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FRANK MIKLÓS: (München)

ANGYALOKKAL A HARMADIK
ÉVEZRED FELÉ ?

„A Katolikus Egyház Katekizmusa”, ez 
a közel 10 esztendővel ezelőtt megjelent 
és azóta számos kiadást megért „best
seller”, amelynek célja, hogy II. János Pál 
pápa kívánságának megfelelően felnőt
tek számára összefoglalja a Katolikus 
Egyház tanítását, mindössze két oldalt 
szentel az angyaloknak, annak ellenére, 
hogy a Szentírásban, az Ó- és Újszövet
ségben egyaránt százszámra találhatók 
rájuk vonatkozó utalások, nem is be-

HIVATALOS RÓMAI ÚTIKALAUZ 
A SZENTÉVRE

A Szentszék sajtótermében bemutatták 
a Szentév két hivatalos kiadványát: „ Imád
kozó zarándokok" és „Zarándokok Ró
mában” címmel. A két kiadványt, melyet a 
Mondadori olasz világi könykiadó jelente
tett meg, csak együttesen lehet forgalmazni. 
A művészi illusztrációkkal ellátott köny
vek fordításai a legfontosabb nyelveken 
folyamatban van.

Rómáról számos, történelmi, művészeti 
szempontból magas színvonalú Útikalauz 
kapható, - ennek ellenére szükség volt arra, 
hogy a szentévre megjelenjen egy olyan 
kiadvány, amely jobban tükrözi az Örök 
Város bazilikáinak és emlékműveinek 
vallásos és lelki sajátosságait, utalással a 
jubileum eseményének jelentőségére. A két 
könyvet az a számos szakértőkből, mű
vészettörténészekből, teológusokból, bibli
kusokból álló különleges bizottság szer
kesztette, amelyet erre a célra állítottak fel. 
A „Zarándokok Rómában" összefoglalja 
Róma vallási és lelki történetét. Az egyes 
szent helyek leírásai a történelmi és 
művészeti szempontokon túl tartalmazzák 
a helyhez kapcsolódó szent életrajzát, 
felidézik a kor sajátosságait, ökumenikus 
szellemben a többi keresztény egyház és 
más vallás szentként tisztelt helyeit is. A 
könyvet gazdag ikonográfia, modern grafi
kai ábrázolások, az eligazodást segítő 
térképek, háromdimenziós rajzok, az egyes 
épületek belső keresztmetszetei, kronoló
giai felsorolások illusztrálják. Olyan tájé
koztatást nyújt a híveknek, hogy a világ 
bármelyik részéről is érkeznek, ne érezzék 
magukat idegennek az Örök Városban, 
mindenki hazájában.

Tervezik a két kötet anyagának videoka
zettára való felvételét is, hogy „virtuális” 
utazást tehessenek mindazok, akiknek 
nincs módjukban a Szentév során Rómába 
zarándokolni. A két könyv nélkülöz
hetetlen lesz ahhoz, hogy az Örök Városba 
érkező milliók helyesen megértsék a Szent
év egyes eseményinek, helyeinek jelentő
ségét lelki, történelmi, művészeti és kul
turális szempontból. Két változatban je
lenik meg: egy technikailag színvonalasabb 
s egy olcsóbb, mindenki számára hoz
záférhető kiadásban. Plébániák, vallási 
intézmények, egyesületek stb. legjobb ha 
közvetlenül a Mondadori Kiadónál rende
lik meg a könyvet. Egyébként mindkét vál
tozat 500 színes oldalt tartalmaz. VR/MK 

szélve az első századok egyháztanítóiról, 
akik ezzel a témával behatóan fog
lalkoznak. A kinyilatkoztatás forrásai - a 
Szentírás és a Szenthagyomány - nem 
csak egyöntetűen tanúskodnak egy Isten 
által teremtett, tisztán szellemi lényekből 
álló világ létezéséről, hanem részletekbe 
menően tárgyalják, azok lényegét, fela
dataikat, világrendjüket.

E látszólagos ellentmondás láttán 
felmerül a kérdés: vajon az Egyház a har
madik évezred küszöbén ilyen kevéssé 
tartja fontosnak az angyalok világát, hogy 
a velük kapcsolatos kérdésekre csupán 
két oldalt szán? Vagy talán szégyenli, 
hogy a mi felvilágosult, a technika által 
uralt korunkban, rákényszerül a közvé
lemény által a mesék világába száműzött 
lények valós létezésének hangsúlyozá
sára? Mert igenis, köteles azt az álláspon
tot tartani, hisz Hitvallása és a Zsinatok 
határozatai e téren egyértelműek. A XX. 
század második felének pápái min
denesetre ezt félreérthetetlenül vallják. 
Említsük csak VI. Pált, aki kijelentette: „A 
hatalmas angyalokba vetett hit újra- 
ébredése az Isteni gondviselés újjmuta- 
tása korunk számára.” II. János Pál pedig 
tíz évvel ezelőtt, szokásos szerdai kihall
gatása alkalmával, hat alkalommal fejtette 
ki az Egyház angyalokra vonatkozó taní
tását.

Annyit mindenesetre el kell ismernünk, 
hogy nem könnyű a tiszta szellemi 
lényekkel kapcsolatos mondanivalót vilá
gos és tárgyilagos teológiai fogalmakkal 
kifejezni. És még sokkal nehezebb ezt 
korunk nyelvére lefordítani. Hiszen olyan 
világról van szó, amelyet a mi kifeje
zéseink csak jeleznek, sejtetnek és amely 
leginkább képekkel közelíthető meg - ami 
természetesen félreértésekre adhat 
okot... Ezt pedig az Egyház szeretné el
kerülni, éppen, mert hitének ezt a területét 
igenis fontosnak tartja. Ezt igazolja azzal, 
hogy az angyalok tiszteletét hívei lelkére 
köti, kultuszukat azonban ellenőrzése 
alatt tartja és esetleges kinövéseit meg- 
rendszabályozza. Ugyanakkor a II. Vati
káni Zsinatot követő liturgikus naptár
reform gondoskodott róla, hogy az 
angyalok ünnepei megmaradjanak: a 
három, a Szentírásban névszerint említett 
arkangyalt, Szent Mihályt, Szent Gábort 
és Szent Rátáéit most együtt, egy napon, 
szeptember 29-én, és az Őrangyalokat 
három nappal később, október 2-án ün
nepli szerte a világon. Éppen az Egyház
nak ez a szeptembervégi - október elejei 
angyalok felé fordulása szollgáltat alkal
mat számunkra, hogy megkérdezzük: mi 
indítja arra, hogy az ezredfordulón is még 
aktuálisnak tartsa az angyalok tiszteletét?

Ha erre választ keresünk, mindenek 
előtt azzal kell tisztában lennünk, kivel is 
van dolgunk, ha angyalról beszélünk. 
Semmiképp sincs szó angyalkáról, aféle 
édes kis röpködő kisgyerekről, amilyet az 
ember barokk templomokban láthat, 
hanem hatalmas, megfoghatatlan szelle

mi lényről, akinek láttán az embert félelem 
fogja el - legalábbis ezt tanúsítják a bibliai 
angyaljelenések leírásai. Már Mária is 
megijedt, amikor az angyal köszöntését 
hallja: „Ne félj Mária”- bíztatja Isten 
követe. Félelemre azonban nincs ok, hisz 
az angyal küldetésben jár, Isten üzenetét, 
utasításait közli. Erre utal az „angyal", 
görögül „angelos” szó is, mely küldött, 
követet jelent. Ez a küldetés a Biblia tanú
sága szerint minden esetben az ember 
javát szolgálja. Ugyancsak a Szentírásból 
tudjuk, hogy Isten az angyalokat elsőnek, 
minden egyéb teremtményt megelőzően, 
alkotta és azt is, hogy szellemi lények, 
tehát értelemmel és szabad akarattal ren
delkeznek. Ez az a pont, ahol köztük és 
köztünk hasonlóság áll fenn és így érint
kezni tudunk egymással. A Biblia úgy írja 
le őket, mint akiket Isten szolgálatára 
teremtett, mindegyikükre feladatokat 
bízott és e téren is találunk egyfajta ha
sonlóságot köztük és köztünk, hiszen 
Isten minden embernek is adott valami
lyen feladatot, küldetést, amely értelmet 
ad az életének. Ez nem csak mindegyi
künkre külön-külön vonatkozik, hanem az 
emberiség egészére is, pl. hogy az ember 
hajtsa uralma alá a földet, hogy növe
kedjék és szaporodjék. Hogy milyen 
feladatok hárulnak az angyalokra a kez
det kezdetén, nem tudjuk, de elkép
zelhető, hogy Isten a természet erőit, az 
atomenergia, a fejlődés, az elektromos
ság és a fényenergia egymásra hango
lását, a roppant kozmikus mozgásokat, 
az élet kibontakozását rájuk bízta. 
Gyönyörű gondolat: a Teremtő a teremtés 
művében már teremtett lényekre támasz
kodik. - Mindez így nem áll a Bibliában, 
de vannak ilyen utalások, főként a Jelené
sek könyvében, melyek erre engednek 
következtetni.

Arról viszont olvashatunk a Szentírás 
lapjain, hogy - mielőtt Isten az angyalokra 
bármilyen feladatot bízott volna - szabad 
döntés elé álította őket: az iránta való hű
ségüket, engedelmességüket, szeretetü- 
ket kellett bizonyítaniuk. Egy részük - 
saját képességüktől, hatalmuktól elvakul
tan - megtagadta a szolgálatot. A Biblia 
ezt mint harcot írja le a lázadó és a hű 
angyalok között. Ez utóbbiak élén Szent 
Mihály arkangyal állt, aki a lázadó Sátánt 
más néven Lucifert, a „fényhordozó-t" és 
angyalait letaszította a mélységbe. Innen 
a neve is Mi-cha-él - ki olyan, mint az 
Isten és úgy ábrázolják, mint harcost.

II. János Pál pápa Mihály arkangyal 
jelenlegi feladatairól szólva arra utal, hogy 
ö „az Egyház oldalán áll, hogy védje a vi
lág gonoszsága ellen és hogy segítse a 
híveket az ellenállásban a gonosszal 
szemben”.

A második névszerint ismert főangyal 
Gábriel - Gábor („Isten ereje"), a Megtes
tesülés angyala. Ő lett Isten követe, hogy 
hírül adja Máriának az örömhírt: Isten őt 
választotta Fia édesanyjának. Ettől fogva 
Gábor őrködött felettük és a Megváltás 
műve felett.

Az emberiség üdvösségének tervébe 
kapcsolta be Isten a harmadik arkangyalt, 
Rátáéit is. Neve „Isten orvossága" jelzi, 
hogy feladata a testi-lelki gyógyítás. Tó
biás könyvében ilyen jellegű a szerepe.

IMASZÁNDÉKOK

októberre
1.

Imádkozzunk, hogy az egyetemi taná
rok a hallgatókkal együtt a keresztény hit 
kultúrájának megvalósításáért küzdjenek.

A kultúra művelődést jelent, egy 
bizonyos szokásvilág „művelődés-szintjé
nek" megtartását, majd további kiművelé
sét, a művelődési színvonal emelését a 
generációk által az idők folyamán. Ez 
folyamat, amelyet lehet támogatni, vagy 
elavultnak tekinteni, elhagyni, sőt harcolni 
ellene.

Általános emberei értelemben a kultúrá
hoz tartoznak a művészetek fajtái, a 
tudományok, de az emberi viselkedésmód
ra is mondjuk, hogy kultúrált valaki, vagy 
nem. Ebben az esetben belejátszódik a 
személyiségi fejlődés és érettség, az életta
pasztalatok érett módon való feldolgozása 
és ebből következnek az emberi reakciók 
az egyes élethelyzetben.

Ha az általános kultúrában a hit 
kultúrájának területét vizsgáljuk, látjuk, ez 
nagyjából egyezik a vallásosság szokás
világával és annak értékeivel. Egyezik 
magával a kereszténységgel.

Mégis nehéz az egyetemi hallgatóknak 
(itt nem a teológia hallgatóira gondolok!) és 
a tanároknak a tudományos feltételek mel
lett a hit kultúráját művelni. Nehezíti 
helyzetüket: mindent tudományos mód
szerekkel kell megvizsgálni, alátámasztani, 
bizonyítani, a bizonyításokat lépésről- 
lépésre felépíteni. Ez a hit területén lehe
tetlen, azért hit és nem tudás vagy tapaszta
lat. A hit a szellemiség területén mozog, a 
tudományok a tapasztalati világot mérik 
fel, osztályozzák, határozzák meg.

Egyetemistáknál szokás - nem akarom 
mondani: divat - hogy hitetlennek vallják 
magukat, ugyanakkor jártasak a tudo
mányban.A tényt, hogy ezzel saját szel
lemiségüket és lelkiségüket - ezen a téren - 
tagadják, addig nem ért el szellemi fejlő
désük...

2.
Imádkozzunk, hogy minden megkeresz

telt ember kínálja fel együttműködését a 
közelgő jubileum alkalmából, a hit ter
jesztése művében.

Fogyasztói társadalomban - amiben 
akaratunkon kívül élünk - szokás, hogy 
amit kapunk, elfogadjuk, fogyasztjuk, talán 
élvezzük néha, felhasználjuk életünk 
alakítására. így teszünk a hittel is - feltéve, 
hogy elfogadjuk és valamennyire gya
koroljuk vallásunkat - „elfogyasztjuk” s 
úgy érezzük: minden fontosat megtettünk. 
Mindenki regisztrálja az Egyház(ak) mű
ködésének (látszólagos) hatástalanságát, 
sokan jósolják megszűnését.

A hit és a vallás nem öncélú, azt vallani 
kell, tanúságot tenni róla, terjeszteni egy
szerű tettekkel, tartással, bátorsággal, biz
tonsággal. Az említett hatástalanság azon 
keresztények tehetetlenségét mutatja, akik 
csupán „fogyasztják" a hitet, de nem 
gazdagítják. Mondhatnám: nem teszik 
életükben hatásossá, csupán sopánkodnak: 
az Egyház működése hatástalan. Az 
Egyház mi vagyunk! A megkereszteltek 
egyenként és összességükben. Kérjük Jézus 
segítségét!

Fejős Ottó
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LENNE EGY KÉRDÉSEM... A LIBORI-LAKOMA
A Vatikán és a magyar kisebbségek (3)

A moldvai csángók
Közismert a Kárpátokon kívül élő, 

mintegy 300 000 lelket számláló „moldvai 
csángók" néven ismert magyar eredetű 
népcsoport súlyos helyzete kulturális, 
nemzeti és vallási szempontból egyaránt. 
Különösen fájdalmas, hogy a román 
nacionalista politika szisztematikus el- 
románosító intézkedéseit a romániai ró
mai katolikus egyház Kárpátokon kívüli 
egyházmegyéi nemcsak támogatják, ha
nem annak sikere érdekében semmilyen 
eszköztől - (megfélemlítés, elnyomás, 
megtévesztés) - nem riadnak vissza. 
Tekintve, hogy a csángók túlnyomó több
ségben mélyen vallásos katolikusok, a 
román, illetve románná nevelt klérus szá
mára e téren nincsenek akadályok, annál 
kevésbé, mert a Vatikán mindeddig figyel
men kívül hagyta a csángó magyarság 
többszörösen benyújtott kérelmét a csán
gó nyelvű liturgia és hitoktatás be
vezetésére. Ebből az következik, hogy a 
Szentszék is helyesli Románia nemzetiség
ellenes politikáját.

Válasz:
Tekintve, hogy csak részben sikerült 

közvetlen forrásból részletes és meg
bízható adatokhoz jutnom, információi
mat főleg az új magyar Katolikus Lexi- 
kon-ból merítettem. Ezek a 2. kötetben 
„csángók” ill. „csángó hitélet” címszó 
alatt találhatók.

