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Kettős évforduló
1973-ban kettős évfordulót ünnepelünk: 

1848 március 15-nek 125. és Petőfi Sándor 
születésének 150. évfordulóját.

Mit jelent ez a két évforduló a mai ma
gyarság, az elnyomott nemzet, s a Szabad 
Világban szétszóródott emigráció számá
ra? Ad-e számunkra valamilyen útmutatást 
a márciusi ifjak s Petőfi Sándor példája?

Bizonyára akadnak olyanok, akik erre 
a kérdésre «nem»-mel válaszolnak. Diva
tos elméletek követői, akik a társadalom, 
az ember, a tudat «átfunkcionálhatóságát»
hirdetik, akik a múltat elsöprő «kulturális 
forradalom» eljövetelében reménykednek, 
de azok is, akik kizárólag a mának élnek,
s kizárólag a fogyasztói társadalom és a 
tömegtermelés nyújtotta materiális jólétet 
élvezik, tudatosan vagy öntudatlanul el
fordulnak a múlttól. De ez a kisebbség.

Az emberek többsége ragaszkodik a 
gyökerekhez, hű marad múltjához, kegye
lettel őrzi és ápolja ősei emlékét. Ezer
éves történelme során mennyiszer merített 
a magyarság is erőt elődei példájából. 
Nemrég ünnepeltük Szent István születé
sének ezredik évfordulóját. Országalapító 
szent királyunk ma is utat mutat nekünk, 
tanítása erőt ad ahhoz, hogy hitünkkel 
felvértezve szembenézhessünk a keresz
ténységünket és nemzeti függetlenségün
ket egyaránt fenyegető modern pogányság 
kihívásával.

Ebben az évben újabbkori történelmünk 
egyik legjelentősebb eseményére, az 1848- 
49-es szabadságharcra emlékezünk, m ely
nek szinte alig van olyan mozzanata, a- 
melyről ne írtak volna a kortársak, majd 
később a történetírók és a publicisták. 
Most, amikor meghatódottsággal és kegye
lettel hajiunk meg történelmünk e nagy 
nemzedéke s az elesett hősök emléke előtt, 
magunkba nézünk s választ várunk a fel
tett kérdésre: mit üzennek nekünk a ha
záért életüket adó jurátusok, nemesek, pa
pok, polgárok, fölművelők, akikre csodá
lattal és tisztelettel nézett az akkori Euró
pa, ugyanúgy, mint kései méltó utódaikra, 
az 56-os hősökre?

Mi az, ami 1848 nagy fellángolásában 
maradandó és örök? Mindenekelőtt a nem
zeti függetlenség, az önrendelkezési jog, 
a jogegyenlőség és a szabadság eszméje.

Ezek voltak a 19. század reformmozgalmá
nak alapgondolatai, s erre a korszakra 
akkor is kegyelettel és büszkeséggel em
lékeznénk, ha a történelem fordulata nem 
fosztotta volna meg népünket ezektől az 
alapvető szabadságjogoktól.

Különböző, tendenciózus történelmi irány
zatok követői úgy tüntették fel a múlt szá
zad szabadságeszméit, mintha azok érvény- 
rejuttatása szakítást jelentett volna a ko
rai középkor óta Európa szellemi arcula
tát meghatározó keresztény világnézettel. 
Ez téves felfogás. Mindaz, ami a Felvilá
gosodás korának filozófusai által meghir
detett szabadságeszmékben maradandó és 
időtálló, a keresztény világfelfogás egyik  
pillérét képező természetjogi tanításon a- 
lapul. A 16-17. században kialakuló s a 19. 
század reformmozgalmai által elsodort 
uralkodói abszolutizmus pedig az állam- 
hatalonmnak az egyénnel szembeni túl
súlyát jelentette, s a természetjoggal ellen
tétes fejlődés eredménye volt.

Különösen szembetűnik ez, ha a magyar 
történelmet tanulmányozzuk. Szent István 
által létesített keresztény államszerveze
tünk a középkor évszázadain keresztül 
szervesen fejlődött alkotmányos állammá. 
A rendi Magyarország a ma divatos an
golszász kifejezéssel élve a «checks and 
balances», az egymást ellenőrző és ellen
súlyozó erők rendszerére épült. A reform
kort közvetlenül megelőző időszak abszo
lutizmus felé hajló kormányzási gyakor
lata a magyarság ősi, önkormányzati in- 
tézvényeinek, így pl. az országgyűlésnek 
az elsorvasztását vonta maga után. 48 köz
jogi fordulata tehát a történelmi magyar 
állam önkormánvzati kormányrendszeré
hez modern keretek között történő vissza
térést jelentett. Március másik nagy vív
mánya a iooegvenlőséq eszméjének ér- 
Vényrejuttatása, a nemzet fogalmának az 
enész néore. tehát a köriorn fciváltsáook- 
ból addig kirekesztett rétegekre való ki- 
terjesztése volt.

A történelem nagy pillanataiban gyak
ran előfordul, hogy egy kiváló ember, ál
lamférfi vagy költő megszem élyesíti a 
nemzet géniuszát. A szabadságharc idején

a nemzet géniusza Petőfi Sándorban öltött 
testet. Ö nemcsak a világirodalomban nyil
vántartott legnagyobb lírikusunk, hanem 
a nemzet függetlenségi törekvésének, sza
badságvágyának egyik legmarkánsabb ki
fejezője. Ma, amikor csak a háttér hátte
rében tudunk küzdeni a feszültség csök
kentésének euphoriájában élő Európában 
önrendelkezési jogunkért, elsősorban erre 
a Petőfi Sándorra emlékezünk, az önren
delkezési jogért folyó küzdelem rendíthe
tetlen és tántoríthatatlan harcosára, aki 
eszméiért életét áldozta.

Szabadságharcunk szellemét és légkörét 
azért érezzük ma olyan közelinek, mert e  
sokat szenvedett, ma élő magyar nemze
déknek a Mindenható a csapások soroza
tában megadta azt a kegyelm et, hogy egy  
hasonlóan nagy történelmi pillanatot meg
élhetett: 1956 októberét. Tizenhét évvel 
ezelőtt a nemzet ugyancsak egy ember
ként ragadott fegyvert az abszolutisztikus 
osztrák államhatalomnál százszorta veszé
lyesebb elnyomó, a totális kommunizmus 
ideológiai vértezetében fellépő nagyorosz, 
szovjet imperializmus ellen. Metternich 
kormányzata a nemzeti függetlenséget és 
a politikai jogokat korlátozta, a marxista- 
leninista szovjet kommunizmus ezen túl
menően az egyén életét is teljes ellenőr
zése alá vonta, s az ókori despotizmusok 
megszűnte óta példátlan hatalmi appará
tust épített ki erre a célra.

1848 eszméinek maradandóságát és ak
tualitását éppen az bizonyítja, hogy mi
helyt 1956 októberében a nép többsége 
ugyanazokat a követeléseket magáévá tet
te, az idegen hatalom erejére támaszkodó 
elnyomó rendszer néhány nap leforgása 
alatt összeomlott. A magyar nemzet ismét 
győzött, miként 1948/49-ben is. S ismét az 
idegen katonai túlerő fojtotta gúzsba. S 
nagy költőnk, Petőfi szavait idézve «Eu- 
rópa újra csendes» maradt. S miként ak
kor, ma is újra elnyomás nehezedik az 
országra.

Amint az akkori abszolutizmus nem volt 
tartós, ma is bízunk abban, hogy Isten ke
gyelm ével eljön az az idő, amikor mind 
az ezeréves magyar nemzet, mind Európa 
többi elnyomott népe — megőrizvén nem
zeti egyéniségét — egyesülni fog egy  új 
«Respublica Christiana»-ban.

DR. CZETTLER ANTAL
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Mit tud a nyomjai plébános?
gozni, de eddig még komoly eredményt 
nem tud fölmutatni, bár a művelői tudo
mányos módszerrel dolgoznak. Ezért to
vábbra is elénk mered a felelősség kérdé
se, vagyis a roppant föladat, amelyet meg 
kell oldani, ha még élni akarunk.

1939 a u g u sz t#  végén Pécsre kellett 
utaznom egy het':i munkára- de mivel érez" 
tem, hogy v - ldmi van a levegőben, pon
tosan ak -JÍtam tájékozódni és dél tájban 
fölm entem  a Sándor palotába Kovrig Bé- 
ldfó 4 megtudni, mi a helyzet. Ö akkor 

Teleki Pál mellett dolgozott az elnöksé
gen, még hozzá a negyedik osztályt v e 
zette, tehát ismernie kellett, mi van és mi 
várható a külpolitikában. Határozottan ki
mondta: nem kell aggódnom, mert szó 
sincs arról, hogy Hitler hamarosan hábo
rút indít. Az majd csak hónapok múlva 
jöhet. Ebben meg is nyugodtam és így  
szálltam föl a pécsi gyorsra, ahol Iselstö- 
ger plébánosra bukkantam és nyomban 
nekem szögezte a kérdést: Ugye látja, itt 
van nyakunkon a háború? Erre nagyot 
néztem és elmondtam neki, hogy majd
nem egyenesen a Várból jövök és ott nem 
tudnak róla semmit. Erre ö csak sajnálko
zó m egjegyzést tett a kormányról: az urak 
ott a magasban mindig így vannak, de a 
paraszt a vidéken jobban látja, mi készül 
a világban.

Ebből jókora vita támadt köztünk, csak 
nem sikerült eldönteni, kinek van igaza. 
Másnap, szeptember 1-én reggel tiszteleg
tem a rektorunknál és ő is azt állította: 
Pécsett a nép meg van győződve, hogy  
hamarosan kitör a háború. Amint a rektor 
szobájából kiléptem, rögtön a rádióhoz 
hívtak, m ivel a jó tanárok nem értették 
Hitler hörgő hangú beszédjét és alig hall
gattam, tüstént kitűnt a szövegből, hogy 
a háború már éjfél óta folyik. Nem értet
tem az egész dolgot: honnan tudja a nép 
a fontos hírt, amiről a kormánynak fogal
ma sem volt? Pedig akkor jó kézben volt 
a külügyi szolgálat és Teleki Pál körül 
kitűnő szakértők dolgoztak. Sajnos, nem 
vizsgáltam meg, vajon honnan eredt a nép 
vélem énye, csak azt határoztam el, azon
túl arra is figyelek, mit mondanak az ut
cán. Annyi bizonyos, e kérdéssel érdemes 
volna behatóan foglalkozni.

Ném ileg hasonló esetnek már egész iro
dalma van Németországban. Ez egy sze
mélytől ered és a nép először gúnyosan 
mosolygott rajta, de később annál komo
lyabban vették. A múlt század elején élt 
a Bajor-erdő vidékén egy vándorló mol
nár, Pregl Mátyás, aki az elvásott malom
köveket javította és néha a jövőről is tett 
valami megjegyzést. Napoleon sok hábo
rúja miatt sok volt a baj és nyomorúság, 
de «Mühlhiasl», ez volt a gúnyneve, csak 
legyintett, ha a panaszt, sopánkodást hal
lotta: ez még semmi, de akkor lesz majd 
a nagy veszedelem , amikor megépítik ott 
a vasutat. Azt csak majd unokái fogják 
megérni és a vasút csakugyan elkészült 
1914-ben, föl is avatták júliusban és más
nap már a behívott katonákat szállította. 
Aztán pontosan leírta, mi lesz a helyzet az 
elvesztett háború után.

Ugyanígy megjósolta a második világ
háborút is. Akkor kezdődik, amikor majd
nem elkészül a Duna fölött a híd Strau-

bingnál és valóban úgy is történt 1939- 
ben. Ma már sokan nagyon komolyan v e 
szik e látnokot azért is, mivel röviden le 
írta a harmadik pusztulást is, amely sze
rinte csak három napig fog tartani s akkor 
kell az erdőkbe menekülni előle, amikor 
a vörösök a Cseh Erdő felől jönnek a 
bajor Duna felé. Abban az időben nem  
értette senki, miféle vörösökről beszélt 
Pregl, ő sem magyarázta tovább, csak is
mételte a szót, azonban népies módon an
nál inkább hangsúlyozta, hogy gyorsan  
kell menekülni a nagy erdőkbe. A vesze
delem után alig marad ember meg állat 
azon a vidéken és annyi lesz a lakatlan 
föld, hogy mindenki bőven foglalhat be
lőle. A jó embernek nyilván fogalma sem  
volt az atombombáról vagy valami hason
ló fegyverről és paraszti módon fejezte 
ki, amit látott. Mi talán jobban sejtjük, 
mit akart mondani, mivel ismerjük a tech
nika roppant fejlődését.

A nagy vész után Isten prófétákat és 
szenteket fog küldeni, hogy a maradék 
népet megtérítsék és megint békesség lesz 
a földön. Rövidre fogva ennyi a jóslat lé
nyege és most tudósok bogozzák, mit kell 
tartani róla. Ügy látszik, nem természet
fölötti forrásból ered, mert sem a látnok 
maga sem mások nem hivatkoznak erre, 
sem azok nem említik, akik őt közelebb
ről ismerték. Derék jó hívő ember volt, 
talpig becsületes, de misztikus kegyelmi 
adományban nem részesült. Ezért is nehéz 
megmagyarázni, honnan merítette föltű
nően biztos tudását. Don Bosco jóslatait 
könnyebben értjűk.mivel nagy misztikus 
volt és felsőbb közlésből nyerte azokat, 
de oldhatatlan rejtély előtt állunk, amikor 
nem lehet a kegyelm i adományra hivat
kozni. Ma parapszichológiának nevezik az 
új tudományt, amely e kérdéssel foglal
kozik. Pontosan leírja ugyan a tényeket, 
azonban azoknak okát földeríteni nem ké
pes, vagyis csak azt tudjuk megállapítani, 
hogy egyes személyeknek valami különös 
tehetségük van a jövőbe látni vagy rejtett 
dolgokat felfödözni, de tovább nem ju
tunk. Ez is a természet egyik titka és egye
lőre mást nem mondhatunk.. Egy ilyen  
művelt szem ély azt állította: mindig biz
tosra vehető, amit lát, de az esem ény idő
pontját néha tévesen ítéli meg. Hasonlóan 
tehetséges rendőrtiszt volt a két világhá
ború között Budapesten, de később nem  
ellenőrizte magát és számos hibát követett 
el. Nem is vették többé komolyan.

Nagyon zavaros időben élünk, amikor 
mindenkit izgat a kérdés, vajon mit hoz 
a holnap és milyen irányt vesz a történe
lem. Állítólag Don Bosconak volna jóslata  
rendje számára, amit azonban nem közöl
nek. Nem tudjuk, mi a szöveg hiteles tar
talma, ám ez nem is annyira fontos, mivel 
máris bizonyos, hogy a földi lét ezentúl 
már mindig veszélyes lesz és e tényhez 
kell igazodnunk. Közben új tudomány is 
jött létre, a futuriológia, amely az új szá
mító géppel iparkodik a jövő titkát kibo

Ha valaki azt mondja: engem a jövő nem 
érdekel és utánam jöhet a vízözön, nyíl
tan bevallja léhaságát, hiszen még gyer
mekei sorsával sem törődik, tehát nem is 
érdemes vele  szóbaállni. Ezekben bizony 
föl kell ébreszteni a felelősség tudatát, 
csak itt új nehézségbe ütközünk. Ez a 
nagyszerű szó siralmasan elkopott és súly
talan lett már, pedig nem lehet mást hasz
nálni helyette. Valójában e fogalom körül 
kellene most világraszóló forradalmat csi
nálni, ha még menekülni akarunk a fenye
gető végzettől. Mennyire sürgető ez, abból 
a tényből is kitűnik, amit vajmi kevesen  
vesznek tudomásul és ez a technika rop
pant haladása az utolsó két évtizedben. A  
szakértők joggal állítják: a történelem  
kezdete óta nem haladt annyit a technika, 
mint ebben az időszakban, vagyis húsz 
esztendő alatt és egyelőre nincs mód e 
folyamatot lassítani és iszonyatos követ
kezményeit elhárítani. Túlzás nélkül mond
hatjuk: a technika már hatalmasabb, mint 
a természet, hiszen például a vegyi ipar 
óriási fejlődése megmérgezi már a nagy 
folyókat és tavakat is, m ivel a gyárak 
hulladéka és szennyvize mind a vizekbe 
kerül, ahol kipusztul a növényzet, az állat 
és hovahamar kívánatos lesz az őserdő, 
mert a technika rontása még nem jutott 
odáig.

Nem szükséges semmiféle különös te
hetség, hogy e borzalmas jövőt előre lás
suk s azért olyan súlyos a felelősség is, 
amely már a mai nemzedéket terheli, ha 
azonban a társadalom zöme Istent nem is
mer és jogosnak tartja az ösztön meg az 
élvezet korlátlan szabadságát, a felelősség  
tudata is elsorvad s az ilyen nép vakon 
rohan a pusztulásba, amelyhez fogható 
még nem volt. A romboló ösztönök ellen  
csak egy  maroknyi kisebbség harcol tuda
tosan és hősiesen, tehát könnyű kiszámí
tani, mi lesz az emberiség sorsa esetleg  
már a közeli jövőben, hacsak isteni bea
vatkozás nem állítja meg a rohamos ha
nyatlást. Ha valaki nem ismeri a legfőbb 
tekintélyt, ha semmibe veszi a kötelesség  
parancsát, ha egészen szabadjára engedik  
az ifjúságot és nem nevelik erkölcsi ko
molyságra, az egész élet képtelen badar
ság lesz és a léhaság szavazata kormá
nyozza az államokat vagy az önkény zsar
noksága lesz a törvény.

1944 őszén Dachauban fönntartott he
lyem volt, csak az volt a szerencsém, hogy  
a Gestapo nem fogott el Budapesten, tehát 
volt okom azon gondolkozni, miként tu
dott a világhírű egyetem ek népe emberi 
szörnyek pártja előtt meghódolni. Ez a 
kérdés ma is időszerű.

VARGA LÁSZLÓ SJ.



A Szentatya gondjai
A ki figyelem m el k íséri a szokásos heti 

k ihallgatásokat, sokszor betek in thet a pá
pa  gondjaiba. Á télheti, m it je len t az Egy
háznak  benne élnie a mai világban. M eny
ny ire  éli át az evangélium  hirdetésének, 
az em ber m egszentelésének és üdvössé
gének felelősségét. M iért jö ttök  hozzánk, 
kérdezte  a pápa jan u ár 17-én a sokezer 
zarándokot és tu ristá t. M it kerestek  annál, 
aki örül, hogy láthat, fogadhat benneteket, 
szólhat hozzátok és ve letek  együtt érez. 
T alán egy  különös em bert akartok  látni? 
Történelm i jelentőséget? A pusztába k iá l
tó  tanút? Tudjuk, nem  annyira azért jö t
tök, hogy keressetek , hanem  inkább, hogy 
m egtaláljatok valakit, akit ta lán  még nem 
láttatok, akihez még nem  közeledtetek, de 
ak it jó l ism ertek, m int atyát, testvért, b a 
rá to t és tanító t. Látni akarjá tok  azt, aki 
K risztust képviseli, akihez ti is tartoztok 
és akinek, m int keresztények  a nevét is 
v iselitek  és hasonlóak is vagy tok  hozzá, 
K risztus szolgájával akartok  találkozni, a- 
k inek  átadta a kulcsokat, vagyis a m eny- 
nyek  országa hatalm át, annak a vallásnak  
a hatalm át, am elyet Ö m aga alap íto tt lá t
hatónak, lelkinek és az egész világ szá
m ára. Ezt nevezte Ö Egyháznak. A zért 
jö ttök  Hozzánk, m ert tudjátok, hogy «ahol 
Péter van, o tt az Egyház.

