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Hol működnek 
magyar jezsuiták?

Legutóbbi számunkban már bővebben 
is beszámoltunk P. Adám János jezsuita 
atyának a Jézus Társasága Magyaror
szági Rendtartomány főnökévé való ki
nevezéséről. Ismertettük rendkívüli pálya
futásának főbb állomásait is. Most, hogy 
Ádám atya 45 éves külföldi működés után 
elöljárói kérésére hazatért és április 22- 
én átvette a magyar rendtartomány ve
zetését, nekünk is megküldte írásos be
számolóját. Ennek alapján ismertetjük: 
hol élnek és milyen területeken munkál
kodnak magyar jezsuiták?

Ma összesen 157 magyar jezsuita van 
a világon. Közülük 12 misszióban dolgo
zik vagy más provinciának tagja. A ma
gyar rendtartományhoz jelenleg 147 je
zsuita tartozik. Ezek közül: 99 pap, 22 
segítő-testvér, 14 tanuló rendtag, 11 no- 
vicius. Magyarországon jelenleg 98 je
zsuita tartózkodik állandó jelleggel. A 
novícusok képzése Szegeden folyik. A 
fiatal rendtagok külföldi egyetemeken ta
nulnak: Innsbruck, London, München, Pá
rizs, Róma. Ezt megelőzően a fogadal
mak után egy évet töltenek a külföldi 
tanulmányokra való felkészüléssel, nyelv
tanulással Budán a Sodrás utcai tanul
mányi házban. Az elmúlt hat évben kb. 25 
jezsuita tért vissza Magyarországra hosz- 
szabb külföldi munka után. A jelenleg 
még külföldön dolgozó 48 magyar jezsui
ta fökép a kint élő magyarok lelki gon
dozásával vagy tudományos munkával 
foglalkozik. Itthoni munkáik közé tartoz
nak: lelkipásztorkodás, média-apostolko- 
dás, oktatás / nevelés, telkigyakorlatok, 
Fényi Gyula Gimnázium Miskolc, Faludi 
Akadémia, Dobogókő/Manréza, Szent 
Ignác kollégium, Távlatok, A Szív, stb. 
A kárpátaljai magyarság lelkigondozásá
ra két atyát küldtünk Ungvárra. Szerbiá
ban pedig egy atya és egy segítötestvér 
szolgál a magyar lelkipásztorkodásban.

ITTHON
Mint a maciár a fészkére 
Szomjú vándor hűvös érre, 
Mint a gyermek anyaölbe: 
Vágyom én e nyájas körbe.

Itt, enyelgő kis családom 
Közt van az én jó világom;
Künn borong bár a magosban: 
Itt örökké csillagos van.

Csillogó szem, mosolygó ajk: 
Ez az amit szívem óhajt, 
S küszöbömet átallépve, 
Ez derül itt én elémbe.

Szívem ifjúi, gyermekké lesz: 
Kis örömet nagynak érez, 
Körülem is ártatlan kedv 
Játszi pillangója repked.

És felejtem egyelőre 
Gondjaimat a jövőre:
Mi nehéz súly függ e vállon, 
Nehogy kedvök búra váljon.

Gyermekszívvel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban, 
Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki mindnyájunk édesatyja.

Arany János (1817-1882)

SEREGÉLY ISTVÁN, egri érsek:

Annak van jövője, 
aki Krisztus nyomába szegődik*

Ebben az esztendőben a múltra emlé
kezünk és a jövő felé nézünk 1100 éves 
hazánk földjén és magyar népünk közös
ségében.

Látva a világ és benne a hajdan vilá
gosan látó Európa mai zűrzavarát, ami
kor mindent lehet mondani és minden
nek az ellenkezőjét is lehet állítani, azt 
kérdezzük: Most aztán mire lehet jövőt 
építeni. Divattá lett és modernnek tűnik 
az állítás, miaszerint minden bizonytalan 
az ember számára. Nincsenek hősök és 
eszmények, minden amit a szabad em
ber megtehet, igazolható, de legalább 
menthető.

Tény azonban, hogy mégis létezik ennek 
a világnak évmilliárdok óta fennálló rend
je. Törvényei megállíthatatlanul irányít
ják ennek a mindenségnek evolúcióját az 
élet egyre magasabb teljessége felé. Mi 
is bele tartozunk ebbe a világba és köny- 
nyen érthető, hogy boldogulásunk csak 
akkor remélhető, ha igazodunk ennek a 
világnak >a rendjéhez. - Az már történe
lem, hogy a Teremtő ebbe a világba az 
ember számára beírta mindenkorra eliga
zító szavát, igéjét a teremtő Isten Jézus 
Krisztusban. Az Igéje testté lett és köz
tünk lakott. Magára vessen, mást ne vá
doljon, aki nem néz utána.

Ki nézett utána, és ki vette figyelembe? 
Nos, az idei visszaemlékezés számos ta
nulmánya nyomán már nem tagadhatjuk, 
hogy az utánanézők és nyomába lépők 
között ott volt a mi 1100 éves népünk. 
Őseink hazát keresve és jövőt akarva 
ismerték fel ennek a világnak egyedül 
érvényes rendjét Krisztus Jézusban.

így is imádkozzuk ezt Szent István ki
rályunk prefációjában. „Felismertük a 
krisztusi hajnal fényét, hogy maradandó 
hazát és otthont nyerjünk, kősziklára 
építsünk országot és életet".

A népvándorlás korában kommunikációs 
szegénysége ellenére képesek voltak er
re. Józan ésszel, tanulva a népek törté
nelméből, utána járva Isten minden né
pet eligazító szavának. Talán látták a nél
küle elmúló népek sorsát, mindenesetre 
csatlakoztak a Péter vezette egyházhoz 
és megéltek hűséges állhatatosságban, 
másokat talán kiirtó viszontagságok el
lenére tizenegy Európát védő, építő, ma
gunkat megtartó századot.

Ez késztet arra, hogy a minden nép
nek életet jelentő keresztény hitben, hí
vő szemmel és szívvel ünnepeljem ha
zám jubileumát. Ugyanakkor bárhol szó
lok erről hivatkozom arra, hogy történel
münk ezt a hitet és hitből fakadó életet 
igazolta. Tatár nem irtott ki, 150 év nem 

*A magyar honfoglalás 1100. évfordulója 
alkalmából dr. Seregély István egri érsek
nek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnö
kének szentbeszéde a müncheni Damenstift 
templomban 1996 június 23-án. A szentmisén 
a Müncheni Református Magyarnyelvű Egy
házközség képviseletében dr. Húry Antónia 
gondnok mondott imát. (Nem Ravasz Ákos, 
ahogy tévesen közöltük.)

tett törökké, hatalmak érdeke ellenére 
megmaradtunk önálló nemzetként, saját 
nyelvvel, saját kultúrával, saját jövőbe 
vetett reménnyel.

Nem volt ebben rendkívüliség. Nem 
voltunk jobbak másnál, de mindig, visz- 
szaigazodtunk a helyes úthoz. Nem ke
vesebb, de talán több bajt is elviseltünk 
mint mások, de ezt Krisztus keresztjének 
lelkületével javunkra fordítottuk. Nem ir
tottunk ki senkit magunk körül. Akkor 
ma nem lenne annyi gondunk szomszé
dainkkal, mert Krisztus mindenkit szeret
ni és szolgálni parancsolt. Nem mások 
őriztek meg minket Istenben bízva, élve- 
halva magunk álltuk meg a helyünket a 
mai napig.

Most úgy tűnik, megfogyatkozott ez az 
életrevalóság. Sajnos egész Európában. 
A világ rendje azonban nem változott és 
benne maradt Krisztus az út, az igazság 
és az élet. Annak van jövője, aki nyomá
ba szegődik. Képmutatás pedig elődeink 
ünneplése, ha nem ismerjük fel a nekünk 
1100 éves hazát adó keresztény szelle
miségüket, ami lehetővé tette, megfogy
va bár, de él nemzet e hazán. Akkor ma
gasztalhatjuk őseinket, ha mi is hozzá
juk hasonlóan tudunk dönteni e világ 
minden népnek és nemzedéknek helyet, 
jövőt és üdvösséget adó rendje mellett.

A hivatásom, hogy ezt hirdessem első
sorban magyar népemnek, aki életemet, 
kultúrámat, hitemet örökül adta. Itt is 
csak ezt fogalmazom meg. Népünknek, 
mely ma örömmel néz vissza, csak ak
kor lehet reménye a jövőre, ha elkötele
zi magát a Teremtő szándéka mellett, 
megújul keresztény hitében és erkölcsi- 
ségében. Jobb idők csak akkor érkez
nek, ha el lehet mondani rólunk: Ez a 
nép igazat beszél, becsületesen végzi 
dolgát, szolgálja új nemzedéket ringató 
családját, vezeklő lélekkel viseli húsvét- 
ra vivő keresztjét. - Hogy negatívumban 
is fogalmazzak, nekünk nem szabad más
ban keresni a bűnbakot, nem szabad 
mástól várni a magunk terhének viselé
sét, mások lekicsinylésétől nem leszünk 
nagyok.

Ilyen erkölcsi megújulás nélkül, mely 
megtéréssel kezdődik és makacs fegye
lemmel folytatódik, virrad ránk ismét, 
mint hajdan őseinkre új hajnal fénye. 
Isten minden népnek ezt akarja. Világa 
rendje, Jézus Krisztus evangéliumával ezt 
szolgálja az idők végéig. Ezért járjanak 
közbe értünk már célhoz ért, a maguk 
harcát győztesen megvívó elődeink. S 
ezért könyörögjön értünk a Magyarok 
Nagyasszonya minden időkben mellet
tünk álló, nem érdemeinket néző szere- 
tetével.

Mai idők hatása alatt senki se higyjen 
nekem. De nézzen utána a jubileum em
lékező évében, miből épített népünk és 
minden nép magának életet elmúlt év
századokban. S ha úgy találja, jó volt, 
amit tettek, ne késlekedjék megújulni 
benne. ■

Imaszándékok
SZEPTEMBERRE

1.
Imádkozzunk, hogy minden kultúrában 
elérje az emberek szívét az egyházi hit
hirdetés.

Miért nem éri el évszázadok-ezredek 
óta a keresztény hithirdetés a különböző 
kultúrákban élő emberek szívéti

Nincs rá szükségük. Megvan a — leg
gyakrabban beleszületett — vallási kul
túrájuk, azt ismerték meg, meg is szeret
ték a szertartásaik megszokásával és azt 
tartják az üdvösségre vezető út legtöké
letesebbjének. Ez úttól minden más mesz- 
sze elmarad.

Másrészt: félnek az istenek — Istenük 
büntetésétől, bosszújától. Számos vallás 
lényeges része nem csupán az elkövetett 
bűnök büntetése, hanem a — szerintük 
— legsúlyosabb, a hitehagyás.

'Továbbá: sok helyen nincs megfelelő 
számú misszionárius, ismerkedni is ne
héz, ha nem jutnak hozzá.

Nem elhanyagolandó ok a meglévő, 
uralkodó vallások féltékenysége, gyűlö
lete, bosszúvágya a terjeszkedő keresz
ténységgel szemben. Radikális csoportok 
ki akarják irtani a kereszténységet. Et
től is félnek sokan.

Mi az, ami vonzóvá teszi — ahol el
érhető — a keresztény vallást? A tanú
ságtétel különbsége a hithirdetők és a 
keresztények részéről, az övékkel szem
ben. Az áldozatvállalás egészen a halá
lig. Nemrég hét trappistát gyilkoltak 
meg Algériában és még sokat néhányan
ként a különböző országokban.

2.
Könyörögjünk, hogy a nemzetközi 

szolidaritás eredményeit a keresztények 
különösen láthatóvá tegyék.

Sok csoport, szervezet vagy egyesület 
nem kifejezetten keresztény színezettel 
vesz tevékeny részt a nemzetközi szoli
daritás égető szükségszerű munkájában. 
Teljesítik az emberszeretet parancsát — 
az istenszeretet nélkül. Ezt nem kritika
ként állapítom meg, hanem tényként. 
(Istenszeretetük gyakorlásáról nem ne
kem kell elszámolni, hanem annak ide
jén nekik.)

/Íz is lehet, hogy csupán ügyesen tit
kolják, vagy más síkon valósítják meg 
istenszeretetüket, nem az egyesület kere
tében.

Az Egyháznak is vannak szervezetei, 
amelyek a szolidaritást gyakorolják akár 
kicsi körben: a plébánia szerencsétlenjei 
között, akár nemzetközi méretben: a 
Caritas Internationalis például. Ezenkí
vül a püspöki konferenciák is nyújtanak 
segítséget. A többi lehetőséget nem sor- 
rolom, nem ez a lényeg.

Lényeges, hogy ha a „világ fiai” — 
amint Jézus nevezte őket — nagyon ko
moly szolidaritást végeznek, akkor „Is
ten gyermekeinek” legalább egyenlő, ha 
nem magasabb mértékben kellene tanú
ságtételük ezen részét láthatóvá és érzé
kelhetővé tenni... Fejős Ottó
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Szeptember: Szent Mihály hava Olvassuk együtt a katekizmust!
tíz első őszi hónapot Szent Mihály 

arkangyalnak szenteli a magyar nepha- 
gyomány. Már az első írásos nyelvemlé
künk, a Halotti beszéd is, az elhunyt 
lelkét „Ür Szent Mihály” oltalmába 
ajánlja. A magyar Szent korona bizánci 
eredetű, görög feliratos arany pántján 
ott ragyog Szent Mihály miniatűr zo
mánc képe is az uralkodó- és országa 
védelmére. Ugyanis az ószövetségi vá
lasztott nép őrangyalai a keresztény egy
ház is magáénak vallotta, így az üldö
zések megszűntével egymás után emel
kedtek a szebbnél szebb templomok, 
aranyló mozaikokkal ékes bazilikák Ro
mában csakúgy, mint az új csaszarva- 
rosban, Konstantinápolyban, valamint 
Ravennában.

Szent Mihály ünnepei keleten és nyu
gaton egyaránt ezen templomok valame
lyikének fölszentelési emlékét őrzik. A 
bizánci liturgiában november 8. az egy
kori Arkadius thermáiban épült temp
lom dedikációja. A Római Egyház már 
a VI. század óta szentelt ünnepet Mi
hály arkangyalnak, amely minden bi
zonnyal a Via Salaria közelében lévő 
egykori szentély fölszentelési dátuma. A 
II. Vatikáni Zsinat kalendárium rende
zéséig a misekönyv még május 8-án is 
jelzett egy Szent Mihály ünnepet, „Ap- 
paritio”, vagyis a főangyal megjelené
sének emlékezete, Apukában Monté Gar- 
ganón épült búcsújárótemplom fölavatá
sának évfordulója. Itt 530 táján jelent 
meg az Arkangyal s megmentette a né
pet a barbárok betörésétől.

Világviszonylatban még jelentős Szent 
Mihály kultuszhelyeknek számít a Nagy 
Szent Gergely pápa legendás processzió- 
jával kapcsolatos Szent Mihály jelenés 
Hadriánusz császár római mauzóleuma 
fölött, melyet ezért neveznek Angyal
várnak. Ugyanígy a normandiai Mont 
Saint Michel karcsú vártemploma, mely 
a középkorban a Grál lovagok nyomá
ban a zarándokhíveket, ma pedig a tu
risták ezreit vonzza páratlan környeze
tével, szépséges eleganciájával, mintha 
Szent Mihály emelkedne ki a tenger 
mélységéből.

