekem szerkesztik.

— Különböző modellekről van szó: gazdai- 
sági-, társadalmi-, magyar modellről. A cikk
nek ilyen kitekert a címe: „A modellálásról". 
Mintha nem lenne jó így: A modellekről.

— „A vetkőzőhelyek száma, ha a kabinok 
teljes töltését vesszük figyelembe, tehát ha 
3—4 személy megy egy kabinba ..." A cikk
nek ez lehetett volna a helyes címe: „Embe
rek a hurkatöltőben".

— Mindenki araszol: aki lassan megy, lé
peget, ballag, bandukol, cammog, az mind ara
szol! Pedig csak a hernyó araszol!!!

— „Meggyőződésem, hogy egyik nép sem 
alávalóbb a másiknál". Bizony nem! Az alá
való jelentése: becstelen, aljas, gonosz, hit
vány. Zrínyi híres mondata motoszkált a fe
jében: „Egy nemzetnél sem vagyunk alább- 
valók". Azaz kisebb értékű, lejjebb levő, ala
csonyabb rendű. Nagy különbség!

s— „diverzionista törekvések". A diverzáns 
is jobb ennél. Ugyanígy „irredentista" he
lyett is irredenta, ha már magyarul nem 
tudnánk kifejezni.

— . .a születő élet megragadhatatlan-
ságának megragadást kísérlete". (K. Tamás, 
Kát. Szemle.) 

az érdeklődő kutatóknak nélkülözhetetlen 
forrásmű.

Szamosi József
*

LISKA DÉNES: FIÚK! FEL A FEJJEL! - 
Fejezetek egy cserkészcsapat életéből. 
Korona Film kiadás, 162 oldal rajzok
kal, egykorú fényképekkel illusztrálva.
Egy ízig-vérig valódi cserkészkönyvet tart 

kezében a recenzens; a könyv címe a min
denkitől ismert cserkészinduló első sora, a 
címlapon lévő kedves cserkészfiú összeté
veszthetetlenül Márton Lajos rajzára vall. 
Én magam érdeklődéssel olvastam a szá
momra is hasonló cserkészélményekről, iz
galmas és vidám táborokról. (Sohasem ír
tam róla, most elárulhatom: mint 5. gimna
zista diákot, engem is Sík Sándor avatott 
őrsvezetővé a Hárshegyi Cserkészparkban, 
1929 tavaszán). Miről is szól a könyv? Rö
vidre fogva ,,a régi cserkészéletről", azok
ról — olvassuk elöljáróban — „akik átélték 
a magyar cserkészélet utolsó évtizedét, a 
harmincas évek végétől a betiltásig", — 
egész pontosan a pesti 199. sz. Madách Imre 
cserkészcsapatról, úgy ahogyan a Szerző él
te át s emlékezetében megtartotta, felhasz
nálva természetesen az eredeti csapatkróni
kákat, tábori naplókat, egyéni feljegyzése
ket, leveleket s egyéb tárgyi emlékeket, do
kumentumokat. Elszoruló szívvel olvastam 
a „Cserkészek a viharban" című fejezetet, 
a háború alatti-utáni hősies magatartást kö
vetelő évekről, az utolsó titkos táborokról. 
Bár sok-sok apró, hasznos adalékot tartal
maz a könyv, olvasásra csak cserkészeknek 
ajánlanám. Mások aligha értik meg, miért 
volt olyan múlhatatlanul gyönyörű az a ré
gi cserkészélet?!

- Sljó - 

*

SZENTlRAS cigányok részére

Megjelent a cigánygyermekek oktatá
sára és használatára szánt Szentírás a 
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főisko
la anyagi támogatásával. Ez az első ok
tatási intézmény, amely a cigányság ta
nulmányozására Romológiai Tanszéket 
hozott létre 1994-ben. A Szentírást az ún. 
„lovari" nyelvre fordították le, amelyet a 
kelet-európai cigányok többsége beszél. 
Bár a könyv elsősorban a cigánygyerme
kek oktatásában nyújt segtíséget, de a 
felnőtt cigányság részére is az egyetlen 
létező Biblia. A Magyarországon élő mint
egy 700 ezer cigánykisebbség 70 száza
léka (névlegesen) katolikus, a többiek 
‘őleg a református és a görög katolikus 
egyházhoz tartoznak. A Zsámbéki Kato
likus Tanítóképző Főiskolán 60 katolikus 
hallgató tanulja a cigány nyelvet, törté
nelmet és néprajzot. VR/MK

A NÉMETORSZÁGI
KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUM 

felvételt hirdet az 1996-97-es tanévre 
a bajor kultuszminisztériumtól megkapott 
európai modell keretében az 5. osztálytól 

a 13. osztályig.
Tanulóinkat internátusokban helyezzük 
el, gondot fordítunk a keresztény szelle
miségen nyugvó, magyar hagyományokat 
tisztelő és az európaiságra törekvő neve
lésre. A magyar mellett német, angol, fran
cia / latin nyelvet, komputerismereteket, 
programozást oktatunk. Valamennyi tan
tárgyat a bajor tantervek alapján, német 
tankönyvek segítségével két nyelven ta

nkjuk. Nemzetközileg elismert bajor 
érettségi bizonyítványt adunk.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi címen: 
Europaisches-Ungarisches-Gymnasium 

Klosterbug 2, D-92280 Kastl.
'Z' (0049) 09625 / 80 90. Fax: 09625 / 458.

Amit ifjan az erkölcsi dologban a nyers 
elme magába kapcsol, még görbe vén- 
ségében is nehezen felejti.

Falud! Ferenc

Az „Ács fiának" szolgálatában
VIDA ISTVÁNRA EMLÉKEZVE*

„Sorsom alakulását mindmáig a ke
resztény humánummai való találkozás és 
a haladó keresztény mozgalmakban vál
lalt részvétel határozta meg" — írta ma
gáról Vida István. Igazabban, tömöreb
ben alig lehetne őt és életútját jelle
mezni.

