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BOLDOGGÁ BOLDOGGÁ AAVVAATÁS TÁS A SZENT PÉTER A SZENT PÉTER TÉRENTÉREN

Nagy ünnep volt ez a vasárnap, márci-
us 23-a a magyarság számára. Ezen a na-
pon a magyar zarándokok ezrei töltötték
meg a Szent Péter teret, hogy jelen lehes-
senek azon a szentmisén, amely során II.
János Pál pápa a boldogok közé iktatta
Batthyány-Strattmann Lászlót, aki a múlt
század fordulóján a burgenlandi Köp-
csényben,Trianon után pedig Körmenden
kórházat alapított és a gyógyító Krisztus
nyomába szegődve életét a szegény bete-
gek szolgálatára szentelte. Az ország min-
den részéből érkezett zarándokokat igazi
római tavasz, ragyogó napsütés fogadta a
Szent Péter téren, ahol valamivel 10 óra
előtt megkezdődött az ünnepi boldoggá
avatási szentmise.A 15 ezres hívőseregből
5 ezer magyar volt ezen a feledhetetlen
szertartáson, amely során többször is fel-
hangzott magyar szó.

A monumentális méretű Batthyány-
portrét, amelyet a boldoggá avatási for-
mula elhangzása után lepleztek le a Szent
Péter-bazilika homlokzatán, Kisléghi
Nagy Ádám festményéről nagyítottak fel.

A Sixtus-kápolna kórusán kívül a
szentmise énekeit a szombathelyi Werner
kórus énekelte.

Az ünnepi szertartást a pápa 38 kon-
celebrálóval együtt mutatta be, köztük
magyar és osztrák részről Paskai László
bíboros és Christoph Schönborn bíboros,
bécsi érsek, Konkoly István szombathelyi
püspök, Tibola Imre kanonok, a boldog-
gá avatás viceposztulátora és Gyürki
László körmendi plébános. A boldoggá
avatási szertartások rendje szerint az ille-
tékes főpásztorok felolvasták a szentéletű
személy életrajzát. A boldoggá avatás ün-
nepélyes formulájában a szentatya kije-
lentette: apostoli tekintélyével engedélyezi,
hogy mostantól kezdve Isten tiszteletre mél-
tó szolgáját Batthyány-Strattmann Lászlót
boldognak nevezzék, emléknapja pedig ja-
nuár 22-e,halála,azaz égi születésnapja lesz.

Minden alkalommal, amikor a Szent
Péter téren felhangzott a szegények orvosá-
nak neve, az 5 ezer magyar hívő felállt, taps-
ba, éljenzésbe kezdett és a levegőbe emel-
kedtek a nemzeti színű zászlócskák százai.

Homíliájában a szentatya egyenként
méltatta az 5 új boldogot, Batthyány Lász-
lóról magyarul a következőket mondta:„Is-
ten gyöngesége erősebb, mint az emberek”.
Pál apostolnak e szavai tükröződtek vis-
sza boldog Batthyány-Strattmann László
jámborságán és életstílusán, aki családapa

és orvos volt. Nemesi őseinek gazdag
örökségét értékesítve ingyen gyógyította a
szegényeket és két kórházat is épített.

A családi életben bemutatott életpéldája
és a nagylelkű, keresztény szolidaritása le-
gyen bátorítás mindannyiunknak arra,
hogy az evangéliumot hűségesen kövessük!

Mádl Ferenc délután a sajtó képviselői
előtt kifejtette: ez a mostani esemény kor-
szerű üzenetet hordoz mai rohanó vilá-
gunkban. Hiszen példaként állít elénk egy
embert, aki egész életét, vagyonát, tudását,
hivatását lelki indíttatásból, keresztényi
emberszeretetből a szegények, az eleset-
tek, a hontalanok és a betegek megsegíté-
sének szentelte. Ez ráirányítja a mai álla-
mi és szociális intézmények, az önkor-
mányzatok figyelmét a szegények, rászo-
rulók, hátrányos helyzetűek problémáira
- mondta az államfő.

A magyar állam és a Vatikán kapcso-
latára, akárcsak a magyar állam és a ma-
gyar egyház viszonyára is kedvező hatás-
sal van ez a boldoggá avatás. Reményei
szerint ennek az eseménynek a politikai,
szociális és erkölcsi értéke növeli a meg-
győződést a politikusokban, hogy az
eddiginél is fokozottabban támogassák,
amit az egyház kínál a társadalomnak,
például az egyházi oktatás támogatása és
a szociális intézmények segítése terén. Ez
az együttműködés tovább mélyíthető.
Ilyen értelemben ez a boldoggá avatás bi-
zonyosan javít a kapcsolatokon.

(VR/MK - Gondola - MTI nyomán)

Bármennyire különösen és meghök-
kentően hangzik, Mária tisztelete szüle-
tése előtt 9 hónappal megkezdődött
szeplőtelen fogantatásának tényében. Az
áteredő bűn egyetemes törvényét a min-
den kegyelem forrása, a Teremtő és Meg-
szentelő Isten felfüggeszti Mária fogan-
tatásában és kegyelmének teljességével
elhalmozza; így lesz Ő a „kegyelemmel tel-
jes”, ahogyan Öt majd az angyal köszönti. S
ezt a nagy kiváltságot nem megszerzett
érdeméből, hanem ingyen ajándékként
kapja Mária, mert Őt választotta az Úr
öröktől fogva, hogy a Megtestesülő Igének,
az egyszülött Fiúnak édesanyja legyen.

Szent Lukács evangéliumában így ol-
vashatjuk: „Isten elküldte Gábor angyalt
Galilea Názáret nevű városába egy szűz-
höz. A szűz egy Dávid családjából való
férfinek, Józsefnek volt a jegyese és Má-
riának hívták. Az (angyal) bement hozzá
és így köszöntötte: Üdvözlégy, kegyelem-
mel teljes. Az Úr van veled. Áldottabb
vagy te minden asszonynál.”

Ez az édesanyai sors, küldetés és hi-
vatás a forrása és betetőzése az Úr édes-
anyja minden kiváltságának. Ezért lehet:
Szeplőtelen Fogantatás, Kegyelemmel
teljes, minden bűntől mentes, testben-lé-
lekben mennybe felvett,

Mert Ő az Úr édesanyja. Ezért zárta
szeretetébe az első, apostoli egyház,
ezért tisztelte immár kétezer év óta a
Krisztusban hívő közösség, s ezért fordu-
lunk hozzá köszöntő és kérő imával mai
zarándok emberek: „Imádkozzál éret-
tünk Istennek szent Anyja, hogy méltók
legyünk Krisztus ígéreteire!”

Az apostoli idők krónikása, az Apos-
tolok Cselekedetei könyvében azt írja:
„állhatatosan kitartottak az apostolok
tanításában és közösségében, a kenyértö-
résben és imádságban Máriával, az Úr
édesanyjával együtt.”

Szent Lukács evangélista ír legrészle-
tesebben Jézus gyermekkoráról és benne
Máriáról. Ő lehetőség szerint mindennek
utána járt. „Jónak láttam magam is, hogy
- miután mindennek elejétől fogva gon-
dosan a végére jártam - sorjában leírjam
neked”: Angyali üdvözlet - látogatás Er-
zsébetnél - József aggodalma - Jézus szü-
letése - pásztorok hódolata - bemutatás a
templomban - napkeleti bölcsek látoga-
tása - menekülés Egyiptomba - hazatérés
- 12 éves Jézus jeruzsálemi esete. Mind-
ezen eseményekben ott van az édesanya.
Végül hozzáfűzi: „Akkor hazatért velük
Názáretbe és engedelmeskedett nekik.
Anyja szívébe véste ezeket a szavakat.”
Jézus nem csak szerette, hanem fiúi tisz-
telettel tisztelte is Máriát, az édesanyát.
Isten Fia, az emberré lett örök Ige tisztel-
te ember létének Szülőjét.

Szent Pál, a nemzetek apostola a ga-
latákhoz írt levél 4. fejezetében szinte
visszautal a Teremtés könyvének előjel-
zésére, amikor ezt írja: „amikor elérke-
zett az idők teljessége, Isten elküldte Fi-
át, aki asszonytól született, s a törvény
alattvalója lett.” Mária az asszony, aki az
őskígyóval, a Sátánnal teljes ellenkezés-
be van életének minden mozzanatában.

Szent János, a szeretett tanítvány, aki je-
len volt Jézus kereszthalálánál, mint szem-
tanú írja: „Jézus keresztje mellett ott állt
anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás
felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor
Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett

tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony,
nézd, ő a te fiad!”Aztán a tanítványhoz for-
dult: „Nézd, ő a te anyád!” Attól az órától
fogva házába fogadta őt a tanítvány.”

Mária, az édesanya természetszerűen
ott van betlehemben gyermeke születé-
sénél és túlélve gyermekét, ott van annak
halálánál a kereszt alatt. Ölében tartja
földi életét megkezdő újszülött gyerme-
két, és a keresztről levéve ölébe fektetik
földi életét befejező szent Fiát. Így ra-
gyog fel előttünk a „boldogságos” és a
„fájdalmas” Anya. Mint édesanya kíséri
végig Fiának földi életét, s így lesz ihlető-
je költészetnek, irodalomnak, művészet-
nek a „Madonna” és „Pieta”.

Fiáért, Fiával és Fiában élt édesanyai
szeretetének minden tettével, rezdülésével,
így lett minden ember között a legtökélete-
sebb Krisztus-követő. A szó legszorosabb
értelmében Isten-hordozó, Krisztus-hordo-
zó örök és elévülhetetlen példája az üdvös-
ségre hivatott embernek.Mindnyájunknak.

Az angyali üdvözletkor kimondott
„igen”-je megszakítás nélkül valósult
meg életében. Nekünk is ezt továbbítja a
kánai menyegzőn elhangzott szavaival:
„Tegyétek, amit ő mond!”

Mária életének célja: Jézus Krisztust,
a Megváltót adni a világnak. Megszülte,
felnevelte, odaadta minden ember üd-
vösségére. Ma sem akar mást, minthogy
elfogadjuk és befogadjuk az ő szent Fiát.
Erre hívnak fel a Mária-ünnepek, ezért
csalogat bennünket az ő tiszteletére
szentelt kegyhelyekre, ezért kéri tőlünk
mind sürgetőbben szent Fiának titkait
feltáró rózsafüzér imádságot, ezért törté-
nik legtöbb kiengesztelődő szentgyónás
a Mária-kegyhelyeken, ezért a megszám-
lálhatatlan szentáldozás a búcsújáró
kegyhelyeken, hogy az ő szent Fiához ve-
zessen bennünket. Ezért kéri, sürgeti,
szorgalmazza megjelenései alkalmával,
amelyeket Egyházunk gondos vizsgáló-
dás után hitelesített. Bár hallgatnánk sza-
vára, mint a kánai menyegzőn a szolgák,
hogy nálunk is bekövetkezzék a jézusi cso-

da: levetkőzzük a régi bűnös embert, és
magunkra öltsük az új embert: Krisztust.

A vérzivataros évszázadok után, a har-
madik évezred kezdetén bizakodóan te-
kintünk a jövő felé, annak ellenére, hogy
harsog körülöttünk az istentelenség,
egyre terjed a vallási közömbösség, de
ébred a Krisztus megismerés vágya, szám-
ban és erőben növekszik a tudatosan
Krisztust vállalók közössége, mind többen
és többen várják a lélektisztító za-
rándokutakat, gyarapszik a Jézus élettit-
kait rózsafüzérezve megismerők száma, a
szentmiséken áldozók közössége. Mária,
Jézus Anyja szent Fiához gyűjti egybe az
üdvösségre teremtett mai világ embereit.

Szentatyánk, II. János Pál pápa az idei
esztendőt a rózsafüzér szentéveként hirdette
meg azzal a biztos reménnyel, hogy Urunk

Jézus életének fénylő titkai a boldogabb és
szebb jövő felé vezetik vészterhes korunkat.
Mi magyarok pedig abban a biztos tudat-
ban élhetünk, hogy államiságunk és ke-
reszténységünk kezdete óta szent István
királyunk felajánlása révén a mennybe fel-
vett Boldogasszony oltalma alatt élhetünk.
Kezdettől fogva Mária népe vagyunk, csak
ne szűnjünk meg Őt hőn tisztelni!

Máriát, Urunk édesanyját a legna-
gyobb megtiszteltetés akkor érte, amikor
földi életének befejezésekor, a Mindenható
Isten mindent felülmúló ajándéka képen,
testben-lélekben fölvétetett a mennybe. A
legfölségesebb Szentháromság így tiszteli
az egyszülött Fiú édesanyját. A mi Mária-
tiszteletünk csak halvány árnyéka és vissz-
fénye az Isten megtisztelő szeretetének.

Krisztus Jézus az emberiség jövője
és beteljesülése. Krisztust Mária adta az
idők teljességében a világnak; most is Őt
akarja adni, valahányszor imádságos sze-
retetben találkozunk vele: „Ó Mária,
Krisztus Anyja, vezess minket Szent
Fiadhoz most és halálunk óráján!”  

Fra Angelico: Madonna a gyermekkel, 1435 k.



LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Félni vagy szeretni?
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1.

Imádkozzunk a veszélyeztetett gyer-
mekekért és hivatott gondozóikért. Szűz
Máriában, az Élet Anyjában találjanak
erős és hűséges gyámolítót.

Amikor az ember akár idegenként,
akár gyermekgondozóként lát egy elár-
vult gyermeket, elszorul a szíve.Arra gon-
dol: ezeknek a gyermekeknek nincsenek
szüleik, akik gondoskodnak róluk, enni
adnak nekik, ruházzák őket.

Tovább gondolva eszünkbe jut: nin-
csen otthonuk, melegszívű családtagjaik
nem hordozzák életük gondjait, szüksé-
ges beszélgetésekben nem alapozhatják
meg emberi értékeiket, nem kapnak báto-
rítást, ha rosszul sikeredik valamely tettük
s hogyan lehet a jövőben becsületesebb
megoldást találni hasonló helyzetben.
Nem kapnak szeretetet - nem is tudnak a
későbbiekben szeretetet adni, pl. leendő
családjukban a gyermekeiknek. Istenhez,
Krisztushoz is csak nehezen juthatnak el;
legfeljebb negatív formában: „Ha Isten
szeret minket, miért nem segít rajtunk.”

Isten szereti őket s ezért hív meg min-
den korban embereket: vegyék pártfogá-
sukba az elárvult, utcára taszított gyerme-
keket, embereket. Azokhoz is küld a min-
denható, akiknek szülei nem taszítják el
gyermekeiket, csupán olyannyira szegé-
nyek, hogy - pl. munkanélküliek lévén -
nem képesek ellátni őket. Lakás helyett
talán fabódékban élnek, ruházatuk elégte-
len, betegellátásuk nincs, később nyugdí-
juk sem. „Nyomortanyákon” laknak.

E gyermekek főfoglalkozása élelmet
és anyagiakat szerezni, hogy napi éhségü-
ket csillapítsák, s néha egy-egy ruhadara-
bot vagy cipőt szerezzenek. Értékrend-
jükben - kiragadva csupán - a telepi-szoli-
daritás az egyik élet fontosságú érték, ott
senki nem látott semmit, ha nyomozók ér-
deklődnek valamilyen „élelmiszer-szer-
zés” elkövetői után.

Akárkik akarják a bajokat orvosolni,
először úgy érzik, hogy az emberi élet
hiányainak olyan tengerével állnak szem-
ben, amelybe „belefulladhatnak”. Elemi
szükségük, hogy kezdettől fogva „szilárd
talajon” állhassanak és belső kegyelmi se-
gítséget kapjanak munkájukban, fárado-
zásukban, kudarcaikban, nehézségeikben.