A bizánci birodalom mintájára a Né
met Római Császárság is Szent Mi kály
hán tisztelte főpatrónusát. Az első év
ezred beteltének millenáris szorongásá
ban a honfoglaló és honalapító magyar 
ősök is példaképet találtak a harcos és 
győztes arkangyalban, ezért a már Ist
ván király uralkodása előtt alapított 
veszprémi őspüspökség székesegyházát,
■■uuinuuiuuaianiiauiaiiiEKaauiiiK

HATÁRON TÚLI GYEREKEK 
NYARALTATÁSA

A Szent Adalbert Misszió Alapítvány ke
retében június 18-án érkezett a 90. busznyi 
határontúli magyar gyerekcsoport. A bereg
szászi Bethlen Gábor Gimnázium kisdiákjait 
Móron fogadják be két hétre. Augusztus 19- 
31 között a főegyházmegyei Szent Erzsébet 
Karitászközponttal szegénygyerekeket nyaral
tatunk a Somogy megyei Andócson. A 
kegyhely plébánosa, Szabó Imre rendel
kezésünkre bocsájtja a zarándokházat. 120 ál
talános iskolás szegény gyereket viszünk le 
vonaton, főleg a rossz levegőjű budapesti bel
városból. Mi magunk főzünk rájuk. Már több 
magyarországi lapban felhívást tettünk köz
zé: katolikus testvéreinktől élelmiszert és 
pénz adományt kértünk, hisz egyéb anyagi 
lehetőség nem áll rendelkezésünkre. Mindezt 
elmondtam a Magyar Televízió Gyorssegély 
műsorában is, több egyházközségből máris 
segítséget ígértek. Idáig a határontúli gyer
mekakcióban csak erdélyi és kárpátaljai gye
rekeket hoztunk. Július 17-én megérkezik az 
első s z 1 o vé n i a i csoport: B e r n á t h 
József lendvai plébános szervezi meg, hogy 
kik kerüljenek az autóbuszra.

Átányi László tanár, Budapest 

majd Gyulafehérvárott az erdélyi ke
reszténységet reprezentáló székesegyhá
zat, később a kolozsvári főtemplomot, 
továbbá még az Árpád-korban a váci 
székesegyházat is Szent Mihály tisztele
tére szentelték.

Árpád-kori művészetünk emlékanya
gában különösen három kődombormű 
ragadja meg figyelmünket: az egyik a 
pécsi székesegyházban, a másik a gyula
fehérvári katedrálisban, a harmadik pe
dig a csornai premontrei prépostság ősi 
falán látható. A magyarországi gótika 
kiváló alkotása a kassai dóm melletti 
Szent Mihály kápolna, ahol a bejárat 
kőreliefjén a lelkeket mérlegelő Utolsó 
ítélet angyalaként mutatkozik Szent Mi
hály, mint a Fölvidék és Erdély megma
radt ábrázolásain is.

A hitújítást követően a katolikus res- 
taráció során Szent Mihály kultusza új 
hangsúlyt kapott, úgyis mint a sok vo
natkozásban deformált katolikus hit vé
delmének angyala a tévtanítók és téte
leik legyőzőjeként. Ezért került már a 
XVI. században München első barokk 
temploma, a Jézus Társasága által ala
pított Szent Mihály templom elé Ger- 
hard Fluber monumentális ércszobra s 
innen sugárzott a barokk kultusz Közép- 
Európa egyéb országaiba. A Tridentinum 
előírása szerint a templomberendezés 
tárgyai közül a főoltár mellett az ige
hirdetés helyét, a szószéket illeti a mél
tóság, amely a művészi kivitelezésben is 
kell, hogy megnyilvánuljon. Ezért szá
mos barokk szószékünk hangvetőjén 
Szent Mihály szobrát találjuk, mint az 
igazság hirdetésének harsonását.

Említésre méltó még a XVII. század
ból a gyöngyöspatai igen dekoratív Szt. 
Mihály oltár, a nap és hold kozmikus 
szimbólumaival, valamint Esterházy Pál 
nádor és hercegi családjának sírtemplo- 
ma a kismartoni ferenceseknél szintén 
Szent Mihály barokk kultuszát hirdeti. A 
most ezer éves pannonhalmi bazilika al
templomának, melyet az egykori föl
jegyzések katakombának is neveznek, a 
török megszállás utáni oltárképen a csá
szári hadsereg páncélosaként, mint a ko
rabeli szenténekekben fölhangzott „Isten 
hadnagyát” kissé marcona bajszos arc
cal festette meg a nevéről ismeretlen pro
vinciális magyar mester, de ugyanezt a 
török ellenes eszmét fejezi ki a jó kvali
tású művészet nyelvén egy Tintoretto 
vagy Solimena kompozíció nyomán Bar- 
tholomeo Altomonte a soproni Szent Mi
hály templom egykori főoltárképén, a- 
hol a Patrona Hungáriáé a harcos ark
angyalt küldi az oszmán seregek legyő
zésére.

Az ősz beköszöntése a múlandóságra 
s egyúttal a végső dolgokra is emlékez
tet. Szent Mihály a haldoklók patrónusa 
is, amióta megküzdőit Mózes holttestéért 
a sátánnal. Ezt a ritka témát örökíti meg 
az ifjabb Dorfmeister István a lenti 
Szent Mihály templom oltárképén, va
lamint egy budai faszobrász műhelyéből 
való szószék hangvetőjének szobra a 
nagytétényi plébániatemplomban. A Tol
na megyei Magyarkeszi templomának 
barokk oltárképén a keresztény ember 
boldog halálát szemlélhetjük Szent Mi
hály oltalmában, melyet egy ismeretlen 
mester az augsburgi rokokó kitűnő mű
vészének, Gottfried Bernhard Gőz réz
metszetű szentképéről másolt. A temet
kezési szertartásban mindig szerepelt a 
megemlékezés a „Praepositus Paradisi”- 
ről, aki a mennyei seregek vezére s sze
gény lelkünket az égbe emeli, amikor 
koporsónkat Szent Mihály lovára helye
zik.

SZILÁRDFY ZOLTÁN (Budapest) 

Három éves programot ajánlunk ked
ves olvasóinknak a Katekizmus olvasá
sára' Ezt a 2000. jubileumi esztendő al
kalmából az egész Egyházzal együtt tesz- 
szük: Urunk Jézus Krisztus kétezereves 
születésnapjára készülünk. A programot 
maga II. János Pál pápa adta meg: Jé
zus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és 
mindörökké. A ma embere is Istenben és 
az Ö Egyszülött Fiában találhatja meg 
önmagát. Hogy mivé leszünk, azt ezer 
körülmény befolyásolhatja, kivé le
szünk: ezt hatékonyan és egyedül Jézus 
Krisztus és az Isten megtestesült Igéjé
ben valósíthatjuk meg.

[ézust az emberért, a mi örök boldog
ságunkért adta az „embert szerető Atya”. 
Aki semmit sem ért el az életében, — 
„senkinek született és halt meg” — lát
szólag értelmetlen életet élt, kizárólag az 
emberek számát szaporította? Hisz az 
emberiség többsége ismeretlenségben éli 
az életet, csak evilági dolgokat vallhat a 
magáénak? Csupán a megfoghatót, ami 
a kezében és a lába alatt van? A két
ezer év történelme bőséges bizonyságot 
ad arról a „sok földrengésről”, amikor 
mindent elveszítettek az emberek, nem
csak azt ami a lábuk alatt volt, — föld
jüket, családjukat, házukat, egyszerűen 
az egyik pillanatról a másikra földön
futókká lettek — és még az életüket is 
elvették . ..

Innét származik — az emberiség ilyen 
keserves tapasztalatából — a következő 
megállapítás: „egy biztos: a halál” —, 
jegyezte meg egy idősebb beszélgetőtárs. 
Amennyire ez igaz, Krisztusnak a feltá
madása ugyanannyira igaz: értelmet, 
távlatot és jövőt ad az embernek. Hisz 
az élet értelme csak az lehet, aki ugyan
az tegnap, és ma, — filozofált egy fia
talember. Barátja gyorsan kijavította: „a 
filozofálás idegen az élettől, a hit vi
szont megadja az élet értelmét. Számom
ra a megadott szentírási mondat: Krisz
tus ugyanaz, azt jelenti: Ö biztosan 
nem csap be, amit mondott azt tette, sza
vai és tettei fedik egymást: benne töké
letesen megbízom”.

Igaz, valakinél ki kell kötni, — ami
kor az ember már mindenkit elveszített, 
alig tud újat kezdeni — mondta ismét az 
idősebb néni. Ezért kell fiatalon kezdeni 
és megélni a hitet, mindennek annyi je
lentőséget adni, amennyi megilleti, — 
okoskodott fiatal barátunk. Szeretnélek 
látni és hallani optimista okoskodásod
dal az én koromban” —, mondta ismét 
az idősebb néni. A barát segítségére most 
nagy szükség volt, aki pirulva elő is állt 
bizalmas vallomásával: „menyasszonyom 
hűsége és szerelme ad biztosítékot arra, 
hogy életünk végéig és az örök életben 
is együtt lehessünk. Számunkra Krisztus 
nem idegen, hanem jövő és jelen életünk 
mindenkori társa. Mindketten bizalmun
kat belé vetjük, hogy még jobban meg
bízhassunk egymásban”.

„A két világ” összecsapásának továb
bi villámlását mindenki a maga mód
ján folytathatja; a tény viszont, hogy 
Jézus Krisztus életünk egyetlen és vál
tozatlan biztos pontja, mindig egyedül
álló és változatlan igazságnak marad 
meg: életünk egyetlen biztos pontja, ha 
hiszünk benne, megismerjük és szeretjük.

A következő három év programja kö
zösségeinket összekovácsolhatja, a csalá
doknak új légkört, az egyes embernek 
belső tartást adhat. A következő tíz szá
munkban (szeptembertől augusztusig) Jé
zus Krisztusról elmélkedünk. A máso
dik évet a Szentléleknek szenteljük. A 
harmadik évet pedig a Mennyei Atyá
nak, minden közösség Atyjának ajánl
juk. Ez a Szentháromságos előkészület a 

harmadik évezredre, a pápa szavaival 
arra a valóságra segít bennünket, hogy 
együtt éljük meg mit jelent: „az örökké
valóság belépett az időbe”. Ezt ünnepel
jük karácsonykor: „A Kisjézus megszü
letett, örvendjünk!”

„A keresztény ember számára az Is
tenbe vetett hit elválaszthatatlanul azt 
is jelenti, hogy hisz abban, akit Isten el
küldött 'szeretett Fiában’, akiben Ö ked
vét találja. Isten szólított fel minket 
arra, hogy 'Öt hallgassuk’. Krisztus 
Urunk maga mondotta tanítványainak: 
'Higgyetek Istenben, higgyetek bennem 
is’. Azért hihetünk Jézus Krisztusban, 
mert Ö magia Isten, a megtestesült Ige: 
'Istent soha nem látta senki; az egyszü
lött Fiú, aki az Atya keblén van, ő nyi
latkoztatta ki’. Mivel ő 'látta az Atyát’, 
egyedül ő ismeri, és csak ő nyilatkoztat 
hatja ki. (151)

Szabó József (Offenburg)

Millecentenárium 
Székelyföldön

EZERSZÁZ NÉPVISELETES SZÉKELY 
LEÁNY TALÁLKOZÓJA

A székelyföldi ünnepségsorozat július 
6-án, szombaton, Csíkszeredában Domo
kos Pál Péter, a nagy népraztudós mell 
szobrának leleplezését követően szentmi 
sével, majd a Szabadság téren népmű
vészeti kirakodóvásárral és éjfélig tartó 
táncházzal folytatódott. Másnap, vasár
nap délben a csíksomlyói kegytemplom
ban ünnepi szentmisét celebráltak, utá
na a több tízezres sokadalom a somlyói 
„Nyeregbe" vonult, ahol a Hármashalom 
Oltárszínpad felszentelése után ökume
nikus istentiszteleten vett részt. A szín- 
padavatón a magyar kormány részéről 
beszédet mondó Tabajdi Csaba államtit
kár kiemelte: amíg lesz ezerszáz székely 
leány s melléjük ezerszáz székely legény, 
addig: nem vész el a magyar nemzet.

A csíksomlyói búcsúra Háromszékből 
félezernyi, különböző vallásfelekezethez 
tartozó cserkész zarándokolt. Egyedül 
Sepsiszentgyörgyről száz egyenruhás 
cserkész menetelt a sokezres tömeggel.

Az új oltárszínpadon kül- és belhoni 
együttesek estébe nyóló, ritkán látható 
ízelítőt adtak a népes és lelkes közön
ségnek abból, ami a magyarság ezerszáz 
éves kárpát-medencei ittlétének tanúbi
zonysága: Bécstől Moldváig különböző 
tájegységeken élő népünk viseletéi és 
halhatatlan táncai-dalai párját ritkító se
regszemlévé alakultak, fergeteges sikert 
aratva. Ahogyan a Sepsiszentgyörgyön 
megjelenő „Háromszék" napilap tudósí
tója írta: „Harminc együttes több száz 
zenésze és táncosa húzta-ropta, köztük 
a sóvidéki táncokat bemutató kézdivá- 
sárhelyi „Vigadó" és az őrkői cigánytán
cokat nagy sikerrel előadó sepsiszent
györgyi „Háromszék Állami Népi Együt
tes". (Benkö)

KIS HONFOGLALÁS

Nem tudom, alapítottak-e már „Mil- 
lecentenáris díjat” a Honfoglalás 1100. 
eveben? — De ha igen, első helyre ja
vaslom a Balczó-házaspár kitüntetését. 
Ugyanis, ahogy olvasom, Balczó András 
öttusázó világbajnoknak és feleségének, 
a bronzérmés olimpiai tornásznak, Csá
szár Mónikának öt fiú és öt leány után 
a 11. gyermekük született. A kis jöve
vény a keresztségben a Virág nevet kap
ta. A honfoglalás mostani nagy jubileu
mi éveben minden hazafias fogadkozás- 
es zengzetes ünnepi szónál több ez: va
lódi kis honfoglalás!

- sijó -
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MAJOR MARK (Essen):

Iskolaév kezdetére
SZENT GELLERT: A NEVELŐ, ISKOLAALAPÍTÓ ÉS VÉRTANÚ

A magyar történelem több jeles dátu
ma is egybeesik a honfoglalás ezeregy- 
századik ünneplésével. Ezek közül talán 
a legkevésbé ismert — sajnos a legkevés
bé ünnepelt is — Szent Gellért vértanú
ságának 950. évfordulója.

Péter és Aba Sámuel zsarnoki uralko
dása idején (1038-1046) volt az utolsó 
felkelés hazánkban a pogányság vissza
állítására. A felkelők hazahívták a megva
kított Vazul Lengyelországban élő fiait: 
András és Levente hercegeket. A keresz
tény országnagyok is bennük látták a jo
gos trónörökösöket, ezért siettek hódo- 
lásukra.