Kalocsai jezsuita diákként tanárai hív
ták fel figyelmét a magyar társadalom 
egyik alapvető válságforrására, a parasz
ti -és munkástársadalom széles rétegei
nek anyagi és szellemi nyomorára, jogos 
szociális igényeire. Budapesti egyetemi 
évei a tudás és a tapasztalat gyűjtésével 
folytatódtak. Joghallgatóként a pesti nyo
mortanyák önkéntes szociális munkása 
volt és részt vett a „Settlement" moz
galomban. Ennek folytatásaként az „Egy
házközségi Munkásszakosztályok, az EM
SZO első országos főtitkáraként munkás
akadémiát, béregyeztető tárgyalásokat, 
sztrájkokat szervezett és dobogók-, tár
gyalótermek, gyárüzemek- és börtönök 
között mozgott. A nyilasok börtönbe zár
ták, majd a kommunista rendszer vette 
üldözőbe. Mindkettő azért, mert a ma
gyar munkásságot a keresztény értékrend 
alapján szervezte és vitte jogos bérküz
delmekbe. 1938-ban 30 ezer munkás hall
gatta Varga László jezsuitával együtt a 
szociális népállamról szóló előadását a 
főváros legnagyobb gyűléstermében, ahol 
az ország függetlenségét, a szabadság 
és tekintély összhangját, a földreform 
végrehajtását, egy igazságos társadalom 
megvalósítását és a kárpát-medencei né
pek békés együttélését sürgették.

1939-ben keresztény érdekvédelmi ösz- 
szefogást hozott létre a Katolikus Le
gényegyletek Országos Testületé, a KÁ
LÓT és az EMSZO együttműködésével, 
amelynek nemcsak mezőgazdasági és 
ipari, hanem értelmiségi tagozata is lé
tesült. Vida István az 1935 és 1945 kö
zött kibontakozó magyar reformkornak 
volt széleslátókörű, kemény kiállású, az 
elmélet mellett gyakorlati eredményekre 
is törő hiteles vezető személyisége.

Rákosi 1944-ben már Debrecenből fe
nyegette a keresztény munkásmozgalma
kat és az elsők között fel is oszlatta. A 
közéletből kiszorítva Vida István állandó 
veszélyek között alkalmi munkákból élt. 
Meggyőződését fel nem adva könyvügy
nök, gyári munkás, majd könyvkereskedő 
volt. 1956 eseményeit tudományos érté
kű tanulmányban dolgozta fel. A 60-as 
években folytatta egyetemi tanulmányait, 
jogi végzettségét filozófiai, történelmi, 
közgazdasági és szociális tanulmányok
kal egészítette ki. Doktori munkájában 
a magyar munkajog fejlődését dolgozta 
fel a második világháború végén.é

Könyvkereskedőként fordult a keresz
tény humanizmussal foglalkozó tudomá
nyos elméletek, ezen belül Rotterdami 
Erasmus életműve felé. 1971-ben pálya
díjat nyert Németországban Werner 
Gusztáv, neves evangélikus szociálpoli
tikus életművéről írt munkájával. Ezután 
telepedett le a Német Szövetségi Köztár
saságban és ezzel megkezdődött esemé
nyekben gazdag, hánytatott életének 

* Az otthoni katolikus médiák (Üj Ember stb.) 
csak néhány hivatalos-száraz szóban jelentet
ték, hogy: dr. Vida István, a keresztényszociá- 
lis EMSZO és Hivatásszervezet egykori fő
titkára, Erasmus kutató, a tübingeni egyetem 
ny. könyvtárosa 81 éves korában, türelemmel 
viselt súlyos betegség után május 13-án meg
halt. Temetése május 24-én római katolikus 
szertartás szerint a Farkasréti temetőben volt. 
Gyászmise ugyanaznap a pesti Jézus Szíve 
templomban. Az Életünk szerkesztősége és ol
vasói osztoznak a gyászban, emléke nekünk 
szívünkben marad. Lapunkat többször is meg
tisztelte kitűnő cikkeivel. (Sz.)

harmadik korszaka. A tübingeni egyetem 
könyvtárosaként egymás után jelentek 
meg tanulmányai a magyarországi ke
resztény szociális mozgalmakról, a kom
munista diktatúra embertelenségéről ma
gyarul és németül, rangos folyóiratokban. 
Munkatársa lett a Nemzetközi Erasmus 
Társaságnak és társkiadója az „Eras
mus" című folyóiratnak.

Vida István szorgalmas, szakmailag és 
tudományosan megalapozott mozgalmi és 
közírói munkássága során a katolikus 
egyház társadalmi tanításából kiindulva 
a szó és a tett, az elv és a gyakorlat 
egymást támogató hitelességéért küz
dött. Munkásmozgalmi kezdeményezései
nek, nagy nekilendüléseinek hol a poli
tikai, hol az egyházi hatalom vetett gátat. 
Sok csalódás után életének utolsó éveit 
tudatos és keményen védett visszavo- 
nultságban élte Stuttgart környékén. 80 
éves korában, 1995-ben tért vissza Bu
dapestre, de egyre gyengülő egészsége 
és az átállás számos nehézsége már 
nem engedte meg, hogy itthon kamatoz
tassa nagy tudását és gazdag élettapasz
talatát. A Farkasréti temetőben családja 
mellett egykori küzdőtársai kísérték utol
só útjára. Volt kalocsai diáktársa, Vácz 
Jenő jezsuita temette. A keresztényszo
ciális reformgondolat szolgálatában szer
zett érdemeit dr. Farkas Béla egykori 
munkatársa, az EMSZO volt titkára és 
Kovács K. Zoltán, a Barankovics Alapít
vány kuratóriumának tagja méltatta.

Küzdelmekkel teli sorsa mutatja, milyen 
messze került az egyház az ipari mun
kásságától. Vida Istvánnak az Ács Fiának 
szolgálatában végzett áldozatos mozgal
mi és szellemi erőfeszítése is csak az 
örök hazában nyerheti el méltó jutalmát.

K. K. Z. Budapest.

A PAPA VARSÓ DÍSZPOLGÁRA
Varsóból érkezett 400 tagú küldöttség 

élén a lengyel főváros vezetőségének 
képviselői, május 7-én átnyújtották II. Já
nos Pál pápának azt a dokumentumot, a- 
melyet a városi tanács április 21-i ünne
pélyes ülésén fogalmaztak és amely a 
Szentatyának Varsó tiszteletbeli díszpol
gárrá való választását tartalmazza. Varsó 
polgármestere beszédében emlékeztetett 
rá, hogy Lengyelország már négy alka
lommal láthatta vendégül a Szentatyát, 
akinek nagy szerepe volt abban, hogy az 
ország visszanyerte függetlenségét. A 
pápa megköszönte a magas kitüntetést 
s válaszszavaiban Varsó tragikus törté
nelmét idézte fel, a legyőzhetetlen vá
rost, amelyet sorozatban elpusztítottak, 
mégis mindig újjáépült. Sem a bolsevista 
agresszió, sem a német invázió nem tud
ta letörölni a föld felszínéről. Ez a város 
mindig a hitből merítette az erőt, hogy 
harcoljon a szabadságért és függetlensé
gért. Varsó 400 éven át hűségesen szol
gálta a valódi keresztény és nemzeti ér
tékeket, óriási áldozatok árán védve meg 
őket. Történelme arra tanít, hogy jelenün
ket és jövőnket Krisztusra kell építenünk.

