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Hitünknek értelmet, létünknek célt a 
húsvét titka ad, Krisztus föltámadása! 
Nagypéntek után a harmadik nap hajna
lán futótűzként terjedt el a hír Jeruzsá
lemben: a názáreti próféta, Jézus, aki 
Messiásnak; azaz Krisztusnak mondta 
magát, de kivégezték, meghalt a keresz
ten, most feltámadt halottaiból, megje
lent tanítványainak. A hír felrázta a zsidó 
főtanács tagjait. Nagyon is jól emlékez
tek arra, hogy Jézus még életében meg
mondta, hogy harmadnapra föltárnád. 
Ezért pecsételték le a sziklasírt és őrö
ket is állítottak a bejárat elé. De hol van
nak az örök? Azok is előkerülnek. Vallo
másuk megerősíti a kósza hírt: hajnal
ban megrengett a hely, ahol álltak; fé
nyességet láttak a sír felől, de félelmük
ben elfutottak. Igaza volt tehát annak a 
Jézusnak, akit keresztre feszítettek. A
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A kert fölött az éj suhog. 
A fák. mint őrök állnak. 
Még itt kísért borzalma a 
Nagypénteki halálnak. 
De hirtelen egy villanás 
Cikáz a kerten végig.
A Getsemaneh bokrai 
A villanást megérzik.

A hajnal ébred. Annak a 
Gyémánt szeme sugárzik?
- Nem, nem! Valaki jár itt!

A kertnek útja még sötét, 
De rajta kavics roppan. 
Valaki némán átlebeg 
S megáll a tar bokorban. 
Egy kis madárnak felnyílik 
Trillára termett ajka 
és fiittyögő ezüst sípon 
Ijedt dal tör ki rajta.

A hajnalt érzi a madár? 
Annak veri trilláit?
- Nem, nem! Valaki jár itt!

Az árnyék mozdul hirtelen, 
az alvó kert felébred.
Szent borzalommal néz körül 
A bokrokon az élet.
A fák között valaki áll, 
Fehér ruhája lebben, 
Angyalsereg gyűl hirtelen 
A Getsemaneh-kertben.

Az utat végig térdelik, 
a hajnal felsugárzik.
- A Megfeszített jár itt!

Harsányi Lajos (1883-1959)
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főtanács teljes egészében, minden kö
vetkezményében átlátta ennek a hírnek 
a jelentőségét. Ha Jézus feltámadt, ak
kor valóban ő a Krisztus, Isten fia, és raj
tuk marad a vád, hogy nem ismerték fel 
a hozzájuk küldött Messiást. Nem volt 
mit tenniük: megvesztegették az őröket: 
„Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi 
aludtunk, odajöttek a tanítványai és el
lopták.”

„Ez a szóbeszéd mind a mai napig el 
van terjedve a zsidók közt” - jegyzi meg 
az Evangélium.

A feltámadás ténye azóta is a viták 
kereszttűzében áll. Akinek kellemetlen a 
kereszténység, akik fáznak a szeretet 
vallásától, akik úgy érzik, hogy Krisztus 
szelíd tekintete megzavarja földi látszat
boldogságukat, felszínes nyugalmukat, 
azok a főpapok mellé állnak s teli torok
kal hirdetik: Krisztus nem támadt fel 
halottaiból, szerepe lezárult nagypén
teken délután három órakor, a véres 
keresztfán. De ezzel szemben áll két 
milliárd keresztény, az emberiség egy 
harmada, akik húsvét ünnepén ragyogó 
szemmel tekintenek egymásra s mély 
hittel szívükben köszöntik egymást az 
ősi keleti hitvallással: feltámadt Krisztus! 
Valóban föltámadt!

Krisztus föltámadása annyira közpon
ti, hogy ezen áll egész hitünk, ettől függ 
keresztény meggyőződésünk értelme és 
ereje. Már Szent Pál is átlátta ennek a 
jelentőségét: „Ha pedig Krisztus nem tá
madt fel, nincs értelme a mi tanításunk
nak, s nincs értelme a ti hiteteknek 
sem... Ha pedig Krisztus nem támadt 
föl, semmit sem ér a hitetek, mert még 
mindig bűneitekben vagytok... Ha csak 
ebben az életben reménykedünk Krisz
tusban, minden embernél szánalom- 
raméltóbbak vagyunk”. Ezek után nyíl
tan feltesszük a kérdést: Kinek van 
igaza? Ki biztosít minket arról, hogy 
Krisztus valóban föltámadt? Hadd felel
jenek maguk a tények: az üres sír, a 
megjelent feltámadt Üdvözítő és a fel
támadás csodálatos hatása!

IAz Evangélium szerint az Úr 
követői közül elsőként a szent 

asszonyok mentek a szentsírhoz, vasár
nap hajnalban. Szombaton nem járt arra 
senki, mert szombaton a zsidó előírások 
szerint még hosszabb sétautat sem volt 
szabad tenni. A szentasszonyok a holt
testet akarták bebalzsamozni, pótolni 
azt, amit a nagypéntek délutáni teme
tésen a nagy sietségben el kellett hagy
niuk. Péntek naplementekor ugyanis 
már beállott a szombati munka- és moz
gástilalom, az ünnep. Ezért kellett vasár
nap hajnalig várni. A sírt üresen találták. 
Azonnal jelentették az Apostoloknak, a- 
kik nem fogadták el a hírt. Szóbeszéd
nek tartották, asszonyi képzelődésnek. 
Péter és János azonban mégis kiment a 
sírhoz. Ők is üresen találták a sírt.

Teljesen lehetetlen az az állítás, amit a 
megvesztegetett őrökkel akart a fő

tanács elhíresztelni, hogy Jézust el
lopták tanítványai. Az Apostolok annyira 
féltek, hogy még nagycsütörtök éjszaka 
szerteszaladtak, az urat egyedül hagy
ták az Olajfák hegyén Júdás csapatával. 
A sírbatételnél is csak a szeretett tanít
vány, János apostol volt jelen közülük. 
Ugyanez a János és a többi Apostol 
fogadja hitetlenkedve a hírt. Ami az ő- 
röket és állításukat illeti, tréfásan jegyzi 
meg Szent Ágoston: "Biztos te magad 
aludtál, aki ilyeneket látva meghátráltál. 
Ha aludtak, mit láthattak? Ha semmit 
sem láttak, miről tanúskodnak? Maga a 
főtanács sem vette komolyan ezt az 
érvet, mert sohasem állították az őröket 
vagy az apostolokat bíróság elé állító
lagos sírrablás miatt.

2 Ennél sokkal fontosabb a sok 
tanúságtétel Krisztus jelenései

ről. Szent Pál írja: "Krisztus meghalt 
bűneinkért, az írás szerint, eltemették és 
harmadnap feltámadt, ismét az írás 
szerint megjelent Péternek, majd a ti
zenkettőnek. Később egyszerre több 
mint ötszáz testvérnek jelent meg, majd

B. Spranger: 
Krisztus föltámadása (1576)

az összes apostolnak. Utánuk pedig, 
mint egy elvetéltnek, megjelent nekem 
is." Szinte ott látjuk Szent Pál apostolt 
hallgatósága előtt, amint tüzes lélekkel 
hirdeti a Feltámadás tényét, hitünk ere
jét: Krisztus megjelent az apostoloknak! 
Krisztus él! Nekem is megjelent! Nem 
hisztek nekem? Kérdezzétek meg azo
kat, akik még élnek az ötszáz testvér 
közül. Ők is látták a Feltámadottat, be
széltek vele és boldogok voltak.

Az Evangéliumok az Úr Jézus tizen
egy jelenéséről beszélnek, de megemlí
tik azt is, hogy feltámadása után negy
ven napon át megjelent nekik és taní
totta őket. Nem látomás volt ez a Krisz
tus, nem légies valami, nem az apos
tolok képzelődése, mert evett velük a 
feltámadt Üdvözítő, a hitetlenkedő 
Tamás apostol pedig érinthette sebhe
lyeit s akkor egész életére elment a 
kedve attól, hogy kétségbe vonja a fel
támadás valóságát. Ez is az Evangélium 

(Folytatás a 2. oldalon)

Imaszándékok
Áprilisra

1.
Imádkozzunk, hogy a keresztények 

Jézus feltámadásába vetett hitüket meg- 
vallják s így hozzájáruljanak a „szeretet- 
kultúrájának "terjedéséhez.

A tény, hogy a feltámadásba vetett hit 
megvallásának szükségére rá kell mutatni, 
mutatja, hogy e hit igen elgyengült ko
runkban. Természetes dolognak kellene 
lennie, hogy a keresztények megváltják 
hitüket, legalábbis a számukra legfonto
sabb dologra vonatkozóan: a feltámadás
ba vetett, megalapozott hitüket.

Ha e tény nem érlelődik magától, okai 
lehetnek:

a) hiányzik a tényhez kapcsolódó ö- 
röm, amely kikivánkozik az emberből és 
„önkéntelenül” is megvallja mások előtt.

b) hiányzik a hitbeli meggyőződés a 
bűnöktől való megváltás művét illetően. E 
mű nagyszerűségére Jézus feltámadása rá
teszi az isteni koronát. így a nagyszerűség 
„Isten-szerűséggé" növekszik, amelyről 
nagyon is lehetne beszélni...

c) hiányzik a belső, a lelki élmény: 
milyen felemelő érzés, ha bűneimet meg
bocsátja a gyóntató; illetve általa az Atya. 
Felszabadít a bűnökből és hibákból kelet
kezett nyomasztó érzés alól. Ennek a fo
lyamatnak a folytatása, hogy Isten életünk 
bűneit-hibáit megbocsátja és felvesz ma
gához birodalmába. Jézus így ígérte: „Az 
Atyához megyünk és lakást veszünk 
nála".

d) hiányzik a feltámadásba vetett hit, 
jóllehet Isten ezt kétséget kizáróan bizo
nyította az apostoloknak személyes meg
jelenései alkalmával. Az utolsó ítélet 
napján mi is visszakapjuk - vagy meg
kapjuk - testünket is és megdicsőült 
testünkkel együtt veszünk részt Isten 
nekünk is rendelt fényességében. Ha a 
sorolt hiányok megszűntek, lehet szó a hit 
megváltásáról és a „szeretet-kultúrájá- 
nak ” terjes z téséről...

2.
Imádkozzunk az Afrikában élő egy

házért, hogy a fennálló feszültségek és ül
döztetés ellenére betölthesse a kibékülés, 
testvériség és békesség megteremtésére a 
küldetését.

Az üldöztetésnek megszámlálhatatlan 
formája és módja van, amelyekből az 
üldözők kiválasztják a helyzetüknek és 
egyéni vágyaiknak megfelelő módozato
kat. Minden esetre nyomást akarnak gya
korolni a keresztényekre és felettük gya
korolt (vagy gyakorolható) hatalomra 
törekednek. Nem ritka a testi sértés, em
berölés, kínzás sem, de mindez az ő 
istenük nevében és akaratának szente
sítésével történik.

Nehéz, nagyon nehéz ilyen lealázások 
ellenébe állítani a kibékülést - talán „het- 
venszer-hétszer" - Jézus szava szerint. 
Nehéz a testvériséget gyakorolni, amikor 
ez önmagunk kiszolgáltatottságát eredmé
nyezi. Nehéz békességről szólni, amikor a 
„testvér" békéden szándékkal közeledik. 
Végső mentségként csak Jézus marad. 
Sokat kell imádkoznunk értük!

Fejős Ottó



2 ÉLETÜNK 1999. április

VALÓBAN FÖLTÁMADT!
(folytatás az 1. oldalról) 

paradoxonja, hogy a „hitetlen” Tamás 
teszi le a legkeresztényibb hitvallást: 
„Én Uram, és Istenem!” Krisztus nem 
egy helyen, nem csak egy-két személy
nek jelent meg, hanem hol Jeruzsálem
ben, hol Galileában, egyszerre több mint 
ötszáz testvérnek is. De Pilátusnak és a 
Főtanácsnak nem jelent meg, hanem 
csak az előre rendelt tanúknak. A hitet 
ugyanis nem kell rákényszeríteni sen
kire.

3 Meg kell emlékeznünk arról a 
csodálatos változásról is, amit 

Krisztus feltámadása hozott az apos
tolok életében, a népek történelmében. 
A feltámadás előtt az Apostolok bizony 
sokszor értetlenkedtek, félénkek voltak 
s a döntő órában magára hagyták Mes
terüket. A feltámadás után azonban 
még bottal sem tudták elhallgattatni ő- 
ket: hirdetik Krisztus feltámadását és 
nyíltan kijelentik: „Mi nem hallgathatunk 
arról, amit láttunk és hallottunk”. Saul 
bosszút liheg a keresztények ellen, 
Damaszkuszba indul, de az úton megje
lenik neki a feltámadt Krisztus, akit ül
döz. Saul, az egyház ellensége Szent 
Pál lett, mert találkozott a Feltámadttal. 
Haláláig nem leli nyugalmát: „Mert 
Krisztus szeretete ösztönöz minket”. 
Mindezt lehetetlen megmagyarázni 
Krisztus feltámadása nélkül.

És ami még csodálatosabb: Jézus é- 
letében nem sok embert térített meg. 
Tizenkét apostol, hetvenkét tanítvány és 
még néhány férfi és nő volt követői 
sorában, hozzá számíthatjuk a rokon- 
szenvezőket. Halála után, feltámadása 
hírére azonban - amint előre megmond
ta - „Én meg, ha majd fölemelnek a 
földről, mindenkit magamhoz vonzok". 
Özönlöttek a népek az Egyházba. A 
Római Birodalom jól gondozott ország
útjain görög köntösben szerteröppent a 
megváltás örömhíre (= az evangélium), 
Krisztus feltámadásának hite. Az akkori 
erkölcsileg leromlott világba belépett az 
Egyház szigorú követelményeivel: világ
fiak otthagyták romlott útjukat, nagyurak 
felszabadították rabszolgáikat s a szere
tet derengeni kezdett a jeruzsálemi Gol
gota felöl a Római Birodalom sötét
jében. Ezt a csodálatos változást csakis 
Krisztus feltámadásának megingatha
tatlan ténye magyarázza meg!

A húsvéti titok ma is kötelez, hogy 
megéljük keresztény hitünket. „Krisztus 
feltámadott! - Szűnjetek már, bánatok! - 
Ti is nyomán járjatok, - feltámadást vár
jatok! - Feltámadt Krisztus!” ■

EGYENES LABIRINTUS

Milyen lesz az a visszaröpülés, 
amiről csak hasonlatok beszélnek, 
olyanfélék, hogy oltár, szentély, 
kézfogás, visszatérés, ölelés, 
fűben, fák alatt megterített asztal, 
hol nincs első és nincs utolsó vendég, 
végül is milyen lesz, milyen lesz 
e nyitott szárnyú emelkedő zuhanás, 
visszahullás a fókusz lángoló 
közös fészkébe? - nem tudom, 
és mégis, hogyha valamit tudok, 
hát ezt tudom, e forró folyosót, 
e nyílegyenes labirintust, melyben 
mind tömöttebb és mind tömöttebb 
és egyre szabadabb a tény, hogy 
röpülünk.