Eszerint „egyetlen magyar népcsopor
tunk sem kapcsolódott olyan szorosan 
össze felekezeti hovatartozásában, sehol 
sem fedi egymást annyira a népi és a 
vallási azonosság, mint a moldvai csán
góknál: Moldvában, aki magyar, az kato
likus, s aki katolikus, az magyar, vagy 
magyar származású”. - „A Vatikán 1622- 
ben missziós területté nyilvánította 
Moldvát, s kivéve a magyar egyház
szervezetből, a Propaganda Fide (a Hit
terjesztési Kongregáció) alá rendelte, 
mely elsősorban olasz és lengyel papokat 
küldött. A lelki nyomorúsághoz járultak 
a török és tatár hadak pusztításai, a nyo
mukban járó éhínségek és járványok, 
amelyek a 16-17. században Moldva 
egész lakosságát pusztították...” Az ide
gennyelvű misszionáriusok tevékenysége 
következtében „végzetesen elszakadt 
egymástól a hívek és a papság nyelve, 
gondolkodása, érdeke.” 1873-ban Mold
va Románia részévé vált. 1886 szept. 29 a 
jászvásári (Jasi-i) szeminárium létre
hozása, tovább nehezítette a csángó né
pesség fennmaradását, amennyiben a 
papnak készülő csángó-magyar gyerme
keket saját népük anyanyelvének, kultú
rájának ellenségeivé, a román nacionaliz
mus szószólóivá és végrehajtóivá nevel
ték („a magyar az ördög nyelve”; „római 
katolikus annyit jelent mint román kato
likus”).

Sajnos ez az irányzat azóta sem válto
zott. A liturgia, a hitoktatás, az ige
hirdetés nyelve kizárólagosan a román, 
gyónni is csak románul lehet. Ez a szo
morú helyzet, amelynek kialakulásában 
lényeges szerepet játszott egyrészt Róma 
értetlensége a csángóság népi jellege 
által átjárt vallásossággal szemben, más
részt a román politika szembenállása a 
kisebbségek kultúrájának megnyilvá
nulásaival. Hibáztatható ezen felül a 
magyar nemzetiségi-kulturpolitika is, 
mely csak hébe-korba és akkor is nem 
megfelelő határozottsággal lépett fel a 
csángóság érdekében.

A Szentszék - és ezt nem lehet figyel
men kívül hagyni - bizonyos kérdések
ben nem intézkedhet a román kor
mányzat beleegyezése nélkül: a fennálló 

diplomáciai kapcsolatok erre kötelezik. 
Ilyen a csángó kérdés is, amely belpoliti
kai ügy a román politikusok nézete sze
rint.

Ezen az áldatlan és a kereszténység 
alapelveivel összeegyeztethetetlen álla
poton csak a helyileg illetékes főpásztor 
változtathatna. De a csángó magyarság 
hiába kérte a szintén csángószármazású 
jászvásári katolikus püspöktől, Petru 
Ghergheltől (Gergely Pétertől), hogy 
engedélyezze a magyar liturgiát. Az 
ilyenértelmű 1990-ben, 91-ben, 96-ban, 
majd 98 februárjában és májusában írt 
beadványaikra a püspök még csak nem is 
válaszolt, egyetlen alkalom kivételével, 
amikor válasza határozott „nem” volt. 
Az egyház jászvásári főpásztora, aki 
Jézus példabeszédét a Jó Pásztorról 
különös módon értelmezi, - mint kétszáz 
év óta valamennyi elődje - arra törek
szik, hogy a csángók mielőbb beolvad
janak a nagy román tengerbe.

Van-e valamilyen kilátás arra, hogy ez 
a szándék meghiúsuljon és a csángók 
megtarthassák nyelvi, kulturális és népi 
identitásukat? Úgy gondolom, hogy van. 
Románia felvétele az Európai Unió 
népei közé a kisebbségek alapvető joga
inak tiszteletben tartását feltételezi, a 
csángókét is. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a katolikus egyház és a magyarság 
ne tegyen meg mindent annak érde
kében, hogy a csángók már most azok
nak a jogoknak birtokába jussanak, ame
lyeket elvakult nacionalista egyházi és 
világi körök megtagadnak tőlük.

Frank Miklós

ANGYALOKKAL...
A vezércikk folytatása az 1. oldalról

Ha Mihályban a Teremtés védelmé
ben, annak elpusztítása ellen küzdő har
cost látunk, Gáborban a Megtestesülés 
és Megváltás művének őrét, akkor Rátá
éit úgy tekinthetjük, mint a beteljesülés 
angyalát, aki Isten gyógyító szeretetében 
mindent egyesít.

Még egy szót az őrangyalokról. A 
Szentírásból tudjuk, hogy Isten minden 
ember mellé angyalt rendelt, mintegy úti
társként, hogy védje, támogassa, testileg, 
lelkileg egyaránt. Ez persze nem jogosít 
fel könnyelműségre, nem ment fel a sze
mélyes felelőség alól pl. a közlekedési 
szabályok betartásánál (egy autóra ra
gasztott öntapadó címkén olvastam: „Ne 
hajts gyorsabban, mint őrangyalod repül
ni tud".) Testi épségünk védelme mellett 
őrangyalunk elsősorban arra ügyel, hogy 
Istennel való kapcsolatunk ne szenvedjen 
kárt. És éppen ez az a terület, ahol ma
napság különösen nagy veszélynek va
gyunk kitéve. Ö, aki ismeri a Gonosz raffi- 
nált módszereit, rámutat a csapdákra, 
felébreszti a lekiismeretemet, segít el
mélyíteni a viszonyt, mely Istenhez fűz. 
Ilyenmódon őrangyalom Isten irántam 
való szeretetének, gondoskodásának 
eszköze, aki az öszszekötő szerepét tölti 
be: ő Isten barátja és egyben az én ba
rátom.

Mindent összevéve a belépés a harma
dik évezredbe semmiképpen sem teszi 
feleslegessé, túlhaladott állásponttá az 
angyalok tiszteletét. Elég körülnézni a 
világban, elolvasni egy újságot, megnézni 
egy tv-adást: a gonoszság, a gyűlölet, a 
hazugság, a csalás, az erkölcstelenség 
minden válfaja szennyvíz áradatként tör 
be életünkbe és nincs, aki gátat vetne ne
ki; ellenkezőleg mintha mindenki azon 
dolgoznék, hogy a még megmaradt gáta
kat átszakítsa. Az embernek az az érzése, 
hogy a sötétség hatalmai koncentrikus tá-

A paderborni egyházmegye alighanem 
legrégibb hagyománya az úgynevezett L i - 
bori-lakoma. A püspökség védőszent
jéről, Liboriusz-ról elnevezett össze
jövetelt - írásos bizonyítékok szerint - 
először 1149-ben rendezték meg. Idén is, 
akárcsak az elmúlt években, 200 közéleti 
személyiséget hívtak meg a paderborni 
városházán rendezett lakomára, amelynek 
bevételét ezúttal is jótékony célra fordítot
ták. Az ünnepi beszédet Philipp Jen
áin ger, a német törvényhozás korábbi 
elnöke, majd a bonni kormány vatikáni 
nagykövete tartotta.

Jenningeraz alap vető értékek eu
rópai kartájának kidolgozását 
szorgalmazta. Mint kifejtette, az er
kölcsi értékek, alapvető jogok és játék
szabályok felsorolása mind az Európai 
Unión belül élő országok, mind pedig part
nerek számára hasznosak lennének az 
egymás-mellett-élés zökkenőmentesebbé 
tételénél a tervezett európai alkotmány 
megfogalmazásáig. Az alapvető értékek 
európai kartája az emberi jogokra, a 
szabadságra és az emberi méltóság sért
hetetlenségére épülhet, de magába foglalná

Papi utánpótlás a hazai egyházaknál

A magyarországi egyházmegyei sze
mináriumok adatai alapján a tavaszi és 
nyári papszentelések után csaknem ötven 
katolikus pap kezdi meg lelkipásztori 
tevékenységét s ezzel csatlakozik az or
szágban működő közel kétezer társához. 
Ezekhez a számokhoz hozzájárulnak még 
a férfi szerzetesrendek felszentelt papjai, 
ám ők is legfeljebb csak enyhíteni tudják a 
régóta tartó paphiányt, aminek követ
keztében egyes vidékeken egy lelki
pásztornak hat-nyolc, vagy akár ennél is 
több települést kell ellátnia. A hazai és 
külföldi szemináriumok valamennyi év
folyamán összesen félezernyi - többek

A szekta-kérdés: információs probléma

A különféle szekták terjedése nehezen 
definiálható társadalmi jelenség, kezelését 
nehezíti, hogy vallási kérdésekben nagy
fokú műveltségi hiányosságok tapasz
talhatók. Annak kapcsán, hogy a kormány 
szigorítani akarja az úgynevezett kis- 
egyházak, illetve vallásos köntösben je
lentkező új társulások egyházként való 
elismerését, élénk vitákra került sor. A 
József Attila Tudomány Egyetem (JATE) 
Vallástudományi Kutatócsoportjának ve
zetője, Máté-Tóth András, katolikus teo
lógus, a Magyar Nemzet hasábjain fejtette 
ki álláspontját, amelynek lényegét idéz
zük. Elöljáróban mindjárt leszögezte: „A 
társadalom joga a mindenfajta destrukció 
elleni védekezés, de ugyanígy kötelessége 
a hasznos tevékenységet végző közössé
gek támogatása is.

Máté-Tóth helyesnek tartja, hogy a 
történelmi egyházak számára nyújtott több 
lehetőséggel valódi különbséget tegyenek 
a nagy múltra visszatekintő, illetve az ú- 
jabb vallási közösségek között, de szerinte 
az egyházak bejegyzésének szigorítását 
célzó törvénymódosítás önmagában nem

madást indítanak minden és mindenki el
len, ami illetve aki Isten szeretetre épülő 
rendjét akarja megvalósítani a világban. 
Mi tudjuk, hogy ez végső fokon nem 
sikerülhet. De sikerülhet zavart és bajt 
okozni, számos embert megtéveszteni, 
Istennel szembe állítani. Hogy ez be ne 
következhessék, fontos, hogy személyes 
kontaktus alakuljon ki köztünk és az 
angyalok világa között. Az ő támogatásuk 
teszi lehetővé, hogy egy emberibb 
évezred következzék. ■ 

a nemzeti kisebbségek egyenjogúságának 
szavatolását, a családok támogatását, illetve 
az élet védelmét a fogamzás pillanatától a 
koporsóig, kitérve annak tilalmára is, hogy 
a tudományt bármilyen formában is az 
emberi lény manipulására használják fel. A 
kereszténydemokrata politikus szerint az 
Európai Unió csak akkor élhet valódi 
szabadságban, ha polgárai maradéktalanul 
tiszteletben tartják az említett erkölcsi érté
keket, és az új tagállamoktól is megkö
vetelik ezt.

Az idei Libori-lakoma egybeesett III. 
Leó pápa és Nagy Károly csá
szár találkozójának 1200. évfordulójával. 
Ezen olyan döntések születtek, amelyek 
nagyban hozzájárultak a karoling-korszak 
erkölcsi megújhodásához. Az évforduló al
kalmából Paderbornban nagyszabású 
kiállítást rendeztek a „Karoling-korszak 
kultúrája és művészete” címmel, amelyet a 
nemrég megválasztott német államelnök, 
Johannes Rau nyitott meg. Az ese
ményre 35 bíboros, illetve püspök érkezett 
Paderbornba Európa különböző orszá
gaiból.

Makvári György

között erdélyi, felvidéki és délvidéki - fia
tal készül hivatására, ám tapasztalatok 
szerint sokan „menet közben” meggon
dolják magukat.

A református zsinat világi elnöke, Kál
mán Attila, szerint a hazai református egy
házban körülbelül ezerötszáz lelkész dol
gozik. Statisztikák alapján megállapítható: 
az idősebb korosztály és fiatalok létszáma 
igen magas, de hiányzik a középnemzedék.

A budapesti Evangélikus Teológiai Aka
démia adatai szerint az egyháznak kereken 
kétszázötven lelkésze tevékenykedik az or
szágban, s a teológián jelenleg száznegy
venen készülnek papi hivatásukra. MK 

jelent megoldást. Mindig is lesznek olyan 
közösségek, amelyek bár eleget tesznek a 
formális feltételeknek, mégsem lenne 
kívánatos őket az egyházak között elis
merni. A létszámon túl annak megítélése 
is gondot okoz, hogy az államnak milyen 
mértékben van joga vizsgálni egy vallásos 
közösség híveit, hiszen amíg egy egyház 
nevében nem követnek el köztörvényes 
bűncselekményt, bármekkora társadalmi 
igény is mutatkozik arra, nem lehet meg
fogni a vallásos hittel viszszaélőket. Ezért 
a jogi szabályozáson kívül az oktatási 
rendszerben is meg kellene növelni a 
vallásokról szóló ismeretközlés mértékét, 
biztosítani kellene az egész társadalom 
számára a megbízható információt, illetve 
létre kellene hozni egy, a politikától és az 
egyházaktól független vallási információs 
központot, mely intézmény főként azok 
számára lenne létfontosságú, akik koráb
ban nem álltak kapcsolatban valamelyik 
egyházzal, így vallási nehézségeikkel ezek 
képviselőihez aligha fordulhatnak. MK

Bennünk fénylő csillag 
sírásra görbült a szánk 
mikor a legszebben akartunk énekelni 
gyáva lett bennünk az öröm 
ahogy boldogok akartunk lenni 

induljunk szívünk dzsungelében 
az embert megkeresni 

a jóságot még ma 
el kéne kezdeni

óh bennünk fénylő csillag 
merj már megszületni.

Puszta Sándor (1911-1983)
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Még világítottak a lámpák Budapest 
utcáin, amikor kora hajnalban sokadik 
kárpátaljai útjára indult a Magyar Karitász 
mikrobusza. Az üléseken néhány újságíró 
szendergett. A kihalt országúton gyorsan 
megérkeztünk Debrecenbe, ahol Bosák 
Nándor megyés püspök, a Karitász Alapít
ványának elnöke csatlakozott társaságunk
hoz. A korai felkelést feledtető fekete kávé 
nyomán megtört a reggeli csend a buszban. 
A Magyar Rádió mátészalkai tudósítója 
mesélte személyes élményeit a közelmúlt 
árvizeiről, hiszen ő személyesen számolt be 
a határ mindkét oldalán történtekről.

A határon szinte semmit nem kellett 
várnunk. - Amióta alaposan felemelték a 
benzin árát Ukrajnában, megszűntek az 
állandó torlódások a határon - mondja 
Adányi László, a Magyar Karitász 
főtitkára, akinek kíséretében végiglátogat
juk azokat az építkezéseket, melyekhez az 
árvízkárosultak a segélyszervezettől kap
nak támogatást. - Sokak számára jelentett 
megélhetést a rendszeres magyarországi 
bevásárlás.

Nagyszőlős felé vesszük az irányt. 
Ahogy áthaladunk a falvakon, mindenhol 
téglahegyek tornyosulnak az utcákon az 
épülő házak előtt. - Az építőanyagok nagy 
részét az ukrán államtól kapják a károsul
tak, ezen kívül kamatmentes kölcsönnel is 
támogatják a házak felépítését - tájékoztat 
Nánási Antal, a szőlősi Karitász kiren
deltség vezetője, majd így folytatja: Persze 
mindez önmagában nem elegendő ahhoz, 
hogy fel is épüljön a ház. Kiválasztottuk 
azokat a családokat, amelyek egyedül nem 
képesek újjáépíteni otthonukat. Őket 
támogatjuk. A legváltozatosabb módon. 
Van aki ingyen ajtót, ablakot kap a

BOLDOGASSZONY BURGENLANDBAN
A Fertő-tó melletti Boldogasszony 

(Frauenkirchen) nagyközség 1921-ig Ma
gyarországhoz tartozott. Milyen kár, hogy 
a rendszerváltozás után kiadott kegyhelye
inket ismertető könyvek egyike sem említi 
ezt a Boldogasszonyt, amely a „Mária 
születése” ferences búcsújáró templomról 
és a gótikus „Mária a gyermek Jézussal” 
kegyszobráról vált híressé.

