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EURÓPA KERESZTÉNY

GYÖKEREI

A Szentatya beszéde politikusokhoz
szeptember 7-én a bécsi Hofburgban

(…) A megosztottság, amely a föld-

részt évtizedekre fájdalmasan kettéosz-

totta, politikailag már megszûnt, de az
egységet még meg kell valósítani az em-

berek értelmében és szívében is. Bár a
vasfüggöny 1989-es lehullása után né-

hány túlzott remény nem valósult meg, és
egyes európai intézményeket bizonyos
szempontokból jogos bírálattal illethe-

tünk, az egységesülés folyamata nagy
horderejû esemény, amely a béke kor-

szakát hozta el a földrész számára, ame-

lyen elõzõleg szüntelen konfliktusok és
testvérgyilkos háborúk pusztítottak.

A közép-kelet-európai országok szá-

mára ebben a folyamatban való részvétel
további ösztönzés arra, hogy megszilár-

dítsák belsõ szabadságukat, a jogállami-

ságot és a demokráciát – mondta a pápa,
majd így folytatta beszédét: „Kötelessé-

gem ezzel kapcsolatban emlékeztetni elõ-

dömre, II. János Pál pápára, aki nagy-

mértékben hozzájárult ehhez a történelmi
folyamathoz. Ausztria is, amely Nyugat és
Kelet határán fekszik, hídországként so-

kat tett ezért az egységért, és – ne feledjük
– ebbõl sok elõnye is származott.”

A „közös európai ház”, ahogyan a
földrész közösségét nevezzük, csak akkor
lesz mindenki számára kellemesen lak-

ható, ha szilárd kulturális és erkölcsi
alapokra épül, amelyek a történelmünk-

bõl és hagyományainkból származó kö-

zös értékekbõl fakadnak. Európa nem ta-

gadhatja meg keresztény gyökereit. Ezek
civilizációnk dinamikus alkotóelemei a
harmadik évezredben is. (...)

Az európai életstílust illetõen a pápa
hangsúlyozta: olyan társadalmi rendrõl
van szó, amely magába foglalja a gazda-

sági hatékonyságot és a szociális igazsá-

gosságot, a politikai pluralizmust és a
toleranciát, a liberalizmust és a nyitást,
de azoknak az értékeknek a megõrzését
is, amelyek ennek a földrésznek sajátos
helyzetet kölcsönöznek. Ez a modell a
modern gazdasági élet körülményei kö-

zött jelenleg nagy kihívások elõtt áll.
A gyakran emlegetett globalizációt

nem lehet megállítani. A politikai élet sür-

getõ feladata és egyben nagy felelõssége,
hogy a globalizációt rendszabályozza, és
korlátok közé szorítsa, elkerülve ezáltal,
hogy a jelenség a legszegényebb orszá-

gok és a gazdag országokban élõ szegé-

nyek kárára valósuljon meg és beárnyé-

kolja a jövõ nemzedékeit is.
Európa szörnyû tévedések korszakát

élte és szenvedte át. Ezek közé tartoznak
a filozófia, a tudomány és a hit ideológi-

ai leszûkítése, a vallással való vissza-

élés, annak hatalmi célokra való felhasz-

nálása, az ember lealacsonyítása az el-

méleti és gyakorlati materializmus ré-

vén, végül a tolerancia torzulása egy
olyan közömbösség irányába, amely nél-

külözi az állandó értékeket. Azonban Eu-

rópa jellemzõi közé tartozik az önbírá-

latra való képesség is, amely a világ kul-

túráinak széles körû panorámájában a
földrészt megkülönbözteti.

Patrona Hungariae, oltárkép 1739
(ismeretlen mester munkája a sop-

roni Szent Mihály-templomból)

Varjú Imre, Budapest

IMA ÉS FORRADALOM

Megengedte a Jóisten, hogy 2006-ban
ugyanazon a helyen ünnepelhettem a
forradalom emlékét, ahol ötven évvel
elõtte, 1956. október 23-án részese vol-
tam a forradalomnak. Ötven évvel ké-
sõbb annyival lett másabb az emlékezés,
hogy kaptam a könnygázgránátból, és
futnom kellett az üldözõ rendõrök elõl.

Lehet aktívan és passzívan bekapcso-
lódni egy forradalomba. Akik akkor fegy-
vert fogtak, Molotov-koktélokkal égettek
ki szovjet tankokat vagy csak kiálltak és
szónokoltak, illetve skandálva vonultak a
pesti utcákon, vagy pedig egyszerûen
csak nézték az eseményeket, vagy egy-
szerre elkezdtek sodródni a vonuló tö-
meggel, aktív résztvevõi voltak népünk
szabadságát kivívó forradalmunknak.

Tõlem pár nappal késõbb azt kérdez-
ték a Bakáts téri kórházban fekvõ sebe-
sült egyetemisták és munkás fiatalok:
„Ti hol voltatok, amikor oly nagy szük-
ség lett volna rátok? Sebesült és haldokló
társainknak de nagy szüksége lett volna,
hogy feloldozzátok õket, és a szent ke-
nettel erõt adjatok nekik.” Mi lelkigya-
korlaton voltunk, a Központi Szeminári-
um bezárt ajtajai mögött imádkoztunk.
Akkormég nem tudtuk, hogy az imádság
az Isten segítségét kérõ fohász elenged-
hetetlenül szükséges a forradalom gyõ-
zelméhez. Minden eredmény és haté-
konyság egyik titka, hogy az ökölbe szo-
rult kézzel együtt imára kulcsolt kezek-
bõl is van-e elegendõ.

Elöljáróink október 23-án nem tájé-
koztattak bennünket. Rádiónk, újságunk
nem volt. Az egy hétig tartó lelkigyakor-

lat összeszedettségét és szigorú csendjét
nagyon komolyan vettük. Vasárnap reg-
gel tudtuk meg, hogy mi történt, és órák
múlva láthattuk a pesti utcákon a forra-
dalom nyomait. Mindenfelé ünneplõ tö-
meg, nemzetiszínû zászlós teherautóból,
amit vidékrõl küldtek, élelmet osztottak.
Négy hónapja felszentelt fiatal pap vol-
tam, amikor ez történt. Egy évvel késõbb
a börtönben, a kihallgatások és a tárgya-
lás során tudtam meg, hogy ellenforra-
dalmár lettem, aki a szocialista állam-
rend megdöntésére szervezkedtem. Vagyis
kiderült, hogy nemcsak imádkoztunk,
hanem a szabad vasárnaptól kezdve kór-

házba is jártunk naponta a sebesültek-
hez, ahol már sokmindent hallottunk. Az
utcákon járva, amit lehetett, megfigyel-
tünk, és amikor már nem tudott bennünk
rejtve maradni a rengeteg élmény,

Mindszenty József bíboros kiszabadul
fogságából

(Folytatás a 3. oldalon)

SÉTA KALOCSÁN –
FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEKKEL

Írta: Semjén Zsolt, Budapest

Munkatársaimat és barátaimat kalo-
csai kirándulásra invitáltam a nyáron. A
városhoz közeledvemár messzirõl látszik
az ezeréves érseki központ székesegyhá-
zának égbe nyúló két tornya. A barokk
Szentháromság tér 18. századi épületei
ma is õrzik a régmúlt idõk hangulatát, s az
ezeréves múlt emlékeinek megtekintése
tartalmas, szép napot ígért. Jelentõs építé-
szeti, egyháztörténeti, mûvészeti és kultu-
rális nevezetességek egész sora hívogatja
az érdeklõdõ kirándulót. A Fõszékesegy-
ház, az Érseki Kastély híres könyvtára, az
Érseki Kincstár, valamint a Paprika Mú-
zeum megtekintése szerepelt a progra-
munkban.

A gyönyörû olasz barokk stílusú
templom a város büszkesége. Méltán so-
rolható az ország kiemelkedõ fõszékes-
egyházai közé. Angol és német turistákat
kerülgetve csodáltuk a gazdagon aranyo-
zott, rózsaszín és fehér színekben tün-
döklõ falait, a csodálatos stukkókat és
közben hallgattuk vezetõnk ismertetõjét
arról, hogy ez a templommár a negyedik
ezen a helyen. Az elsõt 1010-ben a koro-
nát hozó Asztrik, Kalocsa elsõ érseke
építtette, a második katedrális a tatár tá-
madásoknak esett áldozatul, a harmadik

középkori templomot portyázó hajdú-
csapatok gyújtották fel 1602-ben. A ma
látható olasz barokk stílusú templomot
1735–1754 között építették fel Mayerhoffer
András tervei alapján. Egyedülálló és fel-
emelõ élmény volt a székesegyház híres
Angster orgonáján játszó Leányfalusi Vil-
mos pap-orgonamûvész játéka.

A Szentháromság tér túloldalán, a Fõ-
székesegyház szomszédságában az úgy-
nevezett Katona-házba sétáltunk át. Az
épületet Katona István kanonok építtette
1796-ban. Itt néztük meg az Érseki
Kincstár gyûjteményét, amelynek állan-
dó kiállítása igen változatos tárgyanyag-
gal mutatja be az ezeréves kalocsai ér-
sekség egyházmûvészeti emlékeit. A
mûvészi kivitelû tárgyak (miseruhák,
mellkeresztek, kelyhek, Szent Ist-
ván-herma stb.) sokasága esztétikai él-
ményt nyújt és a szöveges ismertetõ se-
gítségével az egyházmegye történetével
is megismerkedhettünk.

Következõ programunk az Érseki
Könyvtár megtekintése volt. Az impo-
záns barokk épületben található híres
bibliotékáról és értékes gyûjteményérõl
már sokat hallottunk. Az idelátogatót

(Folytatás a 7. oldalon)

Rózsafüzér Királynéja ünnepét októ-
ber 7-én üljük. Az olvasóájtatosság a do-
minikánusok buzgólkodására a 15. szá-
zad folyamán nyerte el mai formáját.
Köln városában alakult a legelsõ társulat
(1475). Eddigi ismereteink szerint Ko-
lozsvárott született (1496) az elsõ hazai
olvasótársulat. Az olvasókultusz külö-
nösen akkor vált egyetemessé, amikor a
dominikánus Szent V. Pius pápa felszó-
lítására a katolikus Európa az olvasót
imádkozva könyörgött a kereszténység-
nek a török veszedelemmel szembeni
helytállásáért. A lepantói tengeri gyõzel-
met (1571. okt. 7.) ennek tulajdonították.
Az ünnepet hivatalosan XI. Kelemen pá-
pa rendelte el, miután 1716 Havibol-
dogasszony napján Savoyai Jenõ Péter-
várad mellett döntõ gyõzelmet aratott a
törökökön. Ez egyúttal hazánk teljes fel-
szabadulását is jelentette.

Magyarok Nagyasszonya ünnepét
(október 8.) Vaszary Kolos hercegprí-
más kérésére engedélyezte a pápa, ami-
kor hazánk megérhette fennállásának
millenniumát (1896).

A Regnum Marianum barokk világá-
ban a Napbaöltözött Asszony ábrázolásá-
ból bontakozik ki a Patrona Hungariae
jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája,
amelyen a Szûzanya fejére a tizenkét csil-
lagú korona helyett aMagyar Szent Koro-
na, a karján ülõ kis Jézus helyébe az or-
szág almája,Máriamásik kezébe pedig az
ország jogara, kormánypálcája kerül. A
lábánál feltûnõ félhold a török veszede-
lem elmúltával bõségszaruvá, mintegy a
magyar Kánaán, az extra Hungariam non
est vita jelképévé alakult. Ez a barokkos
Mária-ábrázolás képekrõl, szobrokról,
céhzászlókról, pénzekrõl, késõbb posta-
bélyegekrõl közismertté válik. Pázmány
Péter egyik prédikációjában mondja: mái
napig költõ pénzünkön a Boldogasszony
képe körül ama szokott bötûkkel, Patrona
Hungariae, Magyarország Asszonyának
valljuk a Szent Szüzet.

(Bálint Sándor nyomán)(Folytatás a 4. oldalon)
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A fenti kérdést nem írásban tette fel
valamelyik olvasónk, hanem baráti kör-
ben, beszélgetés során került elõ. Tekint-
ve a rendkívüli érdeklõdést és élénkvitát,
amelyet kiváltott, támadt az ötlet, hogy a
témát nagyobb nyilvánosság elõtt, az
Életünk hasábjain is megvitassuk.
Minden félreértés elkerülésére elõ-

ször is a fogalmakat kell tisztáznunk:
Mi az asztrológia és miben különbözik
az asztronómiától? Egy rövid történe-
ti visszapillantás megkönnyíti a vá-
laszt erre a kérdésre és átvezet a „tu-
domány” fogalmának meghatározá-
sához. Ebbõl persze nem következik,
hogy mindaz, amit nem fed a „tudo-
mány” definíciója, automatikusan a
„babona” világába tartozik. Idézhet-
nénk a híres mondatot Shakespeare
Hamletjébõl: „Több dolog van égen és
földön, Horatio, mint amit filozófiátok
megálmodott”.

Az ember és az égitestek világa

Mi sem természetesebb, mint hogy már
a primitív embert is foglalkoztatták az égi-
testek és azokmozgásai, amennyiben saját
élete azok ritmikus változásainak befolyá-
sa alatt állt. Minthogy a nap, a hold és a
csillagok lényegérõl nem rendelkezett tu-
dományos ismeretekkel, kezdetben miti-
kus, sõt vallásos elképzelések fûzõdtek
hozzájuk (napimádás, a hold vallásos tisz-
teletei [Istár-kultusz]). A közel-keleti
(egyiptomi, babilóniai) és ázsiai (kínai és
indiai) kultúrák fejlõdése meglehetõsen
korán tudományos ismeretekhez is veze-
tett. Így például Egyiptomban már a Kr. e.
4. évezredben az idõszámítás alapja a 365
napos év volt, míg Babilónia csillagjósai-
ról tudjuk, hogy a 3. évezredben névvel
látták el az általuk ismert csillagképeket.
Az is ismert, hogy a babilóniai csillagászat
Kr. e. 6. században érte el virágkorát, és
hogy a Pythagoreusok (Pythagoras 6. szá-
zadi görög filozófus iskolája) vallották,
miszerint a föld formája a golyó.A kínai és
az indus vizsgálódás már eredményekre
jutott: ezek kibontása visszatükrözi a helyi
kulturális vonatkozásokat.
Az égitestek megfigyelésének célja

kevésbé a tudományos ismeretek meg-
szerzése, mint inkább annak a kapcsolat-
nak felderítése volt, amely az ember és az
égitestek világa közt fennállt. Egyre álta-
lánosabbá vált a meggyõzõdés, hogy az
ember nagymértékben függ azok járásá-
tól, behatásától és ezek ismeretében életét
úgy tudja berendezni, hogy az elõnyös
helyzetet kihasználva cselekszik, illetve
igyekszik kikerülni a káros körülménye-
ket. Mert afelõl nem volt kétség, hogy az
égitestek helyzete meghatározza az em-
beri életnek folyását, eseményeit. Erre
vezethetõ vissza a törekvés a jövõ megis-
merésére, és ez alapozta meg a csillagjós-
lást, illetve a késõbbi fejlõdés során tudo-
mányos alapossággal és részletekre kitár-
va a horoszkópok kidolgozását.