Alkalmas segítséget nyújt itt a boldog-
ságos Szűz Anya, aki a szenvedések fázi-
sait saját életében elszenvedte, megélte.
Tudja, mit jelent a szenvedés - a lelki szen-
vedés sem ismeretlen előtte. Ide tartozik
többek közt az „engem nem szeret senki”,
de a „nincsen anyám, se apám” szomorú-
sága is. A Szűz Anya szívesen segít mind-
azoknak, akik a gyermekeknek anya he-
lyett anyjuk, apa helyett apjuk akar lenni.
Imádkozzunk értük!

2.

Imádkozzunk Ázsia részegyházaiért:
A Szentlélek szítsa fel bennük a lángoló
lelkesedést, hogy az egész földrészt evan-
gelizálják.

Lelkesedést a segíteni akarásban álta-
lában valamely szükség vált ki, ha a hely-
zet tarthatatlan.

Az evangelizálás minden generáció
számára új - megújuló feladat, gyakorta
több generáció számára egyidőben. Az
életbe induló fiatalok más stílust kívánnak
lelkiségük építésében, mint a középkorú,
az élet terhét felelősen viselő családapák
és anyák. Ismét más az idősek igénye.

A helyes irányt leginkább a Szentlélek
ismeri.

Esedezzünk a Szentlélek Úristenhez a
lelkesedés kegyelmének kiöntéséért! 

Fejős Ottó

Áprilisi számunkban egy Köln kör-
nyékén élő olvasónk aggódó kérdésére
kíséreltünk meg válaszolni: „Mi lesz az
Egyházzal?” Ugyancsak őt foglalkoztatja
a következő probléma is:

„Már régóta csodálom a másik két
monoteista vallás ’ortodox’ híveinek tör-
vény-tiszteletét és -szeretetét. Igen, sze-
retetét. Nem az emberek egymás iránti
szeretetére gondolok, hanem a Törvény,
az igazság szeretetére. Feltehetőleg, ha a
többség szeretné (és be is tartaná) a
Törvényt, biztosan elviselhetőbb lenne
ez a világ.

Kérdésemet a lehető legegyszerűb-
ben megfogalmazva: nem lenne legalább
az egyén boldogabb, ha nemcsak félné a
Törvényt, hanem szeretné is?... Ha az
egyén öntörvényű és a társadalom liber-
tinista (szabadosságot pártoló), akkor az
egyes ember elégedetlen, az állam pedig
tehetetlen. Az ún. ’Gottesstaat’ pillanat-
nyilag népszerűtlenebb, mint valaha, de
mégis: nem lenne sokkal egyszerűbb és
ökonomikusabb, és főleg célravezetőbb,
a mózesi Tízparancsolatot, mint általá-
nos érvényű erkölcsi és általa szentesített
jogi normát kötelezőként elfogadni?” 

Miklós atya erről a kérdésről így
gondolkodik:

Olvasónk gondolatmenete hátteré-
ben az a kétségkívül helyes és logikus fel-
ismerés áll, hogy az ember egyéni és tár-
sadalmi élete, eredetét és lényegét te-
kintve, bele van ágyazva egy nagy Rend-
be. Ennek a Rendnek forrása, megterem-
tője Isten. Az ember élete akkor és addig
harmonikus, kiegyensúlyozott, amikor és
ameddig ezt a Rendet elfogadja, magáé-
vá teszi és tudatosan bele illeszkedik; mi-
helyt kitör belőle és saját feje után akar-
ja berendezni léte különböző szektorait,
és maga állapítja meg a cselekvését irá-
nyító normákat, szükségszerűen káosz a
végeredmény. Az emberiség történelme
végestelen-végig ezt igazolja. Az elszo-
morító benne az, hogy a fájdalmas ta-
pasztalatok ellenére az ember mindig új-
ra kezdi a kitörést és nem hajlandó le-
vonni a következtetést: a Rend elleni lá-
zadás merénylet önmaga ellen, mindig
maga issza meg a levét.

Ennek a Rendnek jelzőlámpája a
Törvény: megmutatja az irányt és figyel-
meztet a veszélyekre, amelyek abból
adódhatnak, hogy valaki megpróbálja ki-
szakítani magát a Rendből. A Törvény
nem akadályozza ezt meg, nem gátolja az
ember szabad döntését, ellenkezőleg: ép-
pen azáltal, hogy óv a konzekvenciáktól,
teremti meg annak előfeltételeit. Mert
nem attól szabad egy döntés, hogy szétfe-
szít egy fennálló keretet, megbont egy
rendet, hanem hogy minden külső vagy
belső kényszertől mentesen, a vele kap-
csolatos szempontok és következmények
alapos mérlegelése után történik. Ezért
ostoba az a divatos „szabadság”-foga-
lom, amely anarchista-módra, minden-
fajta rend - szociális, kulturális, erkölcsi -
felborítását célozza, anélkül, hogy ennek
kihatását prófétái legalább körvonalaiban
átgondolták volna. A Rend ellen nincs
szabadság: az biztosítja a szabadságot.

Amikor kisdiák voltam, osztályfőnö-
künk beszámolt egy képről, amelyet egy
kolostor ebédlőjében látott. Ez nem áb-
rázolt mást, csak egy hordót, amelynek

A SZENT JÓZSEF,
A MUNKÁS

A mai ember elutasítja, félredobja a
régi férfiideált, nem választja példaképül
az egyént, aki évszázadokkal vagy évez-
redekkel ezelőtt élt. Nem kell, mert nem
modern, elmaradott és idegen.

A férfi általában a „fej” a családban,
vezéralakja családjának, szava és gondo-
latai vezérlik a családi életet, támasza a
család életének. A férfi az erősebb a csa-
ládban, ő a remény és biztosíték, akire
felnéz a család. Szava hatásos, dönt, el-
igazít és vezet.

A keresztény világban is van férfiide-
ál, példakép, aki ma kevésbé ismert és el-
fogadott: a názáreti József. Ő nevelőapja
és gondviselője az isteni Gyermeknek,
Jézus Krisztusnak, akit megváltásunkra
küldött a világ Ura, a mindenható Isten.
József nem az elavult régi világszemlélet
embere, Ő minden kornak és időnek fér-
fiideálja, aki szerény, imádságos, munkás
életével ma is világít a kor emberének.

József egyetlen szavát sem jegyezte
fel a négy evangélista. Miért? Talán nem
volt szava, nem volt irányító, vezető
hangja a kis családban? Családjában
imádság és munka váltották egymást,
ezek határozták meg mindennapi életét.
E hangulat teremtette meg benne a har-
monikus békét és egyetértést. Még sem
volt idealizált mennyei boldogság. Min-
dennapi emberi gyarlóság, gond, öröm és
bánat váltakozott benne, de mégis volt
abban önuralom, megértés, hit és szere-
tet, amely feloldotta a napi feszültsége-
ket és száműzte a családi békétlenséget.

Máté és Lukács evangélista elmondja
Jézus gyermekéveit, Józsefről egy szót
sem ejt. József hallgatása mégis többet
ér, mint a szavak sokasága. Gondoskodik
övéiről és cselekszik. Amikor a Gyermek
születése után Betlehemben veszélyessé
válik családi helyzete, Jézus és Mária éle-
te, az Úr követe így szól hozzá álmában:
„Kelj fel, fogd a Gyermeket és anyját,
menekülj Egyiptomba.” Erre „József föl-
kelt s még akkor éjszaka fogta a gyerme-
ket és anyját és elmenekült Egyiptomba”
(Mt 2, 13).

Máriához hasonlóan, József is kapott
kinyilatkoztatást Istentől. Isten angyala
szólt hozzájuk. A hit eligazította Józsefet
a nehéz órában, mert igaz ember volt.
Nem bocsátotta el Máriát, amikor látta,
hogy áldott állapotban van. Szerette Jé-
zus anyját, bízott Isten szavában, amikor
Isten angyala így szólt hozzá: „József,
Dávid fia, ne félj magadhoz venni felesé-
gedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet
a Szentlélektől van.” „József erre föléb-
redt álmából, s úgy tett, ahogy az Úr an-
gyala parancsolta.”

József nem egyszerűen szolgája és
szamárhajcsárja Istennek, hanem hason-
ló az üdvösség történet nagy alakjaihoz:
Ábrahámhoz, Jákobhoz, Noéhoz: Isten
útjain jár, Isten akaratát valósítja meg, Is-
ten akaratát teljesíti.

A szent család atyja, de mégsem igazi
atyja a Megváltónak. Az üdvösségtörté-
net nagy férfia, aki meghalt, mielőtt még
látta a nagy isteni ígéretek beteljesedé-
sét. Talán Jézus egyetlen csodáját sem
látta. Barátja mindazon férfiaknak és
asszonyoknak, akik meghalnak anélkül,
hogy igazi vágyuk beteljesedett volna.
Barátja mindazoknak, akik vetnek, de
nem arathatnak.Az aratást mások végzik
el. Isten bármikor számíthatott rá és nem
csalatkozott benne.

Ha sok ilyen fej, apa és vezető lenne a
mai családokban, szilárd és biztos alapo-
kon állna a mai emberi társadalom.

Merli Rudolf, Bubesheim

abroncsai és dongái szanaszét hevertek.
Alatta felírás: „Libertate periit” - „A sza-
badságba belepusztult”. Csak addig hor-
dó a hordó, amíg dongáit összetartják az
abroncsok... Csak addig ember az ember,
amíg a Rend és annak megfogalmazása,
a Törvény megmenti a széteséstől.

Ennek a kézenfekvő igazságnak a fel-
ismerése áll a monoteista vallások tör-
vény-tisztelete és -szeretete mögött. A
Tízparancsolat sem egyéb, mint az em-
berlét legalapvetőbb elveinek Isten, a te-
remtés Rendjének szerzője által történt
és Mózessel közölt megfogalmazása. Ha
az ember ráébred, mekkora jótétemény
számára a Törvény, hogy általa nemhogy
korlátozódnék a szabadsága, hanem le-
hetővé válik a kibontakozása, hogy az
nem akadályozza a boldogságát, hanem
megalapozza, akkor örömmel és hálával
fogja megtartani, tisztelni és szeretni.
Persze a Tízparancsolat kinyilatkoztatott
irányelvei lényegükben más vallásokban,
más népeknél is megtalálhatók, mert az
emberi természetben gyökereznek és a
zavartalan társadalmi együttélést szabá-
lyozzák. Ez a magyarázata annak, hogy -
kisebb-nagyobb eltérésekkel - a világ
majd minden államának jogrendje rájuk
épül. Éppen mivel nemcsak az ószövetsé-
gi kinyilatkoztatás tartalmazza őket, ha-
nem a természetjogra vezethetők vissza,
nyerhettek bebocsátást az ENSZ ember-
jogi chartajába is, jóllehet egyes országok
kormányai allergikusan viseltetnek min-
denféle vallási vonatkozással szemben.

„Nem lenne legalább az egyén boldo-
gabb, ha nemcsak félné a Törvényt, ha-
nem szeretné is?” - kérdezi olvasónk. A
mondottak alapján okvetlenül „igen”-
nel kell felelnünk. De hozzá kell tennünk
először is, hogy a nem-hivők milliói Isten
Törvényét se nem félik, se nem szeretik.
Ha valamitől félnek, akkor az a rendőr-
ség, amely az illető állam jogrendjének
érvényt szerez, függetlenül attól, hogy a
jogszabályok bibliai eredetűek, vagy
sem. Egy másik megjegyzés: a Törvény
félelme - nálunk hivőknél - az istenféle-
lem megnyilvánulása, hiszen Ő az, aki a
Törvényt adta és Ő szerez érvényt neki;
mármost az Ószövetség szóhasználata
értelmében az Isten félelme szinonim az
Isten szeretetével. Az ószövetségi ember
Istennel való kapcsolatát hangsúlyozot-
tan az uralkodó és az alattvaló viszonya
jellemzi: Isten a Mindenható, az Úr, a
Szent, a Megközelíthetetlen, a büntető és
jutalmazó, igazságos és irgalmas Bíró, aki
előtt a bűnös ember meg nem állhat, aki
azonban megkönyörül rajta. Innen ered
a félelemmel teli tisztelet és egyben a
maradéktalan ragaszkodás Hozzá és
Törvényéhez, amely a szeretetbe torkol-
lik. Ennélfogva nincs ellentét a Törvény
félése és szeretete között, aminthogy nin-
csen ellentét az istenfélelem és Isten sze-
retete között: a kettő kiegészíti egymást.

Ettől függetlenül - és ez a harmadik
megjegyzés - minél inkább tudatára éb-
red az ember, milyen csodálatos ajándék
Isten Törvénye, mely irányt és biztonsá-
got ad az életének és arra is rádöbbenti,
hogy Isten őt milyen fontosnak tartja, an-
nál inkább szeretni fogja a Törvényt és
különösen Azt, aki gondoskodó szerete-
tének ilyen fogható formában adja tanú-
jelét. Nem fér hozzá kétség, ez a felisme-
rés olyan békét és derűt fakaszt, amely
képes az egyént boldogabbá és ezt a vilá-
got elviselhetőbbé tenni. De nem gondo-
lom, hogy ezt a Tízparancsolat kötelező-
vé tételével lehetne elérni. Szerintem a
legjobb út a meggyőzés, és a személyes
élet tanúbizonysága. És sok-sok szeretet.

Frank Miklós 

Azon voltam, hogy az embe-

rek akaratja édesedjék a jóra,

idegenedjék a gonosztul, és

se gonoszt, se felettébbvalót

ne kívánjon. 

Pázmány Péter
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AZ EGYHÁZ ÉS A HAZA 
HŰSÉGES FIA

Mindszenty bíborosra gondolunk
A gondolat szabad. Nem ismer hatá-

rokat. Átíveli a falut és a várost, elhagyja
az ország határát.Az Óceánt is átszeli. Si-
vatagok, magas hegyek nem tudják leál-
lítani. Isten ajándékának tartom, ha min-
dig tiszta. Az ember gyengeségének, ha
önző és bűnös. Erre könnyen lehet példát
találni. Csak kevés őszinteség kell hozzá.

A gondolat emberi vonása ellenkezik
Isten terveivel. Jézus világosan megmondta
Péternek, amikor tiltakozott a Mester szen-
vedése ellen: „Takarodj előlem, sátán! Ter-
hemre vagy, mert emberi módon, s nem Is-
ten tervei szerint gondolkodol” (Mt 16, 23).

Mindig tévedtünk és mindig tévedni
fogunk, ha matematikai pontossággal,
ami kétség kívül jelenős emberi képes-
ség, várjuk tetteinkért a jutalmat vagy a
rossz megbüntetését.

Ez a gondolkodási mód hasonlít a Pé-
ter apostoléhoz. Ha ott térdelnénk mi is
a Mester lábainál és sopánkodva el-
mondanánk neki gondjainkat, okos meg-
jegyzéseinket, bennünket is kioktatna.

Évek óta Mindszenty bíboros életét
vizsgálom, hogy az Egyház előírásainak
értelmében segítsek rátalálni azokra az
erényekre, amelyet hősiesen gyakorolt,
egykor a boldogok és a szentek sorába
emeli. Nem egyedül a pasztorális szerve-
ző igyekezete, politikai felfogásának tisz-
tasága, a materializmus elméleti és gya-
korlati elvetése lesz a döntő a pápai ha-
tározat kihirdetésénél. Ez talán sok em-
beri vonást is hordozhatna magán. Fon-
tosabb az erények hősiessége, vagyis: tu-
dott-e úgy gondolkozni és cselekedni,
ami megegyezik Jézus tanításával.

Szerintem Mindszenty bíboros már a
boldogok és a szentek társaságában van.
Keresztény hitünk tanítása, hogy aki bűn
nélkül költözött el az élők közül, az a
szentek közösségéhez tartozik, boldoggá
avatással vagy nélküle. Az Egyház mégis
biztos akar lenni, nincs-e valami tévedés
és mivel szentéletű emberekről van szó,
látni akarja a készséget és az önazonulást
Isten akaratához.

