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Sziklán állunk
A második világháború idején, amikor 

a hitlerizmus szelleme betört az országba, 
hogy meghódítsa a magyar ifjúságot, az 
Actio Catholica ifjúsági titkársága «Sziklán 
állunk» címmel új ifjúsági folyóiratot in
dított. Az volt a cél, hogy már maga a 
címlap figyelm eztesse és bátorítsa időről- 
időre az olvasókat, bármennyire csapkod
nak is az új hit hullámai körülöttünk, 
nincs ok a gyáva megalkuvásra vagy a 
kétségbeesésre: a keresztények, ha szilárd 
a hitük, megvívhatják győzedelmesen a 
rájuk kényszerített harcot. Az akkori v i
lágnézeti ellenféllel, a tájbiológiái materia
lizmussal szemben példásan védekezett is 
az európai kereszténység. A  főpásztorok és 
a papság gyönyörű egysége és a hívek el
szánt hűsége meghozta az eredményt, mely  
után ez lett a szállóige: A ll a kereszt, de 
a horogkereszt a múlté.

A  világnézetek harcában, mint minden
kor az ún. új pogánysággal szemben is a 
megingathatatlan hit játszotta a főszere
pet. Az európai keresztények egy  ember
öltővel ezelőtt még tudták, hogy akihez 
igazodnak, akinek a tanítását vallják, az 
az Üt, az Igazság és az Élet. A Szentírás 
hitelét még nem kezdték ki teleszájú, ri- 
csajos újítók és ezért magatartást formált 
a háborgó tengerről szóló evangéliumi 
részlet. Építettek akkor az Ürnak erre a 
megnyugtató mondatára: Miért féltek ki- 
csinyhitűek?

A  megingathatatlan hit értéke

Az Egyház történelme szinte nemzedék
ről nemzedékre mutatja, hogy amikor a 
keresztények hitükben bizonytalankod
nak, a történelem és az emberiség leg
szánalmasabb figuráivá válnak. Ez vonat
kozik az apostolokra is, akik Jézus elfo- 
gatásakor, amikor a hatalom emberei a 
csodatévő Mesterre rátették a kezüket és 
bilincseiket, elszaladtak. Csak Péterről és 
Jánosról tudjuk, hogy követték az Urat. 
A  többiekről még azt sem tudjuk, hol rej
tőzködtek és bujkáltak a háromnapos v e 
szedelem idején. Aztán a «bátor» Péter is 
megtagadta háromszor az Urat. Az evan
gélium megörökítette a két emmauszi ta
nítvány esetét, akikről az olvasónak az a

sejtése, hogy futottak Jeruzsálemből, me
nekültek a süllyedő hajóról.

De aztán Krisztus föltámadása után, mi
kor megint hatalmába keríti szem élyisé
güket egészen a biztos hit, nem lehet rá
juk ismerni. Bátrak, elszántak, hűségesek, 
mindent vállalnak; börtönt, halált elszen
vednek és úgy hirdetik, hogy Krisztus föl
támadott. M egfélemlítés nincs rájuk ha
tással. «Magatok ítéljétek meg — mondja 
Péter Jánossal együtt a főtanács előtt — 
Isten előtt helyes volna-e, inkább rátok 
hallgatni, mint az Istenre? Nem hallgatha
tunk arról, amit láttunk és hallottunk)).