Az 53 méter magas barokk templom 
tornyaiból régen kilenc nagyharang köszön
tötte az érkező zarándokokat. A középkori 
okleveleinkban Zenmaria (Szent Mária) 
néven szereplő falu már 1335-től ismert 
búcsújáróhely. Az eredeti templom a XIV. 
század elején épült, majd a török pusztítás 
miatt 140 évig romokban hevert. Ma lát
ható formájában 1702-ben konszekrálta 
Matyasovszky László nyitrai püspök; épít
tetője Eszterházy Pál nádor, építőmestere 
pedig az olasz Francesco Martinelli. Az 
1659-ben idetelepedett ferencesek részére 
a herceg 1720-ban kibővítette a kolostort 
is.

A háromrészes barokk főoltár két ol
dalán - korinthoszi oszlopok közötti szo
borfülkékben - sujtásos magyar ruhában 
Szent István, lovagi vértezetben pedig 
Szent László magyar királyok életnagy
ságánál nagyobb méretű szobra áll. A 
főoltár közepén díszes baldachin alatt 
látható a templom legnagyobb értéke, a 
XIV. század közepén hársfából készült 
koragótikus, hatvanhat cm magas kegyszo
bor. Az álló Boldogasszony jobbján ülő 
gyermek kezében országalma van - Mária 
balkezében jogart tart. Titkos értelmű 
Rózsa címmel - a nép a kegyszobrot így is 
titulálta - 1697-ben Bécsben Voigh 
Leopold könyvnyomtatónál jelent meg
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közelmúltban létesített asztalosműhe
lyünktől, egyes helyekre önkéntes építő
brigádot küldünk, vagy beszállunk a hely
reállítási költségekbe.

Meglátogattuk Nagyszőlősön a ference
sek által fenntartott Szociális Karitatív 
Központot, ahol ingyenkonyha, gyógyszer
tár és ruharaktár található. Innen látják el a 
környező falvak szegényeit. Ez az in
tézmény fontos szerepet játszott az ár
vízkárosultak számára küldött segély
szállítmányok fogadásában is. Zip László, 
a Központ vezetője végigkalauzol ben
nünket az épületen. A ház maga élő 
történelemkönyv. Egy bolgárkertész haj
lékához építettek hozzá először raktárát, 
majd konyhát, azután emeletet, most pedig 
a gyógyszertár kap új helyiségeket. Mindig 
annyit, amennyit éppen kellett, amire 
összejött a pénz. A kert is megmaradt, min
den négyzetcentiméterén zöldséget ter
mesztenek az ingyenkonyha számára.

Husztra dél körül érkezünk. Koznia 
József, a helyi Karitász-kirendeltség ve
zetője vár bennünket. Parányi irodájában 
alig férünk el. Remek helyi ásványvízzel 
kínál bennünket. - Én önkéntes vagyok - 
meséli. A városgazdálkodási vállaltnál sze
relőként dolgozom. Szerencsés vagyok, 
mert van munkám. Igaz, hogy fizetést csak 
hébe-hóba kapok, több hónappal később. 
Akkor már jóval kevesebbet ér. Minden
hová hívtak dolgozni, valahogy megéltem. 
Amikor jött az árvíz, felgyorsultak az 
események. Majnek Antal püspök atya 
hálózatba szervezte a Kárpátalján meglévő 
Karitász csoportokat és Munkácson mega
lapította az Egyházmegyei Karitászt. A se
gítséget egy fiatalember hangolja össze, aki 
a Magyar Karitász állandó kiküldöttjeként 

magyarul a klastrombán lakó ference
sektől egy kiadvány, a címe szerint Förtő 
mellett lévő Boldog Aszszony csudálatos 
érdemeinek drága Matyóról, és jótéteménye
inek, s lelki, testi üdvösséges orvoslásinak 
egynéhány példáiról eggyűgyűen emlékező 
könyvecske, amely 1655 és 1695 között 170 
imameghallgatás leírását tartalmazza. A 
több mint 500 csodás gyógyulásról a XVII- 
XVIII. században jegyzőkönyveket vezet
tek. Bár a kegyszobor talapzatán 1240-es 
dátum olvasható, a történeti kutatások 
inkább azt látszanak igazolni, hogy 1340- 
1360 között készülhetett. Később, az év
századok során látták el koronával, jogar
ral, országalmával. A környék leghíresebb 
gótikus Madonna-ábrázolásaként számon 
tartott alkotás részletszépségeit a barokk 
kori ruházat teljesen elfedi. Eredetileg a 
fraknói vár kápolnájában állt, 1661-ben 
Kisasszony napján ajándékozta és hozatta 
át Boldogaszszonyba herceg Eszterházy 
Pál. A kegyszobrot ajándékozó, templom
alapító nádor 1675 karácsonyán a követ
kező intéssel fordult utódaihoz: „ Vegyétek 
tudomásul öszszes utódaim, hogy én ezen 
kegyszobor előtt minden vagyonomat fela
jánlottam Máriának, az ég királynéjának. 
Nem tekintem magamat birtokaim tulajdo
nosának, csak kezelőjének

Sopron városa 1740-ben, Komárom 
pedig az 1863. évi földrengés után határoz
ta el, hogy minden évben zarándoklatot 
vezet e kegyhelyre. Rendszeresen érkeztek 
ide búcsúsok Győrből, Pozsonyból, Bécs
ből, Csornáról vegyesen horvátok, szlo
vákok, németek és magyarok.

A törökök 1529-ben elpusztították a 
templomot és kolostort, de épen maradt a 
baloldali mellékoltáron lévő ősi, fára festett 

dolgozik Kárpátalján. Hálózsákban az 
autójában lakik. Ö hozott faxos telefont, 
számítógépet és másológépet a helyi 
Karitász irodák működésének biztosításá
ra a Központjából. Kezdetben gyors 
egymásutánban jöttek a segélyszálítmá- 
nyok. Ezeknek nagy részét Munkácson és 
Nagyszőlősön fogadták és onnan továb
bították hozzánk és a távolabbi falvakba. 
Azután a téli hónapokban élelmiszer
csomagokat kaptunk. 8 kg-os tartós élel
miszert tartalmazó, kis híján 30 ezer cso
mag került kiosztásra, melyből 14 970 sze
mély kapott.

Amikor megszerveztük a csomagok 
szétosztását, minden árvízkárosult körül
ményeit is megismertük. Már ekkor ki
választottuk azokat, akiknek mindene el
pusztult.

Itt Huszton nyolc házat építünk és né
gyet hozunk rendbe abból a pénzből, a- 
melyet a Magyar Karitásztól kapunk. Én 
járok ki minden nap ellenőrizni az épít
kezéseket. Főleg olyan szakembereket 
fogadtunk fel, akikkel együtt dolgoztam, 
ezért nem nagyon próbálnak meg átverni. 
Hidász Ferenc atya a plébánosunk, ő a sző
lősi ferences rendházból jár ki, figye
lemmel kíséri a munkát. Voltak itt holland 
fiatalok is, segítettek az építkezéseken. 
Csodálkoztak azon, miért kell közel 
kétméteres betonalapot emelni és azon 
kezdeni a falazást. Sehogysem értették, 
hogy az ukrán állam olyan típusterveket 
adott ki, amelyeket ha betartanak, a 
következő árvizet összedőlés nélkül bírják 
ki ezek az erődítmények. Olcsóbb 
megoldás, mint rendbehozni a gátakat...

Figyelő

kegykép: a fekete-fehér „Szoptató Madon
na” (Maria Lactans), mely szintén Eszter
házy herceg ajándékaként került a kegy
templomba. Származásáról keveset tudunk. 
1948-ban restaurálták s most teljes szépség
ben csodálhatjuk.

Jordánszky Elek püspök, esztergomi ka
nonok Pozsonyban, 1836-ban kiadott Ma
gyar Országban, ‘s ahoz tartozó Részekben 
lévő boldogságos Szűz Mária kegyelem’ 
Képeinek rövid leírása című munkájában 
is hivatkozik Eszterházy Pál: „Mennyei 
korona” címmel Nagyszombatban 1696- 
ban megjelent könyvére, melyben a herceg 
így ír a Boldogasszony kegyképről: „ezen 
boldogságos Szent Szűz Képéről midőn 
emlékezem, ‘s mivoltát le akarom írnom, 
rettegek elmémben, elégtelen és gyarló tudo
mányomnak ismervén csekély állapotját; 
mindazonáltal ha tellyességgel mindeneket 
eltitkolnék, háladatlanságrúl méltán feddet- 
hetném, a’ aki mind azt a’ miben váltam, 's 
mind pedig amiben vagyok, ‘s leszek is az 
én Istenemtől, a boldogságos Szent Szűz 
esedezése által, ezen csudálatos, ‘s bizo
nyára szent Kép előtt nyertem; kihez képest, 
ha röviden felteszem eredetét 's mostani 
állapotját azon csudálatos szent Képnek, 
talán a’ kegyes Olvasónak terhére nem le
szek. ”

Jordánszky hivatkozott művében leírja 
azt is, hogy Piusz pápa 1779.május 19-én 
kiadott „Pápai Levél által tellyes búcsút 
engedett azoknak a’ híveknek, a’ kik ezt a’ 
Templomot ájtatosan látogatják, és ott az 
Anyaszentegyháznak szándékára elvégzik 
imádságukat, a’ Penitentzia tartás” és az 
Óltári szentségben méltán részesülvén: ezt 
a’ búcsút mindazáltal csak egyszer esz
tendőt által nyerheti meg kiki közzülök.”

Jó volt a történelmi falak között Horváth 
István Mihály ciszterci atya, magyar-

Madridi levél

KÉT PER
Tavasszal hatvan esztendeje vették 

tudomásul nagy örömmel a magyarok, 
hogy Pacelli bíboros államtitkár, aki az 
előző évben pápai legátusként járt Buda
pesten, lett az új szentatya. Mosolyogtak 
az anekdotán, hogy konklávéra menet 
megbotlott és elesett, mire egy szellemes és 
a választás eredményét előre látó bíboros 
megjegyezte: Vicarius Christi in 
terra, Krisztus helytartója a földön. 
Büszkék voltak rá, hogy egy jezsuita, - azt 
hiszem, Gallus Tibor volt, - magyarul 
tanította és megértették, hogy a tárgyas 
igeragozás nehéznek bizonyult.

Utódai azután megmutatták, hogy a 
pápák külseje és stílusa mennyire külön
böző lehet. Sokan talán azt a követ
keztetést vonták le, hogy a küzdő egyház 
mindig olyan főt kap, amilyen éppen kell. 
Mások azonban úgy vélték, hogy amikor 
prófétai vagy vértanú szelleműre lett volna 
szüksége, „nagy diplomatát" kapott.

A közvélemény széles körei előtt XII. 
Piusz nemzetközi szereplésének kérdését 
Rolf Hochhut vetette fel a Helytartó 
című színművével, alig pár évvel halála 
után, 1963-ban. (Spanyolországban nem 
játszották, akkor itt nem lehetett ilyet elő
adni.) Ezt követte Dániel Goldhagen: 
Hitler önkéntes hóhérai című 
könyve, s erre az őszre újabb művet jelen
tettek be: több országban és több nyelven 
egyszerre jelenik majd meg John Cor- 
wellé: Hitler pápája, XII. Piusz 
titkos története címmel. (A francia 
kiadás egy fokkal óvatosabb lesz: A 
Pápa és Hitler, XII. Piusz titkos 
élete.) A sajtó szerint Corwell alapos 
kutatást végzett a vatikáni és más levél
tárakban, de felhasználta több mint hat
van személy „eskü alatt tett" nyilatkozatait 
is.

Alig hihető, hogy bármely pápa ural
kodását, - manapság már nem szoktunk 
ilyenről beszélni, - könnyűnek lehetne 
minősíteni. XII. Piuszé azonban különö
sen nehéznek bizonyult. Fél évvel meg
választása után kitört a második világ
háború, mely annyi fájdalmat okozott és 
áldozatot követelt a harctereken, a civil 
lakosság között, míg a táborokban is folyt 
az irtás. Aztán jöttek a határmódosítások, 
a tömeges kiutasítások, a rendszerválto
zások, - hol a „nyugati demokrácia”, hol 
a „népi demokrácia" bevezetésével, - meg 
a hidegháború. Megtett XII. Piusz minden 
tőle telhetőt abban a végzetes szakaszban? 
Nem bizonyult túlságosan semlegesnek, 
diplomatikusnak? Ami a holokausztot 
illeti, nem volt inkább antiszemita, mint 
náciellenes?

Az utóbbi kérdés kimondottan rossz
indulatú, mint az a feltevés is, hogy mély 
kommunistaellenessége akadályozta más 
diktatúrákkal szemben az erélyesebb fel
lépést. A többi kérdés felvetése viszont 
legalább jogosult, sőt megválaszolása is 
kívánatos. Minden esetre nem szabad 
elfelejteni, hogy a pápa csak hit és erkölcs 
dolgában tévedhetetlen, akkor is csak, ha 
ex cathedra beszél.

Mondhatnánk tehát, hogy most egy
szerre két per folyik, boldoggá avatásáé és 
nemzetközi politikai szerepléséé, s az 
előbbi teszi „időszerűvé"az utóbbit. Talán 
meg is van hozzá a „történelmi távlat", a 
részrehajlatlanság viszont még hiányzik, 
legalább egyeseknél. A baj csak az, hogy 
éppen ezek írnak könyveket a pás tor 
angelicus-ról

Rónai Zoltán

Ságunknak erősítő, Mária-tiszteletünket 
elmélyítő gondolatait hallgatni, az ezred
forduló utolsó Nagyboldogasszony napján.

Udvarhelyi Olivér (Veszprém)
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ISKOLA A FOGADÓBAN
A niederaudorfi Magyar

II. rész

A niederaudorfi Magyar Leánykol
légium célja volt, hogy a Németországban 
élő magyar leányok gimnáziumi tanulmá
nyainak folytatását lehetővé tegye, főleg 
azon leányokét, akik a menekülés miatt 
több esztendős veszteséget szenvedtek. 
Ezen törekvés érdekében az intézet az 
1947-es naptári évben két rövidített 
tanévet zárt: „1947. január 8-án kezdődött 
és június 20-án fejeződött be az első, 1947. 
augusztus 22-én kezdődött és december 
20-án fejeződött be a második iskolai év.” 
1948 első felében még egy (féléves) iskolai 
esztendő elvégzését tervezte az intézet, s 
ezzel többé-kevésbé módot adott arra, 
hogy a közel három éves veszteség 
jelentős részét behozzák a növendékek. 
Ezután normális - 10 hónapos tanév meg
tartását tervezte az intézet.