GELLÉRT OKTATJA SZENT IMRÉT (1931)
Dalios Hanna (* 1907 Budapest) fametszete-

Gellért csanádi püspök is elindult püs
pöktársaival Székesfehérvárra a herce
gek köszöntésére. Nem találván még 
őket ott, eléjük siettek Buda irányába. 
Útközben Diósdon éjszakáztak, ahol Gel- 
lértnek a Szent Szabina templomban 
mondott miséje közben az a látomása 
volt, hogy püspöktársaival együtt vértanú 
lesz. Könnyek között mondta nekik: „Sze
relmes Atyámfiái! Tudjátok meg: ma a 
mennyei báránynak vacsorájára vagyunk 
hivatalosak".

Tovább mentek. A pesti dunarévnél a 
lázadók egy csapata elfogta őket. Fel
vitték őket a Kelenföld hegyére, a mai 
Gellért hegyre, ahol a békési Vata, a fel
kelők vezére táborozott. Gellértet taligá
ra kötözték és letaszították a mélységbe. 
A hívek azon a kiugró sziklán találták 
meg összetört testét, ahol ma szobra áll. 
Vértanú püspöktársaival, Bőd egri és 
Beszteréd nyitrai püspökkel együtt nagy 
tisztelettel a pesti templomban temették 
el őket. Mindez 1046 szepember 24-én 
történt. Gellért holttestét 1053-ban Csa- 
nádra ivtték, ahol az általa alapított ben
cés apátság templomába temették el.

Szent Gellért Velencében született az 
ottani egyik patrícius család egyetlen 
gyermekeként. Szülei a Szent Márk tér
rel szemben lévő sziget Szent György 
bencés apáságában neveltetik. Gellért 
itt lesz szerzetes. Rendje Bologna híres 
egyetemére küldi tanulni. Taulmányai be
fejeztével visszatér Velencébe, ahol 35 
éves korában, 1012-ben a monostor apát
jává választják. 1015-ben lemond apáti 
méltóságáról. Két társával hajóra száll,

ISTEN

Isten a bokor tüskéit 
úgy teremtette, hogy szúrjon, 
az ágat meg úgy, hogy tüskét hozzon 
s hogy lombba, virágba boruljon ...

Az én ujjom tüske is, lomb is ...
Én engedem, hogy jól kilásson 
a tüske, mert az nem tűrheti, 
hogy a lombra sáska másszon.

Sinka István (1897—1969) 

hogy a Szentföldön a Szentírás tanul
mányozásának szánja életét.

A hajó viharba került, amely a Dalmát 
partokra sodorta. Itt találkozik Gellért 
Razina ponnonhalmi bencés apáttal, aki 
rábeszéli, hogy előbb jöjjön Magyaror
szágra. A Szentföldre onnan szárazföl
dön is el lehet menni.

Gellért 1015 május 3-án Pécsre érke
zik és az ottani székesegyházban Péter 
és Pál napján, június 29-én ő mondja az 
ünnepi prédikációt. Tolmács fordítja sza
vait, de mégis oly nagy hatással van hall
gatóira, hogy a váradi püspök magával 
viszi Váradra. Itt augusztus 15-én István 
király jelenlétében Szűz Mária ünnepi mi
séjén ö mondja a szentbeszédet „Mulier 
amicta sole". „A Napbaöltözött Asszony" 
címmel.

István király már az első találkozásuk
kor látja, hogy Gellértben mily nagy kin
cset kapna az országa. Ezért elhatároz
za, hogy Gellértnek itt kell maradnia, ö 
lesz a legmegfelelőbb nevelője az akkor 
mintegy tizenkét éves Imre fiának.

Gellért és Imre nyolc évet töltöttek 
együtt tanulásban és pihenésben. A tu
dós velencei szerzetes átadta Imrének 
tudása legalább egy részét, amit a kor 
lehíresebb egyetemén, Bolognában ta
nult. Nyelvi nehézség sem lehetett közöt
tük, mert Imre herceg, akit papnak szán
tak, tudott latinul. A nyolc év alatt Gel
lért maga is sokat tanult. Ismerkedett az 
országgal, amelynek később püspöke lett.

Nevelési feladatát befejezve Gellért 
hét évet töltött a bakonybéli monostor 
magányában imádsággal, írással és a 
Szentírás tanulmányozásával. Majd, 1030- 
ban István király püspökké szentelteti. 
Püspöksége székhelye az Ajtonytól elfog
lalt Marosvár, azaz Csanád. Gellért Ba- 
konybélböl, Váradról, Zalavárról és a pan
nonhalmi monostorból visz magával tu
dós papokat. Káptalanja ezen képzett 
tagjaival nyitja meg Marosváron az 
első magyarhoni főiskolát, ahol ő maga 
is tanít. Iskolájának hamarosan híre ter
jed. Nemcsak magyarok, de még néme
tek, csehek, lengyelek és franciák is ta
nulnak ott. Csanád az akkori tudományos 
élet egyik szigete lett.

Ezekben az években írta Gellért leghí
resebb ránkmaradt munkáját is „Delibe- 
ratio" címmel, a babiloni fogság alatt hi
tükért tüzes kemencébe vetett három if
jú himnuszának misztikus magyarázatát. 
Az Ószövetségnek ezzel a részéve! előtte 
még senki sem foglalkozott. Művét — az 
első magyar földön írt teológiai könyvet 
- külföldön is óriási érdeklődés fogadta. 
Sokfelé olvasták és tanítottákák. *

Gellértet nem hagyták hidegen az or
szágban történt politikai események sem. 
Többször ír Péter és Aba Sámuel zsar
nokságáról és az utóbbit nem hajlandó 
királlyá koronázni, mert 1044 nagyböjt
jén Csanádon, az ö püspöki székhelyén 
ötven lázadó főurat kivégeztetett

Szent Gellért valóban megérdemli, 
hogy megemlékezzünk róla. Bár itáliai 
volt, lelkében teljesen magyarrá vált. Vér
tanú halálát is Istenéért és fogadott ha
zájáért vállalta. Egyénisége azt is mu
tatja nekünk, hogy kik segítették István 
királyt országépítő munkájában, amely 
immár ezer év történelmi viharát állta ki.

* A „Deliberatio" eredeti kéziratát sokáig 
a bajorországi Freising-i káptalan őrizte, ké
sőbb, sajnos, nyoma veszett. Egy 15. századi 
másolata azonban ma is megvan, mégpedig 
Münchenben, a Bajor Állami Könyvtárban 
(Staatsbibliothek).

Hong Kong-
z ^cmeny es bizalmatlanság — e két ér

zés keveredik Hong Kong lakóiban mi
közben múlnak a napok és a kalendá
riumban egyre közeledik 1997 július el
seje, amikor az utolsó brit koronagyar
maton is felvonják a Kínai Népköztár
saság vörös lobogóját. Két évvel később 
a közeli Makaóból is távoznak a por
tugál hivatalnokok. Míg Közép- és Ke- 
let-Iiurópaban az elmúlt évtizedben a 
kommunista rendszer helyébe demokra
tikus allamrend lépett, addig a két tá
volkeleti gyarmat ezzel ellentétes folya
mat ele néz, ugyanis mind a még brit fenn
hatóság alatt álló Hong Kong, mind pe
dig a Portugáliához tartozó Makaó je
lenleg demokratikus társadalmi rendjét 
a Kínai Népköztársaságban honos pro
letárdiktatúra váltja fel. Noha sokan azt 
állítják, hogy a mai Kína nem hasonlít
ható a 70-es, vagy 80-as évek Kelet-Eu- 
ropajahoz, a rendszerellenes tevékenysé
get a pekingi hatóságok kegyetlenül meg
toroljak. Ezért bizonytalan a hongkongi 
es makaói katolikusok jövője.

Míg a Kínai Népköztársaságban a la
kosság alig 3 ezreléke katolikus, a hat
milliós Hong Kongban ez az arány öt 
százalék. Jelentőségük a város életében 
messze meghaladja létszámukat. A rend
kívül színes sorsú Cári Veith német pre- 
látus által kiépített Caritas szolgálat pél
dául 300 intézményt tart fönn, köztük 
egy 1500 ágyas kórházat, több szakkli
nikát, valamint rendelőket és gyermek-, 
illetve szociális otthonokat. A 280 ka
tolikus iskolát 270 ezer tanuló látogatja, 
de köztük csupán 10 százalék a katoli
kus. Mint Wu bíboros, az egyházmegye 
főpásztora mondotta: történelmi misszió 
korszaka kezdődik jövő év július else
jén. Bíztató tény, hogy Kínában a közel
múltban enyhülés jelei mutatkoztak és 
így i Szentszék diplomáciai erőfeszíté
seit s kér koronázhatta: az úgynevezett 
„hazafias egyház” — amit jórészt az 
annak idején Közép- és Kelet-Európá- 
ban erőszakolt békepapi mozgalomból 
szerzett tapasztalatokra építve alakított 
ki a pekingi vezetés, — nagyjából ren
dezte viszonyát a pápával. Rómában re-

KÖRÚTON A SZENT GELLÉRT EREKLYE

A Szeged-Csanádi Egyházmegye vé
dő szentjének, Szent Gellért püspöknek 
ereklyéjét jubileumi körútra vitték abból 
az alkalomból, hogy az első Csanádi püs
pök 950 évvel ezelőtt halt vértanúhalált. 
Gellért püspök ereklyéjét — egy rubin
gyűrűs kezet formáló tartóban — fel
szentelése óta a szegedi Fogadalmi temp
lomban őrzik a dóm főoltárában. A 
Szent István által alapított Csanádi püs
pökség első püspökét 1046 őszén pogány 
felkelők ölték meg, a krónikák szerint 
a róla elnevezett hegyről taszították le, 
azon a helyen, ahol most keresztet fel
mutató szobra tekint a fővárosra. Az itá
liai patrícius családból származó Szent 
Gellértnek Velencében van a sírja. An
nak idején Glattfelder Gyula püspök 
zarándoklatot vezetett Velencébe átven
ni a velencei pátriárkától kapott nagy
becsű ereklyét. Gellért vértanúságának 
mostani nagy jubileumán, még március
ban, Gyulay Endre püspök 450 hívével 
együtt ugyancsak Velencébe utazott és 
lerótta tiszteletét a vértanú emlékezeté
re.. Visszatérve aztán egyházmegyéjében 
körútra vitte az ereklyét, először Kiste
lekre, majd Ópusztaszerre s számos más 
településre, ahová a hívek papjaik veze
tésével elzarándokoltak. Később Hódme
zővásárhelyen, majd Szentesen is tar
tottak szentmisét és megemlékező ün
nepségeket. K. R.

i egyházkép
mélik, hogy ez a folyamat Hong Kong 
Kínához való csatolását követően is 
folytatódik, feltéve, hogy Peking be
tartja az 1984-ben Londonnal kötött 
megállapodását, amelyben ígéretet tett 
arra, hogy 50 évig nem változtat a te
rület társadalmi és gazdasági helyzetén. 
Wu bíboros szavai minden esetre re
ménységet és — elkötelezettséget tük
röznek

Hong Kong, 1996 július.

Makváry György

Párizsi levél
60 évvel azután, hogy 1921-ben elő

ször kísérleteztek rádióadással az Eiffel
toronyból, kezdte el működését a párizsi 
érsekség tulajdonában levő Rádió Notre 
Dante, amikor az állami monopólium 
megszűnésével gombamódra szaporod
tak el magán-rádióállomások. A laikus 
állami rádióadásokban a vallásos témák 
kezdettől fogva sarokba voltak szorít
va, az új fogyasztói társdalmat kielégí
teni kívánó magánállomásoktól pedig az 
Egyház eleve nem várhatott semmit. Így 
1981-től a Rádió Notre Dante éjjel-nap- 
pal evangelizál és tanúskodik a keresz
tény értékek mellett, vagyis művel, in
formál, tanít, szentmisét közvetít...

Jelenleg Franciaországban kb. 1300 
magán rádió működik, amelynek lő^/o-a 
legkülönfélébb vallásos felekezet kezé
ben van. Ezek közül a történelmi egy
házaké a Keresztény Rádiók Francia 
Szövetségébe (FFRC) tömörült. Az 
FFRC-nek 70 tagja van és több mint 
300 fizetett alkalmazottuk mellett 7000 
önkéntes dolgozik.

Míg a profán rádiók sok esetben 
kénytelenek csúsztatással aktualizálni a 
híreket, az egyházmegyei rádióállomá
sok a szenzációhajhászás nyomásának 
nincsenek kitéve. Higgadt és polémia
mentes tájékoztatásuk egyre népszerűbb. 
Az FFRC heti hallgatóinak száma már 
meghaladta a több mint 1 milliót. Most, 
amikor a Rádió Notre Dame 15 éves 
születését ünnepli, jelentette be Jean- 
Marie Lustiger, Párizs bíboros érseke, 
hogy a hívek anyagi támogatására szá
mítva öt más egyházmegyei rádióállo
mással megalapítja a „Keresztény Rá
diók Francianyelvű Közösségét”, hogy 
ezentúl műhold segítségével egész Euró
pában, Északafrikában és Közelkeleten 
hallhassák franciául az Egyház hangját.

Párizs, 1996 június

Molnár Ottó

SZEKTÁK RABSÁGÁBAN

A „Valóság” című hazai folyóirat egy 
szektákról szóló tanulmánya megálla
pítja, hogy „évről-évre emberek ezrei 
kerülnek a pszichoszekták és tekintélyel
vű vallási közösségek bűvkörébe, ami li
dércnyomással ér fel a szülök és bará
tok számára. A cikk szerint a szekták 
teljes függőségéből igen nehezen szaba- 
díthatók ki a szektatagok. A tanulmány
ban közölt adatok szerint Németország
ban körülbelül 300 úgynevezett destruk
tív kultusz terjed s legalább félmillió- 
nyian tagjai a különféle szektáknak. A 
legagresszívebbnek a Scientology szek
tát tekintik, amelynek az országban 
mintegy 30 ezer tagja van ... A régibb 
keletű kultuszok, így például a Mun 
szekta és a Hare Krisna mozgalom 
ugyancsak változatlan lendülettel ter
jeszkedik. MK
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GYERMEKEKNEK
Remélem, hogy egy kellemes vakáció

ra pillanthattok vissza, mely friss erővel 
és megannyi szép élménnyel gazdagított 
benneteket. Most, az új tanév kezdetén 
egy tanulságos történetet szeretnék is
mertetni veletek.

Eszerint, a Fülöp-szigeteken uralko
dott valamikor egy király. Amikor úgy 
érezte, hogy az idő igencsak elfutott fö
lötte és ereje is megfogyatkozott mar, 
elhatározta, hogy két fia közül valame
lyiket utódjául választja. Magahoz hi
vatta hát őket és mindegyiküknek adott 
öt ezüstpénzt azzal a megbízással, hogy 
annak árából a palota legnagyobb ter
mét estig töltsék meg. Hogy mivel, azt 
teljesen rájuk bízta.