Az égitestek a Bibliában

Egészen más kép tárul az ember szeme
elé, ha a Bibliát olvassa.
A hat napos Teremtéstörténet a negye-

dik napot szenteli az égitesteknek. Vala-
mennyi félreérthetetlenül Isten teremtmé-
nye; céljuk, hogy elválasszák a nappalt az
éjszakától, meghatározzák az ünnepeket, a
napokat és az éveket, világítsák meg a föl-
det (Ter 1,11–18). Más szóval az égitestek
az ember szolgálatára vannak teremtve; az
ember tõlük való függésérõl nincs szó.
Az Ószövetség többi könyvében is ta-

lálhatók utalások az égitestek szerepére.
Helyenként úgy tûnik, mintha a Biblia
nem különböztetné meg õket világosan az
angyaloktól, de legalábbis eleven lények-
nek tekintené õket (Jób 38,7; Zsolt
148,2–4). Ahhoz azonban nem fér kétség,
hogy Isten parancsát teljesítik (Józs
10,12–14). Az ember megcsodálhatja a
nap ragyogását (Zsolt 19,5), a hold szépsé-

gét (Én 6,10), a világmindenség mûködé-
sét (Bölcs 7,18), de mindez Isten dicsõsé-
gét magasztalja (Zsolt 19,2), aki az „egek
törvényeit” meghatározta (Jób 38,31–33 –
név szerint említve egyes csillagképeket).
De ahogy Izrael, a választott nép, nemállt

mindig ellen a környezõ pogánynépek több-
istenhitének, úgy vette át az égitestek kultu-
szát idõrõl idõre (2Kir 17,16; 21,3–5; Ez
8,16), nem annyira hitbeli meggyõzõdésbõl,
mint inkább az ismeretlen erõktõl való féle-
lem jegyében, kompromisszumként (Jer
7,18; 44,17), „biztos ami biztos” alapon.
A próféták felemelik szavukat a pogány

kultusz ellen és már a Második Törvény-
könyv is kifejezetten tiltja az égitestek
imádását (MTörv 4,19; 17,3), sõt megkö-
vezéssel bünteti.
AzÚjszövetség tartalma ésmondaniva-

lója értelmében Krisztust, az emberiség és
a mindenség Megváltóját állítja a közép-
pontba. Ennekmegfelelõen Õ ura a terem-
tett világnak, hatalma van felette. Evvel
nem áll ellentétben, hogy keleti (babilóni-
ai) csillagjósok (aMáté evangélium szöve-
ge „mágus”-okat említ) a csillagok kons-
tellációjából következtetnek egy rendkívü-
li királyi sarj születésére, és keresésére in-
dulnak (Mt 2). A történetet sokáig mesé-
nek tartották, míg csak amodern asztronó-
mia Kepler nyomán (†1630) be nem bizo-
nyította annak tudományos hitelességét.
Az esemény teológiai szempontból nézve
arra mutat rá, hogy az egész kozmosz, az
égitestek is, ennek az egyedülálló történés-
nek szolgálatában álltak.
Hogy ez a látásmód az õsegyházban ál-

talános volt, arra legjobb példa Pál apostol
levele a Kolosszeiekhez. Hivatkozva arra,
hogy Krisztusban az Isten teljessége lako-
zik; óvja õket minden téves tanítástól,
„amely a világ elemein alapul” (Kol 2,8).
Többek nézete szerint az apostol ezen az
akkoriban elterjedt égitestkultuszt érti.
Márpedig IstenKrisztusban teremtett min-
dent a mennyben és a földön, a láthatókat
és a láthatatlanokat (Kol 1,16).
A késõbbi századok folyamán, fõleg a

keletrõl érkezõ vallási áramlatok és a
„gnózis” („ismeret” – különféle filozófiai
és vallási elemek keveréke) hatására az
égitestekkel való foglalkozás és azok kul-
tusza meglehetõsen elterjedt.
Az Egyház mint intézmény kezdettõl

fogva szembefordult a csillagjóslás külön-
féle fajaival (például toledói zsinat Kr. u.
400), és álláspontját a történelem folya-
mán többször megismételte, legutóbb a
KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa)
2116. szám alatt.

Asztronómia – Asztrológia

Az égitestekkel való foglalkozás,
mint láttuk, kezdetben nem ismerte ezt a
megkülönböztetést. Az ember lehetõsé-
gei megismerésükre nagyon korlátozot-
tak voltak, tudása vallásos elemekkel ve-
gyült, érdeklõdése fõleg az égitestek és
az ember élete közti kapcsolatokra szo-
rítkozott. Az égitestek mozgása és a vi-
lág, illetve az egyén sorsa közt párhuza-
mot, sõt függõ viszonyt véltek felfedez-
ni. Minthogy a csillagjárás kiszámítható
volt, ebbõl az ember jövõjét is megjö-
vendölhetõnek tartották; mindenesetre
következtetéseket vontak le egy bizo-
nyos csillagzat jegyében születettek
adottságaira vonatkozólag. A századok
során ez a metódus egyre jobban kifino-
mult, egyre több adatot, hatást lehetett fi-
gyelembe venni. Ezek kidolgozása, érté-
kelése tudományos pontosságot és széles
körû ismereteket igényelt. A rendelke-
zésre álló adatok összevetésébõl kiala-
kult átfogó képet nevezik horoszkópnak.
Minthogy az égitestek mozgása másod-
percnyi pontossággal megállapítható,
nincs két azonos horoszkóp, aminthogy
nincs két azonos egyén a világon. Ez az
asztrológia (csillagismeret) alapja.
Az asztronómia (csillagtörvénytan)

akkor különült el az asztrológiától és lett

önálló tudomány, amikor abba egyre
több babonás elem szivárgott be, és tette
gondolkodó emberek számára elfogad-
hatatlanná, ugyanakkor a technikai esz-
közök fejlõdése megkönnyítette az égi-
testek behatóbb kutatását (16–17. sz.).
Az asztronómia a maga sajátos szak-

részlegeivel, a világûr, az égitestek fizi-
kai adottságaival foglalkozik (eredet,
anyag, folyamatok), de azokkal a fizikai
hatásokkal (sugárzás) is, amelyek belõ-
lük és a világûrbõl kiindulva földünket,
annak klímáját és az ember életkörülmé-
nyeit érintik, illetve megváltoztatják.
Ezért életfontosságúak az általa nyert is-
meretek az emberiség túlélése szem-
pontjából. Az asztronómia viszont ta-
gadja, hogy az égitestek, illetve azok ál-
lása bármiféle másfajta befolyással len-
ne az emberiség, illetve az egyének éle-
tére. Szerinte az asztrológia nem tudo-
mány, hanem közel áll a babonához. Az,
amire épül, nem bizonyítható, és káros
hatással van az egyénekre, amennyiben
elhiteti, hogy az asztrális befolyással
szemben tehetetlenek. Az asztronómia
és az asztrológia közt olyan a különbség,
mint az orvos és a kuruzsló között.

Tudomány vagy babona, vagy...?

Egy közismert és általában elfogadott
meghatározás értelmében: tudomány az
egy tárgyra vonatkozó igazolt ismeretek
rendszere. Ha ebbõl indulunk ki, akkor
elsõ látásra világos, hogy az asztrológia
nem tudomány, mert:
1. az általa hirdetett „ismeretek” annyi-

ra bizonytalanok, hogy legfeljebb „né-
zet”-nek, „teóriá”-nak, vagy „feltétele-
zés”-nek (hipotézis) lehet õket nevezni; 2.
ezek az állítólagos „ismeretek” semmi-
képp sem igazoltak: az égitestek és az
egyén közti kapcsolat valóságát sem fizi-
kai, sem szellemi (logikai, filozófiai) ér-
vek nem igazolják.
A mondottakból persze nem követke-

zik, hogy ilyen kapcsolat nem lehetsé-
ges, csak az, hogy nem lehet bizonyítani.
A babona meghatározása sokrétûsége

miatt komplikáltabb: jelentheti
1. az igaz Isten helytelen tiszteletét; 2. te-

remtmény részesítését Istennek kijáró tisz-
teletben – a jövendõ megtudása érdekében
– ez a jóslás, – rendkívüli, csodás dolgok
végrehajtása érdekében – ez a mágia.
A babonához tartozik, ha bizonyos

eseményeknek (számoknak, személyek-
nek) olyan jelentõséget tulajdonítanak,
amivel ezek nem rendelkeznek, vagy
olyan szavakat, cselekedeteket alkal-
maznak, amelyek természetes erejükbõl
nem képesek arra, amit az adott körül-
mények közt elvárnak tõlük.
A babona körébe tartozik a kártyave-

tés, a tenyérjóslás, bizonyos spiritiszta
praktikák; az asztrológia csak akkor, ha a
jövõt kutatja és jóslássá fajul. Ezt a ma-
gukat komolynak tartó asztrológusok el-
ítélik, és pénzcsinálásnak tartják.
A „komoly” asztrológia arra a harmóni-

ára hivatkozik, amely Isten teremtése ré-
vén az egész mindenséget áthatja. Ennek
következtében a Mindenség egyes elemei
(például égitestek és emberek) közt nem
függés, hanem egyfajta összefüggés állhat
fenn. A teremtett világ a teremtõ Istent
tükrözi, és így egyes elemei egymásnak
megfelelnek. Évvel magyarázható – sze-
rintük –, hogy az égitestek állásából követ-
keztetni lehet például egy újszülött adott-
ságaira, anélkül, hogy ezeket egy asztrális
befolyásnak lehetne tulajdonítani. Az aszt-
rológia tehát csak ezt a „megfelelést” értel-
mezi, vagyis nem babona – állítják.
De ha nem tudomány és nem babona,

akkor mi? Erre nem könnyû válaszolni.
Leginkább „hipotézis”-nek lehetne ne-
vezni: feltételez bizonyos kapcsolatokat,
amelyet azonban nem tud bizonyítani.
De minden hipotézis annyit ér, amennyit
az érvek, amelyekre támaszkodik.
Nekünk, keresztényeknek nincs szük-

ségünk hipotézisekre. A szilárd alap,
amelyen állunk, Isten szava, amely Jézus
Krisztusban eljött közénk. Õ a mi éle-
tünk forrása, Õ a jövõnk. Mi kell még?

Frank Miklós

Általános: hogy a kisebbségi hely-
zetben lévõ keresztényeknek legyen
erejük és bátorságuk ahhoz, hogy él-
jék a hitet, és kitartsanak a hit tanúsí-
tásában.

A legtöbb ország keresztény (katoli-
kus) közössége statisztikailag is kisebb-
ségi helyzetben él; a százalékszám tize-
des törtektõl 10–20–30-ig terjedhet. Ha
pedig a közösséghez tartozásnak vagy a
hit mélységének és erejének fokát néz-
zük, akkor Magyarországon, meg más,
magyarok által is lakott országban egy-
aránt kisebbségi helyzetben vagyunk.

Az egyházi élet minden elemének csal-
hatatlan és kifogyhatatlan forrása a
Krisztussal való közösség. Pontosítsuk
az életnek néhány ilyen elemét: közösség
valamennyi keresztény hívõ között, elkö-
telezõdés az evangélium hirdetésére és
tanúsítására, a mindenki iránti szeretet
melege és buzgósága, fõleg pedig a sze-
gények, az alacsony sorban élõk, a szen-
vedõk felé nyitott szeretet.

A Krisztussal és egymással való töret-
len közösség munkálása bonyolultan
szövi át az Egyházat: a püspökök egymás
között, a püspökök és papjaik és más
apostoli munkatársak, a helyi közössé-
gek egymással folytonos kapcsolatot tar-
tó tagjai, az egyházi intézmények (szer-
zetek, iskolák, kórházak, otthonok), nem
utolsósorban pedig a családsejtek és a
nagyobb családi egységek. Az erõ, a sze-
retet, a kegyelem egyetemes, örök, ki-
fogyhatatlan forrása Krisztus, nevezete-
sen az eucharisztikus Krisztus.

Nem törõdve azzal, hogy tanúságtéte-
lünk és szeretetünk hatékonysága milyen
látható és tartós eredményekben mutat-
kozik, nekünk Krisztus kifogyhatatlansá-
gát és derûs bizalmát kell sugároznunk.

A mi kisebbségi helyzetünk részként
bele van ágyazva egy sok problémával
megterhelt többségbe. Legyen elég rövid
utalás négy óriási problémára: ember-
milliók végtelen szegénysége és kiszol-
gáltatottsága (és az ezt okozó kiáltó
igazságtalanság); gyûlölködõ elvakult-
ságtól mozgatott véres háborúk; az AIDS
nemzedékeket pusztító-veszélyeztetõ
csapása; magyar hazánk (és más orszá-
gok) ijesztõ általános helyzete.

„Legyen erõnk és bátorságunk ahhoz,
hogy éljük hitünket, és kitartsunk a hit ta-
núsításában!”

II.
Missziós: Hogy a missziós világnap

kedvezõ alkalmul szolgáljon ahhoz,
hogy minden megkereszteltben egyre
mélyebb missziós tudatot ébresszen.

„A missziós világnap, amelynek nem
csupán az a célja, hogy fokozza a lelkek-
ben a missziók iránti fogékonyságot, ha-
nem a gyûjtés is, egyre fontosabb az Egy-
ház életében, mert arra tanít, hogyan kell
adományt adni: [a] Istennek tett felaján-
lással, [b] az Eucharisztia ünneplésé-
ben, [c] az egész világ misszióira.” Ezt a
magvas összefoglalást II. János Pál pá-
pa 1990. december 7-én kelt,
Redemptoris missio kezdetû körlevelé-
ben olvassuk. (RM 81.)

(A) „A misszióknak sokféle anyagi
gondjai vannak: nem csupán a legszük-
ségesebb épületekre és felszerelésekre
van szükség (istentiszteleti helyek,
kateketikai iskolák, szemináriumok, la-
kások), hanem a karitász mûvének fenn-
tartására, az emberek oktatására és fej-
lõdésük elõmozdítására; hatalmas tevé-
kenységi körrõl van szó, különösen a sze-
gény országokban. A missziós egyház azt
tudja adni, amit kap; szétosztja a szûköl-
ködõk között, amit a javakban bõvelke-
dõk önként adományoznak.” (RM 81.)

(B) „Mivel a keresztség erejében tagja
az Egyháznak, valamennyi keresztény osz-
tozik a missziós tevékenységért vállalt fele-
lõsségben. A »missziós együttmûködés«

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Asztrológia: tudomány vagy babona?

IMASZÁNDÉKOK
Októberre

I.

(Folytatás a 6. oldalon)
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LISIEUX-I SZENT TERÉZ EREKLYÉJE
MAGYARORSZÁGON

A budapesti Városmisszióhoz kapcsolódva, augusztus 30. és szeptember
22. között több magyarországi egyházmegyébe ellátogatott Lisieux-i Szent
Teréz ereklyéje. Felkereste a Pécsi, a Veszprémi, az Egri, a Váci és az Esz-
tergom-Budapesti Fõegyházmegyét.

Az ereklyét útja során mindenütt tö-
megek keresték fel, hogy imádkozzanak
Kis Szent Teréz maradványainak közel-
ségében. Valamennyi helyszín történé-
seirõl lehetetlen beszámolni, így csupán
veszprémi és egri állomásairól tudósí-
tunk bõvebben.

Szeptember 4-én Márfi Gyula veszp-
rémi érsek Szentkirályszabadja és
Veszprém között vette át az egyházme-
gyébe érkezõ ereklyét, amit elõször is a
Csolnoky Ferenc Megyei Kórházba vit-
tek, ahol Szerenka Miklós és a Szent
Margit egyházközség vezetésével ün-
nepséget tartottak. Valamennyi nõvér-
pulton elhelyeztek egy szál rózsát, és
minden betegnek átadták Lisieux-i Szent
Teréz képét. Eközben a veszprémi bazi-
lika elõtti Szentháromság téren imádság-
gal várakoztak kicsik és nagyok. Az
ereklye este 6 órakor érkezett meg, az ér-
sek és Czaun János, a város alpolgármes-
tere köszöntötte.