M ilyen szép és fölemelő a keresztény- 
, aég! M ennyi, é le t és é rték  van  benneI 

Ahol m egvalósítják, élik a keresz ténysé
get, az evangélium ot, ott m indent á tjá r a 
szeretet, virágzik a kultúra, a m űvészet. 
O tt nem csak em bernek, hanem  Isten gyer
m ekének érzi m agát a politikus, a m ér
nök, a m unkás, a beteg, a szenvedő. O tt 
senkit nem aláznak meg, m ert tudják, 
hogy egym ásnak testvérei vagyunk. Ahol 
viszont hiányzik az életből az evangélium , 
o tt nincs szerétet, o tt rideg az emberi kap
csolat, nincs testvéri segítség. O tt csak a 
haszon az irányadó. Ezt az elhidegülést é r
zi a mai világban a pápa és okát abban 
látja, hogv Istennek nem adnak helyet az 
életben. Erről a súlyos veszteségről be
szélt közvetlen, atyai hangon a sokezer 
zarándokkal. G ondolkozzatok velünk  e- 
gyütt korunk néhány  feltűnő jelenségéről. 
Egyike ezeknek az Isten távolléte. Sokat 
írnak  és beszélnek erről a problém áról. 
Em legetik az ateizm us különböző formáit; 
a szekularizm ust, vagvis azt a törekvést, 
am ely arra  irányul, hogy az em ber m in
dennapi életéből és a közéletből is k iik 
tassák  a vallást. Tudatosan kerülik, hogy 
Istenről beszéljenek. Nem akar Istenről 
tudni a kultúra, a m űvészet, a világi tu 
dom ány. Sőt, egyik országban, m ely k ü 
lönben naqym últú vallásos hagyom ányok
kal rendelkezik, egy  írónak m egtiltották, 
hogy Isten n evét nagybetűvel írja. (A 
Szovjetunióról van  szó. A nobeldíjas Szol- 
zsenyicintől azt követelték, hogy «1914 
augusztusa* című legutóbbi m unkájában 
írja  Isten  nevét kisbetűvel. Ha erre nem  
hailandó, nem  engedélvezik a könyv k ia 
dását. Ezt m aga Szolzsenyicin közölte 
egyik bará tjáv a l és hozzátette: a felszólí

tásnak  nem  hajlandó eleget tenni. Nem 
fogadja el ezt a prim itív, m egalázó ateista  
követelést. Szem élyes m eggyőződésével 
ellenkezik az ilyen kívánság, de azért sem 
hajlandó m egtenni, m ert akik  1914-ben 
háborúba m entek, Isten  n evét nem  írták  
kisbetűvel és közönséges történelem -ham i
sítás lenne, ha a cenzúra követelésének  
eleget tenne.)

Ilyen nagy  ellenségei le ttek  Isten  szent 
nevének a mai em beriség egyes képvise
lői? Ez csak egyik  szélsőséges m egnyilat
kozása a mai ateizm usnak — m ondotta a 
pápa. V annak más formái is ennek az 
irányzatnak, am elyekkel szintén kellene 
foglalkoznunk. A m odern em ber alergiás 
a vallással kapcsolatban. Nem képes többé 
Istenre gondolni, Ö t keresni, Hozzá im ád
kozni. A m odern em ber közömbös és lel
kileg érzéketlen. Azt is m ondják, hogy a 
mai em bernek nincs szüksége Istenre. A 
vallás fölösleges, sem m ire sem jó, sőt fé
kezi, gáto lja az éle t fejlődését. A mai em
ber felszabadult a régi teológiai ideológi
ák, m ítoszok világából, k io lto tta  m agában 
a vallás fényét és azt va llja : többet é r a 
hitetlenség éjszakája, m int a misztifikáció 
és a babonás spekuláció. Röviden a mai 
em ber általában abban bízik, hogy a gaz
dasági élet, az anyagi jó lé t betö ltheti az 
életét. H ányan gondolkoznak így — k é r
dezi a pápa — nehéz lenne megmondani. 
De a jelenség feltűnő és ez m élységesen 
elszom orítja azokat, akik  felelősséget v i
selnek az evangélium  hirdetéséért.

M ásrészt azt tapasztaljuk, hogy az em
beriségben, főleg a fiatalságban m élyre
ható nyugtalanság uralkodik. Annak, hogy 
a m odern em ber elveszítette  a dolgok é r
telme, az élet célja iránti érzékét, kialudt 
lelkében az életet átfogó, az em ber létét, 
m unkáját m egvilágító fény. Ennek követ
kezm énye le tt az, hogy a m odern em ber 
bizonytalanul tapogatódzik, m int a vak. 
Keresi a tájékozódási lehetőséget, de nem 
ta lá lja  az ehhez szükséges szilárd pontot 
és m egpróbálja m egnyugtatni magát, hogy 
ki van szolgáltatva a véletlenek já ték á 
nak. A kik az evangélium  tala járó l figve- 
lik ezt a zűrzavart a m odern em ber é le
tében, azoknak az a benyom ása, m intha a 
m odern világ új bábeli zavarban élne. Az 
a gondolat is felvetődik bennük, vajon 
nem  -onnan van-e a m odern em ber bábeli 
zavara, hogy hamis fogalma van az Isten
ről? V ajon nem  azért függetleníti-e m agát 
Istentől, m ert az az Isten, akit m agának 
elképzelt, valóban nem  létezik! Ebben az 
esetben viszont a m odern Bábelnek oda 
kell vezetnie, hogy a m odern em ber hozzá
lát Isten felkutatásához. M inden ere jé t 
összeszedve arra  törekszik, hogy mem's- 
m erje azt az Istent, aki m egterem tette  és 
fenntartja  a világot. Figyelm ét arra  irá 
nyítja , hogy m gm sm erkediék azzal az Is
tennel, aki annyira szerette az embert, 
hogy értünk  em berré le tt és Jézusban 
m egváltott. A feltám adt K risztusban éle
tünknek  értelm et adott. Ez az ism eret ve
zet ki a m odern Bábelből! Ezen az úton

ta lá lja  meg a m odern em ber tájékozódá
sának  szilárd pontját. A  K risztussal felvett 
kapcsolat g y ú jtja  ki lelkében  az isteni 
fényt, m ely életének  érte lm et ad és öröm
mel tölti el lelkét. Ez az ú t vezeti el a 
m odern em bert a belátáshoz, hogy az é le i 
nehézségeit is vállaln i lehet. «Jö jjetek  
hozzám m indnyájan, ak ik  elfárad tatok  és 
m eg vagytok  terhelve, én m egenyhítelek 
titek e t.» (Mt 11, 28.)

A  pápa tehá t nem  arra  szólítja fel a 
vaksággal küzködö m odern embert, hogy 
vonuljon ki a világból, nézzen a múltba, 
m eneküljön a m indennapi feladatoktól, 
hanem  arra  bátorítja , hogy a lelki és szel
lemi bábeli zűrzavarból Isten  helyes m eg
ism erése felé keresse a  k iu tat. Szabadítsa 
meg m agát a téves ism eretektől, a hamis 
istenképektől és ism erkedjék  meg azzal az 
Istennel, aki é re ttünk  K risztusban em berré 
lett. Erre az em berré le tt Istenre alapozza 
az életét, m ert Ö vezet el bennünket a 
m egdicsőüléshez. Ahhoz a boldogsághoz, 
am ely feltám adása p illanatában  benne fel
ragyogott.

FÁBIÁN KÁROLY

15. MAGYAR PAX ROMANA 
KONGRESSZUS

Idén tavasszal 15. kongresszusát ta r tja  
a Katolikus M agyar Egyetem i Mozgalom, 
április 23. és 29. között Belgiumban, a Gént 
m elleti Drongen-ban. A  rendezők tizen
négy európai országból — köztük Jugoszlá
viából — és az Egyesült Á llam okból m int
egy 150 diákot és értelm iségit várnak  a 
húsvéti találkozóra.

A tavaly i kongresszus tém ája volt: M it 
ér az ember, ha m agyar? Az idei kongresz- 
szus tárgysorozatán ez az általános tém a: 
Mit ér az ember, ha keresztény?
A kongresszus program jából:
Prof. Vass G yörgy SJ, a H eythrop College 

(Londoni Egyetem) dogm atika tanára: 
K eresztény em ber a szekularizáció és az 
ellenirányzatok gyújtópontjában.

Prof. Békés G ellért OSB, a dogm atika ta 
nára  a róm ai S.Anselmo egyetem en:- 
Szemlélődés vagy cselekvés?

Prof. P. I. H. W algrave OP, a leuveni egye
tem tanára: A mai em ber vallási tapasz
talata.

Balogh István (M ünchen): Isten  . . .  h i t . .  .
vallás a pop és rock világában.

Polgár Kornél építészm érnök (Hága): M ai 
tem plom építés.

Dr. W eissm ahr Béla SJ, előadó a m üncheni 
Filozófiai Főiskolán: C selekvésünk i- 
rányelvei: az etika  és az evangélium i 
erkölcs m egalapozása.

Dr. V ilághy Ernő, főiskolai tanár (Köln): 
Fogyasztás vagy  szolgálat.

Dr. H orváth Á rpád, a luzerni Teológiai 
Fakultás filozófia tanára: A gresszivitás, 
erőszak . . .  ellenállás . . .  közöm bösség ... 
tü re le m . . .  sz e re te t. . .
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Gondolatok a keresztúton
A háború  u tán  épült Bécsben az egyszerű 

k is plébániatem plom  az A ugarten  sarká
ban. (2, G aussplatz 14.) Nem képzőm űvé
szeti múzeum, mégis szívesen szállingóz
nak  oda a h ívők rövid im ára napközben 
is: a tem plom  az im ádság háza!

Az Isten házába m űvészkezek m inden 
korban  a legszebbet és legjobbat akarták 
adni m űveikből. Ennek a kis tem plom nak 
egészen új keresztú tja  ragadta meg figyel
memet. V érvörös és arany  színek já ték á 
ból kapunk indítást arra, hogy m egváltá
sunk legjelentősebb néhány  ó rá já t végig- 
elm élkedjük. Az üdvösség tö rténetének  tit
kai értelm ünk előtt javarészt árnyékban 
m aradnak. Egy-egy fölcsillanó szimbólum, 
arc, jellegzetes kézmozdulat, tá rgy  . .  . gon
dolata inkat épp elindítja, de nem  köti 
meg. A m űvész a plébánia m agyar káp
lánja, ü rg e  A lajos úgy irányít, hogy egyé
nileg kövessük az esem ényeket.

M ielőtt elindulnánk Krisztus keresztút- 
ján, m agunkbaszállásra indít a bevezető 
kép: H ajnalban megszólal a kakas. Simon 
Péter, a «Kőszál» rádöbben gyöngeségére: 
három szor tagadta  meg az Urat. Fejéhez 
kap és bánkódva hagy ja  el a főpap házá
nak  udvarát.

V ajon nyugodtan nézhetnék-e én az Or 
szemébe? Kiállok-e m ellette kényes hely 
zetekben is?

A K eresztút első állom ása: Jézust ha
lá lra  ítélik. — A róm ai birodalom  h e ly ta r
tója, Poncius Pilátus, v ilágosan látja, hogy 
gyűlölet fűti azokat, akik  ham is vádak a- 
a lap ján  követelik  tőle, hogy Jézust ke
resztre feszíttesse. «Királyi hatalom ra tör, 
az adófizetés ellen lázított* — szólnak a 
való tlan  vádak. «Ha ezt szabadon engeded, 
nem  vagy  a császár barátja* — kiá ltják  
fenyegetően a császár hely tartó jának . — 
Pilátus elrendeli, hogy Jézust, noha nem 
ta rtja  Öt bűnösnek, m egkorbácsolják. 
Ronccsáverten, m egcsúfoltan vezetteti az 
üvöltő töm eg elé elé áldozatukat: «Ecce 
homo» — m utato tt rá: nézzétek, em ber ez 
még? M égsem ért célt. Az e lvakult gyűlö
le t m indenáron kereszthalálra  szóló íté le
te t követel. — A hely tartó  végül is enged. 
A  felelősséget á thárítja  a fellázított népre 
és annak vezetőire. Ezek a szokásos for
m ák között m agukra válla lják  az igazság
ta lanul kiontandó vért: m agukra és fiaikra.

A főpapok célt értek. Félte tték  hatalm u
kat, de a népet is. M ennyit nyom ott ez 
utóbbi aggodalom  a latba, nehéz lenne el
dönteni. Zavargás esetén  ez a rosszindu
latú  hely tartó  m inden szám ítás szerint k e 
gyetlen  eszközökkel lépett volna közbe. 
V olt erre m ár példa a közelm últban.

Jézus sorsa m ost m ár a szabad prédáé: 
unatkozó őrök játékszere. A rcába köpnek, 
fejét verik, tövisből font koronát nyom 
nak  fejére.

M ilyen kényes vagyok én, ha csak a 
legkisebb sérelem  is ér engem!

A  kereszthalálra  íté ltnek  m agának ke l
le tt kivégzése eszközét a  felfeszítés h e lyé
le  vinnie. — Kivérzett, agyonkínzott U

runk! A kereszt fája a szakm abeli ács 
szám ára nem  lehete tt idegen tárgy: bizo
nyára  em eltél nehezebb gerendákat is Szt. 
József m űhelyében. De nem  volt m ögötted 
a k ihallgatások testi-lelki gyötrelm e, a kö
nyörte len  korbácsü tések  nyom orékká v e r
tek, nem  állt közvetlen  elő tted  a kereszt 
szégyene és k ín ja  . .  . V álladra veszed a 
keresztet, mint egy koporsót: élve szögez
nek rá ham arosan, de ez lesz holttetem ed 
első hordozója is.

Alig, hogy az első ingadozó lépteket te 
szed, m ár össze is ro g y tá l. . .  — De nézd, 
édesanyád jön  eléd. E lszörnyedt arcán 
láthatod szétvert arcod tükörképét: féltő 
szeme próbálja borzadályát m agába re j
teni . . . Eddig hazzászokott délceg ta rtá 
sodhoz; re ttege tt jövődért, am ikor látta, 
hogy a nép vezetői fölé kerekedtél. Azok 
vesztedre törtek, m ert különben mindig 
vesztesek m aradiak volna veled szemben.
— Még lá to tt édesanyád  néhány  nappal 
ezelőtt, am ikor diadalm enetben érkeztél a 
városba, am ikor m ajd hogy a kövek is ho
zsannát kiáltottak! A nép vezérének tek in 
te tt és puszta kézzel m ent volna nevedben 
m ár fegyverek ellen is. De te  csak az áru 
sokat űzted ki a templomból, m ajd meg azt 
m agyaráztad tanítványaidnak, hogy a leg
nagyobb legyen olyan, m intha a legkisebb 
volna, az elöljáró pedig olyan, m int a szol
ga. Pilátus előtt k ifejtetted , hogy országod 
nem  e világból v a ló . . . íme, m ennyire 
m agadra m aradtál. M ég apostolaid bizal
ma is összeomlott, am ikor ellenállás nél
kül ellenségeid kezébe adtad magadat. 
Lehetett Tőled valam it várniok?

A katon 4k, akik a kivégzés helyére  
k ísértek, l/'/tták, hogy tú l sok véred  folyt 
m ár el a Lorbácsolás a la tt és u tána látták, 
hogy nem  ju tnak  veled tovább, ha egye
dül kell keresztedet hordanod. De m ár ta 
láltak  is m egoldást: egy idegen, egy cyre- 
nei em ber épp haza igyekezett. Ü tját á ll
ták és kényszerítették , hogy ő v igye to 
vább a keresztedet. Erős férfiú volt, e re jé t 
segítségedre adta, ha csak kényszerből is.
— Később ő és fiai apostolaid baráti k ö 
réhez tartoznak m ajd s benned lesz erejük.

Egy jószívű nő — a legenda V eronika 
néven őrizte meg a lak já t — kendőt n yú jt 
neked, letörli arcodat: te le  vérrel, porral, 
gyalázattal. Ism ert-e téged — vagy  egy 
voltál szem ében a «legkisebbek közül»? 
Kit is m ondhatnánk kisebbnek, elesettebb- 
nek  egy halálra  ítéltnél, aki m ár annyira 
gyenge, hogy keresz tjé t sem tud ja  m aga 
fölemelni? — Amit V eronika m ost a k e 
zében ta rt és néz, véres, elm ocskolódott 
kendő . . .  de a te  arcvonásaiddal.

M ikor ú jra  elestél, m ár nem egyedül 
V eronika az, aki könnyeit on tja  érted : a 
szűk utcán zokogó asszonyok, leányok fér
kőznek közeledbe. M egsiratnak: nem  a 
nagy  célt, annak csak az árá t lá tják  nyo
m orúságodon. Te elhárítod m agadtól a 
részvét könnyeit; önként vá lla lt keresztú- 
tad  az ő javuk ra  is szolgálhat. —  S aját 
bűneiteket bánjátok! N em csak érzelem  az

Mindszenty bíboros
Innsbruckban

M indszenty József bíboros-prím ás 
márc. 17-én 2 napos látogatásra 
Innsbruckba érkezik. M ásnap, va
sárnap d. e. 10 órakor a Szt. János 
tem plom ban ( In n ra in ) a helybeli 
Szt. István  egyházközségnek ünne
pélyes szentm isét m utat be.

V asárnap d.u. 4 órakor a m árcius
15-iki nem zeti ünneppel kapcsolat
ban és a Bíboros ú r  tiszteletére 
«Akadémia» lesz a M usikvereinsaal- 
ban (M useumstr.). A keretm űsort 
a Burg Kastl-i m agyar gimnázium 
40 tagú ének- és tánccsoportja  
szolgáltatja.

K érjük a bajor, vorarlbergi és salz
burgi m agyarságot, hogy minél szá
m osabban vegyenek  részt ezen az 
ünnepélyen.

Isten országának útja. M egism erés, akarat, 
h e ly tá llá s . . .  és sok-sok szenvedés. És 
m indennek m egalapozásául erős hit és 
nagy-nagy szeretet. Sokan já ru n k  rajta.

V égre e lju to ttá l a beteljesedés helyére. 
Ruháidat letépik  sebes testedről. Köntö
södre pedig sorsot vetnek. Ez a katonák  
joga. A kivégzendő sorsa őket nem  érdek
li. Parancsot teljesítenek, a többi nem  
rá juk  tartozik. — G yakorlott hóhérkezek 
rászegezik csuklódat és lábadat a kereszt 
gerendáira, m ajd felállítják  a faalkot
m ányt . . .  odaszögezve, elm ozdíthatatlanul 
függsz rajta , m eggyötört, ruhátlan  tested  
kiszolgáltatva ellenségeid gúnyolódásá
nak . . .  a m egaláztatás teljes, a fizikai 
szenvedés szörnyű: m egm erevedik m inden 
tagod, lassan fogy az életerő.

O tt fügsz a kereszten. Ellenfeleid k á r
örömmel nézik gyötrelm edet: ők győztek 
feletted. K étségtelenül ez a lá ts z a t. . .  Ha 
k itérté l volna előlük azon az é jszakán —  
m egtehetted  volna — és m áshová m entél 
volna im ádkozn i. . .  Ha a főpap előtt, ta 
lán  csak látszatra, m ódosítod tanításodat, 
nem  függnél m ost itt ég és föld között a 
k reszt gyalázatán. — Igaz, A tyád  k íván ta  
tőled ezt a szenvedést, te meg vállaltad: 
ne az én  akaratom  történjék, hanem  a  ti
éd  . . .  De hát hol van  m ost A tyád? — A 
városra  vára tlanu l sötétség borult. Ijesz
tően, szinte vádlóan tö r á t ra jta  kiáltásod, 
«Atyám, m iért hagy tá l el engem?»