Az idősebbik fiú tüstént el is indult. 
Ahogy kilépett a palotából, aratómun
kásokkal találkozott, akik cukornádat 
vágtak és egy közeli malomban kipré
selték. A kisajtolt nád nagy halmokban 
hevert, mert nem volt mire felhasznál
ják. A fiú kapott az alkalmon, megegye
zett a munkások vezetőjével és azok az 
öt ezüst pénzért a palota termét tele
hordták náddal. Késő délutánra be is fe
jezték. Akkor az idősebbik fiú odalépett 
apjához és így szólt: „A rámbízott fel
adatot elvégeztem, öcsémre már nem is 
érdemes várni. Tégy engem utóddá”. De 
apja ragaszkodott ahhoz, hogy várják

FIATALOKNAK
Kedves Fiatalok !
Szeptemberben, az iskola kezdet előtt 

egyre több ijedt tanácstalan fiatallal ta
lálkozunk. Többekkel elbeszélgetve fé
lelmeikről, aggodalmaikról, minduntalan 
az a mese jutott eszembe, amelynek fő
hőse elindul a szülői ház oltalmából, biz
tonságból, hogy megismerje: mi a csuda 
is az a félelem? Mennyire mások va
gyunk mi, mint ezek a mesebeli hősök...

Valljuk be őszintén, hogy mi, akik 
már talán évek óta túl vagyunk a vizs
gák, feleltetések, az új tanárok és tan
tárgyak okozta félelmeken — minden 
új, ismeretlen feladat előtt állva most is 
aggódunk, félünk.

A fiataloknak, akiknek még sok újat, 
ismeretlent kell megismerniük — álljon 
itt egy ember története, aki Isten paran
csára el kellett induljon az új, az isme
retlen felé:

„Az Úr így szólt Ábrahámhoz: Vo
nulj ki földedről, rokonságod köréből és 
atyád házából arra a földre, amelyet 
majd mutatok neked”. (Tér 12,1—4a)

Az ókor embere számára a szülői ház, 
a haza elhagyása egyenlő volt a kiszol
gáltatottsággal, védtelenséggel. Útra kel
ni nem azt jelentette mint manapság: ki
kapcsolódás, új tájak, új emberek, majd 
biztonságos hazatérés tele élményekkel.

Ábrahámnak egyszer s mindenkorra, 
mindent el kellett hagynia. Nem tudjuk 
pontosan mit is érezhetett abban a pil
lanatban, amikor hallotta az Úr szavát: 
Indulj! — de bizonyára félelem, aggo
dalom töltötte el szívét.

„Ábrahám tehát elköltözött, ahogy 
az Úr parancsolta neki...” Elindult, en
gedelmeskedett, mert tudta, hitt abban, 
hogy az Úr nem azért küldi az ismeret
lenbe, hogy megismerje a félelmet, ha
nem ellenkezőleg: Isten segítségével ke- 
zébevegye a saját és a rábízottak sorsát, 
a jövőt, a sok ismeretlen ellenére is.

Kedves Fiatalok !
Ábrahámnak sikerült. A kivonulás, a 

vándorlás vége — újra otthon, újra biz
tonságban — mind az új, ismeretlen vál
lalásnak a jutalma. Isten ígérete: „Nagy 
néppé teszlek ... Megáldalak ...” való
sággá vált, mert bízott Istenben. 

meg az estét. Nem sokkal később meg
jött a fiatalabbik fiú is. Meghagyta a 
szolgáknak, hogy hordják ki a teremből 
a nádat. Mikor kiürült, bement és a te
rem közepén meggyújtott egy fáklyát. 
Fénye betöltötte az egész termet. Mikor 
apja ezt látta, így szólt hozzá: „Fiam, 
te leszel az utódom. Bátyád öt ezüst 
pénzt adott ki, hogy haszontalan nád
dal megtöltse a termet. De te ingyen 
töltötted meg, méghozzá fénnyel, amire 
mindannyiunknak szüksége van”.

Eddig tart a történet és joggal ágas
kodik benned a kérdés, hogy mi közünk 
nekünk hozzá. Én úgy gondolom, hogy 
a tanév kezdetén sokat tanulhatunk be
lőle. Mert mi is egy hasoló feladat előtt 
állunk. Az előttünk álló iskolai évet meg 
kell töltenünk. De nem mindegy, hogy 
mivel. Egyedül rajtunk áll, hogy mit 
tűzünk ki célul, mi után törekszünk. A 
Szentírásból Szent Pál apostol figyel
meztetője ebben nagy segítségünkre van: 
„Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tart
sátok meg” (1 Tessz 5,21). Úgy gondo
lom, hogy ez egy nemes cél lehet szá
munkra. Ha azt akarjuk és azután tö
rekszünk, ami nekünk és másoknak is 
jó, akkor a tanévet azzal töltjük meg, 
amire mindannyiunknak szüksége van.

Jó munkát !
János atya

Keresztény optimizmussal indulni az 
új tanévben, vállalni az újat, tanulni és 
mindenről számot adni azt jelenti: vál
lalni a jövőt saját magunkért és máso
kért . . .

Pál atya
jmicmwBSBMBtflsuimiuMsiisBWBWBii wwbbubb

Kelbe nekünk 
magyar püspök?

A pozsonyi „Remény" cikke rövidítve

Egy év telt el azóta, hogy a szlovákiai 
magyar hívek nevében két autóbusznyi 
zarándok Rómába vitte a magyar püs
pökség megalapítását és magyar püspök 
kinevezését kérő, több mint 52 000 alá
írással támogatott petíciót. Amint erről 
lapunk hasábjain is beszámoltunk, II. 
János Pál az április 3-i általános kihall
gatáson buzdította a küldöttséget, hogy 
ragaszkodjanak magyar és keresztény 
identitásukhoz, és imádkozzanak ma
gyar papi hivatásokért. Ennek jegyében 
indult útjára — a Szentatya szlovákiai 
látogatását megelőzve —, a szlovákiai 
magyar papi hivatások „kiimádkozását” 
célzó imalánc, mely egyre nagyobb mé
reteket öltve kapcsolja egybe magyar
lakta vidékeinket.

Az elmúlt egy év alatt több ismert és 
elismeri magyar személyiség hívta fel a 
Szentszék figyelmét, hogy a szlovákiai 
magyar hívek magyar főpásztort kérnek, 
mert csak így érzik biztosítva lelkipász
tori ellátásukat. Sajnos sem a tavalyi 
pápalátogatás alatt, sem azóta nem jött 
válasz kérésünkre.

Szlovákia püspökei továbbra is maka
csul nem ismerik el az önálló magyar püs
pökség megalakításának szükségességét, 
ezzel kapcsolatban leginkább az auto
nómia-törekvésekkel riogatnak. Magyar 
származású püspök kinevezéséről pedig 
hallani sem akarnak.

Szomorúsággal tölt el bennünket az 
egyik pozsony-nagyszombati segédpüs
pök nyilatkozata, melyben a „harcos” 
szlovákságáról ismert püspök kerek pe
rec kijelenti: „egy püspöknek nem lehet

A Kolocsa-Kecskeméli főegyházmegye élele
SZERKESZTETT INTERJÚ DR. DANKÓ LÁSZLÓ ÉRSEKKEL

II. befejező rész.

Sokszor halljuk egyházi részről is, 
hogy a papságnak és világi híveknek 
együtt kell dolgozniok. Márcsak a ag
gasztó paphiányra való tekintettel is. 
Hogyan, milyen lépések történtek ez- 
irányban?

Ennek egyik legfőbb fóruma az egy
házközségi képviselőtestület. Egyházköz
ségeinkben e testületek a Magyar Kato
likus Püspöki Kar előírásainak megfele
lően megújultak. Létrejöttek a különféle 
munkacsoportok. Az egyházközségek 
egyházmegyei tanácsa rendszeresen ülé
sezik, a szinódusi munkában is tevé
kenyek. Ezen kívül ebben az évben in
dítottuk el az egyházközségi munkatár
sak képzését. Ez több mint száz főt je
lent, akik a jövőben különféle területe
ken fognak bekapcsolódni az egyház
községek életébe. Baján működik az ún. 
teológiai tanfolyam világi hívek részére 
kb. hetven résztvevővel. A végzettek kö
zül sokan bekapcsolódnak a hitoktatási 
munkába. Hitoktatói képzés kifejezet
ten két helyen történik egyházmegyénk
ben, Kecskeméten és Baján, utóbbi mel
lett kántorképzői tanfolyam is működik.

Milyen változásokat hozott az egy
házmegyei határok rendezései' Minden 
változás, eltérés a megszokottól nyugta
lansággal jár. Főleg kezdetben. Hogyan 
fogadta a változásokat a papság és a 
hívek?

Gyakorlatilag megduplázódott az egy
házmegye. A rendezés nem járt különö
sebb nehézségekkel. Mindössze két pa
punk cserélt helyet a határrendezés 
miatt, hogy régi egyházmegyéjében ma
radhasson. Mindenki más maradt régi
új beosztásában. Különösen a fiatalok 
számára volt könnyű ez a változás, hi
szen legtöbbjük már az egyházmegye
közi szemináriumokban tanult, s ott 
együtt töltöttek éveket. A túl kicsi és 
túl nagy egyázmegyék problémáit min
denki régről ismerte, a most kialakított 
közepes nagyságú egyházmegyék alkal
masabbak lesznek az irányításra. Egyéb
ként a világi hatóságokkal is egyszerűb
bé vált az érintkezés a közigazgatási és 
egyházmegyei határok egybeesése miatt. 
Azzal mindenki tisztában volt, hogy a 
Szentatyát lclkipásztori szempontok ve
zették a rendezésnél. Az idősebbeknél, 
ha jelentkeztek is nosztalgiák, ezek nem 
vezettek komoly konfliktushoz.

Az előző kormány erőteljesen támogat- 

magyar szíve” („biskup nemóze mát 
madarské srdce”).

Sokszor halljuk azt a magyarázko
dást, hogy a magyar hívek imádkozza
nak előbb magyar papi hivatásokért, s 
majd utána kérjenek magyar püspököt. 
Ez ugyan kicsit kupeckedő indoklás, de 
az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
ma néhány magyarul jól beszélő szlovák 
pap szlovák nylevű hívek között szol
gál, nem beszélve arról a néhány fiatal 
papról, aki pappá szentelése után szinte 
csodaszerű gyorsasággal felejti el az ad
dig jól beszélt magyar nyelvet.

Természetesen nem hihetjük azt sem, 
hogy „magyar ajkú és magyar szívű” 
püspök kinevezése azonnal megoldást 
jelentene a szlovákiai magyar katoliku
sok évtizedek alatt felgyülemlett paszto- 
rális gondjainak megoldására. Mégis 
fontos lépés lenne ez mind a Szentszék, 
mind a szlovákiai főpásztorok részéről.

Kell-e tehát nekünk magyar püspök?

Radványi Zoltán 

ta az egyházakat. Mennyiben változta
tott ezen az új szociál-liberális kormány 
magatartása?

Problémák és nehézségek voltak, lesz
nek is. A fő, hogy dolgozzunk megoldá
sukon. Sajnos, a kárpótlási folyamat le
lassult. Egyébként nem történt lényeges 
változtatás, a támogatás jelenleg is az 
éves költségvetés függvénye, s mint ilyen, 
évről-évre az orszgágyűlés elé kerül. Egy 
stabilabb, az intézmények számára hosz- 
szabb távon kiszámítható finanszírozásra 
vona szükség.

Az elmúlt hónapokban sorozatosan 
fordulnak elő templomok, s más egy
házi intézmények ellen erőszak-cselek
mények, de nem ritka a médiákban egy
házi személyekről is rosszallóan nyilat
kozni. Flogyan védekezhet ilyenkor, 
mondjuk egy megtámadott püspök?

Nehéz kérdés, hiszen a megfelelő fó
rumok is hiányoznak az említett véde
kezésre, sőt az egyszerű véleményköz
lésre is. Sokszor kerülnek egyházi sze
mélyek is olyan helyzetbe, hogy pontat
lanul, „kiragadva” idézik őket. A sajtó
ban a szenzáció keresése gyakran fonto
sabb a pontosságnál, a szárazabb té
nyéknél. Az érdekessé tett, módosított 
megnyilatkozások pedig zavart támaszt
hatnak. Ezen nem segíthetnek a gyakran 
megkésett, hiányos helyreigazítások 
sem. Szükségszerűen óvatossá teszik az 
embert az ilyen tapasztalatok, annak el
lenére, hogy tudjuk, a sajtóra nagy szük
ségünk van. De nemcsak az egyház szá
mára probléma mindez, s a jelen hely
zetben szinte lehetetlen elkerülni min
den félreértést, nehézséget.

Milyen az ökumenikus szellem?
Az egyházmegyében a II. Vatikáni 

Zsinat és az ökumenikus direktórium 
szellemében folyik a párbeszéd. A tör
ténelmi egyházakkal jó és hagyományos 
kapcsolatot ápolunk. A keresztény egy
ség imahetében közösen imádkozunk, 
de lelkipásztori kérdésekről, társadalmi 
problémákról is beszélgetünk, s nem 
kendőzzük a fennálló nehézségeket, 
problémákat sem. Rendszeres meghívást 
kapok a társegyházak rendezvényeire, 
közgyűléseikre, ők is jelen vannak szino- 
dusunk munkájában megfigyelőként. 
Képviseltetjük magunkat az országos 
ökumenikus megmozdulásokon is.

Mik a gondok? A jövőre vonatkozó 
tervek?

A legnagyobb gondot — ahogy már 
szóba került — a paphiány okozza. A 
papság kétharmadának életkora 60 év 
fölött van, is kevés az utánpótlás. A vi
lágiak bevonása, segítőkészsége csak 
enyhítheti a problémát, de nem oldhatja 
meg. A papságot világiak nem pótol
hatják. Ugyanakkor a korszerű papi to
vábbképzés megszervezése is gondot je
lent, s a papnevelés lelki és teológiai mi
nőségének megőrzése, biztosítsa isem 
könnyű feladat manapság. Abban re
ménykedem, hogy a szinódus alkalmas 
lelkipásztori tervet dolgoz ki majd az 
egész egyházmegye számára. Elsősorban 
a II. Vatikáni Zsinat szellemének közve
títésére van szükség egyházunkban. A 
lelki, kegyelmi élet elmélyítése igazi 
megújulásunk nélkülözhetetlen alapja, 
így megújult egyházmegyénknek alkal
massá kell válni arra, hogy az ezredfor
dulón Krisztus hiteles tanúja legyen a 
változó világban. Alkalmassá kell len
nünk az Evagélium közvetítésére a szol
gálat, a közösségépítés szellemében.

Érsek Atya, fogladja hálás köszöne- 
tünket!
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MISCH SEBŐ:

Lesz-e magyar Szentföld-templom?
EGY BEFEJEZETLEN TEMPLOMÉPÍTÉS TÖRTÉNETE

Nem egyedüli példája ama szomorú 
kor rombolásainak, esete mégis oly jel
lemzője a magyar sorsnak. Ha elkészül, 
a modern magyar építészet büszkeségé
vé válik és mint egyházi létesítmény a 
világon is párját ritkítja.

A projektum két rendkívüli egyéni
ség nevével azonosul: a kitűnő szervező 
ferences Majsai Móréval és az Európa- 
hírű építész Molnár Farkaséval.