Közel Jézushoz és Máriához
1975 áprilisában az orvosok tanácsol-

ták a Bíborosnak, aki Kolumbiából tért
haza és fáradt volt: prosztata-fájdalmai
miatt műtétre van szüksége. Tudatosan
akarta elviselni az operáló kés okozta
fájdalmat, nem kívánta az érzéstelení-
tést. Az operáló sebész értette az óhajt,
és tiszteletben tartotta. Lelkiismerete
mégis kötelezte, hogy felhívja a Bíboros
figyelmét idős korára és az emberi test,
gyengeségére, főleg a szív megterhelésé-
re. Hosszas rábeszélés után beleegyezé-
sét adta az érzéstelenítéshez. Izmai eler-
nyedtek. Összeszorított keze kinyílt és egy
Rózsafüzér esett az operációs asztalra.
Élete utolsó pillanatáig a szenvedő Jézus-
ba és a fájdalmas Anyába kapaszkodott.

Az operációt végzők meghatódottan
álltak ilyen nagy tanúságtétel előtt. A
nagy ember szegényen, egy vászonból
készült ingben és egy Rózsafüzérrel a ke-
zében készülődött a nagy útra.

Isten megadta neki az ajándékot, hogy
a hosszú börtön, az embertelen bánásmód,
a számkivetés és a betegség ideje alatt ura
volt magának és tudatos volt áldozata.

Hűséges az Egyházhoz
Óriási volt a zendülés a magyarorszá-

gi hívők körében, amikor VI. Pál 1973-
ban az esztergomi bíborosi széket üres-
nek nyilvánította. Szinte az egész katoli-
kus világ érthetetlenül állt a döntés előtt
és mi, katolikus papok sem tudtuk meg-
magyarázni híveinknek a Pápa döntését.

Itt megemlítek egy személyes él-
ményt, mennyire nem számított Mind-
szentynek saját sorsa, csak az Egyház ér-
deke, ezen kívül egy írásos emléket is.

1973-ban Stuttgartban voltam magyar
lelkész.Amikor tudomást szereztünk a pá-
pai döntésről, a durvaság elmarasztaló
hangjának különböző skáláit hallottuk or-
szág-világ szerte. Végeredményben az
őszinte együttérzés kifejezése volt az elra-

gadtatott hang: Mindszenty mellé álltunk,
a pápát pedig sajnáltuk és imádkoztunk
érte. Híveim közül fölkeresett egy lelkes
férfi és közölte, tiltakozásként kilép az
Egyházból. Hosszas beszélgetés után lebe-
széltem: megértette, hogy a szeretet jele
nem a megtorlás, hanem a megbocsátás.

Röviddel az eset után Mindszenty
Stuttgartban járt és 60 magyar gyerme-
ket bérmált. Az egyházmegye vendége
volt, mi magyarok a házigazda kérésére
segítkeztünk a vendéglátásban. Így alkal-
mam volt huzamos ideig is beszélni a Bí-
borossal. Elmondtam neki részletesen a
fent említett esetet. Keresetlen szavakkal
történt mindez. A tőle megszokott válasz
tömör és világos volt: „Fiam, nem volt
eléggé okos, erélyes. Ilyen dolgot már
gyökerében el kell fojtani! Az Egyház
ügye a miénknél sokkal fontosabb!”

A dolog nem maradt ennyiben. Kísérő-
jétől hírt kaptam, hogy útban München fe-
lé a Bíboros többször elmarasztalta a
stuttgarti lelkészt határozatlan magatartá-
sa miatt. „Amikor az Egyház fejéről van
szó, így nem lehet viselkedni” - ismételte.

Nem az új magyar vallásnak
2003. február 3-án este Pásztor Bazil

gk. plébános meghívására előadást tar-
tottam a magyar szentek boldoggá avatá-
sáról Budapesten, Fő u. 88. sz. alatti gö-
rög katolikus plébániai teremben. Az
előadás előtt megszólított Papp János hí-
vő, aki jelezte, hogy egy eredeti levelet
szeretne átadni, amelyet testvérbátyja
kapott 1974 júliusában Isten Szolgája
Mindszenty József bíborostól.

A levél átadásakor elmondotta, hogy
testvérbátyja beszámolt Mindszenty bíbo-
rosnak egy imahadjárat megindításának
lehetőségéről, amelyről a Bíboros po-
zitívan nyilatkozott, és ígérte, hogy elő
fogja mozdítani. Az átadott levél tartal-
mára vonatkozóan azt az ismertetést kap-
tam még, hogy amikor VI. Pál az eszter-
gomi érseki széket üresnek nyilvánította
(1973) Newbrunsvick-ban élő katolikus
hívek is egymás után kifejezték negatív
állásfoglalásukat. Amint a levél átadója
elmondta, többen mérlegelték, hogy
kilépnek a Római Katolikus Egyházból és
egy új magyar vallást alapítanak. Ez lett
volna tiltakozásuk a pápai határozat
ellen, ami gyakorlatilag szakadás lett
volna. Papp István, aki beszámolt erről a
fejleményről a következő választ kapta
Mindszenty bíborostól saját kézírásával:

„Josephus Card. Mindszenty
Bécs, 1974. VII. 30.
Kedves Fiam!
A hétvégi-eleji családi közös ima
tervezetének újabb utamon hangot
adni szándékozom - hazánkért.
Az új magyar vallással szemben
kell ellenvetésünknek lennie. Isten,
Egyház, Bold. Szűz, Magyarok
Nagyasszonya, Szent István és a
magyar szentek ellen van.
Áldásommal: +József”

Szülőföldje keresztény jövője
Csodálatos módon bukkantunk rá

egy olyan eredeti írásra, amelyet Isten
Szolgája Mindszenty József bíboros írt
édesanyjának, 1956. november 7-én az
USA budapesti nagykövetségéről. A le-
vél eredetije a Mindszenty család egyik
tagjánál van, hivatalos másolata a Mind-
szenty Levéltárban található.

Drága Édesanyám! Hogy népem-
nek használjak, orosz páncélosok
közt mentem az amerikai követ-
ségre egy - nem a régi - papommal.
Ha a nemzetközi jogot még tartják,
itt területenkívüliség vesz körül. Is-
ten eddig csodásan védett: Kőhi-
dán a vésztörvényszéken, okt. 30-
án szabadulásom - minden ár nél-
kül - a rétsági honvédtisztek által;
ahogy idejutottam, pedig figyeltek.
De kész vagyok, ha kell, életemet
adni. Édesanyám, ha úgy lenne, ne
gyászoljon engemet (csak odaát
találkozásunkért imádkozzék!).
Mohi, Mohács, II. világháború el-

ISMERJÜK MEG PAPJAINKAT
Ismerjük meg papjainkat című sorozatunkban bemutatjuk a nyugat-európai
magyar lelkipásztori szolgálatban működő papjainkat. Bemutatásuk egyben
meghívó arra, hogy a külföldön lakó, esetleg ideiglenesen külföldön tartózko-
dó magyarok, illetve magyarul beszélő fiatalok, tanulók, munkakeresők Ma-
gyarországról, a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely országából, igénybe
vegyék lelkipásztori és egyéb szolgálataikat távol a hazától, az idegenben.

Mivel pappá szentelése
után nem térhetett vissza
Magyarországra, 1952 őszén
Wolfurtban (Vorarlberg)
végzett rövid kápláni szol-
gálat után Angliába került és
dr. Edward Ellis püspök
meghívására, 1953. február
23-án a nottinghami egyház-
megye szolgálatába állt.
1953-1959-ig nottinghami
Good Shepherd (Jó Pásztor)

plébánián volt káplán, majd 1959-től 1965-
ig kisegítő magyar lelkészi szolgálatot vég-
zett dr. Ispánki Béla, angliai magyar főlel-
kész mellett Londonban.

A Nottingham-i egyházmegyébe való
visszatérése után 1986-ig angol plébános-
ként működött három helyen: 1966-1974-
ig Retfordban, ahol felépítette a Szent Jó-
zsef elemi iskolát, 1974-1979-ig Sutton-in-
Ashfieldben és 1979-1986-ig Leicesterben.

Dr. Ispánki Béla angliai magyar főlel-
kész 1985. május 9-én bekövetkezett ha-
lála után, több mint egy évvel később,
nottinghami püspöke elengedte angliai
magyar lelkipásztori szolgálatba, amely-
et 1986. szeptembertől 2002-ig Lakatos
Dénes atyával végzett, aki az Észak-
Angliában élő katolikus magyar híveket
szolgálta, míg Tüttő György a londoni és
a dél-angliai magyar hívek lelkipásztori
munkáját látta el. Lelkipásztori munka-
köréhez tartozik az Angliai Római Kato-
likus Magyarok Egyesületének lelki ve-
zetése, egyházi elnök minőségben, a
Mindszenty Ház székhelyén (5 Arundel
Gardens, London, W11 2LN).

1989. januárban II. János Pál pápa pá-
pai prelátus címmel tüntette ki, 1993. no-
vemberben a Pro Ecclesia Hungariae ér-
met kapta a Magyar Püspöki Kartól.
1995. szeptember 2-án a Magyar Köztár-
saság elnöke a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztje kitüntetést
adományozta neki.

Több angol nyelvű könyvet írt:
„Medjugorje, Our Lady’s Parish” (Med-
jugorje, a Szűzanya plébániája, London,
1985, magánkiadás), „Medjugorje, School
of Prayer” (Medjugorje, az ima iskolája,
London, 1986, magánkiadás), „Living the
Gospel with Our Lady” (Élni az evangé-
liumot a Szűzanyával, London, 1991, ma-
gánkiadás), „The Message of Medjugorje
and Pope John Paul II” (Medjugorje üze-
nete és II. János Pál pápa, London, 1995),
„Mary the Teacher of Jesus” (Mária, Jé-
zus tanítója, London, St. Pauls Publica-
tion, 1999), Mary and Renewal (Mária és
a megújulás, London, St. Pauls Publica-
tion, 2001), Adoration, Reparation, Inter-
cession (Imádás, Engesztelés, Közbenjá-
rás, Great Wakering, 2003, magánkiadás)

Magyar szentmisét tart rendszeresen 
Londonban, minden hónap első vasár-

napján 15.00-kor a  Mindszenty Házban,
5 Arundel Gardens, London, W11 2LN;

Croydonban, minden hónap 4. vasár-
napján 13.00-kor, a St. Gertrude plébánia-
templomban, Purley Road, South Croydon;

A többi vasárnapokon vidéken: Rea-
ding, Luton, Leicester, Bristol, Brighton-
Hove,mindig a negyedévenként,900 példány-
ban megjelenő, londoni Magyar Római Ka-
tolikus „Nagyboldogasszony” Főlelkészség
tájékoztatójában közölt rend szerint.

Érdeklődni: St. Dunstan’s House, 141,
Gunnersbury Avenue, GB - London W3
8LE, Telefon/Fax: 0044-20/8992 2054.

Cserháti Ferenc

Tüttő György angliai
magyar főlelkész. Magyar
főlelkészi megbízatását dr.
Irányi Lászlótól, a külföl-
dön élő r. k. magyarok első
püspökétől kapta. Magyar
lelkipásztori szolgálata ki-
terjed egész Angliára és ezt
főállásban végzi.A Notting-
ham-i Egyházmegye papja.

Tüttő György a zalacsányi
plébániához tartozó Bóka-
házán született 1925. szeptember 26-án.
Apja Tüttő György, a zalavári bencés apát-
ság juhásznemzedékének sarja, uradalmi
gazdatiszként dolgozott 1933-ban történt
korai haláláig.Anyja Rigó Jolán, földműves
családból származott. Özvegysége után két
gyermekével ugyancsak özvegy édesanyjá-
nál, Rigó Józsefnénél kapott otthont, az uk-
ki plébániához tartozó Megyeren (akkor
Zala megye, most Veszprém megye).

Elemi iskoláját a szülőfalujához köze-
li Rigácson végezte, középiskolai tanul-
mányait a veszprémi piarista gimnázium-
ban 1937-től. Gimnáziumi tanulmányait
édesanyja kis keresete tette lehetővé,
amelyet házvezetőnői munkájáért kapott
a veszprémi püspöki helynök, dr. Simon
György szolgálatában. 1944 őszén elvit-
ték katonának, orosz fogságba került.
1945-ben visszatért hazájába.

1945 őszén felvették a veszprémi sze-
mináriumba, egy évvel később, dr. Bánás
László veszprémi püspök Innsbruckba
küldte, a Canisianumba, itt folytatta teoló-
giai tanulmányait 1952-ig. Dr. Paulus Rusch,
innsbrucki püspök szentelte pappá Bre-
genzben (Vorarlberg) 1951. június 29-én.

vitt egy-egy elődömet. Kelet meg
ránk zuhanhat úgy, hogy nem lehet
csodálkoznunk, ha megint egy esz-
tergomi érsek rámegy. Az útvonal
és a hősies főváros fogadtatása, a
Szentatya sürgönye, de különösen
a nemzeti életerő jelentkezése bol-
doggá tesz. Úgy érzem, nem hiába
éltem és tűrtem. Húgaimat, övéiket
szeretettel áldom. Tegyenek fenyő-
ből koszorút, kevés virággal, édes-
apám sírjára helyettem. Családom-
ban maradjon mindenki hű hité-
hez, hazájához. Édesanyámnak
megköszönök mindent, amit egész
életemen át, főként amit rabságom
idején tett. Nincs több ily édesanya.
Csókolja fia + József Bp., 56. XI. 7.
A nagykövetségen eltöltött hosszú ti-

zenöt esztendő alatt az amerikai hatósá-
gok a Bíborost elővigyázatosan elzárták
a külvilágtól. Nem régen tették kutatha-
tóvá a Nemzeti Titkos Irattár Washing-
tonban lévő anyagát. Kérésünkre erről
az időszakról minden Mindszentyvel kap-
csolatos adatot lemásolt egyik munkatár-
suk. Ennek alapján készülőben van egy
részletes munka, ami eddig még hiány-
zott.A fent idézett levél biztosan egy szép
bevezető lesz majd a nagy munkához.

Március 23-én Batthyány László bol-
doggá avatása alkalmából többen meg-
kérdezték, ki lesz a következő...? Neve-
ket említettem, de Mindszenty bíboros
nem volt közöttük. Dolgozunk, hogy a
gondolat körülötte tisztuljon és szépül-
jön. Egy biztos, Isten Szolgája Mindszen-
ty bíboros Isten kegyelt szolgája: egy or-
vosoktól elismert csoda bizonyít tudo-
mányos szempontból megmagyarázha-
tatlan gyógyulást. Az esetek legtöbbjénél
pontosan fordítva van: várni kell a bol-
doggá avatásra, mert hiányzik a csoda.
Ez is jel, hogy körülötte tisztul a gon-
dolat, nemesedik az érzés.

P. Szőke János

Tüttő György
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Fiataloknak

NE CSAK CSODÁLJUK - KÖVESSÜK IS!

Gyermekeknek

„Virág nyíljon, merre jártok,

Ezer áldás szálljon Rátok”

Micsoda cirkusz! Felbolydult a falu
népe, hiszen ehhez hasonlót rég nem lá-
tott! A főtéren tarkaruhás, piros orrú bo-
hócok csalogatják a közönséget. A ván-
dorcirkusz igazi szenzációja: a kötéltán-
cos. Hajmeresztő mutatvány, toronymaga-
san: kerékpárral a drótkötélen! Ámuló-
bámuló emberek, s az izgalom még job-
ban fokozódik, amikor a kötéltáncos a
szemét is be akarja köttetni... De mielőtt
kockázatos útjára indulna, lekiált a kö-
zönségnek: Mit gondolnak, sikerül? A kö-
zönség egy emberként kiáltja: Igen, bizto-
san! Egyikük különösen hangosan kiáltja:
Na, mi lesz már? Csak rajta! A kötéltáncos
most a hangoskodóhoz fordul és megkér-
dezi: Bízik bennem? Ha igen, jöjjön, üljön
mögém, csináljuk együtt! A válasz el-
marad. Csak néma csend, oda a bátorság...