Pilinszky János (1921-1981)

LENNE EGY KÉRDÉSEM.
,5

Egy hollandiai olvasónk kérdése:
„Van egy barátunk, aki meggyő- 

ződéses híve a lélekvándorlás tanának. 
Szerinte ez az Isten irántunk való szerete- 
tének legszebb megnyilatkozása, ameny- 
nyiben emberi gyöngeségeink, bűneink 
miatt nem ítél bennünket örök kárhozat
ra, hanem lehetőséget ad, hogy egy 
következő életben jóvátegyük, amit hi
báztunk s így fokozatosan megtisztulva 
eljussunk a tökéletességnek arra a fo
kára, hogy egyesülhetünk Vele.”

Barátunk azt állítja, hogy Jézus maga 
is tanította a lélekvándorlást és az első 
századok keresztényei közül is sokan hit
tek benne. Mi igaz ebből? Hogyan érté
keli az Egyház a lélekvándorlást?

Miklós atya válaszol:
A hit a lélekvándorlásban mintegy 

száz éve, Rudolf Steinernek az antropo- 
zófia megalapítójának hatására vált diva
tossá Nyugateurópában. Az elmúlt évti
zedekben, a keleti vallások (hinduizmus, 
buddhizmus) remek üzleti érzékkel ren
delkező terjesztőinek befolyására, bizo
nyos körökben „sikeres”-sé vált a vele 
való foglalkozás. Felkapta az Amerikából 
átszármazó és egy új történelmi korsza
kot meghirdető „New Age” mozgalom is, 
amely a maga mindenféle filozófiai, teo
lógiai, pszichológiai, asztrológiai és egyéb 
áltudományos nézeteket összekotyvasztó 
tégelyében a reinkarnációnak ( ez a 
lélekvándorlás latin neve) is helyet adott.

Alapja az a felfogás, hogy az ember lé
nyege nem a test és lélek egymással meg
ismételhetetlenül létrejött egyedi egy
sége; az ember személyiségének hordo
zója a lélek, amely a testet, mint valami 
ruhadarabot egy életre magára veszi. A 
halál után a lélek - minden jó és rossz tet
tével (karma) - egy másik testbe költözik 
és így alkalma nyílik, hogy előző élete 
hibáit jóvá tegye. Ez az új lét nemcsak 
jutalom, vagy büntetés, hanem sansz, 
hogy a lélek a tisztulási folyamaton ke
resztül elérje végső célját.

A lélekvándorlás mai hívei közül 
többen igyekeznek bizonyítani, hogy 
nincs ellentét a Biblia ill. Jézus tanítása és 
a lélekvándorlás tana között. Főleg arra 
szoktak ilyenkor hivatkozni, hogy a zsi
dóság meg volt győződve, Malakiás 
könyve alapján : Illés prófétának a 
Messiás fellépte elölt újra el kell jönnie. 
Szerintük ez Jézus álláspontja is, úgy- 
annyira, hogy Keresztelő Jánost Illéssel 
azonosítja: „Ő Illés, akinek el kell jönnie, 
Jézus tehát tanította a reinkarnációt, az 
újraszületést egy másik testben.

Ennek az érvelésnek alapvető hibája, 
hogy nem törődve a Szentírás egészének 
tanításával, melytől a lélekvándorlás el
képzelése teljesen idegen, kiragad az 
összefüggésből egy mondatot, amely a 
hangoztatott tételt alátámasztani látszik. 
Ez a módszer emlékeztetet arra a tré
fának szánt kijelentésre, miszerint a 
Szentírásból mindent be lehet bizo
nyítani, még azt is, hogy nincs Isten. Ez a 
mondat u.i. szószerint megtalálható a 13. 
Zsoltár első sorában, csakhogy ott így 
hangzik: „Az oktalan így gondolkodik 
magában: 'Nincs Isten’”.

Azt mindenesetre le lehet szögezni, 
hogy Illés eljövetelének, ahogy azt Mala
kiás megjövendölte, semmi köze a lélek
vándorláshoz. Ismeretes, hogy Illést Isten 
tüzes szekerén az égbe ragadta, azaz nem 
halt meg, legalábbis nem úgy mint min
den más ember; de ha nem halt meg, 
akkor - a korabeli zsidó felfogás szerint - 
Isten elküldheti az idők végén, hogy 
elősegítse az emberiség megtérését.

Jézusnak a Keresztelőről mondott sza
vai sem értelmezhetők a lélekvándorlás 
igazolásaként. A két szöveg Máté evan-

Egy életem, egy halálom - vagy mégse?

géliumában, amelyre hivatkoznak, csak 
azt igazolja, ha nem szakítjuk ki az össze
függésből, hogy Jézus párhuzamba akarta 
állítani az Ószövetség nagy prófétáját a 
Keresztelővel, ez utóbbit még Illésnél 
is nagyobbra értékelve. Egyébként a 
Keresztelő és Illés egymás mellé állítása 
már akkor megtörtént, amikor az angyal 
Zakariás papnak, János apjának hírül 
adta fia születését: „Illés szellemében és 
erejével fog (az Úr) színe előtt járni...” Ez 
semmikép se jelenti, hogy a Keresz
telőben Illés testesült meg újra, hanem, 
hogy a Keresztelő küldetése hasonlóan 
fontos, mint Illésé volt.

Azt az állítást, miszerint a lélek
vándorlás összeegyeztethető a keresz
ténységgel, azzal is szeretik alátámaszta
ni, hogy egyes ókeresztény írók - álta
lában Origenest szokták emlegetni - azt 
tanították: a lélek létezik, mielőtt egyesül 
a testtel; márpedig ez a reinkarnáció alap
tétele.

Kétségtelen, hogy az első századok 
keresztény íróira hatással volt a korabeli 
görög filozófia, amelynek egyes képvise
lőinél (Pythagoreusok, Empedokles, 
Plató, Gnosztikusok) fellelhetők a lé
lekvándorlás elemei. De bármint értse is 
az ember a nagyon eredeti Origenes (Kr. 
u. 3. sz.) elképzeléseit, tény, hogy késői 
követőinek ilyen értelmű tanait Vigilius 
pápa elítélte (Kr.u. 543).

Mindent összevéve azt kell monda
nunk, hogy a lélekvándorlás elképzelése 
gyökeres ellentétben áll a Biblia ember
képével, ennélfogva a kereszténység és 
zsidóság egész hitrendszerével és üdv
rendjének alapjaival. Az Ószövetség sze
rint Isten az embert testi-lelki egységnek 
teremtette ez az egység a forrása a test 
egyedi mivoltának, melynél fogva egysze
ri és kicserélhetetlen. Ez az alapja a Te
remtő által az emberre bízott feladatok
nak és a felelősségnek, amely tettiért reá 
hárul. A számonkérés ennélfogva a test- 
lélek egység egyszeri és megismételhetet
len időszakára vonatkozik. Az Isten és az 
ember kapcsolata a történelem folyamán, 
sőt a Megtestesülés és Megváltás műve is 
erre épül és teljességgel kizár mindenfaj
ta lélekvándorlási elképzelést. Hogy az 
ember örök sorsa ebben az életben dőlt 
el, a kereszténység alapvető tanításához 
tartozik. Jézus, az apostolok és az Egyház 
egyöntetű álláspontjához e téren nem fér 
kétség: „.. az ember számára az a rendel
kezés, hogy egyszer haljon meg, és utána 
ítéletben legyen része...”.

Marad a lélekvándorlás híveinek két 
érve, amelyre még érdemes kitérni. Az 
egyik abból indul ki, hogy egyesek em
lékezni látszanak egy előző életük ese
ményeire. Anélkül, hogy ezt a kérdést itt 
részleteiben taglalnánk, rámutathatunk, 
hogy a modern pszichológia az ilyen je
lenségeket tudományos szinten meg tud
ja magyarázni, a lélekvándorlás felté
telezése nélkül is. - A másik, olvasónk le
velében is szerepel és Isten irgalmas
ságára hivatkozik. Nos, Isten semmivel 
sem szereti kevésbé az embert, ha egyet
len földi élete tetteit kéri tőle számon, 
mint ha egy meghatározatlan számú éle
ten keresztül hagyja kísérletezni (és 
kínlódni). Isten akkor szereti igazán az 
embert, ha - mint saját képére és hason
latosságára teremtett, tehát értelemmel 
és szabad döntési képességgel ellátott 
lényt és partnerét komolyan veszi. Ez az 
ember személyi méltóságának alapja. Ez 
nemhogy nem zárja ki, hanem egyenesen 
feltételezi, hogy Isten az ember gyen
geségeinek ismeretében, megbocsátja 
vétkeit és a halál után lehetőséget ad 
további tisztulásra (tisztítótűz).

Ezekben a napokban emlékezik az 
Egyház a kereszténység központi titkára,

Teréz anya szenttéavatási 
előkészülete

Már életében fogalommá vált, neve 
azonosult az önzetlen felebaráti szeretet
tel, a reménytelenül nincstelenek istá- 
polásával. H. János Pál pápa ezért döntött 
úgy, hogy kivételt tesz és alig másfél évvel 
Teréz anya halála után engedélyezi a bol- 
doggá-avatás előkészítését. Ezt követi 
majd a szentté-avatási folyamat. Az 1983 
óta érvényes szabály ugyanis azt írja elő, 
hogy a boldoggá avatási előkészületet 
csak a példaképül állítandó személy ha
lála utáni ötödik esztendőben lehet meg
indítani. A világ különböző pontjairól 
érkezett kérések alapján a Szentatya már 
decemberben felkérte Henry Sebastian 
D'Souza kalkuttai érseket, hogy egyház
megyéjében tegye meg a megfelelő lépése
ket Teréz anya boldoggá-avatása érdeké
ben. Az egyházjog értelmében tanúval
lomásokkal és okiratokkal kell bizonyí
tani, hogy a boldoggá-avatandó személy 
valóban példamutató keresztényi életet élt 
és rendelkezett az ún. „hősi erényekkel” is. 
Ez aligha ütközik majd nehézségekbe, hi
szen az 1910-ben a macedóniai Szkop
jéban albán apától és olasz anyától szü
letett Ágnes Gonxha Bojaxhiu 1948-ban 
Indiában megalapította a „Felebaráti 
Szeretet Misszionáriusainak ” Társulatát, 
amely szigorúan a nincstelenek szolgá
latát vállalta fel. A rend időközben árva
házakat, lepratelepeket, iskolákat és kór
házakat tart fenn a jórészt még Teréz anya 
által gyűjtött adományokból, illetve az 
1979-ben neki ítélt béke Nobel-díjból. A 
boldoggá-avatáshoz szükséges csoda is - 
két, orvosilag megmagyarázhatatlan gyó
gyulás révén - bizonyítottnak látszik, de 
vatikáni szakértők ennek ellenére sem 
tartják valószínűnek, hogy két ezerben a 
pápa a boldogok sorába iktatja Teréz 
anyát. MGY

A pápa lengyelországi 
látogatásának programja

Közzétették II. János Pál pápa nyolca
dik lengyelországi útjának részletes prog
ramját. Ez lesz a leghosszabb időtartalmú 
lengyelországi látogatás, június 5-től 17-ig 
tart. A Szentatya 19 helységet érint, heli
kopterrel közlekedik majd egyik város
ból a másikba. Június 11-én Varsóban - 
első ízben - a lengyel parlamenthez intéz 
beszédet; imádkozik a varsói gettó em
lékművénél, ahonnan a nácik 300 ezer 
zsidót hurcoltak el a haláltáborba, vala
mint a Szibériába deportált lengyelek 
emlékművénél; lezárja a második lengyel 
országos szinódust; június 13-án a lengyel 
fővárosban boldoggá avat 108 vértanút, 
akik a II. világháborúban adták életüket 
hitükért, és egy-egy kongregáció ala
pítóját és alapítónőjét. Június 15-én 
Krakkóban a főegyházmegye millenniu
ma alkalmából ünnepélyes szabadtéri 
szentmisét mutat be, előreláthatólag egy
millió hívőnek. Június 16-án Stary Sacz- 
ban szentté avatja Kinga nővért, Wadowicé- 
ben meglátogatja a plébániatemplomot, 
ahol megkeresztelték. VR/MK

Krisztus kereszthalálára és feltáma
dására, a Megváltás művének betelje
sedésére. Ez teszi lehetővé minden ember 
számára az igazi „újjászületést a vízből és 
Szentlélekből”, ezáltal válik váromá
nyosává annak a határtalan, teljes élet
nek, amelyet Krisztus feltámadása által 
mindnyájunk számára megszerzett. Nem 
a lélekvándorlás zegzugos sikátorai, ha
nem a Feltámadás reggelének ragyogása 
ad irányt, reményt és ujjongó örömet éle
tünknek. Frank Miklós
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SEMANA SANTA

Nekünk idősebbeknek ilyenkor régi 
húsvétok jutnak talán az eszünkbe. Bar
ka, csokoládényuszi, festett tojás és feltá
madási körmenet: templomi zászlók, ün
neplőbe öltözött emberek, hadastyánok, - 
emlékszel még erre a szóra, kedves ol
vasó? - pirosgalléros ministránsok és a 
plébános úr az Oltáriszentséggel balda- 
chin alatt... Ma azonban nem erről szeret
nék írni, hanem a semana santa-ról, a 
spanyol nagyhétről, mely annyira más.

A spanyol a nagy érzelmek népe, leg
nagyobb ünnepeként a legdrámaibb pilla
natot üli meg: nagypénteket piros betűvel 
írja naptárába. A pasión népe, ez a szó 
pedig nyelvén egyaránt jelent „szenve
dést" és „szenvedélyt". Szenvedélyesen 
emlékezik Jézus szenvedésére és Édes
anyjáéra, akinek fájdalmát idézi egy jel
legzetes női név: Mária Dolores.

Ez a nagyhét átvészelte az életformák 
és politikai rendszerek változásait. A ha
gyományhűség, a vallásos érzés és népi 
jellemvonások biztosították a polgárhá
ború utáni újjászületését. S bár sokan né
hány napos pihenésre, kikapcsolódásra, 
utazásra használják fel, nemcsak fennma
radt, hanem tovább nőtt is: a várakozással 
ellentétben növekedett a fővárosi körme
netek s a tevékenyen résztvevők száma.