VR/MK

MAGYAR PÁLOS PROVINCIA
Az Esztergomi Boldog özséb alapí

totta pálos rend egyetemes káptalanja 
határozata értelmében a magyarországi 
pálos kolostorok közössége tartományi 
(provincia) rangot kapott, egyúttal P. 
Mathé Pétert kinevezték tartományfő
nökké. így a II. József feloszlató rende
leté óta ismét van önálló magyar pálos 
provincia. Magyarországon jelenleg 12 
atya, egy oblátus és egy segítő testvér 
dolgozik. A pécsi ujoncházban hét fia
tal készül a rendi életre.
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Augsburg: Halottaink: Jánosi István, már
cius 1-én, 81 éves korában. Temetése április 
1-én volt Augsburgban. Némethy Jenő, nagy 
türelemmel viselt súlyos betegség után élete 
81. évében elhunyt, április 17-én, Heidenheim- 
ban. Végakarata szerint Budapesten temették 
a Farkasréti temetőben, a családi sírboltba. 
Amíg mozogni tudott, Heidenheimből Dillin- 
genbe járt át miséinkre. Csendes, müveit, ro
konszenves úrnak ismerte mindenki. Szakmai
lag a magyar légierők századosa volt a há
ború végéig. Mély istenhit és hazaszeretet jel
lemezbe, amiről nem beszélt, de sugárzott róla. 
Nyugodjank békében!

Berlin: Halálozás: Förszter Balázs bácsin
kat június 5-én, szerdán, a weddingi kremató
riumban (Igerichstr. 37), búcsúztattuk és he
lyeztük örök nyugalomra. A gyászoló csalá
dot fájdalmukban kísérjük.

Frankfurt: Keresztelés: Barcsay Adám Jó
zsef Pál, ifj. B. Ákos és Szelekován Erzsébet 
fia, május 27-én a keresztség szentségében ré
szesült. Isten áldása kísérje életét!

München: Halálozás: Huszovszky Gabriella, 
elhunyt 92 éves korában. Temetése május 29- 
én a müncheni Waldfriedhofban volt. Nyu
godjon békében!

SVÁJC

Bern: Ha'ottaink: Schmutz István, 1995 ok
tóber 15-én tért meg az Örök hazába. A szor
galmas munkásember, a jó férj és nevelőapa,

Isten vele Erzsiké!
Az „Életünk" májusi számában a Francia- 

országabn elhunytak között egy névre akad
tam: dr. Tergina Irén. Soká néztem e nevet 
és elgondoltam: lehetséges, hogy valaki év
tizedeken át élt és dolgozott a franciaországi 
magyarokért a magyar királyi követségen és 
konzulátuson éppúgy, mint a Magyar Kato
likus Misszióban — s most neve puszta emlí
tésével meg tudunk válni tőle örökre? Irán
ta érzett tiszteletem, szeretetem arra késztet, 
hogy felújítsam emlékét azok előtt, akik még 
emlékeznek reá és azoknak, akik nem ismer
ték.

A külügyiinket átvevő kommunisták 1947 
augusztusában arról értesítették, hogy sem a 
Magyar Házban, sem a Konzulátuson nincs reá 
többé szükség; de ha beáll a pártba... Ö 
azonban, aki lelki egyesúlyát katolikus hité
ben kereste és találta meg — mindennap részt 
vett a reggeli misén — visszautasította, azaz 
nem is válaszolt ajátlatukra, inkább megvált 
dolgaitól is, amiket a Magyar Házban tudott 
csak elhelyezni (kis hotel-szobában lakott), 
minthogy az új vezetőkkel találkozzék.

Tergina Irén Szlovákiából származott; tanul
mányait a budapesti egyetem kémiai szakán 
végezte, ahol doktorátusát is szerezte. A Szent

HŐSÖK NAPJA GRÁCBAN

A gráci „Christiana Hungária” = 
Keresztény Magyarok Egyesülete idén 
47. alkalommal — a pünkösdre való 
tekintettel június 2-án — ünnepelte meg 
a hagyományos Hősök Napját. Délelőtt 
Dinya Vince atya mondott szentmisét, 
amelyen Ugri Mihály orgonáit. Az ün
nepi részben a Magyar Hiszekegy után 
a különféle testületek, többek közt az 
osztrák hadsereg és Bajtársi Szövetség 
küldötteit üdvözöltük. Magyarországról 
három parlamenti képviselő és a Bécs- 
ben akkreditált katonai attasé volt je
len. Az Egyesület elnöke történelmi 
visszaemlékezése és Marton Rezső titkár 
lelkesen megtapsolt beszéde után Tóth 
István alezredes, katonai attasé méltatta 
a gráci magyar egyesület és alapítója, 
Lengyel Béla altábornagy munkásságát. 
Ezt követően Mindszenty hercegprímás 
56-os kiszabadításának történetét eleve
nítette meg Tóth József alezredes mint 
az esemény aktív résztvevője. A templo
mi ünnepség után a Központi temető
ben (Zentralfricdhof) megkoszorúztuk 
az Ismeretlen Katona emlékművét. Ma
gyarországi vendégeink a „Gösser-Brau” 
étteremben kaptak ebédet, mielőtt a vi
szontlátás reményében elbúcsúztunk 
tőlük.

Mayer Rudolf elnök 

a thuni magyar szentmisék példamutaó láto
gatója volt feleségével együtt, akit az Úr 
Jézus vigasztaljon mély gyászában. Mindnyá
jan átváltozunk és egyek leszünk a szeretetben. 
1996 májuslS -én, Fribourgban hunyt el a 
berni magyarok által jól ismert Farkas And
rás. Nyugodjanak békében!