A vértanúk hite

Az emberi értékek között a legimponá- 
lóbb a vértanú megingathatatlan hitből 
fakadó tanúságtétele, melyben mindent 
feláldoz Krisztusért az örök élet reményé
ben. Ismerjük Szent Pál apostol magatar
tását, vagy Antiókiai Szent Ignác sóvár
gását: «Engedjétek, hogy Istenem szenve
désének utánzója legyek». De talán a leg
szebb szavakba öntése ennek az abszolút 
reménynek, megingathatatlan hitnek A- 
ranyszájú Szent János klasszikus szövege: 
«Zúgnak a habok, rettenetes a vihar, —  
vigasztalja a számkivetésbe induló főpász
tor a konstantinápolyi kikötőben az őt si
rató híveit — de mi nem félünk, hogy el
merülünk; ezt a sziklát nem tudja szét
zúzni; ha még úgy üvölt is az orkán, Jézus 
hajóját nem merítheti el. Valóban mitől is 
félnénk? A haláltól? Az én életem Jézus 
és a halál nekem nyereség. A számkive
téstől? Az Űré a föld és minden ékessége. 
A vagyon elkobzástól? Semmit sem hoz
tunk a világra, kétségkívül el sem vihe
tünk. Amivel a világ rettegtet, azt meg
vetem, amivel csábít, annak szemébe ne
vetek. Kérlek benneteket szeretettel, le
gyetek szilárd és tántoríthatatlan bátor
sággal!»

A  vértanúknak hosszú a sora

és szinte úgy látszik, mintha mindenegyes 
keresztény nemzedéknek szüksége volna 
példaadó tanúságtételükre. Biztos, hogy ők 
az Egyház legértékesebb tagjai, m ivel a

legfontosabb szerepet töltik be: időről-idő- 
re megszilárdítják a keresztények meg
gyöngült hitét. Nekik, vagy helyesebben  
a bennük feszülő isteni kegyelem nek kö
szönhetjük, hogy Péter hajóját a neki-neki 
feszülő hullámok nem tudják elsodorni. 
Nemcsak mi, de az ellenfél is jól felméri, 
mit jelentenek pl. Mindszenty bíborosnak 
papjaihoz intézett szavai a mögöttük lévő  
hűséggel, mikor 1948 karácsonynapján el
indul a börtönbe, sokkal fenyegetőbb hely
zetben, mint annak idején Aranyszájú 
Szent János.

«Mindig és mindenütt — szólt Mind
szenty bíboros utolsó üzenete — csak az 
történhet velünk, amit az Ür rendel vagy  
megenged. Tudtán kívül még egyetlen  
bajszál sem esik le fejünkről. Annyi más 
után elveheti a világ tőlünk ezt vagy a- 
mazt, de nem veheti el tőlünk Jézus Krisz
tusban való hitünket. Ki választ el minket 
Krisztustól? Sem élet, sem halál, sem e- 
gyéb teremtmény el nem szakaszthat min
ket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunk 
Jézus Krisztusban vagyon . . . Nem lehe
tünk tehát olyanok és nem viselkedhetünk 
úgy, mint akiknek nincs hitük . . .  Hitval
lásunk semmi kétséget sem hagyhat a hi
tetlenek számára__A kegyelem  birtoká
ban örülni tudunk annak, hogy Jézus ne
véért gyalázatot, m egvesszőzést szenved
hetünk. Ez már a Hegyi Beszéd világa: 
Boldogok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, mert övék a mennyek országain

És ennek az üzenetnek a hatását csak 
akkor tudnánk igazán felmérni, ha a mil
liók leikébe tekinthetnénk, akikben meg- 
ingathatatlanná tette a hitet.

Hitünk szikla-alapja Krisztus föltámadá
sa, amely átváltoztatta kemény hősökké, 
elszánt apostolokká a megriadt tanítványo
kat. Erre épült az ősegyház szilárd hite, 
melyről Pál apostol a korintusiakhoz írt 
első levelében ezt mondja: «Ha Krisztus 
nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirde
tésünk és hiába való a ti hitetek». A föl
támadás fényére épül két évezereden át a 
vértanúk megingathatatlan megggyőződé- 
se és reménye.

Az egész keresztény élet nem más, mint 
Krisztus föltámadásával támasztott remé
nyünk gyümölcse.
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2 É L E T Ü N K

A  legenda szerint Isten  a különféle álla
to k a t kigondolva belé jük  olto tta az é le tük
höz szükséges ösztönöket: a lélegzést, e- 
vés-ivást, az úszást vagy  repülést, ágraka- 
paszkodást vagy  csúszóm ászást, a p réda
e jtést és utódok létrehozását. A  sokféle 
állatbeszédet: az ordítástó l a füttytrilláig. 
A  százféle szárnyas és négylábú állítólag 
azt kérte  m ég ráadásul, hogy Terem tőjük 
tan ítsa  meg őket nevetn i is. Azonban az 
Ür hallani sem akart róla. K itervezte m ár 
azt a sárbábut, am elybe m ajd beleheli ezt 
a többletet, am iért az em ber lesz a főmű
ve. Az ember, aki m osolyra terem tetett.