A nagyhét megünneplése elsősorban 
körmeneteket jelent. Konfraternitások, 
testvérületek rendezik s alig vesz részt raj
tuk pap. Elől viszik a feszületet és az 
egyesületi zászlót, utána jön a fedett arcú, 
süveges nazareno-k hosszú, kettős sora. 
Földigérő tunikájuk színe testvérületen- 
kint változik, többnyire lila, fekete vagy 
fehér. Penitensek kereszttel a vállukon vo
nulnak fel vagy mezítláb láncot vonszol
nak. Hordasztalon viszik virágok és gyer
tyák között a kegyszobrokat: lila ruhába 
öltöztetett, kereszthordozó Jézus szokott 
lenni és a Fájdalmas Szűz. De vannak 
egész szoborcsoportok is egy-egy evan
géliumi jelenettel: az utolsó vacsora, 
Júdás csókja, a megfeszítés. Nagypénte
ken este pedig a sírbatétel. Sok helyen a 
nagyhét minden napjára jut egy vagy több 
körmenet. Eltarthatnak órákig, és 
Sevillában, ahol talán a legtöbb van, min
degyik meghatározott időpontban érinti a 
székesegyházat. Andalúziában és más 
országrészekben az individualizmus 
uralkodik: minden testvérület külön ren
dezi a maga körmenetét, Ó-Kasztíliában 
közösen, felidézve a passió minden moz
zanatát. A levanteiak törekednek legin
kább látványosságra; nemcsak római ka
tonák sokasága vonul fel, hanem a „rosz- 
szak ” között talán még Attila király is!

Ha csak egy képet akarnék olvasóink 
elé vetíteni, ez lehetne. Az éjszaka sötét
jében kandeláberek, gyertyák világítanak, 
a járdaszélen tömegek szeme függ „az 
Isteni Foglyon és a Szeretett Tanyítvá- 
nyon ” vagy a „ Nagyhatalmú Jézuson és a 
Hétfájdalmú Szűzön’’. Komoran pereg
nek a dobok, keservesen panaszkodnak a 
kürtök, s néha a közönség soraiból az ég
be fúródik nyílként egy saeta vontatott 
dallama, énekelt fohász a Szenvedő 
Jézushoz:

Szomorú, szép virág, 
Lila liliom, 
Felvenném a keresztet 
Helyetted, Jézusom. 
Jaj, de nem lehet! 
Mindenkinek jut kereszt, 
S ez a Tied!

Rónai Zoltán

Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert 
ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon 
legárvább népem történelmi szolgálata. 
Nemzetem szenvedése mellett a magam 
sorsa nem fontos. 1948 nov. 18.

Mindszenty

Cserháti Ferenc

Mindszenty Münchenben
int - kér - fedd és buzdít

Idén 50 éve annak, hogy Mindszenty 
József bíboros hercegprímásunkat zsar
noki módon és igazságtalanul életfogy
tiglani börtönre ítélte a kommunista dik
tatúra népbírósága. A bíboros 25 éve járt 
Münchenben. Illő, hogy megemlékez
zünk róla.

I.

A II. világháború után a hazájuk elha
gyására kényszerült és Münchenbe me
nekült magyar lelkészek, egyházi közös
ségünk kialakulásának kezdetétől kap
csolatban álltak a népéért szüntelenül ag
gódó, nagy magyar főpappal. Beszámol
tak neki helyzetükről és működésükről, 
irányítását és szervezkedő lelkipásztori 
munkájuk jóváhagyását kérték.

Mindszenty hercegprímás Döpfner 
bíborossal a München-i érseki palotában

Mindszenty József bíboros herceg
prímás gondos figyelemmel kísérte a 
müncheni magyar menekültek sorsát. El
ismerő, jóváhagyó, bátorító és köz
benjáró leveleivel, erkölcsileg és anyagi
lag egyaránt támogatta idegenbe sod
ródott, nélkülöző híveit, segítette a ma
gyar lelkipásztori szolgálat és közösségi 
élet kibontakozását Münchenben és az 
egész szabad nyugati világban. Érde
kükben szót emelt a Vatikánban és a nagy 
nyugati és amerikai segélyszerveze
teknél, amint ez az akkori müncheni 
Magyar Caritas Szolgálat elnökéhez írt 
5697/1948. sz. leveléből is kitűnik: 
„Tisztelendő Elnök Úr! Augusztus 13-án 
kelt és ma vett jelentését a Magyar 
Caritas Szolgálat 1948. első felében vég
zett áldásos munkájáról köszönettel vet
tem.

Nehéz viszonyok közt 21.440 hontalan 
katolikus magyarért dolgozott a Caritas 
igen fontos három mezőn. Mindháromért 
köszönetét mondok. Most a valutareform 
súlyos csapást mér tevékenységükre. He
lyeslem, hogy annyi fontos cél között is a 
katolikus magyar iskolázást helyezik első 
helyre. Az itthon máról holnapra hatalmi 
szóval megsemmisített katolikus iskolá
zás utolsó és egyetlen iskoláit fenntartják 
a legszegényebbek, akiknek azonban az 
iskolajoguk megvan.

Némi, tőlem telő segélyt egyidejűleg 
utalok fontos céljaikra és a Vatikán to
vábbi segítsége mellett az itthon elakasz
tott amerikai segélyt is odaszorgalma
zom.

Erre vonatkozólag Dér főmegbízott úr 
útján P. Fleen delegátus úr prepozícióját 
várom.

Fontos munkájukra és összes gondo- 
zottaikra áldását küldi - Esztergom, 1948. 
augusztus 17-én - Mindszety József (s. k.) 
bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. 

Magyar Caritas Szolgálat Tisztelendő 
Elnökségének, München, 8. Prinzregen- 
tenplatz 14/III.” Annak idején Mind
szenty bíboros már a Magyar Caritas 
Szolgálat 1947-ben történt megala
kulásáról szóló jelentést is kitüntető vá
lasszal méltatta: „Az egyesületre nagy 
feladatok várnak. A szomorúságban és 
nélkülözésben élő magyarokat vigasztal
ni és segíteni. Legyen Isten bőséges ál
dása munkájukon. Munkájukról jelentést 
időnként szívesen várok”.

Hasonló szavakkal méltatta a mün
cheni egyházi közösség - később misszió 
- megalakulásának hírét 5271/1947. sz. 
levelében: „Tisztelendő Elnök Úr! A 
Patrona Hungáriáé Egyházközség mega
lakulásának hírét örömmel vettem. Isten 
áldását kérem Nagyasszonyunk oltalma 
alatti munkálkodásukra. Imáiba ajánlot
tan vagyok áldásommal - Esztergom, 
1947. augusztus 11. - jóakarója 4-József 
(s. k.) hercegprímás. Tisztelendő Dr. 
Rozsály Ferenc úrnak, O. S. P., egyházi 
elnök, München, Prinzregentenplatz 14., 
Ung. Kirchengemeinde.”

II.

Mindszenty József bíborost, herceg
prímást nem sokára elhallgattatta a ma
gyar kommunista diktatúra. 1948. decem
ber 26-án koholt vádak alapján, igaz
ságtalanul és ártatlanul letartóztatta az 
esztergomi prímási palotában. Buda
pestre hurcolta, ahol azonnal elkezdődött 
a bíboros életének nagy kálváriája, és ha
marosan beteljesült XII. Piusz pápának 
1946. február 21-én, Mindszenty bíborosi 
kinevezésekor elhangzott balsejtelme:

„Az új kardinálisok közül Te leszel az 
első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel 
jelzett vértanúságot!'' Mindszenty vállalta. 
Budapesten a politikai rendőrség 
Andrássy út 60. sz. alatti központjában, 
hírhedt börtönében a magyar és szovjet 
kommunisták kegyetlenül megkínozták. 
A bíboros maga írta le keresztútját. 
„Emlékiratai”-ban olvassuk: Az őrnagy 
„előveszi kihallgató szerszámait: egyik 
kezében van a gumibot, a másikban ki
nyitott hosszú, éles kést tart. Parancsokat 
ad, nagyot kiált és mint lovardában a lo
vat, ügetésre fog. Hátamra és lágyékomra 
hullnak a gumibot-ütései. Hatalmában 
van egész testem; kerget, űz. Percekig 
szünetet tart s így fenyeget: „Szétverlek, 
felaprítalak reggelig. Hulládat darabok
ban a kutyáknak vetem és a csatornába 
dobom. Most mi vagyunk az urak”. A leg- 
megalázóbb testi és lelki kínzatásokat 
kellett elviselnie, majd aljas kirakatper
ben ártatlanul életfogytiglani börtönre 
ítélték.

A szabad világ megrettenve vett tu
domást az egyre erősödő kommunizmus 
ezen túlkapásairól és kegyetlenkedé
seiről a magyar bíborossal szemben. 
Michael von Faulhaber müncheni kar
dinális 1949. január 16-án, vasárnap 
délután rózsafűzér ájtatosságot rendelt el 
az üldözött és megkínzott magyar herceg
prímásért. Az ájtatosság előkészítésével a 
müncheni katolikus magyar diákok 
szövetségét bízta meg. Megszervezésére 
24 óra állt rendelkezésre. Ennek ellenére 
az ájtatosság napján, nem csak a diákok 
és az egész müncheni magyarság, hanem 
elsősorban maguk a németek is zsúfolásig 
megtöltötték a St. Michael-templomot- 
mások szerint a Bürgersaal-templomot, 
ahol az ájtatosságot Faulhaber kardinális 
vezette és mondott beszédet arról a lelki 
kapocsról, amely ezekben a szomorú 

napokban összeköti a magyarokat Pat
rona Bavariae népével.

Egyébként a müncheni magyar katoli
kus diákok szövetsége már korábban, 
1947. december 6-án Mindszenty bíbo
rosnak jelentést küldött a szövetség meg
alakulásáról és a hercegprímás véle
ményét kérte annak tervezett Pax Romá
na tagsági kérelmét illetően.

1955. július 17-én Mindszenty herceg
prímást fegyházi börtönéből Püspök- 
szentlászlóra internálták. Az 1956-os for
radalom és szabadságharc utolsó napjai
ban pár napra innen kiszabadították a 
szabadságharcosok. A szabadságharc vér- 
befojtása idején, az orosz katonák in
váziója és megtorlása elől a budapesti 
amerikai nagykövetség épületébe me
nekült, ahol Eisenhower amerikai elnök 
oltalmat biztosított számára. Itt közel 15 
évet töltött „önkéntes és szabad szoba
fogságban”.

(Folytatás a következő számban)

HÚSVÉTI FÁK

Azon a vasárnap 
ujjongtak a pálmák, 
mert a megváltásnak 
messiási álmát 
valósulva látta 
Jeruzsálem népe; 
jött Jézus... lepleket 
dobtak le elébe 
s lengettek fölötte 
büszke pálmaágat, 
azon a vasárnap.

Akkor, csütörtökön 
a szelíd olajfák 
karcsú ágaikat 
lankadtan lehajtók, 
mert Getsemane- 
kertben gyötrelemmel 
vért verejtékezett 
egy magános ember, 
vére szétfolyott a 
fekete rögökön, 
akkor csütörtökön.

Azon a pénteken 
szomorú szél susog, 
búsan hajladoztak 
bánatos cédrusok, 
mert fönn a Golgotán 
cédrusfából ácsolt 
kereszten függött egy 
véresre korbácsolt, 
meggyötört, megkínzott 
kihűlt, sápadt tetem, 
azon a pénteken.

S a másik vasárnap 
úgy pirkadat tájba 
kivirult a világ 
valamennyi fája, 
északi fenyőktől 
délszaki pálmákig 
mind üdén kizöldel, 
lombot hajt, virágzik, 
mert halottaiból 
Jézus ím feltámadt 
azon a vasárnap!

Kunszery Gyula (1906-1973)

2ooo-ben Rómában lesz az 
Eucharisztikus világkongresszus

A következő, 47. Eucharisztikus világ
kongresszust Róma látja vendégül 2000 
június 18 és 25 között.Témája lesz:, Jézus 
Krisztus, a világ egyedüli üdvözítője, az új 
élet kenyere. ” Máris közzé tették a talál
kozó megzenésített imáját és a kong
resszus jelvényét. A történelem első 
eucharisztikus kongresszusát 1881-ben 
Franciaországban, Lille-ben tartották, a 
legutóbbi a lengyelországi Wroclawban 
(Breszlauban) volt 1997-ben. VR/MK
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GYERMEKEKNEK
Mi közük a festett tojásoknak a 

Húsvéthoz?
Nemcsak szépen mutatnak és jóízűek, - 

főleg, ha csokiból vagy marcipánból van
nak, - hanem szimbolikus jelentésük is 
van. Régebben úgy gondolták, hogy az 
„élettelen” tojásból élet születik, amikor a 
kiscsibe kibújik belőle. Ezért a tojást Jézus 
életet nem tartalmazó sírjához 
hasonlították, melyből diadalmas életre 
támadt.

Mi köze a húsvéti nyuszinak az 
ünnephez?

Évszázadokkal Jézus földi születése 
előtt az emberek különösképpen tisztelték 
a nyulat. Gyorsaságáért, különleges rej
tőzködést képességéért, rendkívüli szima
táért isteni állatnak tartották. Amikor az 
újszülött kisnyuszik megjelennek a mező
kön, velük együtt érkezik a tavasz is. Ezért 
aztán úgy gondolták, hogy a nyúlok hoz
zák az új életet jelentő tavaszt, és képesek 
tojásokat is tojni. így könnyen kapcsolat
ba hozták az élet diadalát ünneplő Hús- 
vétunkkal.

Milyen kapcsolat van a bárány és a 
Húsvét között?

A válasz keresésekor a Bibliához kell 
fordulnunk. Belőle megtudjuk, hogy az 
emberek áldozati állatként oltárok tiizén

FIATALOKNAK
Húsvét 2. vasárnapján olvassuk Szent 

János evangéliumából:
„Aztán Tamáshoz fordult: Nyújtsd ide 

az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a 
kezedet és tedd oldalamba! Ne légy hitet
len, hanem hívő!" (Ján. 20,19-31)

A nekünk fontosnak tűnő kérdésekre 
azonnal szeretnénk választ kapni. Türel
metlenül kérdezünk, könyvtárakat dúlunk 
fel azért, hogy végre a kívánt eredményre 
rátaláljunk... A tanítványok számára a 
kérdés: Király? Vagy nem Király? - rend
kívül fontos volt. Jézus nagyon sokszor 
beszélt Isten királyi hatalmáról, ennek a 
hatalomnak elérkeztéről, arról az időről, 
amikor mindez látható alakban megjele
nik az emberek között. Csak O, Jézus 
lehet az - gondolták - hiszen minden jel 
arra mutat, arról beszél, amit a próféták 
megjövendöltek: „ Vakok látnak, a bénák 
járnak, a leprások megtisztulnak. ” Igen, Ő 
a Megváltó Király, aki átveszi a hatalmat 
az idegenektől, erős kézzel helyreállítja a 
régi dicsőséget...

Hatalomátvétel, erős kéz ... ez az, ami 
kell: „pont az i-re"...

A tévedés, a hiba abban volt: csak erre a 
pontocskára figyelni, csak erre összpon
tosítani. Hatalomátvétel... csak ebben van

Szigorítani kellene az egyházalapítás feltételeit!
Még emlékezetünkben él, hogy a Ká

dár-féle langyosodé diktatúra idején új 
egyházalapításhoz elég volt 10 (mondd 
és írd: tíz) személy elhatározása. Szinte 
mesterségesen szaporították az „egyhá
zak” számát, hogy ílymódon csökkentsék 
a történelmi egyházak súlyát és hatóere
jét.