Márfi Gyula ünnepélyes szentmisét
mutatott be a fõegyházmegye számos
papjával együtt. Szentbeszédének talán
legfontosabb üzenete, hogy a Kis Szent
Terézhez hasonló életszentség ma is el-
érhetõ életcél és feladat ifjúságunk szá-
mára. Nem volt õ rendkívüli, csak Isten-
be vetett végtelen bizalommal tette a dol-
gát. Az érsek számosmás fiatal szentet is
megemlítve rámutatott, hogy rövid éle-
tükkel megvalósított életszentségük bi-
zonyíték arra, hogy az életszentség nem
elérhetetlen.

A szentmisét követõen az erek-
lyét a veszprémi bazilikába vitték, ahol
másnap reggelig tartó imádsággal vették
körül. A kis szent a Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézetbe is ellátogatott,
itt Schall Tamás börtönlelkész vezetésé-
vel köszöntötték.

Várpalotán is járt az ereklye, a fõtéren
Nagy Károly kanonok fogadta, majd a
feldíszített plébániatemplomba vitték,
amely zsúfolásig megtelt hívekkel.

Az ereklyét ezután Székesfehérváron
és Budapesten keresztül az Egri Fõegy-
házmegyébe, elsõként a Gyöngyösi Fel-
sõvárosi Plébániatemplomba szállították.

„A nagy dolgok alázatból születnek”
– mondta szentbeszédében Ternyák Csa-
ba egri érsek Kis Szent Teréz ereklyéje
mellett szeptember 6-án, az egri bazili-
kát zsúfolásig megtöltõ hívek elõtt.

„Anyámnak, az Egyháznak szívében
szeretet leszek!” – idézte beszéde elején
az érsek Kis Szent Teréz egyik jól ismert
mondatát. Reményét fejezte ki, hogy –
mivel Kis Szent Teréz a missziók társvé-
dõszentje – jelenléte gyümölcsöt hoz, és
a városnak, az egyházmegyének pedig
új, missziós, evangelizáló lendület kez-
detét jelentheti.

Ternyák Csaba kifejtette a misszió
mai jelentését: evangelizálás, új evan-
gelizáció. A plébániák alapvetõ feladata
nemcsak a hívek „kiszolgálása”, hanem
a hit felkínálása hívõk, nemhívõk számá-

ra egyaránt. A gyors, elsõsorban szám-
beli sikerek várása helyett a mustármag
példáját említette: nem elégedhetünk
meg azzal, hogy már elég nagy az Egy-
ház, hanem „a kicsi mag alázatával újra
Istenre kell bízni kezdeményezésein-
ket”. Naponta megtérni, és élni a szeretet
evangéliumát, mert ma már csak a szere-
tetet értik az emberek, más nyelvet nem
ismernek – ez az üzenete az ereklyeláto-
gatásnak, erre hív bennünket a kis szent.

Délután rózsafüzér, keresztút, szent-
ségimádás szerepelt a programban, esté-
re pedig újra megtelt a bazilika szentmi-
sére, melyet Ternyák Csaba érsek veze-
tett. Ezt követõen került sor Louis
Menvielle, a Notre-Dame de Vie papjá-
nak elõadására, aki régóta kutatja, tanul-
mányozza Lisieux-i Szent Teréz életét.

Szeptember 7-én Miskolcra érkezett
Egerbõl Kis Szent Teréz relikviája.

*
A Városmisszió hetében a budai cisz-

terci Szent Imre-templomban állomáso-
zott, innen szállították át szeptember
16-án a Szent István-bazilikába, a Vá-
rosmisszió ünnepélyes megnyitójára.
Kis Szent Teréz ereklyéjétõl szeptember
22-én vettek búcsút a budapesti hívek.

Imádság az ereklye elõtt Veszprémben

REMÉNYSÉG EURÓPA MEGÚJULÁSÁRA
A nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Nagygyûlés

Jézus Krisztus világos-

sága ragyog Európában
mindannyiunkra – vallotta
bátorítóan a nagygyûlés
fõtémája. XVI. Benedek
pápa levélben köszöntötte
Erdõ Péter bíborost, a
CCEE (Európai Püspöki
Konferenciák Tanácsa) elnökét és Jean-
Arnold de Clermont, a KEK (Európai
Egyházak Konferenciája) elnökét, vala-
mint a nagygyûlés résztvevõit. Üzeneté-
ben áldását küldte Krisztus összes tanít-
ványára.

Erdõ Péter bíboros köszöntõ szavai-
val kezdõdött a nagygyûlés érdemi része
Nagyszebenben, aki arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az európai keresztények
élete új szakaszhoz érkezett. A nagygyû-
lést akár egy folyamatnak, zarándokút-
nak is tekinthetjük, mely az elõzõ kettõ
lépéseit követi. A baseli találkozó idején,
1989-ben Európát még egy szomorú fal
választotta ketté. A mostani nagygyûlés
vendéglátó országa, Románia más ke-
let-európai országokhoz hasonlóan máig

hordozza ezeknek az
idõknek a következmé-
nyeit. Bár földrészünk az-
óta politikai és gazdasági
változásokon ment ke-
resztül, a földi mennyor-
szág nem jött el. A máso-
dik nagygyûlésre Graz-

ban ke rü l t s o r 1997-ben. Akkoriban
Európa már a szabadság és az egység út-
jára lépett, de az emberi és keresztény ér-
tékeket vallóknak olyan új kihívásokkal
kellett szembesülniük, mint például a
globalizáció, az igazságtalanság, a kör-
nyezet válsága, a szekularizáció és a bio-
technológia gyors fejlõdése. Az emberek
egy része céltalanul él, mások életük ér-
telmét keresik.

A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozta: a
keresztények közötti szakadás következ-
ményeként az Egyház egyre nehezebben
tudja megjeleníteni és közvetíteni az
egyetemességet. Az egyik legnehezebb
feladat az, hogy a keresztények szívük-
ben megbékéljenek. Az egységhez csak
az igazság és szeretet útján juthatunk el –
figyelmeztetett Erdõ Péter.

A Vatikáni Rádiónak nyilatkozva
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
kiemelte: „az biztos, hogy a keresztény
egységet itt nem fogjuk helyreállítani.”
Megfogalmazta azonban azt a reményt is,
hogy bizonyos elõítéleteket Nagyszeben-
ben le lehet bontani, és azáltal, hogy a ke-
resztény egyházak képviselõi még jobban
megismerhetik egymást, elmélyülhet a
keresztény egységtudat, amelyért Jézus
imádkozott az utolsó vacsorán.

Nagyszebeni záróüzenet

A III. Ökumenikus Nagygyûlés részt-
vevõi záróüzenetben fogalmazták meg
szeptember 8-án közös reményüket és
célkitûzéseiket kontinensünk jövõjével
kapcsolatban.

Európa számára csak akkor lesz hihe-
tõ tanúságtételünk a reményt és az egy-
séget illetõen, ha utunkat egy látható
egység felé folytatjuk – olvashatjuk az
üzenetben.

Az egyházaik megosztottságából faka-
dó fájdalom ellenére a résztvevõk meg-
gyõzõdésüket fejezik ki, hogy közös gyö-
kereik sokkal mélyebbek amegosztottság-
nál. Kifejezik, hogy a tág értelemben vett
keresztény családnak szembe kell néznie a
doktrinális kérdésekkel, teljesebb egyetér-
tésre kell jutnia az evangéliumból eredõ
erkölcsi értékekre és egy olyan hihetõ élet-
stílusra vonatkozóan, amely mai igényes
laikus világunkban – a magán- és közélet-
ben egyaránt – az örömben tesz tanúságot
Krisztus fényérõl.

Az üzenet rögzíti a közös vágyat, hogy
a CCEE és a KEK, Európa és más konti-
nensek egyházaival együtt indítson egy
tanácsadó jellegû projektet, amely segít
megérteni, hogymi Európa felelõssége az
„ökológiai igazságosságban” az éghajlat-
változást illetõen, és kezelni az ezzel kap-
csolatos problémákat. Megfogalmazza az
adósságeltörlésre irányuló kezdeménye-
zések támogatását, a méltányos és szoli-
dáris kereskedelem elõmozdítását.

A nagygyûlés javaslata, hogy a szep-
tember 1. és az október 4. közötti idõ-
szakot minden évben szenteljék a te-
remtett világért való imádságnak és
olyan fenntartható életstílus elõmozdí-
tásának, amely hozzájárulhat a klíma-
változásban végbemenõ tendenciák
visszafordításához.

Az Európai Egyházak Konferenciája és a Püspöki Konferenciák Euró-
pai Tanácsa szeptember 4. és 9. között az erdélyi Nagyszebenben rendezte
meg III. Európai Ökumenikus Nagygyûlését, amelyen 2500 egyházi képvi-
selõ vallotta meg hitét és fejezte ki reménységét, hogy az európai nemzetek
megbékélése, tisztes, méltó élete és gyümölcsözõ együttmûködése számára
a keresztény értékrend és életforma, tehát Krisztus követése megújulást és
megerõsödést jelent.

elkezdtünk írni is. Így született meg a 28
oldalas, a szeminárium egyik szobájában
stencilgépen sokszorosított „Kedves Ba-
rátom” címû füzet. Legalább 150 pél-
dányt szétküldtünk az országban pap ba-
rátainknak és néhány ismerõsnek.

2006-ban a tüntetések, az összecsapá-
sok oly mértékben fölgyorsultak, hogy
nem véletlenül tették fel az emberek na-
ponta ezt a kérdést: „mi lesz ezekbõl az
eseményekbõl?” A gondviselõ Isten tud-
ta, hogy 2006. október elején miért kel-
lett a Magyar Katolikus Egyház püspö-
keinek, papjainak és híveinek több mint
ezren Fatimába zarándokolni, hogy tud-
niillik a szükségben lévõ nemzetünket
Szûz Mária Szeplõtelen Szívének föl-
ajánlják. Amint 1956-ban az imádkozó
kispapok hozzátartoztak a forradalom-
hoz, úgy az ima leghatékonyabb módját,
a felajánlást választó Egyház nem elme-
nekült az országból a kontinens legnyu-
gatibb szélére, hanem azt tette, amire a
világtörténelem 1917. május 13-a óta
megtanított bennünket. Akkor ugyan
csak három kis pásztorgyermekhez szólt
a Szûzanya Fatimában, de Szûz Mária
titkokat és üzeneteket bízott a gyerme-
kekre. Ezt ismerte föl egy osztrák feren-
ces szerzetes, Pater Petrus, aki fejébe
vette, hogy a rózsafüzér imádsággal ki-
hajtja Ausztriából a szovjet megszálló
hadsereget. Õ világosan tudta, hogy
1929. június 13-án, az egyszerû karmeli-
ta szerzetes Lucia nõvérnek a Szûzanya
lelkére kötötte, hogy vegye rá a pápát a
világ felajánlására, Szeplõtelen Szívé-
nek, benne külön megemlítve Oroszor-
szágot is. XII. Piusz pápa 1942-ben en-
gedett a kérésnek, amit Lucia nõvér
gyóntatója és püspöke eljuttatott Rómá-
ba, de valahogy az Oroszország szó ki-
maradt a felajánló imádságból. Ezen fel-
buzdulva 1946-ban Pater Petrus elindí-
tott egy rózsafüzér imahadjáratot, ami
egész Ausztriát megmozgatta a munkás-
tól a miniszterelnökig, hogy a szovjet
hadsereg vonuljon ki Ausztriából. Ki-
lenc évvel késõbb, 1955. januárjában in-
dult Moszkvába a tárgyaló osztrák dele-

gáció a 325. nemzetközi tárgyalásra. A
kancellár külön kérte a Patert, hogy most
mozgósítson meg mindenkit. Éjjel és
nappal imádkozzák minél többen a ró-
zsafüzért. És mi lett ebbõl a 9 éves és
benne az utolsó 9 hónapos megfeszített
imádságból? 1955. október 26-án az
osztrák kancellár kijelentette: Ausztria
szabad lett. Erre a sikerre emlékezve ha-
tározta el Pater Petrus 1981. május ele-
jén, hogy II. János Pál pápának szemé-
lyesen elmondja, ismét megérett az óra,
hogy az egész világot felajánlja Szûz
Mária Szeplõtelen Szívének. A Szent-
atya azzal hárította el a kérést, hogy a
Szûzanyának megvan a hatalma és az
eszköze is arra, hogy a világ nagy esemé-
nyeinek az alakulásába beavatkozzon.
Pár nappal késõbb a Szent Péter téren
történt merénylet után, amikor a pápa a
kórházban tartósanmagához tért, döntött
a felajánlás mellett.

Három évvel ezelõtt, szeptember
12-énMeisner kölni bíboros érsek tartot-
ta Bécsben az osztrákok hálaadó szent-
miséjét, amelyet 1955 óta évenként meg-
tartanak. Szentbeszédében a következõt
mondta:

„Életemnek két nagy tévedése volt,
mint keletnémet állampolgárnak:

1. A Szovjetuniót olyan erõsnek, fel-
fegyverkezettnek, atombombával bebizto-
sítottnak ismerte, hogy legalább száz évig
nem lehetett remélni az összeomlását.

2. Ha majd egyszer – nem külsõ hatal-
mak által legyõzve – megszûnik a kom-
munizmus, akkor minden más fontos
probléma is megszûnik.”

A két tévedés helyett a valóság: a
Szovjetunió gyorsan megszûnt, és újabb
problémák termettek a régiek helyett. A
tanulság és tennivaló röviden az, hogy
imádkozni kell fõleg a rózsafüzért, en-
gesztelni, illetve felajánlani a világot
Szûz Mária Szeplõtelen Szívének. Ezt
1917-ben maga a Szûzanya kérte Fati-
mában.

A történelem kereke nem állt meg, új-
ból fel kell frissíteni a reményt, és kitar-
tóan imádkozni a rózsafüzért, hogy is-
mét meggyõzzön bennünket ezeréves ta-
pasztalatunk, amely így szól: azért él és
reménykedik újra a magyar, mert él, és
nem szûnik meg közbenjárni érettünk a
MagyarokNagyasszonya. o

IMA ÉS FORRADALOM
(Folytatás az 1. oldalról)
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Beköszöntött ezer színével az õsz,
megkezdõdött a tanév. Hittanórára gyü-
lekeztek a gyerekek, és izgatottan várták
István atya szavait. Októberben 4-én As-
sisi Szent Ferenc neve áll a naptárban,
így a mai nap rá emlékezünk. Annál is
inkább felelevenítjük emlékét, hisz ked-
velt férfinevünk, közületek is többen
kapták ezt a nevet a keresztségben.
Több mint kilencszáz évvel ezelõtt

született Olaszországban, Assisi városá-
ban. Apja gazdag kelmekereskedõ volt,
fia a jómódú ifjak gondtalan életét élte.
A vidám kor nem tartott sokáig, nehéz
katonaévek következtek. Egy vesztes
csata után fogságba került, súlyosan
megbetegedett, és akkor volt ideje el-
gondolkodni az élet múlandóságán. Ál-
mában megjelent Jézus és arra kérte, tér-
jen vissza szülõvárosába. Amint az úton
haladt, szembetalálkozott egy beteg kol-
dussal. Megállította lovát, pénzt adott
neki és megölelte. Jólesõ érzés járta át
szívét, amit eddig még nem tapasztalt.