G yötrelm ed nem  soká ta rto tt már. A 
szolgálatot te ljesítő  róm ai százados, de 
m ég Poncius Pilátus is csodálkoznak, hogy 
néhány  szörnyűséges óra u tán  m áris be
következett halálod. M ég utolsó sóhajtá
sodban is m egvallottad A tyádat: kezébe 
a ján lo ttad  lelkedet.

H aláloddal — m int ellenségeid vé lték  — 
sorsod beteljesedett. M egsem m isítettek fi-
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Dr. Hász István püspök emlékezete
1884 -  1973

«Aki jóságot vet, szeretetet arat» — ezt 
a szép m ondást olvastam  egy szentképen 
s ez vonatkozik az 1973 jan. 27-én, a 89-ik 
évében Einsiedeln-ben elhunyt dr. Hász 
István  püspökre is. 1929-ben a budapesti 
«Virgo Reparatrix» apácáknál találkoztam  
vele először életem ben, m int újm isés, az 
új tábori püspökkel, aki azóta m int az örök 
optimizmus szimbóluma é lt bennem  gyer
m eki lelkületével, örökké m osolygó a rcá
val, gyönyörű bariton hangjával, m elyet 
bárm ely  operaénekes m egirigyelhetett vo l
na. Szinte sohasem  lehete tt látn i leverten, 
lehangoltan, elkeserdetten , jó llehet az e- 
migráció, m int valam enyiünket, őt is elég
szer türelem -próbára tette. Ily  szem pont 
szerint nézte a jövőt is. Egyszer, 1953-ban, 
megkérdeztem , mit gondol, m ikor m ehe
tünk  haza? H abozás nélkül válaszolta: 
Eljön annak is az ideje.

Az örökös derű, m elyet kisugárzott, 
különösen a gyerm ekekre, te tte  őt a sv á j
ci U nterageri-ben, az ő 25 évig tartó  rezi
denciájában is oly közkedveltté, hogy a 
helybeli lakosok díszpolgárukká válasz
tották. így  le tt ő a község szeretett és 
nagyrabecsü lt «Püspök Atyja», ak it saját-

zikailag és erkölcsileg. Ü gyed végleg le
zárult . . .

A kereszt a lta tt m ost m ár egym ás után 
tűnnek  fel azok, akik életedben 'a legkö
zelebb álltak  hozzád. Édesanyád néhány 
asszony kíséretében, legkedvesebb aposto
lod, János. Nikodémus, a tanácstag, aki 
eddig csak az éj leple a la tt jö tt hozzád, 
m ost ny íltan  m er m utatkozni közeledben, 
egy József nevű előkelő arim ateai férfiú 
pedig, levetve eddigi aggodalm át, elkéri 
Pilátustól ho lttestedet tem etésre.

N yugovóra térté l végre, jó Urunk! N e
héz volt a feladat, erős a küzdelem, em 
berfeletti a szenvedés. M ost itt fekszel egy 
sziklába vése tt új sírban, lepecsételt szik
la a b e já ra t előtt. K atonák őrzik nyugvó
helyedet. Ez az utolsó állomás? M iért k e l
le tt m indennek így  történnie? Érdemes 
vo lt ezért ennyi k ín t elszenvedni?

A  14 állom ás u tán  befejezésül még egy 
zárókép. A  vérvörös árnyékm ezőnyből a- 
ranyfényben fölfelé m utató u jj, m ögötte 
Krisztu arca . . .  azé a Krisztusé, akit ke- 
resz tú tja  m inden gyötrelm én végigkísér
tünk. De ez a K risztusarc nem  egy halo tt 
arca: ez a diadalm as arc Krisztusé, aki él! 
H iába pecsételte  le a sírt a győztes e llen
fél aggodalma, h iába állt a sírnál k iren 
delt őrség . .  . harm adnap reggel, úgy, a- 
m int előre m egm ondotta, sa já t erejéből 
k ilépett a s írb ó l. . . föltám adt és él. Győz
tesen  és diadalm asan! Ö ad választ azok
nak, akik e lfáradtak  és az éle t terhe a la tt 
roskadoznak. És a válasz így hangzik ma 
is: Nézzétek, én m eggyőztem  a világot!

DR. GIANONE EGON

juknak  tek in te ttek  nem csak életében, ha
nem  halálában is. Ezért ad tak  neki sírhe
lyet az U nterageri-i tem ető legszebb he
lyén, a nagy K őkereszt tövében, ahol tem p
lomba m enet vagy  jö v e t a sírjá t m indig 
szemük előtt láthatják .

Dr. Hász püspökről m ár kispap korában 
azt a bejegyzést ta lá ljuk  a Pázmáneum h i
vatalos évkönyvében, hogy «jámbor, sze
líd, jóm odorú, fegyelm et tartó, az elö ljá
rókkal és társaival szem ben tisztességtu
dó, kiváló szónoki képességgel, éleseszű, 
tö rhetetlen  szorgalmú.* V alóban rendkí
vüli tehetséggel á ldotta meg az Isten, 
ami arra képesítette , hogy sok ism eretet 
halmozzon fel önm agában, amit megköny- 
ny íte tt bám ulatos em lékező tehetsége és 
kitűnő latin  tudása. Ez nem csak abban ju 
to tt kifejezésre, hogy a teológiai dokturá- 
tust a legnagyobb kitüntetéssel, «sub aus- 
piciis regis» szerezte meg s így gyém ánt- 
gyűrűs doktor lett, hanem  a nyilvánosság 
előtti szerepléseinél, nevezetesen nem zet
közi összetételű üléseken, m int elnök k ü 
lönös feltűnést ke lte tt nagyszerű latin 
eloquentia-jával s általában az idegen 
nyelvekben, a ke letieket is beleértve, való 
nagy jártasságával.

Ily képzettség  b irtokában m egértjük, 
hogy Serédi Jusztin ián  bíboros herceg
prím ás a bécsi Pázmáneum volt kitűnő 
szem inaristáját, egykori osztály társát a ján 
lo tta  tábori püspöknek. A kinevezés meg 
is tö rtén t 1929-ben s ebben a m inőségben 
m űködött 1945-ig, a m ásodik világháború 
végén bekövetkező összeomlásig, amikor 
híveivel és ba jtársa ival N yugaton kerese tt 
s ta lá lt m enedéket. M int püspök a harm in
cas évek békeéveiben sok előkelő szem é
lyiséggel kerü lt közelebbi kapcsolatba, 
köztük a nagy A pponyi A lberttel, aki 
egyik ném etországi szereplése u tán  m eg
m utatta  neki azt a levelet, m elyet a ném et 
vendéglátók a m agyar politikai ékesszólás 
nagymesteréhez; intéztek s őt ily k ifeje
zéssel apostrofálták: «Plátót hallottuk*.

Az em igrációs sors először N ém etor
szágba sodorta a m enekült m agyar tábori 
püspököt, abba az országba, m ely a h itleri 
«ezeréves birodalom* álma helyett m inde
nü tt a pusztulás és szenvedés nyom ait 
m utatta. Ezért valóságos m egváltásnak 
tűn t föl a boldog pillanat, am ikor a kis 
Svájc, ekkor az em igránsok szám ára való
ságos m eseország, a békének, rendnek s a 
nyugodt polgári jó lé tnek  hazája, kapuit 
m egnyitotta előtte. Itt élvezte az Ingen- 
bohl-i keresztes nővérek vendégbarátságát 
közel 27 éven keresztül, akik szeretettel 
gondozták nem csak az egészség és derű 
napjaiban, hanem  kétév i einsiédelni k ó r
házi tartózkodása idején is.

U nterageri-i 'tartózkodási idején, tehát 
1948- 1971 között, sokszor ke lt ú tra  a kies 
A egerital-ból, ha szereplésre m eghívták, 
akár N ém etországba, akár Svájcba. N agy

örömöt okozott neki, ha a Basel-i püspök 
valahol bérm álásra felkérte, vagy Einsie
deln-ben az apát kérésére  a szerzetes kis- 
papoknak a papirend szentségét kiszolgál
ta thatta . Kis könyvtárában, ha  egyedül 
volt, szívesen m élyedt el a klasszikusok
ban, m ert a történelem  és irodalom  külö
nösen érdekelte. V alahányszor m egjelen
tem  nála O berageri-ben való  tartózkodá
som idején — 1953-ban —, mindig órákig 
elbeszélgettünk egym ással a m agyar sors
kérdésekről, történelem , irodalom , stb. 
problém ákról. Ilyenkor m indig m egbám ul
tam kiváló em lékező tehetségét, nagy m a
gyar pátriotizm usát s tö rhetetlen  optimiz
musát, m ellyel a világot, em bertársait, a 
je len t és jövő t szemlélte. Innen figyelte 
meg a m indennapi életet, a különleges 
svájci lelkiséget, m elynek egyik  sa já tja  a 
m agántulajdon tisztelete. így  egyszer meg
figyelte, m iként já tszo ttak  a gyerm ekek 
egy fűben ta lá lt órával. A  gyerm ekek 
m indegyike a füléhez tarto tta , megy-e, s 
m iután egy darabig  elszórakoztak vele, 
nem v itték  el m agukkal, hanem  le te tték  
egy közel lévő padra.

Ebből a sajátos svájci miljőből, a «beata 
solitudo»-ból (boldog egyedülvalóság) szó
líto tta  el m ost a halál, m ely elő tt még az 
ő m akkegészségének is kapitu láln i kellett. 
T. i. nem  tudok arra  visszaem lékezni, hogy 
ő valaha betegeskedett volna. Talán abban 
is van  valam i tragikum , hogy betegsége 
idején éppen az ő egykor nagyszerű em
lékező képessége hagyta  cserben. Ez is a r
ra tanít, hogy ebben az életben semmi sem 
örök, ami a testté, csak az m arad meg, 
ami a léleké. V agy am int az egyszerű 
einsiedelni Brúder M einrad, kinek boldog- 
gáavatása folyam atban van, szokta mon
dani: «Alles vergeht, nur die Ewigkeit 
nicht* — «Minden elmúlik, csak az örök
kévalóság nem.* A lelki értékek  legfőbbje 
pedig a szeretet és jóság, az elhunyt «Püs- 
pök Atya* két k iváló tulajdonsága.

Tem etésén U nterágeri-ben, 1973 február 
1-én, m egjelent M indszenty József bíbo
ros, M agyarország prím ása is, valam int a 
St.Gallen-i, Chur-i és Basel-i püspök, to 
vábbá az Einsiedeln-i apát számos világi 
és szerzetes pappal együtt. A  nagy p lébá
niai tem plom ot szépen m egtöltötték a helyi 
hitközség hívei, akik m ellett az em igráns 
m agyarság is tek in télyes számmal vo lt 
képviselve. A m agyar jelleg  egyébként is 
erősen kidom borodott a tem etés alkalm á
val. A szentkoronás, m agyar cím eres lo
bogó tak arta  le koporsóját, á régi Szent 
István éneket énekelte a tem plom ban 
egyik m agyar énekes és a m agyar him 
nusz hangjai m ellett bocsáto tták  le a sváj
ci anyaföldbe a m agyar tábori püspök 
koporsóját.

Em lékét őrizzük meg im ádságos meg
em lékezésünkben.

VECSEY LAJOS



É L E T Ü N K
Elmélkedések az evangéliumról
(Nagyböjt III. vasárnapja Jn 2, 13-25 és IV. vasárnapja Jn 3, 14-21.)

János 2, 13-25.

Az árusok kiűzése és a rákövetkező 
v ita  a jeruzsálem i zsidó vezetőkkel m in
den valószínűség szerint a Jeruzsálem be 
való bevonulás u tán  történt, ahogy a szi
noptikusok elbeszélik. János inkább teoló
giai, m int történelm i m egoldások szerint 
szerkesztette evangélium át, és kezdettől 
fogva hangsúlyozni ak arta  a zsidók és 
Jézus ellentétét.

A jeruzsálem i, heródesi Templom elő
csarnoka olyan volt, m int egy vásártér: 
áldozati á llatokat leh e te tt venni, pogány 
pénzt szent pénzre beváltani. Az Űr Jézus 
nem csak a becsúszott v isszaéléseket akar
ta  helyreigazítani, hanem  sokkal inkább 
m agát az ószövetségi Templom létjogo
su ltságát vonta kétségbe.

«Atyám háza». Ez a szó Jézus istenfiúi 
ön tudatát fejezi ki, am ely János evangé
lium ában központi jelentőségre kap. V ala
mi módon je len  van  Jézus m inden tev é 
kenységében, m inden beszédében, egész 
önm aga értelm ezésében. V égül is az éle
tébe k e r ü l . . .  A szó aztán kifejezi Jézus 
reformáló, m egújító tevékenységének  fő
m otívum át is: az A tya dicsőségét keresi 
és valósítja  meg.

A Templom m egtisztogatása u tán  Jézust 
felelősségre vonják; teológiai v itá ra  kerü lt 
sor. Jézus szavait, am elyekben prófétai 
erő csengett és ta lán  ném i gúny is, több
féle módon lehete tt érteni. Először is ab
ban a konkrét, földies értelem ben, am elyet 
a zsidók hallo ttak  k i belőle, és am ely k i
vá lto tta  m éltatlankodásukat. M ásodszor o- 
lyan  értelem ben, am elyet a három  szinop
tikus evangélium  őrzött meg. «Vége van 
annak , a világrendnek, am elyhez ez a 
Templom is hozzátartozik. Isten jelen léte  
ezentúl nem  lesz ehhez a zárt helyhez 
kötve. A kár le is bonthatjátok : én ham a
rosan m egépítem  a m essiási kor új Temp
lomát. Az nem  em berkézzel épül, hanem  
a hívekből összerakott lelki épület lesz. 
Ez a Lélektől é lte te tt új Templom jelenti 
ezentúl a v ilág  szám ára Isten jelenlétét. 
M inden nem zet feléje ta rt és beleépül.® A 
harm adik értelem  János tanúsága szerint 
a feltám adás u tán  v á lt világossá: «saját 
testének  tem plom áról beszélt*. Ez a h ar
m adik értelem  egyébként szorosan össze
függ a m ásodikkal (hiszen az is húsvét 
utáni): annak elm élyülése és m egalapo
zása. Jézus «testének temploma* bizonyá
ra  nem csak a feltám adásra, hanem  az 
Eucharisztiára is céloz: rá ja  és köréje  
épül az egyházi közösség temploma.

A  h itre  m egnyílni nem akaró hallgató
ság m indenképpen félreértette  Jézust és 
m ellébeszélt Jézus m ondanivalójának. J é 
zus pedig (feltűnő módon) nem  próbálta 
eloszlatni a félreértést.

Isten  ügyéből bárm ikor lehet vásárt, üz
leti játszm át csinálni. A  kultuszból anyagi 
M sznot, a k iny ila tkoztatás m agyarázásá
ból h írnevet, az apostolkodásból előnyös

népszerűséget húzni. M a ugyan  nehezebb, 
de még ma is lehet. Pl. úgy, hogy csak 
azokkal a keresztényekkel vá lla lunk  kö
zösséget, ak ik  m aguk is hozzánk hason
lóan tú lságosan haladók (vagy tú lságosan 
m aradiak), ak tiv isták  (vagy lusta kritizá
lok), akik jóm ódúak és profitálnak. Az Űr 
Jézus azonban, az önnön feltám adott tes
té re  épülő és m indenkit m agába építeni 
akaró lelki Templom nevében, az ilyen 
kufárkodó, politizáló kereszténységet el
u tasítja! Az általa elgondolt kereszténység 
nem  já ték  és ügyködés, hanem  életünk  
minden porc ikájá t á tjá ró  szüntelen m eg
térés. Az A tya lélekben és igazságban 
történő im ádása, az A tya dicsőségének k e 
resése. Szent helyek, szent idők m egtar
tásának, szent elfoglaltságoknak és tö rek
véseknek annyiban van  értelm ük, am eny- 
nyiben a Szentlélek indításának m egfelel
nek és az A tya dicsőségét szolgálják. A- 
m ennyiben a szent hely  az A tya háza, az 
idő az A tya m egszabta óra, az ügybuzqó- 
ság pedig és bárm inem ű tevékenységünk 
Krisztus T estének élettevékenysége.

János 3, 14-21.

Látszat szerint Jézus fo ly tatja  Nikodé- 
m ushoz in tézett tanítását. V alójában eb
ben a szakaszban tú lsú ly t kap, sőt való
színűleg kizárólagossá válik  a Jézus á t
hagyom ányozott szavait értelm ező elm él
kedés. A rövid szakaszban a szentjánosi 
teológia 15-20 sajátos szakkifejezése for
dul elő; szóbeli tan ításnak  ez nagyon tö 
m ény lenne. Ami pedig a mai em bert ille
ti: Szent János teológiája, körkörös forgá- 
sú logikája, a m odem  em ber szám ára nem  
képez könnyű elm élkedési a n y a g o t. . .

Az ószövetségi rézkígyó Jézus k eresz t
jének  előképe. Jézus keresztre em elését 
pedig te ljesen  az Istenhez (az Atyához) v a 
ló «felemelésének» fényében kell látnunk: 
vagyis Jézus keresztrefeszítése és m egdi
csőülése egyazon végső valóságot alkotja, 
az «Emberfia» parúziáját, v ilágvégi e ljö 
vetelét. «Hogy mindaz, aki hisz benne, el 
ne vesszen, hanem  örök élete legyen*. 
«Hinni» olyan h ite t jelent, am ely gyöke
resen különbözik az em beri hivés ideigle
nes, átm eneti, ingatag form áitól: teljes, 
tökéletes, szilárd, végleges hitet. Az «élet» 
is egészen más, m int az em beri viszonylat
ban ism ert élet: az «örök élet» —  te ljes
ség, üdvösség, örökkévalóság, Isten  szuve
rén  adom ánya, am ellyel az em ber kénye- 
kedve szerint nem  rendelkezik, hanem  a- 
m elyet a m egdicsőült Krisztus közvetíté
sével kap; Isten  országa, k irá ly i uralm a az 
em ber életében.

Az «Emberfia» u tán  az evangélium  az 
«Isten Fiáról* kezd beszélni; az üdvösség 
történelm i m egvalósulása u tán  m ost m int
egy  belülről szemléli az üdvösség m iszté
rium át. «Űgy szerette  Isten  a világot, hogy 
egyszülött F iát adta, hogy mindaz, aki ben-

legyen*. Ez az ú jszövetség egyik  legfen
ségesebb verse; együtt van  benne kereszt 
és m egtestesülés, rom lás és örök élet. 
M indazt, ami az üdvösség rendjében  szá
m unkra é rthe te tlen  v agy  «őrültség», erre  
a m ondatra kell v isszavezetnünk: ez a hit. 
M agyarázatul legfeljebb még egy  hasonló 
m ondatot idézhetünk (1. Jn. 4, 9.): «Isten 
szeretete abban nyilvánult meg, hogy egy
szülött F iát küldte a világra, hogy általa 
éljünk*.