Később, amikor törvényjavaslat ké
szült a szabad vallásgyakorlatról, felállt 
valaki kifogásolva ezt a nevetséges kü
szöbszámot s azt mondta, legalább százra 
kellene ezt a számot emelni. Nosza kap
tak ezen a „balos1* képviselők s azon 
nyomban megszavazták a ma is érvény
ben lévő még mindig nevetségesen ala
csony számot.

Dehát változnak az idők! Kezdik meg- 
sokallani az új felekezetek, vallási társu
latok, közösségek, szekták járvány mód
ra szaporodó tenyészetét. Ma közel 300 

húsát elégették, hogy Istennek ajándé
kozzák. Azt gondolták, hogy ezzel örömet 
szereznek neki, engesztelik bűneikért és 
hálát adnak szeretetéért.

Jézus korában a Húsvétot megelőző 
napon bárányt vágtak le az ünnepi la
komához. Évszázadok óta így ünnepel
tek. Nem felejtették el, hogy Isten kimen
tette őseiket Egyiptomból, ahol szolga
sorsba jutottak. Isten nem akarta, hogy 
sanyarú sorsuk legyen, ezért egy jelt ren
delt, mely a szabadság és az élet jele lett. 
Le kellett vágniuk egy bárányt, húsát el 
kellett fogyasztaniuk, és vérével meg kel
lett jelölniük a ház ajtaját, ahol laktak. A 
bárány vére volt a jele annak, hogy Isten
hez tartoznak, és így tudta őket az Úr a 
szolgaságból a szabadságba vezetni.

Keresztelő János ezekkel a szavakkal 
mutatott rá Jézusra: „Nézzétek, ő az Isten 
Báránya!" így fejezte ki, hogy Jézusban 
Isten jelt adott nekünk.

„íme az Isten Bárány, íme, aki elveszi a 
világ bűneit!"- halljuk minden szentmi
sében a pap szavait az áldozás előtt. A ma
gunkhoz vett kenyérben Jézussal, a meg
feszítettel, az értünk feláldozott Isten Bá
rányával találkozunk, aki feltámadva a 
sírból, szabadulást szerzett nekünk a halál 
hatalmából. János atya

minden reményük. Ezért szegődnek nyo
mába, ezért hallgatják áhítattal, ezért cso
dálják ... Hatalomátvétel... Ettől fél az el
nyomó, ettől rettegnek az árulók, az ide
genekből hasznot húzók. Ezért üldözik. 
Ezért kérdik gúnyosan bírái: Király vagy 
te? Ezért írják a töviskoronát viselő meg
feszített feje fölé: A zsidók királya... S 
volt követői sokan megdöbbenve, csaló
dottan nézik: ez az ember, ez a valaki - 
ország, nép, hatalom nélkül - nem lehet 
király...

De mégis, a történtek ellenére megjelent 
az a parányi pontocska - csak egészen 
másként, minden elvárásnak, csalfa álmo
dozásnak ellentmondva... Az, akit ke
resztre feszítettek, aki elvérzett a kereszt
fán: él! Minden kétséget kizáróan, való
ságosan, kézzel tapinthatóan... Minden 
megvan, semmi sem hiányzik, semmi sem 
tűnt el: a töviskorona karmolása, a szegek 
odva, a lándzsa szúrása... A váratlan, a 
nem remélt, felfoghatatlan valósággá vá
lik. Tehát mégis, semmi kétség: Jézus 
Király!

Az élet, a szelídség, a szeretet Királya... 
Hatalomátvétel... Amiért neki hinni érde
mes, amiért Őt követni kell, amitől senki
nek nem kell félnie... Pál atya

bejegyzett „egyház” van Magyarorszá
gon, azaz kisebbfokú vallási anarchia 
kezd lábra kapni. Semjén Zsolt, a Nem
zeti Kulturális örökség Minisztériumában 
működő egyházi kapcsolatok titkárságá
nak vezetője szerint, itt az ideje, hogy az 
egyházalapítás feltételeinek szigorításá
val kiszűrjék a vallási köntösbe burko
lózó destruktív csoportokat és üzleti vál
lalkozásokat.A szabályozást nyugati nor
mákhoz kell igazítsák. Magánvéleménye 
szerint tízezres létszámhoz vagy százéves 
magyarországi jelenléthez kellene kötni 
az egyházi státus elnyerését. A kulturális 
tárca a támogatottságot vagy a történelmi 
honosságot tekinti az egyházi rang 
kritériumának - mondotta Semjén Zsolt 
a Fidesz mátraházi frakcióülése után. 
Felszólalása ott és a sajtóban heves 
csatározásokat váltott ki. Amint ez vár
ható volt. -siió-

Erdélyi protestáns 
püspökök levele a pápához

A Romániai Magyar Történelmi 
Protestáns Egyházak püspökei az alábbi 
levelet intézték II. János Pál Pápához:

„Alulírottak, mint a romániai magyar 
nyelvű történelmi protestáns egyházak 
püspökei, mély tisztelettel és örömmel 
küldjük köszöntésünket Őszentségének, 
abból az alakalomból, hogy Romániába 
látogat. Romániában élő egyházaink a 
kommunista elnyomás idején a Római 
Katolikus Egyház híveivel, papjaival és 
püspökeivel együtt, közös sorsban, zak
latásban, börtönökben és lágerekben 
megtanulták még jobban tisztelni és sze
retni egymást, s együtt meglátni közös 
Megváltónk, Urunk Jézus Krisztus meg
tartó hatalmát.

Magyar nyelven beszélő egyházainkat, 
a kétmillió magyar katolikus és pro
testáns egyháztagokat évszázadok közös 
sorsa köti össze, de mindenekfelett 
Krisztusunk üzenete: „Erről ismeri meg 
mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok." 
Ennek a szeretetnek a jegyében várjuk 
Őszentsége látogatását, kérve, hogy 
jöjjön el Gyulafehérvárra is, hogy itt 
külön is találkozzon a magyar nyelvű 
katolikus egyház püspökeivel, híveivel, a 
szintén sokat szenvedett görög katolikus 
egyházzal, annak püspökeivel, híveivel, és 
amennyiben erre lehetőség adódik, a pro
testáns egyházak püspökeivel is. Remél-

Az ország mai állapotáról

A Magyar Polgári Együttműködés 
Egyesület elnöksége kéréssel fordult a 
magyar miniszterelnökhöz, hogy - amint 
az Nyugaton szokásos - minden évkez
detkor a széles nyilvánosság előtt adjon 
tájékoztatást az ország állapotáról. 
Orbán Viktor a kérésnek eleget téve 
a Pesti Vigadó színháztermében részle
tekre kiterjedő beszédet mondott. Beszé
déből néhány agggodalomra okot adó be
kezdést közlünk a Magyar Nemzet cikke 
alapján:

A legfrissebb adatok egészen szomorú 
eredményeket mutatnak - mondotta a 
miniszterelnök. Először fordult elő, hogy 
a hatvan évnél idősebbek száma megha
ladta a gyermekek, a fiatalok számát 
hazánkban.

Nem tudom, elgondolkodtak-e már 
azon, hogy jelenleg Magygarországon 
alig hárommillió-hatszázezer dolgozó 
ember gondoskodik tízmillióról. Ha nem 
történik gyökeres változás, húsz év múlva 
már minden egyes dolgozónak két nem
dolgozóról kell gondoskodnia. Nincs 
olyan gazdag ország a világon, amely 
ilyen terhet képes elviselni.

A Központi Statisztikai Hivatal né
hány nappal ezelőtt megjelent jelentése 
egy másik fájdalmas hírt is tartalmaz. A 
legfrissebb statisztikai adatok azt mu
tatják, hogy Magyarország népességének 
fogyatkozása minden eddigit meghaladó 
méretet öltött. Az eddig sem szívderítő 
adatok után az elmúlt évben mélypontra 
jutott az újszülöttek száma. Soha Ma
gyarországon még nem született ilyen 
kevés gyermek, mint az elmúlt évben.

Ez a szívszorító jelenség hoszú távon 
olyan mértékű népességfogyást jelez, 
mely, ha jelentős fordulat nem követke
zik be, a magyar társadalom olyan lokú 
elöregedéshez vezet, amely veszélyezteti 
az ország jövőjét, Magyarország a nagy
szülők országává válik - az életünknek 
igazi értelmét adó unokák nélkül. ■ 

jük, hogy Őszentsége, aki a testvér lengyel 
nép fia is, megérti kérésünket és láto
gatását váró érzelmeinket. Ószentsége lá
togatására Isten áldását kérjük.

Őszinte tisztelettel, Kolozsvár, 
1999. Február 19-én

Csiha Kálmán, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke, Tőkés László, a 
Királyhágó-melléki Református Egyházke
rület püspöke, Mózes Árpád, a Romániai 
Magyar Lutheránus Egyház püspöke, Szabó 
Árpád, a Romániai Unitárius Egyház püs
pöke. vk/mk

Párizsi levél
A francia nemzetgyűlés tavaly már 

elvetette, aztán módosítva megszavazta az 
5. Köztársaság egyik legvitatottabb tör
vényjavaslatát, a „polgári szolidaritás 
paktumát” (francia rövidítés: PACS). 
Első hallásra a tájékozatlan polgár nem is 
sejthette, hogy a szépen hangzó szavak 
nem mások, mint ügyes csomagolás, 
valóságos trójai faló. A rról van szó, hogy 
a nem házasságban együttélőknek, mint 
pl. a homoszexuálisoknak, hasonló jogo
kat biztosítsanak, beleértve az adoptálás 
lehetőségét is, mint a hagyományos 
törvényes házasfeleknek.

A médiának kapóra jöttek az ezzel 
kapcsolatos rendkívül heves parlamenti 
viták, amelyeket többször fel kellett füg
geszteni, egy ízben reggel három órakor. 
Felébredtek a családot védő társadalmi 
szervezetek, és a közömbös, toleranciára 
hivatkozó szabadgondolkodásúak mel
lett lassan szót kaptak az országos 
tekintélyű szakemberek is. Egyre többet 
beszéltek és beszélnek a Paktum káros 
következményeiről. Figyelmeztetnek, 
hogy míg kétes magánkapcsolatok 
polgárjogot kapnak, az egészséges 
családvédelmen újabb csorbát ejtenek, 
így, amit a baloldali kormánykoalíció 
kezdetben rutin törvényhozó műveletnek 
tekintett, a Szenátusban megfeneklett. A 
francia püspöki konferencia álláspontja 
világos és félreérthetetlen volt. 
Szeptember 17-i nyilatkozatában a 
Paktumot-ot „feleslegesnek és veszélyes
nek" ítélte meg. A továbbiakban az 
egyházi személyek magatartását inkább a 
túlzott visszafogottság jellemezte. Nem 
lennénk Párizsban, ha az érveknek az ut
ca nem adna kellő nyomatékot. Ez történt 
a szolidaritás-paktum körüli vitában is. A 
családot védők azonban nem érdekekért, 
hanem értékekért vonultak fel, ami a 
tüntetés minőségén is meglátszott. Persze 
ennek jelentőségéről a kommentárok 
különböztek, főleg ami a résztvevők 
létszámát illette. A felfelé, illetve lefelé 
kerekített „becslések" szerint az első 
november 7-i ami Paktum tüntetésen har
mincötezer, illetve tízezer résztvevő volt. 
A január 31-i országos tüntetésről azon
ban Franciaország történetében először 
megközelítően pontos adatunk van. A 
szervezők egy erre a célra specializált 
intézetet bíztak meg, amely elektronikus 
számláló átjárókkal „zárta le” a Pont 
d'Alma-t. Ezen a Szajna-hídon vezetett át 
a 98 403 tüntető menete. Persze voltak, 
akik más úton, anélkül, hogy felvonultak 
volna, egyenesen a Trocadéro téren levő 
zárórendezvényre mentek. Itt százezren, 
főleg fiatalok, egy emberként tiltakoztak a 
család intézményének további lerom
bolása ellen. A sikert beárnyékolta, hogy 
az anti Paktum mozgalom nem tükrözte 
a nemzeti összefogást. Ezt a baloldal a 
pártfegyelem eszközével hiúsította meg. A 
kormány csak azért is mindenáron 
keresztül akarja vinni a szolidaritás-pak
tum törvénytervezetét. Előtte azonban 
még a Szenátusnak kell határoznia. 
Bízzunk, hogy döntésük nem a pártpoliti
kai hovatartozás, hanem lelkiismeret
vizsgálati folyamat eredménye lesz.

Molnár Ottó
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A 80 éves Prokop Péter
Sokan ismerik a Rómába látogató 

magyarok közül Prokop Péter pap
festőművészt - írja születésnapi köszön
tőjében a Miskolcon megjelenő Keresz
tény Élet. Akik Rómában a Szent István 
Házban szállnak meg, biztosan talál
koznak vele személyesen vagy a fest
ményeivel, amelyek az épület kápolnáját, 
folyosóit, szobáit díszítik. De nem kell 
Rómáig utazni ahhoz, hogy megismer
hessük őt, hiszen többezer festménye s 
megjelent albumai révén egész Magyar
ország ismeri.

Kalocsán született, s életének 23 évét 
szülővárosában töltötte. Ott szentelték 
pappá, s három évvel később, mint pap 
kezdhette meg a budapesti Képzőmű
vészeti Főiskolát. 1957-ben került 
Rómába, ahol elvégezte az olasz Képző
művészeti Akadémiát. Kilenc éven át élt a 
Via Giulián a Pápai Magyar Intézet épü
letében, három évtizede pedig a Szent 
István Ház műteremlakásában, remete
ként - ahogy önmagáról vallja. Jelenleg a 
tizenötödik könyvén dolgozik, s festői 
munkáját is az eddigiekhez hasonló lelke
sedéssel végzi. Igaz, templomi freskókat 
ma már nem vállal, mivel 22 évvel ezelőtt 
infarktusa volt.

A sokak által szeretett, kedves pap
festőművész máig megőrizte fiatalos bo- 
hémságát, lelkületét januárban betöltött 
80. éve ellenére. Az Itáliában elszakadt 
negyvenből harminc évet a Szent István 
Házban töltöttem el utolsó mohikánként 
a régi gárdából, Zágon József és Mester 
István építők hagyományait őrizgetvén - 
mondja egy vele készült interjúban. A 
falak és folyosók 420 képem állandó 
kiállításaként is szerepelnek. Főmű
vemként mégis a legelőből paradicsom
má változtatott zöld mezőmmel és a las- 
sankint hatalmassá nőtt fáimmal di
csekszem. A természetrajzot diákkorom
ban a növények latin nevei miatt nem 
nagyon kedveltem, de mint gyakorlati 
típus, a gondozás közben megszerettem. 
Míg gyomlálok, szinte a lába suhanását 
hallom Annak, aki az élő vegetáció közé 
engem is vendégül meghívott.

Közben 15. könyvem utolsó oldalait 
fogalmazom. Különféle technikákkal és 
mindig továbblépő megoldásokkal ki

Térkép a szent család útvonaláról
Az egyiptomi idegenforgalmi minisz

térium a kopt ortodox egyház segít
ségével térképet készített a szent család 
menekülésének 2000. évfordulójára.