Megértette a neki szánt üzenetet. Leve-
tette ruháit, és zsákból varrt koldusruhá-
ba öltözött. Sokan csatlakoztak hozzá,
hogy mint a szegénység jegyesei Isten-
nek szenteljék életüket. Nemcsak az em-
bereknek, de a madaraknak is prédikált,
kezére, vállára szálltak és hangosan csi-
cseregtek, mint akik értik szavát. Róma
engedélyével rendet alapított. Ferences
rendházak százai vannak azóta is a világ-
ban. A szerzetesek vidám, mosolygós ar-
ca feltûnik barna csuhában, lábukról nem
maradhat el a szegénység jelképe, a saru.
Hogyan válhatnak õk példaképeink-

ké, mit üzennek nekünk? – teszi fel a kér-
dést István atya. A csillogó gyermeksze-
mek gondolkodóvá válnak, majd egy-
másután nyílnak meg a szívek és az aj-
kak, mert mindenki ismer rászorulót a
saját környezetébõl. Nem kell ahhoz
szentnek lennünk, hogy segítsünk fele-
barátunknak egy biztató szóval, egy mo-
sollyal.

Judit néni

Gyermekeknek

AZ EMBEREK ÉS MADARAK BARÁTJA

Az ember nem tudja magába fojtani
az érzéseit. Ezért folyton keres valamit,
amivel alá tudja támasztani mondaniva-
lóját, amit már nagyon nehezen tud sza-
vakkal, beszédjével mások számára hoz-
záférhetõvé tenni. Egy ilyen „eszköz”
lehet testmozgásunk – mozdulataink, de
különösen kéztartásunk, gesztusaink. Az
ember tud a kezével is „beszélni”… A
nemhallók, a némák kezeikkel, jeleikkel
értekeznek egymással…
Ami kezeink is jeleket, jelzéseket ad-

nak le azzal a mozdulattal, ahogyan tart-
juk õket. Kifejezik állásfoglalásunkat,
egy ,,kézlegyintéssel” kifejezésre jutta-
tott elutasító véleményünket, vagy egy
hívogató, barátságos mozdulattal tetszé-
sünket, megbocsátó szándékunkat…
,,Valahányszor aztán Mózes felemelte
kezét, gyõzedelmeskedett Izrael.” (Kiv
17,8–13) Az amalekitákkal háborúskodó
választott nép számára Mózes kitárt ke-
zei Isten oltalmáról adnak jelzést. A bá-
torság és kitartás forrása ez, amely a vá-

lasztott nép gyõzelméhez vezet. Egy
imádságra kitárt kéz, ami szabadulást
közvetít a veszedelemben, a megpróbál-
tatásban…
Életbe vágóan fontos lehet a mi éle-

tünkben is az, ha tudjuk, ,,kinek a kezé-
ben” vagyunk, hogy kiben bízunk, kitõl
várunk oltalmat akkor, amikor veszély-
ben az életünk. Összeütközések, viták
vagy fenyegetõ betegségek sajnos hoz-
zátartoznak mindennapi életünkhöz.
Ezek a mi életünk csataterei, ahol szük-
ségünk van bátorságra, kitartásra, de
ami a legfontosabb: Isten oltalmára.
Szükségünk van egy imára kiterjesztett
kézre, aki értünk könyörög… Imádság-
ra kitárt kéz lehet a mi kezünk is. A mi,
Isten jóságában és irgalmasságában bí-
zó, másokért kitárt, közbenjáró, imád-
kozó kezünk. Hiszen az, aki mind-
annyiunkat a kezében tart, óv és meg-
õriz, ezt a megbízást adta: legyetek ti az
én áldó kezeim…

Pál atya

Fiataloknak

BESZÉLÕ KEZEK

MAGYAR DIÁKOK BELGIUMBAN (1947–48)

Akkor még mindenki fiatal volt, s a hercegprímás – a ,,rossz elõjelek”: az
esztergomi székfoglaló beszédét megzavaró sötét villámok ellenére –, tele volt
hittel és nagy tervekkel... Nem kevesebbet akart, mint kimenteni népét az öt-
éves háború s az azt követõ ,,felszabadulás” testi-lelki traumájából, s modern,
nyugat-európai látókörû ifjúságot nevelni. Ez a ,,nevelés” 1947-ben öltött for-
mát és kezdett megvalósulni, annak a fõként egyetemistákból álló, körülbelül
harminctagú tanulmányi csoportnak a képében, amely az Actio Catholica
szervezésében és segítségével elindult ,,meghódítani” Belgiumot.
– Milyen szempontok alapján állították

össze ezt a csoportot? – teszem föl a kér-
dést hatvan esztendõ távolából az egyik
Nyugaton élõ résztvevõnek.
– Az elõzményeket nem ismerem, de

úgy gondolom, az ,,elsõként” indult társa-
ság esetében még nem létezett határozott
elgondolás. Azok kerültek bele, akik va-
lamilyen véletlen szerencse folytán is-
merték a Mindszenty köréhez tartozó, s
céljait szívvel-lélekkel szolgáló fiatal pa-
pokat. Dinamikus, lelkes, kiváló gárda
volt! Egyik tagja, Boroska István Bécs-
ben, másik tagja, Árkay László, Budapes-
ten halt meg. Nagy kár, hogy egyik sem
írta le, egyik sem dolgozta föl ennek az ér-
dekes vállalkozásnak a történetét!
– Bizony, a szemtanúk elmennek, s amit

nem vetettek papírra, esetleg örökre elvész.
Nem egy szomorú esetrõl tudunk.
– A csoport tagjai zömmel agráregye-

temisták voltak, s néhány érettségi elõtt ál-
ló diák a budai Szilágyi Erzsébet Leány-
gimnáziumból.
– Mikor indultak el?
– Terv szerint 1947 tavaszán kellett vol-

na útra kelnünk, de akkor már igen nehe-
zen adtak útlevelet. Hétrõl hétre biztattak,
hitegettek bennünket, s már kezdtük telje-
sen elveszíteni a reményt, amikor egy
szeptemberi napon befutott hirtelen az en-
gedély. Csomagolni alig volt idõnk, azon-
nal indulni kellett, s emlékszem, egészen a
határ eléréséig izgalomban voltunk, nem
parancsolnak-e vissza bennünket.
– És az anyagiak?
– A hercegprímás és Mihalovics Zsig-

mond prelátus mindent elintézett. Az úti-
költséget az Actio Catholica fedezte, sõt
még útravalót (azelõtt soha nem látott nyu-
gati konzerveket, csokoládét, déligyümöl-
csöt) is kaptunk tõlük. Belgiumban csalá-
doknál, szerzetesiskolákban helyeztek el
bennünket. Természetesen, egyenként, hogy
az ottani élettel, szokásokkal megismer-
kedjünk, nyelvet tanuljunk. Ezeken a he-
lyeken nem mint alkalmazottak, ,,segéd-
munkások”, hanem mint ,,családtagok”
szerepeltünk. Fizetést nem kaptunk, csak
zsebpénzt, viszont nehéz munkát sem vé-
geztethettek velünk.
– Hogyan érezték magukat Belgiumban?
– Ez nagyon egyéni volt. Akadt, aki jó-

módú, nagylelkû családhoz került, ahol
mindennel elhalmozták, de létezett olyan
is, akit igyekeztek kihasználni. Én, a ma-
gam részérõl, nem panaszkodhatom. Ak-
kor megismert ,,pótszüleimmel” halálukig
kitûnõ volt a kapcsolatom. 56-os menekü-
lésem után majdnem megsértõdtek, hogy
nem náluk telepedtem le.
– Mi történt azokkal, akik rossz helyre ke-

rültek? Ki foglalkozott a problémáikkal?
– Egy energikus, idealista gondolkozá-

sú, 27 éves magyar pap, az egykori csepeli
káplán, Árkay László. Francia, flamand
nyelvtudás nélkül került nyugatra, s keser-
ves kínok között (a mi sokszor bonyolult
ügyeinket intézve) tanult bele az írásba, a
beszédbe. Vele fordult elõ – anekdotaként
mondom el –, hogy szótározva tárgyalt le
egy fontos ügyet valakivel, aki szintén na-
gyon rosszul tudott franciául. Az eszme-
csere végén derült csak ki, hogy mind a
ketten magyarok.
A Chaussée de Wavre 205. szám alatt

lévõ brüsszeli irodáját ,,fõhadiszállásnak”
neveztük. Oda futott be a posta, a sok tele-
fon. Õ intézett egy személyben, a szó szo-
ros értelmében ,,éjt nappá téve” mindent:
utazott, látogatott (ahol szükség volt rá, vi-
gasztalt, bátorított), közös kirándulásokat
szervezett, adminisztrált, levelezett s ve-
zette a nem mindig sikeres pénzügyi ma-
nõvereket. A diákok rajongtak érte, a bel-
giumi papok azonban ,,túlságosan mo-
dern” gondolkozásamiatt nehezteltek rá.
– Miben állott ez a ,,modernség”?

– Árkay tragikus egyéniség volt, aki a
saját idealizmusába, maximalista fölfogá-
sába bukott bele. Akkor kezdett reformokat
hirdetni, amikor az Egyházmég nem ismer-
te fel azok szükségességét. Nem annyira
szavaiban, mint tetteiben volt ,,forradalmi”.
Az ifjúság közé vegyült, részt akart venni
gondjaikban, örömeikben egyaránt. Emlék-
szem például egy esetre, amikor elkísért
bennünket a brüsszeli Operába. Mindenki
megbotránkozott rajta: ,,Un prêtre au
théatre!?” Mai szemmel, mindez nevetsé-
gesnek tûnik, hiszen azóta nagyon megvál-
tozott a katolikus papság viselkedése. Lét-
rejött a ,,munkás-pap” intézmény (úgy tu-
dom, II. János Pál pápa is tagja volt annak
idején) és más hasonlók. De akkor ez nem
volt magától értetõdõ! Amikor hazamen-
tünk Belgiumból, teljesen magára maradt.
Nem csodálom, hogy föladta a harcot... Pe-
dig, azok közé tartozott, akik halálosan ko-
molyan vették a hivatásukat!
– Továbbtanulási lehetõségük nem volt?
– De, lett volna. Mikor Leuwenben meg-

látogattuk Engelen kanonokot, Árkay tár-
gyalt vele ebben az ügyben. Nekem, de gon-
dolom, másoknak is említette, hogy ha kint
akarunk maradni, kaphatunk ösztöndíjat.
– Volt, aki kint maradt?
– Tudtommal, senki. Némelyek két-há-

rom hónapot töltöttek Belgiumban, mások
fél évet.
– S miért nem ragadták meg ezt a remek

lehetõséget?
– Társaságunk nagy részének erõs hon-

vágya volt. Akkor még el sem tudtuk kép-
zelni, hogy a nyugati hatalmak belenyug-
szanak Magyarország végleges megszállá-
sába. A szovjet csapatok jelenlétét ,,ideigle-
nesnek” tekintettük. ,,Ezt már guggolva is
ki lehet bírni” – mondogatták az emberek.
– Elég sokáig kellett ,,guggolni”!
– 1948 tavaszán érkeztem haza. Vo-

natom este futott be a pályaudvarra. Kiszáll-
va, villámcsapásként nyilallt belém a fölis-
merés: csapdába estem! (Ilyen érzése lehet
az egérnek, amikor nyakára csattan a fogó
vaskerete!) Indultam volna vissza, de már
nem lehetett. Kint a romos, sötét város képe
(a brüsszeli Rue Neuve minden háborús sé-
rüléstõl mentes csillogása után!) szimboli-
kus értelmet nyert. Ez ,,a fordulat éve” volt.
Kezdõdtek a nagyméretû letartóztatások, s
nemsokára kezdték közreadni aMindszentyt
elítélõ íveket. Iskolákban, hivatalokban hol
hízelgéssel, hol fenyegetéssel igyekeztek rá-
venni az embereket az aláírásukra. Aztán jött
a gyalázatos ,,kirakatper”, s az ország népé-
nek a lelkén a félelem után lassan az iszonyú
dermedtség lett úrrá...
Egy-két levelet még váltottunk

,,Monsieur l’abbé Árkay”-val, aztán maga
tanácsolta, hogy ne jelentkezzünk többé
(életveszélyessé vált minden nyugati kap-
csolat). Utoljára arra kért bennünket, hogy
,,imádkozzunk érte és egymásért”.
– Milyen elgondolkoztató, milyen le-

hangoló ez a történet! Az Isten ad végre a
magyarságnak Mindszenty hercegprímás
személyében egy karizmatikus egyénisé-
get, aki képes lenne nemzetét európai szín-
vonalra emelni, nagylátókörû, öntudatos
ifjúságot nevelni (hatalma, világot beháló-
zó összeköttetése s anyagi alapja is lenne
hozzá!), s durván félreállítják az útból,
megalázzák, megkínozzák, s élete legtevé-
kenyebb szakaszában semmittevésre kár-
hoztatják!
– A mi csoportunk ,,kísérleti” csoport

volt, amelyet továbbiaknak kellett volna
követniük. A hercegprímás terve az volt,
hogy 1948-ban mi egy másik nyugati or-
szágot látogatunk meg, míg helyünket egy
újabb társaság veszi át Belgiumban...
Sajnos, mindez meghiúsult. Elindulás-

kor nem sejtettük, hogy mi vagyunk az el-
sõk, de az utolsók is.

Saáry Éva, Lugano

Európában határozták meg elõször az
emberi jogok fogalmát – folytatta beszé-
dét XVI. Benedek pápa. Az alapvetõ em-
beri jog, amely minden más jog elõfelté-
tele, az élethez való jog. Ez érvényes a
fogantatás pillanatától kezdve egészen
az élet természetes végéig. Az abortuszt
ebbõl kifolyólag nem lehet az emberi jo-
gok közé sorolni, annak éppen ellenkezõ-
je. Az abortusz – „mély szociális seb” –
ahogyan ezt aláhúzta a néhai Franz
König bíboros.
A Szentatya hangsúlyozta, hogy nem

egyházi érdekrõl, hanem egy mélyen em-
beri elvárás tolmácsolásáról van szó,
azoknak a megszületendõknek a szószó-
lója kíván lenni, akik nem hallathatják
hangjukat. A pápa elõtt nem ismeretlen
sok nõ problémája, és tudja, hogy beszé-
dének hihetõsége attól is függ, hogy az
Egyház mit tesz a nehézségekkel küzdõk
megsegítésére.
A pápa felhívást intézett a politikai fe-

lelõsökhöz: ne engedjék, hogy a gyermek-
áldásramint betegségre tekintsenek, illet-
ve ne engedjék, hogy jogrendjükbõl eltö-
röljék az abortuszra vonatkozó „jogta-
lanság” minõsítést. Tegyenek meg min-
dent azért, hogy az európai országok is-
mét nyitottak legyenek a gyermekek befo-
gadására. Buzdítsák a fiatalokat, hogy
házasságra lépve alapítsanak családokat.