1947-ben a második iskolai év 39 
tanulóval indult. Az intézet szűkös befo
gadó képessége miatt 28 tanuló felvételét 
kellett megtagadni. „A tanítás és nevelés 
munkáját 1 igazgató, 3 tanár és 1 prefecta 
végezte. Igazgató dr. Ravasz Dezső föld
rajz-történelem szakos gimnáziumi tanár 
tanította a történelmet és földrajzot az 
összes osztályokban. Adelsberger Mária 
latin-görög szakos gimnáziumi tanár latint 
és angol nyelvet az összes osztályokban, 
ezenfelül egészségtant a IV. és VIII.-bán, a 
művészettörténelmet a IV., VII., és VIII. 
osztályokban. Takáts Sarolta gimnáziumi 
tanár tanított mennyiségtant, természet
tant, természetrajzot, vegytant, valamint 
magyar nyelvet és irodalmat a VI., VII., és 
VIII. osztályokban. Takáts Erzsébet 
énekoktató, kisegítő tanár tanította a 
magyar nyelvet a II.-V. osztályokban, 
német nyelvet az összes osztályokban, sőt 
rajzot és kézimunkát is. A filozófiát heten
ként egy órában a VIII. osztályban, Kovács 
Ferenc gimnáziumi tanár bejáró tanárként 
végezte. A r.k. vallású tanulók hitoktatását 
Fekete Géza r.k. lelkész, a ref. vallású 
tanulók oktatását pedig Csia Kálmán ref. 
lelkipásztor végezte szombatonként heti 
3-3 órában. Az intézet nevelő munkájában 
és anyagi életének irányításában a prefec
ta dr. Ravasz Dezsőné, Matolcsy Margit 
fejtett ki tevékenységet”.

Az „Alpenhof” penzióban két nappali 
helyiség és három hálószoba állt a tanulók 
rendelkezésére. Egy-szobában lakott az 
igazgató családjával, egy másik szobában 
az egyik tanárnő. Ezen felül még egy 
gyengélkedő szoba szolgálta az intézet 
céljait. A két másik tanárnő a község más 
épületében lakott. Az említett Jelentésben 
ezeket olvassuk: „A 39 tanuló, az igazgató 
és 5 tagú családja, valamint az egy tanárnő 
részére jutó helyiségek bizony a kívánatos 
fizikális kereteket nem adhatják A két 
nappali teremben folyik délelőtt az 
osztálycsoportokban való tanítás, s 
délután a rendes napi foglalkoztatás. A kis 
háló termekben emeletes ágyakban biz
tosítottuk a tanulók hálóhelyeit. A szűkös 
elhelyezési lehetőségek megsokszorozták 
a nevelők munkáját, viszont benső családi 
együttessé kovácsolták a tanulókat és a 
tanárokat.

Az intézet anyagi életét a németországi 
magyarság nehéz helyzete determinálja. 
Az anyagi élet súlya a fenntartót terheli. A

Magyarország címerét két lebegő an
gyal tartja. Már csak e két angyalban 
bízom. Igaz, ez nem csekélység.

Márai: Napló 1944

Leánykollégium és iskola
fenntartást a Vatikáni Misszió, az Evan
gélikus Református Lelkészi Szolgálat, a 
Magyar Segítő Szolgálat és a Magyar 
Caritas együttesen vállalták.”

Továbbra is komoly problémát jelen
tett a tanulók élelmezése, a fűtés biztosí
tása és a szalmazsákok megtömésére 
szükséges szalma beszerzése, a legszük
ségesebb taneszközök hiánya: „Ilyen lát
szólagos másodrendű kérdések és prob
lémák megoldása rengeteg időt és ener
giát vett igénybe. Ilyen az írógép kérdése 
is. A megszaporodott adminisztráció elen
gedhetetlenül szükségessé tette az írógép 
használatát. A központ ezen a téren saját 
súlyos nehézségei miatt segítségemre 
lenni nem tudott. Végül is Irányi László 
reisach-i magyar úr, volt Szeged városi 
üzemigazgató bocsátotta rendelkezésem
re írógépét”.

Az intézet sok közönyösséget tapasz
talt a német hatóságok részéről, főleg a 
rosenheimi „Schulrat” részéről, de nem 
hiányzott a pozitív támogatás sem, amint 
ez a korabeli Jelentésből kitűnik: „Viszont 
nem lehetünk eléggé hálásak a rosenhei
mi (Jugendausschuss) vezetője, Oster- 
mann Mihály iránt, ki minden úton- 
módon, önzetlen szeretettel, a bajor föl
dön még nem tapasztalt segítő jó szán
dékkal volt támogatónk. Azon felül, hogy 
igazán nagy mennyiségű füzettel, író
papírral, blockfüzet adományozással tette 
könnyebbé helyzetünket, nyitott szemmel 
figyelte küzdelmes életünket. Vasalók 
adományozásával a házi munkák végzését 
könnyítette meg, ablaküveg beszerzéssel 
a nyári vihar alkalmából önhibánkon 
kívül betört ablakok beüvegezését tette 
lehetővé, lombfűrész felszerelés ado
mányozásával hasznos szórakozásra adott 
lehetőséget. Ami talán mindennél meg- 
hatóbb volt, a rosenheimi ifjúsági vezetők 
néhány lelkes tagjával Mikulás napján 
hatalmas hátizsákokkal jelent meg inté
zetünkben. A Rosenheimben rendezett 
gyűjtésből mind a 39 növendékünk szá
mára egy-egy csinos csészét, egy-egy 
blockfüzetet, nagyobb mennyiségű írópa
pírt, egy-egy németországi térképet, 
néhány szál ceruzát, s ezenfelül minden 
leányka számára egy-egy ajándékcsoma
got hozott. Az ajándékcsomag tartalma 
különböző volt. Egyikben varrófelsze
relés hímző pamuttal, másikban értékes 
társasjáték, harmadikban irodalmi értékű 
könyv, negyedikben a kerámia művészet 
egy kis remeke, stb. volt. A megható sze- 
retetet szeretettel és hálás köszönettel vi
szonozzuk”.

Az intézetben nagy gondot fordítottak 
a vallás-erkölcsi nevelésre: „A r.k. vallású 
növendékek a helyi karmelita kolostorban 
minden vasárnap tanári felügyelet mellett 
vettek részt a miséken. A gyónás és az 
áldozás szentségével sűrűn éltek. A pro
testáns növendékek részére az év folya
mán dr. Segesváry Lajos, Nagy Ernő, Csia 
Kálmán (ki a hitoktatást végezte) és 
Kovács Margit diakonissza tartottak 
időnként istentiszteleteket, s bibliaköri 
órákon mélyültek el hitükben. Ezen felül 
napi munkánkat imával kezdtük és zár
tuk, az étkezéseket asztali áldással kezd
tük és fejeztük be.

A hitoktatás azonban némi kívánni 
valót hagyott. Különösképpen áll ez a 
megállapítás a r.k. tanulók hitoktatására. 
Az év elején hosszú ideig nem kaptunk 
hitoktatót. A múlt évadban Vincze Mihály 
tisztelendő úr végezte a hitoktatást, a 
folyó évadban azonban nem vállalta 
ennek a munkának a végzését. A kezdeti 
nehézségeket fokozta az, hogy a megin

Minden év tartogat számodra egy kü
lönleges napot, a születésnapodat. Akkor 
te vagy a központ, az ünnepelt, aki 
barátaid körében örömtől sugárzol. De el 
tudod-e képzelni úgy ezt az ünnepet, 
hogy a meghívott barátok közül senki 
sem jön el? Az lenne csak igazi ün
neprontás. Mi lenne a közös örömökkel, 
az emlékfotóval, az előre kitervelt tár
sasjátékkal, a sok finom sütménnyel. Még 
belegondolni is rossz.

Október 10-én a templomban Jézus 
egy hasonló helyzetről mond példa
beszédet. Eszerint egy király a fiának me
nyegzőt rendez, de a meghívottak nem 
mennek el, hanem inkább ügyes-bajos 
dolgaik után futkosnak. A királyi me
nyegző szerintük csak idő- és energia- 
pocsékolás lenne, mely boldogulásuk 
útjában áll. így a lakodalmas ház végül

FIATALOKNAK
Az évközi 27. vasárnapon olvassuk 1za

jás próféta könyvéből: „... Mit kellett volna 
még tennem a szőlőmmel, mit nem tettem 
meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt terem
jen, hát miért hozott csak vadszőlőt?"

Egyszer egy földműves új, szőlőtermesz
tésre alkalmasnak látszó földet vásárolt. 
Talán nem volt minden tekintetben kifogás
talan a fekvése, a földje is soványnak - szi
kesnek látszott, de mégis bátran, lelkesen 
azt gondolta: Tervszerű telepítéssel, a kör
nyéknek megfelelő fajtával, tudatos met
széssel és trágyázással minden rendbe 
jöhet... Szorgalmasan munkához látott és 
minden, a szőlőben munkával eltöltött óra 
után nőttön-nőtt lelkesedése, az eredmény 
feletti öröme. Annál nagyobb volt félelme a 
ködös, nedves-fülledt napokon, a fagyos 
éjszakákon: jaj, csak valami baj ne érje - 
imádkozott aggodalommal a szívében.

Néhány év múlva eljött az idő, hogy a 
tőkék termőre forduljanak. Az első fürtök - 
már valami gyanús - de várjunk, várjunk 
az első szüretre, a must ízére...

Minden a helyén, látszólag minden kész. 
S azután a rettenetes csalódás: a must ecet
tel is felér, abból bor soha ki nem forr...

duláskor személyes kérésemre ígéretet 
tett arra, hogy a tavalyi munkát folytatni 
fogja, s csak két hét múlva, mikor ismételt 
hívásomra nem jött, jelentette ki, hogy 
nem tud szolgálatunkra lenni. Hosszas 
utánajárás után végre Fekete Géza tiszte
lendő úr vállalta a hitoktatást.”

A nevelő munka kiegészítése céljából 
alakult meg az intézet kebelében a 
„Cecey Éva” leánycserkészcsapat.

A. tanítás munkája osztálycsoportok
ban folyt. Jól átgondolt heti órarend sze
rint, a tantervben megszabott anyag tan
menetszerű felosztásával az alábbi osz
tálycsoportokban folyt a tanítás. Első 
osztálycsoport a II. és III. osztály, a 
második a IV. és V. osztály, a harmadik a 
VI., VII. és VIII. osztály tanulóiból állott. 
A tanítás a két nappali teremben a 
délelőtti órákban folyt. Bizonyos nehéz
séget jelentett már az is, hogy nem jutott 
minden osztálycsoportra külön terem, 
hanem a második és a harmadik osztály
csoport az egyik terem két sarkában vé
gezte munkáját. A tanárok és az ifjak 
alkalmazkodása az adott helyzethez még
is jól megoldotta a kérdést. Az előírt anya
got az idő rövidsége kívánt összevonással 
minden tárgyból befejeztük. (...) Az 1947. 
évi augusztus-decemberi hónapokban 

nem a meghívottakkal, hanem idegenek
kel telikmeg. Furcsa nem?

Vajon mit szándékozik Jézus ezzel a 
példabeszéddel elérni? Egész biztos, hogy 
figyelmeztetni akar minket. Mégpedig ar
ra, hogy mi is nagyon könnyen a meg
hívott, de a menyegzőn meg nem jelenő 
vendégek szerepét vállaljuk magunkra. 
Isten meghív minket, hogy boldogulásun
kat az ő „lakomáján”, vagyis nála keres
sük. Csakhogy mi néha az ő társaságát 
terhesnek találjuk. A „lakomának" örven
denénk, de a házi-gazdának nem. Boldo- 
gítóbbnak tartjuk, ha nélküle szerezzük 
meg a jó iskolai bizonyítványt, a biztos 
munkahelyet, a szórakozást, a barátokat, 
a gazdagságot... Ilyenkor viszont ne 
csodálkozzunk, ha boldogságunkból hiá
nyozni fog az a rész, melyet csak Isten tud 
megadni nekünk. János atya

Izajás éneke barátjának a szőlőjéről. 
Tudjuk ki a hatalmas barát: Isten. Szőlője: 
Izrael, a választott nép... Isten mint jó 
szőlősgazda mindent, de mindent megtesz 
a bőséges termésért, a szívet-lelket melen
gető, vidámságot, boldogságot hordozó 
szűrt borért... Mert Ö ilyen: bőkezű, 
aggódó, féltő. Ő élvezhető-ehető gyümö
lcsöt akar, nem bozótot, tűzre való száraz 
venyigét. Ő ép, egészséges, életre való népet 
és embert óhajt tulajdonául, ahol nincs 
csalódás, fájdalom, „haszontalan termés".

A kérdés kézenfekvő: mi legyen a sző
lőskert sorsa? Vége, nincs tovább? Jöhet a 
csákány, ásó-kapa s a mindent pusztító 
tűz? A próféta nem zárja ki ezt a véget. De 
a remény, a mi reményünk már erősebb. 
Bizalom, hit az Emmánuelben, a Megvál
tóban. Mert Isten nem adja fel. Ő, tudjuk, 
újra kezdi. Újra telepít, öntöz, ha kell 
metsz, aggódik, áld. Mindent amilye csak 
van erre áldoz: egyszülött fiát is. Csak 
virágozzon a szőlős kert, a tőkék hordoz
zanak súlyos fürtöket, amikből majd 
mézédes must csordul. Hiszünk a végső 
sikerben, mert: kedves kertje, aggódva figyelt 
szőlője mi vagyunk..

Pál atya

lefolytatott iskolai év végén vizsgálatot 
tett 39 tanuló.

A niederaudorfi Magyar Leánygimná
ziumban Kálózdy Nándor elnöksége és 
Ravasz Dezső igazgató vezetése alatt és 
az előírt rend megtartásával 1947. decem
ber 18-án érettségi vizsgálatot tett két 8. 
osztályt végzett tanuló.

1948. január első felében dr. Ravasz 
Dezső Magyarországra való hazatérési 
szándéka miatt bejelentette lemondását a 
niederaudorfi magyar leánykollégium 
vezetéséről. 1948. január 15-én Kovács 
Ferenc vette át az intézet ideiglenes 
vezetését. Végleges megbízatását a mün
cheni Magyar Caritas Szolgálattól január 
20-án kapta. Ekkor kapta kinevezését 
Bárány Mária az intézet prefectája is. 
1948. március 12-én az Iskolabizottság 
rendes ülése Münchenben megerősítette 
Kovács Ferenc iskolaigazgatói kinevezé
sét.

1948. áprilisában a bajor kultuszmi
nisztérium dr. Láng Kari Oberstudien- 
direktor, rosenheimi lakost kijelölte érett
ségi biztosul a niederaudorfi iskolában a 
június 22-26-ig megtartott érettségi vizs
gálatokra.

(Folytatás az 5. oldalon)
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ISKOLA A FOGADÓBAN
A niederaudorfi Magyar Leánykollégium és iskola

folytatás a 4.oldalró\

HÍREK -esemenyek

„Az írásbeli tételek felülvizsgálásában 
teljesen igazolta a szaktanárok értékelését 
a három jelölt mind a hét dolgozatánál. 
(...) Mindvégig a legnagyobb érdeklődés
sel és figyelemmel kísérte a jelöltek felele
teit, melyeknek főbb tételeit német fordí
tásban - tolmácsolás útján - és a terminus 
technikusok alkalmazásával értette meg. 
(...) Dr. Láng miniszteri biztos a leg
nagyobb örömmel és őszinte elismeréssel 
köszöntötte az érettségizetteket és továb
bi tanulmányaikban szép jövő iránti 
reménységét fejezte ki előttük - komoly
nak minősített felkészültségük alapján. 
Ugyanakkor elismerésének megfelelő 
jelentés felterjesztését helyezte kilátásba 
illetékes minisztériuma részére” - írja Tar- 
nóczy Alfonz, a Magyar Caritas Szolgálat 
kiküldöttje Jelentésében (1948. június 26.). 
A kiállított érettségi bizonyítványokat a 
miniszteri biztos, a magyar vizsgaelnök, az 
igazgató és valamennyi szaktanár aláírta, s 
azokat a miniszteri biztos a minisztérium
ban való lepecsételés és aláírás végett 
magához vette azzal, hogy visszaérkezé
sükről az igazgatót azonnal értesíteni 
fogja.

Az intézet 3. iskolai éve 1948. február 
15-én 40 növendékkel, Veni Sancte-val, 
illetve református istentisztelettel kezdő
dött. A növendékek száma később foko
zatosan 45-re emelkedett. A negyvenen 
felülieket hely hiányában a külső tanuló 
teremben helyezték el éjszakára tábori 
ágyakon.