Az anyaság első örömei közé tartozik, 
h a  ú jságolhatja  szülöttéről: m ár mosolyog.

A  prim itív népek az úgynevezett archai
kus m osollyal hagy ták  ránk szobraikat. 
Az etruszkok a sírokra fek tetett képm á
saiknak nevetősre m intázták szájukat. Az 
üdvözülés arckifejezése tán? Buddha és a 
m isztikusok m osolya is ilyenféle. A kár
csak Fra Angelico szentjeié, vagy  Bernini 
Szent Teréz eksztázisáé. Isten is derülve 
nézi az ellene ágáló világot: je len tik  a 
zsoltárok.

K arácsony m isztérium ára gondolva el- 
em yed  szigorúságunk az ú jszülött láttán, 
akinek m osolyából részesedik a többi 
'gyermek. A főparancsunk, ha  nem  is é r
zelgősség, de a szeretet gyakorlása nehe
zen képzelhető el m ogorva ábrázattal. 
Csak a pokolban nem m osolyognak, m ert 
o tt nincs szeretet. E llentétben a parad i
csommal, ahol m eg csak az van. A kom 
m unizm usnak egyik leverő hibája, hogy 
nincs hum orérzéke. H arc és félelem  köz
ben m egfagynak a tekintetek. Nem éri meg 
egy tréfáért m egkockáztatni Szibériát. 
V agy a karto ték  egy fekete pontját. A sok 
kis bejegyzés nagy  pacává ömlik össze, 
hogy egyszercsak bete ljék  a m érték.

M osolygós arcot kérünk: figyelm eztet a 
fekete lepel alól előbujt fényképész, ö n 
m agunkról a maxim um ot m utatandó sok
szor rosszul sikerü lt grim asszá torzulunk. 
Az am erikai polgár — ha k a ttan  a lencse
— szélesre húzza az ajkát, m intha az em 
b er legm agasabb m egjelenési form ája a 
m osolyban csúcsosodnék. Gyerm ekesség, 
legyint az európai. U gyanakkor ez óriási 
d icséret is. A  gyerm ek felé, az árta tlan 
ság  felé árta tlannak  m utatva m agunkat, 
m osolyogva közeledünk. Az állatszelidítő 
is ilyenné önkéntelenedik. M ekkora gyen
gédség rem eg a televízió p iskóta  reklám 
jából: egym ást k íná lja  a nagypapa és uno 
k á ja  bűbájos m osolygással.

Százféle a mosoly. M indenkié más. H ir
te len  leselkedjünk hátra, m ikor a színház
ban fölnevet a közönség. Sokan esküsznek 
rá, hogy Isten  legnagyobb ajándéka az 
em ber szám ára az örök Romeo - Jú lia  je 
lenet. A  legszebb a  bölcső fölött dudoló

Mosolytól a vicsorig
anya. A szürke lányt is e lragadóvá v a rá 
zsolja nevető  izm ainak gödröcskéje. A 
fogpaszta, coca-cola, padlóviaszk, zöldség
leves a ján lása  egyként történik: tágra- 
nyílt, üde kacagásból szép gyöngyfogsor 
v illan elő.

A djunk egy külön kikezdést a bohóc
nak. M egérdem li irigylésrem éltó m ester
ségéért. Esetleg belül égve vagy dermed- 
ten  mégis vidám ít bennünket.