Folytassanak olyan politikát, amely
kedvezõ a fiatal párok számára, és lehetõ-
vé teszi, hogy gyermekeket vállaljanak.
Országainkban teremtsük meg ismét az
öröm és az életbe vetett bizalom légkörét,
amelyben a gyermekeket nem tehernek,
hanem mindenki számára ajándéknak te-
kintik – hangzott a pápa felszólítása.
Ugyancsak nagy aggodalomra ad

okot számára az a vita is, amelyet a „ha-
lálhoz adott tevékeny segítségrõl” foly-
tatnak. Fennáll annak a veszélye, hogy
egy nap arra kényszerítsék a súlyosan
beteg vagy idõs embereket, hogy halálu-
kat kérjék. Az élet végén bekövetkezõ
szenvedésre a helyes válasz a szeretettel-
jes figyelem, a halálig tartó elkísérés, kü-
lönösen palliatív, tüneti kezelésre alapo-
zott orvostudomány segítségével. Ehhez
az egészségügyi és szociális rendszer
minden területének sürgõs strukturális
reformjára van szükség. A pápa elismerõ
szavakkal illette a „hospice” mozgal-
mat, és sürgette a konkrét lépéseket, mint
a haldoklók pszichológiai és lelkipászto-
ri gondozása. (...)
A pápa rámutatott Európa egyedülálló

felelõsségére a világban. Ennek vállalá-
sához nem kell lemondania önmagáról. A
földrész, amely népességében rohamosan
öregszik, ne váljon spirituálisan is öreg-
gé. Európa akkor ébred igazán öntudatá-
ra, ha olyan felelõsséget vállal a világ-
ban, amely megfelel spirituális hagyomá-
nyának, rendkívüli képességeinek és nagy
gazdasági erejének. (…) o

EURÓPA...
(Folytatás az 1. oldalról)



2007. október ÉLETÜNK 5

Egy amerikai újságban felteszik a
kérdést: Mirõl mondanál le a napi ká-
véd kedvéért? A választ – természete-
sen – statisztikai adatok adták meg.
42% elhagyná a reggeli újságolvasást,
a napi tv-nézést és a rádiózást, öt közül
egy inkább nem ebédelne és 3% keve-
sebbet aludna. Hogy 10% lemondana a
fogmosásról, ez valószínûleg a gyere-
kek reggeli tejeskávéjával lehet kap-
csolatban.
Mi a kávét, a „fekete leves”-t rövid

úton, egyenesen a törököktõl kaptuk.
De soká tartott, míg a 18. században el-
jutott a Közel-Keletrõl Brazíliába,
amely ma a világ kávészükségletének
egyharmadát látja el, és így az elsõ he-
lyen áll. A második Kolumbia, ahol a
kávé a nemzetgazdaság egyik fõ ténye-
zõje. Olyannyira, hogy a határon min-
den autót „fertõtlenítenek”, nehogy
valamilyen ártó baktérium kerüljön az
országba. A brazilok kellemes íze és
élénkítõ hatása miatt kedvelték meg.
De hogy (szerintük) mi volt a szerepe a
századokkal korábbi európai életben,
ezt az általánosító érvelésüket nehezen
fogadom el. Ezek szerint a 17. századig
Európa bor- és sörmámorba menekült
az egyre sûrûbben lakott városokat át-
ható rettenetes bûz és piszok elõl. A ká-
vé bevonulása ebbõl a ködös állapot-
ból mentette (volna) ki a tántorgó
„kontinenst”.
A koffein felfedezése a 19. század el-

sõ felében élt német vegyész, Ferdinand
Ruge nevéhez fûzõdik. A kutatók attól
kezdve kizárólag a koffeinnel és hatásá-
val foglalkoztak, mintha más anyagot
nem is tartalmazna. Mára alaposan
megváltozott ez a szemlélet, helyét el-
foglalta a többirányú kutatás. Az egyik
a kávé antioxidáló hatásával foglalko-
zik. Azt a komponenst kutatja, mely
(többek között) lassítja az öregedést és
jótékonyan hat a cukorbajnál is. Ez az
anyag pedig nagyobb mennyiségben ta-
lálható a kávéban, mint az egészség
õreként emlegetett almában, banánban,
zöld teában, sõt a vörösborban is.
Hogy mindenki a maga kávéját di-

cséri, érthetõ. Hogy egymás italában
(néha) semmi kedvelni valót nem talá-
lunk, szintén. Így jártunk a híres brazil
kávéval, mégpedig a saját hazájában.
Lehet, hogy a mi nyelvünk már eldur-
vult, erõsebb, másfajta pörköléshez
szokott, de nem sikerült felfedeznünk a
brazil kávé varázsát hasonlóan a liter-
számra fogyasztott amerikai kávéhoz.
Szerencsére „globalizálódik” a minõ-
ségi ital fogyasztása, egymásnak adjuk
át a recepteket és így ma kiváló eszp-
resszót lehet élvezni Sarasotában csak-
úgy, mint a müncheni cukrászdákban.
És háziasszony legyen a talpán, aki ki-
ismeri magát a szupermarketok kínála-
tában.
A pörkölésen múlik minden – mond-

ják a szakértõk. Nem csak az ízt hatá-
rozza meg – a darálás finomságával
együtt –, de a szervezetre gyakorolt ha-
tás is tõle függ. A gyengécske amerikai
kávé barátságos (friendly) a májnak –
tartják errefelé –, míg az olaszok sze-
rint csak az erõs kávé az igazán jó. A
nagyon feketére pörkölt kávéban már
alig van zsiradék (olaj) és cukor. A pa-
pírszûrõ felfogja nem csak az olajat, de
a káros szemcsés anyagokat is.
Oly sok jó tulajdonságát fedezték fel

már a (módjával fogyasztott) fekete le-
vesnek, hogy a British Journal of
Nutrition felteszi a kérdést: nem kellene
a kávét azon élelmiszerek közé felvenni,
melyekkel nem csak megelõzhetõk bizo-
nyos betegségek, de egyes esetekben
egyenesen gyógyító hatásuk lehet?

Bitskey Ella, Sarasota

Amegbocsátás keresztény erény. A fa-
ji megkülönböztetés okán rémségeket el-
követõ dél-afrikai kormány nomenklatú-
rájával az elnyomásból kitört feketék, a
fokvárosi érsek elképzelése alapján,
monstre bûnbánó-megbocsátó gyûlése-
ken kötöttek lelki békét. A receptet most
átvette Sierra Leone, ott is megalakult az
Igazság és Megbékélés Testülete és pró-
bálja vér nélkül megoldani a tizenegy
éve dúló társadalmi konfliktust. E testü-
let élén is egy pap áll, Joseph Humper
metodista püspök. A bûnbánatot bûnbo-
csánat követi. Humper püspök azonban
tovább megy egy lépéssel. Megállapítá-
sai vitát váltottak ki, tudniilik ezt mon-
dotta: ,,Ha a megbocsátás õszinte, akkor
már tulajdonképpen mindegy, kész-e a
bûnök elkövetõje megbánásra.”
Olyan kitétel ez, aminek a helyességén

vagy elfogadhatóságán, illetve a helytelen-
ségén és elfogadhatatlanságán teológusok
estek gondolkodóba. A The Times hasábjain
a cambridge-i teológia professzora, Stephen
Plant fejtegetése jelent meg, aki rámutat:

,,Kemény dió” a püspök felvetése jogi,
lélektani és morális szempontból egyaránt.
Gondoljunk például Dosztojevszkij Kara-
mazovok címû regényére. Van benne egy
borzasztó részlet, amit az író egy korabeli
újságcikk alapján emelt irodalmi magas-
ságba. A regénybeli Iván mondja el Aljo-
sának, hogy volt egy hajtóvadászat-rajongó
földbirtokos, akinek a kedvenc kopóját kõ-
vel dobta meg egy nyolc éves parasztgye-
rek, minek következtében a kutya lesántult.
Másnap reggel a földesúr a szérûre rendel-
te az összes zsellért, a gyerek anyját is,meg-
parancsolta a fiúnak, hogy rohanjon az er-
dõ felé, utána uszította a kopóit, s ezek a
gyereket széttépték. ,,Megbocsáthat-e ez az
anya valaha is a földbirtokosnak?” – veti
fel amorális kérdést az egyikKaramazov fi-
vér a másiknak. ,,Különösen akkor, ha
megbánást sem mutat” – teszi hozzá.
Iván számára lehetetlenség, sõt: egyene-

sen felháborító lenne ez esetben a megbo-
csátás. Bár, ha az anya amaga részérõl ké-
pes megbocsátani a szörnyûség elkövetõjé-
nek, ezt megteheti –, de nem a fia nevében.
Stephen Plant szerint a karamazovi di-

lemma és a Sierra Leone-i püspök alapállá-
sa egy tõrõl fakad. A megbocsátás központi
helyen áll Jézus tanításában. Máté evangé-
liuma szerint ez Pétert is felkavarta, aki azt
kérdezte Jézustól, hogy hányszor kell meg-
bocsátani az ellenünk vétõknek. ,,Hétszer?”
Amire Jézus azt felelte, hogy ,,Nem hétszer,
hanem hetvenszer hétszer.” Jelezte ezzel,
hogy a megbocsátásnak nincs határa.
Az azonban nem derül ki a Szentírás-

ból, hogy Jézus akkor is feltétlen gyakor-
landónak tartja a megbocsátást, ha ezt
nem elõzi meg az elkövetett bûn megbá-
nása. Bocsássunk meg az ellenünk vétõk-
nek, mint ahogy õk is megbocsátják, ha
mi ellenük vétkezünk.
Magyarországon nem került sor meg-

bánó-megbocsátó lelkigyakorlatokra a
sok gonoszságot elkövetõ diktatúra buká-
sa után. Nemrégiben arról folyt a vita,
hogy kapja-e meg a legmagasabbmagyar
kitüntetést egy nyugalmazott politikus,
aki vezetõ funkcionárius volt a diktatúra
idején és fegyveres milicista az 1956-os
forradalom leverésekor, de késõbb voltak
érdemei a demokrácia kialakulásakor. A
köztársasági elnök elutasította a kor-
mányfõ felterjesztését e politikus kitünte-
tésére. Úgy tûnik, elsõsorban azért, mert
az illetõ nem hajlandó megbánni bûnré-
szességét a diktatórikus elnyomásban.
Mentségeket keres, és még ma is úgy véli
– bár ezt csak olykor-olykor mondja ki a
nagy nyilvánosság elõtt –, hogy helyes
volt legázolni az 1956-os forradalmat.
Az elnyomás hosszú évtizedei alatt széles
rétegek vesztették el az etikai magabiztos-
ságukat Magyarországon, bár az ösztö-
nös moralitás nem veszett ki. Nem tisztá-
zódott viszont egyértelmûen, hogy a ke-
resztényi megbocsátás meddig terjedjen
ki azokra, akik képtelenek amegbánásra.

Sárközi Mátyás, London

Floridai levél

A KÁVÉ DICSÉRETE

Londoni levél

MEGBOCSÁTÁS

Kevesen tudják, hogy a legkatoliku-
sabb országok egyike Litvánia. Aligha-
nem ennek köszönhetõ, hogy a három
balti állam közül itt a legmagasabb az õs-
lakosság arányszáma, ugyanis Észt- és
Lettországban a függetlenség visszanye-
rése elõtt már félõ volt, hogy az oroszok
kerülnek végérvényesen többségbe. Lit-
vániában azonban létezik a nemzeti el-
lenállásnak egy olyan ,,csúcsszerve”,
amelynek központját Moszkva megtorló
gépezete nem tudta elérni és II. János Pál
pápa személyében a helyzet belsõ isme-
rõje állt ennek a ,,központnak” – a Vati-
kánnak – az élén. Nem véletlenül látoga-
tott a Szentatya már röviddel az ország
függetlenségének elnyerése után Litvá-
niába. A közel ötven évig tartó ateista
diktatúra után alighanem õt is meglepte a
litván nép vallásossága. A kultúrát, a
nyelvet a Katolikus Egyház igyekezett
intézményesen is ébren tartani az évszá-
zados pánszláv törekvésekkel szemben.

Litvánia elsõ egyetemét a jezsuita
renddel együtt 1579-ben Báthory István
alapította. Személye idõvel a magyar–lit-
ván barátság jelképévé vált. Nem vélet-
lenül választották õt a Litvániában élõ
magyarok kulturális szervezetük név-
adójául. Megalakulásuk után fõ felada-
tuknak tekintették, hogy az egyetem ala-
pítójáról – a filozófia fakultás bejáratá-
hoz közel – márványtábla emlékezzék
meg. A legtöbb magyar Kárpátaljáról
származik, de vannak köztük olyanok is,
akik orosz házastársukkal – még a szov-
jet idõben – döntöttek úgy, hogy a ,,nyu-
gati” kultúrájú Litvániában alapítanak
családot. Az ország ugyanis még a csak-
nem fél évszázados szovjet uralom ide-
jén is igyekezett a Nyugatra figyelni.
Még az idõszámításban is ezt a Nyugat-
hoz tartozást domborítják ki: aki Német-
országból autón, vagy vonaton érkezik
Litvániába, elõbb a lengyel határon,
majd az orosz fennhatóság alatt álló egy-
kori Kelet-Poroszország – mai nevén a
,,Kalinyingrádi Körzet” – határán ismé-
telten egy-egy órával elõre igazítja órá-

ját, de litván földre lépve már két órával
hátracsavarja a mutatókat, mert Litváni-
ában ugyanannyi az idõ, mint Párizsban,
Berlinben, Bécsben vagy Budapesten.
Ez meglátszik az építkezésük stílusán is,
hiszen mind a fõvárosban, mind pedig
Kaunaszban, Litvánia második legna-
gyobb városában számos olyan épületre
bukkanunk, amely az Osztrák–Magyar
Monarchia hangulatát idézi. Tagadhatat-
lan persze az is, hogy a külsõ kerületek
szürke panelházai a szocialista rendszer
uniformizáló törekvéseinek lesújtó bizo-
nyítékaként megtalálhatók Kelet-Berlin-
tõl Moszkváig és Belgrádtól Vilniuszig
mindenütt. Hogy Litvánia panelházai-
nak lakóin az elmúlt idõszakban – elõbb
a szovjet elnyomás idején, majd a füg-
getlenné válást követõ súlyos gazdasági
nehézségek közepette – nem lett úrrá a
teljes közöny és reménytelenség, jórészt
a Katolikus Egyház érdeme. A kommu-
nizmusban a bázisközösségeket vezetõ
papok szinten állandó életveszélyben fo-
rogtak, mégis – szinte emberfeletti erõ-
vel – mentették a hitet. Az ország függet-
lenségének elnyerése óta az addig raktár-
nak, kiállítóteremnek vagy éppen az ate-
izmus múzeumának használt templomo-
kat visszaadták eredeti rendeltetésüknek.
Ottlétemkor tapasztaltam, hogy szükség
is volt erre, mert a templomokmég a hét-
köznapi miséken is megtelnek. Jól esõ
érzés volt látni az ifjúság tömeges jelen-
létét. Ahogy hallottam, a papok a kom-
munizmus bukása után alig gyõzték a ke-
resztelõket és esküvõket – ugyanis azok,
akik korábban csak lakásokon, titokban
rendezett szertartáson részesültek a
szentségekben vagy a hatósági megtor-
lástól tartva, nem esküdtek templomban,
és gyermekeiket sem tartották keresztvíz
alá, sietve bepótolták a ,,mulasztást”.
Vilniuszban vagy Kaunaszban sétálva
szinte szembeötlõ az utcák és közterek
tisztasága. Pedig utcaseprõt sem igen lát-
ni. Talán a lelkek tisztasága a külsõsé-
gekben is megnyilvánul…

Vincze András

ÕSZI SÉTA LITVÁNIÁBAN

Idén is a Bécsi Magyar Katolikus Egy-
házközség megrendezésében került sor
az immár hagyományos Kárpát-meden-
cei magyarok bécsi Szent István-ünnep-
ségére augusztus 25-én. A Stephans-
domban 13 órakor kezdõdõ szentmise
fõcelebránsaként Orosch Jánost, a Po-
zsony-Nagyszombati Fõegyházmegye se-
gédpüspökét hívták meg, aki sajnálatos
módon részvételi szándékában akadályoz-
va volt, s így ememeghívásnak nem tudott
eleget tenni. Készségérõl azonban tanús-
kodik, hogy az ünnepre szánt szentbeszé-
dét elküldve lélekben velünk ünnepelt.