A  folytatás közelebbről m egjelöli az 
em ber m eglévő vagy  lehetséges rom lását. 
K eresztények és nem  keresztények  együ tt
élése, ső t a keresztény  közösség belső 
összetétele is a m egosztottság m egdöbben
tő benyom ásával ostrom ol: egyesek elfo
gadják, m ások e lvetik  a hitet. Az elm él
kedő teológus először leszögezi, hogy a 
romlás, a hitetlenség nem  az üdvözítő Is
ten  egyenes akarata, nem az Ö műve. 
«Isten nem  azért kü ld te  Fiát a világba, 
hogy e líté lje  a világot, hanem  hogy üd- 
vözüljön általa a világ.» A  gondolat to 
vábbi szövéséhez változtatn i kell az a- 
lanyt: az ítélő Isten he lye tt az e lítélést 
m egérdem lő em berről kell beszélni. «Aki 
hisz benne, azt nem  ítéli el; de aki nem  
hisz, azt m ár elítélte, m ert nem  h itt Isten 
egyszülött Fiában.* H it és h ite tlenség  te 
há t nem  egyazon szinten van: a hit Isten 
üdvözítő tevékenységének  eredm énye; aki 
viszont nem  hisz, az sajátkezűleg  szolgál
ta tja  ki m agát a Bírónak, azzal hogy el
u tasítja  Krisztus evangélium át.

A végső idők tehát ténylegesen  m áris 
m egvalósulóban vannak: nem csak az Em
berfia felm agasztalása tö rtén t meg a k e 

re sz te n , hanem  aki hisz, abban m ár m eg
van az örök élet, aki kedig e lu tasítja  a 
hitet, az h itetlenségével m áris önm aga 
íté le té t m unkálja.

A  fejtegetés m egint konkrét, kozm ikus 
táv la tok ra  ny ílik  meg. «Az íté le t pedig 
ebben áll: A világosság a v ilágba jött. de 
az em berek jobban szerették  a sötétséget, 
m int a világosságot, m ivel cselekedeteik  
gonoszak voltak.* Itt egy gondolatra, egy 
ellentétes párhuzam ra érdem es m egáll- 
nunk. Isten  úgy  szerette  a v ilá g o t. . .  az 
em berek pedig úgy  szerették  a sö tétsé
get . . .  A görög szöveg mind a kétszer be
fejezett m últban beszél: nyersen  kidom bo
rítja , hogy az Istentől való  elszakadás 
v isszavonhatatlanul m egtörtént.

Ezt az eszchatológiát, őszintén szólva, a 
m odern em bernek nem  könnyű követnie, 
legalábbis nem  a szentjánosi m egfogalm a
zásban. Talán, ha  vázlatosra  leegyszerű
sítjük, akkor valam it felfogunk belőle.

Az utolsó k é t m ondat p róbálja  ponto
sabban m egjelölni a gonosz cselekedetek  
és az e lvakult hitetlenség, illetve a jó  cse
lekedetek  és a h it világossága közötti ösz- 
szefüggést. «Mindaz, aki gonoszát cselek-

ne hisz, el ne vesszen, hanem  örök életeszik, gyűlöli a  v ilágosságot; nem  m egy a
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Kafarnaumban megtalálták Péter apostol sírját
A szentföldi ásatások a háborús körül- 

körülm ények ellenére is lendületesen foly
nak. Időről-időre kisebb-nagyobb m eglepe
téseke t hoznak. A század e le je  óta a k u ta 
tók  egyik  csoportjának a figyelm e Kafar- 
naum ra irányult. Az evangélium ok elbe
szélése szerint ez a városka vo lt Jézus 
nyilvános m űködésének első otthona. Az 
evangélum  úgy em legeti, m int «az ő v á ro 
sát*. Itt h ív ta  meg első tan ítványait. Itt 
vo lt a G enezáreti-tó  p artján  a halászok tá 
m aszpontja. A Zebedeus testvérek  is itt 
jav íto tták  hálóikat, am ikor Jézus a rra  já rt 
és m eghívta őket, hogy kövessék Öt. In
nen  szólította szolgálatába P étert és te s t
v é ré t A ndrást is. A város bejára tánál vol
tak  a vám osok bódéi, m ert K afarnaum  Ga- 
lileának, ahol N agy H eródes fia H eródes 
uralkodottt, határm enti városa  volt. A v á 
ros m ellett vonult N agy H eródes m ásik 
fia, Fülöp országának határa. Az egyik 
vám szedő M áté volt, akiből szintén apos
tol lett.

P éter apostol Betszaidából, a tó  m ásik 
partján  fekvő városkából szárm azott, de 
K afarnaum ba nősült és anyósánál lakott. 
Jézus a zsinagógában hirdette  az evangé
liumot. «Tanítása ám ulataba e jte tt m inden
kit* (Mk 1, 22.}. U tána m eggyógyított egy 
ördögtől m egszállottat és Péter és társai 
k íséretében  visszavonult Péter házába. 
Péter anyósa betegen  feküdt. Jézus m eg
gyógyíto tta  őt, m ire ez felkelt és vacso
rá t készített. Később is többször olvassuk 
az evangélum ban, hogy Jézus Péter házá
ban pihen. Itt gyógyíto tta  meg az inasza-

k ad ta t is, akit a terraszon kifedett nyíláson 
á t bocsájto ttak  le hordágyán Jézus elébe. 
Péter háza a közérdeklődés központjába 
került. Később tem plom ot ép íte ttek  föléje 
és a róm ai birodalom ból és Ázsiából sok 
zarándok kereste  fel.

Am ióta a tö rténészek  fan táziáját az 
kezdte izgatni, hogy valóban igaz-e a 
Szentírás sok elbeszélése, lázas ku ta tás in
dult meg a Szentföldön. Ó szövetségi v á ro 
sok kerü ltek  elő a föld alól. Kafarnaum- 
ban az 1920-as években kezdték el az ása
tásokat. K iásták a zsinagóga rom jait. M ajd 
a rra  vo ltak  kíváncsiak, hogy igaza van-e 
a hagyom ánynak, m ely szerint a városka 
köztiszteletben álló tem plom a Péter háza 
fölé épült. Gondos előkészületek u tán  hoz
záláttak  a templom talapzata alatti részek 
felkutatásához. És valóban m egtalálták  a 
régi ház rom jait. Sőt, a falrészeken, köve
ken értékes feliratokat, karco latokat fe
deztek fel, am elyek arról tanúskodtak, 
hogy a házat messzi vidékről jö tt zarán
dokok látogatták . Ezek meg keresztények  
voltak.

Emanuele Testa jeruzsálem i ferences a- 
tya, régész szakértő, összegyűjtötte ezeket 
a feliratokat, karco latokat és 151 görög, 
18 szir, 9 arám i és k é t latin nyelvű szöveg
re figyelt fel. A leletek  arról tanúskodnak, 
hogy a zarándokok N ázáretből, Tibériás- 
ból, a távoli Ázsiából, K réta szigetéről és 
a Római Birodalomból jöttek. A feliratok 
m ellett érdekes ra jzokat is találtak . Ezek 
a Szenthárom ságot, a m egváltás kozmikus 
je len tőségét m utatják, illetve a m egteste

sülésre vonatkoznak. A karco latok  ide jé
nek  m egállapítása u tán  Testa a tya k ije len 
te tte : az eddig ism ert keresztény  szenté
lyek  közt csak Péter házában vannak  o- 
lyan feliratok, am elyek az evangélium  
h irdetésének  első idejére nyúlnak  vissza. 
Az ásatások azt is k ideríte tték , hogy Ka
farnaum  városában nincs még egy  ház, a- 
m elyet annyi gonddal és tisztelettel vettek  
volna körül, m int Péter házát.

Miről szólnak a feliratok?

Jézusról, Péterről, Jézus isteni m éltósá
gáról. Krisztus-Isten-U runk Jézus Krisz
tus, üdvözítő  ezekkel a m egszólításokkal 
fordul elő Jézus neve a feliratokban. Péter 
házában ta lá lták  meg a Krisztus kegyel- 
m ezz-könyörgést, am it később az Egyház 
a szentm isébe is felvett.

A karcolatokban gyakran  előfordul a 
kereszt, m int a m egváltás jele. A kutatók  
figyelm ét az em lítetteken kívül m egragad
ták  még az O ltáriszentségre való utalások. 
Ezek pedig arról tanúskodnak, hogy Péter 
házában m iséztek is. Az egyik felirat Péter 
nevét őrzi latin  (Petrus) form ájában, de 
görög betűkkel írva. A m ásik szerint Róma 
biztonságát Péter apostol védelm ének kö
szönheti.

Ezek a feliratok, karco latok  és rajzok a 
Jeruzsálem ben m egjelenő Kafarnaumi Á sa
tásokról szóló hatalm as m unka utolsó fe
jezetében találhatók.

N. Á.

A Magyar Engesztelő Imaegyesület közleményevilágosságra, nehogy napvilágra jussanak 
cselekedetei. De aki az igazságot teszi, az 
a világosságra megy, hogy nyilvánosságra 
jusson, hogy cselekedeteit Istenben m ű
velte*. A két m agatartás tehát ké t kü lön
böző szinten áll: a h itetlen  em ber önköz
pontú, önző; a hivő em ber é le tének  köz
pontja viszont az Isten. — A hitetlenség 
problém ájára ez az evangélium i szakasz 
nem  ad teljes, k ielégítő  m agyarázatot, h a 
nem  csupán a h ívők és a h ite tlenek  éles 
kontrasztú  szem beállítását. Á rnyaltabb v á 
laszt m ásutt, pl. a zsinati okm ányokban és 
a m odern teológusoknál kereshetünk.

összefoglalásu l: A hit nem  csupán e l
m élet, nem  csupán értelm i ism eret, szóbeli 
m egvállás, nem akárm iféle hivés. A hit 
egzisztenciális állásfoglalás, az egész élet 
tété. Egyben konkrét döntések, konkrét 
cselekedetek já rnak  vele. Erre vonatkozik 
az a csodálatos evangélium i kifejezés: «az 
igazságot cselekedni*. Azt pedig csak «Is- 
tenben*. Isten erejében  lehet. Isten igaz
sága Krisztus; hinni, az igazságot csele
kedni annyi, m int Krisztushoz ragaszkodni.

Az átelm élkedett evangélium i szakasz 
életszerű je len tésé t ta lán  N ikodém uson 
m érhetjük le, hiszen ez az elm élkedés az 
ő Krisztussal való  talá lkozását zárja  le.

NAGY FERENC SJ

M int ism eretes, 1961-ben a fatimai m a
gyar kálvária  mozgalm ával karö ltve meg
indult a szabad világban élő m agyarok 
között a M agyar Engesztelő Im aegyesület, 
bekapcsolódva M indszenty bíboros 1947- 
ben sü rgetett engeszetelő im ahadjáratába 
«a m agyar nép lelki m egújulásának érde
kében, hogy nem zetünk kiérdem elje fati
mai N agyasszonyunk pártfogását*.

Im aegyesületünk azóta a világ minden 
részén élő m agyarok között e lterjed t és 
ma közel 5.000 tago t számlál. Amikor 
M indszenty bíboros Rómába érkezett, az 
Im aegyesület vezetősége kötelességének 
érezte, hogy elsők között üdvözölje őt a 
szabad világban, ígérve, hogy ezentúl még 
buzgóbban im ádkozunk fatimai N agyasszo
nyunk közbenjárására  hazánk sorsának 
jobbrafordulásáért, valam int őem inenciá ja  
egészségének te ljes h e ly reá llásáért és 
hogy hősies áldozata Egyházunk és H a
zánk jav á ra  szolgáljon.

M indszenty bíboros 1971 okt. 11-én a 
következő sorpkkal viszonozta üdvözle
tünket:

«Az Engesztelő Imaegyesület nevében  
kifejezett imádságos jókivánatokat hálá
san köszönöm. A magyar sors Isten kezé

ben van, bizodalmunk Benne és a Magya
rok Nagyasszonyában.

Áldásommal + Mindszenty József*
M inthogy anyagiak h iányában  lehete t

lenné vált Egyesületünk értesítő jének  k ia 
dása, e lap hasábjain  közlöm ezt a kissé 
m egkésett h írt abban a rem ényben, hogy 
tag jaink  buzdítására szolgál, hogy ne lan
kad janak  el a rózsafűzér im ádkozásában 
Egyesületünk céljaira. M indszenty bíboros 
atyai főpásztori áldása k ísér bennünket 
nemes, szent törekvésünkben.

Egyben kérem  honfitársaim at, hogy ha 
még nem csatlakoztak az imádkozó m a
gyarok e táborához, tegyék  ezt meg minél 
előbb. Jelentkezzenek a központi vezető
ség címén: Georg A. Magyar, Franziska- 
ner Platz 14, A -8010 Graz, hogy megküld- 
jem  nekik a tagsági lapot. Tagsági díj 
nincs, csak válaszbélyeg, illetve nem zet
közi kupon m ellékelését kérem  a posta- 
költség fedezésére. Ha pedig m ár tag jai az 
Im aegyesületnek, akkor is kérem  je len t
kezésüket központunkban, mivel időköz
ben sokaknak m egváltozott a címe, hogy 
nekik  is m egküldhessem  az új tagsági la
pot és k ijav íthassam  karto tékukat.

P. Magyar Arnold OFM
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a magvetéstA bűntömkelegben a Sátán végzi
M indszenty bíboros állandóan éber figyelem m el k íséri a m agyar nép vallási é le

tét. M ár az am erikai követségen ezt te tte  és lehet m ondani, hogy m indenről tudott, 
ami az egyházkorm ányzatot és a h ívek  le lk ié le té t érin tette . Term észetesen a  Páz- 
m áneum ban is ezt teszi jobb lehetőségek között és azzal a különbséggel, hogy ész
revétele it és figyelm eztetését e lju tta tja  a nemzethez.

A  m agyar em igráns lapok az utolsó k é t évben — annak kapcsán, hogy a csonka
ország a világ nem zetei közt öngyilkossági arányszám ával az első, a népszaporo
dási indexével pedig az utolsó helyre ju to tt — sokat foglalkoztak az abortus-tör- 
vénnyel és annak tragikus következm ényeivel. M indszenty bíborosnak is nagy fáj
dalma, hogy a m agyarság ilyen eszeveszetten  pusztítja  m agát és sokszor felem elte 
m ár eddig is ez ellen figyelm eztető szavát. Em lékezetes, hogy m ár Bam bergban is 
k itért erre, sőt még a v ilághírű nem zetközi zarándokhelyen, Fatim ában se m ulasz
to tta  el, hogy e veszélyes bűn e lhagyására  figyelm eztessen bennünket.

A bíboros az elm últ vasárnap, 1973 február 18-án három  erősen elhatalm asodó 
bűn elhagyására kérte  a nem zetet, m iközben figyelm eztetett arra, hogy az öngyil
kosság, a m agzatirtás és a válás nagym érvű elszaporodása az egyesek kárhozatá
hoz és a nem zet pusztulásához vezethet. A szentm isén je len lévők  m egrendülve tá r
gyalták  a beszéd tartalm át és azt k érték  tőlünk, hogy az Életünk közölje a Pázm á
neum kápolnájában elhangzott szentbeszédet. — Íme a beszéd szövege:

Kedves Híveim!
M egindító a mai szent evangélium nak a 

közlése a családban uralkodó szeretetről 
és együttérzésről. Ha van  egy betegük, 
vagy m éginkább, ha él körükben egy b é 
na, a család m inden tag ja  körülveszi, m in
den lehetséges jóval elhalmozza. A  bénát, 
akiről az evangélium  szól, négyen  viszik 
nagy, szinte le írhatatlan  bizalommal az Űr 
Jézus elé. Az, hogy ágyban fekszik, mu
tatja , m ilyen tehetetlen. Az viszont, hogy 
négyen  viszik, m utatja  a nagy  szere tetet, 
m ellyel őt körülveszik. És m ikor m egtor
pannak és nem  sikerül őt Jézus elé tenni- 
ök, ak irő t tudják, hogy egyedül segíthet, 
akkor nagy  mentő gondolatuk tám ad: fel
cipelik a bénát ágyastul a lapos tetőre. 
O tt Jézus feje fölött k ibontják  a te tő t és 
aláeresztik  az ágyban fekvőt egyenesen az 
Or lábai elé.

Az Űr Jézus, aki a szívek és vesék  vizs
gálója, tud  és lá t m indent. Nincs szüksége 
arra, hogy a körülö ttünk  lejátszódó ese
m ényekből vagy  cselekedeteinkből ítélje  
meg, mi lakik  bensőnkben. A meleg, aggó
dó és segíteni akaró testvéri szerete t any- 
nyira m eghatja szent em berségét, érző 
szívét, hogy több jó t tesz velük annál, m int 
am it kérnek  és keresnek. Azok csak a 
teste t nézték, de ő a beteg lelkét is m agá
hoz öleli és azt m ondja a bénának: «Meg- 
bocsáttatnak, fiam, a te bűneid!» Óh, az 
Űr Jézus sohasem  kicsinyes, Ö m egérti 
m indig az em bert és bőkezű velünk szem
ben, ha h ittel és bizalommal fordulunk 
hozzá.

N ekünk is van  egy  nagy  bénánk; nem 
egy családból, hanem  m aga a nem zet
család a béna, a beteg otthon a csonka
hazában. V alósággal zuhognak m ostaná
ban ránk  szerencsétlen  nem zetünk sors
kérdései, ezért kell ism ernünk a teljes 
igazságot és ezért o lyan fontos a tisztán
látás.

A m últ esztendőben az egyik állam titkár 
otthon azzal próbálta  m egörvendeztetni a 
nem zetet, hogy a fejlődő országok között 
mi volnánk  a 28-adik. Ez persze annyit 
akar m ondani, hogy a nem zet m ostani v e 

zetői m egérdem lik az állam férfiúi Nobel- 
díjat. H át nézzünk bele abba a tükörbe, 
am it ők m aguk nyú jtanak  elénk a N em zet
közi Évkönyv 1970-es kiadásában. U tána 
mi csak egyszerű szám tani m űveleteket 
végzünk, hogy világosan lássunk.

Az öngyilkosság

M agyarországon, illetve csak a csonka- 
hazában 1966-ban 3011 volt. Ez je len t na
ponkint 8 és 1/4 öngyilkosságot. 1955-ben 
még öngyilkosabb volt nálunk Ausztria, 
N yugat-N ém etország, Svájc és Dánia. M ost 
m ár ezek egytől-egyik mind jobbak, m int 
mi vagyunk. A M illennium esztendejében 
a mai C sonka-M agyarországot alkotó te 
rületen  21 öngyilkos vo lt és ez a szám 
ugyanezen a terü leten  74 év m úlva 47-sze- 
resére nőtt.

V annak országok, ahol a m agyarorszá
gihoz képest elenyésző az öngyilkosok 
száma. Pl. a középam erikai M exikóban a 
százezer lakosra eső öngyilkosok száma 
csak 1,3, míg m inálunk 33,9, vagyis 15- 
szöröse a m exikóinak. A ztán itt van  Bul
gária, ahol a kim utatás szerint az em lített 
évben csak 1,8 százezerből az öngyilkosok 
száma; pedig ez is olyan rendszerben él, 
m int M agyarország. A nem keresztény  
Japán  is különb az öngyilkosság tek in te
tében, m int mi vagyunk, pedig o tt az ön
gyilkosok szám a általában m agas szokott 
lenni.

Mi ennek a szomorú ténynek  a m agya
rázata?