N evetésünk árulkodik is. A bensőnkről. 
Az arcizm ok a hasonló mozgások miatt, 
m int a hullám vert partok  bizonyos állan
dó struk tú rá t vesznek föl. Beléjük van  
írva a titkos tudatalatti énem  is. A  bör- 
alatti inszalagok a hasonló ism étlődések 
m iatt elform álódnak, m int a  szélirányos 
fák bedőltek a tartósabb nyom ásnak. A 
ráncok já téka , a felszín m ögött ugráló 
dudorok a szokott nó tára  já rnak  s m eg
rögződnek jellem em  szerint. A jártas odáig 
jut, hogy felállítja  az arctan  gram m atiká
já t s úgy olvas belőlük, m int a kézszakér
tő az ujjaim  s tenyerem  arányából. Pró
báljuk  egy csöppet retusálni Gioconda 
m osolyát. A legapróbb m ódosítás az alsó 
vagy  felső ajakon  m egváltoztatja a je len 
ség fizionom iáját. A «javított» vagy  «ron- 
to tt M ona Lisa elvesztette  leonárdói tit
kát. Csábító lepkévé vagy  szoptató da j
kává vált.

A nevetésre  és sírásra  kerekü lt voná
sok között alig van  különbség. Leonardo- 
n ak  különben azt is a szem ére hányták, 
hogy csak azért já r  tem etésekre, hogy a 
szeretteik  koporsójára borult ja jgatóknak  
m eglesse indulataik  vonaglását.

Az anatóm iát term észetesen hulla fején 
gyakorolják. Beretvaéles késekkel fejtik  a 
bőrt, szeletelik  a halo tt m ár érzésektől 
nem  m ozgatott húsfoszlányait. Az esztéta
sebész csin ját-b inját ism eri a vagdalt te 
temnek. Ám a boncasztalon oszló csont- 
vér-rost-ideg-halm az nem  «az ember». Az 
élő és kim últ lény között ég és föld a 
különbség. Hogy mi, azt senki se, azaz 
m indenki tud ja: az élet. Aki m agyarázza, 
rendkívül intelligens m ódon beszél arról, 
am it m aga se ért: az életrő l és okáról a 
lélekről.

Az em ber test és lélek, m ondják az ille
tékesek. A test nagyjából az, ami a fa
gyasztószekrényben tapintható. De a lé
lek? Senki se lá tta  még. Igaz, a nap fényét 
se, de m ihelyt a  bőrünket sim ogatja, tud
juk, mi az. A ki Prohászkát hallgatta, tud 
ja, hogy mi a lélek. Az egész é le t csuDa 
kérdés válasz nélkül. T alán épp ez a szép 
és érdekes, hogy a legfontosabbakról nem  
tudjuk, hogy mi az. Lassan m indenünk 
meglesz, am ire csak vágyunk. K ívánsá
gaink, egyik  a m ásik után, kialusznak. Az 
elektrom os áram  áta lak ítja  életm ódunkat: 
a villanyhabverő, hajszárítógép. De a lé
lek  titk a  m egm arad.

N e akarjuk  se föl, se leértékeln i a te s
tet. Az az alap. Földi em berre épül az égi 
em ber. A zt se, hogy a test fontosabb a 
léleknél. Csak a te s t kézenfekvőbb: té r 
fogattal, súllyal m érhető. A lé lek  m ennyit 
nyom ? Ki tudja. Talán semmit, ta lán  to n 
nányit. A  testhez elég a m érleg. A lélek  
nagyságát hogyan m érjük? De m érjük. 
Kőibe szen ttéavatásakor m egrendültünk: 
egy fa jtá ja  a m érlegelésnek.

Az em ber és á lla t különbsége nem  vég
leges győzelem. Az állat bennünk van, 
nem  kívülünk. E llenállóképessége jól és 
hosszan megm arad. Lappang. N apról nap
ra küszködve kell építeni em berségünket. 
C entim éterről m illiméterig. Fáradság, m ely 
sokáig, holtig eltart. Talán m ár millió év 
óta folyik. Az em ber visszazuhanhat állati 
m ivoltába egy csapásra. Egy fújás s a 
gyertya  kialszik.