Szentbeszédében így buzdított:
„A történelem arra tanít, hogy meg le-

het szerezni valamit erõvel, de nem lehet
fenntartani erõszakkal! Kard szerezte meg
a hazát, és Kereszt tartja fenn.” Ezt az
aranyszabályt állította példaként, mely,
mint tudjuk nagyon nehezen valósítható
meg. Látni, mit kell tenni és aztmeg is ten-
ni. Szent István királyunk épp ilyen ember
volt. Látta a szükséget, és orvosolta is azt.
Látta a tudatlanságot – szerzetesrendeket
hívott hazánkba, akik a gyermekek lelkébe
a tudás fényét lobbantották. Látta a po-
gányság ürességét – templomokat építte-
tett, zárdákat alapított. A sötét emberi lel-
keket a szellem fényével világította
meg. Szent István törvénybe iktatta a nem-
zet fennmaradásának feltételeit: szeressé-
tek a nép hivatott vezetõit, szeressétek a
nemzetiségeket. Igaza volt, mert törvényei
nyomán ezer éve élünk. Hangsúlyozta a
magyarság Istentõl kapott hivatását: az Ég

küldötte amagyart ide, a Kárpát-medencé-
be, az égi kegyelem áldotta kéz alakította
nemzetté, s ez az áldott Szent Jobb fenn-
maradt, hogy irányítsa a nemzetét. Kultúr-
népét Nyugatra fordította, hogy Kelet né-
pét isNyugathoz köthesse. Isten hídja lett a
magyarság az emberiség jövõje érdeké-
ben. Tennünk kell valamit, hameg akarjuk
védeni értékeinket. De vajon nem adjuk-e
föl sokszor gyáván, amit Istentõl drága
örökségként kaptunk: hitünket és drága
anyanyelvünket? Szent Erzsébet, akit eb-
ben az évben különös tisztelettel ünnep-
lünk, példát mutat nekünk, hogyan lehet
megmaradni idegen környezetben is ma-
gyarnak és kereszténynek. Õ szülõföldjé-
tõl távol is megõrizte az otthon kapott érté-
keit, s így buzdító példa lett mindazok szá-
mára, akik közömbös vagy ellenséges kör-
nyezetben kell, hogy küzdjenek katolikus
hitükért és nemzeti identitásukért. Ünnepi
beszédét Mindszenty bíboros szavaival
zárta: »Ne felejtsétek el szüleitek nyelvét.
Imádkozzatok magyarul!«

Az ünnepi szentmise után a Stephans-
dom Máriapócsi Oltáránál a dómban õr-
zött Szent István-király ereklyéhez járul-
hattak a hívõk.

A délután folyamán a Stephansplatzon
24 zarándokcsoport mutatkozott be ma-
gyar népdalokkal, néptánccal és népzené-
vel a bécsi Szent István király-napi búcsú
keretében. Ezalatt a zarándokok és a bécsi
magyarság az érseki palota udvarában ta-
lálkoztak szeretetvendégség keretében.

Simon Ferenc, Bécs

BÉCSI BÚCSÚ
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EGY KIVÉGZÉS MARGÓJÁRA

A Pápai Svájci Gárda tavaly ünnepelte
fennállásának félévezredes jubileumát.
Századokon át mit sem változott fõ fel-
adata: a Szentatya biztonságának szava-
tolása. Tevékenységének nagyobbik ré-
szét a Vatikánváros kapuinál adott õrszol-
gálat adja, ami ellenõrzési és tájékoztatási
tevékenységet is magában foglal. Leglát-
ványosabb feladatuk a díszõrség, amelyet
nyilvános események és szertartások al-
kalmából adnak: a pápai trónt, illetve az
oltárt veszik körül, továbbá felsorakoz-
nak az Urbi et Orbi áldások alkalmával a
Szent Péter téren, vagy külföldi méltósá-
gok fogadásakor a Szent Damazusz ud-
varon. A szentmisék és kihallgatások
alatt a gárdisták részt vesznek a rend-
fenntartásban is: irányítják a zarándokok
tömegét, biztosítják a rendet. A Szent-
atya testi épségének közvetlen védelme
az õ kizárólagos és legfontosabb felada-
tuk. A pápa kocsiját körbevevõ civil ru-
hás „biztonságiak” valójában a Svájci
Gárda tisztjei, akik közül ketten külföldi
útjain is elkísérik a pápát.

A Svájci Gárda tagjai katolikus vallá-
sú, 30 év alatti, 174 cm-nél magasabb
svájci állampolgárok, akik már letöltötték
katonai szolgálatukat, tehát megfelelõ ki-
képzéssel bírnak. Ez különösen igaz a
110 fõs alakulat vezetõire: az ezredesi
rangú parancsnok és a hat fõtiszt a svájci
hadsereg hivatásos tisztjei közül kerül ki.

Reneszánsz mintát követõ egyenruhá-
jukat a világon mindenki ismeri: a
kék-sárga-piros színekben pompázó zub-
bonyhoz és nadrághoz hétköznap fekete
baszksapkát, ünnepi alkalmakkor pedig
16. századi mintájú strucctollas sisakot
viselnek mellvérttel és fehér körgallérral.

Fegyvereik között a díszõrségben hasz-
nált alabárd és kard mellett modern lõ-
fegyverek is megtalálhatók. Utóbbi idõ-
ben a svájci hadsereg terrorelhárító ki-
képzést biztosít számukra.

A Vatikánvárosi Csendõrség 130 fõs
alakulata 19. századi eredetû, mai szer-
vezetét a VI. Pál-féle reformot követõen
nyerte el. Míg a Svájci Gárda a pápa test-
õrségének számít, addig a csendõrség a
Vatikánváros rendõrsége. Feladata a vá-
rosállam területén a közrend fenntartása,
a személy- és vagyonvédelem, továbbá
az igazságügyi és a közlekedésrendésze-
ti szolgálat.

A Vatikán gépkocsival járható kapui-
nál a második vonalban, a svájciak mö-
gött találhatók, igazoltatják a belépõket,
illetve a szûk keresztmetszetû udvarok-
nál és átjáróknál irányítják a forgalmat
(munkaidõ végén a Vatikánban sem is-
meretlen a közlekedési dugó). Az õ fele-
lõsségük a Szent Péter-bazilika õrzése.
A pápai kihallgatások és szertartások so-
rán a svájciakkal közösen vesznek részt a
rendfenntartásban.

Vezetõjük a fõfelügyelõ, és a Vati-
kánvárosi Állam Pápai Bizottsága alá
vannak rendelve. Egyenruhájuk kék szí-
nû zubbony és nadrág tányérsapkával.
Ezt télen köpeny egészíti ki, nyáron
azonban zubbony nélkül, fehér ingben
teljesítenek szolgálatot. Tagjai katolikus
vallású olaszok, akik többnyire az olasz
rendõrség vagy csendõrség soraiból lép-
nek a pápa szolgálatába. Kiképzésükrõl
is az olasz biztonságiak gondoskodnak.

A két fegyveres testületen kívül
ugyancsak a biztonságot szolgálja a Va-
tikáni Tûzoltóság. A mintegy tucatnyi
barna egyenruhás tûzoltó felelõssége a
tûzvédelem és a polgári védelem. Õk el-
lenõrzik például zárás után a Szent Pé-
ter-bazilikát, felügyelik a tûzriasztási
rendszert. Ugyancsak a tûzoltók léptek
közbe, amikor valaki a Szent Péter-bazi-
lika kupolájáról akart leugrani.

A Szent Péter tér biztonságához az
olasz rendõrség Vatikáni Közbiztonsági
Felügyelõsége és az olasz csendõrség is
hozzájárul járõrözéssel, illetve a zarán-
dokok beléptetésének ellenõrzésével a
fémkeresõ kapuknál.

Érszegi Márk Aurél, Róma

A PÁPA BIZTONSÁGÁNAK ÕREI

Egy férfi a kordonon átugorva meg-
próbált felugrani a pápa kocsijára

A budapesti Rádiónál kezdõdõ fegyveres
felkelés második napján kórházunk vezetõ-
ségével és kollegáimmal (Dr. Bács, Dr.
Jakó, Dr. Lamprecht, Dr. Oláh, valamint
Péch Géza) rájöttünk a következõkre: Bu-
dapest Sebészeti Intézetei minden szem-
pontból szinte tökéletesen végzik munkáju-
kat, de a sebesültek beszállítása a normális
mentõautók csaknem teljes kilövése miatt,
lehetetlenné vált. A tett színhelyén vérez-
nek el a harcolók. Azonnal intézkedtünk új
mentõosztagok felállítására azáltal, hogy
utcáról vagy garázsokból autókat szerez-
tünk, sofõröket és kísérõ személyzetet pe-
dig az utcáról behívva alkalmaztunk. Ekkor
jelentkezett szolgálatra Tóth Ilona medika,
aki halált megvetõ bátorsággal szállította
osztályunkra is a sebesülteket. Egyik legne-
hezebb ilyen napra emlékszem most vissza,
mégpedig az erõdítménnyé épített Kommu-
nista Pártház ostromára. Számtalan súlyos
sebesült mellett egy koponyán áthatoló lö-
vési sérültet kómában szállított be osztá-
lyunkra (fej- és nyaksérülések hozzánk, a
többi a nagysebészetre), akit bár reményte-
len állapotban, de mégis agyhártyapótlást
végezve, Arányi Sándor barátommal meg-
mentettünk. E vidéki gyerek õsi életereje
segített ehhez az eredményhez. Itt nem hall-
gathatom el azt a tényt, hogy talán a világon
történt összes forradalmak között a miénk
annyira tiszta volt, hogy mindazt a tömény-
telen értéket, ami az ostromlók kezébe ke-
rült a Pártházból, az utolsó darabig kórhá-
zunk raktárának adták át. A harcok folya-
mán a számtalan betört kirakatú üzlet érté-
keit nem lopták ki, lincselések pedig ritka-
ságszámba mentek, és ezt maguk a forradal-
márok akadályozták meg. Így menekült
meg a lincseléstõl az egyik legnagyobb
pártházi funkcionárius (Mezõ Imre) is, hála
Péch Géza hõs parancsnokunk közbenjárá-
sára. Rövidesen elérkezett az a nap, amikor
a Forradalmi Munkástanács elnökévé vá-
lasztottak (helyettesem Dr. Oláh Vilmos
lett) a kórház dolgozói, mely késõbb fordu-
latot jelentett életemben. November 4-e volt
a magyarság egyik legtragikusabb napja,
mikor a szovjet tankok elözönlötték váro-
sunkat. Az erõsödõ harcok következtében
fõvárosunk kórházai súlyos helyhiányba
kerültek, minek enyhítésére a Domonkos
utcai iskolát mentõhellyé alakítottuk át,
meglévõ fölszerelésünk átadásával. Ennek
vezetésével Tóth Ilonát bíztuk meg, aki or-
vosi mûködése mellett még a kórházunkban
mûködõ, az „Élünk” címû röplapot szer-
kesztõ írók (Obersovszky, Gáli és Káldor
Vera orvosnõ) írásainak a terjesztését is tö-
rékeny vállaira vette. November közepén a
Belügyminisztériumból egy névtelen tele-
fonáló (gyanítom, hogy Kõszeghi A. igaz-
gató volt) keresett meg és értesített arról ti-
tokban, hogy kórházunk ellen razzia készül,
intézkedjünk! Ez idõben már több száz, a
kórházhoz nem tartozó, bujkált az alagsora-
inkban, akikhez miután Péch Géza egy he-
lyiségbe terelte a sokaságot, beszédet kellett
intéznem Jakó Géza és Nyárádi bácsi (fû-
tõs) jelenlétében, hogy saját érdekükben
tûnjenek el, mert itt egy csoportban fogják
elkapni õket. Szörnyû volt látni a végsõkig
elkeseredett emberek tömegét, de nagy
többsége belátta, hogy igazunk van. Ez idõ
alatt Tóth Ilonkával is szörnyû események
történtek: az õ általa vezetett segélyhely kö-
zelében az ottani templom tövébõl kiástak
egy meggyilkolt ÁVH-st, s ezzel megindult
egy a haláláig tartó szörnyû bûnvádi eljárás.
1957. június 20-án beadott kegyelmi kérvé-
nyét elutasították, 26-án két társa, Gyön-
gyösi és Gönczi felakasztása után 27-én ve-
le is végeztek.

1956. december 5-én egész éjszaka tartó
razzia után kora reggel Pipás nevû sofõrünk
költött föl álmomból kétségbe esett képpel,
hogy egy engem elfogató küldöttséget hozott
magával. Kinézve az ablakon, a Hámán Kató
utca 88. elõtt állt egy fegyveres, lakásunk be-
járati ajtaja elõtt pedig egy civil nyomozó. Ez
utóbbit be akartam hívni, de õ fegyveres kí-
sérõ nélkül nem volt arra hajlandó. Már út-
közben kérdeztem elfogatásom okát. Azt vá-

laszolták, hogy mint gyanúsítottat, a Tóth
Ilonka-ügyben akarnak kihallgatni. Pipás ez-
után kocsijával – mely Latabár Kálmán aján-
déka volt, s melyen naponta szállított sokun-
kat a kórházba – a Péterfy utcai kórház fõbe-
járatánál állott meg velünk, s nekem lehetõ-
ségem volt még a portásfülkébõl Ica fõnõvé-
rünknek az osztályon megbújók ügyében
utasításokat adni. Néhány perc után azonban
egy egyenruhás tiszt lépett a fülkébe és pa-
rancsot adott egy nagy orosz gyártmányú tú-
raautóba beszállni, ahol már a sofõr és egy
fegyveres mellett súlyos betegen Gáli József
író és menyasszonya, Dr. Káldor Vera kollé-
ganõm ült. A Fõ utcai börtönbe érve az elõ-
térben óriási tolongás fogadott, aminek kap-
csán a reggeli tea kondérja felborult és mi
Verával az égési sebet szenvedetteknek elsõ-
segélyt nyújthattunk. Ezután egy smasszer
követésre szólított fel, mikor minden emele-
tet végig járva zsúfolt cellákat találtunk,
egyedül az 520-asban volt még egy szabad
priccs, az engem kísérõ szünet nélkül károm-
kodó smasszer nagy örömére. „Maga a
21-es” kijelentése után lökött rajtam egyet és
döngve csapódott be – életemben elõször és
utoljára – mögöttem a börtönajtó. A rabok
legnagyobb része, szinte beteges lelkiálla-
potban ügyvédüknek nézett, és egyszerre
próbálták elõadni történetüket, míg a leghát-
só priccsrõl egy kezeslábasba öltözött régi
osztálytársam és orvos barátom, Dr. Sasits Il-
lés emelkedett föl, s így szólt: „azonnal fe-
küdj le a priccsedre és gondold át mit tettél,
vagy mit mondjál akkor, ha kérdõre vonnak a
kihallgatás során!” Így is cselekedtem, s az a
körülmény, hogy a számtalan kihallgatáson
minden esetben szinte óráról órára ugyanazt
a szöveget mondtam el, mentette meg az éle-
tem. A kihallgató tisztnek fogalma sem volt
arról, hogy az Ilonka által elkövetett állítóla-
gos gyilkosság nem a Péterfy Kórház terüle-
tén történt, hanem a Domonkos utcai segéd-
kórház közelében ásták ki a meggyilkolt
ÁVH-st, így jogtalanul vádolt: ,,Magának
mint a Forradalmi Bizottság elnökének töb-
bet kellene tudni errõl az ügyrõl!” Úgy az 5.
nap éjjelén egy új rabot lökött be hozzánk a
smasszer. Az illetõ ez után nem az üres
priccsre, hanem mellém feküdt le és így
szólt: „én a Domonkos utcai segélyhelyen
Tóth Ilonka mellett dolgoztam, s tanúja vol-
tam, hogy miként ölte meg azt az ávóst.” Én
megéreztem a csapdát és néhány orvosi kife-
jezés használata után rájöttem, hogy ez soha
nem volt orvos, csak annak adja ki magát.
Másnap reggel Sasits barátommal együtt ha-
rapófogóba fogtuk és rövidesen a smasszer
kíséretében, elhagyta a cellát. Ez tehát egy
„agent provokatõr” volt és meggyõzõdhet-
tem arról, hogy Ilona ellen kirakatperre ké-
szül a hatóság, és ehhez igyekszik bizonyíté-
kokat gyûjteni.