ELHUNYT SUENENS BÍBOROS
Az 1904-ben született Suenens fiata

lon lépett a papi pályára. Filozófiai, teo
lógiai és jogi tanulmányait Rómában, a 
Gergely Egyetemen végezte. Belgium ná
ci megszállása alatt a híres leuveni ka
tolikus egyetem rektorhelyettese a letar
tóztatott rektor helyett. 1945-ben XII. Pius 
pápa nevezte ki püspökké. Ekkor kezdett 
hozzá különféle katolikus közösségek, így 
a Légió Máriáé és a Pax Christi létreho
zásához. XXIII. János pápa nevezte ki 
brüsszeli érsekké, majd bíboros prímás
sá. Nagy szerepet játszott a II. Vatikáni 
zsinat teológiai és lelkipásztori dokumen
tumainak kidolgozásában. Egy brüsszeli 
klinikán halt meg 91 éves korában szív
trombózisban. VR

Anna Kollégium bentlakója volt öt éven át, 
— bizonyos vagyok benne — az ottani katoli
kus egyletben is tevékenyen dolgozott. Dacá
ra egyetemi professzora ajánlatának, aki ma
ga mellett szerette volna tartani — engedett a 
kérésnek: jöjjön ki Franciaországba magyar 
munkások, családok katolikus szellemű egye
sületének megszervezésére a felállítandó Ka
tolikus Misszión belül. Mivel nem beszélt 
franciául, egy évet Belgiumban, zárdában töl
tött. 1926-ban Roubaix-ba került és 2 évi mun
kával magyar munkás otthont hozott létre, 
ahol hét végén otthonra találtak, összejöhet
tek a magyarok. Családok látogatása, a fran
cia hatóságoknál érdekeik védelme, lelki gon
dozás, volt napi foglalkozása.

Roubaixból Grenobleba küldték az ottani, 
meg a környéki selyemgyárak munkásai és 
családjaik látogatására, hogy ne érezzék ma
gukat teljesen hontalanoknak. Ha jól emlék
szem főleg Sárvárról kerültek oda magyar 
munkások.

1931-ben Párizsba hívta a Magyar Követség, 
mint a szociális kérdések ismerőjét, meg a 
Magyar Ház szolgálatára, de ugyanakkor 
örömmel vett részt a Katolikus Misszió mun
kájában is. Naponként járt reggeli misére, 
munkáját kedvvel, szeretettel végezte, a misz- 
szió egyik legaktívabb munkatársaként kirán
dulásokat, összejöveteleket, zarándoklatokat 
rendezett; a magyar gyerekeket nyári szabad
ságra a Balaton mellé vitte; talán neki is 
hiányzott a magyar föld, a magyar levegő.

A háború végén, 1945—47 között, az ide
került lakás nélküli, állástalan magyarok meg
segítésével bízta meg Szalay Jeromos atya. 
Nehéz feladat volt; papír-nélkülieknek mun
kát szerezni, kijárni a tartózkodási engedé
lyeket, felelősséget vállalni az ajánlottakért.

1947-ben — mint már említettem — munka
helyeiről eltávolították, saját magának kellett 
állás után néznie. Addig is esténként, késő 
estig kézimunkát vállalt, sohasem panaszkod
va a sors ily fordulása miatt. Eszébe jutott 
kémia-végzettsége, doktorátusa és a jó Isten, 
talán Mária, kihez oly odaadással imádko
zott megsegítette, mert a courbevoiei Dela- 
lande Laboratóriuma felvette kutató oszályá- 
ra. 19 évig dolgozott ott becsületet szerezve 
a magyar névnek. Szociális munkáját abba 
kellett hagynia ezalatt, sőt a reggeli misékre 
járást is. Maradtak a vasárnapi misék, ami
ket soha el nem mulasztott. 1984 után az 
Alzheimer betegség lassan-lassan aláásta 
egészségét: hajdani élénk memóriája kezdte 
elhagyni, erősen csökkent látása, hallása oly 
annyira, hogy komoly ápolásra szorult és ha
sonló betegek közé kellett beutaltatni. Feb
ruár 2-án este 10 órakor, 94 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

E sorokat írva, szerénységének utolsó meg
nyilvánulásaként szinte hallom: Miért írta meg 
mindezt rólam ?

Emlékét őrizzük mindnyájan, akik szeret
tük. Isten vele, I r é n k e , pihenjen békésen 
szeretett, elhunyt családjával Isten országá
ban! Ütő Gábor, Párizs

Három Ferences Atya aranymisén Párizsban
A párizsi Magyar Katolikus Misszió kápolnájában június 9-én 11.00 órakor mu- 

!alln be 50 éves ferences papi szolgálata hálaadó szentmiséjét Bozsóky Pál Gerö 
együtt két évfolyamtársával: Mórocz Istvánnal (Kismartonból, Ausztria) és dr. Kis 
László Csongorral (Budapestről). A három ferences jubiláns rövid életrajzát adjuk 
az alábbiakban:

BOZSÓKY PÁL GERÖ
1922 december 18-án született Segesden, So

mogy megyében. Középiskoláit Nagyatádon, 
Csurgón a Ref. Gimnáziumban, Pápán a ben
céseknél és Esztergomban a ferenceseknél vé
gezte, itt is érettségizett. Belépve a ferences 
rendbe, teológiai tanulmányok a Szombathe
lyi Ferencers Hittudományi Főiskolán. Szom
bathelyen szentelték pappá 1946 június 16-án. 
I appászentelése után a budapesti Pázmány 
Peter Tudományegyetemen francia-német sza
kos tanárjelölt. A francia nyelv jobb ismere
tére került Párizsba; 1952-ben a Sorbonne-on 
nyert tanári oklevelet, majd tanári képesítést. 
1953-ban kezdi meg újságírói munkáját a 
Francia Rádió magyar osztályán, ahol 24 és fél 
éven át a Vallási Hírek és Hírmagyarázat 
szerkesztője. Mint tudósító részt vett a II. 
Vatikáni zsinaton.

1?69 71-ben betegen kórházban majd sza
natóriumban ápolják. A II. Vatikáni zsinat 
után részt vesz a francia papi és szerzetesi to
vábbképzésben. Mint meghívott előadó járt 
Marokkóban és a Szentföldön, Ausztriában, 
Bécsben levéltári kutatásokat végzett. Az 
Ahogy lehet című párizsi kulturális folyó
irat egyik alapító szerkesztője. Számos ma
gyar és francia lapban, folyóiratban jelen
tek meg cikkei. Később könyvei is: összesen 
18 publikációja (fordítás, esszé, verseskötet, 
történelmi tanulmány). Néhány cím: Az utol
só nemzedék (Tanulmányok a modern fran
cia irodalomról), Segesdi Krónika (helytör
ténet), Halló itt Lourdes, és Tre-Fontane-i 
barlang (két nevezetes búcsújáróhely ere
dete), Az állam és egyház kipcsolatai Fran
ciaországban, Magyarok a Szentfödlön, fran
ciául: De l'oppression á la liberté, L'Églises 
en Hongrie de 1945 á 1992. Bozsóky atya a 
párizsi magyar plébánián alkalmi és kisegítő 
papi munkát is végez . . .