A tiszta szív m osolya kétértelm ű, kaján  
v igyorrá  torzul. A  szűz és u tcalány  mo
solya más. A  bűnös rekedten, hörögve 
röhög. Tigris dühével, sziszegő fintorral 
tám ad a gyilkos. K orunk egyre erősödő 
szombóluma a képes ú jság  cím lapja: m eg
kötözött politikai ellenfelébe ördögi vi- 
csorral döfi ba jo n e ttjé t a hindu. A m osoly
ra  terem tett lény újból dúvaddá vedlik  
vissza.

N em csak a levegőt tesszük tönkre. 1972- 
ben M ilánóban 15 ezer kiló piszokeső 
hullo tt egy négyzetkilom éter területre. 
Füst, gáz, kén, széndioxid, por, fém. A ce
m ent pora 50 km-re is elszáll. 17 kiló le
vegőt szívunk be naponta. Mi rakódik le 
a tüdőnkbe?

A ztán jön  a szavanna, erdő, dzsungel. 
Egyre ritku lnak  a kivesző állatfajok. Szó
rakozássá vá lt a vadászat. Itáliában m eg
ölnek m inden élőt: a gyíktó l a rigóig A 
szomszéd udvar ciprusfáin éjszakáznak a 
kö rnyék  verébcsordái. K arácsonyi a jándé
kul m ár puskát kap tak  a földből alig k i
látszó gyerekek. K éspengére vékonyodott 
szájja l céloznak. Jókor hozzászoknak a 
gyilkolás öröméhez. Az em ber re tten e te 
sen fél a haláltól, de k é jje l osztogatja azt.

A ztán következik  a tenger, ahonnét tá 
m adt az élet. Aki megöli a tengert, megöli 
a földet is.

A soron következik  a társadalom . M u
la tta tó  em lékké vá lt első, kellem etlen  ró
m ai élm ényem . A  Term iniből k ijöve t 2 
nagy  kofferral, am ikor a villam osra föl
kapaszkodtam , kizsebm etszettek. De a tá r
sam at is. V alam ikor e lopás b rav ú r volt. 
Szakértők m űve. Felöltőn, ta láron  keresz
tü l a farzsebből, esetleg  zsilettpengem et- 
széssel úgy, hogy az áldozat észre se v e t
te : ta lán  m eg is érdem elte jutalm át. M a 
erőszakkal szak ítják  le a kézitáskát s aki 
a  m egtám adottnak védelm ére kel, lepuf
fant ják.

M inden 3 percben  egy  lopás, m inden 
negyedórában  feltörnek egy  autót, m in-
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Az utolsó vacsora a Zsinat fényében
N agycsütörtökön, Krisztus U runk k e 

reszthalálának  e lőestéjén  belépünk az u- 
tolsó vacsora  term ébe és felidézzük üdv
tö rténetünk  e nagy  esem ényének em léke
zetét. Ez az em lékezés azonban nem  a kép" 
zelet já téka , sem elvont jám bor elm élke
dés, hiszen m inden tem plom  az utolsó 
vacsora színhelye, m ert a szentm ise a 
nagycsütörtöki szeretetlakom ának és Krisz
tus keresztáldozatának  időben való m eg
jelenítése, am elyen valóságosan je len  v a 
gyunk. Az utolsó vacsora  az üdvözítő  
m ásnap bekövetkezett kereszthalálának, 
feláldoztatásának vérte len , profetikus elő- 
vételezése volt. Krisztus m ielőtt megkezdi 
k ínszenvedéseinek sorozatát, el akar bú 
csúzni hűséges m unkatársaitól, hogy m eg
ajándékozza őket és az egész egyházat 
szeretetének  jelével: a köztünk való  állan
dó eucharisztikus je len lé tének  szentségé
vel s e rre  a m eghitt együttlé t legősibb 
form áját: a  baráti lakom át választja .