A tanítás naponta de. 8-12-ig folyt. Az 
énekórák du. voltak. A III.-IV., az V.-VI. 
és a VII.-VIII. osztály tanítása közösen 
történt a tanszemélyzet 5 tagjának és 
2 hittanárnak közreműködésével.

A római katolikusok vasár- és ünnep
napokon a reisachi karmelita templomba 
jártak szentmisére, amelyen az igazgató 
orgonakísérete mellett a tanulók mindig

DREZDAI ÜNNEPNAPOK

Egy német mondás szerint: „Örüljünk, 
hogy megint van alkalom valamit ünnepel
ni”. Drezdában most egyszerre több dolgot 
is ünnepeltek: három napon keresztül, 
augusztus 20-tól 22-ig, péntek, szombat és 
vasárnap. Volt az Óvárosi-, az Elbaparti-, és 
a Gőzhajó ünnepség. Ehhez jött még 
nekünk külön Szent István király ünnepe. A 
drezdai ünnepségeket is magyar részvétellel 
tartották meg. Az ottani Magyar Klub elnö
kének, Farkas Károlynak sikerült 60 méter 
Elba-partot „magyar kézre keríteni” és az 
Elba Gőzhajó Társaság legnagyobb hajóját, 
az „Erős Ágost”-ot (August dér Starke) a 
Magyar Köztársaság részévé tenni, ha csak 
három napra is. Mert a hajón magyar 
konyha volt, magyar személyzet szolgált fel, 
magyar zenekar játszott és magyar tánccso
port táncolt. És a hajón három napon 
keresztül a háromszinü magyar nemzeti 
zászló lobogott. A Berlini Magyar Turista 
Hivatal kirendeltségével közösen rendezett 
ünnepségen minden volt, ami az ilyen 
ünnepséghez szükséges: lacikonyha, sör
kimérés, magyar kenyér, magyar néprajzi 
kirakodóvásár. Volt itt fafaragó-, tányér
festő-, fazekas mester, meg voltak népvise
let- és babakészítő népművészek. Cigány
zenekar játszott és a turista hivatal szóró
lapokat osztott a magyar gyógyfürdők 
vonzerejéről. Mint magyarnyelvű újság, ott 
volt a Népszabadság legújabb-, valamint az 
Életünk két utolsó száma. Ezenkívül kap
hatók voltak a strandon a németnyelvű 
Pester Loyd és a Budapester Zeitung friss 
számai.

énekelhettek 1-2 magyar egyházi éneket. 
Ilyenkor a növendékek jelentős része 
áldozott. Vallásos buzgalmukkal kivívták 
mind a karmeliták és a helyi plébános, 
mind a helyi lakosság elismerését.

Május és június hónapban minden este 
7-kor a ház lakói, orgonakísérettel és 
énekléssel egybekötve elvégezték a loret- 
tói, ill. Jézus Szíve litániát a niederaudor
fi templomban. A megjelenés nem volt 
kötelező, de naponta még rossz időben is 
számosán mentek el erre a leányok 
közül. Ugyancsak önként vállalkozók 
eljártak első péntekeken a 1/2 7 órai 
szentmisére. Május 27-én Kótai Zoltán 
pápai delegátus 9 növendék bérmálását 
végezte el ünnepélyes magyar mise 
keretében. Közreműködött az igazgató 
orgonakíséretével Búza Gábor hegedű
művész s a leányok énekkara. A dele
gátus tiszteletére délutáni ünnepséget 
rendeztek.

A protestáns hittantanítást március 
közepéig dr. Csia Kálmán, attól kezdve 
Nagy Ernő végezte szombatonként 2 óra 
keretében.

A valláserkölcsi nevelést ökumenikus 
szellem jellemezte. Valamennyi növendék 
reggel és este, tanulás és evés előtt és után 
együtt imádkozott. Az. igazgató szomba
tonként 8-9-ig az otthoni osztályfőnöki 
órának megfelelő igazgatói óra 
keretében valamennyi leánynak elméleti 
és gyakorlati erkölcstani kérdésekről 
beszélt. Ha véletlenül nem érkezett meg a 
protestáns hittanár, éppen a protestáns 
növendékekre való tekintettel, katolikus 
dogmatika helyett etikai tanítás folyt. A 
református hittanár és az igazgató 
kölcsönösen hospitáltak egymás óráin.

A harmadik folytatás és befelyező rész 
következő számunkban.

Augusztus 20-át ökuménikus istentiszte
lettel ültük meg. A Miasszonyunk templom 
altemplomában majdnem száz hívő jött 
össze, hogy István királyunkról két nyelven 
emlékezzen: a németnyelvű prédikációt dr. 
G. Weber nagytiszteletű asszony, a drezdai 
Ökuménikus Információs Központ veze
tője tartotta. Témáját Pál apostol gala- 
tákhoz írt leveléből vette: „Mindnyájan 
egyek vagytok Krisztusban”-, magyarul 
Nagy Iván, a Berlini Magyar Szent 
Erzsébet Egyházközség vezetője prédikált, 
Máté evangéliumából merítve témáját: „Ti 
vagytok a föld sója, ti vagytok a világ vilá
gossága". Négy német ének mellett két 
magyar ének hangzott el, az „Ahol vagy a 
magyarok tündöklő csillaga", valamint a 
„Győzelemről énekeljen." A. németek nagy 
csodálkozására az istentisztelet a magyar 
Himnusszal fejeződött be. Sokak szemében 
könny csillogott a himnusz hallatára.

A magyar külügyminisztérium október 
elsejével bezárja a drezdai főkonzulátust. 
Pedig Bajorország mellett Szászország a 
legfontosabb német tartomány, ahol kul- 
túrális és gazdasági okokból is jelen kell 
lennie Magyarországnak. Nem mellékes, 
hogy Drezdában van magyar klub és 
magyar ovoda. Ez másutt is van. De hol van 
olyan, ahol a Magyar Klub vezetője 
rábeszél egy német pékséget, hogy magyar 
kenyeret süssön? Otthon is ritkán lehet 
olyan jó izű magyar kenyeret enni, mint 
Drezdában!

Nagy Iván, Berlin

Frank Miklós - pápai prelátus
II. János Pál pápa dr. Frank Miklós 

atyát, a Magyar Karitász országos igaz
gatóját, az Életünk szerkesztőbizott
ságának tagját, tb. pápai prelátussá ne
vezte ki.

A kinevezésről szóló okmányt Se
regély István egri érsek, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar elnöke, szeptem
ber 9-én nyújtotta át a kitüntetettnek 
Budapesten a Püspökkari Titkárságon, 
Takács Nándor székesfehérvári me
gyéspüspök, a Magyar Karitász püspök
elnöke, Bosák Nándor debrecen- 
nyiregyházi megyéspüspök, a Magyar 
Karitász Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, valamint a történetesen Magyar
országon tartózkodó Kada Lajos érsek, 
madridi apostoli nuncius jelenlétében.

A Szentatya Ázsiába készül
Joaquin Navarro-Valls szentszéki ügy

vivő a pápa nyaralóhelyén, Les Combé
ban újságírók előtt közölte, hogy II. János 
Pál pápa november végén valószínűleg 
Ázsiába utazik az Ázsiai-szinódus ünnepi 
lezárására s a megbeszélések eredménye
inek ünnepélyes kihirdetésére, amint ez a 
többi földrészen is történt. A szentszéki 
szóvivő azt is hansúlyozta, hogy a pápa 
már jó ideje gondol egy iraki zarándok
úira, az egykori mezopotámiai Úr városá
ban. „Milyen jó lenne, ha a káldeai Úr-ba 
(Ábrahám szülőhelyére) elkísérnének Áb
rahám leszármazottai, zsidók és muzel- 
mánok is”- fogalmazta meg a pápa a gon
dolatait. MK

Belgiumi Magyarok zarándokúton 
Homokkomáromba

Liége és környékének népes magyar 
csoportja indult el zarándoklatra július 13- 
án a zalamegyei homokkomáromi kegy
helyre. Ez a szép, erdőkoszorúzta búcsú
járóhely Nagykanizsa mellett, minden 
hónap 13-án 45 falu népét hívja engesztelő 
zarándokútra. Az út és a program nem kis 
áldozatot igényel a résztvevőktől. Gyalog
szerrel, kocsival, buszokkal érkeznek a 
zarándokok. Már du. 4 kor 8-10 pap 
gyóntat, 5 órakor keresztét a templom 
körül, 6 órakor ünnepi mise - ezen Dobai 
Sándor főlelkész, a zarándoklat vezetője 
tartott szentbeszédet, 7 órakor szentségi 
körmenet, kétszer: a templom alsó és felső 
szintje körül járva, majd a kisgyerekek 
megáldása a Szent Félix ereklyével. 
Mindegyik felemelő élmény. A fiatalok 
gitár-kisérte éneke egy órát tölt ki a temp
lomban, ezt követi a felnőttek szent- 
ségimádása. Éjfélkor van a záró szentmise. 
Van, aki reggelig folytatja a szentségimá- 
dást az ősi templomban. Bizony érdemes 
oda egyszer eljutni és a buzgó engesztelő 
zarándoklatot elvégezni.

(Liége-i Lelkészi levél)

A millenniumi zászló
Elkészült a millenniumi zászló minta

példánya, amelyet Göncz Árpád köz
társasági elnöknek Orbán Viktor minisz
terelnök mutatott be jelképes jóvá
hagyásra. A köztársasági elnök a Millen
niumhoz méltónak találta a zászlót, mely 
fehér selyemből készült nemzetiszín 
szegéllyel, rajta a koronás címer, alatta 
egyik oldalon tölgyfa-, a másikon cserfa
levéllel. Tervek szerint 2000 január 
elsejére minden település számára el
készül a zászló, amely a polgármesterek 
szobáját díszíti majd. A zászlóra az ott 
megválasztott zászlóanya köti fel a szala
got, amelyen rajta lesz a helység neve. A 
több mint háromezer zászló elké
szítésére pályázatot írtak ki. MTI

Christliche Visionen 2001)
A fenti címmel szeptember 16-án a 

müncheni Állami Néprajzi Múzeum 
nagyytermében kiállítás nyílt meg 18 
Münchenben és környékén élő magyar 
képzőművész műveiből. Az üdvözlések 
után Püspök László müncheni 
főkonzul nyitotta meg a kiállítást, majd 
dr. Cserháti Ferenc plébános, a 
kiállítás rendezője és szervezője ismertet
te a kiáljítás célját és értelmét. Zenei 
keretként Gál Csaba gitárral kisért 
énekszámokat adott elő. A kiállítás meg
tekinthető október 31-ig.

Borbándi Gyula 80 éves
Őt igazán nem kell bemutatni. Nevét és 

munkásságát határon innen és túl egyaránt 
ismerik és értékelik. Mint a Münchenben 
35 éven át megjelenő Új Látóhatár folyói
ratszerkesztője, és az ugyancsak München
ben működő Szabad Európa Rádió politi
kai kommentátora (Gyulai Ernő néven), 
végül h. igazgatója, vitathatatlan érdemeket 
szerzett a magyarság ügyének szolgálatá
ban. Elismerésként nemrégiben kapta meg 
a legnagyobb magyar polgári kitüntetést, a 
Széchenyi Díjat.

Hely sincs rá itt, írásomnak nem is célja 
sorra venni, kivált is nem érdemben méltat
ni Borbándi Gyula irodalmi tevékenységét, 
megjelent művei magukért kezeskednek. 
Ahogy ő - emigránsként - szembesülni tu
dott a hazai társadalmi, kulturális problé
mákkal egy nehéz, csapdákat rejtő idő
szakban, ahhoz nem kevés politikai 
érzékenység és mértéktartó bölcsesség kel
lett. Borbándi tudta, hogy a nagy problé
mák arra valók, hogy megoldjuk őket! 
Ezért elvégezte a két háború közti ún. népi 
mozgalom - amelyhez erős szálak fűzték - 
történelmi értékelését és könyveiben a 
magyar emigráció életrajzát, valamint 
magyarság és emigráció-, utóbb a postemig- 
gráció, illetve az otthoni változások által fel
vetődő problémák alapos elemzését. 
Mindezek mellett „Magyarok az Angol 
Kertben" címmel bemutatta a müncheni 
Szabad Európa Rádió magyar osztálya 
működését, és közben szerkesztette a 
Nyugati Magyar Esszéírók és Tanul
mányírók két kötetét. Ráadásul még vaskos 
emigrációs Irodalmi Lexikont állított 
össze. Mindez teljes szellemi erőnlétet és 
hallatlan munkatempót követelt. Midig 
csodáltam, hogy Borbándi minden írásá
ban - még a személyét közvetlenül érintő 
események tárgyalásánál is - meg tudta 
őrizni a tudós akríbia szemmeltartása mel
lett a hűvös tárgyilagosságot („a dolgot 
önmagát tekintve"), soha nem gabalyodott 
bele a politika sokszor átláthatatlan 
szövevényeibe, a részleteket egységben 
látta, hogy úgy mondjam: történelmi pers
pektívából szemlélte. Talán nem túlzás 
annak kimondása, hogy Borbándi Gyula a 
II. világháborút követő emigráció hitelt 
érdemlő történetírója lett. Az pedig, hogy ez 
az emigráció - az emigrációk történetében 
ritka fehér hollóként - beteljesítette fela
datát és maradandó nyomot hagyott /hagy 
maga után, ez nagymértékben az ő érdeme 
is A fény mellett mindig látta az árnyékot s 
a borulások után bizalommal várta a 
derengést.

Büszkék vagyunk rá, hogy Borbándi 
Gyula lapunkat nem egyszer tüntette ki 
írásaival. Az Életünk szerkesztősége és 
olvasói nevében mit is kívánhatnék egyebet 
mostani kerekszámú születésnapjára, mint
hogy fiatalos munkabírását, testi-lelki 
egészségét megőrizve, még sokáig betölt
hesse a magyarság szolgálatában, a tehet
sége révén reá háramló feladatokat.

Szamosi József
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SZÁJRÓL-SZÁJRA
Az aradi vértanúkról

KÖNYVESPOLC

Tóth Kálmán költő, aki résztvett a 
szabadságharcban, jegyezte fel Gáspár 
tábornok elbeszélése nyomán á követ
kezőket:

Gáspár tábornokkal kihallgatása 
során udvariasan bántak - kivéve, hogy 
az osztrák hadseregben viselt rangjuk a- 
lapján szólították meg a perbefogottakat. 
{Gáspár tábornok a tizenhármakkal e- 
gyütt volt fogva és az ő ítéletét az övéké
vel együtt olvasták fel.) A magyar hadve
zérek nem voltak akadályozva, hogy a ki
hallgatás előtt az előteremben egymással 
társalogjanak.

Aulichot kivéve, aki rendesen szótalan 
volt és nem nyilatkozott, mindannyian 
azt hitték, hogy majd ide vagy oda in
ternálják őket, vagy legfeljebb - pro 
forma - néhány évre elítélik és csakha
mar megkegyelmeznek nekik.

Megfoghatatlan jóhiszeműség, midőn 
Haynau - Lipótvártól kezdve - amerre 
ment, lövette és akasztatta a sokkal ki
sebbrendű „vétkeseket”.

A tábornokok legnagyobb része egye
nesen királyi parancs folytán lépett a ma
gyar hadseregbe, a politikával nem sokat 
törődött egyikük sem, hanem harcoltak s 
azt hitték, hogy csak katonai kötelessé
güket teljesítették, midőn a magyar zász
lóhoz mindvégig hívek maradtak. Való
színűleg úgy vélték, hogy az osztrák is így 
fog gondolkozni.