MÓROCZ A. ISTVÁN
(keresztneve ANDRÁS)

Balonyban, a Csallóközben született 1922 
szeptember 22-én. Középiskolai tanulmányait

Hírek - események
A PAPA NYÍLTAN TÁMADTA 

A LENGYEL KORMÁNYZATOT
Sajtókörökben nagy figyelmet keltett, 

hogy II. János Pál pápa azóta, hogy Len
gyelországban mind az általános politi
kai választásokon, mind pedig az elnök
választáson, a baloldal kerekedett felül 
- lengyel zarándokok előtt jelentette ki, 
hogy a mostani lengyel koalíciós kor
mány az ateizmust akarja uralkodóvá ten
ni a lengyel közéletben. Többek szerint 
a pápai állásfoglalás időzítésének poli
tikai jelentősége van, hiszen - tervek 
szerint — a Szentatya jövőre immár ötöd
ször készül szülőhazájába látogatni.

ÖKUMENIKUS EMLÉKTEMPLOM 
ÉPÜLŐBEN

Bocskaikért község római katolikus, 
görög katolikus és református hívei el
határozták, hogy 1996—1997-ben fel
építik „Egyházaink XX. századi Vérta
núinak Emléktemplomát. Xz a szándé
kunk — írják a felhívást aláíró püspö
kök — hogy ez a megszentelt hajlék 
egyben a világon szétszórtan élő magyar 
testvéreink emlék- és hálatemploma is le
gyen, ahol az összegyűltek minden al
kalommal imádkoznak a magyarok egy
ségéért és boldogulásáért. Ezért fordu
lunk a határainkon kívül élő magyar 
testvéreinkhez és minden jóakaraté em
berhez, támogassák tervünk megvalósí
tását.

Külföldről az adományok átutalhatók: 

MAGYARORSZAG CÍMERE
Szép vagy ó hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben, 

Téridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettől mindez lelketlen ajándék:

Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)

Érsekújváron, Pápán és Esztergomban végez
te, itt is érettségizett. Teológiai tanulmányait 
a ferencesek Szombathelyi Teológiai Főiskolá
ján végezte, itt szentelték pappá 1946 június 
16,án. Tanulmányi prefektus az Esztergomi 
Ferences Gimnáziumban. 1948-ban Nagyatá
don, majd Kanizsán káplán. A szerzetes ren
dek feloszlatása után megvonják papi műkö
dési engedélyét, Jászberénybe internálják. Két 
és félhónapig káplán Kiskanizsán, majd vég
legesen eltiltják a papi működéstől. Gyári mun
kásként keresi meg a kenyerét. 1956-ban Nyu
gatra megy, előbb Ausztriában lesz a Bécs- 
környéki menekült táborok lelkésze. 1958-tól 
Németországban lelkipásztor Bochum környé
kén, majd a freiburgi, speyeri és trieri egyház
megyék magyarjainak a lelkipásztora, Mann- 
heimi központtal Saarbrücken, Kreuznach, 
Heidelberg, Karlsruhe, Baden-Baden, Offen- 
burg, Freibrug, Willingen és Trier magyarjai
nak misézik, 43 éven át. 1990-től visszatér 
Ausztriába, a Kismarton-i (Eisenstadt) feren
ces rendházba, ahol házfödök és lelkipásztor.

DR. KIS LEHEL CSONGOR/ 
CONCORDIUS
1923 január 18-án született Fegyverneken. 

Középiskolai tanulmányait a pápai bencés és 
az esztergomi ferences gimnáziumban végezte, 
ez utóbbiban érettségizett. Teológiai tanulmá
nyait Szombathelyen végezte, itt is szentelték 
pappá 1946 június 16-án. 1947-ben került a 
Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
re, magyar-német szakon tanul. A szerzetes
rendek feloszlatása után „kereten kívül" vé
gez papi munkát Pestszentlörincen, majd a fe
hérvári egyházmegyében. Közben 1956-ban te
ológiából doktorál. Három évtizeden át mint 
„munkáspap" dolgozik, vasárnaponkint kise
gítő lelkész. Rendszeres papi munkát csak 
1990 óta végezhet, és a belvárosi ferences 
templom igazgatója lesz. Újjászervezi a Du
nántúlon Szent Ferenc III. rendjét. Egyideig az 
Angolkisasszonyok pesti (Váci utcai) templo
mának —, jelenleg a Budapesti Belvárosi Fe
rences templom igazgatója. A dunántúli feren
cesek egyik kormányzó-tanácsosa. M. O.

OTP Rt. Hajdú-Bihar megyei Igazgató
ság (Debrecen, Hatvan utca 2—4). SWIFT 
KÓD, OTP-VHUHB, Egyházaink Vértanú
ink Emléktemploma Alapítvány, B 85847 
számá számlánkra.

A felhívást Bosák Nándor rk. püspök, 
dr. Keresztes Szilárd gör. kát. püspök és 
dr. Kocsis Elemér református püspök 
írta alá.

MEGGYILKOLTAK AZ ELRABOLT 
FRANCIA SZERZETESEKET

Algériában iszlám terroristák meggyil
kolták azt a hét francia trappista szer
zetest, akiket március végén a kolosto
rukból raboltak el. A megdöbbentő hír 
vétele után Lustiger bíboros, Párizs ér
seke a Notre Dame székesegyházban tar
tott imaórán eloltotta a hét mécsest, 
amelyet a szerzetesek elrablásakor a re
ménység jeleként gyújtottak meg.

A meggyilkolt francia trappista szer
zetesek tisztelet-adására Párizs utcáin 
több ezer ember vonult fel. A menet élén 
Alain Juppé miniszterelnök, Lionel Jos- 
pin ellenzéki szocialista vezetőpolitikus, 
Jean Marié Lustiger, Párizs érseke, to
vábbá a franciaországi főrabbi és a pá
rizsi mecset vezetője. Lustiger bíboros, 
valamint a muzulmán és zsidók vezetők 
megölelték egymást annak demonstrálá
sára, hogy a vallások szemben az erő
szakkal és az intoleranciával, a kölcsö
nös megértésért és szolidaritásért küzde
nek. MK
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MEGHÍVÓ KOMAROMBA

Erdélyben és Partiumban augusztus 3 és 
10 között zajlik le a Magyar Reformátusok
III. világtalálkozója. Ennek az esemény
vek mintegy záró aktusa lesz augusztus 23- 
27 között (péntektől keddig) a Komáromban 
tartandó Nyugateurópai Magyar Reformá
tus lelkészek konfrenciája. A megbeszélé
sek témája: „A vallásos nevelés műhelyei 
a diaszpórában". Az egyedüli nyugat-euró
pai magyarnyelvű gimnáziumról Jancsó 
Jeromos lelkész-hitoktató tart referátumot, 
minthogy ez az iskola „európai modell sze
rint" működik Burg-Kastlban. Egy anya
országi és egy felvidéki szakember saját te
rületéről szólva ad helyzetismertetést az 
egyházi iskolákról és vallásos nevelésről. In
formáció: Varga Pál ref. lelkész, titkár cí
mén: Cári Ottó Str. 1, D-89165 Dietenheim.