A készülő térkép pontosan feltünteti 
az útvonalat - rajta a turisztikai infra
struktúrát is -, amelyen jövőre turisták 
tömegei vonulnak majd végig az Új
szövetségben leírt útvonalon, Izraelen, a 
palesztin területeken, Jordánián, Liba
nonon, Szírián és Egyiptomon át.

Az evangélium szerint a szent család 
mintegy négy évet tölthetett Egyiptom
ban, mielőtt elmenekült volna Heródes 
király elől Betlehemből. Szamárháton 
1240 kilométert tettek meg, és átkeltek a 
Níluson. Mária, József és a kis Jézus 24 
szakaszban tették az utat Egyiptomon át, 
és nyomokat hagytak több helységben is, 
ahol - a hagyomány szerint - csodák tör
téntek. Pihenőt tartottak például a mai 
Famában (római kori nevén Pelsium), 
majd onnan a Nílus deltája, Felső- 
Egyiptom felé folytatták útjukat.

IJtvonalukon állt az Al-Abednek elne
vezett, nagyon öreg babérfa (laureus), 
amely a legenda szerint maghajolt, amint 
a szent család arra elhaladt, s azóta is 
hajlottan áll. „A szent család Egyip
tomban” című, 60 oldalas, képekkel il
lusztrált és részletes térképet tartalmazó 
könyv még csak angol nyelven kapható, 
de rövidesen lefordítják számtalan nyelv

lencezer képemet szignáltam. Huszon
nyolc helyen van százképes ajándék
bemutatóm... Olykori nehézségeimen 
váratlan őrangyalaim átsegítettek. Ha 
elölről kezdhetném, ugyanezen az úton 
újból végigmennék - nyilatkozta a Mester 
a Kossuth Rádió „Vasárnapi Újság” 
rovatában.

Végül emlékeztetőül: a 70-es évek 
elején-közepén az Életünk szinte minden 
száma sorozatban közölte Prokop Péter 
egyéni stílusú, humort sem nélkülöző, 
egész oldalt kitöltő, mindig élvezetes és 
gondolatébresztő írásait a mindennapok, 
a művészet problémáiról és közvetlen 
római benyomásairól. Hála és köszönet is 
parancsolja, hogy lapunk szerkesztői, 
munkatársai és olvasói nevében is te
tézzük a születésnapi jókívánságokat és 
kedvet, erőt, egészséget kívánjunk Pro
kop Péter további munkájához. Sz.

SZENT PIROSKA
Prokop Péter festménye a „Magyar 

Szentek” sorozatból
Piroska magyar hercegnőt, Szent László ki

rályunk és Rheinfeldi Adelheid leányát a bi
zánci egyház Iréné néven szentként tiszteli. II. 
Komnenosz János bizánci császárnak volt a 
felesége. 1133-ban halt meg. Az emlékére épített 
- később mecsetté átalakított- konstantinápolyi 
Pantokrator templomban temették el.

re, talán magyarra is. A könyv elősza
vában Mandul el-Beltagi idegenforgalmi 
miniszter rámutat: „Egyiptom a szent 
család menekülési útvonalának doku
mentálásával be akarja mutatni mind
azokat a vallási helyszíneket, amelyek 
részét képezik az egyiptomi civilizáció 
szellemi öröségének”. MK

KIS HÍREK
Meghalt Szó'ts István. Egy bécsi kli

nikán, 86 éves korában meghalt Szőts 
István. Híressé, sőt világhíressé lett 
Nyirő József novellájából készített film
je, az „Emberek a havason” amely el
nyerte a rangos Velencei Filmművészeti 
Biennálé egyik fődíját. Munkásságát a 
háború kettétörte, a Móra Ferenc re
gényét adaptáló filmjét, az „Ének a 
búzamezőkről” címűt már nem engedték 
bemutatni a mozikban (1947-ben!). 
Végül is 1957-ben Bécsbe menekült és 
ott érte a halál.

Horvátországi magyar falvak újjáépí
tése. A magyar kormány külön pénz
alapot létesített a háborúban szétrom
bolt magyar települések újjáépítésének 
támogatására - jelentette be Orbán 
Viktor miniszterelnök, miután felkereste 
Kórogy, Szentlászló és Kopács ősi, szín
magyar falukat.

KIRÁLY CSABA Norvégia:

Jézus feltámadásának dátuma
Az evangélium tanúsága szerint Jézus 

egy húsvéti ünnep készületi napján halt 
meg a kereszten, és abban az évben ez a 
nap péntek volt. Feltámadása pedig a hét 
első napjának hajnalán történt. Mózes 
rendelete szerint az „Úr átvonulásának” 
ünnepe, amit mi húsvétnak nevezünk, az 
első tavaszi holdtöltével kezdődött, 
Niszán 15-én. A készületi nap tehát Ni
szán 14-én volt. A mi naptárunkban ez 
március 22 és április 19 között következik 
be. Abban az időben a hónapok elsejét az 
újhold megfigyelésével állapították meg, 
és így a hónap 14. és 15. napján mindig 
holdtölte volt.

Ezekből az adatokból asztronómiai 
számításokkal pontosan meg lehet ál
lapítani, hogy Jézus az időszámításunk 
melyik évében és melyik hó hányadik 
napján támadt fel. Időszámításunk 29. 
évének nyarán kezdte nyilvános tanítói 
munkáját, aztán három húsvéti ünnepen 
vett részt Jeruzsálemben. Elitélése és ki
végzése a negyedik húsvét készületi nap
ján történt Kaifás főpap és Pilátus római 
helytartó által, akik 36-ig voltak hivatal
ban. Ebben az időközben, Kr.u.29-36 kö
zött, csak két év volt, amelyben az első ta
vaszi holdtölte Niszán 14-én péntekre 
esett: 30-ban április 7, és 33-ban április 3- 
ra.

Történelmi adatok és asztronómiai 
számítások bizonyítják, hogy Jézus ke
resztre feszítése 33 április 3-án történhe
tett. Az evangélium és az apostoli hagyo
mány szerint Jézus nyilvános tanítói 
munkája három teljes évig tartott. Há
romszor lépett fel a jeruzsálemi temp
lomban a húsvéti ünnepek alatt, amikor 
beszédei és tettei miatt egyre jobban fel
háborodtak a törvénytudók: nyíltan le
leplezte képmutatásukat, kiűzte a keres
kedőket a templom csarnokából, betege
ket gyógyított szombaton is „a törvény 
ellenére”. Szent Lukács elbeszélései az 
Apostolok Cselekedeteiben, és Szent Pál 
kijelentései a Galatákhoz írt levélben ar
ra utalnak, hogy István diakónus meg- 
kövezése és Pál megtérése 34. őszén tör
tént, másfél évvel Jézus feltámadása után.

Holdvilágos tavaszi éjszaka volt Ni
szán 16-ra virradóra, amikor a meg
feszített Jézus feltámadt és kijött a szikla
sírból. Ezzel új korszak kezdődött az 
emberiség történelmében. Időszámí
tásunk szerint ez 33. április 5-én történt, 
vasárnap hajnalban. Mivel pedig az idő
számításunk hét évet késik, Jézus akkor 
már 40 éves volt. Szent Iréneus püspök az 
apostoli atyákra hivatkozva állítja, hogy 
„Jézus betöltötte negyvenedik évét, mi
előtt szenvedett”. Augusztus császár meg
talált jegyzőkönyve pedig bizonyítja, 
hogy „népszámlálás”, amely alatt Szent 
Lukács szerint Jézus született, az idő
számításunk előtti hetedik évben történt.

Ezeket az állításokat meggyőző érvek
kel bizonyítja Páter Teres (teljes nevén 
Terescsényi) Ágoston a „Biblia és asz
tronómia" című könyvében. P. Teres 1961 
óta a Norvégiában élő magyarok lel-

A romániai kommunista áldozatok 
boldoggá avatását tervezi a pápa. A 
bukaresti apostoli nunciatúra kéri, hogy 
mielőbb jelentsék az olyan eseteket, ami
kor egyes személyek vagy csoportok vé- 
tanúságot szenvedtek a diktatúra évei
ben. Tempfli József nagyváradi megyés
püspök ezzel kapcsolatban ugyancsak 
kéri egyházmegyéje papjait, hogy a hívek 
segítségével kutassák fel az ilyen szemé
lyeket, hogy ennek a régiónak vértanúi is 
ott legyenek a 2000-ben boldoggá ava
tandó négyezer között, ahogyan a Szent
atya tervezi. MK 

késze. Miután tanári diplomát szerzett 
fizikából és asztronómiából, 1984-ben a 
Vatikáni Obszervatórium társ-asztro- 
nómusa lett és tíz évig ott dolgozott. 
Könyvének első kiadása 1994-ben jelent 
meg, Jézus születésének 2000. évfordu
lójára. Az első 6000 példány két év alatt 
elkelt Magyarországon, ami fokozódó ér
deklődést mutat a vallás és tudomány 
kapcsolata iránt. Az újabb javított és bő
vített kiadás tavaly decemberben jelent 
meg a Springer Orvosi Kiadó gondozá
sában (1088 Budapest, Múzeum u. 9). A 
szép kiállítású könyv 340 oldalán igen ér
dekes és élvezetes fejezetek olvashatók a 
bibliai teremtéstörténet és a modern asz
trofizikai kozmológia viszonyáról, Eze- 
kiel és Dániel próféta jövendöléseiről, 
Kepler és Galilei munkájáról, a mágia, 
vallás és tudomány kapcsolatáról is. A 
pontos tudományos adatok mellett a 
szöveg olvasását megkönnyíti az egyszerű 
és világos fogalmazás, és az 55 szem
léltető ábra és kép. Nagy szellemi hasznot 
és örömet meríthetnek ebből a könyvből 
mindazok, akik megnyugtató válaszokat 
keresnek az ezeredforduló izgató kérdé
seire. Jó tudni, hogy „nincsenek rossz 
erők, csak rosszul használt erők vannak”, 
- amit a szerző ismételten hangoztat. A jó 
erők helyes használatára pedig az élő 
Krisztus tanít és segít minket, akit 
„Poncius Pilátus alatt értünk keresztre 
feszítettek, de harmadnapra feltámadott”.

Krisztus hívei pedig azóta is hűen 
követik az első egyetemes zsinat hatá
rozatát: Húsvét ünnepe minden évben a 
március 21-én vagy közvetlen utána be
következő holdtölte utáni első vasárnap, 
így Krisztus ünnepköre, mint az emberi 
élet egészséges fejlődése is, teljes össz
hangban áll a természet ritmusával. ■

AZ ÁPRILISI RÜGYEKHEZ

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek, 
és közben milyen nagyra nőtettek! 
hüvelyknyire!...Kilombosodtatok 
és ezer könnyű és friss fodrotok 
halványzöld lángként repdesi körül 
a gallyakat és táncol és örül.

De szépek vagytok, tavaszi rügyek, 
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek, 
mi vár rátok, - ha itt az ideje, 
mint barna földből a rét füve, 
a barna ágból kicsaptok ti is, 
akármilyen hideg az április.

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek, 
bölcsebbek, mint én, egészségesek...
Egy hónapja nem láttuk a napot, 
mégis hittetek és kibújtatok, 
hajtott a szent önzés, küzdöttetek, 
győzni akartatok és győztetek! 

Győztetek, hívő rügyek s levelek, 
irigyelhetem erényeteket: 
bolond idő járt rám is, április, 
hosszú, naptalan, de én e komisz 
tavaszban, mely oly zord és fénytelen, 
hitetlen voltam és reménytelen.

Az voltam, fáradt, gyáva és beteg, 
utáltam már az egész életet 
s ez kellett, ez a büszke változás, 
szemeimben ez a csodálkozás, 
ez kellett, hogy megváltsam magamat 
és megérthessem a példátokat, 

hős példátokat, parányi rügyek... 
Egy hét alatt de nagyra nőttetek! 
Zöld zászlóitok felrepültek a 
bokrok, fák és hegyek csúcsaira 
s hiába ez a gyilkos április, 
reményt hirdettek, reményt nekem is! 
1937

Szabó Lőrinc (1900-1957)



6 ÉLETÜNK 1999. április

Könyvespolc Hittan vagy erkölcstan az iskolában?
GYÖRFFY LÁSZLÓ: TIROLI MUS

KÁTLI MAGYAR ERKÉLYEN Hu
szonegy beszélgetés nyugati magyarok
kal. Muntlus egyetemi Kiadó, Budapest 
1998. 305 oldal.

Valamikor jogos büszkeség tölthette el 
az írót, költőt, ha valamelyik munkáj.át 
nevesebb kiadó megjelenésre érdemesí
tette. Ma ez másként van honi földön. A z 
írók, szerzők elvárják, hogy munkájuk 
megjelentetése „közköltségen”: sponzo- 
rok, intézmények, gombamód szaporodó 
alapítványok útján kerüljön kiadásra. 
Merthát szegények vagyunk. Jóllehet a 
régi világban talán még szegényebbek vol
tunk. Az előttünk lévő testes könyv az 
Antall József Baráti Társaság 5. év
könyveként látott napvilágot, a ma
gányszemélyeken kívül a Művelődési és 
közoktatási Minisztérium - Határon Túli 
Magyar Főosztálya és a Magyarok Világ
szövetsége támogatásával. Ahogy a cím
oldalon is olvasható, a kötet huszonegy 
beszélgetést tartalmaz nyugati magyarok
kal, valójában azonban három kivétellel 
csak Ausztriában élő ismert és kevésbé 
ismert személyek a beszélgető partnerek. 
Nem hibául rovom fel, csupán pontosítok. 
Hiszen mindenki élete érdekes, izgalmas. 
Ami az emberi sorsot illeti, nincs különb
ség az idegenbe szakadt professzor és ön
magát Nyugaton eladó sportoló életének 
szövevényes útja között. Mindegyik példa 
tehetséget, vasszorgalmat, heroikus erő
feszítéseket kívánt, sok leleményt és hozzá 
szerencsét!

A beszélgetések közreadásának célja 
Györffv szerint, hogy az otthoniak megis
merjék végre a kintmaradt magyarok é- 
letét, hiszen róluk sommásan úgy véle
kedtek: elhagyták az országot, mikor a 
legnagyobb baj szakadt rá s kiszaladtak 
(No ez sem volt gyerekjáték!) és odakint 
megszedték magukat. Bizonyos, hogy a 
második világháború után, de még az 
1990-es rendszerváltást követően is több
nyire idegenkedve, sőt gyakran némi san- 
dasággal néztek mindazokra, akik külön
böző okokból elhagyták hazájukat. Nos, 
igen az elmúlt évtizedekben az otthoniak 
szőkébb szabadsággal és lehetőségekkel 
bírtak, nehezebben vergődtek a tisztes 
polgári lét felé, mint kintélő testvéreik. Ez 
a kétféle léthelyzet, ami az interjúkból is 
érzékelhetően ma is sorompót állít otthoni 
és itteni magyar közé. Nem lenne itt az 
ideje - ezt én mondom - az össze-

HA ÚGY LEHETNE...