Ez azonban nem  ám egyszerű társas 
vacsora, hanem  a választo tt nép húsvéti 
ünnepének lakom ája, am elyet a zsidók az 
egyiptom i fogságból való kiszabadulásuk 
em lékére költenek el. Ezt az ünnepélyes 
alkalm at Jézus külön felhasználta arra, 
hogy kidom borítsa ennek az estebédnek 
m élységes je len tőségét és rám utasson az 
ószövetségi jövendölések beteljesedésére. 
A zsidó húsvét áldozati báránya ugyanis 
Krisztus előképe, aki szabadulást hoz az 
újszövetség  választo tt néDének. Ö már 
nem  egyetlen  fai, nép, em bercsoport vagy  
osztály üdvözítője, hanem , ahogy Keresz
telő Szent János profétikusan m ondotta: 
az Isten báránya, aki elveszi az egész v i
lág bűneit. Jézus új tartalm at és értelm et 
ad a zsidó húsvét ünnepi vacsorájának, 
m ert a k en y ér m egszegése az Ő m egtört 
testét, a  bo r pedig k iontott vérét, vagyis 
szentségileg: engesztelő keresztáldozatát 
jelenti, azonban nem  m int puszta jelkép, 
emlék, hanem  hatékony szentségi jel, a-

m ely nem csak jele, hanem  létesítő  oka is 
m egváltásunknak.

M ég világosabban fejezik k i azonban 
ezt a h ittitko t azok a szavak, am elyeket 
Jézus és azóta m inden pap a kehely  felett 
elm ond: «Ez az én vérem  kelyhe, am ely 
érte tek  és sokakért k ion tatik  a bűnök 
bocsánatára.* A  «sokak» kifejezés az a- 
rám  nyelvben, am elyen Jézus beszélt, 
«mindenkit» jelent, vagyis a m egváltás 
egyetem ességét, m ely m inden em bernek 
szól. De ezekkel a szavakkal Jézus arra 
utalt, hogy m iképp fog meghalni, sőt arra 
is, hogy m iért hal meg, vagyis életáldo
zatának céljára.

Jézus ezt az apostolaival elköltött bú 
csúvacsorát használta  fel arra, hogy azt 
állandósítsa: földi zarándokutunkon m in
dig velünk m aradjon, ú titá rsunkká sze
gődjék  és lelki táp lálékunk  legyen, ami
ko r m integy végrendeletkén t m eghágyta 
apostolainak, hogy ezt cselekedjék  az Ö 
em lékezetére. Pál apostol e rre  utal, am i
ko r oly m eggyőzően kérdezi: «A kenyér, 
am elyet m egtörünk, ugye Krisztus te s té 
ben való részesedé?* M ert a m egszegett 
kenyér és bor hatékony je le i nem  csupán 
em lékezés Jézusra, hanem  élő valóság: az 
Ő teste és vére, am elynek vétele  legben
sőbb egyesülést, áthasonulást, azonosulást 
je len t Vele.

De ennek az utolsó vacsorának m inden 
egyes m ozzanata, részlete is m ély je len 
tőségű s ezért nem csoda, hogy k é t év 
ezred áhítata, népi fantáziája m ennyire 
kiszínezte ezt az üdvtörténet szem pontjá
ból oly fontos esem ényt, am ely az óke
resztény m űvészet névtelen  m estereit épp
úgy m egihlette, m int a középkor festőit, 
vagy  a reneszánsz rem ekm űveinek v ilág
hírű  alkotóit. Például Leonardo da Vincit, 
az egykori m ilánói dóm kolostor ebédlőjé
ben látható  csodálatos freskójának festő
jét, aki e m űvén évekig dolgozott.