Győrtől 17 km-re Mosonszentmiklóson 
1250 m2-es közművesített kert családi 
házzal eladó. Irányár: 25.000.— DM.
Érdeklődni:: Szűcs-Szabó Sándorné, 

Sopron. Telefon: 0036-99-311 639.

RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító vállal 
fordításokat magyarról németre és németről 

magyarra. 00336 München. Goethestr. 32.

Minden lapunkban ismertetett, de a Ma
gyarországon megjelenő egyéb könyvek 
Is megrendelhetők az alábbi címen: 

KUPA, Disteifinkweg 21.
D-81249 MÜNCHEN.

üzenetrögzítő / Fax: 0049 89 / 8 64 35 73.

Szamosi József munkái: 
MAGYAR LEGENDA EMLÉKEI 

NYUGATON
96 o., 15 színes és 10 fekete-fehér képpel.

PASZIÁNSZ
- Csevegések, játékok, napló (1945-46) - 

172 oldal.
MÚLHATATLAN MÜLT

- Oj és régi versek. - 186 oldal. 
Egy-egy könyv ára portóval 25.— DM. 

(csak bankjegyben!)
Megrendelhető a szerző címén: 

Elektrastr. 7 / b. D-81925 München.

Kiadóhivatalunknál kapható:
Lourdes és az evangélium, 

vigasztalások. Rádiós magyar nyelvű 
kazetta, 60 perc 10.— DM

Lourdes-1 csodák és gyógyulások.
Dokumentumfilm hal csodásán meg- 
gyógyulttal. Videokazetta magyarul, 
90 perces, VHS, PÁL. 40.— DM

Arpádház! Szent Erzsébet élete 
(ivdeokazetta magyarul, 40 perces, 
VHS, PÁL) 30.— DM

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

Lourdes, Kereszt át, (videokazetta ma
gyarul, 50 perce,, VHS, PÁL) 30.— DM

Lonrdas-| ürmét — elmélkedések 
magyar nyelvű kazetta, dr. Szabó 
József összeállítása) 10.— DM

Patron*  Hungáriáé,
színes zománcjelvény) 3.— DM

Szállításnál + portóköltséget számítunk.
Megrendelhető:

Ungarlsche Katholische Delegatur
ÉLETÜNK kiadóhivatala

Landwehrstr. 66 D-80336 München

T É T É N Y ** Ungarlsche Spezlalltaten
Kreitmayrstr. 26 • 80335 München

Telefon: (0 89) 1 29 63 93
Badacsonyi szürkebarát 7.80
Dcbrői hárslevelű 6.80
Etyeki Chardonnay 8.80
Alföldi olaszrizling 6.50
Alföldi kékfrankos 6.50
Villányi rosé, Kékóportó 
Villányi kékfrankos

8.80
9.80

Villányi Cabernet 10.80
Egri bikavér 9.50
Egri leányka 7.50
Tokaji szamorodni 12.50
Tokaji aszú 3 puttonos 14.50
Tokaji aszú 4 puttonos 17.—
Tokaji aszú 5 puttonos 20.50
Kecskeméti barackpálinka 29.—
Vilmos körtepálinka 29.—
Unikum 29.—
Egri cseresznyepálinka 25.50
Császárkörte 21.50
Diólikör 0.5 liter 14.50
Címeres barackpálinka 
Sárgabarack-, Málnalikör 
Tarhonya, kocka ,laskatészta

0.5 liter
33.—
13.50

per kg 7.—
Májas-, véres hurka, disznósajt 13.—
Tokaszalonna 15.—
Füstöltszalonna 12.—
Friss kolbász 15.—
Házi kolbász 25 —
Téliszalámi 33.—
Szegedi szalámi 30.—
Csabai, Gyulai 27.—

* Üvegárut nem szállítunk 1 *

APRÓHIRDETÉSEK
MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Olcsó áron raktárról. — Kérje árlistánkat [

JOSEF UDVARHELYI 'E' (0911) 4 72 01 50.
KEPLERSTR. 2. 90478 NÜRNBERG.

Budán közel a Várhoz és a metróhoz, mo
dern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó. Te
lefon: 01 341 46 24 vagy 091 743 20 34.

BEATRIX PANZIÓ ! H-1021 Budapest, Szé- 
her út 3. Tel./Fax: 0036-1-1763 730 és tel.: 
2750 550. Szeretettel várjuk az „Év panziója" 
díjat nyert családias szállodánkban, zöldöve
zetben, de közel a központhoz. Program szer
vezés, zárt autóparkoló. Szállodai színvonal — 
féláron I

Nyugat-Magyarországon, Bük-gyógyfürdő 
szomszédságában, a balatoni út vonalában, 
családi ház csendes elkülönített részében szo
ba, konyha, fürdőszobás szállást ajánlok 1—3 
személynek. Napi ár: 24.— DM. Zsoldos Gyu
la, H-9700 Szombathely, Kertész utca 37. 
Telefon: 0036-94-325 933.

Körmenden, új luxus családiház eladó, szép, 
nyugodt környezetben, telek 650 ma, lakóte
rület 200 m2, garázs, pince, terasz, 4 szoba, 2 
zuhanyozó, konyha. Ar: 220.000.— DM. Tel.: 
0036-94-411 409 vagy (D) 0251 / 71 72 23.

Balatonudvariban, kétszintes, parti nyaraló 
(ca 80 m2) telekkel (300 □-öl) eladó. Irány
ár: 90.000.— DM. Érdeklődni: Telefon: (CH) 
061 / 324 40 84 napközben.

Budai villanegyedben felújított kétszobás la
kás olcsón kiadó, hosszabb időre is. Telefon: 
0036-1-202 3025.

Visegrádon, a Dunakanyarban 1295 m2 pa
norámás építési telek, építési engedéllyel, kész 
építési tervekkel eladó. DK 45 31 5111 46 
vagy H 36-11-760 237.

Csinos magyar hölgy, 46 éves 152 cm ma
gas,, külföldön élő intelligens, megbízható fér
jei keres. Jelige: „Hűség".