A rövid történetet olvasva, Jézus és
élete, sorsa jutott eszembe. Ámulva áll-
tak csodái láttán, megdöbbenve, lenyű-
gözve hallgatták tanító szavait... Hívők
és nem hívők, kíváncsiak és közömbö-
sek. Csodálatos! Akkor is és ma is... Csak
egy a szomorú. Amikor szólt: Jöjj, kövess
engem! Gyere, légy bátor, kapaszkodj
belém és csináljuk együtt! Elfordultak
tőle, mondván: Túl magas a mérce, szédí-
tő vállalkozás...

Krisztust követni, keresztény életet él-
ni tudom, nem egyszerű feladat. Valóban
„ki-hívás”! Ki-hívás az átlagos, csak han-
goskodó tétlenségből. Ki-hívás a hit és a
jócselekedetek Istenhez emelő magassá-
gába.A kérdés csak az: merjük-e vállalni?

Pál atya

Kedves Gyerekek! 

Nektek mi jut eszetekbe először
anyák napján? Természetesen az édes-
anyátok, ugyanúgy, mint nekem és a töb-
bi gyereknek is. Ugye milyen jó, hogy
vannak anyukák? Ők ápolnak, segítenek,
vigasztalnak, ha baj ér bennünket, ta-
nítanak, játszanak velünk. Ha problé-
mánk van, kihez fordulunk legelőszőr? -
az édesanyánkhoz. Ő mindig tud segíteni.
Megosztjuk vele örömünket, bánatunkat.
Ő a legjobb barátunk, és játszótársunk.
Látjátok, milyen sok dolguk van az anyu-
káknak, milyen nehéz is lehet anyának
lenni? Gondolkodtatok már azon, ho-
gyan is bírják ki ezeket a nehézségeket?
Valószínű, mert nagyon tudnak szeretni,
és ez ad nekik újra és újra erőt. Így hát
anyák napján mi is mutassuk meg, hogy
szeretjük és tiszteljük őket. Nehéz lesz, ha

tényleg vissza akarjuk adni azt a sok jót,
amit tőlük kaptunk. Ha majd látjuk az
örömet és boldogságot az arcukon, rájö-
vünk, hogy nem volt hiábavaló a sok igye-
kezet. Ha esetleg nem tudnátok, hol
kezdjétek el, adok egy-két tanácsot. Mi
lenne, ha anyák napja reggelén ti készíte-
nétek el a reggelit, és terített asztallal vár-
nátok anyukátokat? Én már kipróbál-
tam, és mondhatom nagyon jól sikerült,
vidám volt utána az egész nap.Vagy rend-
be rakhatnátok a szobátokat egyes egye-
dül. Ennek is nagyon örülnek az édes-
anyák. A tanulásban is szorgalmasabbak
lehetnénk, talán matekból is lehetne javí-
tani. Tehát minden jót, legyetek figyelme-
sek és gondoljatok arra, amit tanácsol-
tam! A nagymamákról se feledkezzetek
el, hisz tőlük kaptátok az édesanyátokat.

Józsa Péter, tanuló

Nagyböjt első vasárnapjának előesté-
jére a szentatya idén is meghívta az egye-
temista fiatalokat közös rózsafüzérre. Ta-
valy is ott voltam a VI. Pál teremben. Idén
sem maradtam le, bár elég hátra kerültem,
mivel a kezdés előtt negyed órával érkez-
tem, s ekkor már alig volt hely.

Miért különleges, nem mindennapi él-
mény ez a rózsafüzér a pápával? Hát
nemcsak az adja meg a varázsát, hogy
több ezer fiatal van együtt a teremben, s a
pápával imádkozik, de az is, hogy Euró-
pa más nagyvárosaiban is összegyűlnek
az egyetemisták egy-egy templomban, s
műholdas kapcsolás segítségével ők is be-
kapcsolódnak. Az idén Pozsony (Szlová-
kia), Köln (Németország), Krakkó (Len-
gyelország), Fatima (Portugália), Upszala
(Svédország) és Bécs (Ausztria) voltak
azok a városok, amelyek fiataljai mű-
holdon keresztül élő kapcsolatban voltak
a Vatikánban összegyűlt fiatalokkal. A
helyszínekről egy-egy egyetemista sze-
mélyes hitvallást tett, vagyis megosztotta
gondolatait a többiekkel, beszámolt arról,
hogy ki számára Isten, milyen szerepet
játszik életében a hit, az egyetemi lel-
készség ...

Miután elmondtuk a loretói litániát is,
a szentatya, mint minden alkalommal,
amikor zarándokokat, vagy valamilyen
csoportot fogad, elővette lapocskáját, s
felolvasta az előre elkészített beszédet.
Illetve próbálta felolvasni, mert közben
többször szünetet kellett tartania az „Ev-
viva il papa!” (Éljen a pápa!) és a „Gio-

FIATALOK RÓZSAFÜZÉRE A PÁPÁVAL

vanni Paolo” (János Pál) bekiáltások
miatt. Ilyenkor a fiatalok kórusa egy em-
berként kiáltozott, a pápa nevét skandál-
ta, mint szurkolók a meccsen, tapsolva
hozzá a ritmust is. Nem lehet szavakban
önteni, leírni a hangulatot. Ugyanakkor
megvallom, ez nem az én stílusom, s nem
is csatlakoztam a tömeghez.

De ekkor még hátra volt a java. Mikor
a pápa befejezte mondandóját, a fiatalok
szabadon örvendezhettek. Kis idő után
megszólalt a pápa, most már papír nélkül,
teljesen szabadon. Humoros „társalgás”
alakult ki közte és a fiatalok között, amit
már én is rendkívül élveztem. Élménye-
met megpróbálom visszaadni:

- Köszönöm Meißner bíborosnak -
mondta a pápa, hogy ezúton is meghívott
benneteket a 2005-ös kölni ifjúsági világ-
találkozóra. És engem is. Ott leszek. Én is
elmegyek. Bár, amint látjátok, már igazán
nem vagyok fiatal. No, elég! Fejezzük be!
Most következik az áldás.

- Evviva il papa, Giovanni Paolo - uj-
jongtak a fiatalok.

- Milyen nagyszerű találmány ez a te-
levízió. Kapcsolatban vagyunk más város
fiataljaival, látnak minket, és én is látom
őket a képernyőn, ahogy tapsolnak. Most
már aztán tényleg elég!

- Evviva il papa, Giovanni Paolo - uj-
jongtak a fiatalok.

- Milyen érdekes. Innen is láthatom a
krakkói Szent Anna templomot. Annak
idején sokszor voltam benne. Imádkoz-

ANYÁK NAPJÁN

Ahhoz, hogy az ember elmélkedni
kezdjen szülei életén, sorsán, hogy megvi-
lágosodjanak előtte cselekedeteik moz-
gatórugói és helyes ítéletet hozhasson -
vagyis megértse őket -, magának is el kell
érnie a „krisztusi kort” (30-40 évet),
magának is be kell lépnie a szép, de na-
gyon nehéz fölnőtti-nevelői szerepkörbe.

A fiatalság önző, s különösen az a mai
kor fiatalsága, hiszen a fülébe harsogó
médiumok mindig csak a „szülők mu-
lasztásait”, a „nemzedéki ellentéteket”
szajkózzák, de sohasem beszélnek a
„gyermekek kötelességeiről” a családon
belül, sohasem oktatnak a korosztályok
közötti türelemre. A tradicionális „nagy
család” adta örömre és előnyre sem hív-
ják föl a figyelmet, pedig hány tehetséges
művész, hány kiváló író sohasem lett vol-
na azzá, amivé lett, ha nem álltak volna
mellette, a munkában őrlődő szülőkön
kívül, a ráérő, bölcs nagyapák, nagy-
anyák, akik hosszú életük tapasztalatai-
nak az átadásával, tanulságos és gyönyö-
rűséges mesék mondásával egyengették
a tárulkozóban lévő lélek útját.

Mindez már a múlté? Mindez csak
nosztalgia? Lehet, de a mind jobban el-
idegenedő világban, az állandó hajsza,
kép- és papírözön, a lárma és szenny kö-
zepette, az idegbajok szaporodó zűrzava-
rában, egyre több gondolkodó ember
kezdi fölismerni az erkölcsi megújulás
szükségességét, s ezzel együtt a könnyel-
műen sutba dobott hagyományos érték-
rend fölélesztésének a fontosságát.

Természetesen, nem vagyok nagyon
derűlátó ezen a téren (más tereken sem!).
A legtöbb ilyen figyelmeztetés „pusztába
kiáltó szó”, kegyes óhaj, amely mindenütt
csukott fülekre - ha nem ádáz el-
lenkezésre!? - talál. Az emberiség - lehet
föltartóztathatatlanul, visszafordíthatat-
lanul -, szédületes sebességgel rohan le-
felé a lejtőn. Hogy milyen cél felé, azt ma
még nehéz lenne pontosan megmondani.

Mégis, anyák napján próbáljuk egy
pillanatra megállítani az idő kerekét, pró-
báljuk elhatárolni magunkat a tér, de fő-
leg az anyag mammoni vonzásától, igye-
kezzünk az Életre összpontosítani a fi-
gyelmünket; az életre, amely nem egy ri-

deg lombikban, különböző vegyi folyama-
tok kiszámított (kiszámítható?) eredmé-
nyeként, hanem két ember egymásra talá-
lása, szerelme-szenvedélye izzásában jön
létre, s aztán kiegyensúlyozott,meleg csalá-
di körben, egy szerető édesanya gondosko-
dásával növekedik, éri el nagykorúságát.

A világ (de főleg a fehér ember vilá-
ga!) problémáinak az ilyen vonzó, erősí-
tő családi háttér hiánya a fő okozója.

Társadalmunk minden tagja egyre fe-
lelőtlenebbé válik. A férfi nem készül föl
(mert nem készítik föl) arra, hogy házas-
ságával életre szóló kapcsolatot köt, és
asszonya, gyermekei erkölcsi példaképe
és anyagi létük biztosítója lesz. A nő,
gyakran kivetkőzve női mivoltából (pedig
mint nő is érvényesülhetne!), férfi akar
lenni. Az egyéni karriert a család érdekei
elé helyezi, s az utcára megy tüntetni,
„abortuszt” reklamálva. A gyerekek (ha
léteznek egyáltalán) milyenek lesznek, le-
hetnek - ezek után?? Nem egyszer elme-
nekülnek otthonról, ahol se szeretetet, se
megértést, se szellemi-erkölcsi javakat
nem kapnak, s italba, kábítószerbe, szexbe
próbálják fojtani magányukat, amely
néha öngyilkosságba torkollik...

De álljunk meg egy kicsit! 

Véletlenül sem akarom elvitatni a
nők jogát arra, hogy egyéniségüket, te-
hetségeiket kifejlesszék, magukat „meg-
valósítsák”, hogy a férfiakkal egyenlő el-
bánásban részesüljenek. Én csak azt
mondom, hogy ne mindenáron, ne min-
den más félretaposásával keressék érvé-
nyesülésük útját. Az elképzeléseket és a
kötelességeket, ha nehezen is, de össze
lehet, össze kell egyeztetni, ha nem aka-
runk végpusztulásra jutni mindnyájan -
civilizációnkkal, kultúránkkal együtt.

A „családtervezésnek” sem vagyok
ellensége. Elismerem, hogy manapság
nem lehet 8-10 gyermeket vállalni, bár
nagyon halkan és félénken megjegyzem,
hogy a régi asszonyok megtették ezt, pe-
dig gyakran férjük háborúban, fogság-
ban, munkában vagy már a temetőben
lévén, minden segítség nélkül kellett
helyt állniuk. De ők nem a szórakozást,
az örömök kergetését tartották életük
céljának, hanem a munkát és az áldoza-
tot, mely akkor még élénken élt az em-
beriség tudatában.

Mint mondtam, a „családtervezés-
nek” sem vagyok ellensége, de nem tes-
tet-lelket csonkító abortuszok árán!
(Egyebekben: az oly sokat hangoztatott
és mumusként fölmutatott „demográfiai
robbanás” nem a fehér ember világát - kü-
lönösen nem a magyarságot! - fenyegeti.
Mi, Európában és Amerikában, faji ön-
gyilkosságot vagyunk elkövetőben: önzés-
ből, kényelemből, rövidlátásból kipusztít-
juk magunkat a harmadik világ népeinek
a javára, ha ugyan az új járvány, az AIDS,
az atomsugárzás és más természetszeny-
nyezések meg nem ölnek mindnyájunkat,
miként hangyákat a rovarirtó por.) 

Pedig milyen szép, milyen csodálatos
lehetne a világ! Vizek, hegyek, növények,
állatok... csillagok... nem is beszélve az
emberi szellem és lélek virágairól: a sze-
retetről, a szépségről... Anyák napján, az
én édesanyámra is emlékezve, aki már
két évtizede alussza örök álmát a Monte
Bré zöldellő lankáin, a szélborzolta Lu-
gano-i tó tükre fölött, erre a Szépségre
apellálok. Saint Exupéry kis hercegével
vallom: „Az ember csak azt látja jól, amit
a szívén keresztül lát!”

Saáry Éva, Lugánó

tam, lelkigyakorlatokat tartottam... Hiszen
tudjátok, mielőtt pápa lettem, ott voltam
bíboros. Aztán árván hagytam őket.
Ottmaradtak szegények bíboros nélkül.

- Evviva il papa, Giovanni Paolo -
hangzott a szűnni nem akaró ujjongás.

- Már kétszer mondtam, hogy elég, fe-
jezzétek be! Azt várjátok, hogy harmadjá-
ra is mondjam?!

- A fiatalok nevettek.

- Még egyszer köszönöm, hogy eljötte-
tek, s ismételten köszönöm Meißner bí-
boros meghívását. De most már tényleg
fejezzük be! Következik az áldás. Ez ko-
moly dolog. Figyelmesen, áhítattal kell fo-
gadni...

Amint sejtettem, nem igazán sikerült
visszaadnom azt, amit a VI. Pál teremben
tapasztaltam. De remélem, azért mégis csak
sikerült belőle valamit megsejtetni. Hi-
hetetlen, hogy a szentatya mennyi energiát,
erőt nyer, ha fiatalokkal van körülvéve, fia-
talokhoz szól. Különös érzéke van ahhoz,
hogy megtalálja velük a közös hangot,
nyelvükön, humorosan szóljon hozzájuk.
Már ott, a teremben elhatároztam, hogy
élményemet megpróbálom megosztani
másokkal.Tisztában vagyok vele, ez a leírás
tökéletlen. Az igazi talán egy videó-felvétel
lenne. Azért talán, ez is megteszi.

Kinczel István, Róma
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Madridi levél

EMLÉK

Londoni levél

A KERESZTSZÜLŐKRŐL  

Evelyn Waugh-t, a világhírű angol írót,
egy ismerős házaspár a leányuk keresztap-
jának kérte fel. Azt mesélik, hogy az egyéb-
ként vallásos, katolikus férfiú nem volt vala-
mi jó keresztszülő. Nem beszélgetett el oly-
kor a kislánnyal az élet kihívásairól, s aján-
dékot se vett neki egészen az esküvőjéig, mi-
koris szépen becsomagolva átnyújtott egy
pedálos konyhai szeméttartót. Mások sze-
rint nem egészen így szól a történet, mert né-
ha írt a keresztleányának bölcs és mulatsá-
gos leveleket. Az angolok általában elvár-
ják, hogy a keresztszülő karácsonykor vagy
a születésnap alkalmával megemlékezzék
keresztgyermekéről. Szerény véleményem
szerint kár ezt a szép és megtisztelő felada-
tot anyagiaskodó vagy éppenséggel számító
módon felfogni. Az viszont figyelmes gon-
dolat, ha keresztgyermekünknek mi
vesszük meg a nyakban lógatható kis arany
keresztet, vékony arany lánccal. Hordja-e
később vagy sem, az már az ő dolga.