Ha úgy lehetne 
meghalni szépen, 
mint kósza felhő 
foszlik a szélben: 
előbb még felhő, 
utóbb már semmi, 
hogy volt az égen, 
észre sem venni!...

Ha úgy lehetne 
meghalni szépen, 
mint hulló csillag 
fut le az éjben: 
utána csóva, 
előtte semmi, 
hogy volt az égen, 
észre sem venni!...

Ha úgy lehetne 
meghalni szépen, 
mint hó elolvad 
a sík mezőben: 
emitt fehér folt, 
amott már semmi,- 
ha térdig ért is, 
tavasz kezd lenni!...

Erdélyi József (1897-1978) 

békülésnek? Egymás megértésének? A 
kölcsönösen támasztott gyanakvások, 
félreértések végére pontot tenni? Elkez
deni az összekötő hidak építését?!

Érdekes módon a kérdezettek szerint 
otthon ma is - az interjúk egy kivétellel 
1953 és 1995 között készültek, tehát 
természetszerűleg itt-ott kisebb korrek
ciókra szorulnak - de egyben megegyez
nek a vélemények, abban hogy az otthoni
ak általában lebecsülik az emigráció érde
meit, irodalmi és tudományos ered
ményeit; otthon gyanakvás és idegenkedés
fogadja a hazatérőt, aki nagy reményekkel 
indult el és keserű csalódást kellett meg
érnie. Kiderült, hogy nem kell senkinek! 
Ne is avatkozzon bele az ő dolgaikba. Ez 
a fölényes, sokszor hányaveti modor nem 
illik igényesebb toliforgatóhoz, nem is 
értem, mit akar Szerző az ilyen monda
tokkal: „A külhoniak pedig a zsebükben 
lapuló valutával, ismeretlen kölnik illatá
ba burkolózva, diszkrét, de drága arany- 
ékszereket viselve ítélkeznek, a hazaiak 
magyarázatait figyelmen kívül hagyva". 
Bizonyára ilyenek is vannak, én még nem 
találkoztam velük. Rongy ember persze 
mindenütt akad, ezekre viszont kár szót 
vesztegetni.

A magyar politikai emigráció - amíg 
volt! - magyarságszolgálatból jelesre vizs
gázott. „Az volt a célunk, - mondotta 
egyik müncheni résztvevő - hogy készül
jünk fel a nagy hazatérésre... Ne egy meg
vert had, egy kiürült emigráció térjen 
haza, hanem erős, kiművelt egyéniségek 
segítsenek az újjáépítésben... de ezt a 
kitűnő szervező és tehetséges csoportot 
sohasem hívták haza”. Ugyanez a gondo
lat frappáns megfogalmazásban: „Az e- 
migrációt kifelejtették az új Magyarország 
megtervezéséből". Pedig jól ismerte a ha
zai körülményeket, hiszen a külhoniak, 
kivált a diktatúrák alatt, sokkal jobban 
voltak informálva az otthoni események
ről -a SZER, a BBC, Amerika Hangja stb. 
útján, mint az otthoniak, akik a fától nem 
láthatták az erdőt.

Mennyire nem becsülték, sőt inkább 
lebecsülték az emigráció értékeit, jól pél
dázza Bogyay Tamás esete. Jóllehet nem
zetközi vonalon elismert tudós volt, ha
zájában évtizedeken át gondosan óvakod
tak nevének említésétől is. Csak halála 
előtt kevéssel, késő jóvátételként avatta 
díszdoktorrá az ELTE. Bogyay ősnemes 
dunántúli famíliából származott, bizonyá
ra nem veszi jónéven, hogy nevét éppen az 
életrajzi részben többször is „Bogyai"- 
nak írták.

Mindent összevéve, a könyv úgy ahogy 
van, hasznos, tanulságos és informatív az 
otthoniak és kintiek számára egyaránt. A 
különböző életpályák, életsorsok minden 
sallang nélkül, pőrén is elgondolkodtat
nak. A nagybetűs Élet kifogyhatatlan 
témájú regényíró; nincs az a Hitchcock, 
akinek élénk fantáziája lélegzetelállítóbb 
„sztorikat" tudna kiagyalni, mint amiket 
megkérdezett honfitársaink, és még sokan 
mások átéltek.

Még annyit mellékesen: nem szeretem a 
könyv nagyon kimódolt, erőszakoltan 
érzelmes címét. Egy békebeli nyári 
operetthez illenék, nem pedig egy ilyen 
súlyos problémákat hordozó könyvhöz. 
Azt sem értem: miért tiroli muskátli 
magyar erkélyen? -Nemde, inkább fordít
va: magyar muskátli tiroli (idegen) 
erkélyen. Szamosi József

Pártok és vallási közösségek 
Magyarországon

A Budapesten székelő Legfelsőbb bí
róság nyilvántartása szerint Magyaror
szágon ma 182 bejegyzett párt működik. 
A bejegyzett vallási közösségek, szerve
zetek, felekezetek száma 276.

A fenti címben foglalt téma Magyar
országon (és Nyugaton is!) sok vitára ad 
alkalmat. Rédly Elemér, a Magyar Or
szágos Hitoktatási Bizottság igazgatója 
határozottan leszögezte: erkölcsi neve
lésre mindenkép szükség van. Érthetet
lennek tartja, hogy a tanárokban miért 
mutatkozik ellenállás a két tantárgy óra
rendbe illesztése ellen. Az erkölcs nélküli 
nevelés: gengszterképzés, mert gátlásta
lanná teszi az egyént. Az önmegvalósítás 
nagy érték, de vissza is lehet élni vele, ha

Újjáépítés Kárpátalján
A müncheni magyar főkonzulátus út

ján hozzánk juttatott körlevél elöljáróban 
megállapítja, hogy az utóbbi 12 év alatt ez 
volt a legnagyobb mérvű tragédia Uk
rajna területén Csernobil óta. A meg
áradt folyók térségében 12 óra leforgása 
alatt több mint 240 település és közel 400 
ezer ember került végveszélybe. Most a 
várható tavaszi áradásokat megelőző gát
felújítási munkálatok jól haladnak. Az el
múlt két hónapban 234 km utat és 20 hi
dat állítottak helyre. Az ukrán elnök sze
rint minden család megkapja a háza fel
építéséhez szükséges anyagot, illetve a ki
vitelezéshez a pénzsegélyt. Állami rende
let értelmében 1999 október 1-ig fel kell 
építeni a rombadőlt lakóházakat. A Mun
kácsi, a Beregszászi, a Nagyszőlősi já
rásban lerakták az új házak alapjait, illet
ve megkezdték a falak felhúzását.

A katasztrófa okairól szakemberek 
egyértelműen állapítják, hogy az elemi 
csapás legfőbb oka a mikrociklonok 
kialakulása volt, ami tartós, felhőszaka
dásszerű esőzéseket váltott ki s ennek 
következtében földcsuszamlások, talaje

SZÁJRÓL-SZÁJRA
Vidám történetek

A kutyabőr
A kiegyezés utáni 1867-es kormány 

megalakulásakor emlegették, hogy tagjai 
mind arisztokraták, nemesek, csak egy 
nem nemes miniszter volt köztük: Hor
váth Boldizsár igazságügyminiszter. Mi
nisztertársai szerették és beceneve 
„Bódi” fogalom volt, nemcsak a kabinett 
köreiben, de szerte az országban is. A 
tanáros viselkedésű pénzügyminiszter 
Lónyay Menyhért, aki ugyancsak ke
ményen osztogatta a „kalkulusokat”, 
róla elismerően írja: „Bódi erélyesen 
beszél, szépen ír, legtovább lát, fárad
hatatlan munkás, becsületes ember.”

Szóval - mint mondottam - az An- 
drássy-kormány gróf, báró és nemes tag
jai között éppen csak ennek a Horváth 
Boldizsárnak nem volt nemesi kutyabőre. 
Ö maga is azt hitte, hogy nem tartozik a 
nemesi osztályhoz. Csakhamar azonban 
„kikerült a kutyabőr” és híre kelt, hogy 
Horváth Bódi mégiscsak nemes ember. 
Ez késztette minisztertársát, a közmun
ka- és közlekedésügyi minisztert, gróf 
Mikó Imrét az azóta is emlegetett meg
jegyzésre: „No, ládd Bódi, te sem vagy 
külömb ember nálunknál!”

A csizma
Haynald Lajos kalocsai bíboros érse

ket - a XIX. század végén - egyszer meg
látogatta a római Szentszék egyik tagja. 
A római kardinális nagy elszörnyedéssel 
látta, hogy Haynald az Olaszországban 
minden papra nézve kötelező kivágott, 
csattos cipő helyett, csizmában jár. 
Haynald római kollégájának szemre
hányásaira nem szólt semmit, hanem 
délután sétára hívta a kardinálist. Mikor 
a sáros kalocsai utcán a túlsó oldalra 
akartak átmenni, Hynald karon fogva 

valaki úgy gondolja, mindent megtehet, 
ami neki tetszik. Nincs világnézeti semle
gesség, ez valójában nihilizmus. A két 
tantárgy: a hittan és az erkölcstan nem 
egymás alternatívája. Azoknak a szülők
nek, akik hittanoktatást kívánnak a gyer
mekeiknek, lehetőséget kell adni erre, 
mégpedig reális lehetőséget, vagyis óra
rendbe felvett hitoktatással. De a hittan
ra járókat sem szabad és kell kizárni az 
erkölcstan-órákról - mondotta Rédey 
Elemér igazgató.MK 

róziós jelenségek is aktivizálódtak. Rá
adásul a Tisza völgyében 3,5 erősségű 
földrengés is érezhető volt. Az esetleges 
újabb katasztrófa megelőzését szolgálja, 
hogy most 3 ország közös, ukrán-román- 
magyar műszaki zászlóaljat állított fel 
Nagyszőlős székhellyel. Feladatuk az 
élet- és vagyonmentés, műszaki védelmi 
vonalak építése és ellenőrzése a Felső- 
Tisza vidék térségében. Az ukrán állami 
hatóság képviselői Németh Zsolt 
politikai államtitkár kárpátaljai látoga
tásakor felvetették azt is, hogy Ukrajna 
az Európa Tanács támogatásával korsze
rűsíthetné a Felső-Tisza vízgyűjtőben a 
hatékony árvízvédelmi előrejelző rend
szert. Egyébként megkezdte munkáját 
vízügyi s más szakemberekből álló 
ukrán-román-magyar bizottság, amely 
közös árvízvédelmi programot dolgoz ki.

A magyarlakta települések közül öt 
olyan községet tartanak nyilván, ahol az 
árvíz a legtöbb kárt okozott: Mezővári, 
Csetfalva, Tiszabökény, Feketeardó és 
Visk. (1999 január 26-i helyzetjelentés)

Dupka György a MEKK elnöke

eminenciás társát, a legnagyobb sárban 
húzta magával, így az olasz főpap bokáig 
sáros, vizes lett. A séta után a kolléga két 
hétig prüszkölt, de Rómában egy szót 
sem szólt a csizmás magyar kardinálisról.

A „belső felszerelés”
Simor János bíboros hercegprímással 

történt - ő koronázta meg 1867-ben 
Ferenc József királyt és Erzsébet király
nét - a következő eset: Küldöttség 
kereste fel Meszlényi Gyula, a későbbi 
szatmári püspök vezetésével, tagjai pedig 
komáromi nők voltak. Azzal a kéréssel 
fordultak Simor hercegprímáshoz, hogy 
állítson fel leányiskolát városukban. A 
kardinális meghallgatva őket, ezt mondta 
nekik:

„Szívesen segítelek benneteket, de - 
legalább - az iskola belső felszereléséhez 
járuljatok hozzá valamivel ti is.”

A küldöttség összenézett, Meszlényi 
Gyula pedig jámbor képpel válaszolt: „A 
komáromi nők nevében ígérhetem emi- 
nenciádnak, hogy a legszükségesebb bel
ső felszerelésről, vagyis a leánygyerme
kekről, bőven fognak gondoskodni.”

Az iskola biztosítva volt...

A krumpli
Szilágyi István, a máramarosszigeti re

formátus főiskola igazgatója, Arany Já
nos és Petőfi Sándor jó barátja, lelkes ta
nító és nevelő volt. Egy időben egymást 
követő három éven keresztül kapott 
Kölcsey nevű új tanítványt. De mind igen 
középszerű tanuló volt. Erre Szilágyi Ist
ván egy régi angol tréfát idézve kifakadt:

„A ti családotok is olyan, mint a 
krumpli: ami jó belőle, a föld alatt van.”

Gyűjtötte és válogatta: Ramsay Győző
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AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL HÍREK - ESEMÉNYEK
FRANCIAORSZÁG

Keresztelés: Gherhes Geania Patricia 
Magdolna, G. Petru és Covaci Letícia 
leánya, 1999 február 14-én Párizsban..

Az örök hazába költöztek: Németh 
Sándor, Boulogne 103 éves, 1998; 
Wundele Ferenc, St. Dizier, 1998 április 
09-én; Balogh Guy, Trouville, 1998 július 
31; Havas Mandy, Párizs, 1998 szeptem
ber; Dinyés István, (Bizsu), Cergy, 1998 
szeptember 10-én; Vagyon Gizella, 
Cunlmat, 1998 szeptember 11; 
Marquetant Antoine-Ottó, Párizs, 1998 
szeptember 21; Reisweber Michel, 
Boulogne, 1998 szeptember 29, Ajtai 
János, Wallers-Arenbry, 1998 november 
05-én; Pongratz-Jomas Margit, St. Aubins 
Joigny, 1998 november 11; Stegmár 
Matild, Párizs, 1998 november 16; Ütő 
Gábor, Párizs, 1998 november 18; 
Schwahofer Márta, Párizs, 1998 novem
ber 20; Olasz Virgil, Noumea (Új- 
Kaledonia) 18 éves, 1998 november 30- 
án; Petőt Katya, Argenteuil, 1998 decem
ber 13-án; dr. Gálfy Géza, Budapest, 1998 
december 16. Gerőcs Margit nővér, St. 
Gratien, 1998 december 25; Petrovics 
Margit, Beograd, 1999 január; dr. Németh 
Paul, Copteil, 1999 január; Rávai M., 
Párizs, 1999 január; Grünczeisz János, 
Valigny, 1999 január 08-án; Lefkovits 
Jenőné, Miskolc, 1999 január 22; Farkas 
Sándor, Hop. IMM. 64 éves, 1999 január 
23; vitéz Bencze Georges, Argenteuil, 
1999 január 31; Magda József, Párizs, 
1999 február 07-én valamint Suire Roger, 
Clichi. 1999 március 01-én. Adjon az Úr 
örök fényességet nekik!