Nyeltanulás céljából, jelenleg Svájcban élő, 
23 éves lány megismerkedne, magyar férfi
vel 40 éves korig. Fényképes önéletrajzot a 
„Kalandorok kíméljenek" jeligére a kiadóba 
kérem.

Magyarországon élő erdélyi, 26 éves füg
getlen leány megismerkedne hozzáillő, szere- 
tetre méltó, Németországban élő férfival. Cím: 
Fedor Éva, H-1214 Budapest, XXI. kér. Csepel, 
Tinódi út 21.

Eladó! Bp. Margit körúton, 2 szoba ossz— 
komf., tel., balkonos, újonnan felújított örök
lakás. Ar: 5 millió Ft. 0036-1-222 7454.

Figyelem ! Cserépkályhásmester német dip
lomával rendelkező magániparos vállal min
dennemű tűzhely ill. cserépkályha építését 
külföldön és belföldön. Kiss Kálmán, telefon 
és fax: (D) 087 31 / 37 01 06 v. 0172 / 85 83 644.

Kiadó Csopakon júl. közepétől 2 szobás, 
kertes nyaraló (5-—6 szem.), park, lehetőség, 
naponta 90.— DM (egy szoba 45.— DM). Tel.: 
0036-1-156 7072.

Budapesten a Vígszínháznál déli fekvésű, 
71 m2, távfűtéses, telefonos, körpanorámás la
kás eladó. Ara: 5 millió forint. Telefon: 0036- 
11-532 630 este.

Fertődi kastély közelében 1550 m2 házhely 
eladó, nv’-e 600 Ft. (D) 0751/ 629 37.

Budapesti, 48 éves, 165/57 kg., egyedülálló, 
jelenleg Becsben dolgozó, házias, intelligens, 
másokáltal csinosnak mondott hölgy megis
merkedne korban hozzáillő, káros szenvedély
től mentes úrral. Fényképes, telefonsz, vála
szokat „Bécsi találkozás" jeligére kérem.

Svájcban élő, sportos férfi keres 40—50 év 
körüli karcsú hölgyet, akivel eljárhat síelni, 
teniszezni, utazni, koncertekre stb. Válaszokat 
,,SANEX“ jeligére a kiadóba kérek.

Diplomás, jó megjelenésű, 58 éves, karcsú 
magyar származású özvegyasszony, német ál
lampolgár megismerkedne korban hozzá illő, 
rendes, komoly, intelligens kint élő, lehető
leg özvegy férfival Válasz: „Fortuna" jeligére 
a kiadóba.

Karcsú, 43 éves, 160 cm magas, független 
hölgy keresi, szintén független, nemdohányzó, 
rendezett körülmények között élő, magyarul 
beszélő, utazást és zenét szerető Németor
szágban élő férfi társaságát. Fényképes vá
laszt „Viola" jeligére a kiadóba.

Eladó! Cserszegtomajon telek 2200 m-’, 2 
házzal, lóistálló, garázs, Balaton 4 km-re. Ház 
kb. 110 m2, n. konyha, 2 fsz., 4 szoba, 2 bal
kon. Mellékép.: 130 m2 k. istálló előtérrel, te
rasz, konyha bárpulttal, nappali, 2 tusoló, 2 
WC. Emelet: pan. erkély, ülösarok, hálósz. 5 
ággyal. Érd.: H-8372 Cserszegtomaj, Kápolna 
utca 394. D 089/27217 65 Miiller, v. 089/ 
361 34 78 Hartmann,

MAGYARORSZÁGI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE !

Az ÉLETÜNK előfizethető Magyarországon 
az OTP Bank Budapest VIII. kér. Körzeti fiók: 
11773085 -07063558, t.a. 973080706355 számú 
kontójára, Fejős Ottó néven. Évi előfizetés hí
veknek: 1000.— Ft; lelkészeknek négy inten- 
ciós testimónium a kiadóhivatal címére.

Egyedülálló dipl., 66 éves, 162 / 62, minden 
szempontból független, nyugdíjas müncheni 
férfi keresi —- szintén független, 55—60 éves, 
nem dolgozó, München környékén élő, sportot 
és utazást kedvelő úriasszony ismeretségét ko
moly kapcsolat kialakítása céljából. Fényké
pes válaszokat „Herz" jeligére a kiadóba.
(||=|II=III=UI=III=III=III=IIISIII=III=III=III=III=III=III=

Megjelent I Tárnái Brúnó: Katolicizmus és 
kultuszok című munkájának második kiadása. 
Megrendelhető a szerző címén: Erzabtei, Vár .1, 
H-9090 Pannonhalma. Ára: 350 Ft., a megren
delő lakóhelyének pénznemében, a könyvhöz 
mellékelt csekken. Az ár magában foglalja a 
csomagolás és postaköltséget.

MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK
Kedves Olvasóink, 

időnként közöljük a magyar lelkészségek te 
lefonszámát és címét, ahol érdeklődni lehet 
a szentmisék helye és ideje után.

Németország
Aacheni Egyházmegye:
Miséző helyek: Aachen, Mönchengladbach, 

Krefeld.
Érd.: Ft. Szigeti István, Vinzenzstr. 5, D-52087 

Aachen . (0172) 248 63 26.
Augsburgi Egyházmegye:
Miséző helyek: Augsburg, Kempten.
Érd.: Ft. Fehér István, Ung. Kath. Mission, 

Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Te
lefon: (089) 98 26 37 és 98 26 38.

Bamberg-Eichstatt-Regensburgi Egyházme
gye nürnbergi székhellyel:

Miséző helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, 
Landshut, Nürnberg, Regensburg, Straubing.

Érd.: Ft. Bárány József, Ung. Kath. Mission, 
Tuchergartenstr. 2/A, D-90571 Schwaig. Tele
fon: (0911) 507 57 96.

Esseni Egyházmegye:
Miséző helyek: Duisburg, Obcrhausen, Bo- 

chum, Essen, Neukirchen-Vluyn, Moers, Mül- 
heim:

Érd.: Ft. Major Márk, Ung. Kath. Mission, 
Steeler Str. 110, D-45139 Essen. Tel.: (0201) 
28 47 40.

Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék offen- 
Wurgi székhellyel:

Miséző helyek: Mannheim, Offenburg, Kai- 
serslautern, Trier, Saarbrücken, Freiburg, Ba- 
den-Baden, Karlsruhe, Pforzheim, Strasbourg, 
Muhlhouse, Colmar.

Érd.: Ft. dr. Szabó József, Ung. Kath. Mis
sion, Strafiburger Str. 39, D- 77652 Offenburg.

( 0781) 268 36.
Berlini és Hamburgi Főegyházmegye, Hil- 

desheitni Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Kiél, Lü- 

beck, Braunschweig, Bremen.
Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ung. 