Még kevésbé helyénvaló az, amit sok
angol hisz, hogy éppenséggel a kereszt-
szülő feladata volna a gyerek nemi felvi-
lágosítása. Ma már az ilyesmi, hála az is-
kola szabadosságának, nem probléma.
De a szülő e téren mindenképp a kereszt-
szülő előtt következik. Evelyn Waugh fia,
Oberon Waugh, szintén író, bohém és kü-
lönös ember, azt ígérte a keresztfiának,
hogy megadja neki a párizsi bordélyhá-
zak címlistáját. Alaposan átesett tehát a ló
másik oldalára. Szegény gyerek gimnazis-
ta korában, balesetben halt meg, nem ve-
hette át a hóbortos keresztapa ajándékát.

A keresztszülők kiválasztását vezérel-
heti számítás. Angliában sokan kérnek fel
jómódú idősebb hajadonokat, agglegénye-
ket. Lehetséges, hogy a keresztgyermek szá-
mára hagyott örökséggel számolnak, de
ugyanakkor olyan törődést, figyelmet re-
mélnek a gyermektelen felkérttől, amit más
esetleg nem adna meg. A tragikus körül-
mények között elhunyt Diána welszi her-
cegnének tizenhét keresztgyermeke volt,
mindannyiukra hagyott valamit, ezek sze-
rint már igen korán elkészített végrendele-
tében. II. Erzsébet királynő keresztgyerme-
keinek a száma mintegy húsz. Gondolhat-
nánk, hogy ezeknek a szülei arra számítot-
tak, hogy az uralkodó majd támogatja az
előrejutásban azt, akit segített a keresztvíz
alá tartani. De főként arisztokrata sarjakról
van szó, kik ezt amúgy sem igénylik.

Manapság tehát sznobság és haszon-
vágy árnyékolhatja be a keresztszülők
felkérését, holott az eredeti gondolat a lé-
nyegesebb, miszerint a cél a keresztgyer-
mek hitbeli és morális nevelésének az ak-
tív támogatása. Kierkegaard írt arról
hosszan, hogy kevés ennél nemesebb fela-
dat van a földön. Philip Howard angol új-
ságíró viszont nem rég azt emelte ki egy
tanulmányában, hogy mint szorul egyre
hátrább angol körökben a keresztszülő-
ség spirituális jellege a társadalmi jelentő-
sége mögött.Tehát nem elég jómódú jóba-
rátot felkérni, igen fontos, hogy az illető
vallásos legyen vagy legalább Isten-hívő,
és kész bizonyos lelki tanácsadásra. Hi-
szen erre a kiválasztottnak a keresztelés
szertartása során ígéretet kell tennie Isten
és ember előtt. Jóformán esküszegésnek
tekinthető, ha a keresztszülő e feladatra
később rá se hederít. Ám a huszonegye-
dik században a vállaltak megvalósítása
sokszor nem valami könnyű. Néha a föld-
rajzi távolságok miatt, máskor meg azért,
mert a cseperedő gyerek a vallást nem te-
kinti olyan fontosnak, mint a szülei. A
szentfazék keresztszülő tinédzser körök-
ben nem népszerű, de a serdülőknek nyúj-
tott baráti tanács, a szülőkével párosulva,
nagyon jól jöhet az élet problematikus per-
ceiben. Az angolok e téren igencsak halad-
nak a korral, interneten működik a kereszt-
szülők szervezetének tanácsadó szolgálata.

Mindezeket megfontolva helyes talán,ha
egy gyereknek két keresztszülője van. A
XVI. századi Velencében és Firenzében szá-
mítás vezethette a szülőket, hogy gyerme-
kenként akár huszat is felkérjenek. A Tri-
denti Zsinat vetett ennek véget, azóta maxi-
mum az egy-egy keresztanya illetve kereszt-
apa. Ketten megoszthatják egymás közt a
feladat ellátását. Nem annyira a karácsonyi
ajándékozás, mint a morális nevelés terén.

Sárközi Mátyás

„A lélek lassan emlékmúzeum lesz” -
írta Mécs László egyik versében. De az
otthon is emléktárgyakkal telik meg. Itt
egy szép, csiszolt vörösmárvány darab:
bombasérült, osztrák templomban szed-
tem föl a háború után. Kagyló észak-spa-
nyol partról, ahol először fürödtem ten-
gerben.Abbahagyott emlékkönyv régi be-
jegyzésekkel, köztük a menekültsorsot
tükröző, nekem ajánlott vers Szathmáry
Lajostól: „C.W.S.-ruhaosztás után”. Utol-
só sorai: „Nézem a foltos idegent / S döb-
benve kérdem: mit jelent / E furcsa mas-
kara? /Ki ez a sápadt pária / - És hol van
az apám fia?” Egy dobozban rengeteg
névjegykártya; sokakról már nem is tu-
dom, kik voltak. No meg ez a kis naptár.
Nem biztos, hogy ez a helyes név. Kis fa-
tartó cserélhető papírlapocskákkal: a ti-
zenkét hónap és a hét nap neve, meg a
számok 1-től 31-ig. Díszítésként két kis
festett virág és a felirat: Sankt Wolfgang.
Ott vette nekem 1946. május 6-án Beáta
nővér, mint az alján olvasható.

Azóta ismertem, hogy nagy meglepe-
tést okozott: 21. születésnapomon felkö-
szöntött a salzburgi Landeskrankenhaus
egyik nagy kórtermében. Nem dolgozott
ápolónőként, a szomszédos anyaházban
lakott, de számontartotta a kórház ma-
gyar betegeit. Így bukkant rám és tudta
meg születésem dátumát. Elbocsátásom
után Beáta, - Berta a világban -, bemuta-
tott az irgalmas nővérek főnöknőjének és
egy másik apácának, aki az igazgató en-
gedélyével szükségszállást tartott fenn az
egyik kórházi épület alagsorában. Idő
multával már csak én laktam ott és egy
menekült magyar orvos. (Nevét évek mul-
tán olvastam egy újságban - valami új-
guineai természeti csapás kapcsán!) Egy
szónak is száz a vége, - így mondta min-
dig egy kedves, gimnáziumi tanárom -,
három évig aludtam az alagsorban, az ir-
galmas nővérek pedig négy esztendeig ad-
tak ennem. Ennek volt köszönhető, hogy
tanulhattam az egyetemen.

Beáta erdélyi volt és édesanyját hamar
elvesztette. Az irgalmas nővéreknél nevel-
kedett s néha nyári szünidőben sem uta-
zott haza, osztotta az életüket. Egyszer az
ebédutáni rekreáció alatt Páli Szent Vince
regulájáról beszéltek: nem lehet irgalmas
nővér testi fogyatékos és házasságon kí-
vül született. - Akkor én lehetek -, jegyez-
te meg Berta és az is lett. Tizenöt évvel ké-
sőbb pedig menekült apáca volt Ausztriá-
ban. Aztán hamarosan, 1946-ban haza-
ment Erdélybe, s átutazóban Pesten meg-
látogatta jóanyámat.

Többet nem hallottam róla, de az oszt-
rák vincés nővérek sem, mint azt nemré-
gen egyikük írta. Ceaușescu biztosan gon-
doskodott róla, hogy „életében új szakasz
kezdődjék”. Most már aligha él; 90 felé
kellene járnia, ami kevéssé valószínű oly
nehéz sorban. Én meg bánhatom, hogy
nem érdeklődtem utána előbb s nem pró-
báltam valami kis segítséget eljuttatni
hozzá, amikor már lehetett volna. Ezért
akartam legalább egy ilyen madridi levél-
ben megemlékezni róla, bár talán az olva-
só elnézését kell kérnem, hiszen ez végtére
is „magánügy”. Mint az is, hogy eszébe
jutottam-e néha Beátának, emlékezett-e
bizalmas eszmecseréinkre. Szeretném
hinni, hogy igen, s hogy szeretettel beszélt
rólam, mint előttem tette egykori pártfo-
goltjáról, Timótról, akit „fiának” nevezett.

Rónai Zoltán

Ezer esztendős nemzeti létünk és
örökös létharcunk, minden egzisztenciá-
lis küzdelmünkben pusztíthatatlan élni-
akarásunk, európai elhivatottságunk, sa-
játos magyar nyelvünk és kultúránk a
Kárpátok övezte Duna medencében,
helyzetünk Kelet és Nyugat hatalompoli-
tika ütköző pontjában, - igen, ilyen adott-
ságok és tényezők közepette csoda, hogy
vagyunk, csonkán is létezünk.

Profánul lehet ezt így vagy úgy ma-
gyarázni. De az ezeréves magyar sors
irracionáléját az isteni Gondviselés ke-
gyelme nélkül megérteni nem lehet! 

Vallásos népünk, erősen megfogyat-
kozott sokat szenvedett magyarok ma is
hiszik és tudják is, hogy országalapító, el-
ső királyunk Szent István a keresztény
hit örök értékeinek szellemében nevelt,
az isteni Gondviselésbe vetett hitével -
utolsó aktusaként felajánlotta pogány
őseink által is tisztelt Napbaöltözött
Asszonynak, azaz a Boldogságos Szűz
Máriának, a Magyarok Nagyasszonyá-
nak, hogy veszedelmei közepette védje
és oltalmazza népét! 

A XX. századbeli magyar sors nemze-
ti tragédiáinak vonulatában a négy évtize-
des szovjet megszállás, a Rákosi-féle ke-
gyetlen - és a Kádár János puhább kom-
munista diktatúrájának kártevései után -
egy rosszul levezényelt rendszerváltásból
adódóan a magyar néptömeg az ölébe
hullott demokratikus szabadság-jogaival
„visszaélve” - legálisan - hangsúlyozom
törvényesen, azokat emeli másodszor ha-
talomba, akik a magyar népet minden sza-
badság jogától, így a választói jogától is
megfosztották. Ez az utolsó 13 év legször-
nyűbb, tragikomikus ellentmondása.

Nos,ezek után kérdezhetjük:Hová,merre? 
1. A legsürgősebb, az EU-hoz való

csatlakozás semmiképpen sem konfliktus
mentes ügy. Persze megint vannak pesszi-
misták, a minden kákán csomót keresők,
akik a belépéssel csak a negatívumokat -
hátrányokat látják. - A probléma lényege
azonban nem az előnyök-hátrányok mér-
legelése, hanem az a tény, hogy Magyar-
ország számára nincs más alternatíva! 

2. A másik létkérdésünket érintő
probléma: biológiai fogyatkozásunk egy-
re nagyobb aránya. Szolid, tudományos
előrejelzések szerint a magyarság hazai
létszáma 2020-ra a 8 milliót sem éri el.
Ugyanakkor roma-kisebbségűnk - csalá-
donkint 4-5 gyerek - egyre fokozódik.
Ma a cigányság létszáma kb. 900.000 és 1
millió között van. - A probléma megoldá-
sának egyik fontos feltétele: a roma-ki-
sebbség műveltségi állományának növe-
lése; ebből adódni fognak a normális, ter-
mészetes integráció feltételei is.

3. A harmadik nagy probléma: a ma-
gyar család válsága. Mint tudjuk a válá-
sok száma ma-holnap több, mint 50%-os.
Persze a család Nyugaton is válságban
van, a jóléti országok népessége is fogyó-
ban van. Tény azonban az, hogy a nem
éppen barátságos szomszédos országok
lakossága viszont egyre nő! 

4. A negyedik égető probléma a ma-
gyar közélet válsága, amely a rosszul ér-
telmezett liberalizmus kultúrpolitikájá-
nak következménye. Itt az ideje, hogy a
sajtó, az elektronikus médiák közerköl-
csöt romboló tevékenységét jogi és társa-
dalmi úton megfékezzük. A súlyos gon-
dokkal küszködő történelmi egyházak
próbálkoznak újszerű eszközökkel, mint
pl. a tv. képernyőjén a „Holtomiglan, hol-
táig...” akcióval, de szószéki morálprédi-
kációval (az érdekeltek nem igen járnak
misére) vagy egy régen elavult konzerva-
tív jegyes oktatással a házasság intézmé-
nyét nem lehet megmenteni! 

Mi, hazatért magyar emigránsok szo-
morúan kell megállapítanunk, hogy a
mai magyarság nemzeti habitusában
nem azonos azzal, amelyet mi 40-50 év-
vel ezelőtt itt hagytunk! 

Meg kell említenem azt a sajnálatos
tényt is, hogy ezek a rendhagyó nehéz
idők kinevelték a magyarokban a közé-
let iránti közömbösséget; azt a fajta bű-

nös indifferenciát, amellyel a nemzet
nem értette meg a demokrácia lényegét,
és nem tud élni - annál inkább visszaél a
helyesen értelmezett nép-uralom biztosí-
totta szabadságjogokkal.

Persze a demokratikus önkormányzás
sem varázsige! De helyette nincs jobb.
Mint azt Churchill is megmondta 1946-ban
Zürichben tartott híres beszédében. An-
nak elsajátítását naponkint kell újra kez-
deni és az élet teremtette minden új szitu-
ációban meg kell tanulni alkalmazni. E
sorok írója 42 évet töltött el előbb emig-
ránsként, majd Basel városának teljes
jogú polgáraként Helvéciában. Sőt annyi
bizalmat érdemeltem ki mint egy bázeli
középiskola (Wettestein-Schule) tanára
feletteseimtől, hogy rám bízták a svájci
történelem és alkotmánytan tanítását.

Gyakran kellett tapasztalnom, hogy
Európa legrégibb és legjobban működő
demokráciájában a híres Confoederatio
Helvetica-ban (CH) mindig akadtak köz-
írók, politikusok, akik korholták a svájci
polgárokat, ha népszavazáskor nem men-
tek el szavazni, és ezáltal elhanyagolták
állampolgári kötelezettségeiket s vétet-
tek emberi sorsuk és érdekeik ellen is! 

Természetes és érthető a csalódás a
magyarság körében a tavalyi választások
drámai kimenetele miatt. Csak nagyon
nehezen lehet ezt megemészteni nekünk
is, hazatért volt emigránsoknak, akik a
„komótos” számkivetettség után keserű
csalódottsággal és aggodalommal figyel-
jük hazánk és népünk sorsát.

Sajnos, a marxista-kommunista dikta-
túra 4 évtizede után megsérült - egyedei-
ben szinte megsemmisült a nemzeti kö-
zösség iránti felelősség. A rosszul levezé-
nyelt renszerváltozás. A poszt-kommunis-
ta és a szabad demokratákká átvedlett
hazánkfiainak sikerült a.) magukat, b.)
hatalmas összezabrált vagyonukat, c.)
sajtó és médiák feletti befolyásukat, ha-
talmukat átmenteni! 

Az éppen nyugdíjba vonult Havel,
cseh köztársasági elnök, a kommunisták-
tól üldözött, börtönbe zárt, a felszabadu-
lás után az akkori Cseh-Szlovákia első
elnöke beiktatása után első törvényerejű
rendelete volt, hogy a kommunista dikta-
túra társutasait: a főfunkcionárius elvtár-
sakat, a rendszert kiszolgáló írókat, új-
ságírókat, az elektromos médiák, rádió,
televízió minden munkatársát 10 évre el-
tiltotta a nyilvános közéleti szerepléstől.
Mindez nálunk nem történt meg.