Ideiglenes szabadlábra helyezésem utáni na-
pon osztályunk összes dolgozója – szolidaritá-
suk jeleként – 35 aláírással emléklapot nyújtott
át nekem kis ünnepség keretében. Ez volt a
szimbóluma annak a ritka, nagy magyar össze-
fogásnak mely szent szabadságharcunkat jelle-
mezte. Az aláírók mindegyike december köze-
pén nemkis veszélynek tette kimagát,mert hisz
a megtorlás már teljes erõvel mûködött. Elõre
látva újbóli elfogatásomat, karácsony elõtt
1956-ban menekülve elhagytam hazám földjét.

35 évre rá 1991. október 23-ánOláhVilmos,
volt helyettes forradalmi bizottsági elnök kezde-
ményezésére, az erkölcsi és anyagi részvételt
magamra vállalva, márványtáblát avattunk a
Péterfy Sándor Utcai Kórház aulájában Péch
Géza és a többi mártírhalált halt hõs emlékére.
Az ünnepségen többek között Obersovszky
Gyula, Dr. Lamprecht Miklós, Dr. Oláh Vilmos
és jómagam tartottunk ünnepi beszédet. Az utá-
na következõ bankett kiemelkedõ eseménye
volt Pataki Jenõ barátom, a Nemzeti Színház
tagjának Petõfi Föltámadott a tenger címû ver-
sének mûvészi elõadása. Délután a 301-es par-
cella sírjait koszorúztuk meg, s emlékeztünk
kórházunk és az Orvosi Kar vértanújára, Tóth
Ilonára, kinek neve késõbb, 2002-ben került az
õt megilletõ helyre, a márványtáblára. Emlékét
õrizzük az idõk végezetéig.

Missura Tibor, St. Gallen

Ötven éve, 1957. június 27-én végezték ki akasztófán szent forradalmunkmártír-
ját, az akkor 24 éves Tóth Ilona orvostanhallgató nõt. Egy kis könyvtárat töltene
meg e tragikus eseménnyel kapcsolatos leírás. Ma én – a Péterfy Sándor Utcai Kór-
ház Fül-Orr-GégeOsztályának akkori fõorvoshelyettese – csak azokat kívánom em-
lékezetemködénmegvilágítani,melyek hányatott életemmel kapcsolatban állanak.

A nyár eleji Szent Péter téri incidens – amikor egy fiatalember a kordo-
non átugorvamegpróbált felugrani a pápa kocsijára – ismét ráirányította a
figyelmet a Szentatya biztonságára, amelyrõl két testület gondoskodik a
Vatikánban: a Pápai Svájci Gárda és a Vatikánvárosi Csendõrség.

szavakkal fejezzük ki azt, hogy közössé-
gek és egyének mint keresztények osztoz-
nak ebben a jogban és kötelességben.”

„A missziós együttmûködés éltetõje és
gyökere elsõsorban a Krisztussal való sze-
mélyes kapcsolatunk: jó gyümölcsöt terem-
ni csak akkor tudunk, ha úgy tartozunk hoz-
zá, mint vesszõ a szõlõtõhöz (vö. Jn 15,5).”

„Az egyetemes misszióban való rész-
vétel nem korlátozható néhány egyedi
cselekedetre, hanem jele a hitben való
érettségnek és a gyümölcsöt termõ ke-
resztény életnek. Így a hívõ ember kitágít-
ja szeretetének határait, és éppen úgy tö-
rõdik azokkal is, akik távol vannak, mint a
környezetével: imádkozik a missziókért és
a missziós hivatásokért, segíti és érdeklõ-
déssel figyeli a munkájukat, és a visszaté-
rõket azzal az örömmel fogadja, mint az
elsõ keresztény közösségek, amikor meg-
tudták az apostoloktól, hogy prédikálá-
sukra milyen csodákat mûvelt az Isten
(vö. ApCsel 14,27).” (RM 77.)

(C) „A missziós munkában való rész-
vételben elsõ helyre kerül a lelki segít-
ség: az imádság, az áldozat és az élet ta-
núsága. A misszionáriusok útját az imá-
nak kell kísérnie, hogy igehirdetésük Is-
ten kegyelmébõl hatékonnyá váljék.

Szent Pál leveleiben gyakran kéri a híve-
ket, imádkozzanak érte, hogy képes le-
gyen az evangéliumot bátran és szaba-
don hirdetni.”

„Az imához kapcsolódnia kell az ál-
dozatnak. Minden szeretetbõl elfogadott,
Istentõl jövõ szenvedésnek üdvöt hozó
értéke Krisztus áldozatából ered, aki ar-
ra szólítja fel misztikus testének tagjait,
hogy egyesüljenek az õ szenvedéseivel,
és saját testükben egészítsék ki azt (vö.
Kol 1,24). A misszionáriusok áldozatá-
ban minden hívõnek osztoznia kell, és azt
támogatnia is szükséges.”

„Ezért lelkükre kötöm azoknak, akik
betegek között végzik lelkipásztori mun-
kájukat: tanítsák meg nekik a szenvedés
értékét, és bátorítsák õket, hogy ajánlják
fel szenvedéseiket Istennek a misszioná-
riusokért. Ezzel a felajánlással maguk a
betegek is misszionáriusok lesznek, aho-
gyan közülük néhányan csatlakoztak az
ilyen céllal alakult mozgalomhoz.”

(D) Az Imaapostolság – akár mint la-
zán szervezett egyesület, akár mint sok
névtelenül csatlakozó keresztény moz-
galma – nemcsak októberben, de ebben
a hónapban különösen is, a misszió mé-
lyen elkötelezett egyházi közössége. Fo-
gadjuk el, tegyük magunkévá, éljük hû-
ségesen!

Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás az 2. oldalról)
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Román ortodox átvilágítás
Az egykori román titkosrendõrség, a

Securitate irattárát vizsgáló tanács meg-
erõsítette, hogy a Román Ortodox Egy-
ház több magas rangú papi személyisége
együttmûködött a Ceausescu-rendszer
belügyi szerveivel. Teoctist román orto-
dox pátriárka halála után civil szerveze-
tek kérték, hogy az átvilágító bizottság
még az új egyházfõ megválasztása elõtt
ellenõrizze az egyházi méltóságok tit-
kosszolgálati múltját.

*
Környezetvédelmi szimpózium
Bartholomaios konstantinápolyi pát-

riárka szeptemberben Grönlandon kör-
nyezetvédelmi szimpóziumot rendezett.
Az egyhetes találkozón tudósok és egy-
házi vezetõk vettek részt. A pátriárka
már évek óta rendszeresen rendez nem-
zetközi környezetvédelmi értekezlete-
ket, mert így is fel akarja hívni a figyel-
met az Isten ajándékának tekintett élõvi-
lág megõrzésére. Tavaly az Amazonas
folyó mentén tartottak szimpóziumot.

*
Az egység megõrzése

Zen Ze-kiun hongkongi bíboros az
egyházi egység megõrzésének biztosítá-
sára tett lépésnek nevezett XVI. Bene-
dek pápa azon levelét, amely a kínai ka-
tolikusokhoz intézett. A párbeszédre
ösztönzõ írásban a Szentatya hangsú-
lyozta, hogy a vallásnak nem az állam-
formák, hanem az emberi szívek-lelkek
megváltoztatása a célja. A bíboros sajná-
lattal állapította meg, hogy a pápa levelé-
nek Internet-közzétételét a pekingi ható-
ságok megakadályozták. Kínában becs-
lések szerint 13 millió katolikus él.

*
Nem lesz fegyelmi intézkedés

JozefMichalik przemysli érsek, a Len-
gyel Püspökkari Értekezlet elnöke meg-
erõsítette, hogy az Egyház nem készül fe-
gyelmi intézkedésre a viták középpontjá-

ban álló Radio Maryja igazgatója ellen.
Felmérések szerint több mint 3 millióan
hallgatják rendszeresen a nem egyszer
szélsõséges elveket hangoztató rádiót. Ez
kiváltotta a Vatikán bírálatát is. Szeptem-
berben a varsói ügyészség is úgy vélte,
hogy nincs törvényes ok a Radio Maryja
vezetõjének perbe fogására.

*
Megemlékezések Oroszországban
Moszkvában és Szentpétervárott egyhá-

zi szertartáson tisztelegtek a kereken 70 év-
vel ezelõtt megkezdõdött politikai tisztoga-
tások áldozatainak emléke elõtt. A köz-
nyelvben csupán nagy terrorként emlegetett
törvénytelenségeknek 1937 õsze és 1938
vége között legalább másfélmillióan estek
áldozatul. A nyár végén az Északi-tenger
egyik szigetén levõ Szolovki kolostorból,
amelyet már a 20-as évek elején kényszer-
munkatáborrá alakítottak, vízi úton egy 12
méter hosszú és 7 méter széles cédrusfából
készült keresztet indítottak el a Moszkva
közelében lévõ butovói lõtérre, ahol egyhá-
zi adatok szerint 1937 õszén-telén 765 ezer
politikailag megbízhatatlannak nyilvánított
személyt végeztek ki. V. A.

* * *
HARMINC ÉV LUGANÓBAN…
A helvétföldi magyarságnak mindig

több szervezete volt, mely a forradalom
menekültjeinek kulturális, hitbéli és szo-
ciális otthont nyújtott. Közülük is kiemel-
kedett az 1976-ban Zürichben létrehozott
Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvé-
szeti Kör – a SMIKK. Alapítása Bozsóki
János ötlete volt. A szellemi vezetés elnö-
ki feladatát Saáry Éva kapta meg, a fõtit-
kár B. Szabó Péter üzemmérnök lett. A
kezdetek kezdetén felmerült, hogy rend-
szeres konferenciák legyenek. Major-Za-
la Lajos javaslatára az elsõ ilyen témája-
ként Kerényi Károly életét és munkássá-
gát választották. Lévén az elnök lakhelye
a festõi Lugano, a SMIKK-napok így ke-
rültek ebbe a városba.

HÍREK - ESEMÉNYEK

Kínában réges-régen úgy tartották –
és talán még ma is úgy tartják –, hogy az
emberiség aranykora akkor fog pirkadni,
ha Mi-Lo-Fo, a nevetõ Buddha, megkez-
di barátságos uralmát, országlását. Az
emberiség akkorra elég bölcs és érett
lesz, hogy végre tökéletes harmóniában,
békés, örömökben gazdag életet éljen.
Ennek a kornak a hírnöke, heroldja és én
még hozzátenném: elõkészítõje a Hu-
mor, Buddha követe.
A sajátos kínai humor talán kevésbé

harsány, mint az európai, így az anekdo-
ták is szelídebbek, gondolkodásra kész-
tetõbbek, és többnyire tanulságot közve-
títenek. Íme néhány példa ízelítõnek.

Egyenleg

Egy gazdag ember, kérkedve vagyo-
nával, így dicsekedett:
– Százezer ezüstöm fekszik a bankban

biztonságban, érintetlenül.
Egy szegény tékozló, ezeket hallva,

így válaszolt:
– Ha csak ennyi a vagyonod és így õr-

zöd, nos akkor ennyivel én is dicseked-
hetem.
Mire a gazdag:
– Hohó, azért azt mégis szeretném

tudni, hol az a te sok pénzed!
A szegény meglepõ válasza:
– Neked sok pénzed van, de semmit

sem adsz ki belõle – én pedig szívesen
költeném, de egy fityingem sincs... Ez
végül is egyre megy.

A közös cipõ

Két testvér közösen vett egy pár cipõt.
Az idõsebb magának igényelte nappalra.
Reggeltõl estig úton volt. A fiatalabb

megrövidítve érezte magát, és hogy
mégis kapjon valamit a pénzéért, arra a
bolondos ötletre jutott, hogy éjszaka fog-
ja hordani a cipõt. Mialatt ország-világ
aludt, õ fáradhatatlanul járt fel és alá az
udvarban, hogy valahogy részesüljön a
közös cipõ használatából. Ilyen módon
aztán néhány hét alatt elnyûtték szegény
cipõt. Az idõsebb ismét elõállt a javaslat-
tal, hogy vegyenek megint közösen ci-
põt. A fiatalabb azonban elutasította a ja-
vaslatot, mondván:
– Nem kell közös cipõ, mert végre va-

lahára szeretném élvezni az éjszakai
nyugodalmat.

A szobatudós és a lakáscsere

A csöndet igencsak igénylõ és szeretõ
szobatudósnak – szerencsétlenségére –
egy rézkovács és egy patkókovács mû-
helye között volt a háza. Egész nap kala-
páltak, kovácsoltak, és szegény tudósnak
nem volt nyugalma a tanulmányaihoz.
Többször javasolta szomszédainak,
hogy változtassanak lakhelyet, és õ hálá-
ból nagy lakomát, eszem-iszomot rendez
nekik, csak idõben hozzák hírül költözé-
si szándékukat.
Egy szép napon megjelent a két ko-

vács a tudósnál, hogy bejelentsék: köl-
töznek! Udvariasan emlékeztették szom-
szédjukat ígéretére. A tudós örömmel
rendezte meg a lakomát két szomszédjá-
nak. A nagy dínom-dánom végefelé a
házigazda megkérdezte a két kovácsot:
– Aztán hová is költöztök?
A tömör válasz így hangzott:
– Én az õ házába költözöm, õ meg az

enyémbe.
Közreadta: Ramsay Gyõzõ

SZÁJRÓL SZÁJRA
Kínai anekdoták

könyvtáros-idegenvezetõ fogadja, így a
séta valóságos utazássá vált számunkra a
múltba, a régi könyvek világába. Hallot-
tunk a gyûjtemény történetérõl, a könyv-
tártörténeti kiállításon láthattuk az ezzel
kapcsolatos dokumentumokat. A jelen-
legi könyvtár lényegében a második az
egyházmegye történetében. Az értékes
középkori gyûjtemény kötetei közül a tö-
rök idõk után csak kettõ került vissza
Kalocsára. Az érdekes és szakszerû ide-
genvezetésbõl megtudhattuk, hogy amai
könyvtár alapítása Patachich Ádám ér-
sek nevéhez fûzõdik. A korábban nagy-
váradi püspök 8000 kötetet hozott magá-

val, és az itt lévõ 3000 kötetes káptalani
könyvtárral egyesítette. Aktívan részt
vett az állomány gyarapításában, útmu-
tatásai alapján vásárolták ügynökei az új
könyveket Európa-szerte. Így jött létre a
mintegy 16.000 kötetes magángyûjte-
mény, amelyet az egyházmegyére és a

mindenkori kalocsai érsekekre hagyomá-
nyozott. Ezzel a hagyatékával 1784-ben
letette a mai könyvtár alapjait.
A folyosón gregorián muzsika hang-

jai mellett nézhettük meg a korabeli kéz-
iratos katalógusokat, a 15. és 16. századi
régi nyomtatványokat. A modern digitá-
lis technika segítségével bepillanthat-
tunk a könyvtár legbecsesebb, legértéke-
sebb kódexeibe, õsnyomtatványaiba és
antikváiba.