A heterológ utódnemzés 
elutasítása

Az olasz képviselőház, február 4-én tit
kos szavazással elutasította az orvosi 
segítséggel történő utódnemzésre vonat
kozó törvényjavaslatot, amelyről az utób
bi időben heves viták folytak. A szavazás 
napján az Osservatore Romano hasábjain 
P. Gino Concetti, a pápa teológusa tol
lából kommentár jelent meg „A gyerme
ket nem lehet tárgynak tekinteni” címmel 
s már elöljáróban hangsúlyozza, hogy a 
médiák is csak arra keresnek választ, 
hogy a törvényjavaslatot jóvá kell-e hagy
ni vagy sem; félre kell tenni a politikai és 
érzelmi ideológiákat és a kérdést gyöke
reiben kell megvizsgálni... A szóbanforgó 
javaslat mindenekelőtt törvényessé akar
ja tenni a heterológ megtermékenyítést, 
amely azt jelentené, hogy az új élet nem
zéséhez a házaspártól idegen nő vagy fér
fi ivarsejtet használnak föl. A házasság 
szempontjából ez azt jelenti, hogy egy 
törvényes kapcsolatban élő férfi és nő 
alkotta családba idegen elemet juttatnak. 
A születendő gyereknek így csak a há
zastársak egyike lesz természetes szülője. 
A másik idegen, a törvény szerint névte
len. ismeretlen. Különösen érthetetlen, 
hogy ezt a lehetőséget ki akarják terjesz
teni az együttélésekre is, olyanokra is, 
akiket sem polgári, sem vallási kötelék 
nem köt össze... Mindezeket a lehető
ségeket álszent módon a civilizáció vív
mányaként tüntetik föl. A gyermek saját 
méltósággal rendelkező emberi lény, aki
nek sérthetetlen jogai vannak. Senki sem 
kezelheti eszközként, vágyai tárgyaként. 
Ezáltal nemcsak a házasságon alapuló 
családmodellt rendítenék meg alapjai
ban, hanem felforgatnák az emberi sze
mélyről alkotott felfogást is - írja befe
jezésül az Osservatore Romano kom
mentátora. VR

Nem a mennyiség, hanem a minőség 
a szellemi erőnek sarkalata.

Széchenyi

NÉMETORSZÁG
ESSEN

Keresztelés: 1999 február 7-én ke
reszteltük Duisburgban Pó'cz Patricia 
Saroltát, ifj. P. János és Molnár Mária 
leányát. Isten éltesse a kis Patricia 
Saroltát!

Halálozás: 1999 január 1-én meghalt 
özv. Benkovics Jánosné, született Bo- 
huczki Rozália. Élt 91 évet. Január 8-án 
helyezték örök nyugalomra Szabadkán a 
családi kriptába. Gyászolja leánya, dr. 
Benkovics Mária Essenben valamint 
Szabadkán élő rokonai és ismerősei; 1999 
február 10-én temették Bezdánban Fejes 
Ferencet. Élt 77 évet. Gyászolja leánya, 
Lázók Ferencné és családja, valamint itt 
élő unokái és ismerősei Magyarországon, 
Délvidéken élő gyermekei, rokonai és 
ismerősei. 1999 február 12-én temettük 
Vluyn-ben Stefán Brnolát, özv. Kuzma 
Sándorné fiát. Élt 46 évet. Gyászolják itt 
élő fia, édesanyja és testvére, valamint 
Szlovákiában élő testvére, rokonai és 
ismerősei. Adjon az Úr örök nyugodal
mat nekik!

STUTTGART
A szent keresztségben részesültek: 

Daniela Marié, Hutai Piroska Mária Júlia 
és Stumpf Jörg kislánya Böblingenben, 
1998 december 12-én. Raphael István és 
Medárd, Armand Andree (Scherneck) 
Bernhard és Brigitte ikrei Stuttgartban 
karácsonykor. Andrea, Mutter József és 
Fedor Katalin kislánya karácsony másod
napján Schwábisch-Gmünd-ben. Isten 
éltesse őket szülei és mindnyájunk örö
mére.

Halottunk: Schmidt József, a Magyar
országról kitelepített svábok áldozatos 
szószólója 1998 november 27-én 83 éves 
korában elhunyt. Szentpéteren (MO) 
helyezték örök nyugalomra. Schuszter 
Jánosné született Thesz Anna 66 éves 
korában december 5-én Reutlingen-ben 
elhunyt. Temetése december 10-én volt. 
A Misszió hosszú éveken át hűséges, ked
ves tagja, Bartha Nándorné született Puss 
Erzsébet hosszú betegség után január 19- 
én elhunyt. Temetése január 21-én volt 
Reutlingen-ben. Az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

KIS HÍREK
Megjelent a legújabb Pápai Évkönyv. 

Február 20-án, szombaton délelőtt be
mutatták a Szentatyának az Annuario 
Pontificio (Pápai Évkönyv) 1999 kiad
ványát. A kötetet bemutató Angeló So- 
dano bíboros-államtitkár mellett jelen 
voltak azoknak a hivataloknak vezetői is, 
akik a 2300 oldalas mű szerkesztésében 
és kivitelezésében közreműködtek. VR

A Szentkorona millenniumi körútja. 
A 2.000 január 1-től 2001 augusztus 1-ig 
tartó ezredfordulói ünnepségsorozat idő
szakában valamennyi magyar megye
székhelyre elviszik a Szentkoronát és 
minden érdeklődő megtekintheti majd - 
mondta Nemeskürty István, a millenniu
mi ünnepségek kormánybiztosa. A ter
vek szerint több kiállítást is rendeznek, 
kiadnak olvasó-dalos könyvet gyerme
keknek, amelyet az általános iskolások 
ingyen kapnak meg.

Az Euro és a Forint. A Brüsseli Euró
pai Unió pénzügyi bizottsága több kelet
európai valuta árfolyamát megállapította 
az eurohoz viszonyítva. Egy euro 252,392 
forintot, 4.089, 47 zlotyit és 35.119 cseh 
koronát ér.

Széchenyi-díjjal tüntették ki 
Borbándi Gyulát

Március 15-én - a szokásoknak megfe
lelően - a Parlamentben és az Operaház
ban átadták a hazai művészeti és tudo
mányos elismeréseket, a Kossuth- és 
Széchényi díjakat. A Magyar Köztár
saság elnöke - a miniszterelnök javas- 
lására - többek között a Münchenben 
élő Borbándi Gyula írónak, irodalom
történésznek, szerkesztőnek - az Éle
tünk munkatársának - Széchenyi-díjat 
adományozott. Borbándi Gyula a "Látó
határ”, majd később az „Új Látóhatár” 
főmunkatársa, az utóbbinak megszűntéig 
felelős szerkesztője volt. 1951-től 1984-ig 
a Szabad Európa Rádió munkatársa, 
1979-től a Magyar Osztály helyettes igaz
gatója. (írásaiban irodalomtörténeti, tör
ténelmi és politikai kérdésekkel foglal
kozott és foglalkozik ma is. 1989 óta ma
gyarországi folyóiratokban és lapokban 
is publikál.) Az Életünk szerkesztősége 
melegen gratulál a munkásságát ért elis
meréshez!

Nemzeti Ünnepünk emlékezete 
a bajor fővárosban

München magyarsága Március 15-i fő
ünnepséget 1999 március 14-én vasárnap 
délután tartotta. A nagy aulát megtöltő 
közönség a szavalatokkal, ének-és zene
számokkal tarka műsorban nagy figye
lemmel hallgatta meg Püspök László, a 
Magyar Köztársaság főkonzulja mind
végig gondolatgazdag, mai problé
máinkat is érintő, hazafias sallangoktól 
mentes ünnepi beszédét. A műsorban 
fellépő Regös-együttes néptánc számai 
ezúttal is nagy tetszést arattak. (SZ)

Március 18-án, csütörtökön este a Ma
gyar Katolikus Misszió nagytermében - 
az 1848-49-es szabadságharc leverésének 
150. és Mindszenti Bíboros, hercegprímás 
elfogatásának 50. évfordulója kapcsán - 
Cserháti Ferenc plébános emlékezett meg 
a kettős évfordulóról. A Mindszenty sza
badságharcát és gálád elitélését ismertető 
rész eseményeit filmfelvételekkel is 
szemléltette.

A bajor miniszterelnök Budapesten
Edmund Stoiber bajorország miniszterel

nöke február 22-én látogatást tett Buda
pesten, amelynek során találkozott Or
bán Viktor miniszterelnökkel és Martonyi 
János külügyminiszterrel, majd a délután 
folyamán felkereste Paskai László bíbo
ros prímást, esztergom-budapesti érseket 
is. A találkozót követő sajtótájékoztatón a 
bajor miniszterelnök kiemelte, hogy az 
európai integráció során nélkülözhe
tetlen az irányt mutató keresztény érték
rend figyelembe vétele. Ebben mindkét 
ország vezetői egyetértenek. MK

A doni áldozatokra emlékeztek
A budapesti Mátyás templomban 

Orbán Viktor miniszterelnök jelenlé
tében január 12-én szentmisével emlé
keztek a második világháborúban a Don 
mellett elesett, több mint 140 ezer ma
gyar áldozatra. A katonai tiszteletadással 
megtartott szentmisét Ladocsi Gáspár 
katolikus tábori püspök, több pap közre
működésével celebrálta. Marosi Izidor 
ny. püspök, egykori tábori pap személyes 
visszaemlékezésében felidézte a doni ka
tasztrófát, amelyben a magyar hadsereg 
207 ezer katonájából 140 ezren vesztették 
életüket. A szentmise befejeztével Orbán 
Viktor miniszterelnök, Ladocsi Gáspár 
püspök, valamint a magyar honvédség 
képviselői az áldozatok előtti tisztelgésül 
égő mécset helyeztek el a kápolnában, 
Szűz Mária szobránál. MTI

Fiatal Magyar zeneművészek 
koncertje

A Münchenben tanuló Remiczky Ka
talin március 18-án este a Színház-és Ze
neművészeti Akadémia nagy koncert 
termében mutatkozott be. Három klasz- 
szikus számot adott elő, közülük is kie
melkedett Cári Philipp Emanuel Bach 
„Fuvolára és csembalóra írt D-moll kon
certje, valamint Cári Heinrich Reinecke 
„Undine” című szonátája.. A rézsútfu- 
volán játszó Remiczky Katalint az 
ugyancsak Münchenben tanuló Soltész 
Anikó (csembaló) és Vitályos Balázs 
(zongora) kísérte. A magyar művésznö- 
vedékek szép sikert arattak a kis műértő 
közönség előtt. Gratulálunk (Sz.J.)

MAGYARNAK LENNI *

Magyarnak lenni, tudod mit jelent: 
Magasba vágyva tengni egyre lent, 
mosolygva mint a méla őszi táj, 
nem panaszolni senkinek: mi fáj, 
borongni mindig mint a nagy hegyek, 
mert egyre gyászlik bennünk valami, 
sokszázados bú, amit 
nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani.

Magányban élni, ahol kusza árnyak 
bús tündérekként föl-föl sírdogálnak 
és szálaiból a fájó képzeletnek 
feketefényű fátylat szövögetnek: 
és bút és gyászt és sejtést egybeszőve 
rátérítik a titkos jövendőre.
Rabmódra húzni idegen igát, 
kergetni téged csalfa délibáb.
Én népem, múltba vagy jövőbe nézz: 
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz.

Magyarnak lenni, tudod mit jelent: 
küzdelmet, fájót, véges-végtelent. 
Születni nagynak, bajban büszke hősnek, 
de döntő harcra nem elég erősnek. 
Úgy teremtődni erre a világra, 
hogy mindig vessünk, de mindig hiába, 
hogy amikor már érik a vetés, 
akkor zúgjon rá irtó jégverés. 
Fölajzott vággyal, szomjan, keseregve, 
a szabadító Mózest várni egyre, 
hogy porrá zúzza azt a színfalat, 
mely végzetünknek kövült átkául 
ránknéz merően, irgalmatlanul 
s utunkat állja zordan hallgatag..

Tombolva inni hegyeink borát, 
keserveinknek izzó mámorát 
s míg vérünkben a tettvágy tüze nyargal, 
fölbúgni tompa lázadó haraggal.
S mikor szívünk már majdnem megszakad, 
nagy keservünkben, bús szégyenünkben - 
falhoz vágni az üres poharat...

Én népem, múltba vagy jövőbe nézz: 
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz.

De túl minden bún, minden szenvedésen, 
önérzetünket nem feledve mégsem, 
nagy szívvel, melyben nem apad a hűség: 
magyarnak lenni büszke gyönyörűség... 
Magyarnak lenni nagy s szent akarat, 
mely itt reszket a Kárpátok alatt.
S ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, 
viselni sorsunk, ahogy megvan írva, 
lelkűnkbe szíva magyar földünk lelkét, 
vérünkbe oltva ősök honszerelmét, 
féltőn borulni minden magyar rögre, 
s hozzátapadni örökkön örökre! 
1923 k.

Sajó Sándor (1868-1933)

*
Legutóbbi számunkban tévedésből javítat- 
lanul került kinyomtatásra. Ezért szükséges
nek látszott az egész verset - mely a hazafias 
költészet egyik legszebb darabja - teljes 
egészében újra közölni. Reméljük olvasóink 
megértését.
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APRÓHÍRDETÉSEK

Személy és árufuvarozás Magyarországra. 
Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztól- 
házig. Telefon: D-0049-07034-62580.

Budán közel a várhoz és a metróhoz, modem 
garzonlakás hazalátogatóknak kiadó. Telefon: 
01 341 46 24 vagy 091 743 20 34 (Svájc).

Budai kertes villában újonnan kialakított két
szobás ill. másfélszobás, bútorozott komfortos 
lakások kiadók 40 DM/lakás, naponta. Parkolás 
zárt kertben, Telefon: 00-36 1 202 30 25.

ERDÉLYBE utazás luxus-kisbusszal kívánt 
helységekbe. Ideális nyugdíjasoknak és uta
zóknak sok csomaggal. Utazás Bükkre, Hévíz 
vagy Budapestre. München: Tel./Fax: (D) 089/ 
69 99 85 17, 089/67 056 18 vagy 0172/84 252 88.

BUDAPESTEN, az Andrássy úton, az operá
nál felújított, csendes, másfélszobás lakás 
hazalátogatóknak kiadó.
Telefon: (D) 089/93 78 88.

41 éves, egyedülálló férfi vagyok 14 éves és 
18 éves gyermekkel élek együtt saját házam
ban Keresek hasonló korú hölgyet ház- 
tartásvezetóként. Feltételek: Német nyelvtudás 
középfokon, autóvezetői tudás ill. gyakorlat, 
tudjon jól magyarosan fózni. Nemdohányzó, ez 
fontos szempont! Jelentkezni fényképes levél
ben önéletrajzzal. Viktor PÁL, D-73642 Welz- 
heim, Postfach 1343.

Budapesttől 19 km-re, a budai hegyekben, PI- 
LISJÁSZFALUN 400 Q-öles , körpanorámás 
telken 200 m2-es, sokszobás, új ház eladó. Ára: 
175.000 NDM. Érdeklődni: 0036/26/373-392.

BALATONMÁRIAFÜRDÖN vízparti nyaraló 
eladó. Ára: 80.000 NDM.Érdeklődni:
TT 0036/26/373-392 ill. /30/9718-799.