Régebben minden keresztény ország
nak volt „Szentföldi biztosa”, egyesek

A Szentföld-templom makettje

nek még ma is van. Feladatuk a szent
földi helyek tiszteletének ápolása, a za
rándoklatok szervezése, lebonyolítása. 
Ezt a tisztséget Magyarországon 1932- 
ben a fiatal ferences Majsai Mór örö
költe. Ö már káplánkodása után több
ször járt Palesztinában, így megfelelő ta
pasztalatokkal rendelkezett. Életében 
hét alakolmmal zarándokolt a Szent
földre. Egy ágyhoz kötött betegsége ide
jén ötlött fel benne a gondolat: azokkal 
is megismertetni Jézus földi életének, 
szenvedésének színhelyeit, akik betegsé
gük, vagy anyagi okok miatt nem tud
nak eljutni az eredeti színhelyekhez.

Betegségéből felépülve Majsai meg
kezdte a szervezési munkát: olyan 
együttest kívánt megvalósítani, amely 
templomból a kegyhelyekkel, rendház
ból, múzeumból, zarándokházból és 
bibliai kertből áll.

A Henrich-TömÖry Alapítvány segít
ségével nagy telket vásárolt a budai Hű
vösvölgyben, rendjén keresztül megbízta 
Molnár Farkas építészt az épületegyüt
tes tervezésére.

A MONUMENTÁLIS TERV

Molnár Farkas évekig dolgozott a 
dessaui Bauhaus-ban, tagja volt a Nem
zetközi Építészek Szövetségének, számos 
villája, bérháza épült Budán, nevét el
ismeréssel jegyezték külföldön. Mint a 
CIAMOST titkára részt vett a szövet
ség 1938-as utolsó athéni kongresszu
sán, hogy onnét Palesztinába utazva egy 
arab ferences diák kíséretében végigjárja 
a szent helyeket, azokról centiméteres 
pontosságú felméréseket készítsen.

Molnár egy ellipszis alaprajzú tem
plomot tervezett 40, 25 m tengelymére
tekkel és 20 m belső magassággal, héj
kupola fedéssel. A kupolát a templom
térben 20 szabadon álló karcsú oszlop 
tartotta volna. A terméskőfal és a kupola 
indítása közötti szalagosán körbefutó 
ablaksor-megoldás kívülről olyan hatást 
keltett volna, mintha a kupola az abla
kokon lebegne, mivel a tartóoszlopok 
onnét nem lettek volna láthatók.

A templomot koszorúként fonta vol
na körbe a kápolnák sora, egy-egy stá
ciója a szent helyeknek, ezek: Szűz Má
ria születési háza, Angyali üdvözlet he

lye, A látogatás szentélye, Keresztelő 
Szent János háza, Szent József haza, A 
Szentcsalád barlangja, Kána, Tábor, 
Agónia, Ádám kápolna, Krisztus bör
töne, Emmaus-i ház, Dormitio, Szűz 
Mária sírja, Keresztelő Szent János ká
polna, Szentsír. A kápolnák bejárata a 
templornbelsőből nyílott volna, többsé
gük egyszintes, csupán a hátsó kétoldali 
került emeleti szintre. Némelyik kápol
na — mérete folytán — kinyúlt volna 
a külső falon. A koncepció szerint a 

templom belső központjába fő program
ként a Szentsír szabadon álló építmé
nyét tervezték, amely szinte főoltár is. 
A bejáratot — az akkori hercegprímás, 
Serédi kívánságára — a jeruzsálemi 
Szentsír templom gótikus póz tál-építmé
nye alkotta volna.

ELKEZDŐDIK AZ ÉPÍTKEZÉS

A tervek jóváhagyása után 1940-ben 
elkezdődhetett az építkezés. Az alapkő 
letételére az év augusztusában került sor.

Közben Majsai Mór gyűjtötte az anya
got. 1939-ben Jeruzsálemben felújítot
ták a Szentsír kápolnát. A keresztrefe- 
szítés helyén lecserélték az eredeti ol
tárt, ezt a környező kövekkel szerezte 
meg Majsai Mór és ezzel az eredeti be
rendezéssel szerelte fel a tervezett tem
plomon kívül létesített Golgota kápol
nát. Idővel még több szentföldi ereklyét 
kapott a készülő templom számára.

Rendhagyón nem a templommal kez
dődött az építkezés, hanem a kápolnák 
koszorújával. 1942-től 10 kápolnás mel
lékoltár készült el: Szűz Mária háza, 
Szent Erzsébet látogatási helye (visita- 
tio), Keresztelő Szent János születési he
lye, a betlehemi barlang, Szent József 
háza (ezt Mindszenty József áldotta 
meg), elkészült az utolsó vacsora terme 
is a többivel együtt, de ezeket már nem 
tudták berendezni. Elkészült viszont a 
múzeum, a rendház és a bibliai kert.

Az építkezés a háború alatt is foly
tatódott, csupán Budapest ostroma ide
jén szakadt meg.

Az ostrom alatt érte a vállalkozást az 
első nagy veszteség: lakásában egy lö
vedék kioltotta a nagytehetségű tervező 
Molnár Farkas életét.

Az ostrom alatt a szovjetek első har
coló egysége barátságosan viselkedett 
a rendházban élő szerzetesekkel, a má
sodik hullámban érkezők már kevésbé. 
Betelepülve eltüzelték az építkezés fa
anyagát, annak elfogytával a bútorza
tot is.

SZÉTVERIK AZ ELKÉSZÜLT 
KÁPOLNÁKAT!
Később, az új vezető mérnök Szendröi 

Jenő irányításával folytatódhatott az 
építkezés, de egyre több nehézséggel, aka- 

dalyoztatassal. Az igényelt építőanya
got ugyan kiutalták a hatóságok, de 
sokszor annak kifizetése és kiszállítása 
után újabb teherautók jelentek meg és 
gyárépítés címén elkobozták azt. Ennek 
ellenere 1951-ig folyt az építkezés, amit 
zaklatásokkal, sőt testi bántalmazások
kal is igyekeztek lehetetlenné tenni, míg 
egy májusi éjszakán az ÁVH körbefog
ta a rendházat és elhurcolták a szerze
teseket. Többjüket kirakatperekben el
ítéltek, köztük Majsai Mórt is többéves 
börtönbüntetésre, így befejezése előtt 
gazdátlanná vált a nagyszabású mű. Pe
dig iá Menyhárd István által tervezett 
hejkupola zsaluzata is készen volt, mint 
korona került volna fel az épületre, de 
nem kerülhetett helyére: felsőbb utasí
tásra szétdarabolták és elszállították. 
Ezzel hivatalosan is megpecsételődött a 
szinte állagában elkészült mű sorsa és 
nemzetünk óriási értékkel lett szegé
nyebb. A már elkészült kápolnákat szét
verték, berendezéseiket elhurcolták, 
megsemmisítették. Hogy mi lett vandál 
módon elpusztítva, arról az elkészült 
munkák fényképei és a szemtanuk tesz
nek tanúságot. Pedig falai között már 
papokat is szenteltek, többek között a 
mostani bíboros-prímást, Paskai Lász
lót.

Ml MARADT MEG?
Mi VÁRHATÓ A JÖVŐBEN ?

így, a még el sem készült templom
együttes magárahagyva rommá vált. A 
hátramaradt nagymennyiségű építőanya
got elszállították, a telekre sebtében ma
gánházakat építettek bizonyára, hogy 
egy későbbi felújítást még ez is aka
dályozza.

Évek múltán a Fővárosi Levéltár tu
lajdonába került az elárvult építmény. 
Átalakításokkal profanizálták a kegyes 
helyeket: a templomtér és a kápolnasor 
közé folyosót építettek, a kápolnákból

raktárak, munkahelyek, kutatószobák 
lettek, az egyikből WC. Szerencsére a 
fedetlenül maradt templomteret nem 
építették be, így ez udvarként szolgál.

Mi látható ma? Szégyenteljesen ren
dezetlen, fákkal, bokrokkal benőtt kör
nyezet. Az épület körbekerítve, a bejára
tot hatalmas pléh-vaskapu zárja. Bejut
ni csak engedéllyel lehet. A vaskapu hé
zagain betekintve a szemlélő elé tárul 
a hatalmas templomtér, körbefogva az 
egbenyúló sudár betonoszlopokkal, a 
templom monumentális, faragott ter
méskőfalából tátongó űrként ásít az el 

nem készült portálépítmény helye. A 
többit elfedi a zöld növényzet.

Mi várható a jövőben? A társadal
mi fordulat után hozott törvények, a- 
melyek az egyházi tulajdonok visszaadá
sát tették lehetővé, jogot ad az egyház
nak, hogy e tulajdonát is visszakérje. A 
mostani kormány ezt a folyamatot le
lassította azzal is, hogy újból elrendelte 
az ezzel kapcsolatos igények írásbeli be
nyújtását. Remélhetőleg a ferencesek igé
nyüket e templomukra is kiterjesztették.

Jogos és méltányos lenne közel 50 év 
után mégis megvalósítani ezt, a maga 
nemében egyedülálló tervet. Műszakilag 
megoldható lenne. A megmaradt épít
mény mérnöki felmérése még a 70-es 
években elkészült, a szak- és közvéle
mény figyelmét is akkor hívta fel Mezei 
Ottó jelentős tanulmánya, rávilágítva a 
mű nagy jelentőségére. A átalakítások 
nem jelentős mérvűek, az épület álla
pota — hála az akkori szolid munká
nak — jónak látszik. Az eredeti tervek 
bizonyára megvannak. Csak összefogás 
és áldozat kellene, de azt hiszem ez az 
egyedüli gyenge pontja az egésznek. A 
nemzet belefáradt a sok megpróbálta
tásba, lelkesedésre alig kapható, anyagi 
lehetősége a létfenntartásra korlátozódik. 
Az itteni gazdagabb honfitársaimról 
meg még kevésbé tudom elképzelni, hogy 
egy ilyen ügyhöz megnyerhetők lenné
nek. Pedig lehet, hogy az utolsó alkal
mat szalaisztjuk el.

(A szerző által közölt bő forrásjegyzéket 
elhagytuk.)

Hírek - események
KINEVEZÉS

VATIKÁN: Június 18-án, II. János Pál 
pápa az Apostoli Szentszék haiti Nunciatú- 
rájának attaséjává nevezte ki dr. Pin
tér Gábor váci egyházmegyés papot. Az 
új szentszéki diplomata az elmúlt tanévek
ben fejezte be diplomáciai- és jogi tanul
mányait Rómában, s röviddel kinevezése 
után új állomáshelyére, a Haiti Köztársaság
ba utazott. Szívből gratulálunk!

MILLECENTENÁRIS ÜNNEPSÉG 
NEW YORKBAN

A New York-i St. Patrick székesegy
házban John O’Connor bíboros ünnepé
lyes szentmisét celebrált a magyar hon
foglalás 1100. és a pannonhalmi apátság 
1000 éves évfordulója alkalmából. Be
szédében szólt a Szent István-i örökség
ről, kiemelve, hogy Magyarországot min
dig a kereszténység védőbástyájaként 
emlegették. Utalt azokra az értékekre és 
kincsekre, amelyekkel a magyarság hoz
zájárult az egyetemes kultúra gazdagí
tásához. Végül megemlékezett az 1956- 
os forradalom 40. évfordulójáról is.

TEMPLOMROMBOLÁSOK 
MAGYARORSZÁGON

Február 17-én, szombatra virradóra 
rablók törtek be a Somogybükkösdi ka
tolikus plébániatemplomba. A tettesek az 
egyik ablaküveget betörve hatoltak be és 
elvittek tíz értékes, kétszázéves barokk 
szobrot és egy aranyozott kelyhet.

Vandál templomrongálók jártak 
a debreceni Szent Anna székesegyházban. Fel
borogatták a kegytárgyakat, a perselyeket fel
törték. A rendőrség elfogta a tetteseket, három 
büntetett előéletű fiatalt.

*
Siklóson a középkori vár gótikus ká

polnájának nagyértékű színes üvegablakait egy 
vandál gyerekbanda tagjai összetörték, „bedob
ták".

A Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei Szé
kely községben ismeretlen tettes betört a ró
mai katolikus templomba, ahonnan egy aranyo
zott kelyhet s néhány más műtárgyat vitt el. 
A rendőrség nyomoz (l).
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Megtalálták Luther Márton bibliáját
Több mint 14.000 Bibliát őriz Stutt

gartban a Württembergi Tartományi 
Könyvtár. A hatalmas gyűjtemény né
hány éve megkezdődött feldolgozása so
rán a könyvtár tudományos munkatár
sa, Manuel Santos-Noya bukkant ra a 
Vw/gaMnak — Szent Jeromos latin bib
liafordításának — arra az 1519-es ki
adására, amelyet, mint feltételezi, a 450 
évvel ezelőtt elhunyt Luther Marton 
használt munkapéldányként sajat Újszö
vetség-fordításának elkészítéséhez. A kö
tet, amely Maréchal lyoni nyomdájából 
származik, Kari Eugen württembergi 
herceg hagyatékának része. A herceg, 
1784 február20-án kelt naplójegyzeté
nek tanúsága szerint, „négyezer dán du
kál és száz holland dukát” fejében vá
sárolt tekintélyes könyvgyűjteményt, 
köztük ötezer (!) Bibliát a koppenhágai 
Frigyes-templom német lelkészétől, Jó
slás LorcktéA. Annak idején mind az el
adó, mind a vevő figyelmét elkerülhette 
a zsebkönyv-formátumú, olcsó, bár met
szetekkel gazdagon illusztrált, s a kora
beli tudományos igényeknek megfelelő 
szövegkritikai apparátussal is ellátott 
Maréchal-Vulgata, amelynek „szembeöt
lő Luther - közelségére” számos jelzés 
utal. „A kezdetben valószínűtlennek tű
nő vélekedést, amely szerint Luther sze
mélyes Vulgatájáról lehet szó, a kutatá
sok végül bizonyossággá változtatták”. 
A Doktor 1521 és 1523 között Wartburg 
várában fordította németre a Szentírás 
jelentős részét. Közvetlenül ezt megelő
zően, 1520-ban szerezhette be az egy év
vel korábbi szövegkiadást.

A címlapon Luther Márton neve he
lyett csupán három későbbi tulajdonos 
neve szerepel, (köztük a már említett Jo-
imiiaiiiimaiRaiaaaBiBiaiiHaaastiiaaiiu

STlLVIRAGOK - GYOMNÖVÉNYEK
— „Pécsett és Pakson eső nélküli zivatar 

vonult végig" (Kossuth Rádió). Csakhogy a 
zivatar villámlással, dörgéssel, erős széllel és 
záporesövel járó jelenség. Az eső nélküli zi
vatar elnevezése: vihar, szélvihar, szélro
ham, heves szélvihar.

— „elvárás"! Kívánás, kívánság, óhaj, ké
rés, követelmény stb. helyett mindig csak az 
elvtársi nyelvből diadalmaskodó „elvárás". 
Hasonló származék a jelzést kaptunk, azaz 
jelentést, hírt, értesülést, figyelmeztetést s 
egyéb árnyalatok.