A szociál-liberális szövetségnek sike-
rült a monopol sajtó és média hatalommal
a politikai kiskorúságban (el)nevelt ma-
gyar tömeget oly annyira manipulálni,
hogy ez az eltájolt közvélemény már kép-
telen volt - és ma is képtelen - egy politikai
alternatívát a szellemi szabadság jegyében
magának önállóan megfogalmazni.

A magyar választópolgárok zömének
- 50-55%-ának az a véleménye és politi-
kai hitvallása, amit esetenként a magyar
rádiók és tv-csatornák a Hírek és a poli-
tikai kommentárok alapján közölnek.

Addig, amíg ez a poszt-kommunista-li-
berális monopólium érvényesül sajtóban
és médiákban, addig a többé-kevésbé ke-
resztény, nemzeti, polgári politikának a
stabilitása, jövője állandóan veszélyez-
tetve van és lesz.

A FIDESZ-Polgári Párt vezetői Or-
bán Viktorral az élen - ezek a tehetséges
közéleti férfiak kissé elkésve a Széchenyi
szellemében fogant, jövőbe tekintő politi-
kai koncepcióval -, és még fiatalon
tapasztalatlanul egy kicsit belegabalyod-
tak a közélet nem mindig áttekinthető
szövevényében. - Persze komoly hibát
követtek el az ún. tanácsadók is, akikben
nem volt meg az a bölcsesség, és a mini-
mális tapasztalat sem, hogy diplomatiku-
san figyelmeztessék a biztos győzelmet
eleve anticipáló FIDESZ vezetőket egy
nagyon fontos tényre. Arra ugyanis, hogy
az ország sokrétű ügyeiben nagyon fon-
tos a makro-gazdaság eredménye és sike-
re, de éppen olyan fontos a nép jólétének,
a sokat nélkülözött magyar társadalom

SORSUNK ÉS JÖVŐNK ALAPKÉRDÉSEI

életnívójának az emelése. Igen a nemzet-
gazdaság, az állam szemmel láthatólag
gazdagodott, míg az ország népe megma-
radt a krajcáros szegénységben. Igen a
Fidesz-kormányzatnak esedékes lett
volna többet törődni a népjóléttel.

Végezetül elnézést kérek azoktól,
akik a magyar sorskérdéseket másként,
más sorrendben látják. Én így látom! 

Gy. Pethe Ferenc, Mosdós
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A bánáti - régi nevén „bánsági” sík-
ság közepén, a Tiszától keletre 10 km-re
található Aracs, pontosabban az Aracsi
Pusztatemplom. Valaha apátsági temp-
lom lehetett, egyesek szerint még Szent
István idején épült, hihetőleg azonban
csak a XII. század elején. Valószínűleg
kolostor is tartozott hozzá. Hogy bencé-
sek lakták volna, túl merész elképzelés.
A zárda alapfalait a Vajdasági Műemlék-
védő Intézet ásatásai 1971-76 között fel-
tárták. Tudjuk, hogy 1280-ban a kunok
feldúlták és kifosztották, de Nagy Lajos
anyja, Erzsébet királyné helyreállíttatta
és a minoriták gondjaira bízta. Ők építet-
ték a templom északi végéhez a tornyot,
mely romokban ma is megvan.

A XIV-XV. század volt Aracs - régeb-
ben a magyar irodalomban Aracsa néven
is jegyzik - fénykora, vásároshelyként em-
lítik, 1440-ben pedig már mezőváros. Bé-
kés ideje nem tart sokáig: l536-ban pes-
tisjárvány következtében elnéptelenedik,
néhány év múlva meg a törökök veszik
birtokba. Török kézre jutását „Siralmas
Króniká”-jában Tinódi is megénekli.

Ettől kezdve jó 450 évig gazdátlanul,
egymagában áll a romtemplom, találó
nevén a Pusztatemplom. A török nem
pusztított annyit, mint a gazdátlan terü-
letre betelepülők, akik tömegesen hord-
ták el az elárvult templom köveit, tégláit.
Mint megbecsülendő műemlékre csak a
múltszázad végén, 1867-ben Henszlmann
Imre hívta fel a figyelmet.Alaposan meg-
vizsgálva a romokat, arra a következ-
tetésre jutott, hogy az eredeti apátsági
templomot francia bencések építették,
még István király alatt. Sokáig ez az el-
mélet maradt irányadó.

Még egy nevezetes esemény fűződik
Aracshoz. Gerecze Péter budapesti ré-
gész a hajdani zárdaudvar feltárása köz-
ben egy domborműves töredékre buk-
kan, melynek előlapján egy esküre emelt
kezű, karinges, stólás, szakállas pap fél-
alakja látszik. Talán síremlék darabja le-
het. A művészettörténelem „aracsi kő”
néven tartja számon, ma a budapesti
Nemzeti Múzeum őrzi.

A Pusztatemplom kétségkívül Dél-
Magyarország legjelesebb műemléke.
Több ízben is próbálták kisebb-nagyobb
javításokkal állagát megőrizni, míglen a
már említett Vajdasági Műemlékvédő In-
tézet Sedlmayer János budapesti- és a

KÖNYVESPOLC
Aracsi Vajda János: Az Aracsi Pusztatemplom, Torda, 2002 

MAGYAR KITÜNTETÉS  BÉCSBEN

Ez év március 14-én a bécsi Parla-
mentben, tizenegy osztrák kitüntetett és
három sajtódíjas társaságában, egyetlen
külföldiként, dr. Boda László, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem nyugdíjas pro-
fesszora, a Magyar Professzorok Világta-
nácsa Ökumenikus Teológiai Szekciójá-
nak elnöke vehette át a Leopold Kun-
schak-díjat Ausztria államkancellárjától,
dr. Wolfgang Schüsseltől. A részleteket
illetően megkérdeztük a kitüntetettet.

Mit illenék tudni a díj alapítójáról?

Érdemes megemlíteni, hogy az alapít-
vány létrehozója, Leopold Kunschak
Bécsben született, 1871-ben. Fiatalon
nyeregkészítőként dolgozott, majd önál-
lósult. 1892-ben megalapította a „Ke-
resztény-szocialista Munkás Egyesüle-
tet”. 1920-1932-ig képviselőként a Nem-
zeti Tanács tagja. 1945 után egyik alapító-
ja az Osztrák Néppártnak. 1945-1953-ig,
haláláig, az Osztrák Nemzeti Tanács el-
nöke. Azok közé az emlékezetes keresz-
tény politikusok és államférfiak közé tar-
tozik, akik a háború utáni legnehezebb
időkben álltak helyt példamutatóan,
mint legmagasabb szinten például De
Gaulle elnök vagy Konrad Adenauer
kancellár, akiket ma Európa újjáépítői-
ként tisztelhetünk. Halálának éve - 1953 -
számomra kétszeresen emlékezetes jubi-
leumi év, hiszen az pappá szentelésem éve.

Mit érdemes tudni az alapítvány díjazásáról?

1966-tól adják ki a Leopold Kun-
schak-díjakat, az Alapítvány Kuratóriu-
mának szavazatai alapján, s rendes kö-
rülmények között csak osztrák állampol-
gároknak. Egyes rendkívüli esetekben
azonban külföldi is megkaphatja. Ebben
a tekintetben külön érdemes kiemelni
Ratzinger bíborost, aki fődíjat kapott
1991-ben. Tadeusz Mazowiecki, lengyel
miniszterelnök 1996-ban, Tőkés László
erdélyi református püspök pedig 1998-
ban kapott fődíjat. Ezek kivételes esetek.
A legáltalánosabb és legjellemzőbb a tu-
dományos tevékenység kategóriájában
kapott Kunschak-díj, melyben magam is
részesültem. S ebben olyan kiválóság van
a sorban előttem, mint Johannes Mess-
ner (1975), a kiváló osztrák természetjo-
gász, akinek egyébként a boldoggá ava-
tási kérelmezését is megindították, vagy
Olaszországból Felix Ermacora pro-
fesszor, a kisebbségi jogok kiváló szak-
embere. Fokozatok ezen belül is vannak.
Idén nincs fődíjas. Külön kategória a saj-
tódíjaké. Ebben részesült dr. Lukács
László, a Vigília főszerkesztője, 1991-ben.

S mire való tekintettel kapta a
Professzor Úr a díjat?

Az igazat megvallva váratlanul, de jó-
tékony áramütésként ért a Kuratórium
pályázatra invitáló levele. Eddig itthon
többször pályáztam, de az eredmény: mí-

nusz háromezer forint volt, (amit az e-
gyik pályázat feltételeként kellett befi-
zetni). Most nem én kezdeményeztem.
Úgy kaptam a bíztatást, majd a díjat. Az
igaz, hogy igen sok konferencián vettem
részt, Bécsben is, továbbá tagja vagyok a
bécsi Johannes Messner Társaságnak. A
döntő indítást mégis „Természetjog, er-
kölcs, humánum” c. könyvem jelentette.
Ezt kellett a pályázatban megneveznem.
A könyvet a Szent István Társulat adta ki
2001-ben. Tartalmi összefoglalóját néme-
tül elküldtem Rudolf Weiler professzor-
nak, aki a fontosabb művek summázását
tartalmazó évkönyvben megjelentette.
Ebben - egyebek mellett - részleteseb-
ben és először ismertetem a magyar jo-
gászoknak és politikusoknak az említett
kiváló osztrák természetjogászt, Johan-
nes Messnert, akinek „Természetjog”
(Naturrecht) c. főműve hét kiadást ért
meg. Jellemzője: az alkotó egyházhűsége,
ugyanakkor pedig szellemi nyitottsága.
Bennünket külön is érint, milyen nagyra
értékeli a családot, annak védelmét és jo-
gait a társadalomban.

Hol és hogyan adják át a díjakat?

Az átadás helye a bécsi Parlament fo-
gadó terme. Azt követi a fogadás. A Ku-
ratórium vezetője mondja a bevezetőt. A
Tudományos Véleményezés Tanácsának
elnöke méltatja a díjasokat. Az állam-
kancellár pedig ünnepélyesen átadja a
díjakat. A köszönet-nyilvánító beszéd el-
mondásával engem tiszteltek meg. Eb-
ben visszaadom a labdát, méltatva Bécs
jelentőségét, amely nem csupán a muzsi-
ka, de a diplomácia egyik centruma is
Európában. Ennek nagylelkű gesztusa,
hogy időnként egy-egy külföldi is része-
sülhet a Kunschak-díjban. Bécs jótékony
kisugárzása a keresztény szociáletika in-
dításai tekintetében pedig főleg Közép-
és Kelet-Európa felé külön is érezhető.
Ez illeszkedik leginkább Leopold Kun-
schak szándékához, aki a keresztény szo-
ciális célok tevékenységének igaz tanúja.
Hogy mit akarna ma? Nyilván sürgetné a
világbékét és a keresztény értékek érvé-
nyesítését az európai csatlakozásban,
amelyről nálunk is annyi szó esik.

Gyakran járt az osztrák fővárosban?

Számos szép élmény kapcsol Bécs-
hez, főleg jó barátom, Széles József atya
révén. Egy hónapos nyelvi kurzus, az első
német nyelvű igehirdetések (egy hajón a
Dunán és a bécsi erdő egyik kápolnájá-
ban). Számos konferencia élményét őr-
zöm emlékeimben. Ez az esemény azon-
ban beteljesíti bennem valamennyi meg-
előzőt. Ezért fogalmaztam úgy a köszö-
net-nyilvánítás befejezésében: „Buda-
pestről jövök. Nem lakom tehát Bécs-
ben. Bécs azonban bennem lakik”.

Átányi László

belgrádi Milka Canak Medič professzo-
rok terve alapján alaposabb restaurálási
munkálatokat végezhetett, s bár a mun-
kát pénzhiány miatt nem tudták befejez-
ni, a romtemplom fennmaradását hosz-
szabb időre biztosították. Mióta pedig a
szomszédos Tordán megalakult az Aracs
Pusztatemplom Műemlékvédő Társaság -
nagy szerepe van ebben a könyv írójának
- újra „élet” támadt a gazdátlan földön, a
Társaság segítő barátokat, szponzorokat
szerzett; ünnepségeket, zarándoklatokat
rendeznek s önkéntes munkával időről-
időre megtisztítják és rendben tartják a
környéket. (Mint érdekességet említi a
könyv, hogy az első emlékünnepségre,
l999 nyarán, a nagy esőzések miatt csak
traktorral, pótkocsival lehetett eljutni a
romokhoz!) 

2000 nyarán 350 vajdasági, magyaror-
szági és erdélyi cserkész gyalogosan za-
rándokolt a Pusztatemplomhoz, az ün-
neplő tömeg között volt Gyimóthy Géza,
Magyarország Parlamentjének alelnöke.
A következő emlékünnepségen msgr.
Huzsvár László nagybecskereki püspök
tordai, beodrai és a milánói (!) Cristianó
atyák koncelebrálásával mutatta be a
szentmisét. Több mint ezer zarándok
énekelte a székely és magyar Himnuszt, s
az eseményről tudósított a Duna és az
Újvidéki TV, több vajdasági és magyar-
országi napi- és hetilap (Új Ember,
Evangélikus Élet, Magyar Szó, stb.).

Ismertetett könyvünk sok, élőszájról
lejegyzett helytörténeti mondát, mesés
történetet közöl s a történelmi esemé-
nyeket részletes időrendi sorrendben, él-
vezetes módon adja elő. De mindenek
előtt a felkutatott gazdag illusztrációs
képanyag adja meg valódi értékét. Nem
igényelte a hosszú, nagyot akaró, felleng-
zős, sőt zavaros könyvcímet, a színes cím-
lap csak jobban kiemeli a gyengeségeit.
Jó lett volna a földrajzi helynevek ma
használatos szerb, illetve magyar (esetleg
német) nevét is feltüntetni. Az Aracs ne-
vet Vránova (Vranjevo) község 1888 óta
használja.

Hosszabban időztem a Pusztatemp-
lomnál, - de hiszen ez a műemlékrom va-
lóságos jelképe az ott élő magyarság él-
niakarásának és öntudatának. Hogy er-
ről egyáltalán ma még beszélhetünk, az
magában is csoda számba megy.

Szamosi József

Elődök és utódok címmel tetszetős
album látott napvilágot a közelmúltban a
Budapesten a Münchenben élő Degen-
feld Sándor anyagi támogatásának jóvol-
tából. Már a két név is jelzi, nem akármi-
lyen könyvről van szó: benne az erdélyi
magyar főnemesek XX. századi meghur-
colása elevenedik meg. Az album lénye-
gében tisztelgés azoknak a családoknak
a tagjai előtt, akik nemesi származásuk
miatt a történelem egyik legembertele-
nebb rendszerének, a kommunizmusnak
lettek az áldozatai. A számos fényképpel
illusztrált mű hátterében feldereng Er-
dély XX. századi története is, hiszen a
magyarságot - a szülőföldjén maradt ne-
mesi réteggel együtt - a Trianonban aláírt
békeszerződés kisebbségi sorsba taszí-
totta, amelyet 1945-ben csak megtetézett
a kommunizmus. Míg azonban a királyi
Romániában - az 1921-es törvény értel-
mében - néhány száz hold szántót és er-
dőt meghagytak, amiből a családok szű-
kös szerényen, de fenn tudták tartani
gazdaságukat, az 1947-ben hirdetett föld-
reform lényegében már egyenlő volt a
teljes vagyonelkobzással. Ezt követte az

ideológiai hadjárat, amelynek célja a tár-
sadalmi osztályok szembe-állítása és az
egykori vezető rétegek könyörtelen fel-
morzsolása volt. Nemcsak Erdélyben,
hanem a kommunista uralom alá került
egész Kelet-Közép-Európában - szovjet
mintára - jórészt a főnemességet vádol-
ták a korábbi századok valamennyi bű-
néért és szenvedéséért. Mint a szép kiál-
lítású album is bizonyítja, a megsemmisí-
tési kísérlet nem váltotta be a diktatúra
hozzáfűzött reményét, mert a főnemes-
ség a megkeserített és beszűkített életkö-
rülmények ellenére is átmentődött a je-
lenbe. Mindenki számára érvényes az
1921-ben Dedrádszéplakon született és
az erdélyi főnemesség üldözését saját bő-
rén tapasztaló Apor Csaba báró megálla-
pítása: „Örök igazságok mindig örök
igazságok maradnak. Szent István király
jól választott, amikor nemzetét kemény
kézzel a nyugati kereszténység köteléké-
be vezette. Tanítása mindmáig érvényes
kell legyen minden magyar számára, mert
ha nem ezt az utat járjuk, elveszünk, fel-
morzsolódunk.”