A nép, különösen a falu népe, jellegze
tesen  m egindult az öngyilkosság útján. A 
m agyar falunak egy évezreden keresztül 
a sa já t tulajdon, a sa já t föld vo lt a földi 
életcélja. Ism eretes, hogy a m agyar nép 
minden röghöz erősen ragaszkodott, am int 
ezt az éppen nem  dicséretes m esgye-perek 
elsokasodása is m utatta. És m ikor a felnőtt 
m ásodik nemzedék, a fiú követelte  apjátó l 
a jussát, m int ahogyan a tékozló fiú is 
követelte, a K ecskem ét-vidéki em ber azt 
szokta válaszolni: «Nem vetkőzöm  le ad
dig, amíg le nem  fekszem !»

M ély értelm ű szólás ez. M ost m ár le

vetkőzött s azért sietve lefekszik az ön- 
gyilkossággal. Ősi földjét e lve tték  tőle 
ak ara ta  ellenére, erőszakkal és terrorral. 
M egszűnt szám ára a korábbi földi életcél. 
A  fiatalság is lá tja  a falun, hogy ott szá
m ára nincs jövő. Ez a fiatalság nem szíve
sen lesz állam -cseléd a kolhozokban. O tt 
is hagy ja  a falut töm egesen és elköltözik 
a városokra ezzel a gondolattal: «Itt meg
halt az életcél, itt nem  maradok!#

És mi v ár m ost az aggokra? Tengődés, 
egyedüllét, a nagy  elhagyatottság . Azok 
m iatt a kolhozok m iatt ju to ttak  ebbe a 
szánalm as helyzetbe, m elyekről még ma is 
csak  annyit tud je len ten i a rendszer, hogy 
1/3-a úgy-ahogy megfelel, azonban a m á
sik 2/3 gyatra  és csak állam segéllyel lehet 
fenntartani.

És a válásokról

m it m ond pl. az 1967-es év? Ebben az esz
tendőben 25.078 válás vo lt M agyarorszá
gon. Egy napra esik 56 és 3/4 válás. Az 
első hely  a válások tek in tetében  a Szov
jetunióé. M eg is illeti. O tt 2,7 válás esik 
évenkint 1000 lakosra, nálunk 2,1. Mi v a 
gyunk a válások terén  ezzel a számmal a 
világon a m ásodik és m int ikertestvér 
karonfogva járunk  a Szovjetunióval a 
világon.

Ebben nem csak a fellendítő rendszer a 
bűnös, de bűnös az 1894. év  is, m elyben 
oktalanul, eszeveszetten, divatból lerom 
bolták  Szent István állam ában a szentségi 
házasságot és puszta szerződést állíto ttak  
a helyére. M ikor aztán negyedszázaddal 
ennek előtte az új világ m egérkezett, erre 
az 1894-re egy még lazább házassági ren 
delete t építettek, úgyhogy azóta a válások 
szám a szüntelenül nő, csak nő és egyre nő.

A m agzatirtás

a m agyar nem zet harm adik nagy baja — 
összefüggésben az öngyilkossággal és a 
válásokkal. 1968-ban 206.718 m agzatot öl
tek  meg Csonka-M agyarországon. Ez any- 
ny it jelent, hogy naponkint 566 és 2/3 
m agzatirtás történt. Szégyenpír van  az a r
cunkon, hogy a m agyar nép idáig süllyedt. 
Ezért sú lyosan felelős a mai iskola is. Elő
ször ugyanis elrabolták  a néptől a földjét 
és így  v ették  el a földi életcélt. (Nem a 
nagybirtok  vagy  az egyház földjének az 
e lvé te lé t panaszoljuk itt, hanem  azoknak 
a régebbi és új kisbirtokosoknak a k á ro 
sodását, akikre az Egyház áldását ad ta a 
földosztás után.) M ásodszor e lvették  az 
isko lákat és m egtették  azokat az ate ista  
nevelés fellegvárainak.

íg y  állo tt be az a helyzet, m ely m eleg
ágya le tt ennek a m ostani három  nem zeti 
bűnnek. Am ikor e lvették  a földet, az idő
sebb nem zedék nem  látta  céljá t az é le tnek  
s m ent az öngyilkosságba. A m ikor a fia
ta lok  e lhagyták  a falut, é le ta lkonyán  vagy  
betegségében nem  m aradt gondozója, tá 
masza, am it m egkaptak elődei a család
ban. Az idős szülők élete a körülvevő 
család  nélkül k ilá tásta lan  és sivár. Talán
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Mindszenty József bíboros
m árcius 19-én ünnepli népnapját és m árcius 29-én 81. születésnapját.

E kettős ünnep alkalm ából az Életünk szerkesztősége hálás szeretettel köszön
ti M agyarország bíboros-prím ását, aki szabad földre érkezése óta lapunk sorsát 
is állandóan meleg érdeklődéssel kíséri. Felbecsülhetetlen az az erkölcsi és szel
lemi tám ogatás, m elyben szüntelenül részesít bennünket. Különösen örülünk 
annak, hogy rendelkezésünkre bocsátja beszédeit és m egnyilatkozásait, m iáltal 
lehetővé válik, hogy szerény k ere tek  közt m egjelenő lapunk jobban résztvehes- 
sen olvasóink lelk iéletének elm élyítésésében és vallási m eggyőződésük erősí
tésében.

A hozzánk érkező levelekből lá tjuk , hogy olvasóink is tud ják  ezt a tényt ér
tékelni. Beszédes b izonyítékai ennek — a sok közül — Rábaközi M ária itt kö
vetkező sorai, abból a levélből, m elyet szerkesztőségünkhöz in tézett:

«A mi bíborosunk a 20. század apostola, példam utató jele, akinek hosszú élete 
szenvedésből és kereszthordozásból áll. Szinte azt kell gondolnunk, a gondvise
lő Isten  azért őrizte meg, hogy m ugm utassa hatalm át.

A m ikor otthon nem szabad még a nevét se  kiejteni, mi hazátlan  m agyarok 
vegyük körül nagy  szeretettel és ragaszkodással. ígérjük  meg, hogy nem  szü- 
nünk meg szándékára im ádkozni és a nagy világon m indenütt, ahol m agyarok 
szentm isére összejönnek, egyesítik  im áikat az övével.

K övetni akarjuk  példáját és hallgatunk ú tm utatásaira. M indenkor és minden 
helyen csak azt kéri tőlünk, m aradjunk hű m agyarok és a mai d ivatokért ne 
engedjünk keresztény  hitünkből és ne roppanjunk meg erkölcsi életünkben, de 
m inden igyekezetünkkel legyünk azon, hogy fiainkat és leányainkat is a tiszta, 
szent és hős m agyarok példáján  neveljük.

ígére te ink  m egtartása legyen névnapi és születésnapi ajándéka bíboros fő- 
pásztorunknak.»

el tud ták  volna viseln i ezek az öngyilkos 
ö regek az első csapást, a vagyonukból v a 
ló k iforgatást, ha  o tt m aradt volna házuk
ban és körükben  a gyerm eki tisztelet és 
a szülők iránti szeretet; ha az iskolákban 
tan íto tták  volna a T ízparancsolatot és 
benne ezt: Tiszteld a tyádat és anyádat! 
Ahol nincs tisztelet, elgondolhatjuk, mi 
jön  a helyébe!

És m ilyen silány sors v ár azokra a m a
gyar szülőkre, akik  elpusztítják  a gyerm e
ket, m egölik a sarjadó  életet. Ez a sötét 
bűn visszaüt, m int a bum eráng és ta lán  
m ajd éppen ez nyom ja az e lhagyott ö re
geknek a kezébe az öngyilkos fegyvert 
vagy  az akasztófa-kötelet, m ert sajnos, 
ezek a családot pusztító bűnök nem  füg
getlenek egym ástól.

Románia 1966-ban m egszüntette a sza
bad jára  engedett em berm agzatok irtásá t 
és ehelyett üldözőbe vette  az esküszegő, 
életírtó  orvosokat és bezárta azokat az 
éjjeli lokálokat, m elyeket évekkel előbb 
a családi házak helyett ép ítte te tt. M iért 
nem  követhetné M agyarország ebben a 
még keletebbre fekvő államot? M iért ta r 
tanak  fenn m inálunk m akacsul olyan álla
potot, am elyben az em bereknek nincs ked
vük  az élethez? És m iért nem  szüntetnek 
meg egy olyan törvényt, am ely lehetővé 
teszi a totális háború t a védtelen  em ber
m agzatok ellen? És m iért segítik elő poko
li eszközökkel a nővilág te ljes lezüllését?

Egy bűntöm keleg van  itt együtt és a 
Sátán végzi a m agvetést is meg az ara tást 
-is a lelkek kárhozatára  és a nem zeti e r
kölcsök pusztulására. Ez, sajnos, a helyzet.

A zért idézzük fel ta lán  ezeket a nagy 
nem zeti bűnöket, hogy kétségbeessünk? 
A zért, hogy le törjük  a lelkeket? Nem e- 
zért. Emelni szeretnők a lelkeket, m ikor 
szem ünk lá ttára  folyik ez az irtózatos és 
nagym érvű nem zetpusztítás.

A  14-15. század fordulóján Tim ur Lénk 
a m ongol földről lem ent Ispahánba. O tt 
hódíto tt és végül legyilko ltato tt 70.000 em 
bert, m ivel az a bolond gondolata tám adt, 
hogy gúlába rak a t 70.000 vérző fejet és 
azok hirdetik  piram isként az ő nagy  dicső
ségét. M ikor tovább vonult, Delhiben eszé
be ju to tt, hogy ez a levágott 70.000 vérző 
fej nem  elég az ő nagy  nevének  dicsőíté
sére  és akkor ott m egint k ivégeztetett 
százezernél több foglyot.

A  mai v ilág  állam rendszereiben is tá 
m adnak ilyen őrült gondolatok, m int aho
gyan a m agyar elre tten tő  példa is m utat
ja, ahol 170.000-nél jóval nagyobb a lem é
szárolt em beréletek  száma évente. (Nem 
is a történelm i M aovaíország terü letén , 
hanem  annak csak 28,5 % részében.)

O dahaza nem csak az állami, de az egy
háztól elrabolt iskolákból is k ikergették  a 
h ittan t, hogy gátlásta lanul és lelkiism eret
lenül h irdethessék  az ifjúság m egrontására 
a szabadszerelm et. A párto lt bűnös viszony 
bűn-gyüm ölcsének az elpusztítására a m eg
téveszte tt leányoknak  segédkezet n y ú jta 
nak. Ez a könnyelm ű m agatartás nem csak 
hátvéd  a tapasztala tlan  leányifjúságnak, 
de valóságos felhívás a bűnre és egyik 
előidézője a hatod ik  parancs körüli súlyos 
bűnök elharapódzásának. Szodoma se süly-

lyed t — úgy  gondolom — ilyen m élyre, 
m in t am ilyen süllyedés v an  ezen a té ren  
minálunk!

És mi ennek lá ttán  vádoljuk  az ateista  
állam rendszert, m ely különben szüntelen 
nagy lárm ával hirdeti, hogy m ilyen hum á
nus és m ennyire m indent az em berért 
tesz. U gyanakkor azonban lelkiism eretle
nül lesüllyeszti a m agyar ifjúságot és a 
régen tisztes és áldozatos m agyar anyákat 
az em beri színvonal alá. Soha a m agyar
ság ilyen m élyen nem  álllott, m int most 
az ő kezükben.

De el kell m arasztalnunk a m eggondo
latlan  anyákkal együtt, akik hajlandók 
felcserélni az édesanyai m éltóságot a kö 
zönséges nő rangjával, a lelketlenül köz
rem űködő orvosokat és az ún. népnevelő
k e t is. Sajnos, sok m indent kellene és le
hetne itt még mondani.

De ne csüggedjünk el!
Az evangélium i családhoz hasonlóan mi 

is Jézustól v á rju k  m indenekelőtt a béna 
nem zet-család fölsegítését. És m egteszünk 
m indent imával, áldozatokkal és nem  szű
nő figyelm eztetéssel azért, hogy a m agyar 
nép kiem elkedhessék szerencsétlen és bű
nös helyzetéből és v isszatérjen  az Isten 
törvényeinek  az ú tjára . M indenáron el 
akarjuk  hárítan i nem zetünktől a haragvó 
Isten  íté le té t: «Ti m ár nem  értitek  meg 
az evangélium ot, ti m ár nem  értitek  a m a
gyar történelm et, ti könnyelm űen m eg
szakíto ttá tok  a m agyar m últ áldozatos 
anyáival a kapcso lato t — ti m ár nem  
vagytok  többé az én népem. E lvetlek ben
neteket!

Ezt a nagy  veszély t kell elhárítanunk 
nem zetünktől. Ezért nem  szününk meg

im ádkozni és kérn i a történelem  U rát nem 
zetünkért. A mai szentm isét is e rre  a szán
dékra a ján ljuk  fel, de m inden egyes nap 
esengve kérjük  az Ür Jézust ezután is a 
szentm isében és a m indennapi közös csa
ládi im ádságban, hogy a m egtévedt, beteg 
lelkeket gyógyítsa meg. De elengedhetet
lenül szükséges az is, hogy velünk együtt 
az egész keresztény  m agyarság könyörög
jön  az Ür Jézushoz: V egye el tőlünk ezt 
a kárhozato t hozó és nem zethalált e red
m ényező kísértést.

H a pedig találkozunk m agyarokkal, óv
juk  egym ást a Sátán m agvetésétől és le
gyünk azon, hogy napról-napra egyre több 
m agyar tek in tse fe ladatának az ezeréves 
keresztény  hithez való m aradéktalan  visz- 
szatérést, m elyben hajdan  naggyá le tt a 
nem zet és am elynek segítségével fenn 
tud ta  m agát ta rtan i a történelm i v iharok
ban. Hiszen m ost m ár m arkolható, hogy 
m it é r az új gondolat. N incs más hit, m ely
re  építhetnénk, m int az evangélium  eszm e
világa. Mi csak az Ür Jézus szent nevére 
alapozhatjuk egyéni és társadalm i éle
tünket.

A hogy a mai szentm isében ott van, le
gyen ott szüntelen m indennapi im áinkban 
és m inden jó-igyekezetünkben a nem zet
nek sorsa. Szakítsunk meg m inden közös
séget a m ostani bűnös világgal és d ivatá
val, ami nem  más, m int a Sátán m agvetése. 
N agy és áldozatos szeretettel viseljük en
nek a béna nem zet-családnak gondjait a 
szívünkön és tegyük oda azokat ma és 
m indennap az o ltárra  az Ür Jézus elé. így 
rem élhetjük, hogy a Történelem  U ra le
hajo l ehhez az ezeréves keresztény nem 
zethez és nagy  jóságában  m egbocsátja a 
mi bűneinket is. Ámen.
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László István megyéspüspök 60 éves
Február 25-én ünneplte László István 

burgenlandi megyéspüspök úr hatvanadik 
születésnapját. Hatvan év  jelentős életál
lomás, fontos határkő az ember életében. 
A  születésnapon László püspök úr se a 
gratulációkra és méltatásokat zengő új
ságcikkekre figyelt fel, hanem elgondol
kozva visszatekintett az elmúlt évtizedek
re és lemérte az eredményeket. Elelmélke
dett azon, hová lettek a hosszú évtizedek, 
m elyek tanulással, ismeretgyűjtéssel kez
dődtek és folytatódtak munkával, alkotá
sokkal, emberek, intézmények vezetésé
vel, szervezéssel s ami a legfontosabb egy  
papi élet nem esedésével.

Amikor László püspök úr számot vetett 
az elmúlt évtizedekkel, az osztrák lapok 
melegen méltatták a burgenlandi egyház
m egyéjében kifejtett munkásságát és az 
azon túlsugárzó hatását egészen Rómáig. 
Mi is felsorolhatnék az általa alapított 
intézmények hosszú sorát és a nagyszerű 
épületeket, melyeken emléktáblák hirdetik 
László püspök úr érdemeit. Akik közelé
ben éltünk, tudjuk, hogy tevékenysége 
egyházmegyéjén túl egész Ausztria szá
mára jelentős. De kitüntette a római kúria 
is, mikor bevonta a laikus apostolság és 
az eayházogi reformok munkájába. A sok
féle intézményt és szervezetet, m elyek ke
retében a zsinat utáni idők szellemét igyek
szik egyházmegyéjében megvalósítani, mi 
is méltányoljuk, de mi mégis róla inkább 
mint a három népcsoport közötti kapocs
ról és főleg a magyar apostoli vizitátorról 
akarunk megemlékezni.

Csak pár kilométerre vonul el székhe
lyétől a vasfüggöny, melynek tőszomszéd
ságában ő három népcsoport között tartja 
az egyensúlyt; szolgálja az együttműkö
dést; kiegyenlíti az ellentéteket és meg
békélést teremt ott, ahol sokszor nagy az 
ellentét, a megnemértés és széthúzás.

László püspök úr születésétől hivatott 
erre a feladatra, ti. arra, hogy három nép
csoportot képviseljen, vezessen mint fő
pásztor. A burgenlandi egyházmegye egyik  
oszlopa, aki fejlődésének minden szaka
szában nagy szerepet játszott. Édesanyja 
horvát származású és ő maga is horvát- 
ajkú faluban nőtt fel, de tisztelettel és ra
gaszkodással őrzi hősihalott magyar édes- 
atvja emlékét. Ezért ő az ausztriai magya
roké is.

Pozsonyban született, de mikor az szlo
vákká lett, az özvegy édesanya elhagyta 
és az akkori Nyugatmagyarországon tele
pedett le és a mai Trausdorfban működött 
mint tanítónő. Édesanyja magyar nevelést 
kapott a soproni M egváltós nővéreknél és 
haláláig emlegette, hogy a soproni isko
lának köszönheti hitét és a keresztény el
vekhez való ragaszkodását. Ez tette arra 
képessé, hogy püspököt tudott nevelni 
az Egyháznak. Édesanyja hatása fiát majd
nem a 60-ik évig  elkísérte, csak tavaly 
szólította Isten magához. Püspök fia hat 
évtizeden át állt hatása alatt és szereteté- 
rek a középpontjában.

László püspök úr így  három népcsoport

nak is tagja és főpásztora, három nyelven  
tud híveihez szólni úgy, hogy mindegyik  
a magáénak érzi. Ezért is őt tette meg a 
Szentszék az ausztriai magyarok vizitáto- 
rának és most már több mint másfél év 
tizede érzi a magyarság főpásztori szere- 
tetét. Jelmondata szerint a «felebaráti sze
retet Egyházának® a kiteljesedéséért vál- 
laira vette ezt a nehéz munkát. László püs
pök úr támogatja az egész magyar katoli
cizmust; ismeri a problémákat jól a vas
függönyön innen és túl. A  magyar mene
külteknek és lelkészeiknek mindenkor e- 
redményes támogatója és atyai pártfogója.

E főpásztori élet határkövénél kifejez
zük őszinte jókívánatainkat és kérjük az 
egek Urát, hogy fizessen meg a gazdag 
múltért és adja áldását, bőséges kegyel
mét egy hosszú és eredményes jövő tevé
kenységre, hogy áldásos tevékenységéből 
minél több jusson nekünk magyaroknak 
is még hosszú évekig.

BUDAI MARGIT

MANNHEIM
Február 3-án Mannheim és környékének 

magyarsága farsangi estre jött össze. Étel
ben, italban nem volt hiány, a jókedvet ki
ki magával hozta. A mannheimiak önérze
tét nemcsak a több mint 50 km-re fekvő 
Karlsruheból jöttek növelték, akik harmo- 
nikásukkal nagyban emelték a jó hangu
latot, hanem egész különösen a mettlachi- 
ak, akik 180 km-t is még környéknek te
kintenek. Nem a világ kicsi, hanem Mann
heim és környéke nagy!