PALICSON: tóparti telek ca. 2.200 m2 gyü
mölcsfákkal. téglaházzal (ca. 55 m^) eladó. 
Érdeklődni: TT/Fax este 19"-óra után 
(D) 06181/49 16 49 sz. alatt.

NOVI-SAD-on eladó: Ház (3 szoba), egy 
központi fekvésű lakás (3,5 szoba). Érdeklődni 
lehet: Svédországban 16 és 20 óra között: 
•S 0046 / 0 470 - 29817.

„TÉTÉNY” Ungarische Spezialitáten
Kreitntayrstr. 26 - 80335 München

Telefon: (089) 1 29 63 93.
DM

Badacsonyi Szürkebarát 7,80
Debrői Hárslevelű 6,80
Etyeki Chardonnay 8,80
Villányi Kosé, Kékóportó 8,80
Villányi Kékfrankos 9,80
Villányi Cabernet 10,80
Egri Bikavér 7,50
Tokaji Szamorodni 12,50
Tokaji Ásszá 3 puttonyos 16,50
Tokaji Ásszá 4 puttonyos 20,—
Kecskeméti barackpálinka 29,—
Unikum 29,—
Egri cseresznyepálinka 25,50
Diólikőr 0,5 liter 14,50
Címeres barackpálinka 33,—
Sárgabarack-, Málnalikőr 0,5 liter 13,50
Tarhonya, kocka, laskatészta 1 kg 7,—
Májas-, véres hurka, disznósajt 13 —
Tokaszalonna 15,—
Füstöltszalonna 12 —
Friss kolbász 15,—
Házi kolbász 17,—
Téliszalámi 33,—
Szegedi szalámi 30,—
Csabai, Gyulai 27,—

ZENÉS CSALÁDI KABARÉ
Pannónia GbR és a Budapesti Német 

Színház Kft. Rendezésében 
1999 április 17-én 20-órai kezdettel. 

A Reichenbach-i TSV. termében fellép 
NAGY BANDÓ ANDRÁS 

További érdeklődés és helyfoglalás 
a következő telefonszámon: 
Pálinkás Imre 07172-914455 
Szegi Oszkár 07334-920536

Budapest déli határához közel eső, 627 m' 
összközmúves, déli fekvésű építési telek eladó. 
Érdeklődni: 7T (D) 089/67 71 05 vagy Mobil: 
0177/459 86 56 számok alatt.

60 éves édesanyámnak szeretnék melegszívű, 
kedves férfit találni aki szintén egyedül él és 
egy megértő társra vágyik. Jelige: „Még nem 
késő megtalálni a boldogságot”.

NICE-CENTRUM és MONACO-NICE
Vakációs lakás Nizza centrumában, 100 m-re a 
tengertől, még szabad május 1-től szeptember 
30-ig. Ár naponta 600 FF. Nizza-Monaco 
környéki erdőben, szép kilátással, úszó-meden
ce, 2 db apartman szabad a fenti kondíciók 
mellett. ÍT/FAX: (F) 0033-4-93 16 90 89.

Ügyvédi tanácsadás minden jogi kérdésben 
német - magyar nyelven!
RA. PAP Péter, Scheffelstr. 2, D-78224 Singen, 
•B-. 07731/ 94 79 28 vagy 0171 - 467 37 55. 
Fax: 07731/ 94 81 63.

BALATONEDERICS, 1991-ben épült, telefo
nos családi ház melléképületekkel 712 nm-es 
telken eladó! Gáz + csatorna építése folyamat
ban. Telefon: (H) 0036/87-466 505.

ELADÓ BUDÁN, kétszintes, kertes családi 
ház fele: kétszobás + másfélszobás, komfortos, 
egybe is nyitható lakás. ( (H) 00 36-1-202 3025.

Idős emberek és sérült (fogyatékos) gyerme
kek ápolását, gondozását vállalja szaktudással 
és gyakorlattal rendelkező 50 éves független 
nó. Jelige: „Együttérző".

51 éves, 175/72, özvegyasszony megismerked
ne kedves, jólelkú úrral 65 éves korig. Ma
gyarul beszélők előnyben. Minden fényképes 
levélre válaszolok. Cím: Zsuzsanna Heyer, 
D-45721 Haltem, Franz Pholmann Str. 5.

Megjelent Teres Ágoston SJ új könyve: 
Biblia és asztronómia - Mágusok és a csil
lag Máté evangéliumában. Kemény kötés
ben 340 oldal, 55 kép és ábra. Megren
delhető a kiadónál: Springer Orvosi Kiadó 
Kft: H-1327 Budapest, pf. 94. Bolti ára 
590 Ft + portó.

Dr. Schulte - Dr. Frohlindc, ügyvédi tanácsadás 
minden jogi kérdésben.

Schwarz Annemarie, hites tolmács és fordító 
német / magyar nyelven.

Tel.: 0211/44 22 40, Fax: 0211/44 28 16

Református istentisztelet Münchenben a hónap 
minden második és negyedik vasárnapján, 11 

órakor, Reisinger Str. 11

Magunk ügyében
Tekintettel az emelkedő árak-ra és 

munkabérekre, lapunk önköltségét nem 
fedezi már az előfizetési ár. Meg kell 
emelnünk évi 25,- DM-röl 30,- DM-ra az 
előfizetést, 1999 január elsejétől. Az 
egyes szám ára 3,- DM-ra emelkedik, a 
dupla szám 5,- DM-ra. Olvasóink szives 
megértését kérjük.

BEATRIX PANZIÓ H-1021 Budapest, 
Széher út 3. Tel./Fax: 0036-1-3943-730 és tele
fon 0036-1-2750-550. Szeretettel várjuk csa
ládias panziónkban, zöldövezetben, de közel a 
centrumhoz. Szállodai színvonal - zárt autó
parkoló.

Előző kiadványunk sikerén felbuzdulva (15 
ezer szétküldött CD-lemez „A fények a szívem
ből" címmel) megjelentek az új kiadványaink: - 
ÚJ DALOK! AD1 POP: „VÉRZŐ HAZÁ
BÓL” - CD - 14 dal; „ANYÁM ÉDES JÓ 
ANYÁM” - CD - 16 dal; „A JÖVŐ GYER
MEKE” - kazetta 13 dal; „DALOK EGY BE
CSÜLETES SZEBB = JOBB MAGYAR-OR
SZÁGÉRT” - kazetta 14 dal. Megrendelhetők: 
UNGAROBLUES MUS1KVERI.AG: Éva 
Jággi, Friedberg str. 8, CH-4705 WANGEN an 
dér AARE, Schweiz címén. Sofortversand- 
Portofrei/ár: CD DM 20,-/Kazetta DM 10,-vagy 
annak megfelelő papírpénz borítékban.

Szamosi József új könyvei: 
EMLÉKEZTETŐ I. 

Előadások, tudósítások, alkalmi írások - 
Múltidézés - Három játék rádióra - 

magyar cserkészet nyugaton, stb. 155 old.
EMLÉKEZTETŐ II

Megemlékezések, arcképek 
Erdélyi József és költészete - 
Emlékeim Győrffy Istvánról - 

Magyar zarándoklatok Máriacellbe stb. 
220 old.

Tisia - München 1997 
SZERELMES NAPLÓ - 
DE HOGYAN TOVÁBB?

Napló 1946-ból, levelek, képek, rajzok 
Tisia München 1997

Egy-egy könyv ára portóval 30,- DM 
(csekken vagy bankjegyben) 

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

Balaton mellett Fonyódon 3 szoba konyha 
1 mellék helyiség új bútorokkal 5000 m’ földdel 
eladó; víztől 3 km-re. Tel. (S) 0046-15731211

Megjelent!
Szent Márton püspök élete 

dr. Szabó József új videofilmje, 
Márton, Krisztus Katonája

30 perc VHS-PAL 
Ára 25,- DM 

Megrendelhető kiadóhivatalunknál.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Magyar Katolikus Főlelkészség 
Landwehrstr. 66 • 80336 München 

Telefon: (089) 5 32 82 88 
Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
E-mail: 08953282-0001@-online.de 

(Ungarische Delegatur)
Felelős kiadó:

a Magyar Katolikus Főlelkészség 
Főszerkesztő: dr. Cserháti Ferenc 

Felelős szerkesztő Fejős Ottó 
A szerkesztőbizottság tagjai: 

dr. Frank Miklós, Ramsay Győző, 
Szamosi József (olvasó és tördelő 

szerkesztő) és Vincze András.

Redaktion und Herausgeber: 
Ungarische Katholische Delegatur 

Landwehrstr. 66 • D-80336 München 
Telefon: (089) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefredakteur: Dr. Cserháti Ferenc 

Verantw. Redakteur: Ottó Fejős 
Abonnement: DM 30,— pro Jahr und 
nach Übersee mit Luftpost DM 45,— 

ELŐFIZETÉS:
Az életünket a helyi magyar lelkészek 

terjesztik,
ők küldik szét, náluk is kell előfizetni! 
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar 

lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 3,00 DM 
Előfizetési ár egy évre DM 30,— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 45,— 

Lapzárta minden hónap 10-én. 
Hirdetéseket csak 10-ig fogadunk el. 

Postbank München: 
Konto-Nr.: 606 50-803 - BLZ 700 100 80 

Katholische Ungarnseelsorge, 
Sonderkonto „Életünk”. 
Erscheint 11 mai im Jahr.
Satz: GRAPHOS GmbH 

Planegger Str. 87c, 81241 München 
Tel. (0 89) 55 34 44

Druck: AMPER DRUCK GmbH 
WERBE-DRUCK Vcrlag Hammerand GmbH 

Hasenheide 11, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. (0 81 41) 61 01 20 
Fax (0 81 41) 60 01 28

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Hirdetési díjak 1996 január 1-től:
Apró-, házassági-, általános hirdetés DM
ára soronként (kb. 40 bető) 7,—
Jelige portóval 7,—
Külön kívánságokat esetenként árazunk, 
üzleti-, nyereséges hirdetések
soronként 10,—
Nagybetös (kétsoros) sor 20,—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásutáni háromszori hirdetés esetén

10 % kedvezmény 
Egymásutáni hatszori hirdetés esetén

20 % kedvezmény
Egy évi hirdetés esetén

25 % kedvezmény.
Hirdetések határideje minden hónap 10-e, 

befizetve!

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL !

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE !

Befizetéseket és átutalásokat postacsek- 
kontónkra kérünk! Kath. Ungarn-Seelsorge 
München - Sonderkonto: Postbank München, 

Konto-Nr.: 606 50-803, BLZ 700 100 80.

KIADÓHIVATALUNKNÁL KAPHATÓ 
VIDEOKAZETTÁK:

Márton, Krisztus Katonája DM
Szent Márton püspök élete.
dr. Szabó József összeállításában.
30 perc VHS-PAL 25,—
Apor Vilmos élete
30 perces film, megjelent Apor Vilmos 
boldoggáavatása alkalmából, magyarul, 
dr. Szabó József összeállításában.
VHS-PAL 25,—
Teréz - egy közülünk
35 perces film, megjelent Lisieux-i 
Szent Teréz halálának 100. évforduló- •
jára. VHS-PAL 25,—
Árpádházi Szent Erzsébet élete 
magyarul vagy németül,
40 perces film, VHS-PAL 25,—
Lourdes
50 perces film VHS-PAL 30,—
Lourdes-i csodák és gyógyulások 
Dokumentumfilm hat csodásán 
meggyógyulttal; 90 perc, VHS-PAL 30,—

KAZETTÁK:
Lourdes és az evangélium, vígasztalások.
Rádiós magyar nyelvű kazetta,
60 perc . 10,—
Lourdes-i üzenet - elmélkedések
dr. Szabó József összeállítása 10,—

KÖNYV:
Lourdes-Bernadett nyomdokain 
(kb. 140 színes képpel) 25,—

Megrendelhető:
Ungarische Katholische Delegatur 

Redaktion Életünk 
Landwehrstr. 66, D-80336 München

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Olcsó áron raktárról - kérje árlistánkat!
JOSEF UDVARHELYI, Tel.: (0911) 4 72 01 50. 

KEPLERSTR. 2, D-90478 NÜRNBERG

HÚSVÉT

Nagypénteken délután sötét felhők szálltak, 
a Golgota hegytetőn a keresztek álltak.
Két lator közt függött, Jézus a kereszten, 
hogy az emberiség bűneiért, ottan meg 

szenvedjen.

Ö ártatlanul vállalt kereszthalált értünk, 
pedig bűneinkért nekünk kellett volna halált 

elszenvednünk 
Jézus halálával adott példát a Hű szeretetnek 
hogy legyen fogalma a szerétéiről, majdan 

az embernek

A holtan függő Jézust néhányon nevették, 
hogy örökre meghalt, tévesen azt hitték. 
De amikor harmadnap jött a Húsvét napja, 
Jézus életre kelt a rideg barlangbal

Jézus ottan örökre legyőzte a halállt, 
és a világ felismerte az igazi Isten Fiát, 
így jöttek rá, hogy Jézus ég és föld királya, 
Aki ismét eljön majd, a földi világra.

Chicago 1998
Fábián Tibor

Határok nélkül
Marosvásárhelyi közhasznú társaság, ame

lyet ifjúsági kezdeményezések felkarolására 
hoztak létre, nemzetközi ifjúsági táborokat 
szervez Erdélyben, Marosvásárhely, Szováta, 
Korond, Gyilkos-tó helyszínekkel, 16 éven fe
lüli fiatalok számára. Munka-nyelvek: magyar, 
román, angol, német, francia.

Főbb tevékenységek: városnézés, néprajzi és 
kulturális felfedező utak a Kárpátokban, beve
zetés hagyományos erdélyi népi mesterségek
be. Kérésre szervezett csoportok számára 
(minimum 8 fő) külön rendeszmények szer
vesése is lehetséges.

Felvilágosítás:
OUTWARD BOUND ROMÁNIA, Piata 
Trandatirilor 55, RO-43 Tirgu-Mures. 
Telefon/Fax: 00-40-65/210-905;
E-mail: office@autwardbound.ro;
Honlap: http://www.outwardbound.ro

• HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! • 
Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk!

A szerkesztőség fenntartja magának 
a jogot, hogy rövidítsen a beküldött 
írásokon, leveleken.

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI 
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kérjük helyi 
terjesztőinkkel (misszióinkkal) ren
dezni! Csak a kiadóhivatalból postázott újsá
gok előfizetését kérjük az „Életünk" müncheni 
postabank számlájára befizetni.

A szerkesztőség

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE !

Kérjük előfizetőinket, hogy a befizetési díj 
összegét US 45,- értékében a Münchenbe, 
a szerkesztőség címére küldjék.
Előfizetési díj egy évre 17,— US $ + 13,- US $ 
portó. A lapot továbbra is Münchenből postáz
zuk.

Beilagenhinweis: Zu dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei. 

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET 
MELLÉKELTÜNK.

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 híveknek: 2000. Ft.; lelkészeknek 
öt intenciós testimónium a kiadóhivatal 
címére.

online.de
mailto:office@autwardbound.ro
http://www.outwardbound.ro