Vincze András

Kornis Gabriella: Elődök és utódok, Budapest, 2002

Apácák a rakéták ellen

Az amerikai Colorado szövetségi ál-
lambeli Georgtownban bíróság elé állí-
tottak három domonkosrendi apácát a
nemzetbiztonság veszélyeztetése címén.
Az 55 és 68 év közti szerzetesnők kala-
páccsal behatoltak a közeli katonai tá-
maszpontra és megpróbáltak leszerelni
egy 20 tonnás atomrakétát. Az apácák
azzal érveltek, hogy csupán Bush ameri-
kai elnök azon felhívásának akartak ele-
get tenni, amelyben a tömegpusztító
fegyverek felszámolására szólított fel. Ha
a vád bizonyítást nyer, a szerzetesnők 20
évig terjedő börtönbüntetéssel sújtha-
tók. Az ítélethirdetés a nyár közepére
várható. (Vin)

Pápai kinevezés

Lelkipásztori munkássága elismeré-
seként 2003. február 13-án II. János Pál
pápa a „msgr” címmel járó „pápai káp-
lán” kitüntetést  adományozta  dr. Cser-
háti Ferenc németországi főlelkésznek, a
külföldön élő r. k. magyarok püspöke eu-
rópai delegátusának. Erről Stephen Fu-
mio Hamao vatikáni érsek, az Utazók és
Vándorlók Pápai Tanácsának elnöke
március 18-án írt és a berlini Apostoli
Nunciatúrán keresztül küldött levelében
tájékoztatta a főlelkészt.

Az ÉLETÜNK szerkesztő bizottsága
örömmel gratulál lapunk főszerkesztőjé-
nek pápai kitüntetéséhez. (Vin)
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Vidám történetek 
SZÁJRÓL  SZÁJRA 
Aki elfelejtette önmagát...

H Í R E K  -  E S E M É N Y E K

Egy bizonyos Szluha nevű földbirto-
kosról mesélik a következő anekdotát.

A Gödöllő környéki birtokára várat-
lanul betoppanó gazda, kasznárját nagy
„poharazás” közt találja. Az ivótársak:
egy idegen pap és egy gömöri tiszttartó.

A földesúr megérkeztekor a társaság
nagy zavarba jön. Szluha azonban meg-
nyugtatja őket, közébük telepszik. Kasz-
nárjával összebeszélve, a két idegent az
asztal alá isszák. Ekkor elcserélik a két
ember ruháit, a pap ruháját ráhúzzák az
idegen tiszttartóra s az így pappá válto-
zottat a kocsiderékban Besnyőre viszik
és ott nagy csöndben odatámasztják a
barátklastrom kapujához. Becsengetnek
és uccu vesd el magad, elhajtanak.

A csöngetésre kijövő barátok álmél-
kodva látják, milyen ismeretlen „vendé-
gük” akadt. A reverenda illő volt, az öv is,
csak a kipödrött bajusszal nem tudtak mit
kezdeni. Bár nem tudnak tisztába jönni a
kérdéssel, de látva a magával tehetetlen
embert - aki talán, sőt bizonyosan beteg -
fölviszik tiszttartó uramat az egyik cellába
és egyik fiatal társuk őrizetére bízzák.

A tiszttartó úr jó nagyot alszik és mi-
kor másnap délben fölébred, idegenül
néz körül.A falon feszület, az ágy mellett
reverenda, a széken pedig egy imádkozó
fiatal kapucinus.

A barát észreveszi az ébredést.
- Jó napot kívánok! Kihez van szeren-

csénk? Hogy hívják? 
- Nem tudom.
- És honnan jön? 
- Nem tudom.
- De a foglalkozását csak tudja? 
- Nem tudom.
Miután minden kérdésre „nem tudom”

a válasz, a fráter jelenti ezt a gvárdiánnak,
aki most már maga megy fel a cellába.

Az ő kérdéseire is „nem tudom” a vá-
lasz. Böjttel és bottal való fenyegetéseire
azonban a kérdezett - magát összeszedve
- könyörögve így szól:

- Ne tessék haragudni rám!... Hanem
tessék megkérdezni Széchyné ő nagysá-
gát Gömörben, otthon van-e a tiszttartó-
ja? Mert ha otthon van, akkor igazán
nem tudom ki vagyok?...

Reméljük, a tiszttartó nem volt otthon...
Közreadta: Ramsay Győző  

Visszaigénylések
Romániában az egyházaknak márciusig
kellett benyújtaniuk kérelmüket az el-
kobzott ingatlanok visszaszolgáltatására.
Bukarestben több mint 4000 igénylést
nyújtottak be. Az erdélyi magyar törté-
nelmi egyházak 1800 ingatlan visszaadá-
sát várják a román államtól. Csupán a
gyulafehérvári Római Katolikus Érsek-
ségtől 400 különböző ingatlant sajátított
ki a kommunista rendszer, de az Erdélyi
Református Egyházkerület is 609 vissza-
térítési igénnyel szerepel a listán. (vin)

*
Több mint 4.000 visszaigénylés

Markó Attila helyettes államtitkár az
egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásá-
nak folyamatáról elmondta, hogy 2003.
március 2-án lejárt a visszaigénylések be-
nyújtási határideje. A fennebb említett
időpontig több mint 4000 visszaigénylési
kérvény került az ingatlanok visszaszol-
gáltatását felügyelő bizottság asztalára,
ezek közül legtöbb a görög katolikus va-
lamint az izraelita egyházközösség részé-
ről fogalmazódott meg. Elmondta: a gyu-
lafehérvári Római Katolikus Érsekség
400 ingatlan visszaigénylésére nyújtott
be kérvényt, a Nagyváradi Római Kato-
likus Püspökség 141, a Szatmári Római
Katolikus Püspökség 150, a Temesvári
Római Katolikus Püspökség 134, az Erdé-
lyi Református Egyházkerület 609, a Ki-
rályhágómelléki Református egyházkerü-
let 205, a Kolozsvári Evangélikus-Luthe-
ránus Püspökség 19, a Kolozsvári Unitári-
us Püspökség 84 ingatlan visszaszerzésére
állított össze hasonló dossziét. Ugyan-
akkor a nagyváradi Premontrei Rend 43,
a Minorita Rend pedig 8 ingatlan visz-
szaigénylésére nyújtott be kérvényt.

(Online Catholica - Szabadság)
*

Menedékjog-kérelmek Európában
Az UNHCR berlini képviselete nyil-

vánosságra hozta az menedékjog-kérel-
mek számát Európában 2002-re vonat-
kozóan. Eszerint Nagy-Britannia után
(29%, 110.700 kérvény) Németország
22,7%-kal és 88.290 kérvénnyel a 2. he-
lyet foglalja el az EU tagállamai között,
aztán következik Franciaország (13,3%,
50.800 kérvény). Németország 15,5%-kal
összeurópai vonatkozásban is a 2. helyen
áll. A kérelmeket 1000 lakosra vonatkoz-
tatva Németország az EU-n belül, Fran-
ciaországgal együtt, a 9. és 10. helyet fog-
lalja el, összeurópai vonatkozásban a
13./14. helyet. (csf)

Spányi Antal székesfehérvári püspök
A Szentatya Spányi Antalt nevezte ki

székesfehérvári megyés püspökké
II. János Pál pápa 2003. április 4-én

elfogadta dr.Takács Nándor székesfehér-
vári megyés püspök 75. életéve betöltése
után benyújtott lemondását és Spányi
Antalt nevezte ki a Székesfehérvári Egy-
házmegye élére.

Az újonnan kinevezett székesfehérvá-
ri megyés püspök rövid életrajza: 1950.
november 13-án született Budapesten. Fi-
lozófiai és teológiai tanulmányait az Esz-
tergomi Szemináriumban végezte. 1976.
június 19-én az esztergomi egyházmegye
papjává szentelték. 1976-1977-ig káplán
Ludányhalásziban. 1977-1983-ig káplán
Szécsényben. 1983-1988-ig káplán a Bu-
dapest-Középferencvárosi plébánián,
majd 1988-1992-ig ugyanitt plébános.
1992-ben a Budapesti Szent Erzsébet plé-
bánia plébánosává nevezték ki. 1994-ben
pápai kápláni kitüntetést kapott. 1995-
ben az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye általános helynökévé lett.

1998-ban tharrosi c. püspökké és esz-
tergom-budapesti segédpüspökké nevez-
ték ki. Püspökké szentelték 1998. március
28-án Budapesten. (MKPK Sajtóiroda)

*
Katolikus egyetem Albániában

Albániában tervbe vették katolikus
egyetem létesítését. Mint Angelo Massaf-
ra érsek Skodrében  elmondta, az egyház
nagy hangsúlyt fektet a hivők képzésére.
Albániában a kommunista diktatúra ide-
jén tilos volt minden vallási megnyilvá-
nulás és csak 1990 után kezdődhetett meg
a hitélet megújítása. Ebben komoly sze-
rep hárul a katolikus vezetésű iskolákra
és óvodákra, valamint az egészségügyi
intézményekre. Massafra érsek a közel
fél millió albán katolikus lelki vezetője.

*
Pénzügyi gondok a Berlini egyházmegyében

A gazdasági nehézségek megoldására
- átmenetileg - gondnokság alá helyezték
a berlini egyházmegyét. Becslések sze-
rint legalább 50 millió euróra van szük-
ség a felgyülemlett hiányok pótlására. A
sajtóban elterjedt, hogy Berlin érseke,
Sterzinsky bíboros az ügy miatt esetleg
távozik hivatalából, de a német püspök-
kari értekezlet úgy határozott, hogy a
pénzügyi szakértőkből álló bizottsággal
együttműködve a bíboros gondoskodik
majd a gazdasági bajok orvoslásáról.

*
Turizmus és zarándoklat

A világ legnagyobb nemzetközi ide-
genforgalmi vásárán, a berlini ITB külön
fórumon foglalkoztak a zarándokutakkal.
A résztvevők elvetették azt a felfogást,
hogy a mai turizmus előfutára a zarán-
doklat volt, de abban egyetértettek, hogy
a résztvevők - akárcsak a manapság uta-
zók - megújulva, lelki-szellemi értékek-
ben gazdagodva tértek haza. A fórumon
rámutattak arra is, hogy a nemzetközi tu-
rizmus legtöbbször a „paradicsom” kifeje-
zést használja a reklámjaiban, ami ugyan-
úgy lehet szent hely, mint napsütötte ho-
mokos tengerpart pálmák árnyékában.

*
Enyhül a nyomás a kubai egyházra

Havanna belvárosában Fidel Castro
elnök jelenlétében avatták fel a Szent-
Birgitta-Rend kolostorát, amely  vendég-
házként és lelkigyakorlatos központként
is szolgál majd. Az eseményre - amelyet a
rádió és televízió egyenes adásban
közvetített - II. János Pál pápa kubai
látogatásának 5. évfordulóján került sor.
A kolostort egyelőre 8, jórészt külföldről
származó szerzetesnővér vezeti. Kubában
a 90-es évek eleje óta enyhült a katolikus
egyházra nehezedő nyomás. Ennek egyik
jele, hogy 97-ben újból munkaszüneti
nappá nyilvánították a karácsonyt és a
Szentatya látogatása során maga Castro
elnök is megjelent egy szertartáson.

A Stuttgart-i
Magyar Katoli-
kus Misszió ha-
gyományos za-
rándokútja idén
B a t t h y á n y -
Strattmann Lász-
ló, a szegények
orvosának bol-
doggá avatása
alkalmából, Ró-
mába vezetett. P.
Gyúrás István
SJ lelkészünk,
Molnár Ottó  párizsi főlelkész és Boro-
nás Anna, missziónk titkárnője veze-
tésével 56-an vettünk részt a zarándok-
laton. Útunk másodlagos célja volt el-
zarándokolni Szent Pio atya sírjához San
Giovanni Rotondoba, útba ejtve Man-
tua-t, Pompei-t és Loreto-t. Mantuában
meglátogattuk a Szent András bazilikát,
amelynek kriptakápolnájában Jézus
szent vérének ereklyéjét őrzik.

Március 22-én a béketüntetés miatt,
amelyen 600 ezren vettek részt, gyalog
indultunk el a Santa Maria Maggiore ba-
zilikába, ahol 17.00 órakor közös magyar
és osztrák szentmise kezdődött. A szent-
mise megkezdése előtt felemelő érzés
volt a templomba siető, zászlót lengető
és Batthyány-Strattmann László emlék-
érmet viselő magyar zarándokokat látni.
A zarándokokat magyar nyelven Kon-
koly István szombathelyi megyés püspök
és német nyelven Paul Iby eisenstadti
megyés püspök köszöntötte. A prédiká-
ciót magyar nyelven Dr. Paskai László
bíboros és német nyelven Christoph
Schönborn bíboros mondta. Másnap, va-
sárnap délelőtt együtt ünnepelhettük
Batthyány-Strattmann László boldoggá
avatását négy társával a Szent Péter té-
ren, ahol a tavaszi napsütésben, kitörő
örömmel fogadták a különböző zarán-
dokcsoportok a boldoggá avatottak ké-
pének leleplezését. II. János Pál pápa
Batthyány-Strattmann Lászlóról kijelen-
tette: a földi javakat soha sem helyezte a
mennyei kincsek elé. Példás családi éle-
tet élt és gyermekeit Isten szeretetére
nevelte. Kiemelte, hogy magánjövedel-
méből 2 kórházat alapított, ahol a szegé-
nyeket, rászorulókat ingyen gyógyította:
„példája segítse a mai magyar embere-
ket, hogy imádságos lelkületűek legye-

Nyugati magyarok a boldoggá avatáson 

Háború van. Új messiások akarják
megmenteni a világot, népeket „felszaba-
dítani” és  igazságot, a maguk igazságát
osztani. Ezért mindenre képesek, semmi-
től sem riadnak vissza: feláldozzák bárki
életét. A szabadságnak ára van, hát meg
kell fizetni! Toboroznak és „globalizál-
nak”. Urbi et orbi nyilatkozataikat az
egész  világ láthatja, aki nincs velük az
majd sorra kerül és meglátja...

Mennyivel másképp „harcoltak” a II.
János Pál pápa által, 2003. március 23-án,
nagyböjt harmadik vasárnapján  boldog-
gá avatott Isten szolgái: Pierre Bonhom-
me, María Dolores Rodríguez Sopeña,
María Caridad Brader, Juana María Con-
desa Lluch és a mi Dr. Batthány-Stratt-
mann Lászlónk, a szegények orvosa.

Az Isten és emberszeretet hőseiként,
saját és nem a mások életét feláldozva,
mindig az imádság ragyogó fényénél jár-
va élték mindennapi, a mai rohanó ember
számára, sokszor naivnak tűnő életüket.
Mennyire más modellekként állnak előt-
tünk, mint az önmagukat „szent harco-
soknak” kikiáltott univerzum megsegítői!  