A  vendégek jól érezték magukat, a ren
dezőség elégedett volt és a termet rendel
kezésre bocsájtó ferences rend házfőnöke 
dicsérően nyilatkozott a magyarok példás 
viselkedéséről.

A mannheimi lelkészséghez tartozó ma
gyar katolikusok az elmúlt év  folyamán 
500 márkával járultak hozzá a kastli ma
gyar iskola internátusának bővítéséhez. A 
római Szent István Zarándokház fenntar
tásához 650 márkát utaltak át. A Formó- 
zában dolgozó magyar missziós atyák tá
mogatására 1600 márkát fizettek be.

— Syy —

ERDÉLYI IRODALMI ELŐ ADÓKÖRŰT 
SVÁJCBAN

Illyés Kinga marosvásárhelyi színmű
vésznő február havi előadókörútja során 
Baselban, Bernben és Genfben páratlan 
művészi készséggel székely népballadá
kat, erdélyi költők verseit és csángó nép
dalokat adott elő. Az előadásokat Szépfa
lusi István evangélikus lelkész, a bécsi 
Bornemissza Péter Irodalmi Társaság elnö
ke vezette be, amelyben ismertette a mai 
erdélyi, magyar írók életrajzát és munkás
ságát. A berni magyar táncegyüttes pedig 
székely népi táncokkal működött közre. A 
színvonalas előadást, amely a székely népi 
kultúra ismeretlen értékeit és az erdélyi

magyar költők legújabb verseinek javát 
mutatta be, a svájci magyarság nagy elis
meréssel és tetszéssel fogadta.

I. L.

«M i történt ?»
Kopogtak. «Tessék!» — Az ajtóban ő 

jelent meg. Csendesen csukta be maga 
mögött az ajtót. «Nem zavarom?» «Nem. 
Foglaljon helyet.* — «Tudja, — kezdte 
zavartan — talán most elítél, megvet ő- 
szinteségemért, d e __»

— ((Egyáltalán nem. Beszéljen csak 5- 
szintén, hallgatom!*

Hosszan, akadozva kezdte. Néha lopva 
rámtekintett, s mikor látta, hogy érdeklő
déssel figyelem  — folytatta.

Hagytam beszélni, nem szakítottam meg.
— « . . .  hát ez volt, s most hogyan és 

miként tovább?*
Szemébe néztem. ((Köszönöm, hogy el

jött, hogy volt erre ereje. Vártam magát.*
«Igazán!» — sugárzott az arca.
Aztán folytattam. Az életünk feladata 

nem kis erőfeszítést kíván. Egy egészen  
új távlatban, új dimenzióban való gondol
kodást. N e féljen azonban ettől. N agysze
rű lehetőség áll ön előtt. Üj energiaforrás. 
Ami kevésnek látszott eddig életében, 
most megsokszorozódik. Alakulni kell a 
kor igényéhez, de alakítani is a világ táv
latban való gondolkodáshoz. Határozott 
elvek tudatos valósításán keresztül ki
bontakoztatni értékeit. Felszínre hozni 
mindazt, ami érték. Kell, hogy élje a talán 
kevesek, az izek és szervek többlet életét. 
Vállalja ezt a munkát. Képes erre. Tudom. 
Én bízom a szemében felcsillant fényben, 
amelyet egy krisztusi örömben tovább 
kell adnia. Túl kell lépnie az átlag életen.

Ez még csak most Ígéret, kevesek előtt 
bontakozó valóság, — de már a holnap 
Ígéretének útja. Üj színt, tartalmat kell 
vinni, az emberek elé élni. Szeretetíorrá- 
soknak lenni. Az irgalom transzformátora
inak. Az egység kapcscsolóinak. Nem le 
het, hogy a vezetékben zárlat legyen. 
Biztosítékok legyünk egymás számára.

Start előtt áll. Minden lehetőségében a 
győzelem  várományosa. Küzdés és erő
próba vár magára. Ez a lelkiség egy új 
egyéniséget formál. Ez a szeretet és irga
lom világa, a nagyvonalú egybeépül és 
Krisztussal. Egységtörekvésünk követeli 
tőlünk a «teljes megújulást gondolkodá
sunk szellemében Krisztusban*. A kor hő
sévé lenni, — élet-, sors és iellemközös- 
séget jelent Vele. Vállalni az Ö életét. Ha 
V ele szenvedünk. V ele dicsőülünk meg.

Mikor elbúcsúzott, arcáról valami ki
mondhatatlan derű, béke sugárzott. Hal
kan mondott köszönetét —  s láttam, hogy  
az utcán utánafordultak az emberek, s cso
dálkozva ingatták fejü k et. . .

Nem sejtették, csak én tudtam, hoav mi 
történt, mi ment benne végbe. A kegyelem  
új lehetőséget fakasztott egy emberszív
ben __«s benne Krisztus gyökeret vert a
szeretetben*.

BALLA SÁNDOR
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Az élet könyvéből
A  KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK
Németországban:
Fábián Rita, Dr. Fábián Pál és Habány Rita 

leánya, 1973 jan. 4-én, Hameln-ben 
Zvara János, Zvara János és Janik Ilona 

fia, 1973 jan. 7-én, Stuttgartban 
Gosztonyi Diana, G. Szabolcs és Molnár 

Veronika leánya, 1973 február 11-én, 
Ludwigsburgban 

Selesi Roland Antal, S. Antal és Major 
Mária fia, 1972 dec. 9-én, München-ben

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 
Ausztriában:
Ft. Dr. Vaimár Géza, 48 éves, 1972 dec. 22.

Bécsben (R. beszámoló az Életünk-ben) 
Hochbaum W olgang, 7 éves, 1973 jan. 18., 

Wien-Floridsdorf-ban (autóbaleset)
Major Béla, 1973 jan 21-én, Kaiser-Ebers- 

dorfban 
Belgiumban:
W ass Zsigmondné szül. Bitler Erzsébet, 

73 éves, 1972 dec. 18-án, Wépion-ban

Kevesen ismerték, nem szerepelt a köz
életben, mégis egy példa arra, miért for
gatja Isten e világot keserű levében. A  
vásárhelyi orvos fia erős tehetség volt és 
vitte volna valamire a magyar életben, ha 
nem jön az összeomlás. Utána Amerikába 
vette útját és elég fiatalon meghalt W a
shingtonban, mégis úgy érzem, tartozom 
neki ez írással egy eset miatt, amely ma 
is világít emlékeim között.

A  háború alatt külügyi szolgálatba lépett 
és abban az időben nagy ritkán találkoz
tunk még. 1944 novemberében a minisz
térium éppen költözni készült nyugat felé 
s akkor láttam utoljára, mert kénytelen  
voltam segítségét kérni egy zsidó család 
érdekében. Ama napon a pápai követségen  
jártam, mert sikerült valami 150 pápai 
m enlevelet kapnom Angelo Rottától egy  
zsidó század részére. Már a kapunál vol
tam, amikor nagy darab férfi ragadta meg 
a kabátomat és kíntól gyötörve szinte vad 
erővel kényszerített, hogy meghallgassam  
és segítsek rajta. Az illető zsidó volt, 
munkaszolgálatos és engedély nélkül 
hagyta el a századát és a fájdalomtól té- 
bolyultan kapaszkodott belém.

Hiába magyaráztam neki, mennyire kell 
sietnem, mert az Ígéretem kötelez, az 
egész század vár rám és ha idejében nem  
érkezem, Németországba hajtják őket. A  
fájdalom tébolyában vergődő embert rá
vettem, kísérjen el és közben gondolko
dom, tudok-e valamit tenni érte. Buzgón 
kértem Kis Teréz segítségét és hamarosan 
a külügyi hivatalhoz értünk. Előtte két sor 
őrség is állt és a zsidóval együtt szó nél
kül igyekeztem  a bejárathoz, gondolván 
magamban, bátraknak áll a világ az ilyen  
őrült helyzetben. Egy karszalagos őrmes
ter azonban megállított és igazolásra szó-

Németországban:
özv. Németh Jánosné szül. Szohner Mária, 

80 éves, Ditzingenben 
Eötvös-Horváth Tibor, 37 éves, 1973 jan.

1-én, Wolfsburgban 
Pintér János, 24 éves, 1973 február 2-án 

Stuttgartban 
Sánta Jánosné szül. Klemensz Éva, 77 éves,

1972 dec. 10-én, Burgbernheim-ben 
Szórád Miklós, 80 éves, 1972 dec. 22-én, 

Münchenben 
Sinkovits László, 36 éves, 1973 jan. 25-én, 

Münchenben 
Arató József, 52 éves, 1973 január 30-án, 

Münchenben

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
Ausztriában:
Németh László és Kertész Ildikó,

1972 dec. 23-án, Traiskirchenben 
Németországban:
Sahin István és Boronás Kornélia,

1973 január 27-én, Stuttgartban 
Tárnok Ferenc és Bodnár Gyöngyi,

1972 december 23-án, Zürichben

lított föl. Azt hittem jogosan, végünk van 
és nyomban lelőnek helyszínen, amint ez 
akkor tekétória nélkül történni szokott. 
Mégis vakmerő lettem és megkérdeztem  
az őrmestert, milyen hadsereghez tartozik. 
Amikor honvédnek vallotta magát, még 
erősebb hangot használtam, mivel tartalé
kos tábori lelkész voltam, elővettem iga
zolványomat és kemény szóval érdeklőd
tem, mióta szokás a honvédségnél, hogy  
az őrmester igazoltatja a főhadnagyot. A  
jó fiú erre nagy zavarba jött, én meg v é 
dencemmel gyorsan besurrantam a kapun.

A föladat nem volt könnyű, mivel előző 
éjszaka hurcolták el szegény zsidó fele
ségét és anyját az óbudai téglagyárakból 
alakított gyűjtőtáborba, csak a kis fiúk 
maradt egyedül otthon. Arra kértem Cza- 
kót, hacsak lehet hozza ki a két nőt a 
táborból s azán rejtőzködjenek el, ahogy 
tudnak. Annyi bizonyos, eljárása teljes és 
gyors sikerrel járt, mivel másnap az em
ber eljött megköszönni, amit értük tettem. 
Sajnos, többet Czakóval nem találkoztam  
és nem tudom, miként sikerült neki e bá
mulatos huszárvágás. Szökésem jóval ké
sőbb történt, akkor is csak ritkán váltot
tunk levelet és nem jutott eszembe érdek
lődni nála, mi módon sikerült neki e nehéz 
művelet.

Bizony nagy kár, hogy annyira feledé
keny voltam s azért csonka marad e rövid 
emlékezés, amivel Czakó Józsefnek tarto
zom, de legalább így a nyilvánosság előtt 
köszönöm meg neki, amit életében elmu
lasztottam. Ez is a keresztény szeretet 
nagyszerű ténye volt abban a földi pokol
ban, amely akkor mindenfelé dühöngött. 
Fogalmunk sincs róla, mennyi hasonló 
eset fordult elő abban az időben, a hősies
ség csodái és mind feledésbe mennek, mert

nem akad jóformán senki, aki szakszerűen 
gyűjtené a rengeteg adatot, hogy megmu
tassa a világnak, mekkora jóságra képes 
a keresztény hit mindazokban, akik bátran 
és okosan szembeszállnak az egész kör
nyezettel, amelyen a bomlott zsarnokság 
uralkodik. Ez a mű lenne az új arany
legenda, századokra szóló tankönyv a jó
ság hatalmáról, mert kitűnik belőle, milyen 
nagyszerű tud lenni az ember, ha a szív  
parancsát követi.

VARGA LÁSZLÓ SJ

A magyar if jakhoz
írta: Petőfi Sándor

Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs
virága?

A vvagy virág vagy te, hazám ifjúsága?... 
Jaj az olyan kertnek,
Jaj még annak is, mert megverte az Isten, 
Ahol, mint ti vagytok, magyar ifjak, ilyen  
Virágok teremnek!

Felhő alakjába lelkem átöltözik,
Úgy száll a hon fölött nyugattól keletig 
Sötéten, csendesen;
Ha volna mennyköve, mint van a felhőnek, 
Csapásitól, ifjak, sokan hevernétek 
A port, élettelen.

Mert ti az életet meg nem érdemlitek,
Egész nagy csillagok voltak őseitek,
És ti? csak parányok!
N e adja a balsors, hogy e szegény haza 
Bajában reátok szoruljon valaha...
Ti meg nem ónátok.

Szivetek mindig-nyilt-ajtajú palota, 
Tódulnak, tódulnak seregestül oda 
Víg, zajos vendégek;
Garázda népséggel telik meg a terem,
S ezek között helye nincs az örömtelen 
Honfiérzeménynek.

Sziveteknek alig marad egy szöglete,
Ahol titkon magát pók gyanánt szövi be 
A  hazaszeretet,
S ez is csak addig van, míg jön az önérdek, 
És azt javasolja, hogy lesöpörjétek,
Mint hitvány szemetet.

Oh mily gyöngék vagytok! kiknél a
hazának

Fénye nem ér annyit, mint a hiúságnak 
Múlandó csilláma.
Oh mily gyöngék vagytok! nap süthetne

rátok,
S e helyett kis lámpa, m elyet körülálltok, 
Nyomorú kis lámpa.

Szent hazaszeretet, mibe mártsam toliam? 
Hogy dicső képedet híven lerajzoljam,
Oly híven, oly szépen,
Hogy megbűvöld, ki rád szemét fogja

vetni,
H ogy örök tanyára tégy szert valamennyi 
Magyar kebelében.

Ti bálványimádók, hiúság rabjai!
Jertek, gyilkot fogok szivembe mártani,
Hadd feccsenjen vére
Szét fejeitekre . . .  tán sikere leszen.
Tán megtértek tőle . . .  jertek hozzám ezen 
Üj keresztelésre!

Czakó József emlékére
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Egyenlők és egyenlőbbekA munka keresztény szemlélete

Az em ber é le tének  je len tős részét m un
k á ja  tö lti k i és határozza meg. A m unka 
fáradalm ai, kellem etlenségei, de örömei is 
nagy befolyással vannak  az em ber életére, 
szem élyiségére. M unkánk által állandóan 
é rtékeket term elünk, legyen az szellemi 
vagy  anyagi érték, m ely nélkülünk nem 
jö tt volna létre. Ilym ódon járu lunk  hozzá 
a rendezett és békés közösségi élethez. A 
gyárakban, az üzem ekben, az irodákban, a 
háztartásban, a kórházakban és a szántó
földeken m indenütt azért folyik a munka, 
hogy az élet elviselhetőbbé, emberibbé, 
kényelm esebbé váljék . A m unka tehát 
közrem űködés a term észet átalakításán, a 
világ építésén, részvétel Isten terem tő m ű
vében. A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy 
a terem tés nem  fejeződött be, hiszen Isten 
állandóan fenntartja  és korm ányozza a 
világot, am ely nem  más m int folytonos 
terem tés, am elyben Isten m unkatársaiként 
valam iképpen mi is résztveszünk. Nem 1 
csak az erdő Isten alkotása, hanem  a v á 
ros is, m ert azt a terem tés koronája, az 
em ber ép íte tte  fel. Amit az em ber alkot, 
végső soron Isten terem tői műve.

A  m unka m ásodik nagy értéke, hogy 
egyesíti az em bereket, m ert a term észet 
átalakításán, a v ilág  felépítésén végzett 
közös m unka kapcsolatot, szolidaritást lé 
tesít em ber és ember, nép és nép között. 
De azért is, m ivel m unkánkkal m ásoknak 
szolgálunk. A szabó, a kereskedő, az épí
tész, a rakodó m unkás stb. m ásokat ruház, 
táplál, védelmez, m égha szem élyesen nem 
is ism eri azokat, akiknek szolgálatot tesz. 
Az egész társadalom  sem. más,, m int köl
csönös szolgálatok bonyolult rendszere. De 
ezt a szolidaritást állandóan ébren kell 
ta rtanunk  m agunkban, tudatosítanunk kell, 
nehogy m unkánk gépies legyen, az em ber 
elöm egesedjék, a világ lélektelen  falansz
terré  váljék, am ely a technicizm us ko rá
nak igen nagy  veszélye.

Nézzünk csak körül szobánkban: ha a 
falat szemlélem, az építészre, a kőm űves
re, a festőre kell hálásan  gondolnom, aki 
azt m egtervezte, vere jtékes m unkával k i
vitelezte; a bútorok az asztalos és kárp i
tos m unkáját dicsérik. Az itt álló díszes 
vázán is rengetegen dolgoztak, m iután a- 
íiyaga a földből k ikerült. De ugyanígy  a 
legkisebb tá rgy  is: pl. ez a könyv, am ely 
•slőttem fekszik, az író, a pap írgyári m un
kás, a szerkesztő, a szedő, a könyvkötő 
összm unkájának gyümölcse, akik  sokszor 
több világrészről kerülnek ki. Házunk 
megépítésén, nyugodtan m ondhatjuk, tíz
ezrek dolgoztak. De sokszor a mi m un
kánk is tízezrek szolgálatát jelenti. így  te 
hát az em beri m unka az em beri együvé- 
tartozás egyik legfontosabb eleme.

De még valam it je len t a m unka keresz
tény szem lélete. M unkánk által növünk 
bele az örökkévalóságba, m ivel a m unka 
és az ezzel kapcsolatos szolidaritás által 
válunk em beribb em berré, é le tünk  pedig 
e szeretetszolgálat által értékesebbé, ne
mesebbé, egyetem esebbé. M ert em beri sze
m élyiségünknek ez a közösségi k iteljese-

Az ember megpróbálkozott már sokféle 
államformával. Korunk a demokráciával 
jegyezte el magát. Ebben látja az ideális 
államrendet, ettől reméli vágyainak meg
testesülését, a szabadságot, jogot, rendet 
és a törvény előtti egyenlőséget, s minden 
gondjának-bajának orvoslását. A  demokra
tikus államberendezkedés kétségkívül sok  
jót hozott, de — a mélyebben látók és  
gondolkodók mindjobban látják és tapasz
talják azonban hiányosságait, gyengesé
gét, tökéletlenségét is: a szabadság köny- 
nyen szabadosságba csap át, ha az ember 
maga nem rakja magára az önfegyelmezés 
önként vállalt korlátait; a demokratikus 
jog és egyenlőség rendszerét, megfelelő 
védelem  hiányában, könnyen kisajátíthat
ja egy-egy szélsőséges kisebbség a maga 
hasznára és a demokratikus államrend 
megbontására; de még a törvény előtti 
egyenlőség is mintha csak papíron volna  
meg, mert gyakorlatban, azaz a minden
napi életben egészen mást tapasztal az 
ember. A régiek e tapasztalatukat egy  
keserű és minden nyelvben élő mondás
ban örökítették meg, mely így hangzik: 
«Egyik holló nem vájja ki a másik sze
mét!® Ezt bizonyítja az alábbi történet is.