Csak a fiatal gróf Leiningen nem volt 
ebben a hiedelemben; pedig ő az angol 
királyi családhoz való rokonságánál fog
va - némi kíméletet is jósolhatott volna 
magának. Odafordult a kihallgatásra 
gyülekezett tábornokokhoz és két kezét 
célzásra emelve, mint aki lő, ezt mondta 
németül:

„Wir werden allé...”
A fiatal tábornok is csalódott... nem 

lövés által, hanem bitófán halt meg.
A kihallgatás alkalmával a táborno

kok komoly méltósággal viselték magu
kat; lehetőleg szótlanok voltak és legfel
jebb olyan mentegetődzéseket használ
tak, melyek elől a kihallgatok kér- 
dezősködései miatt lehetetlen volt ki
térni.

Néhány hadbíró a kihallgatások során 
némi jóakaratot tanúsított és Nagy
sándor ezt Daubek hadbírónak meg is 
köszönte az akasztófa alatt, mikor a ki
végzések során meglátta. Gáspár tábor
noktól az egyik hadbíró a többi között 
ezt kérdezte:

- Harcolt- e ön április 4-e után?
- Nem. - felelte Gáspár tábornok - 

Lábfájásom miatt szabadságot kellett 
kérnem s hadtestemet más tábornok vet
te át.

- És miként fogja ön ezt bebizonyí
tani?

- Hatszáz honvéd van a várban, akik 
erről mind tanúskodhatnak.

- Ezeknek a tanúskodását nem fogad
hatjuk el. De talán megvan a kapitány 
úrnak (Mint már említettem, a kihallga- 
tottakat az osztrák hadseregben viselt 
rangjukon szólították!) a szabadságleve
le?

- Talán megvan az irományaim kö
zött.

A tábornok irományait előhozatták és 
ott csakugyan megvolt a szabadságra bo- 
csájtó levél Görgey aláírásával, elrongyo- 
lódva, alig olvasható állapotban.

A kihallgatás után a tábornokokat 
magánzárkába vitték. Gáspár tábornok 
éppen Nagy-Sándor mellé került. Bár 
vastag fal választotta el őket, hangos be
széddel valamennyire társalogni tudtak.

A fogság napjai lassan, a bizonytalan
ság gyötrelmei közepette teltek. Gáspár 
tábornok szobájának ablakai egy kis 
nyomorult kertre nyíltak. A tábornok 

október 5-én a szokottnál korábban kelt 
föl és az ablakon kinézve iszonyú jelene
tet látott. Uthyka profosz (börtön felü
gyelő) apró pálcácskákat vagdalt a 
lehullott gályákról.

A tábornok átgondolta mi célt szol
gálhat ez a tevékenység és átkiáltott 
Nagy-Sándorhoz:

- Barátom! A profosz a kertben pálci
kákat vagdal, bizonyára megérkeztek az 
ítéletek s halálra szólanak. E pálcikák 
arra fognak szolgálni, hogy az ítélet felol
vasásakor eltörve, lábainkhoz vettesse
nek. Készüljünk barátom, készüljünk!

(Pálcát tör valaki felett = elítéli)
- Ha jól láttad a profosz műveletét 

-válaszolta Nagy-Sándor - én is azt his
zem, amit te mondasz. Azonban csak 
nem visznek egyenesen a vesztőhelyre, 
talán csak meggyónhatunk.

- Nem sok idő tellett bele, midőn 
Nagy-Sándor a falon át ismét megszólalt:

- Engem már hívnak.
Egy negyedóra múlva Gáspár tábor

nokot is fölhívták az ítélet meghall
gatására.

Gáspár csak arra figyelt: van-e az asz
talon pálca? Nem volt...De hátha a had
bíró vagy a profosz kaputjának (férfiak 
viselte hosszú felsőkabát) ujjába van dug
va, mert a végzetes vesszőcskét - gyön
gédségből, vagy a hatás kedvéért - gyak
ran elrejtik.

Felolvasták az ítéletet mely tíz évi sú
lyos fogságra szólt. A hadbíró a fölol
vasás után összecsapta kezét és hálálkod
va mondta:

Óh Istenem! Csak hogy legalább egy 
meg volt menthető!...

Emlékmű a kivégzések helyén

Aztán a kezébe kapva a tábornok sza
badságra bocsájtó levelét, magasra emel
te és izgatottan így szólott:

Ennek a rongynak köszönheti ön é- 
letét! Ennek a rongynak...Óh! Hála 
Isten!

A többi hadbíró, a törzstisztek ekkor 
körülvették Gáspárt, szerencsét kívántak 
neki és bíztatták, hogy fogsága nem lesz 
hosszú, bizonyára kegyelmet kap.

íme, ezek az emberek - akik eszközei 
voltak a tömeges halálos ítéleteknek -ö- 
rültek, hogy egy honvéd tábornok meg
menekült. Hiszen nem is ők ítéltek, 
hanem egy gaz rendszer értelmezésében 
használt paragrafusok, melyeket enyhéb
ben alkalmazni a rendszer szolgái csak 
rendkívüli esetekben mertek. Gáspár tá
bornok a hadbíráktól megtudta társai sorsát; 
mikor pedig börtönébe visszament, Nagy 
Sándor rögtön hangosan kiáltott át neki:

- Zum Strange verurteilt! (Kötél általi
ra ítélve!)

Gáspár tábornok másnap szemtanúja 
volt, mikor hős társait a kálváriára vitték. 
Az ablakon át intett búcsút kezével, 
aztán elfordult a szörnyű jelenettől.

Tóth Kálmán feljegyzéseiben megjegy
zi, hogy ezek olyan részletek, melyek a 
Honvéd menház könyvében „nem foglal
tatnak ”.

A közel százharminc éves szöveget a 
mai magyar nyelvhez közelítette és megjegy
zésekkel ellátta:

válogatta: Ramsay Győző

IPOLYVÖLGYI NÉMET J. KRIZOSZ- 
TOM: MÁRIA KEGYHELYEK MÁRIA - 
ORSZÁGÁBAN. Móczár Béla kiadása. Bu
dapest 1988. Ára 500 Ft.

A könyv az egykori történelmi Ma
gyarországból 132 Mária kegyhely törté
netének leírását tartalmazza. A tömör ösz- 
szefoglalások egyszerű, élvezetes, színes 
stílusban íródtak és a vallási, történelmi, 
művészeti ismereteken túl gyakorlati tud
nivalókat is közölnek. A Mária-kegyhe- 
lyek iránt érdeklődőknek, zarándokoknak 
kitűnő útravaló és kalauz. Az előszó és az 
irredenta címlap a mai politilai rendben 
azonban a magyarságra nézve inkább 
ártalmas és illuzórikus. - sijó -

Megrendelhető a budapesti kiadó címén.

HIVATÁS ÉS HITVALLÁS, 1-2. kötet, 
1024 oldal, Mundus Kiadó, Budapest

Nagy figyelmet keltett Magyarorszá
gon, mindenekelőtt a keresztény értelmi
ség körében, az ifj. Fasang Árpád zongo
raművész és Fodor András genetikus pro
fesszor által szerkesztett két kötetes ta
nulmánygyűjtemény (mérnök, orvosok, 
természettudósok írásai), amely 118 meg
szólaló, közöttük több mint 100 mérnök, 
orvos és természettudós írásait közli az

KIS -HÍREK
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisz

tériuma, Pro Cultura Hungarica emlékpla
kettel tüntette ki dr. Buzády Tibort és a 
müncheni Széchenyi Kört, a magyarságért 
végzett több évtizedes kiemelkedő tevé
kenységéért. A kitüntetést Hámori József 
dr. kultuszminiszter adta át az Iparmű
vészeti Múzeum nagytermében.

Németországban megjelent a „Mar- 
tyrologium Germanicum” első kötete, 
amely a XX. század német katolikus vér
tanúinak állít emléket. 700 vértanú szere
pel benne, túlnyomólag azok, akik a náciz
mus, illetve a sztálinizmus áldozataivá let
tek. Ismertebbek a vértanúk közül a filo
zófus Edith Stein és Bernhard Lich- 
tenberg, a berlini dóm egykori prépostja.

Árpádházi Kinga emléktábla-avatás 
Esztergomban. II. János Pál pápa a len
gyelországi szenttéavatáskor egy Kinga 
királynőt ábrázoló értékes táblát adomá
nyozott a magyaroknak. Az emléktáblát 
július 24-én, szombaton, ünnepélyesen az 
esztergomi bazilikában lévő Szent Kinga 
szobor alá helyezték el.

Botrány egy bácskai katolikus tem
plomban. Az Eszékhez (Ősiek) közeli 
Vörösmart római katolikus templo
mában meghökkentő eset történt. A 
vasárnapi misén - lévén a faluban 16 
horvát család -két nyelven imádkozták a 
Miatyánkot. Magyar pap hiányában 
sokác faluból jött a plébános, aki a 
magyar ima hallatán félbeszakította a 
szertartást és erélyes hangon tudtukra 
adta a hívőknek: „Horvátországban él
nek, horvát kenyeret esznek, ezért 
kötelesek horvát nyelven imádkozni. Ha 
magyarul akarnak, akkor - nyitva a határ 
Udvarnál - menjenek Pécsre vagy más 
magyarországi helységbe.” Maguk a hor
vát lakosok - dicséretükre szolgál - fi
gyelmeztették a papot viselkedése 
helytelenségére, ő azonban belátás hely
ett rendre utasította őket.

Székelyföldön kápolna épül a 
Gyilkos-tónál. A kezdeményezés fél 
évszázadnál is régebbi, ugyanis 1933-ban 
Kós Károly már elkészítette ide egy 
kápolna tervét, de a háború mindent el

anyaorszaágból, a határontúli, illetve 
nyugati magyarok köréből. A gyűjte
ménybe felvett tanulmányok, amelyek lé
nyegében a korábban megjelent és ugyan
csak ifj. Fasang Árpád által szerkesztett 
„Az (magyar) értelmiség hivatása" c. 
kötet szerves folytatását alkotják. Hámori 
József kulturális miniszter a nagy
jelentőségű tanulmánygyűjteményt nem
zetstratégiai alapforrásnak minősítette.

A két kötet ára postaköltséggel 68 DM; 
megrendelhető a Mondus Magyar Egyetemi 
Kiadó címén: H-1537 Budapest 114., Pf_387. E- 
mailcím: werpe9812@mail. matav.hu

KORMOS GYULA: OREMUS, (Mis
kolc,1999, a szerző saját kiadása), 284.0.,ára: 10 
DM, ill. 80 ÖS.

Szentmise bevezetők és egyetemes kö
nyörgések hasznos gyűjteményét kínálja 
Kormos Gyula nyugdíjas lelkipásztor, 
nemrég megjelent „Oremus” című, szép 
kiállítású és könnyen kezelhető könyve. 
Célja a papok munkájának megkönnyíté
se, a hívek tevékeny és gyümölcsöző köz
reműködésének segítése a szentmiséken. 
Lektorálta Koncz Lajos. A könyvhöz 
ajánlást írt Bosák Nándor debrecen-nyir- 
egyházi püskök.

Megrendelhető a szerzőnél: H-3508 Miskolc, 
Szeretet út 15. Tel.: 0036-46-304 542.

sodort. Most Hajdó István gyergyó- 
szentmiklósi római katolikus főesperes
sel három építész újratervezte a kápol
nát, minthogy Kós Károly tervei el
vesztek. A kápolnát a magyar nép új za
rándokhelyének szánják.

Nyugtalanság a Vajdaságban folyó ősz- 
szeírás kapcsán. Az újvidéki Magyar Szó 
című lap tájékoztatása szerint a jugoszláv 
hatóságok kérdőíveket juttattak el a 
hivatalos személyekhez. Az iránt tuda
kozódnak, hogy a megkérdezettnek él- 
nek-e külföldön rokonai, és ha igen, hol, 
mióta és miért. A kérdezősködés már 
csak azért is aggodalomra ad okot, mert 
felidézi azokat a kemény időket, amikor 
a hatalom gondosan számon tartotta, kit 
tart megbízhatónak, kit nem.

Magyar pap Buenos Airesben. Az ar
gentin fővárosban megjelenő Magyar Lel
készség című katolikus lap adja hírül, hogy 
a Buenos Aires-i magyaroknak ismét van 
papjuk. Baltási Nándor pusztasza
bolcsi plébánosnak egy évi ott tartózko
dásra adott engedélyt Takács Nándor 
székesfehérvári püspök. Az argentin ma
gyaroknak évek óta hiányzott a magyar 
lelkipásztor.

Visszatérés a szülőföldre. A túlnyomó
lag magyar lakosságú drávaszögi Vár- 
darócra a háborúban elmenekült lakos
ság viszszaköltözött. A megrongálódott 
házak egy részét, valamint a kultúrházat, 
a tüzoltószertárt és a sportpályát - állami 
támogatás híján - saját erőből állították 
helyre. A templomot egy asztalos kisipa
ros ingyen renoválta. Az alsótagozatos is
kolások tánccsoportja már működik.

Magyar egyesület alakult a horvát ten
gerparton. Horvátországban Fiume (Ri- 
jeka), Pula és Split (régi néven Spalato) 
után Szibenik és környékének magyar
sága egy magyar egyesület alapító köz
gyűlését tartották meg.

Az Adria-tenger partja mentén több 
száz lélekre becsült magyar él szórvány
ban, jóllehet nem őshonosak azon a vidé
ken, henem többségükben a Vajdaság
ból, Kelet-Szlavóniából és a Drászögből 
költöztek oda.

matav.hu
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Msgr. Henkey (Honig) Károly
1908 október 18-án született Miskol

con és ugyanott a Királyi Fráter György 
Gimnáziumban érettségizett. 1926-ban, 
mint papnövendék Rómában filozófiai 
és teológiai tanulmányokat folytatott a 
Collégium Gcrmanicum-Hungaricum- 
ban. A Gergely-egyetemen szerzett dok
torál üst filozófiából, késó'bb teológiából. 
1932-ben szentelte pappá a Germánicum 
kápolnájában Marchetti-Salvaggiani bí
boros érsek. Primiciáját a római jezsuita 
templomban Loyolai Szent Ignác sírjánál 
mutatta be.

Papi életének 67 évét főképpen hittan 
és teológia tanítással töltötte az elemi 
iskolától kezdve egyetemi szintig. 1934- 
ben káplán a Diósgyőri Vasgyárban, 
1935-ben hittanár Nagykállón, majd 
1945-ig Miskolcon a zárdában. 1941-42- 
ben tábori lelkészként Ukrajnában 
szolgált, ezért 1945-47 években börtönbe 
került.

1948-ban jutott ki Nyugatra, először 
Svájcban, majd Angliában volt magyar 
lelkész. Az 1953-54-es években már 
plébános Yarnell-ben (Arizona, USA), 
majd hittantanár Great Falls-on (Mon
tana). 1955-61 között a Notre Dame 
Egyetemen tanított teológiát, 1961-tól a 
Manhattan Colleg-ban (N.Y. állam), 
1963-tól pedig a montreali Loyola Col- 
lege-ban (Kanada). Innen ment nyug
díjba 1977-ben. Mindvégig lelkesen 
támogatta a Magyar cserkészetet. 1969- 
ben a Máltai Rend konventuális káplán
jává-, 1982-ben pápai prelátussá nevez
ték ki. Ugyanebben az évben arany- 
miséjét-, 1992-ben gyémánímiséjét-, 
1997-ben vasmiséjét ünnepelte. Vasmi
séjén részt vett Seregély István egri 
érsek, valamint Miklósházy Attila SJ, a 
külföldi római katolikus magyarok 
püspöke.

Az elmúlt 18 évben békés otthont 
talált a hamiltoni Szent Erzsébet Ottho
nában. Hamiltonban halt meg 1999 július 
30-án, életének 91. és papságának 
67. évében.