A boldoggá avatási szentmise népei-
nek tengerében, az otthoniak mintegy hat-
ezres seregéhez csatlakozva, ott voltunk
mi is, külföldön élő magyarok: Stuttgart-
ból, Bécsből, Párizsból, Genfből és Lau-
sanneból, Lyonból, Münchenből  stb.

Másképpen értelmezett globalizáció:
együtt és egymás boldogjainak tapsol-
tunk, együtt énekeltünk és egymásért
imádkoztunk. A Szentatya könyörgései-
hez társulva, a Boldogok és a Szűzanya
közbenjárását kérve együtt fohászkod-
tunk a béke ajándékáért.

Háború van: „Úgy álljatok tehát, hogy
derekatokat övezzétek fel igazsággal, s ölt-
sétek magatokra a megigazulás vértjét. Lá-
batok saruja legyen a béke evangéliumá-
nak hirdetésére való készség. Mindezekhez
vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjá-
tok a gonosz minden tüzes nyilát.Vegyétek
fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kard-
ját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor ese-
dezzetek a Lélekben, minden imádságban
és könyörgésben, s őbenne virrasszatok
teljes állhatatossággal könyörögve az
összes szentért” (Ef 6,14-18).

Esedezzetek: imával és tapssal.
Popa Péter, Fribourg

SZÉLJEGYZET 
Batthány-Strattmann László 

boldoggá avatásához

nek, támogas-
sák az elesette-
ket és szolidá-
risak legyenek
e g y m á s s a l ” .
Befejezésül e
szavakkal for-
dult hozzánk:
„Erős hite erő-
sítsen titeket”.
A szentmisén
több tízezer za-
rándok vett
részt, köztük

mintegy 6000 magyarországi, több száz
határainkon túli magyar, és mi, mintegy
100-an Nyugat-Európa különböző váro-
saiból.

Hétfőn a vatikáni VI. Pál teremben
pápai kihallgatáson vettünk részt, ahol a
boldoggá avatottak hozzátartozóit is kö-
szöntötte a Szentatya. A kihallgatáson
több tízezren vettek részt.

Római tartózkodásunk után folytat-
tuk utunkat Pompejba, majd felkerestük
Szent Pio atya sírját San Giovanni Ro-
tondoban és Loretoban elimádkoztuk a
litániát, amely ennek a kisvárosnak a ne-
vét viseli és a legkedvesebb Mária-kö-
nyörgéseink közé tartozik. Testben fá-
radtan, de lélekben megerősödve érkez-
tünk vissza családtagjainkhoz.

Dávid Melinda

Stuttgarti magyarok a Szent Péter téren
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HELIOS  PANZIÓ BUDAPEST 
Budai, zöldövezeti, csendes panzió,
melytől a belváros 1 buszjárattal 15 perc
alatt megközelíthető, zárt parkolóval,
komfortos szobákkal várja vendégeit.
H-1121 Budapest, Lidérc u. 5/a. 
Tel/fax: 36-1-246-46-58 ill.246-26-45
e-mail: rroomheli@axelero.hu

www.heliospanzio.hu

l HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!l
Hirdetéseket csak a hirdetési díj
b e f i z e t é s e  u t á n  közlünk!

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Hirdetési díjak

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként, kb. 40 betű   3,60 Euró

„Jelige” - postaköltség 3,60
Üzleti-, nyereséges hirdetés soronként 5,50
nagybetűs (kétsoros) sor 11,00 
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,- hatszori
hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

Hazai- erdélyi és felvidéki honfitársainknak kedvez-
ményes árat számítunk, soronként:   800,- Ft

A hirdetések befizetésének határideje 
legkésőbb a hó 10-ig!

A  HIRDETÉSEK  SZÖVEGÉÉRT, 
STILUSÁÉRT  A  SZERKESZTŐSÉG

NEM  FELEL! 

HIRDETÉSEK

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.

Budapesten a Rákóczi úton II. emeleti, lift
van, 5 szobás 118 m2, (2 fürdőszoba, 3 WC), la-
kás teljesen renoválva azonnal beköltözhetően
eladó. Lakás és iroda célra is megfelel.
Érdeklődni: 0049-89-3136621

SOPRONBAN az alsó Lőverekben, gyö-
nyörű és csendes környezetben, háromszintes
240 m2-es családi ház felújítva eladó. Irányár:
175.000,00 Euró. Tetőtér beépíthető.
Érdeklődni Tel.: 0036-96/41 37 14. 

Komáromban termálfürdőhöz közel össz-
komfortos 95-ben épült családi ház berende-
zéssel (130 m2 lakás, 800 m2 parkosított telek,
fenyő, tuja), gyümölcsös, 30 m2-es melléképület
20 millió Ft-ért eladó! Tel.: D-089/43 72 22 13. 

Ingatlanközvetítő iroda várja ügyfeleit.
Kínálunk: Pinceházat, lakásokat, családi-
házakat, a festői Bakony lábainál. Családi-
házak telekkel már 4 millió Ft-tól. Tel/Fax:
0036-34/35 33 63, v. Mobil: 0036-30/92 74 708. 

Keresek korrekt, megbízható, nagykeres-
kedelemben jártas személyt üzlet lebonyolí-
tásához. Jelentkezés és további információ:
Tel/Fax: 0049-0711/71 68 595. 

Apor Vilmos Vendégház Óbudán, tetőtér-
ben kialakított komfortos szobáinkba várjuk
csoportok és egyénileg utazók jelentkezését 23
főig. Az épületben kápolna működik, klub és
előadó helyiségek bérelhetők. Zárt parkoló
van. Érdeklődni: munkanapokon 10.00-13.00
óra között telefonon, v. írásban: H-1035 Buda-
pest, Kórház u. 37. Tel.: 0036-1/250 78 69, Fax:
0036-1/368 98 69. E-mail: olikata@axelero.hu. 

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Lud-
wig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim. Érdek-
lődni: Ft. Merka János, Ung. Kath. Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
(089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. E-
mail: ukm_muenchen.de; http://www.erzbis-
tum-muenchen.de/ungarische-mission  

MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Men-
den, Arnsberg, Osnabrück, Bielefeld, Marl,
Münster, Neukirchen-Vluyn, Dortmund.
Érdeklődni: Ft. Bagossy István, Ung. Kath.
Mission, Middelfeld 24,  D-48157 Münster-
Handorf. Telefon (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Götzendorfer-
str. 5, D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eis-
lingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichs-
hafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. 
Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Ungarische
Katholische Mission, Pfizerstr. 5, D - 70184
Stuttgart. E-mail: ung.kath.mission.stutt-
gart@t-online.de http://home.t-online.de/
home/ung.kath.mission. stuttgart 

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würz-
burg. Telefon: (0931) 38 62 43

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munker-
udveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden
hónap első vasárnapján 14-kor a Szent József
kápolnában (Akersveien 4). Telefon/fax.:
0047/22744 124

OLASZORSZÁG

Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma.  Telefon: 0039/06/684-261.
Miséző helyek: Róma, Milano, Firenze, Bologna,
Padova, Torino, Genova, Palermo, Catania.

SVÁJC 

Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm.
Katholische Ungarnmission, Winterthurer Str.
135, CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/36 23 303
Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Rainmattstr.
18, CH-3001 Bern, Telefon: 0041/31/381 61
42/031/61-381 54 45

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/22/7910458;
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/21/6478 678;
Fribourg: Szentmise minden hó utolsó vasár-
napján 10.30-kor, az  Orsolyiták templomában,
(rue de Lausanne). Lelkész: Ft. Popa Péter,
Telefon: 0041/26/425 42 06                               

Kéziratokat kérjük lehetőleg 
e-mailen küldeni: eletuenk@gmx.de

ANGLIA: 
London: Msgr. Tüttő György főlelkész, Duns-
tan´s House, 141, Gunnersbury Avenue, GB-
London W3 8LE, Telefon./fax: 0044/20/8992 2054

ÉSZAK-ANGLIA:
Rochdale: Magyar Egyesület székházában. 76
a/78, Milnrow Road, minden hónap második
vasárnapján 15.00-kor.
Wolverhampton: St. Andrew anglikán templom-
ban, St. Andrew Close, Hunter Street-ről, min-
den hónap harmadik vasárnapján 15.00-kor.
Bradford: Magyar Egyesület székházában. 4,
Walmer Villas, minden hónap harmadik vasár-
nap utáni szerdán, délelőtt 11.00 órakor. 
Nottingham: Lengyel templomban. 2, Sherwood Ri-
se, minden hónap negyedik vasárnapján 12.30-kor. 
Érdeklődni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64 59 37.

AUSZTRIA: 
Bécs: Ft. Hegyi György, Ungarisches Röm.
Kath. Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A-
1070 Wien, Telefon/fax: 0043/1/526 49 72. Miséző
helyek: Bécs, Mödling, Wr. Neustadt, Florisdorf,
Kaiser Ebersdorf. 

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Telefon: 0043-1-317 3656 

Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart,
Ft. Horváth János, Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise vasárnaponként 10 órakor
Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche-ben,
Schönau Gürtel 41, Ft. Paskó Csaba lelkész,
Ugri Mihály gondnok, Tel.: 0043/316/68 35 08; 

Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103 

Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Senefelder Str. 6., A-4020 Linz,
Tel.: 0043/732/342-586

Salzburg: Szentmise havonta egyszer,  vasárnap
12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str.
135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz
Mária, Telefon: 0043/662/820 139

BELGIUM
Brüssel: Ft. Urban Imre, Mission Catholique
Hongroise, Rue de´l Arbre Bénit 123, B-1050
Bruxelles/XL/ Telefon/fax: 0032/2/64 85 336,

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel-
kész, Aumonier Hongrois, Rue des Anglais
33., B-4000 Liege, Telefon: 0032/ 4/22 33 910

FRANCIAORSZÁG 
Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-75010
PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;  

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110 Ste Foy-les-Lyon, 
Telefon: 0033/4/78 50 16 36

NÉMETORSZÁGBAN

AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző he-
lyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten.
Érdeklődni: Ft. Báthory Lajos. Telefon:
(0821)22 92 838.

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Lands-
hut, Nürnberg, Regensburg, Straubing.
Érdeklődni: Ft. Bereczki Béla, Ungarische
Katholische Mission, Tuchergartenstr. 2/A, D-
90571 Schwaig. Telefon: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Duisburg, Essen.  Érdeklődni: Ung. Kath.
Misson, Steeler Str. 110, D-45139 Essen.
Telefon: (0201)28 47 40 vagy Kölnben: (0221)
23 80 60. 

FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházme-
gyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern,  Saar-
brücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim,
Konstanz, Singen, Strasbourg, Mulhouse.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katho-
lische Mission, Schneidermühler Str. 12i, D-
76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische  Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: (040) 25 077 83. 

KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Mi-
séző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wupper-
tal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni:
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. E-mail:
lukacs@web.de Telefon: (0221) 23 80 60. Fax:
0221/232120 http://www.Ungarnzentrum.de

MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Időnként közöljük a magyar lelkészsé-
gek telefonszámát és címét, ahol érdek-
lődni lehet magyarnyelvű szentmisék
helye és ideje után. 

Férfi (47/185/110) megismerkedne hajadon-
nal, vagy özveggyel házasság céljából.
Jelige: „GYERMEKET AKAROK” 

Budapesten lakáseladást-lakásvételt, lakás-
bérbeadást, számlákat és ügyintézést válla-
lok. Horváth Gábor, Tel.: 0036-30/97 18 147, 
e-mail: horvathgabor@ingatlan.com 

Tétény, Magyar Specialitás München-
ben, O. Bayer-M. Gonda. Hazai borok pálin-
kák nagy választékban. Disznótoros, házi-
kolbász, füstölt szalonna, disznósajt,
tepertő, gesztenyepüré. Vecsési savanyú-
ságok, házi tészták bő választékban. Kérésre
csomagot is küldünk. Parti Service 15 sze-
mélytől. Kreitmayrstr. 26., 80335-München.
Tel.: D-089/12 96 393. v. D-0172-82 66 492.

Magyarországon panorámás, romantikus,
nádfedeles, velencei közművesített, telefonos
(az ország 2. legnagyobb termálforrásának kö-
zelében levő) ingatlant kb. 100 m2 lakóterület
tetőtér-beépítéssel, borospincével, termő és
gyümölcsfákkal betelepített kb. 1040 m2-es
telekkel eladó. Tel.: (CH) 0041-78 77/00 279. 

Eladó Pátyon 720 m2-es telken 7,6 x 7,7 m
alapú 130 m2-es, tetőteres ház, garázzsal, dupla
közműves, fűtéssel, szintenként kettéválasztha-
tó, WC, fenn fürdő, lenn tus, külön kijárat. Meg-
beszélés, megtekintés: Tel.: 0036-30/412 0875. 

Hévízen nyugodt környezetben apart-
manok, lakások egész évben kiadók. Ár: 21, 50
euró két személynek. Tel: 0036-83/34 10 63. 

Eladó Érd Parkvárosban 10 ár magaslati
fekvésű telek, tölgy és fenyőfákkal, 4 szobás 1
emeletes galériás faházzal, kaminkályha, víz,
villany bevezetve. Irányár: 55.000 Euró. Tel.:
0049-711/48 09 852. 

Kolozsvárt, 26 éves független kozmetikus-
lány fiatalok ismeretségét és munkalehetősé-
get keres Németországban Tel.: 00402-64/164
082 v. 0040/740 203 513. 

Balatontól délre 38 km, Igal termálfürdőtől
4 km, 5213 m2 telek, régi parasztházzal (reno-
válás szükséges) eladó. Irányár: 12.000 Euró.
Érdeklődni: Tel.: D-06139/29 28 25 este 6-8-ig. 

Balatonbogláron víztől 200 m-re, jól felsz-
erelt nagy nyaraló, zárt udvarral, max. 10
főnek, napi 50 Euró-ért kiadó. Tel: 0036-
85/350 119 v. 0036-30/55 444 51. 

Házvezetői, gondozói állást keres 55 éves
független magyar nő több éves Németországi
tapasztalattal, ottlakással (Ausztria, Svájc,
Németország). Jelige: „gyakorlott”.

Középkorú, 25 éves korházi gyakorlattal
rendelkező, budapesti ápolónő, magyar
családnál betegápolást vállal. Háztartási
munkába besegítek. Tel.: 0036-1/22 24 673. 

Frankfurt am Main környékén élő csú-
nyácska, ősz hajú, egyszerű asszony vagyok
jóval 50-en felül, biztosítatlan jövővel. Olyan
75-éven felüli magányos férfi ismeretségét
keresem, aki betegségemet kísérő rohamok
hallatán, láttán, nem részvétet, hanem talpra
állító szót, biztonságot próbál nyújtani.
Esetleg másmilyennek talál, lát mint én maga-
mat. Jelige: „pacsirta”. 

Párizsban élő gyűjtő szeretne magyar
festményeket és zsolnai porcelán tárgyakat
vásárolni, készpénzfizetéssel. Kérem, hívjon
a 0033-660/55 75 03-as számon, vagy a
kalmaklary@noos.fr E-mail címen. 

Református istentiszteletek Münchenben:
Reisinger Str. 11 (Sendlinger Tor) minden
hó 1. 3. 5. vasárnap 16 órakor és 2. és 4.
vasárnap de. 11 órakor. Tel.: 089-149 31 72
és 601 13 35, www.reformatus-muenchen.de 

„Kereszt és korona” kétrészes film néme-
tül a bajor-magyar kapcsolatok 1100 éves
történetéről, VHS, PAL, 2x 45 perc. Ára:
30,00 Euró (2x15,00 Euró), megrendelhető:
e-mailen: aravasz@web.de és fax: 0049-
89-81 88 76 59. 

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kér-
jük helyi terjesztőinkkel (misszió-
inkkal) rendezni! Csak a kiadó-
hivatalból postázott újságok elő-
fizetését kérjük az „Életünk”
müncheni postabank számlájára
befizetni.

A szerkesztőség