Valaki autóbalesetet okozott. Pártbaráti 
körben vidám iszogatással töltötte el az 
estét és útközben, hazafelé menet autójá
val nekihajtott a másiknak. Bár a másik 
fél súlyosan megsérült, ő lelki nyugalom
mal folytatta útját a prominensek negye
dében lévő bungalowja felé. Az ügy jogi 
része teljesen világos: baleset színhelyé
nek bűnös elhagyása. Erre a BTK súlyos 
büntetést helyez kilátásba, az autóvezetők 
etikájában pedig egyenesen a legsúlyo
sabb bűnök egyikének számít. A bírósá
gok különös szigorral járnak el az ilyen  
tettessel szemben. Legalábbis normális kö
rülmények között. Vannak azonban kivé
telek is, mint éppen a mi esetünkben, ahol 
egy Frankfurt környéki város volt főpol
gármesteréről van szó. Mert hát vele tör
tént meg a fent vázolt kínos eset. A bí
róság előtt azután a volt főpolgármester 
úr megható mesét tálalt fel. A baleset 
után, — mondta — sokk-állapotban volt, 
no meg attól is tartott, hogy ő is m egse
besült a baleset következtében. Az igaz
ságszolgáltatás urai, ott a bírósági terem
ben, lássák tehát be, hogy számára nem  
volt más választás, minthogy olajra lép
jen. S akárcsak évekkel ezelőtt a nürn
bergi államügyésznél, akit hasonló eset 
miatt helyeztek vád alá, de aki orvosi bi
zonyítvánnyal is tudta igazolni a sokk
állapotot, — a magas bíróság itt is kegyes 
volt és belátó. Az egykori főpolgármestert 
fölmentette a baleset színhelyének bűnös 
elhagyása vádja alól és csak gondatlan-

dése alakítja , form álja ki örök boldogsá
g u n k a t  M unkánk é rték e  és érdem e nem 
vész el, örökké fennm arad és el nem  múló 
dicsőségünkké válik.

IKVAY LÁSZLÓ

ságból okozott súlyos testi sértés miatt 
ítélte el 600.— DM pénzbüntetésre.

N agy volt erre a felhördülés országszer
te, de méginkább, amikor az újságok a 
kísérőjelenségeket is szellőztették. A pro- 
minens-bungalowban megjelent balesetet 
kivizsgáló rendőrök «elfelejtették», vagy  
nem látták szükségesnek, hogy volt főnö
küket előállítsák vér-, helyesebben alko
holvizsgálatra. S alig csukták be maguk 
mögött a bungalów ajtaját, megjelent u- 
gyanott a helyi rendőrfőnök, hogy «emberi 
érzésből segítségét ajánlja fel» (— így, a 
volt főpolgármester a bíróság előtt). A  
mentségére felhozott baleseti sokk és a 
saját sebesülése miatti aggodalom nem is 
szerepel a rendőrök által felvett jegyző
könyvben. Ez a verzió már egyedül csak 
a bírósági tárgyaláson került elő a kapott 
«emberi érzésből fakadó segítés® követ
kezményeként.

Ezek után tényleg nem lehet csodálkoz
ni, hogy nagy volt a megbotránkozás és a 
jogos felháborodás. Nem, mert a volt fő
polgármester játszi könnyedséggel kike
rült a csávából, hanem mert a jogot és 
igazságot ilyen arcátlan módon meghami
sították. A bűncselekmény ugyanis bűn- 
cselekmény, akárki követi el. Egy közön
séges, névtelen halandó nem úszta volna 
meg a dolgot ilyen könnyen, sőt, egész 
biztosan alaposan elverték volna rajta a 
port. De egy államügyész, vagy egy fő
polgármester, az kivétel! Egy jóbarát, aki 
mellesleg orvos, kiállít egy bizonyítványt 
a sokk-állapotról, és ki az, aki az ellen
kezőjét be tudná bizonyítani?! Egy hason
ló jóbarát, aki m ellesleg a helyi rendőrség 
főnöke, «emberi érzésből® jogi tanácsokat 
ad (kérés nélkül is!) — és az emberi kap
csolatok útvesztőjében, meg a paragrafu
sok tekervényeiben máris elvérzik az igaz
ságosság.

Nemrég írta valaki hazulról: protekció 
nincs többé, csak szocialista összekötteté
sek. A  demokráciában ezt így mondjuk: 
kéz kezet mos; vagy: «Egyik holló nem 
vájja ki a másik szemét!

Mi számunkra a tanulság mindebből? 
Talán az, hogy a törvény előtti egynelő- 
ség mégsem olyan valami, ami automati
kusan együtt jár a demokráciával. Ennek 
és sok minden más Ígéretnek a m egvaló
sítása, sok emberi problémának a megol
dása nem az államformától, egy demokra
tikus államberendezéstől, hanem egyedül 
polgárainak lelkületétől függ. A legeszm é
nyibb államforma is csak annyit ér, mint 
amennyi készség és jóindulat van polgárai 
lelkében a kitűzött eszmények és nemes 
célok m egvalósítása iránt. S a legjobb, a 
legeszményibb államrend sem tudja nél
külözni az embert, a keresztény embert, 
aki Isten előtti felelőssége tudatában vál
lalja a jog, az igazság és a szabadság 
megvalósítását saját önzése és rosszul ér
telmezett egyéni érdekei ellenére is.

MEGYESI ANDRÁS
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*0*t éve folyik az írek véres vitája
Észak-Irországban az elm últ év  végén 

az angol hadsereg közegei m egállap íto t
ták, hogy az IRA, az ír  Republikánus H ad
sereg illegális terrorszervezete szovjet e re 
detű fegyverekkel rendelkezik. Az IRA be- 
je lenette : a jövőben még több ilyen g y árt
m ányú fegyvere lesz.

Ezekkel a fegyverekkel em bereket ölnek 
s a tá jékozatlan  szemlélő még mindig 
egykönnyen úgy véli, hogy keresztények 
fordítják egym ásnak fegvereiket s Észak- 
Irországban vallásháború folyik. Ezt az 
általános hiedelm et azonban a problém a 
alaposabb vizsgálata cáfolja, s jó llehet 
kato likus és protestáns szem benállókról 
szól a k rónika nap m int nap, az igazság 
az, hogy az északírországi véron tás domi
náló oka és eleme nem  a vallási kérdés, 
nem  felekezeti versengés, hanem  tö rténel
mi okokban gyökerező hatalmi, társadal
mi, szociális, sőt, csaknem  osztályharcos 
ellentét.

A problém a történelm i m agva: a brit 
sziget uralm i vágya az ír sziget, a «zöld 
sziget® felett. A 17. században — éppen a 
je len leg  Angliához tartozó U lster ta rto 
m ányban — a b rit politika azért ritk íto tta  
a katolikusok sorait, m ert ők vo ltak  a 
függetlenségi tö rekvések  legelszántabb hor
dozói. Ezek  e re jé t akarták  korlátozni az- 
zalpTiogy a brit szigetről kü ld tek  á t te le 
peseket. Szegény skót presbiteriánusok és 
Cromwell katonái vo ltak  az új betelepü
lök, akik nagykiterjedésű  földeket kaptak  
és ilym ódon m eggazdagodtak, uralkodó 
réteggé váltak. A te lep ítésnek  gyarm ato
sító jellege volt: egy  a szigeten kívüli ha
talom  küldött egy  felsőréteget, am ely kor
m ányozta a kelta  őslakosságot. Itt van a 
mai konfliktus eredete s az akkor k ia lak í
to tt helyzet lényegében ma is érvényes: 
a harc kelták  és angolszászok, helo ták  és 
urak  között folyt.

Ehhez já ru lt a kétség telen  felekezeti 
megoszlás, a katolikus-protestáns különbö. 
zőség, de ez csak harm adik és nem  a leg
fontosabb elem e a szem benállásnak. Nem 
vallásháború  folyik ma sem, hisz nem  h it
té te leken  vitatkoznak, a szenvedélyeket 
nem  valam ely  vallási dogm a szítja, m int 
ahogy szervezetileg sem egyik vagy  m ásik 
felekezet egyházi organizációja ta rtja  fenn 
a konfliktust.

A
ö tö d ik  esztendejébe lépett a véres vita, 

am ely kezdetben polgárjogi m ozgalom ként 
indult, jogos politikai és szociális köve
telésekkel. 1968-ban a polgárjogi mozga
lom a «katolikus» lakosság egyenjogúsá
gá t akarta  elérni. U lsterben a lakosság 
kétharm ada «protestáns», egyharm ada «ka- 
tolikus». De a problém a itt sem  a  h itva l
lásban van, hanem  abban, hogy ez az egy- 
harm ad a szó legszorosabb értelm ében 
politikai kisebbség: a választó i tö rvény  
olyan, hogy a k isebbség soha nem  ju tta t

hat a parlam entbe kellő  számú képviselőt, 
ennek folyam ányaként nincs politikai é r
dekképviselete. Érdeke pedig volna elég, 
m ert nem csak kisebbség, hanem  — ez a 
szegény népelem . A nyagi boldogulásának 
m esterséges akadályai vannak: ők végzik 
a nehéz m unkát a kevesebb bérért. H ar
m adik nagy sérelem : a lakástörvény, a- 
m ely akadályozza a lakásviszonyok egész
ségesebbé té te lé t . M égpedig éppen ez a 
kisebbségi népelem  volna legjobban rá 
szorulva nagyobb lakásokra, m ert ez a 
szaporább. A  «katolikusok» körében n a 
gyobb a gyerm ekáldás, a gyerm ekek v á l
lalása. Ez ism ét politikai-hatalm i követ
kezm énnyel já rh a t: a szám szerű k isebb
ségből idővel többség lehet, de legalábbis 
k iegyenlítődik az arány. A szám szerű nö
vekedés pedig a k isebbséget alkalm assá 
teszi egyenjogúsága k iharcolására, az e- 
gyenjogúság fokozódása viszont a tö rté 
nelm ileg privilegizált réteg  k iváltságainak 
lefaragásával és végső fokon elvesztésével 
jár. A «protestáns» túlzók ezt a fejlődést 
akarták  m egakadályozni, am ikor az 1968- 
as polgárjogi mozgalom ellen ag itá ltak  s 
a m érsékelt, bölcs, és reform barát u lsteri 
m iniszterelnököt, sa já t em berüket, Terence 
O' Neill kap itány t m egbuktatták.

A zóta a «sátáni körforgás® egyre ta rt s 
évről-évre több áldozatot követel. 1969- 
ben 13 halo tt volt, 1970-ben 20, a rák ö v e t
kező évben 173, tavaly , 1972-ben m ár 467. 
V isszatekintve az is m egállapítható, hogy 
a terror, illetve a halálos áldozatok növe
kedését ké t intézkedés csak fokozta. Az 
egyik: 1971 augusztus 9-én a hatóságok 
elrendelték  az előzetes őrizetbevételt; en 
nek  rakció jaként a «katolikus» te rro r vált 
aktívabbá. A m ásik: 1972 m árcius 24-én az 
u lsteri parlam ent és korm ány helyett Ang
lia ve tte  á t a főhatalm at; ennek következ
m ényeként viszont Belfastban összeom lott 
a m érsékelt unionisták befolyása és a «pro- 
testáns» radikálisok fegyveres organizá
ciói m egindították az ellen-terrort, épp 
akkor, am ikor a b rit haderőnek m ár-m ár 
sikerü lt az IRA-t elszigetelni a «katolikus» 
lakosság körében is.

In ter duos litagantes tertius gaudet, — 
és ez a harm adik  a k é t küzdő között m in
den szabadság ellensége, a Szovjetunió. A 
szovjet fegyverek nem  véletlenül k e rü l
n ek  Észik-Irországba, s az sem véletlen, 
hogy az IRA legradikálisabb elemei között 
egyre több a m arxista ideológia m egszál
lottja. Az a vélem ény se ritka, hogy bizo
nyos v ilágpolitikai erőknek  jól jön, ha 
Ulster, az u lsteri problém a Anglia «Viet- 
námja» lesz, s e nagy dem okrácia é le tere
jé t évről-évre jobban igénybe veszi, s e r
kölcsi-politikai tek in té lyé t egyre jobban 
m egtépázza.

Londonnak és D ublinnak — és a szabad 
v ilágnak — em inens érdeke, hogy m egta

lá lja  a problém a közös m egoldását. Erre 
vannak  is biztató jelek, H eath és Lynch 
m iniszterelnökök legutóbbi találkozója 
m eglehetősen konstruk tív  volt. Ezenkívül 
van a kérdésnek  egy fontos aspektusa: 
N agybritannia és az ír  K öztársaság egya
rán t az Európai Közös Piac tag ja  lett — 
a kérdés európai kérdés, s a nagyobb ha
zába való közös beintegrálódással ki lehet
ne húzni a problém a m éregfogát. A polgár
jog i mozgalom kívánságait te ljesíten i kell, 
a  20. század integrálódó Európájában nem 
tartha tó  fenn a m ásodosztályú állam pol
gárok anakronizm usa. És ahogy a két ős
ellenség, Franciaország és N ém etország 
m egegyezéssel, a népakara t k iny ilván ítá
sával rendezte az oly viharos Saar-vidéki 
kérdést, U lster problém ájának is lehet 
európai szellemű megoldása.

CSONKA EMIL

Hegedűs László honfitársunkat hátgerinc 
tö réssel operálták  s ennek súlyos követ
kezm ényeképpen m ajdnem  teljes mozdu
latlanságban kell élnie. Szeretettel a rra  
kéri olvasóinkat, hogy küld jenek  szám ára 
használt bélyegeket. így  reméli, hogy kap
csolatot ta lá l a külvilággal, m agyar hon
fitársakkal, de a bélyegek csekély  jö v e
delem hez is hozzájuttatnák. A  szerkesz
tőség figyelm ükbe a ján lja  kérését. Címe: 

Mr. L. Hegedűs, 14 Grand Rue,
42400 - Saint-Chamond (Francé)

MISSA SOLLEMNI

B eethoven-hangversenyen 
a M átyás-tem plom ban 
1952 novem berében

Kegyetlen idők megtört fénye 
borongott az ódon szentegyházban, 
kopott, meggyötört ember-lények 
üdültek Beethoven-hozsannában.

Egyik padban szomorú asszony 
ült, mellette szép kékszemű kislány.
Arca csupa gond, miből szabjon 
ruhácskát és miből élnek eztán.

A KYRIE moll hangon könyörgött, 
halk futamokban pengett a hárfa.
A GLÓRIA dobszóval dübörgött 
szárnyaló sze íjfi harsonába.

A kislány egyre csak a kórusra nézett, 
szinte belepirult mirtusz-arca, 
nefelejcs szemében muzsika igézet, 
szöszke fejét az ütemre ringatta.

Halhatatlan mestere minden időknek, 
zenédben feloldódott e tiszta lélek, 
az égből most boldog m osollyal szemléled 
ezt a nagy sikerét örökszép misédnek.

Laborcy Alfréd
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Kovács Sándor szombathelyi püspök
1893 -  1972

Kovács Sándor szom bathelyi m egyés
püspök életének 80-ik, papságának 58-ik, 
püspökségének 29-ik évében Budapesten
1972 decem ber 24-én reggel a halo ttak  
szentségével m egerősítve, hosszas, de pél
dás türelem m el v iselt súlyos betegség után  
az Úrban csendesen elhunyt.

K ecskem éten született 1893 jún. 11-én. 
U gyanott végezte gimnáziumi tanulm á
nyait a p iaristáknál. A teológiát V ácott 
kezdte, m ajd az A ugustineum  tag jakén t a 
Bécs-i egyetem en folytatta. Pappá szente
lése 1915 okt. 14-én volt. Két év  m úlva 
m ár a püspöki aulában kapott beosztást, 
1928-ban pedig szülővárosának, K ecske
m étnek le tt plébánosa. Lelkipásztori m un
k á já t egyházi felettes hatósága elism erés
sel honorálta: ham arosan c. apát, főespe
res, m ajd pápai p relátus lett.

K özvetlen az első ném et m egszállás előtt, 
1944 márc. 17-én XII. Pius pápa szombat- 
helyi püspökké nevezte ki. U gyanakkor 
le tt M indszenty József veszprém i és H am 
vas Endre Csanádi püspök. A zavaros hely
zetre való  tek in tette l azonnal küspökké 
szentelték  őket, így Kovács Sándor márc. 
25-én foglalta el szom bathelyi püspöki 
székét. Jelm ondatává ezt a szentpáli igét 
választo tta : «Evangelizare investigabiles 
divitias C hristi — Hirdetem  Krisztus fel
foghatatlan  gazdagságát.* Első körlevelé

»>ár ez a beszámoló tulajdonképpen, — 
befejezését illetően m ár az idei m unka
évre esik, — mivel az 1972-es év utolsó 
cserkészesem énye volt, — em lékezzünk 
meg m ár itt róla . . .

A tavalyi, kem ateni téli tábor vidám 
napjai, em lékei, úgy látszik, sokakban 
m egm aradtak, m ert az idei «Téli táborra» 
a tavaly i létszám  «duplája» je le n tk e z e tt... 
A kerü letnek  ilyen magas létszám ú téli 
tábora még soha nem  volt! Hiszen 87 fő
vel elindulni, 6 országból összejönni, 2257 
m éteren sielni m ár maga nem kis te ljesít
m ény . . .  és ha ehhez még a kísérő 28 ta 
gú szülői «különítményt» is számoljuk, 
115 főre kell a résztvevők szám át k ijav í
tani. A Dolomitok déltiroli részének ked
ves falucskája — Bruneck városa m ellett
— volt idén a «Téli tábor» színhelye. Két 
nagy házat béreltünk ki erre a célra: a 
leányoknak a «Pension Ploner», míg a fi
úknak a «Pension Trayle» szolgált támasz- 
ponttul. Sajnos, a ké t ház nem volt köz
vetlen egym ás m ellett s így bizony az esti 
szabadidő kihasználása a közös együttlé tre  
csak részben volt lehetséges «helyszűke»
m iatt. No meg: ké t p en z ió__két konyha!
(Két szakács) És míg a leányoknál este 
bécsiszelet volt, a fiúk húsos m akaróniban 
keresték  a húst. Persze ez nem volt min
dig így, s csak a «rosszmájú» fickók szí
nezték ki a szerintük «éhező» fiúk hely

ben bejelen tette , hogy egyházm egyéje 
papságának spirituálisa akar lenni.

M ikor a háború  borzalm ai rázúdultak  az 
országra, Szom bathely sem kerü lhette  el 
sorsát. 1945 márc. 4-én bom bák hullo ttak  
a székesegyházra, m ely kívül-belül súlyos 
sérü léseket szenvedett. A nép könnyekkel 
adózott, lá tva  a gyönyörű székesegyház 
póto lhatatlan  veszteségeit, Kovács Sándor 
azonban azonnal m eghirdette az ú jjáép í
tést. Szava lelkes v isszhangra ta lá lt hívei 
körében és az ú jjáép ítés oly gyorsan ha
ladt előre, hogy a helyreá llíto tt székes- 
egyházat M indszenty József hercegprím ás 
1947 szept. 7-én felszentelhette az egész 
m agyar püsköki karnak  és százezres hívő 
töm egnek jelenlétében.

1968-ban súlyos m űtéteken esett á t a 
m egyéspüspök, m elyeket szerencsésen á t
vészelt s ú jra  á tvehette  egyházm egyéje 
vezetését. A II. V atikáni Zsinat minden 
ülésszakán résztvett s annak liturgikus 
reform jai vég reha jtására  felállított O rszá
gos Liturgikus Tanácsnak ő le tt az elnöke. 
Jelen tős m unkát végzett ebben.

Kovács püspök kiváló szónok hírében 
állott. 1965-ben «Isten embere# címmel 
adták ki válogato tt beszédeit. Cikkei az 
az Egyházi Lapokban és Eucharisztikus 
É rtesítőben je len tek  meg.

z e té t . . .  Viszont, ha a fiúknál volt jobb a 
koszt, m ásnap a leányok panaszkodtak a 
nem fogyókúrázók szám ára rendelt ételre. 
De hát a síelés m indent pótolt! —  Igaz, a 
környéken  nem volt hó . . .  no és erre? . . .  
m inden sielő az egész környékről hozzánk 
jö tt sielni! V olt is a csúcson töm ege az 
em bereknek. Persze nekünk is ju to tt a 
hóból. S Leventebá vezetésével, Karcsibá, 
Emese, Judit, Laci, Évi segítségével tanu lt 
a társaság sielni. Sok vidám ság, nevetés, 
bukdácsolás és esés ta rk íto tta  a napokat s 
adott vidám  hangulatot az estéknek.