P. Hites Kristóf OSB
1913 augusztus 26-án született Csicsón 

(ma Szlovákia). A gimnáziumot a komá
romi bencéseknél végezte, majd belépett a 
pannonhalmi bencés rendbe. A prágai 
Károly-egyetemen teológiai licenciátust 
szerzett, majd a budapesti Pázmány-Péter 
Tudományegyetemen magyar-latin szakos 
tanári képesítést kapott. 1938-ban szen
telték pappá Pannonhalmán. Először a 
soproni bencés gimnáziumban (1941-42) 
volt tanár, majd a komáromi bencés gim
náziumban (1942-44). 1945-48 között ille
gális papi és missziós munkát végzett, a 
benesi dekrétumok érvénye idején a 
magyar fiúkat két éven át éjszaka, 
csónakon vitte át a Dunán Dél- 
Komáromba, hogy ott magyar érettségit 
szerezhessenek.

Magyarországot 1948-ban kényszerült 
elhagyni. Először Kanadában, Lestock- 
ban (Saskatchewan) gondozta a magyaro
kat (1945-51), majd középiskolai tanár
ként működött az USA-ban Clevland-ban 
(Ohio), Newark-ban (N. Y) és Royal Oak- 
ban (Michigan). 1957-ben hat bencés 
társával együtt megalapították a Woodside 
Priory-t Kaliforniában, bentlakásos isko
lával, amelynek 1960-75 között igazgatója 
volt. 1986-tól a San Franciska Bay kör
nyékén élő magyarok lelkésze.

1994-ben hazaköltözött Pannonhalmá
ra. Nagy buzgósággal támogatta a felvi
déki magyarság ügyét. Elsőként kapta 
meg az Esterházy János-emlékérmet.

Alapító tagja volt a Rákóczi Szövet
ségnek és kezdeményezője a Révkomá-

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

ANGLIA 
LONDON

A szent keresztségben részesültek: Grun- 
well Michael és Hajdú Katalin gyermeke 
Sarah Márta, 1999 április 24-én, valamint Tóth 
Alexander Henry, Dcan lan Ross és Tóth 
Ágnes gyermeke 1999 május 22-én London
ban a St. Dunstan’s templomban (Gunners- 
bury). Jeggo Jason Lesli és Funtek Teréz 
Veronika gyermekét Morgan Olivia-t keresz
teltük Luton-ban 1999 június 20-án.

Halottaink: Szitási Béláné, született Hau- 
bernreich Irén, London, 1999 április 25-én, 
78 éves korában,- Csernák Pál (a londoni 
Nagykövetség volt első titkára), Budapesten 
1999 június 2-án, 42 éves,- Jáger Ferencné, 
szül. Galambos Rozália, Sopron, 1999 július 
2-án, 66 éves korában. Nyugodjanak békében!

BELGIUM

A szent keresztségben részesültek Fehér 
Szilveszter és Ádám, F. Denis Szebastián és 
felesége fiai, Gasperich,- Fekete Zoltán, F. Pál 
és Rigó Ágnes kisfia, Luxemburg,- Beck 
Sebastián, B. Károly és Göndöcs Éva kisfia 
Luxemburg. Legyenek hű és boldog keresz
tények életük útján!

Esküvó'k: Örök hűséget fogadtak egymás
nak Horeczky Árpád és Justine Bemard 
Huy,- Borsodi Csabe és Jannick Sárin, H ér
méé,-Mertens Xavier és Halász Christin, 
Villers la Vilié,- Bemard Stephan és 
Embrechts Sophie Licge,- Lapaille Dániel és 
Molnár Mária Harstal,-Kovács Dávid és 
Csapó Sabin, Liege. Éljenek boldogan, 
hűségben és szeretetben!

Halottaink: Roller Mária (örökimádó 
nővér) 84 éves Brüsszelben; Sz. Tóth László, 
Klosz Margit férje, 73 évesen, Chaleroi,- 
Rudics János, 63 éves, Anderlues- Jánosi 
Sándor, 63 éves, Anderlecht,- Magét Júlia 
Vidó, 80 éves, Luxemburg,- Farkas László, 
64 éves; Cerfontaine,- Philipvillc; Major 
Erzsébet élt 39 évet, Hasselt,- özv. Csíki 
Lajosné, szül. Szekeres Angella élt 74 évet, 
Seraing,- özv. Neuhertz Józsefné, szül. Rózs 
Piroska, 85 éves Magnée,- Kubik Lászlóné, 
szül. Szánó Erzsébet, 70 éves Tournai,- Reisz 
József, 69 éves, Eisden,- Molnár Bianka, 
17 éves korában motorbaleset áldozata lett, 
Peer,- Roll Ottó, Steiner Mária férje, 78. éves, 
Angleur;- Lukács János, Baes Mária férje, 
78 éves, Grace Hollongne,- Kosadac Ádám, 
66 éves, Saint Remy,- Krátky József 73, 
Giegler Julianna férje, Genk,- Geng Endre, 
74 éves, Oupaye-ben. Nyerje el Urunknál az 
örök élet örömét!

FRANCIAORSZÁG 
LYON

A keresztség szentségében részesültek: 
Fazio Rémi, F. Serge és Péter Edith fia 
Cessieu-ben,- Herbert Roxan és Gábriellé, 
H. Aldric és Tömör Anne-Claire leányai 
Grenoble-ban; Vastag Vince, Ste Foy-les- 
Lyon, Pétéit Malaury, P. Erié és Gulyás 
Veronika leánya Chaponnay-ban,- Faye 
Attila, Tóth Csilla kisfia, Ste Foy-les-Lyon,- 
Buaud Alexandra, B. Serge és Elek Brigitte 
leánya Villeurbanne-ban,- Cavalli Timothée, 
Francois és Gyorgyovics Éva kisfia, Saint- 
Clair-ben,- Peysson Camille, Yves és Gulyás 
Nathalia leánya Bron-ban. Isten éltesse őket 
szüleik és rokaonaik örömére!

Házasság: Örök hűséget fogadtak egymás
nak Bánhegyi Jacques és Bouzu Christelle 
-Roanne; Schimmer Jean-Claude és Muggeo 
Nunzia -St Martin-d'Heres,- Schimmer Syl- 
viane és Blanc Gérard Colombe-ban. Kató 
Xavier és Rabusseau Marié La Croix-en- 
Touraine-ben.

Halottaink: Ougrinovitch Etel, szül. Fekete, 
99 éves. Decine-ben,- Pásztor Józsefné, szül. 
Nagy Ilona, 42 éves Lyonban,- Szilágyi 
Sándorné, szül. Oravecz Anna, 68 éves, 
Grenoble-ban,- Bakos Irén sioni nővér, 
97 éves, Gemenos-ban,- Bálint Liána, sioni 
nővér 97 éves, Gemenos-ban;- János Albert- 
né, szül. Barabás Julianna, 70 éves, La Roque- 
sur-Pernes,- Király Ferenc 70 éves, Lyon,-

romban (Komárno) ezidén immár 10. al
kalommal megtartott imanapnak. Tavaly 
„Magyar Örökség-Díjjal” tüntették ki.

Pannonhalmán halt meg 1999 május 
26-án. Ugyanott temették el június 1-én..

Muzsik Károlyné szül. Vujkovics Irén, 92 
éves, Ste Foy-les Lyon,- Maurer Mihály 96 
éves, Isle-sur-Sorgues,- v. Lapray Géza 90, 
Nizza,- Havasi Sándorné szül. Márczi Teréz, 
83 éves, Montpellier,- Natter Suzanne 
domonkos nővér, 96 éves Montau. Az örök 
világosságfényeskedjék nekik!

Budapesten, 76 éves korában elhunyt Ba- 
lázsfi Gedeonná, szül. Nyírő József, erdélyi 
író lánya. A farkasréti plébánia urnateme
tőjében helyezték örök nyugalomrya szep
tember 15 én.

NÉMETORSZÁG 
AUGSBURG

A szent keresztségben részesült Dory Anna 
Viktória, D. Beatrix és Moosheimer Jósef 
kislánya Adelzhausen-ben. Isten éltesse 
szülei és nagyszülei örömére!

t Kó'míves János
Rövid betegség után Augsburgban szep

tember 7-én meghalt. Született 1919 december 
10-én Hegykőn, Sopron vármegyében. Iskoláit 
Sopronban, teológiai tanulmányait Szombat
helyen végezte. 1944-ben szentelték pappá. 
Lentiben káplán, majd plébános Rönökön. 
1951-ben menekült Nyugatra. 1952-től 43 éven 
át az Augsburgi Egyházmegye magyar lel
késze, Augsburgon kívül Neu-Ulm, Kempten- 
ben, Kaufbeuren és Dillingenben is rendsze
resen misézett. Számos kulturális öszejövetelt, 
előadásokat, magyar bált rendezett, rövid ide
ig szerkesztette a „Pannónia Sacra" című 
egyházi értesítőt is. Vidám, hívő lélek volt, 
törődött híveivel.

Augsburgban szeptember 9-én gyászmise 
keretében búcsúztatták paptestvérei és hívei a 
Mária-Stern nővérek kolostor-templomában: 
Sörös Antal atyával koncelebráltak Ratzinger 
Hubert augsburgi esperes, Miele Wolfgang 
egyházmegyei referens német részről és dr. 
Cserháti Ferenc (Miklósházy Attila püspök
atya nevében is), Fehér István müncheni, 
Horváth János stuttgárti, P. Gyúrás István SJ, 
weingarteni, Bárány József bambergi lekész és 
a németországi főlelkész. A búcsúbeszédet né
metül Ratzinger esperes, magyarul Fejős Ottó 
tartotta.

Hegykőn temették el szeptember 16-án 
dr. Konkoly Isván szombathelyi püspök atya 
és Valentiny Géza prelatus vezetésével.

ESSEN

Keresztelés: 1999 május 2-án kereszteltük 
Duisburgban Czeglédi Benjámint, C. Sándor 
és Vinkler Katalin Ildikó gyermekét. Isten 
éltesse a kis Benjámint!

Elsőáldozás: 1999 június 6-án volt első
áldozó Duisburgban Pó'cz Attila, ifj. Pőcz 
János és Molnár Mária kisfia. Isten kegyelme 
kísérje Attila életét!

Halálozás: 1999 június 6-án Vluynben meg
halt Duck Oszkár egyházközségi tanácstag. 
Élt 72 évet. 1959 óta lakott Vluynben. A 
temetési szertartárst, június 16-án a helyi 
német plébános a ruhrvidéki magyar lel
késszel közösen végezte. Nyugodjék béké
ben!

KÖLN

Keresztelés: Augusztus 29-én kereszteltük 
Kölnben Uesseler Flóra Sophiet, U. Dieter és 
Nagy Judith gyermekét. Isten áldása kísérje a 
kis Flóra Sophie életét!

Halottaink: Az örök boldogságba költözött 
július 5-én Gallovich Rozália, akit hozzá
tartozói a budapesti Farkasréti temetőben kí
sértek utolsó útjára. Augusztus 3-án Anderco 
Erzsébet testvérünk hunyt el, akitől szerettei 
körében augusztus 23-án búcsúztunk. Nyu
godjanak békében!

MÜNCHEN

A szent keresztségben részesültek: Csatár 
Izabella, Cs. István és Tepfenhart-Lengyel 
Adél kislánya 1999. június 6-án; Deák Tímea, 
D. László és D. Andrea-Éva kislánya 1999 
június 13-án; Gadánecz Milán János, 
G. Tamás és M. Annamária kisfia 1999 júlis 
18-án és Herteg Juiius Domonik, H. Julius és 
Renáta kisfia 1999 július 25-én a müncheni 
Damenstift templomban; Erii Jennnifer, E. 
Nicolae-luliu és Elisabeth kislánya 1999 

augusztus 10-én, valamint Diekötter Mária 
Dagmar Theresia, D. Ulrich és Ágnes Anna 
kislánya 1999 augusztus 15-én.

Halottunk: Bornemisza Lívia, 97 éves 
korában hunyt el, temetése 1999 június 7-én a 
müncheni Waldfriedhof-ban volt.

MÜNSTER

Schupler Blanka először járul szent áldo
záshoz a magyar közösségben augusztus 
23-án a münsteri magyar szentmisén.

Marcel Tibor Dávid, Markovics Tibor és 
Emese kisfia 1999 június 25-én a keresztség 
szentségében részesült. Szívből garatulálunk 
a szülőknek és a jó Isten áldását kérjük a 
család életére!

Halottaink: Klaus Rosenberg, a mendeni 
Heilig-Kreuz templom plébánosa, 1999 július 
9-én meghalt. E templomban tartjuk a men
deni magyar szentmiséket. A plébános úr jó 
körülményeket, mise- és találkozási lehető
séget biztosított a hívek közösségének; 1999 
július 17-én elhunyt Huber Antal münsteri 
hívünk. Hamvait augusztus végén a szatmár- 
megyei Erdődön helyezik örök nyugalomra. 
Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

STUTTGART

Keresztelések: Showalter Stanley és Bro- 
dorics Mária kisfiát, Dánielt kereszteltük 
Stuttgartban június 7-én; Farkas Tibor és 
Ottilia kislányát, Noémit Balingenben július 
13-án;Kessenheimer Stefan és Bader Rita 
kisfiát, Dominik-ot kereszteltük Böblingen- 
ben 1999 június 13-án. - Mangold Isabel-t, M. 
Olaf és Krisztina kislányát valamint Szőke- 
Tóth Róbert és Szilák Judit kislányát, Berill-t 
kereszteltük Kernen-Stettenben augusztus 
1-én.Isten éltesse őket szüleik és mind
nyájunk örömére!

Házasságkötés: Engel Norbert és Tolna 
Gertrúd Ludwigsburgban május 30-án, 
Zumbiel Károly-Roland és Rausz Emese- 
Mária Deggingenben június 20-án esküdtek 
örök hűséget egymásnak. Gratulálunk az ifjú 
pároknak és kívánjuk, hogy Isten áldása 
kísérje vállalkozásukat.!

Halottunk: Kosch Anna (szül. Lörincz) 
72 éves korában június 11-én hunyt el. 
Temetése június 15-én volt Stuttgártban. 
Farkas Elemér a bálingeni közösség hűséges 
tagját 20 éves korában augusztus 29-én 
temettünk Winterlingen-bcn. Nyugodjanak 
békében!

Svájci magyarok egy kárpátaljai 
iskoláért

A múlt évi kárpátaljai árvíz kapcsán több nagy
szerű segítő kezdeményezésről hallottunk. Most 
egy újabb egyéni „segítő kéznyújtásról" adhatunk 
hírt. Móricz Éva, Lausanne-ban (Svájc) élő magyar 
asszony többekkel együtt lelkesen igyekszik támo
gatni egy, a kárpátaljai Técsőn ez év augusztus 28- 
án ünnepélyesen megnyílt, bentlakásos magyar 
gimnáziumot, mely a „Hollósy Simon" nevet viseli. 
Móricz Éva szerint az árvízkárosultak megsegítése 
mellett a magyar kultúra ápolása, illetve segítése 
most égetően fontos feledat. Azzal a gondolattal, 
hogy „Új életet ad, aki reményt tud adni” - szeret
nénk ha ehhez a kezdeményezéshez minél többen 
csatlakoznának. Részletes információk a követ
kező címen:

Móricz Éva, 3, av. Tribunal-Fédéral, 
CH-1005 Lausanne
Telefon: 0041-21-311 5038, este.

ADOMÁNY SZENT ISTVÁN SZOBORRA
Mosonmagyaróvár város képviselő testületé úgy 

döntött, hogy szobrot állít Szent István meg
koronázásának ezredik évfordulója alkalmából, ál
lamalapító nagy királyunk tiszteletére. Lebo Ferenc 
szobrászművész alkotását a mosoni templommal 
szemben kívánják elhelyezni. A szobor előre 
láthatólag 10 millió forintba kerül. Ebből öt milliót az 
Önkormányzat, egy milliót a Mosoni Polgári Kör biz
tosít. A hiányzó részt helyi vállalatok, lakosok és 
külső támogatók adományaiból kívánják fedezni.