— sex appeal: nehéz lenne magyar szó
val helyettesíteni; afféle női-, nemi vonzó
erő, esetleg női varázs. Mindnél bájosabb 
Csillag Teréz, nagyanyánk idején híres szí
nésznő ajánlata: „vonzizé". Hiszen csakugyan, 
valami vonzásféle, izé... Hogy is mondjam?

— Nagybetűs újságcím (U. M.): SÉRÜLT 
A BÉRMEGÁLLAPODÁS. Hát ez mi a szösz? 
De a cikk nyomban elárulja, hogy a megálla
podást megszegték. Tanulság: nem a nélkü
lözhetetlen idegen szavak veszélyeztetik nyel
vünket, hanem az, hogy nem tudunk magya
rul, felebarátaim.

— „... talán meredeknek tűnik a vála
szom" — mondja a kérdezett, „merészt" akart 
mondani, de ez a szó csúszott ki a száján. 
Azóta használják szűnös-szüntelen. Igazából 
eredeti, talpraesett kifejezés. Mi hát a kifo
gásom? Az, hogy kiesett a szótárunkból egy 
sereg erőteljes szó: merész, szokatlan, éles, 
kihívó, meglepő, furcsa stb. Folytatható.

— Lejegyeztem Deme László: „Mi hiány
zik a nyelvi ruhatárból?" c. cikkének néhány 
mondatát. (ÉS, 1988. IX. 9.) Szívesen adom 
tovább: „A tartalom nem létezik az őt hordozó 
forma nélkül, s a forma visszahat a tartalom
ra. A „mutert" és a „fatert" aligha lehetett 
ugyanúgy tisztelni, mint az édesanyát és édes
apát; de még mindig jobban, mint az„öreg- 
lányt", meg a „családdirit". S aki „a szép 
leánynak csókot adott", abban érzelmek is 
mozogtak, alighanem némi tisztelet is, de aki 
„lesmárolja azt a jó dögöt", nem sokkal áll 
a párzó állatok szintje fölött. Akinek nyelvi 
szokásrendjébe nem épülnek bele a köszönés, 
megszólítás, a tiszteletadó magázás formái, 
az hogyan disztingválhatna az emberi értékek 
különbségei szerint!" — Megszívlelésre érde
mes sorok!

- Sí jó - 

sias Lorcké). Az első izgalmas jegyzet 
néhány lappal arrébb olvasható, s töb
bek között az alábbiakat tartalmazza: 
„D(octor) M(artin) L(uther) / Az 1483- 
dik évben születtem. / 1518-ban mentett 
fel D(octor) Staupitz Augsburgban a 
szerzetesi engedelmesség alól / és egyedül 
Istenre bízott. / 1519-ben Leó pápa ki
közösített Egyházából, / eképp másod
szor oldozott el a Rendtől. / 1521-ben 
Károly császár taszított el, / ez harmadik 
elbocsátásom. / Az Űr azonban / felka
rolt. 25. Zsoltár (= Zsolt 26(27), 10)”. 
Az erőteljes életrajzi summázatot, amely
re már a 18. században felfigyeltek, ere
detileg héber Zsoltároskönyvébe örökí
tette meg Luther, tartalmi hitelességé
hez tehát nem férhet kétség. Az újonnan 
megtalált Vulgutában többször előfordu
ló M.L. monogram dacára is kérdés a- 
zonban, hogy csakugyan Luther keze vo
násával van-e dolgunk. Egyéb bejegyzé
sek mindenesetre írásképüket tekintve is 
a reformátornak tulajdoníthatók: „Nincs 
hajlékom wittenbergi kolos(toromban), / 
három vagy négy ördög lakik benne, / 
olykor összevegyülnek s káptalant ül
nek”. A széljegyzetek egyike-másika a 
nőtlenséggel és a szerzetesi fogadalmak
kal kapcsolatos elégedetlenségről vall, 
vagy épp Luther életének drámai ese
ményeiről tudósít: „1. Megvetnek. 2. Ki
zártak vagy exkommunikáltak. 3. Ku
tyának neveztek. Hit.”

Figyelemreméltóak a szentirási szöve
gekhez fűzött glosszák, kiderül, hogy a 
könyv tulajdonosa szerint a bibliai üze
net középpontját a hit általi megigazu- 
lás alkotja. Bőséges jegyzetanyag környe
zi Mózes öt könyvét, a zsoltárokat és — 
a Jelenések könyve, valamint a „kato
likus levelek kivételével” — az egész Új
szövetséget. Ugyancsak fordítói műhely
munkáról tanúskodnak a szövegben ta
lálható javítások, áthúzások és átírások.

A „kézi biblia” magánjellegű feljegy
zései szolgálhatnak értékes dokumentá
cióval a fordító személyes életútjára vo
natkozólag. Kiközösítése után Luther 
egy ideig még ragaszkodott a papság és 
a szerzetesség hagyományos felfogásá
hoz: „Itt van Krisztus, itt, e kolostor
ban, ebben a szerzetesruhában nyernek 
bocsánatot vétkeim. Segítek az embere
ken, átadom nekik érdemeimet, kegyel
met eszközlök ki számukra”. Továbbra 
is érvényesnek tartja, de új teológiai 
fényben értelmezi a vezeklés és a böjt 
szerzetesi eszményét. (Mérleg)

KÖNYVESPOLC
BÍRÓ FERENC: A FELVILÁGOSODÁS 

KORÁNAK MAGYAR IRODALMA. 450 ol
dal. Balassi Kiadó, Budapest.

A szerző irodalomtörténész, az ELTE pro
fesszora. Korábbi munkássága és fő ku
tatási területe a felvilágosodás és a re
formkori magyar irodalom. Tolla nyomán 
egy olyan átfogó, alapvető monográfia lá
tott napvilágot a címben jelzett témáról, 
melyben a kortárs-irodalomtörténészek mun
kásságát és eredményeit is értékeli. A köte
ten végigkövethető alapgondolat: a művek 
csak az alkotó világának és egyéniségének 
ismeretében, az életmű szerves részeként ér
telmezhető korszerűen. Ez egyben a hiteles 
irodalomtörténetírás kulcsa is. A 18. század 
második fele, ahogy a szerző kifejti, Faludi 
Ferenc fellépésével irodalmunk történeté
ben talán a legnagyobb változásokat hozó 
időszak. A magyar nemzet fogalmát a szá
zadvég művelt magyarjai közt elsősorban a 
magyar nyelve és irodalma határozza meg. 
Az alaposan dokumentált, filológiai pontos
sággal megírt munka összegezi a szerző ku
tatási eredményeit és irodalomtudományi 
összefoglalásait. A könyv elsősorban az elő
képzettséggel rendelkező érdeklődőknek, 
esztétikailag iskolázottabb olvasóknak ajánl
ható.

Domonkos János (Budapest)

JAKLI ISTVÁN:

A Napbaöltözött Asszony
Szent Gellért Nagyobb legendájában 

olvassuk: „Eljött tehát a Boldogságos 
Szűz ünnepe. Gellért felöltözött, tolmá
csot vett maga mellé, jelesül Konrád fe
hérvári prépostot, fölment a szószékre, 
vagyis ambóra, és beszélni kezdett a 
néphez erről az igéről: „A Napba öltö
zött Asszony”. Nyilvánvalóan a Jele
nések könyvéből vette témáját, ahol Já
nos evangélista a 12. fejezet első versé
ben imigyen szól: „Az égen nagy jel 
tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lá
ba alatt a hold, fején tizenkét csillag
ból korona”. János talán ismerhette, 
Gellért azonban nem a sumér-akkád 
himnuszokat az Országanyához, akinek 
„koronája az ég, saruja a föld”. Ez az 
Árpád-nemzetség táftosainál Boldog
asszonnyá. dicsőült.

Kálmány Lajos 1885-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia ülésén a Boldog
asszonyt ősvallásunk isten-asszonyának 
mutatta be, aki a magyar népnél már a 
kereszténység felvétele kezdetén, tehát 
Szent István király idejében — az egy
ház egyetértésével — beolvadt a Bol
dogságos Szűz kultuszába, hogy aztán 
a magyarok országában mind a mai na
pig Boldogasszonynak neveztessék. A 
Karthauzi Névtelen (1520 k.) szerint 
Gellért püspök megütközött azon, hogy 
Szűz Máriát a magyarok „Bodog azzon- 
nak avagy az vylagnak nagy azzoyanak 
hywnaak . . . Zent Istwan kyrál ees ez 
zegheen országot boldog azzon országá
nak nevezee”. Bálint Sándor mintegy ki
egészítés képpen ezt fűzi hozzá: „Az or
szágot, vagyis önnön uraságát, uralmát 
és a királyságot a Szűzanya szimbolikus 
tulajdonának, Mária örökségének érez
te, vallotta. E választásban még nyílván 
a pogány Boldogasszony-tisztelet, ar
chaikus Emese-hagyomány is közreját
szott”. Az 1310 körül keletkezett Gyu
lafehérvári Sorokban, mai átírásban ez 
áll: „Isten fiának ártatlansága. /Halá
lának szidalmas kínja. / Boldogasszony
nak szemével látatja”.

Az egész középkoron át, különösen a 
törökjárt időkben, a ferencesek obszer- 
váns ága volt a Napbaöltözött Asszony 
tiszteletének zászlóvivője, és abban az 
időben már a Szeplőtelen Fogantatás, az 
Immaculáta szimbolikus ábrázolásának 
szerepét töltötte be. Nem érdektelen 
megjegyezni, hogy a Boldogasszony szep
lőtelen fogantatását Magyarországon 
szinte európai megjelenésével egyidőben 
ünnepelték. A 12. század végén keletke
zett Pray-kódex részletesen közli a de
cember 8-ára rögzített Immaculáta-ün- 
nep miseszövegét. Mivel ez a Mária ün
nep a keleti egyházban már századokkal 
előbb az Istenanya liturgiájának fontos 
része, nagyon valószínű, hogy legkésőbb 
a Bizáncban nevelkedett III. Béla rövid
del 1173-ban történt királlyá avatása 
után, legalábbis a kalocsai érsekség és a 
váci püspökség területén érvényben volt. 
Annyi bizonyos, hogy a Szeplőtelen Fo
gantatás ünnepe mind a sajátságosán 
magyar pogánykori Boldogasszony kul
tusz —, mind a kereszténység első szá
zadaiban gyökerező Szűz Mária tisztelet 
alapján a magyar nép egyik legkedvel
tebb Mária ünnepe lett. S ez szerte Euró
pában ismert lehetett, erre mutat az a 
középkori franciországi hagyomány is, 
mely szerint a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepét egy magyar király pappá lett 
féltestvére alapította.

Bálint Sándor új távlatot nyit meg a 
Napbaöltözött Asszony tisztelete törté
netének és történeti szerepének megisme

réséhez: „Különösen középkori magyar 
franciskántts kolostorokban és franciská- 
nus ihletésű tájak templomaiban találha
tó sajátos Mária ábrázolás, amely a tö
rök elleni küzdelem égi szimbólumává 
is avatja az Immaculata sajátosan ábrá
zolt képét, a Napbaöltözött Asszonyt”.

A forrásokból az tűnik ki, hogy a ró
mai Ara-Coeli kolostor keletkezési le
gendájának azt a részét, ahol Mária „fé
nyes nap környül” jelenik meg Auguistus 
császárnak, az obszerváns mozgalom a 
maga ideáljának, elsősorban a Szeplőte
len Fogantatás eszméjének ábrázolására 
alkalmazta. A ferences misztika tehát 
a Napbaöltözött Asszonyban a szep
lőtelenül fogantatott Szűz Máriát ün
nepli. így lesz ez a kettősség az egyben, 
a Napbaöltözött Asszony, a huszitizmus 
és a pogány törökök elleni harc „misz
tikus-mágikus jelképe”. A ferences IV. 
Sixtus pápa búcsú kiváltságokkal tünte
ti ki a Napbaöltözött Asszony képeit és 
szobrait, amivel hathatósan élesztette, 
erősítette a kereszténység védelmére szü
letett eszmény szent tüzét. Ugyanakkor 
—ismét Bálint Sándort idézve: „Ha már 

most a Napbaöltözött Asszony kultu
szának fönnmaradt hazai emlékeit vizs
gálat alá vesszük, bizonyos mágikus-kul
tikus célzatosságot még ma is könnyen 
kiolvashatunk belőlük”.

A török elleni obszerváns helytállás 
fontos támaszpontjai a Temesközben, 
Bácskában, Baranyában és a Szerémség- 
ben alapított kolostorok. Az életre-ha- 
ra menő küzdelemben központi szere
pet játszottak a szegedi barátok. A vá
ros már a középkorban is jelentős hely 
volt. A szegedi Havi Boldogasszony 
temploma oklevelek tanúsága szerint 
1335 körül kedvelt búcsújáróhely. A tö
rök hódoltság idején a Napbaöltözött 
Asszony ma is tisztelt főoltárképet ka
pott a templom.

A Napbaöltözött Asszony egyik leg
nagyobb hatású emléke Erdélyben az 
ősrégi csíksomlyói ferences kolostor hí
res kegyszobra, amely még a harmadik 
évezred küszöbén is a magyarság-szé- 
kelység lelki-szellemi végvárát jelképezi.

A barokk korszak Habsburg uralko
dói, II. Ferdinánddal az élükön: látvá
nyosan, de meggyőződésből is, átvették 
a Napbaöltözött Asszony tiszteletét, 
és hívséges terjesztői lettek birodalmi 
kultuszának. Ábrázolása ott ékeske
dik Ferdinánd pénzein is, s a Szeplőte
len Szűz Ausztria pártfogója lesz. Ma
gyarországon a képek és köztéri szobrok 
átláthatatlan sokasága tesz bizonyságot 
arról, mint mélyült eme változata Bol
dogasszonyunk tiszteletének. A Mária 
kultusz ősi misztikus gyökereit példáz
va említsük meg, hogy Vincente Car- 
ducho 18. századi olasz-spanyol festő
nek a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban őrzött képén Assisi Szent Ferenc 
előtt megjelenik Mária és gyermeke. A 
Szent Szűz a Jelenések Könyvének Nap
baöltözött Asszonyaként egy tölgyfa 
koronájában lebeg.

Ezekután nem is meglepő, hogy a tö
rök ellen harcoló végvári vitézek kard
jára is a Napbaöltözött Asszony képe 
volt vésve. Tanulságos lehet számunkra 
az is, hogy Zrínyi Miklós „előtt Máriá
nak éppen ez az ábrázolása lebegett a 
Szigeti Veszedelem invokációjában”: 
Músa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul 
Viseled koszorúdat, sem gyönge ágbul; 
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul, 
van kötve koronád holdból és szép napbul...

Szentséges királyné! hívom irgalmadat...