A vidám  Szilveszter, kedves esti mó
kák, éneklések, no meg a tánc bizonyára 
sokakban kedves em lékként élnek még. 
Ezt b izonyítják  az azóta befutó levelek, — 
köszönve, hogy ők is o tt le h e tte k ! . . .  Sok 
kedves új arco t láttunk, új bará tokat sze
reztünk! A «svédek» nem  kis áldozattal 
jö ttek  és m entek . . .  s Solym ár atya veze
tésével szerencsésen haza is értek  Stock
holmba! Kanadából M edgyessy Krisztina 
és Bolla M argit lá togatta  meg a «Téli 
tábort»! ö rü ltü n k  a kedves torontói ven
dégeknek! — De m eglátogatta a tábort a 
kastli gimnázium leánycsanatának  parancs
noknője, Sr. Szücs D onatilla nővér, aki ké t 
kedvesnővérrel érekezett oda. De ott volt 
Kardos Pistabá, a kastli fiúcsapat h. pa
rancsnoka is családjával, — nem is be
szélve a cserkészszülők nagy  szám áró l!. .

Főpásztori életm űvének elism eréséül az 
az egyházm egye papsága és hívei szere
te tte l köszöntötték a Püspök A tyá t 1965- 
ben aranym iséje és 1969-ben 25 éves püs
pöki jubileum a alkalm ából.

A  II. V atikáni Zsinat rendelkezésének 
szellem ében 75-ik életévéhez közeledve, 
1968 máj. 25-én a szom bathelyi egyház
m egye korm ányzásáról lem ondott, amire 
egészségi állapota is éppen elég okul szol
gált. VI. Pál pápa elfogadta a lem ondást 
s 1972 márc. 23-tól m int nyugalm azott 
m egyéspüspök é lt Szom bathelyen halálá- 
nig, de az Országos Liturgikus Tanács El
nökségében lem ondása u tán  is m egm aradt.

Befezezésül sa já t szavait idézzük, m e
lyeket 1972 márc. 23-án, egyházm egyéje 
átadása nap ján  in tézett a Szom bathelyi 
Székeskáptalan ünnepi ülésén a je len lé
vőkhöz (az első sorok egy katolikus költő 
verséből valók): «Az élet örök búcsúzás, 
oh bárcsak tudnánk távozáskor fényt 
hagyni, m int a M essiás. — M essiás nem 
vagyok, de alázatos szolgája, akire a fényt 
és é le te t bízta, hogy m indenütt tovább 
adjam, közvetlenül papjaim nak, és p ap ja
imon keresztül a híveknek. K ettőt hagyok 
nektek  örökségbe: az Ige v ilágosságát és 
az eucharisztikus áldozat erejét.»

Az eucharisztikus Krisztus adjon neki 
örök nyugodalm at!

V. L.

És noha a  környéken  nagy m eghűléses 
nátha  já rv án y  volt, — hála a tábor kitűnő 
orvosának, Szász Leventebának, — mi pár 
lázas betegen kívül, m egúsztuk! Igaz, kiló 
szám fogyott a «jobbnál-jobb» orvosság! 
És m ivel m inden tábor akkor jó, ha a vége 
jó, búcsúztunk fájó szívvel, azzal a gon
dolattal, hogy jövőre ism ét találkozunk 
«valahol a nagy hegyek között» a «M átra 
Téli Táborán»! Hurrá!

G yurkabá kér. vt.

Lengyel egyházi vezetők arról panasz
kodnak, hogy helyi KP-vezetők főként az 
ifjúság körében igyekeznek m egnyirbálni 
a vallásszabadságot. Míg az egyház és az 
állam  kapcsolatainak rendezésére tö rek
szik, nevelésügyi szervek a fiatalság h it
ok tatását ellenőrzésük alá akarják  vonni. 
Lengyelországban — mint M agyarorszá
gon is — az iskolákban nincs h itok tatás, 
azt az egyház szervezi meg ún. iskolán 
kívüli h itoktatással.

VI. Pál pápa üdvözlő sorokat in tézett 
Sidarouss kardinálishoz, a Rómával egye
sü lt alexandriai kopt pátriárkához, püs
pökké szentelésének 25. évfordulója a l
kalm ából. A latin  nyelvű írásban  a pápa 
m éltatja  a pá triá rka  fáradhatatlan  m un
k á já t a hit m egőrzéséért, egyben em lékez
te te tt a nagy hith irdető  példaképre, Szent 
M árk evangélistára, aki A lexandriában 
szenvedett vértanúhalált.

Beszámoló a «Bakony» téli táborról
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H I R D E T E S E K
HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT

magyar-német és német-magyar nyelven  
olcsón és gyorsan elkészítek, — 
Ausztria és Svájc területére is!
W ilhelm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki hivatalos 
fordító és tolmács.
799 Friedrichshafen, Linderstr. 50

HAZAI HENTESÁRU

1 kg paprikás szárazkolbász DM 12.— 
1 kg paprikás friss kolbász 10.60
1 kg véreshurka 6.40
1 kg májashurka 6.40
1 kg paprikás szalonna 7.—
1 kg tokaszalonna 7.—
1 kg disznósajt 8.—
1 kg füstölt sonka 16.—
Minden csütörtökön friss tepertői 
Utánvéttel és csak belföldre (5 kg-on 
felül portómentesen) szállítunk.
Taubel Mihály hentesmester 
6710 Frankenthal /Pfalz
Peter-Rosegger-Str. 3. Tel. (06233) 92 53

MAGYAROS MÓDON KÉSZÍTETT ÉS 
ÍZESÍTETT WURSTSPEZIALITATEN

per Post minden időben megrendelhetők. 
Garantált príma áruk!
1 kg Paprikawurst, főzni,

vagy sütni DM 10.—
1 kg Száraz kolbász 12.—
1 kg Gyulai kolbász originál 18.—
1 kg Herz szalámi 18.—
1 kg Disznósajt, erős és

gyenge fűszerezéssel 7.—
1 kg Májas, paprikával 8.—
1 kg Fehér füstölt szalonna 7.—
1 kg Főtt paprikás tokaszalonna 8.— 

Ezenkívül:
1 kg Schwarzwálder Schinken 16.— 
1 kg Schwarzwálder Speck 12.—

30.— DM-en felül portót nem 
számolunk.
Viktor Pál, 7063 Welzheim
Joh. Sebastian Bach Str. 19. 
Telefon: 07182/67-36

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(magyar-német és német-magyar), N é
metországban: tanácsadás állampolgár- 
sági és menekültügyi kérdésekben, pe
res ügyekben segít. (Tel. 02101/61317) 
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.

ELADÓ BUDÁN EGY KÉT SZOBÁS,
hallos, összkomfortos öröklakás. Jelige: 
«Oröklakás». Válaszokat a Gazdasági 
Bizottsághoz, 7 Stuttgart 1, Werastr. 63. 
címre kérem.

ERDÉLYI MAGYAR IRODALOM BARÁ
TAINAK KÖRE:

A balladásszépségű Erdély üzenetét, va
rázsát szeretnénk, a Romániában élő 
magyar írók és költők megismertetésén, 
műveiknek bemutatásán keresztül ott
honodba vinni.
Könyveinket előjegyzési árban, kedvez
m ényesen küldjük baráti körünk tag
jainak.
Kérjed részletes tájékoztatónkat, árjegy
zékünket, m elyet 1 db. nemzetközi cou- 
pon ellenében azonnal megküldünk. 
Nem üzletelni, csak szolgálni kívánunk! 
Fáth - Versand, Würzenbachstr. 52.
CH - Luzern

Szitnyai Zoltán májusban lesz 80 éves. 
A nemzeti eszméhez hű, kiváló magyar 
írónk élete alkonyát tegyük könnyebbé 
azzal, hogy rendeljük Szellemi tájakon c. 
irodalmi korrajzát. Ára 25.— DM és portó. 
Autogrammal ellátott számozott példány 
50.— DM. Könyvrendelés az írónál:

Férd. Raimundstr. 18.
A - 5026 Salzburg, Austria.

Egyházi folyóirat állapította meg: «E1- 
gondolkoztató, hogy alig néhány órás uta
zás ellenére soha vagy csak ritkán halla
nak szentbeszédet szórványokban szét
szórtan élő hittestvéreink.»

Stúdió Igeszolgálat hangszalag segítsé
gével igyekszik mindenhová eljuttatni a 
szentbeszédet. Egy «Compact Cassette» 
négy vasárnap igeszolgálatát közvetíti és 
akinek van magnó lejátszó készüléke, az 
bármikor meghallgathatja az igeszolgá
latot. — A Stúdió Igeszolgálat hangszalag 
doboz megrendelhető Nyugatnémetország
ban: G. P. Dániel D - 8305 Ergoldsbach, 
Lindenweg 15.

Orissa indiai állam legfelső bírósága tör
vényellenesnek nyilvánította azt az 1968- 
ból származó törvényt, amely az egyházak 
missziós tevékenységét gátolja. A határo
zat utalt arra, hogy az alkotmány garan
tálja a vallások terjesztését. Tilos azon
ban a hittérftés akkor, ha erőszakkal, vagy  
csalással történik.

Rómába jövő
zarándokoknak és turistáknak 

kellemes szobát, jó ellátást és 
magyaros vendégszeretetet nyújt a
SZENT ISTVÁN ZARÁNDOKHÁZ. 

Kápolna. Szép kert. Parkolási lehetőség.
Teljes penzió jelenleg 6.50 dollár. 

Márciustól október végéig  jóval előbb 
kérjen szobát.

Máskor is tanácsos a levélbeli 
jelentkezés.

Cím: 00151 Roma, Via dél Casaletto, 48. 
Tel. 5373319

Kedves Olvasóink!
Az Életünk anyagi helyzete a múlt év

ben valamit javult. Ezt azoknak köszönhet
jük, akik a lapra előfizettek. Igen fontot, 
hogy sok előfizetője legyen a magyar 
katolikusok lapjának, mert csak így tud
juk biztosítani a jövőre is annak anyagi 
helyzetét.

Arra kérünk minden Olvasót, rendezze 
már most előfizetését az idei évre, mivel 
a lelkészek csak így tudják elkészíteni 
terveiket az egyházközségi lappal kap
csolatban. — Szerkesztőség.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
Az Életünk terjesztői 
a helyi magyar lelkészek! 
ők küldik meg kívánatra 
a lapot területükön a híveknek.
Az előfizetési díjat, mely
1973 január 1-től
10.— svájci frank, 
vagy annak megfelelő valuta, 
az illetékes magyar lelkésznek 
fizessük be.
Csak onnan forduljunk
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy valamilyen oknál fogva 
nem terjesztője a lapnak.
Európán kívüli rendeléseket
a központi hivatal intéz,
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 - St.Gallen (Schweiz)

Az előfizetés tengerentúlra is
10.— svájci frank; ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
20.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

Figyelem!
Svájci olvasóinkat arra kérjük,
hogy 1973 január 1-től 
az Életünkre vagy a St.Galleni, 
vagy Lausannei magyar 
missziónál fizessenek elő.

Svájc egész területén csak 
két terjesztőnk van:
V ecsey Lajos és Rába Lukács. 
Címük:
Dr. Vecsey Lajos 
Femblick 
9053-Teufen, AR
P. Rába Lukács 
Av. des Bergiéres 59.
1004 Lausanne.



16 É L E T Ü N K

Rövid hírek
Az Életünk
elfogad hirdetéseket,
azok közlését kérjük
a Gazdasági Bizottságon keresztül
P. Szőke János címén beküldeni:
D. Stuttgart 1,
W erastr. 63.
Telefon: 43 37 86
A nyomda a Gazdasági Bizottság 
megkerülésével nem fogad el 
hirdetést.

Augsburgban Szent Ulrich halálának ez
redik évfordulója alkalmából «Suevia Sac- 
ra» címmel a délnémet terület eddigi leg
nagyobb méretű, románkori művészeti ki
állítását készítik elő. Ez a 7. századtól a 
13. századig mutatja be az aranymívesség, 
az üvegfestészet, plasztika, elefántcsont
faragás, és textilkészítés legszebb emlé
keit. A 220 kiállított tárgyat 10 európai és 
tengerentúli országból gyűjtötték össze. A  
kiállítás előreláthatólag június 30-tól szep
tember 16-ig lesz nyitva.

C sehszlovákiában jelenleg  is közel 6 
ezer szerzetes él, közülük 4 ezer szerze
tesnő. Az utánpótlás ebben az országban 
is nehézségekbe ütközik. A kolostorok la
kói így term észetesen egyre inkább el
öregednek.

Pakisztánban az utóbbi hónapok során 
észrevehető nyomás nehezedik a keresz
tényekre. Az ország 60 millió lakosából 
97.2 % iszlám, 1.5 % a hinduizmus köve
tőinek vallja magát. A keresztények száma 
mindössze 1 %. Kormánykörökben is el
hangzottak már olyan kijelentések, hogy  
kívánatos lenne a misszionáriusokat az 
országból mielőbb kiutasítani. Bhutto pa
kisztáni elnök rendelkezésére 1972 -ben 
már államosították az összes missziós is
kolákat, ezzel az egyházat egyetlen neve
lési alaplehetőségétől fosztották meg.

A keletberlin i egyházm egye az idén ősz
szel ünnepli a Szent H edvig templom fel
szentelésének 300. évfordulóját. Az ünnep
ségekre B e n g s c h kardinális m eghívta 
m indkét Berlin lakosságát, m ert — mint 
m ondotta — a katedrálist most azok is 
felkereshetik , akiknek ez hosszú ideig nem 
állt módjában.

A Vatikánban január végén közzétették  
a betegek szentségének új szertartását. A  
pápa rendelkezése szerint a szertartás azt 
hangsúlyozza ki, hogy a szentkenet szent
sége nem a haldoklók, hanem a betegek  
szentsége. Az egyes országok nyelvére  
legkésőbb 1974 január 1-ig kell a szertar
tás szövegét lefordítani és alkalmazni.

Svédország az idén ünnepli Szent Bir- 
gitta  halálának  600. évfordulóját. A nagy 
m isztikusra való  em lékezés jubileum i ün
nepségeit szülőfalujában és m űködésének 
színhelyén, V adstena-ban jú liusban tartják .

Indiában Szent Tamás apostol halálának 
1900 éves évfordulója alkalmából Gandhi 
miniszterelnök-asszony méltatta a keresz
ténység szerepét India újjáépítésében. Egy 
Üjdelhiben tartott nagygyűlésen főleg a 
keresztények szociális tevékenységét mél
tatta és továbbra is vallásszabadságot 
igért számukra. Mint mondotta, India 
büszke arra, hogy bár négy vallás szülő
hazája, befogadta a világ más nagy vallá
sait is.

Thor H eyerdahl tudós kutató, aki ha jó 
ú t ja ival v ilághírnévre te tt szert, egy lap
nak  adott nyilakozatában k ije len tette : Szá
m om ra K risztus a legnagyobb szem élyi

ség, aki va laha  a földre lépett. H a az em- t 
beriség  annak csak egy töredékét valósí
taná  meg, am ire Krisztus nekünk életével 
példát m utatott, b iztosítva lenne az em be
riség szám ára a béke is.

A jeruzsálemi latin pátriárkátus terüle
tén, amelyet 1099-ben alapítottak és 1847- 
ben állították vissza, 50 ezer fölé em elke
dett a keresztények száma. A pátriárká- 
tushoz a volt Palesztina területe, Jordánia 
és Ciprus szigete tartozik. A központi 
szeminárium Betlehem közelében működik.

N agy-Britanniában a fiatalkorúaknái az 
utóbbi években  ijesztően em elkedett a 
művi veté lések  száma. Am ióta az ország
ban hivatalosan engedélyezték a terhesség  
m egszakítását, tehát 1967 óta a 16 éven 
aluli leányoknál a m űvi veté lések  száma 
500 % -kal em elkedett.

Szlovákiában két katolikus papot ítéltek 
el, mert egy ateista tem etésénél a hit nél
küli halál rem énytelenségét állították elő
térbe. A bíróság kijelentésüket bünteten
dő rágalomnak minősítette. Mindkét lel
készt több évre eltiltották hivatalától és 
szabadságvesztésre ítélték.

A V atikáni Posta a 40. Eucharisztikus 
Kongrésszus alkalm ából, am elyet A usztrá
liában tarto ttak , kü lönbélyegeket hoz for
galomba. A 25 lirás bélyegen a kongresz- 
szus jelvénye, a 75 líráson a helyreá llíto tt 
Piéta szobra, a 300 liráson pedig a mel- 
bournei katedrális látható.

Koppenhágában a katolikus Szent Anna 
iskolát a nyári szünidőre turisták rendel
kezésére bocsájtják, hogy anyagi bevéte
lekhez juttassák az iskolát és az egyház- 
községet. A vezetőség ezt a lépést azzal 
indokolta, hogy a dán katolikusok a vá
rostól csak nagyon csekély támogatást 
kapnak terveik megvalósításához.

A bolíviai belügym inisztérium  100 Bolí
viában élő külföldi lelkészt és szerzetes
nővért fenyegetett meg k iutasítással. Az 
érdekelteknek  azt ajánlották , hogy ren 
dezzenek vasárnapi gyű jtést hazautazási 
költségeik  fedezésére. Banzer elnök ha ta 
lom átvétele óta feszült a helyzet az egy
ház és az állam között és ez az utóbbi 
időben még jobban kiéleződött.

Regensburgban, ahol az egyházak közös 
telefonszolgálatát nemrég vezették be, az 
első napon 140-nél többen vették igény
be. A telefonálók több, mint kétharmada 
hosszabb beszélgetést kért a lelkipász
toroktól.

Lengyelországban 91 tudóst nevezett ki 
az állam tanács egyetem i tanárrá. Közülük 
három  a varsói kato likus teológiai főisko
la tanára. A k inevezéseket Jablonszki ál
lam elnök nyú jto tta  át.

Az Életünkben megjelent írásokért min
den tekintetben azok szerzői felelősek.

Lapzárta a hónap 15-én, hirdetéseket 
pedig csak a hónap 12-ig fogadunk ell

VECSEY JÓZSEF könyve:

Emlékezés
Mindszenty bíboros édesanyjára

közel 300 oldalon mutatja meg, 
hogyan forrott össze csodálatos 
egységbe a magyar prímás életével 
egy finom és eszes falusi asszony
nak, édesanyjának élete.
A kötet 32 képet is tartalmaz 
műnyomó papíron a bíboros és 
édesanyja életéből.
A könyv ára 19.— svájci frank, —
4.50 US dollár, — vagy annak meg
felelő más valuta.
M egrendelhető: 
a Magyar Nyomdában 
(Ungarische Buchdruckerei)
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
Schweiz.

Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, F rongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés 1 évre: 10.— svájci frank, 
Egyes szám ára: 0.80 svájci frank, 
vagy annak megfelelő más valuta.

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatschrift für die ungarischen 
Katholiken in Európa
R edakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey  
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
F rongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Kto.Krt. 603 U ngarische Buchdrucke
rei Sparkassa dér A dm inistration 
St.Gallen.
Bezugspreis jahrlich : 10.— Sfr.