Kath. Mission, Holzdamm 20, D-20099 Ham
burg. (&“ (040) 24 60 49.

Érd. Berlinben: Nagy Iván, Ung. Kath. Kir- 
chengemeinde Szent Erzsébet, Bundesallee 108, 
D-12161 Berlin. (030) 859 23 95, Fax: (030) 
851 25 93.

Kölni Főegyházmegye:
Miséző helyek: Köln, Longerich, Düsseldorf, 

Bonn, Wuppertal.
Érd.: Ft. Bereczki Béla, Ung. Kath. Mission, 

Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. Tel.: (0221) 
23 80 60.

Mainz-Limburg-Fuldai Egyházmegyék frank
furti székhellyel:

Miséző helyek: Frankfurt -Rödelheim, Wies- 
baden, Mainz, Darmstadt, Giessen.

Érd.: Ft. Takács Pál, Kath. Ung. Gemeinde, 
Oppenhejmer Str. 49, D-60594 Frankfurt/M. 
® (069) 61 21 66.

München-Frelsingi Egyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheiin.
Érd.: Ft. dr. Cserháti Ferenc, Ung. Kath. 

Mission, Oberföhringer Str. 40, D-81925 Mün
chen. (089) 98 26 37, 98 26 38, Fax: (089) 
98 54 19.

Münster-Paderborn-Osnabrücki Egyház
megyék:

Miséző helyek: Hagen, Menően, Amsberg, 
Osnabrück, Bielefeld, Mari, Münster.

Érd.: Ft. Bagossy István, Ung. Kath. Mis
sion, Mjddelfeld 24, D-48157 Münster-Han- 
dorf. ® (0251) 32 65 01.

Passaul Egyházmegye: Miséző hely: Passau:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Kirchen-platz 1, 

D-94032 PassgU. ® (0851) 24 96.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Hork- 

heim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb- 
lir.gen, Schw. Gmünd, Eislingen.

Érd.: Ft .Horváth János, Pfizerstr. 5, D- 
70184 Stuttgart. (0711) 236 91 90, Fax:
(0711) 236 73 93.

Konstanz, Markdorf, Weingarten, Heiden- 
heim, Fridrichshafen, Singen, Munderkingen, 
Ulm, Schwenningen, Biberach, Bad Waldsee, 

Leutkirch.
Érd.: Ft. P. Gyúrás István SJ, Irmentrud- 

str. 14/B, D-88250 Weingarten. Telefon: (0751) 
586 76.

Würzburgi Egyházmegye:
Miséző hely: Würzburg.
Érd.: Ft. dr. Koncsik Endre, Kardinal-Döpf- 

ner-Platz 7, D-97070 Würzburg. Tel.: (0930) 
38 62 43, 173 78.

BELGIUM
Brüsszel: P. Posta Benjámin OFM, Mission 

Catholique Hongroise, rue de 1‘Arbre Bénit 
123, B-1050 Bruxelles (XL). Telefon: 0032-2- 
6'Lege / Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel
kész Amonier Hongraise, Rue des Anglais 
33, B-4000 Liége. 0032-041-233 910.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Magyar Katolikus Főlelkészség 

LandwehrstraGe 66 • 80336 München.
Telefon: (089) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Felelős Kiadó: 

a Magyar Katolikus Főlelkészség.
Főszerkesztő: P. Szőke János.

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

A szerkesztőbizottság tagjai: 
dr. András Mária t, dr. Bogyay Tamás t, 
Boór János, dr. Frank Miklós, Kovács 

K. Zoltán (Budapest) és Szamosi József 
(olvasó és tördelő szerkesztő), Vincze 

András.

Redaktion und Herausgeber: 
Ungarische Katholische Delegatur 

LandwehrstraGe 66 • 80336 München.
Telefon: (089) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefredokteur: P. János Szőke.

Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.

Abonnement: DM 25.— pro Jahr und 
nach Übersee mit Luftpost DM 40.— 

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek 
terjesztik, ők küldik szét és náluk Is 

kell előfizetni 1
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar 

lelkész, oda a kiadóhivatal küldi 
az újságot.

1 példány ára: 2.50 DM. 
Előfizetési ár egy évre DM 25.— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 40.— 

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

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

Erscheint 11 mai im Jahr.
Druck: Danubia Druckerel GmbH.

Ferchenbachstr. 88 • 80995 München.

B.’ilagenliinwcis: zu dicsér Auflage fiegt 
zeitwesle ein RUNDSCHREIBEN beL

A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

H’RDSTŐIMK FIGYELMÉRE!
Befizetéseket (v átutalásokat eoslacsakk 
kontónkra kérünk! Kath. Ungam-Seel- 

serge Műnek -xi, — Sonderkonto- 
Poaigiroamt M S B c h s a,

Konto-Nr.: 6 0 6 5 9.803. BLZ 700 100 86.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN 1

Hirdetési díjak 1994 január 1-től:
Apró-, házassági-, általános hirdetői DM

ára soronként (kb. 40 betű 7.—
Jelige portóval 7.—
Külön kívánságekat esetenként Árazunk. 
Üzleti hirdetések toronként 10.—
Nagybetűs (kétsoros) sor 20.—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásutáni háromszori hirdetés esetén 

10 százalék kedvezmény.
Egymásutáni hatszor! hirdetés esetén 

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

befizetve!

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség véleményé
nek. — Kéziratokat nem ö r z ü n k meg és 

nem küldünk vissza!

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE I

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joseph DANI, Deer Valley, P.O.Box 43126, 
Calgary, Alfa T 2 J 7A 7, Canada.

A címére küldött csekken feltüntetendő: 
„ÉLETÜNK". Kérjük szíveskedjenek a 
fenti címre, ne Münchenbe küldeni a 
csekket. Itt egyenkénti beváltásnál a 
40.— DM-ből 8.— DM-et levonnak a bank
ban. Előfizetési díj egy évre 17.— US ? + 
13.— US S portó. A lapot továbbra is Mün
chenből postázzuk.

;: A szerkesztőség fenntartja magának | 
;; a Jogot, hogy rövidítsen a beküldött t 

írásokon, leveleken. ?

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL I

Í
© HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! $ | 

Hirdetéseket csak * hirdetési dí) | 
befizetése után tudunk közölni! c

ANNEMARIE SCHWARZ hites tolmács és 
fordító, tnagyar-német és német-magyar for
dítást é9 tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is). 40479 Düsseldorf, Camphaussfr. 14. 
Tel.: (0211) 44 22 10. • Fax: (0211) 44 26 1c.