1996 szeptember. É L E T 0 N K t

A z éle f kör fél>ől
A párizsi Katolikus Misszióról

VILLÁMINTERJÚ MOLNÁR OTTÓ PLÉBÁNOSSAL

ANGLIA

Halottaink: Ferencz Gyula, Oxford, április 
15-én, 70 éves korában; Schmidt József, Lei- 
cester, április 22-én, 67 éves korában; Kovács 
Ferenc, Bristol, február 23-án, 58 éves korá
ban; Iletyei Ferenc, Middlesborough, május 
13-án, 62 éves korában; Markovicz Barbara 
(Mrs.), Lonod, május 17-én; De Gébért Tádé 
London, június 30-án, 88 éveskorában; Szécsi 
(Stacey) Lilian (Mrs.) szül. Balkányi, London, 
július 8-án, 104. évében. Imádkozzunk ked
ves halottainkért és gyászoló hozztartozói- 
kért.

BELGIUM

Születések: Durton Florence, B. Bemard és 
Diane Morandini leánya, Brüsszel; Ikládi Ma
rika, I. Adolph és Wilkin Cecilie leánya, Se- 
raing; Labatut Tagny, L. Michel és Vande- 
velde Birgitte fia, Burden Lux; Szabó Robin, 
Sz. Attila és Haycn Heide fia, Fraipont; Kis 
Francoise, K. Jean Piérre és Pulz Hajnalka 
fia, Angleur. Gratulálunk! Növekedjenek erő
ben, egészségben!

Házasságok: Ordelt Dominique és Pascal 
Lacroix, Aywaille; Kormos Eric és Dezső Erica, 
Herstal; Bővé Patric és Miiéne Van de Velde- 
VVilz, Lux; Szegedi Christine és Grossi Elio, 
Genk; Török András és Marsiniak Christine, 
Hognoul. Legyenek boldogok házaséletükben!

Halottaink: Radó Gyula, 82 éves korában, 
Pokornik Jolán férje, Tubise-ben; Niederhau- 
zer Gyula, 94 éves korában, Liége-ben; Jag- 
rik József, 85 éves korában, Brüsszelben; 
Szántó Lörincné, 89 éves korában, Aline 
Jacquemins-Oupeye-ben; Szarka László, 70 
éves korában, Hágón Florine-Jumet-ben; Le
gyen örök otthonuk Isten végtelen szereteté- 
ben!

FRANCIAORSZÁG

A keresztség szentségében részesültek: Riehl 
Alexandra, R. Christophe és Fischnaller Diana 
leánya, Szabó Klára unokája, Lyonban; Bleich 
Johanna, Zsombok Lenke dédunokája, Burgoin- 
Jallieu-ben; Újvári Pál, Espondeilhan-ban; 
Páncsics Miklós, Bourgon-Jallieu-ben; Gyom- 
lai Tamás, Gy. Philippe és Nathalie fia, Felle- 
ries-ben; Gyontlai Léane, Gy. Péter és Joelle 
leánya, Grenoble-ban; Elekes Mallory Ka ta
rina, Bergoin-Jallieu-ben; Vidoni Wendy Jo
lán, V Roland és Kovács Béatrix leánya, Bour- 
goin-Jallieu-ben; Felkér Tamara, Bourgoin- 
Jallieu-ben; Harmat Stephane, Xavier Aber- 
gement-Clémenciát-ban; Garagnon Sebestyén, 
G Francois és Vértessy Zsuzsanna fia, An- 
necy-ben.

Házasságot kötöttek: Bánhegyi Blandine és 
Dávid Rric, Champagnole-ban; Krompaszky 
Sara és Saucisse Didier, Montpellier-ben; 
Breich Frenand és Bulcté Valérie, Bourgon- 
Jallieu-ben.

Az örök hazába költöztek: Szabó Károly, 
79 éves korában, Chazay-d‘Azergues-ben; Tóth 
Károly, 73 éves korában, Grenoble-ban; Som
bor Györgyné szül. Schnabel Margit, 92 éves 
korában, Cannes-ban; Boros Anastázia, Vilma 
nővér a St. Hilair-ei remeteségben, 69 éves 
korában; Szenczi Ibolya, 68 éves korában, Ca- 
dolive-ben; Arnold Józsefné szül. Nagy Róza, 
71 éves korában, Renage-ban; Dr. Juhász Ti- 
borné szül. Eperjesi Anna, 71 éves korában, 
Nizza-ban; Czimborai Lajos, 69 éves korá
ban, Nizza-ban; Ziener Mátyás, 79 éves ko
rában, Paulhan-ban; Murányi Mária, Feren
ces Mária misszionárius nővér, 89 éves korá
ban. Marseill-ben; Gassenfeit József, 88 éves 
korában, Carpentras-on; Antal Ferenc, 47 éves

Hírek — események
A feszület-vita, illetve a Karlsruhei Al

kotmánybíróságnak „a nép nevében" ho
zott határozata, mint várható volt, heves 
reakciókat váltott ki a német médiákban. 
(Megjegyzendő, az Alkotmánybíróság 8- 
tagú szenátusa az ítéletét nem egyhan
gúlag, hanem 5:3 arányban hozta meg!) 
Münchenben a keresztény egyházak és 
a keresztény-szociális kormány felhívá
sára mintegy 25 ezren tüntettek a ke
reszt megtartása mellett az általános is
kolákban. Az ebben az ügyben a bajor 
parlamenthez intézett petíciót pedig nem 
kevesebb, mint 560 ezren írtak alá.

VALAMIT A SOROS ALAPÍTVÁNYRÓL
A „Soros Alapítvány" belgrádi irodájának 

betiltásával kapcsolatban a nemzetközi sajtó
ban sűrűn bukkan fel az Alapítvány neve és 
működése. A magyar származású amerikai dol
lármilliárdos évente mintegy 300 millió dol
lárral támogatja ,,a szabad és nyílt társada
lom" eszméjének megvalósulását. Mint az Ala
pítvány Évkönyvéből kitűnik, hazánkban 1994- 
ben összesen több mint hat millió dollárt for

korában, La Rocque-sur-Pernes-en; Péter An
tal, 59 éves korában, Ruy-ben; Czibula Stefán- 
né szül. Kozma Ilona, 88 éves korában, Echi- 
rolles-ban; Horváth László, 52 éves korában, 
St Maximin-ben; Bacsó Mihály, 67 éves korá
ban, Lyon-ban; Göller Tivadar, 67 éves korá
ban, Lyonban. Vukovics István „hegedűs", 76 
éves korában, Lyon-ban. Az örök világosság 
íényeskedjen nekik!

NÉMETORSZÁG

Berlin: Házasságkötés: Az utóbbi hónapok
ban egyházközségünkben két pár készült fel 
a házasság szentségének felvételére: Bellia 
Róbert cs Katona Krisztina, valamint Szabó 
Endre és Embacher Erika. Mindkét pár otthon, 
Magyarországon fogja az egyházi esküvőjét 
megtartani. Kívánunk nekik boldog házasságot 
és a Mindenható kegyelmét életútjukra!

Essen: Házasságkötés: Május 18-án örök 
hűséget esküdtek egymásnak Stroinski Ulrich 
és Moor Susanna a neunkircheni evagélikus 
Dorfkircheben. Az ökumenikus szertartást W. 
Hermann neunkircheni evangélikus lelkész és 
a Ruhr-vidéki katolikus magyar lelkész vé
gezte. Sok boldogságot kívánunk az új há
zasoknak!

Halottunk: Nagy részvéttel temettük június 
14-én a Duisburg-Laar-i temetőben a tragikus 
hirtelenséggel meghalt Kókai Tiborné szül, 
Horváth Magitot. Élt 33 évet. Gyászolják: fér
je, három napos kisfia, édesanyja, anyósa, apó
sa, rokonai és ismerősei. A gyászoló család 
ezúton is szeretné kifejezni köszönetét a MAKK 
asszonyoknak a temetésen énekelt szép éne
keikért és mindenkinek, akik halottjukat utol
só útjára elkísérték. Nyugodjék békében!

München: Püspökünk, dr. Miklósházy At
tila SJ, müncheni látogatása alkalmából fő
papi szentmise keretében a bérmálásban ré
szesítette Birgiesser Beátát, Győri Andrást, 
Hollósi Lillát, Jánosi Margitot, Kádár Beátát 
és Schönberger Gábort, július 21-én, a mün
cheni Damenstift templomban.

Halottunk: Ruttner Ferenc, 84 éves korában 
elhunyt. Temetése július 1-én, a müncheni 
Südfriedhofban volt. Nyugodjék békében!

Stuttgart: Keresztelés: Makrinov Christian, 
M .Richárd és Szorcsik Csilla kisfiát Ballingen- 
ben, június 8-án. Kocsis Jaqueline-Laura, K. 
Roland és Nadj Erika kislányát, június 29-én 
kereszteltük Stuttgartban. Növekedjenek böl
csességben és szeretetben Isten, szüleik és 
mindnyájunk örömére!

Bérmálás: Június 30-án Miklósházy Attila 
püspök a bérmálás szentségét szolgáltatta ki a 
következőknek: Bencze Brigitta, Jakner-Stan- 
culescu Márta, Nagy Buzder Philip és Varga 
Mihály. A szép emlék maradjon „Lélek“-erő- 
sítő életútjukon.

Halálozás: Locker Terézia Ellwangenben, 
84 éves korában elhunyt. Temetése május 8- 
án volt Wetzgau/Schwabisch-Gmünd-ben. Adj 
Uram örök nyugodalmat neki, és az örök vi
lágosság fényeskedjék neki!

George C ush in g , a slondoni egye
tem nyugalmazott professzora, a magyar 
irodalom legkiválóbb angliai népszerűsítője, 
egy London melletti kórházban, április 12-én 
meghalt. 72 évet élt.

T i 11 Arán szobrászművésznő, 
aki témáit leginkább a Bibliából merítette, 
87 éves korában elhunyt. Külföldön (Rómá
ban!) több elismerésben volt része mint ott
hon.

dított erre a célra, ezen belül a magyar sajtó
nak is 900 ezer dollárt irányzott elő a folyó 
évre. Alig van magyar oktatási, kutatási, kör
nyezetvédelmi, egészségügyi és szociális intéz
mény, amely ne erezné az alapítvány jótékony
kodását. Minthogy otthon és idekint is sokan 
viseltetnek ellenérzéssel a Soros Alapítvány
nyal szemben, — egyébként nehezen indokol
ható okokból — az sem elhanyagolható kö
rülmény, hogy az alapítvány egyházi, sőt ki
fejezetten katolikus intézményeket is rendsze
resen részesít támogatásban. Legyünk igazsá
gosak !

*
Két magyar diák, Horni Ákos és Pa

taki Szilárd nyerte meg az eddigieknél 
háromszor gazdaságosabb „szélgépevel 
az „Európa ifjúsága kutat a környezet 
védelmében” címmel meghirdetett ver
senyt a müncheni Deutsches Múzeum
ban. Ez utóbbi a világ egyik legnagyobb 
technikai és tudományos múzeuma.

Helyesbítés. Lapunk nyári számának 7. ol
dalán a párizsi nekrológ helyes címe: „Isten 
vele Irénke!" Bocsánat az elírásért.

vl párizsi. Magyar Katolikus Misszió 
vagy szerepet tölt be az itteni magyarok 
eleteben. A misszióban a vasárnapi mi
seken kívül, műsoros délutánokat, esté
ket es különböző összejöveteleket is ren
deznek. Működik itt hétvégi magyar is
kola, hitoktatás, népitánc és furulyatan
folyam a gyerekek részére, cserkészeti 
foglalkozásokon is résztvesznek a gyere
kek, a franciaországi és magyarországi 
fiatalok is itt találkoznak. Vasárnapon
ként, a szentmise után sokan ebédelnek, 
vagy kávéznák a misszió büféjében.

A kérdésre, hogy kik is járnak a misz- 
szioba? — Molnár Ottó plébános vála
szol:

Azok járnak ide, akik ragaszkodnak 
az anyanyelvhez, a vallási hagyomá
nyokhoz és nem azok, akik területileg 
Párizs e kerületéhez tartoznak. Ez talán 
azért van így, mert a párizsi érsekség az 
elöljáró hatóságunk, de valójában nincs 
területünk.

Hogyan alakult ki a Misszió?

Párizsban több mint ötven nem fran
cia nyelvű római katolikus lelki szolgá
lat van, ebből tizenhatnak van plébá
niai státusa. Mindegyiknek megvan a 
története. A magyar missziók kialakulása 
a:z I. világháború előtt kezdődött Fran
ciaország területén. Több is létrejött az 
észak-franciaországi bányavidéken, ahol 
elég sok magyar telepedett le. Ezek a 
missziók azonban sorvadásnak indultak 
a II. világháború folyamán, amikor sok 
magyar visszatért Magyarországra. Pá
rizsban igazán 1956-ban vetődött fel egy 
magyar katolikus misszió létrehozásának 
a fontossága. Addig hol itt, hol ott volt 
magyar nyelvű szentmise. 1956 után, 
Szalay Jeromos bencés szerzetes kétszo
bás lakása lett a magyar katolikus misz- 
szió alapja. Szalay atya halála után más 
magyar papok használták a lakást, ké
sőbb eladták és az érte kapott összeg, 
valamint egy németországi központú

MŰKINCS-CSERE, AVAGY . . .
Szlovákia tárgyalna Magyarországgal a 

műkincs-cseréről. Tudvalévőén igényt 
tartanak északi szomszédaink minden 
olyan tárgyra, mely felvidéki eredetű. 
Hogy ami az övék, az az övék, és ami a 
miénk, arról tárgyalhatunk? Vagy eset
leg a magyar delegáció fölveti majd - 
mint magyar műkincset — a pozsonyi ko
ronázó templomot, „Krasznahorka büsz
ke várát", a kassai dómot, netán a nem
rég elcsóringált Dunát? (-ez- Igen)

ISTENEM
Istenem, én nagyon szeretlek. 
Dolgaim elől rejtegetlek, 
Ha rikkancs volna mesterséged, 
segítnék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél, 
segítenék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném 
és szépen, okosan vezetném.

Vagy inkább ekeszarvat fogva 
szántanék én is a nyomodba, 
a szikre figyelnék, hogy ottan 
a vasat még mélyebbre nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjai, 
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád, 
velem azt soha meg nem unnád.

Ha nevetnél, én is örülnék, 
vacsora után melléd ülnék, 
pipámat egy kicsit elkérnéd 
5 én hosszan, mindent elbeszélnék.

József Attila (1905-1937) 

nemzetközi egyházi segélyszervezet ado
mánya képezte a misszió tőkéjét, amely- 
lyel mostani helyünket a rue Albert 
Thomas 42 alatt kialakíthattuk.

Ügy tudom, nagyon sokan járnak a 
misszióba, sőt számos francia is megfor
dul, főleg a karácsonyi vásárok alkal
mából.

Valóban így van. Ezer körlevelet jut
tattunk el rendszeresen híveinkhez, de 
nem csupán azoknak, akikkel állandó 
kapcsolatban vagyunk. Nem csak val
lásos emberek keresik fel missziónkat. 
Ide eljön az emigráció színe-java, meg 
sok francia és a Magyarországról kikül
döttek, valamint magyar turisták is. Az 
egyház küldetése minden emberhez szól.