Adományokat az „Alapítvány a városért" OTP 
Mosonmagyaróvár: 11737076-20057578 sz. bank
számlájára, „Szent István szobra" megjegyzéssel lehet 
fizetni.

Pikáli Gyula, Interlaken (Svájc)

„ICH BEHÜTE DEINE AUGEN” címmel 
német nyelvű zenés irodalmi est München- 

ben.Magyar költők verseit előadják: 
Renate Schmidt és Csaba Gál

Helyszín: München Geasteig: BLACK BOX 
1999 november 4-én 20.00 órakor
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Ezer évvel ezelőtt, vagy régebben talán, 
Géza volt a fejedelem, és Sarolta az oldalán. 
Ott székeltek a gyönyörű Esztergomnak táján. 
Vajk volt az ők gyermekük, kit szerettek igazán.
Géza meghalt nemsokára, Vajk lépett a helyére, 
és ö lett a magyar nép, új szeretett vezére. 
Általa egy nemzetté forrtak a magyar törzsek, 
és a szabad magyar népre, boldog idők jöttek, 
ö a régi törvényekkel nem sokára felhagyott, 
és a nemzet számára egy új alkotmányt alkotott. 
A nyugati világot, ő mindenben követte, 
a mezőgazdaságot is újjá átszervezte.
A magányos élettel Vajk felhagyott végül, 
és Gizella bajor hercegnőt vette feleségül. 
Az országban vége tvetett, a pogány súgnak, 
és útat engedett a keresztény egyháznak.

Hogy a Vajk pogány nevet feladja, elvégre... 
ezért a nevét a bibliából, Istvánra cserélte.
Majd Sylvester pápa neki, a szent Koronát küldte, 
melyei mint első keresztény magyar király viselte.

Törvényei védték a gyengék, és szegények jogát, 
és mikor maghalt zengték, a dicsőség dalát. 
Jóságáéért a pápa őt szentté avatta, 
augusztus húszadika Szent István király napja.

Chicago: 1999 Fábián Tibor

Hazatelepülök, nyugdíjasok részére és 
üdülésre is alkalmas új többlakásos 

társasházban lakások individuális tervezéssel 
a Szálkai tónál (természetvédelmi 

terület és horgászparadicsom) megbízható 
építésznél olcsón leköthetők.

Kontakt: Architekturbüro Schendl Ferenc

Telefon: 0751/556573 Németország

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

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

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

23 éves angolul beszélő fiatalember dolgozna 
német vagy angol nyelvterületen. Gazdasági főiskolai 
végzettségem van, marketing szakképesítésem, gya
korlatom a teherautó alkatrészek kereskedelmében 
és a szőlőtermesztésben. Akár fizikai munka is érde
kel. Szíves válaszukat vagy magyarországi címemre 
(Dér Péter, H-3261 Pálosvörösmart, Mátra-út 5) vagy 
Prof. Dr. Kaplony Péter (CH-8006 Zürich, Otti- 
kerstrasse 10) címére kérem.

Budaörsi zöld öv., 20 percre a centrumhoz 
apartman kiadó. ( (H) 0036-23 441-171.

ZENÉS CSALÁDI KABARÉ
Pannónia GbR és a Budapesti Német 

Színház Kft. Rendezésében
1999 október 31-én 20-órai kezdettel. 
A Reichenbach-i TSV. termében fellép

Harangozó Teri énekesnő és 
Hős József harmonista.

További érdeklődést és helyfoglalást 
a következő telefonszamon:
Pálinkás Imre 07172-914455 
Szegi Oszkár 07334-920536

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

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

KEPLERSTR. 2, D-90478 NÜRNBERG

„TÉTÉNY” Ungarische Spezialitáten
Kreilmayrstr. 26 - 80335 München

Telefon: (089) 1 29 63 93.
DM

Badacsonyi Szürkebarát 7,80
Debrői Hárslevelű 6,80
Etyeki Chardonnay 8,80
Villányi Rosé, 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, laskatészla 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-

GÖRGÉNYI ZOLTÁN ÜGYVÉD
Tanácsadás és képviselet minden jogi és 

adóügyi kérdésben magyar-német nyelven. 
Telefon: 08081/959880 Fax:08081/959882

APRÓHIRDETÉSEK

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

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

Budai kertes villában újonnan kialakított 
kétszobás ill. másfélszobás, bútorozott kom
fortos lakások kiadók 40 DM/lakás, naponta. 
Parkolás zárt kertben, Tel.: 00-36 12 02 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 operánál 
felújított, csendes, másfélszobás lakás hazalá
togatóknak kiadó. Telefon: (D) 049/89/937888.

Budaörsi zöld övezetben, 20 percre a cent
rumhoz apartman kiadó. Érdeklődni lehet: 
(H) 0036-23-441-171 telefonszámon.

Gödöllő mellett, Szada legszebb részén, 
25 km-re Budapesttől, panorámás, közművesí
tett, 3500 nm-es telek 40 nm-es, téliesített 
komfortos faházzal eladó. Irányár: 48.000 DM. 
Érd. telefonon: (H) 0036-20-927 44 24

BUDAPESTI, XII. kér. Alsósvábhegy úti 
50m2-es luxus öröklakás eladó. Érdeklődni

telefon: (H) 00 36-1-2840 7288.
A Mátra lábánál Mátrafüredcn (Budapesttől 

autópályán 1 óra) eladó 1213 m’ telken 507 m1 hasz
nos alapterületű háromszintes 12 szobás, bejáratott 
üdülő. Érd. telefon: (H) 0036-37-311 998, vagy 
0036-30-9657 123.

Eladó Mohácson egy családi ház és egy szobás 
öröklakás.Telefon: (H) 00 36-69-300 198.

Zsolnay-mintával hímzett térítők megrendel
hetők. S (H) 0036-96-326 .349,

vagy (D) 0049-89-157 4036.
Betegápolást, gondozást vagy házvezetőnői 

munkát vállalok bentlakással Németországban. 
Megbízható, leinformálható nyugdíjas szakápoló 
nő vagyok. Jelige: „Szeretet”.

Balatonfenyvesen, vízközeli ikervilla - teljesen 
szeparált - fele, ca.95 nm lakóterület, téliesitett, 
igényesen berendezett, 3600 nm parkosított telek
kel betegség miatt eladó. Irányár DM 125.000. 
Érdekl. telefonon (H) 0036/1/3559-169-es sz. alatt.

Eladó Balatonmáriafürdő központjában a víz 
parttól ca. 50 m-re kétszintes ikernyaraló fele 
2340 m1 telken, 70 nm-es lakóterülettel. Irányár. 
63.000 DM. Telefon: 0036/72/3344-166.

Balatonalmádiban, 360 négyszögöl, gondo
zott, fürdómedencés, panorámás telek három
szintes, 3 különbejáratú lakással 157 ezer DM- 
ért eladó. Vállalkozásra, üdültetésre, többge
nerációs együttélésre alkalmas.
Érdeklődni: S 0036-88/422-091

60-as, sportos, attraktív férfi rendezett anya
giakkal várja nemdohányzó, leinformálható, 
becsületes, hölgyek bemutatkozó levelét 45-60 
éves korig, házasság céljából, özvegyek, német 
és magyar nyelvtudásuak, gépkocsivezetői jo
gosítvánnyal rendelkezők, természetkedvelók 
előnyben. Minden fényképes levélre válaszo
lok. „Őszi találkozás”

Csinos, gyermektelen, több nyelvet beszélő, 
Temesváron éló tanárnő, 50/168, keres hozzá
illő, intelligens partnert közös jövő felépítése 
céljából. Jelige:„Szeretet, megbecsülés”.

Kedves olvasóink, időnként közöljük a 
magyar lelkészségek telefonszámát és címét, 
ahol érdeklődni lehet magyarnyelvű szentmisék 
helye és ideje után.

NÉMETORSZÁG
AUGSBURG-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Augsburg, Kempten, Neu- 
stadt/D. Érd.: Ft. Sörös Ántal, Erhard-Str. 2 
D-87634 Günzach, Tel. (08178) 79 35.
BAMBERG-EICHSTÁTT-REGENSBURG-i 
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző he
lyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Lands-hut, 
Nümberg, Regensburg, Straubing.Érd.: Ft. 
Bárány József Ung. Kath. Misson, Tucher- 
gartenstr. 2/A, D-90571 Schwaig, Tel.: (0911) 
507 57 96
ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek: Duis- 
burg, Oberhausen, Bochum,Essen, Neukirchen- 
Vluyn, Moers, Mülheim. Érd.: Ft. Major Márk, 
Ung. Kath. Misson, Steeler Str. 110, 
D-45139 Essen, Tel.:(0201)28 47 40
FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházmegyék 
Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek: Mann- 
heim, Offenburg, Kaiserslautem, Trier, Saar- 
brücken, Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe, 
Pforzheim, Freiburg, Strasbourg, Mulhouse, 
Colmar. Érd.:Ft. Dr. Szabó József, Ung. Kath. 
Misssion, Schneidermühler Str. 12, D-76193 
Karlsruhe, Tel./Fax (0721) 68 72 15
BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye, 
Hildesheim-i Egyházmegye: Miséző helyek: Ber
lin, Hamburg, Kiél, Lübeck, Braun- 
schweig, Bremen, Érd. Hamburgban: Ft. Rasz- 
továcz Pál, Ung. Kath. Misson, Holzdamm 20, 
D-20099 Hamburg, Tel.:(040)24 60 49. Érd. Ber
linben: Nagy Iván, Ung.Kath. Kirchengemeinde 
Szent Erzsébet, Bundesallee 106, D-12161 
Berlin,Tel.:(030) 859 23 95, Fax: (030) 851 25 93. 
KÖLN-i Főegyházmegye: Miséző helyek: Köln, 
Longerich, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal. Érd.: 
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thie- 
boldgasse 96, D-50676 Köln, Tel.:(0221)23 80 60

BEATRIX PANZIÓ H-1021 Budapest, 
Széher út 3. Tel./Fax: 0036-1-3943-730 és 
tele-fon 0036-1-2750-550. Szeretettel vár
juk családias panziónkban, zöldövezetben, 
de közel a centrumhoz. Szállodai színvonal 
- zárt autóparkoló.

ÚJONNAN MEGJELENT MAGYAR 
DALOK!

Adi Pop: „VÉRZŐ HAZÁDBÓL” címmel, 
56-os magyarok számára készült CD, minden 
idegenben elő magyarnak csodálatos élmény. 
Meghallgatása során a hallgatóban feleve- 
lenedik a forradalom, az azt követő mene
külés, az új haza, a honvágy. És az eredmény 
a mai napig, „Mindeggy, hogy mire vitted- és 
hová haladtál, a végén mégis csak magyar 
maradtál”. Biztos vagyok benne, hogy ezek a 
valóságból merített szívhez szóló, mély érzel
mekkel telített dalok, mint „A FORRA
DALMÁR HALÁLA”,a„VÉRZŐ HAZÁBÓL” 
vagy „A JÖVŐ GYERMEKE” egy jó magyar 
szeméből kicsalja még a könnyet is. 20,- DM 
borítékban, azonnal küldjük a CD-t.

UNGARÓBLUES MUSIK VERLAG:
Éva Jággi, Friedberg Str. 8,
CH-3380 WANGEN an dér AARE

Müveit, munkaszerető, 50-es házaspár ház
vezetést, kertgondozást, házmegőrzést vállal 
referenciákkal.
Telefon/fax: (H) 0036-87-342020.

Baden (Németország) környékén élő nyugdí
jas technikus 68/172 megismerkedne, egy 
vidám intelligens hölggyel. Jelige „Remény”

175/76/57 éves, Stuttgárt mellett élő, függet
len, romantikus, érzelmekben gazdag, hűséges, 
fiatalos, káros szenvedélyektől mentes férfi 
újra keresi a Szeretetet és Boldogságot, hason
ló adottságú, csinos, nőies, formás hölgy 
személyében 50 éves korig.
Telefonom: 00-49-(0)7142-41741 
vagy 172-7055450 17 óra után.

Minden kezdet egy varázslat. A te fényképe
det álmomban már láttam kedves és szép 
voltál. Most a valóságban is szeretnélek látni, 
megérteni. Én 56 éves jó megjelenésű, szerete
tet adni és kapni vágyó férfi vagyok. 
Fényképes válaszodat kíváncsian várom. 
„Mindenkinek van egy álma..."jeligére a 
kiadóba.

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

Társat keresnek hölgyek és urak 18-80 éves 
korig. Budapest 00-361-341-5955.

Stgt. környékén élő férfi nd. 60/176/84 
megismerkedne egy inteligens hölggyel 50 ig, 
tartós kapcsolat céljából. Ha ön is úgy gondol
ja, akkor várom fényképes levelét. „Nem jó 
egyedül lenni” Jeliigére.

Magyarul beszélő családnál gyermek vagy idősebb 
személy gondozását (napközben) vállalom. 8: (D) 
089/693 704 27

Élettárdat, házastársat vagy barátot keresek, inte
ligens férfi személyében! 69 éves, külsőleg, belsőleg 
nagyon fiatalos egészséges kulturált aszony 
vagyok! Telefon: 0049 69 56002881 Frankfurt, ste 8 
óra után! Decembertől 0036 28 412-511 
Magyarország.

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

MAINZ-LIMBURG-FULDA-i Egyházmegyék 
frankfurti székhellyel: Miséző helyek: Frarik- 
furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, 
Giessen. Érd.:Ft. Takács Pál, Kath. Ung. Ge- 
meinde, Ludwig-Landmann-Str. 365, 
D-60487 Frankfurt, Tel. (069) 24 79 50 21 
MÜNCHEN-FREISING-i Egyházmegye: 
Miséző helyek: München, Rosenheim + Freising. 
Érd.: Ft. Dr. Cserháti Ferenc, Ung. Kath. Missi
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. 
Tel.: (089) 982637,982638, FAX: (089)985419. 
MÜNSTER-PADERBORN-OSNARÜCK-i Egy
házmegyék: Miséző helyek: Hagen, Menden, 
Amsberg, Osnabrück, Bielefela, Mari, Münster. 
Érd.: Ft. Bagossy István, Ung. Kath. Mission, 
Middelfeld 24, D-48157 Milnster-Handorf, 
Tel.: (0251) 32 65 01
PASSAU-i Egyházmegye: Miséző hely: Passau. 
Érd.:Ft. Szabó Árpád,Kirchen-platz 1, 
D-94032 Passau, Tel.: (0851) 24 96.
ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye: 
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-orkheim, 
Balingen-Frommem, Ludwigsburg, Böblingen, 
Reutlingen, Schw. Gmünd, Eislingen. Érd.:Ft. 
Horváth János, Pfizerstr. 5, D-70184 Stuttgart, 
Tel.: (0711)236 91 90,FAX: 236 73 93 
Misézóhelyek:
Konstanz, Markdorf, Weingarten, Heidenheim, 
Friedrichshafen, Singen, Munderkingen.Ulm, 
Schwenningen, Biberach, Bad Waldsee, Leut- 
kirch: Érd.: Ft.P.Gyúrás István SJ, Irmentrudst. 
14/B, D-88250 Weingarten, Tel.: (0751) 586 76 
WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely: 
Würzburg. Érd.: Ft. Dr. Koncsik Endre, Kardi- 
nal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würzburg, Tel.: 
(0930) 38 62 43, 173 78

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

órakor, Reisinger Str. 11

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 

(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 Verlag Hammerand GmbH 

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

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

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLUSÁÉRT 
A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL !

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,—
nagybetős (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!

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.