A barokk teremkönyvtárba lépve im-
pozáns, aranyozottan csillogó könyvek
sokasága kápráztatott el bennünket.
Mintha visszamentünk volna az idõben
pár száz évet. A múlt, a történelem lehe-
lete megérinti az ide belépõt. A falak
mentén háromméter magas, díszesen fa-
ragott, Maulbertsch-freskókkal díszített
tölgyfaállványok sorakoznak. Az egysé-
ges látvány, az aranyozott csillogás nem
véletlen, hiszen Patachich Ádám érsek
egy osztrák könyvkötõ családdal a teljes
könyvtárát aranyozott bõrkötésbe átköt-
tette. A 18. század érsekei enciklopédi-
kus könyvtár létrehozására törekedtek,
koruk tudományait a teológia mellett tel-
jességre törekvõen gyûjtötték. Bámula-
tos a nyelvek gazdagsága is, hiszen az
európai nyelvek mellett az egzotikus
nyelvek is megtalálhatók (pl. szingaléz,
kínai).
A gyûjtemény ma már 150.000 köte-

tet számlál, és páratlanul gazdag kóde-
xekben, valamint a könyvkiadás elsõ év-
tizedeibõl származó õsnyomtatványok-
ban. Döbbenetes volt számunkra, hogy a
könyvtár több mint 800 kötetes kézirat-
gyûjteményében 64 középkori, 11–16.
századi kódex is található. Legrégebbi a
Fulgentius-kódex 1040-bõl. A barokk
könyvtárteremben elhelyezett tárlókban
gazdag ízelítõt kaptunk ezekbõl a kin-
csekbõl, hisz itt láthattuk a Hippoc-
rates–Galenus-kódexet 1360-ból, Vesa-
lius anatómiai mûvét 1555-bõl, Luther
Bibliáját saját kézírásával és a Hel-
tai-krónika 1575-ös kiadását. Könyvmú-
zeum jellege mellett a könyvtár mûködõ,
nyilvános gyûjtemény, amely nyitva áll
az olvasók és kutatók elõtt.
Könyvtári sétánk után nem hagyhat-

tuk ki a világhírû kalocsai paprika törté-
netének és termesztésénekmegismerését
sem. A Szentháromság tér közelében ta-
lálható Paprika Múzeum ad erre lehetõ-
séget, mely ugyancsak egy régi kano-
nokházban kapott helyet. Az épület pad-
lásterében berendezett kiállítás ismerteti
a kalocsai fûszerpaprika-termesztés tör-
ténetét, valamint bemutatja a munkafo-
lyamatok során használt legfontosabb
eszközöket. A látogatás élményét fokoz-
za a gerendákra akasztott több ezer pap-
rikafüzér látványa és illata.
Kalocsa ideális helyszín az egy napos

városnézõ utak, az iskolai tanulmányi ki-
rándulások és osztálykirándulások szá-
mára. A város ezeréves múltja sok-sok
szálon fonódott össze Magyarország tör-
ténetével, s így az említett látványossá-
gok megtekintése kiválóan alkalmas e
közös múlt felidézésére. Számunkra egy
felejthetetlen, élményekben gazdag, tar-
talmas napot töltöttünk az érseki székhe-
lyen, és remélem, hogy e rövid élmény-
beszámoló másokban is kedvet ébreszt
egy kalocsai kiránduláshoz. o

Az elõadásoknak kiváló helyszínt talál-
tak a Paradiso negyedben. Az elõadókon
kívül évente 100–200 ember fordult meg,
és remek hangulatban teltek a napok.
Feltétlen említést érdemel a háttér-

munka is. Minden évben az önismeretet
gazdagító, egyetemi színvonalat meg-
ütõ, magyar témájú elõadások hangzot-
tak el. Az elõadók kiválasztása a vezetõ-
ség feladata volt, illetve a témákban
szakavatottak ajánlására történt. Halálá-
ig Dénes Tibor irodalmi és szellemi kép-
zettsége óriási segítség volt mindnyá-
junknak. A helyszínen élõ elnökasszony
„Frau Smikk” (Gábor Áron szavaival) a
szellemi elõkészítés oroszlánrészét vé-
gezte. A többi feladatot a B. Szabó há-
zaspár látta el, lankadatlan lelkesedéssel.
Nevükhöz fûzõdik az ún. SMIKK-Ver-
sand, azaz a könyvküldõ szolgálat mû-
ködtetése is. Különös szellemi csemege
volt minden évben az irodalmi est.
1980-ban bõvült a kör tevékenysége. Az

Erdélybõl menekült Török Pál festõmûvész
vezette a képzõmûvészeti részt.A forradalom
25. évfordulóján a rangos Villa Malpensata
múzeumában 12 nyugat-európai ország ma-
gyar képzõmûvészeinek nyílt kiállítása.
Tudomásom szerint a SMIKK-napokon

kívül sehol sem készültek dokumentumok.
A 13 esztendõ anyaga ma Budapesten talál-
ható a Petõfi Irodalmi Múzeumban. E sorok
írójának felvételei az óhazai Szenci Molnár
Társaság kiadásában megjelent, Saáry Éva
által írt kötetet gazdagítják. Remélem, hogy
mind a fotográfiai, mind a hanganyag szak-
szerû feldolgozás után a kutatóknak is olyan
lelki és szellemi gazdagodással szolgálmajd,
mint nekünk, akik e napokat mint életünk
egyik legszebb emlékét itt megéltük.

Vass Dániel, Lugano

SÉTA KALOCSÁN...
(Folytatás az 1. oldalról)

A kalocsai székesegyház

Az érseki könyvtár
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� Rev. Dr. BISZTYÓ JÓZSEF

1920–2007
Bisztyó József 1920. február 8-án szüle-

tett Akasztón. Ott járt elemi iskolába, majd
1932–40 között a kalocsai jezsuita gimnázi-
umban tanult és érettségizett. 1940-ben Ró-
mába küldte püspöke, és a Gregorián Egye-
temen tanult 1940–50 között, ahol megsze-
rezte a Ph.L. és S.T.D. fokozatokat. 1947.
október 26-án szentelte õt pappá Rómában,
a Gesu-ban, Traglia bíboros.

1951-ben Kanadába ment, ahol a
Saskatoon egyházmegyében szolgált:
Allau-ban, SK, 1951–52-ben; Biggar-
ban, SK, 1952–54-ben; Saskatoon kated-
rálisában, 1954–57-ben; St. Pius X sze-
mináriumban, 1957–80-ban. S.T.M. pro-
fesszor volt 1960–86 között. – Saska-
toon-ban a kis magyar közösségnek ha-
vonta két vasárnapon tartott szentmisét.
Kisegített lelki napokkal, elõadásokkal
Edmontonban, és a karizmatikus csoport-
nak lelkigyakorlatokkal Vancouverben.

2002-ben hazatért Magyarországra, Ka-
locsára. Ott halt meg 2007. augusztus 15-én,
s szülõfalujában, Akasztón temették el.

Miklósházy Attila ny. püspök

Párizs
Keresztelések: Texier Lionel-Dani-

el-Marie és Wighardt Krisztina-Gabriella
leánya: Klervie-Michelle-Irén2007. június
10.;Meixner Frédéric-Julien és Gálfi Dora
fia: Etienne-Nicolas 2007. június 23.

*
Szentségi házasságot kötöttek:

Blanquet Sylvain és gróf Jankovich Ilona
2007. április 28.; Gellen BarnabásésDaut-
remer Justine 2007. június 9.; Rabanal
Marc és Dede Ágnes 2007. július 28.

*
Halottaink: Dr. Bors Valéria 2007.

március 23.; Tremel Eugene 2007. május;
Eustache Gabriella 2007. június 28.; Dr.
Szén József 2007. július 27.; Pálinkás
Julius 2007. július 20.; Pontois-Horváth
Irma 2007. augusztus 10.; Raymond
Barre, miniszterelnök 2007. augusztus 25.

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik és
az örök világosság fényeskedjék nekik.

* * *
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Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-1/36 23 303. E-Mail: f.vizau-
er@gmx.chMisézõ helyek:Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld, Basel.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján
11.15-kor, az Orsolyiták templomában (rue de
Lausanne). Misézõ helyek:Genf: Szentmise min-
den hó 1. és 3. vasárnapján. Tel.: 00 41-22-
/7910458;Lausanne: Szentmise minden hó 2. és
4. vasárnapján. Tel.: 0041-21/6478 678; Bern:
Röm. Kath. Ungarn-mission, Pf. 7717, CH-3000
Bern. E-Mail: info@katolikus.ch http://www.ka-
tolikus.ch o

MAGYARNYELVÛSZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, Ealing,
GB-London,W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/88566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brignton-Hove.

ÉSZAK-ANGLIA:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános,

St. John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhampton,
Bradford, Nottingham.

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész,

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs-
újhely (Familien-Kirche); Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-Mail: bmke@katolikus.at http://www.katolikus.at

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090
Wien, Boltzmanngasse 14, Tel.: 0043-1/317 3656.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.45-kor.

Grác: Ft. Fodor János lelkész, Ugri Mihály
gondnok, Tel.: 0043-316/68 35 08; szentmise va-
sárnaponként 10.00-kor a Welsche-Kirche-ben,
Griesplatz 30. sz.

Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-512/204 103. Szentmiseminden hónap
2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezen-
trum d. Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-
4040 Linz, Tel.: 0043-732/736581-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at Misézõ helyek: Linz, Wels.

Klagenfurt: Ft. Simon Attila káplán, Tel.:
0043-676/877 27 345, E-Mail: simonatti@free-
mail.hu Szentmise minden hónap 4. vasárnapján
11.00-kor a Kapuziner Kirche-ben, Waaggasse
15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: SchwarzMária, Tel.:
0043-662/820 139.

BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 188.

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége,Tel.: 0032-4/2233910;Fax: 0032-4/2211609.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó fõlelkész, szent-

mise minden vasárnap 11-kor, augusztus kivéve.
Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert
Thomas,F-75010PARIS,Tel./fax.: 0033-1/42086170.

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110Ste Foy-les-Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636

NÉMETORSZÁG
Augsburg-i Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Túrós Dezsõ plébános, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/41 90 25 30 vagy 0049-170/77 18 529.

Bamberg-Eichstätt-Regensburg-i Egyház-
megye nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A,D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-911/507 57 96.

Essen-i Egyházmegye: Misézõ helyek: Duisburg,
Essen. Érdeklõdni: Ung. Kath. Mission, Fraziskaner
Str. 69a, D-45139 Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40
vagy Kölnben: 0049-221/23 8060.

Freiburg-Trier-Speyer-i Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Misézõ helyek: Mann-
heim, Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken,
Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Hei-
delberg, Baden Baden. Érd.: Ft. Dr. Szabó Jó-
zsef, Ungarische Katholische Mission, Elbin-
ger Str. 2/A, D-76139 Karlsruhe. Tel./Fax:
0049-721/ 687215.

Berlin-i és Hamburg-i Fõegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Ham-
burgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Köln-i Fõegyházmegye és Aachen: Misézõ
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Ber-
gisch-Gladbach, Aachen: Érdeklõdni: Ft. Lukács
József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse 96,
D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@netcologne.de
Tel.: 0049-221/238060. Fax: 0049-221/ 232120;
http://www.Ungarnzentrum.de

MAGYAROK NAGY
ZARÁNDOKLATA

Hosszú idõkre tekint vissza a
mariazelli zarándoklatok törté-
nete, fõleg a gyalogos zarándok-
latoké. Ezek között is a legjelen-
tõsebb az 1857-es, amelyet Sci-
tovszky hercegprímás vezetett
(200 pap és 30.000 zarándok). Ez
volt Mariazell történetében a leg-
nagyobb magyar zarándoklat, és
ez lett a kibékülés (1867) nyitá-
nya. A város keleti utcáját a mai
napig Ungarnstraße, Magyarok
utcája névvel jelölik. A gyalogo-
san érkezõket Szent István és
Szent Imre szobra köszönti a
templom keleti kapujánál. A falon
díszes keretben függõ festmény
Árpád-házi Szent Erzsébetet áb-
rázolja, ruháján magyar címeres
ékszerrel. Ezt az esztergomi káp-
talan adományozta 1857-ben
Mariazell alapításának 700. év-
fordulójára.

Október 7-én, vasárnap, 12.00
órakor ünnepi szentmisében imád-
kozunk Dr. Ternyák Csaba érsek
úrral a Magyarok Nagyasszonyá-
hoz a 850 éves Mariazellben. Erre
a szép ünnepre hívjuk a kedves hí-
veket határon innen és túl, egész
Európából.

További információ:
Bécsi Magyar
Katolikus Egyházközség
Tel.: +43/1-526-4972
www.katolikus.at

HIRDETÉSEK

Költöztetés és áruszállítás Magyarországra
is, egy nemzetközi költöztetõ vállalaton keresztül,
elfogadható áron. T.: 0049-(0)7034/270-342.

Magyar ingatlanok közvetítése. T.: 0036-
30/66-76-455.

Szõlõhegy, kb. 1 ha a Balatonhoz és Termál-
fürdõhöz közel eladó! Részben szõlõ, gyümölcsös
és erdõ, 2 pincével. Tel.: 0036-92/368-960 (esti
órákban).

Badacsonyban tulajdonostól eladó egy
1990-ben épült, két generációs (kétszer három
szoba), teljesen alápincézett, dupla garázsos, köz-
ponti fûtéses családi ház. A ház a Balaton-parttól
nem messze, de már csendes helyen található, a
felsõ szintrõl csodálatos panoráma Keszthelytõl
Révfülöpig. Irányára 26 millió forint/100 ezer
euró. Bõvebb információ: miklosi@ramet. elte.hu,
illetve 0036-20/546-9521 (magyarul v. angolul).

Gondozást, háztartásvezetést vállalok gya-
korlattal, közepes német nyelvtudással. Tel.: 0036
-30/636-3013.

Lakás eladó Gusswerkben, Mariazell mellett,
Ausztriában. 78,48 m

2
(lakókonyha, nappali, 2

hálószoba, fûrdõszoba, WC, lodzsa), központi fû-
tés, garázs. Mariazelltõl 6 km-re délre, üdülõterü-
leten, teniszpálya, turistautak, sífutópályák, sífel-
vonók közelében. Irányár: EUR 70.000.– Érdek-
lõdni (németül vagy angolul): Friederike

Standhartinger. Tel.: 0043-732-221-788, E-Mail:
fstandhartinger@gmx.at

Házvezetõi, betegápolói munkát vállal 57
éves, tapasztalattal rendelkezõ megbízható, lein-
formálható magyar nõ. T.: 0036-70/61-58-692 v.
0036/34-31-61-61.

Amberg mellett élõ férfi (55/172/85) házas-
társat keres (42–47 év). T.: 0049-(0)9474-951-530v.
0049-(0)162-3604262.

Regensburg környékén élõ 55 éves fiatalos,
vonzó, értelmiségi hölgy, komoly szándékkal ba-
rátot-társat keres 50–60 éves úr személyében. T.:
09471/606506.

Pálházán eladó oszlopos parasztház nagy te-
lekkel és szántófölddel. T.: 0049-(0)89/672-651
(este), E-Mail: e.detre@gmx.de

Erdélyi 51 éves egyedülálló hölgy ápolást,
házvezetést, gyerekgondozást vállal. T.:
0711/47-42-25.

Idõsek ápolását, házvezetését vállalja 24 órá-
ban empátiával bíró, leinformálható, németül is
beszélõ magyar hölgy. T.: 0176/54-52-81-20.