Köszönöm szépen.
Készítette dr. Palásti Zsuzsa

STUTTGARTIAK
SZENT GELLÉRT SÍRJÁNÁL

1996 május 26-tól júnus 7-ig tartó zarán
doklatot hirdettünk meg, melynek főcélja Szent 
Gellért sírja a Velencéhez tartozó Muránóban. 
Előbb 117-en jelentkeztek, míg végül betegség 
és más okok miatt „csak" 110-en kelhettünk 
útra. Utunk során érintettük Milánót, Torinót 
(ahol Krisztus halotti leplét őrzik), Pisát hogy 
lássuk a ferde tornyot), Firenzét, Ravennát 
(ahol Dantét temették), Bolognát (ahol Szent 
Domonkos sírja van), Páduát (ahol — min
denki tudja — Szent Antal nyugszik. A lelki 
táplálékról dr. Tempfli Imre, Gegő István és 
e sorok írója gondoskodott. Utunk során szent
miséinken és imádságainkban megemlékez
tünk az itthonmaradt hívekről, szeretteinkről 
és egész magyar népünkről. Mindnyájunk szá
mára nagy öröm volt eljutni Muránóba Szent 
Gellértünk sírjához. A szentmisén elhangzott 
szentbeszéd alapján álljon itt néhány gondo
lat:

Azért jó jubileumi éveket tartani, mert ilyen
kor porlepte értékeinket újra megtisztítjuk, 
hogy csillogásuk előtűnjön, bátorítson és erő
sítsen.

1. A honfoglalás 1100. évfordulóján itt, Szt. 
Gellért sírjánál eszünkbe jut, hogy a Kárpát
medencében a Szent Gellért első vértanúnk 
nevével fémjelezett kereszténység kovácsolta 
egybe ezt a népet. Mára úgy alakult, hogy 
a nagyhatalmak megosztottak minket. Mi a 
feladatunk? Talán hogy mindent visszakér
jünk, amit elraboltak tőlünk? Sokkal inkább 
az, hogy ha már mások megosztottak minket, 
mi ne szentesítsük saját magunk körében ezt 
a megosztást azzal, hogy te honnan jött ma
gyar vagy...

2. Azért vagyunk Szent Gellért sírjánál, 
hogy megköszönjük neki, az idegennek, a ve
lenceinek, hogy megszerette népünket és meg
köszönjük, amit értünk tett: hogy erkölcsre 
tanított, kultúrára, boldogulásra. El is mond
juk neki sírjánál, hogy nem volt felesleges 
mártíromsága. 950 év év óta sokmindent lá
tott népünk: látott bajt, szenvedést is, de so
kan vállalták az ő tanúságtételét is mártír
halállal és még többen mártírélettel. Azért 
emlegetjük gyakrabban a papokat, mert ők 
kirakatban élnek, de sokkal több a nemes
lelkű lélek a szülők, nevelők, a kis ibolyák, 
akik alázatos, szerény helytállásukkal szol
gálták és szolgálják népünk jóságát, keresz
tény erkölcseit, emberi tartását. És elmond
hatjuk neki itt a sírjánál, hogy sok nemeset és 
szépet is alkotott ez a nép, mely annakidején 
az ő életére tört.

3. Kérünk is Szent Gellért sírjánál:
— a magunk számára: egészséget, kitartást 

a jóban, hogy hétköznapi gondjainkban legyen 
szószólónk;

— családjaink, gyermekeink, szüléink, jóte
vőink, az otthonmaradt hívek (akik nem jö
hettek el), az öregek, a betegek, a magányo
sok, a szegények számára, hogy segítsen ő, 
az „idegen", nekünk az idegenségben;

— népünkért. Mert sokáig tartott a gonosz 
játéka. Sokaknak megtetszett, másokat meg
rontott, megmételyezett, becsapott, megalá
zott, kifosztott. Felemelkedni oly nehéz. Most 
újra kell plántálni, amit vetett. Ebben a nagy 
munkában lenne segítségünkre hathatós köz
benjárásával.

Ezekkel a gondolatokkal rójuk le hálánkat, 
erősödjünk és erősítsünk.

Horváth János (Stuttgart)
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Eladó! Cserszcgtomajon telek 2200 m1, 2 
házzal, lóistálló, garázs, Balaton 4 km-re. Ház 
kb 110 m!, 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, ülősarok, hálósz. 5 
ággyal. Érd.: H-8372 Cserszegtomaj, Kápolna 
utca 394. ® D 089/27217 65 Müller, V. 089/ 
361 34 78 Hartmann.

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. 80336 München, Goethestr. 32.

Minden lapunkban ismertetett, de a Ma
gyarországon megjelenő egyéb könyvek 

is megrendelhetők az alábbi címen: 
KUPA, Distelfinkweg 21, 

D-81249 MÜNCHEN.
Üzenetrögzítő / Fax: 0049 89/8 64 35 73.

Szamosi József munkál: 
MAGYAR LEGENDA EMLÉKEI 

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

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

172 oldal.
MÚLHATATLAN MÜLT

- Üj 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, 

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

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

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

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

Lourdes, Kereszt út, (videokazetta ma
gyarul, 50 perces, VHS, PÁL) 30.— DM 

Lourdas-i Szenet — elmélkedések 
magyar nyelvű kazetta, dr. Szabó 
József összeállítása) 10.— DM

Patront Hungáriáé,
színes zománcjelvény) 3.— DM

Szállításnál + portéköltséget számítunk.
Megrendelhető:

Ungarische Katholische Delegatur 
ÉLETÜNK kiadóhivatala

Landwabrstr. 66 D-80336 München.

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

Telefon: (089) 1 29 63 93.

* Üvegárut nem szállítunk ! •

Badacsonyi szürkebarát 7.80
Debról 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 Cabemet 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 33.—
Sárgabarack-, Málnalikör 0.5 liter 13.50
Tarhonya, kocka ,laskatészta 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.—

APRÓHIRDETÉSEK
MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK

NAGY VÁLASZTÉKBAN! 
Olcsó áron raktárról. — Kérje árlistánkat 1 
JOSEF UDVARHELYI & (0911) 4 72 0150. 

KEPLERSTR. 2. 90478 NÜRNBERG
Budán közel a Várhoz és a metróhoz, mo

dem garzoniaké*  hazalátogatóknak kiadó. Te
lefon: 01 341 46 24 vagy 091 743 20 34.

BEATRIX PANZIÓ 1 H-1021 Budapest, Szé- 
her Út 3. Tel./Fax: 0036-1-1763 730 és tel.: 
0036-1-2750 550. Szeretettel várjuk szállodánk
ban, mely harmadszor nyerte el az „Év pan
ziója" díjat! Családias légkör, zöldövezetben, 
de közel a centrumhoz. Szállodai színvonal — 
zárt autóparkoló.

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 m2, 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.

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 51 11 46 
vagy H 36-11-760 237.

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

Kiadó Csopakon, 2 szobás, kertes nyaraló 
(5—6 személynek), parkolási lehetőség, na
ponta 90.— DM (egy szoba 45.— DM). Tel.: 
0036-1-156 7072.

Budapest II. kér., Széphalom, 2 szintes csalá
diház eladó. Telek: 486 m2, lakótér: 205 m2, 
3 szoba + nappali, két fürdőszoba, konyha, 
garázs, pince, terasz. Ár: 250.000 DM. Telefon: 
(FI) 0036-1-215 5028 napközben 9—16 óráig, 
vagy (D) 0221/360 50 38, 19 óra után.

Szívesen segít háztatásban idős embereknek 
özv. Fekete Viktorné, Ausztriában, Franciaor
szágban vagy Németországban. Címe: H-2011 
Budakalász, Ökörszem utca 2. Telefon: 0036- 
26-342 825.

Termálfürdőnél új 2 szobás komfortos ház, 
gondozott kerttel eladó, Tápiószentmárton: Te
lefon: 0036-1-2563924.

Egészségügyi oklevéllel rendelkező 47 éves 
magyar hölgy idősek gondozását vállalja ottla- 
kással, München környékén. ® 089/15 23 55.

HAZATELEPÜLÖK! Nagykanizsától délre, 
(22 km) 3865 m2 gyümölcsös, teljesen berende
zett családi ház eladó! 100 m2-en 3 szoba, 
csenipés konyha,tusoló WC. Saját kút, hideg
meleg víz. Azonnal beköllözhető! Cím: Mátay, 
CH Basel, Pilgerstr. 14. Betegség miatt csak 
20.000,— svájci frank!

A Balaton déli oldalán, Balatonbogláron 
eladó 2127 m2-es telken fekvő 142 m2-es csa
ládiház, garázzsal, melléképületekkel. Vasút- 
és buszállomás közelében, a Balatontól 7 perc
re. Irányár: 150.000.— DM Tel.: (D) (0049) 
07524 15 94.

67 éves, nyugdíjas, független özvegyasszony 
tanárnő, vállalja München vagy Stuttgart kör
nyékén, idős, beteg ember ápolását és házve
zetését. Személygépkocsi jogosítványom van. 
Póka Gyuláné, H-7755 Töttös, Jókai utca 1.

Töttösön nagy családiház kerttel eladó. Ér
deklődni: Telefon: 0036-69-376 115.

Figyelembe ajánljuk! Hévíz mellett új össz
komfortos ház + 4 telek is eladó, vagy a fél 
ház kiadó. Gyönyörű kilátás, tó stb. Ugyan
itt idősebb személy ápolását szeretettel vállal
juk. Érdeklődni: Baráth Éva, Seegasse 36, 
A-7142 Illmitz (Bgld.) ® (0043) 21-75-24 343 
csak este!

Balatonfiired és Balatonalmádi között eladó, 
beépíthető panorámás 2 szőllős kert, 1600 m2 
és 1100 m2 Irányár: m2 1700 Ft. Telefon: 0036- 
87-477 350.

Tata mellett, 3000 m2 gyümölcsös, szöllős 
területen, 5 szoba összkomfortos csaldi ház, 
120 m2 lakótérrel eladó. Központi fűtés, pince, 
garázs, mellék épületek. Tó, erdő, gyógyfür
dő, horgászat, vadászat és az M 1 autópálya 
közel. Irányár: 80.000,— DM. Levélcím: Lcn- 
tulay István, 13 St. James's Park, CRO-2-UT, 
Croydon, England. ‘S 44 (181) 864.51.81 este.

Budapesten, a XIII. kerületben, 43 m’-es, 
egyszobás, felújított lakás hosszabb távra ki
adó. Telefon: (0731) 55 34 76 (D).

62 éves, református vallású hölgy megismer
kedne korban megfelelő, becsületes, lelkiekben 
gazdag úriemberrel. Fényképes választ kérek: 
Barta Gizella, RO-1900 Timisoara, Álla Sport- 
ivor 17/3/3, Románia.

Németországban élő magyar férfi, 48/180/80. 
megismerkedne vallásos, karcsú, nemdohányzó 
hölggyel. Jelige: „Megértés".

Diplomás, 47 éves, 172 cm magas, helyes 
müncheni nő,, komoly baráti-élettársi kapcso
latra vágyik szabad, értelmiségi, hasonlókorú, 
jóképű, magas férfival. Fényképes, „Közös 
sors" jeligére írott levélnek örülnék.

Németországban élő, német állampolgársá
gú, 57 éves, 167 cm magas, egyedül álló, 
független, nemdohányzó hölgy szeretne meg
ismerkedni korban hozzáillő, Németországban 
élő, komoly úrral. Partneri kapcsolat, esetleg 
házasság. Válaszokat a kiadóba ,,őszinteség" 
jeligére kérem.

Dortmund közelében élő, 50 éves, diplo
más, biztos egzisztenciával rendelkező, nem
dohányzó, magyar származású, fiatalos, jó 
megjelenésű hölgy, 162cm, 60 kg, német’ ál
lampolgár ,megismerkedne komoly hozzá illő 
rendezett körülmények között Németországi 
bán élő, független férfival. Válaszokat a ki
adóba „Jungfrau" jeligére kérem.

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.
Augsburgl 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-Regensburgl Egyházme
gye nürnbergi székhellyel:

Miséző helyek: Bamberg, Ccburg, 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, Oberhausen, 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- 
burgi székhellyel:

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

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

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

desheimi 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-Fuldal Egyházmegyék frank
furti székhellyel:

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

Érd.: Ft. Takács Pál, Kath. Ung. Gemeinde, 
Oppenhejmer Str. 49, D-6O594 Frankfurt/M. 

(069) 61 21 66.

München-Frejsingi Egyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim.
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-Padcrborn-Osnabrücki Egyház
megyék :

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

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

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

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

heim, Balingen-Frommem, Ludwigsburg, Böb- 
lingcn, Schw. Gmünd, Eislingcn.

Érd.: Ft .Horváth János, Pfizerstr. 5, D- 
70184 Stuttgart. ® (0711) 236 9190, 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.

Würzburgl 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- 
648 53 36.

Licge / Luxemburg: Ft. Dobál Sándor főlel
kész, Amonier Hongraise, Rue des Anglais 
33, B-4000 Liége. ® 0032-041-233 910.

DANIA — NORVÉGIA
P. Horváth Kálmán SJ főlelkész, Stenos- 

gade 4, DK-1616 Köbenhavn. ® 0045-31-
21 85 88.
»rBa»»»n«Banaa,*ulral**M,l"B,',r'ni'n,ranaBI 

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 testimónlum a kiadóhivatal címére.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Magyar Katolikus Főlelkészség 

LandwehrstraBe 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), Szamosi József 
(olvasó és tördelő szerkesztő) és Vincze 

András.

Redaktion und Herausgeber: 
Ungarische Katholische Delegatur 

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

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefredakteur: 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!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar 

lelkész, oda a kiadóhivatal küldi 
az újságot.

I 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 Druckerei GmbH. 

Ferchenbachstr. 88 • 80995 München.

Beilagenhinweis: zu dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei. 

A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE !
Befizetéseket és átutalásokat postacs ekk- 
kontónkra kérünk! Kath. Ungarn- 

Seelsorge München — Sonderkonto: 
Postbank München, 

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

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN 1
Hirdetési díjak 1994 január 1-től 1

Apró-, házassági-, általános hlrdetéa DM 
ára soronként (kb. 40 betű 7.—

Jelige portóval 7.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk, 
üzleti hirdetések soronként 10.—
Nagybetűs (kétsoros) sor 20.—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszeres*.  
Egymásután! háromszori hirdetés esetén 

10 százalék kedvezmény.
Egymásutánt hatszor! hirdetés esetín

20 százalék kedvezmény.
Égy év! hirdetés esetén 25 ’/• kedvezmény.
Hirdetések határideje minden hónap 15-e, 

beflzatval

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség véleményé
nek. — Kéziratokat nem őrzünk meg és 

nem küldünk vissza!

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE !

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joseph DANI, Dcer Valley, P.O.Box 43126, 
Calgary, Alta 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 8 + 
13.— US S portó. A lapot továbbra is Mün
chenből postázzuk.

1
* «

A szerkesztőség fenntartja magának t 
a jogot, hogy rövidítsen a beküldött ♦ 

$ Írásokon, leveleken. £

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL!: • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!*  | 
; Hirdetéseket csak a hirdetési díj t 
íj befizetése után tudunk közölni 1 I 
’1 *

ANNEMARIE SCHWARZ hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német-magyar for
dítást és tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is). 40479 Düsseldorf, Camphausstr. 14. 
Tel.: (0211) 44 22 40. • Fax: (0211) 44 2S 1A