N épünk egyszerű, rom latlan h itével s a

nagy  m űvészek e lragadtatásával és ihle
tével kell nekünk is em lékezetünkbe idéz
nünk az utolsó vacsora  jelenetét, hogy rá
döbbenjünk annak üdvtörténeti je len tősé
gére. Csak el kell olvasnunk az evangélis
ták  tudósításait, akik részletesen leírják, 
m iként m osta meg Jézus az utolsó vacsora 
előtt apostolai lábát, hogy tanú je lé t ad ja 
végtelen  alázatának, gyengedségének és 
szerete tének  s ezzel is példát adjon ne
künk. M ilyen m élységes fájdalm at okozott 
neki a bűn félelm etes titka: egyik legszo
rosabb m unkatársának, iskarioti Judásnak  
hűtlensége, ak it pedig még az utolsó  v a 
csorán is k itü n te te tt figyelm ével, am ikor 
a tá lba nyúlva, a legízletesebb falatot 
nyú jto tta  feléje. Azonban e fájdalm as csa
lódásért kárpó tlást nyú jto tt neki szeretett 
apostolának, Jánosnak  gyengédsége, aki 
M estere szívére h a jtv a  fejé t hallgatta  an
nak titokzatos ritm usát. Ö volt az egyet
len tan ítványai közül, aki hűségesen elkí
sérte szenvedésének az ú tján  s az apos
tolok közül egyedül állt o tt a kereszt a la tt 
a Fájdalm as A nyával, akit K risztus vég- 
rendelkezése folytán egy életre oltalm ába 
fogadott.

E nagycsütörtöki vacsorának, m elyre m ár 
rávetődö tt az Istenem ber halálának  az ár
nyéka, de a feltám adás rem ényének fénye 
is, m éltó befejezése vo lt Krisztus főpapi 
imája, am elynek szárnyalása ma is mé
lyen m egrendíti és m agával ragad ja  le l
künket: «Atyám, e ljö tt az óra. Dicsőítsd 
meg fiadat, hogy fiad is m egdicsőítsen té 
ged. H atalm at adtál neki m inden em ber 
fölött, hogy m indenkinek, ak it neki adtál, 
örök éle te t adjon . . .  Szenteld meg őket az 
igazságban: a te  igéd igazság . . .  legyenek 
m indnyájan egyek. A m int te, atyám , ben
nem vagy  és én tebenned, úgy legyenek 
ők is m ibennünk és így elhiggye a világ, 
hogy te küldtél engem .»

IKVAY LÁSZLÓ

dennap egy bankrablás. N em csak az ék
szerész, hanem  a benzines és a trafikos is 
összerezzen, am ikor eléje áll egy rossz
arcú  vásárló . 8-10 nyeglén  röhögő, angyal
arcú  suhanc elől jobb kitérni. A leggya
nútlanabb helyen  is áldozata lehetek  az 
időzített bom bának. V alam elyik este leve
gőbe repülhetek, míg kedvenc kom ikusom  
tréfá ján  fölnevetek. Leüthetnek a repülő
gépen. Szerencse, hogy nem  fizet értem  
senki s leaalább el nem  rabolnak. Kikö
vetelik  a börtönből az anarchistát, aki 17 
gyanútlannak  okozta halá lá t s le tép te  a 
gyereknek  a lábát, aki labdarúgó bajnok- 
sáaró l álmodozott. A te rro r egyre nő. Bű
nözők paradicsom ává s a tisztességes pol
gárok ooklává rom lott a társadalom . M es
terséggé vá lt az em berölés. Nem a hóhér 
forrls'Vrizására gondolok. Az kim egy a 
divatból.

Az em ber jogaiért bám ulatos tö rvénye
k e t hozunk. Jog  a m unkához (a gyárak  
szétveréséhez is?). Gondolat, szólásszabad

ság. A m egfélem lített b írák  beteget je len 
tenek. M ajd bolondok lesznek, hogy a 
döntés u tán  tarkónlövessék m agukat a 
lakásuk küszöbén. Bizonyos sajtó  nyom á
sára feloldják a bűnözőt, aki holnapután 
még kitanultabban  újból lesen áll. A cső
cselék dönti el a közvélem ényt, nem  az 
igazság. A  gyakorla tban  csak az erőszakos 
jogát ta rtiu k  tiszteletben: félelemből. A 
gonosztevők ügyvédjei a paragrafusok 
kesze-kuszáiában farizeuskodnak. M inden 
üzlet szájába rendőrt állítani? Term észe
tesen  lefegvverezve a revolveres betörő 
előnyére, akinek p róbáljanak  csak a zse
bébe motozni, ha  véletlenül lebukott. Bez
zeg, ha hatalom ra kerülnének, v éae  lesz 
a teleoofával követelt szabadságnak. H i
szen joaa  a sértetlenséghez csak a molo- 
tovbom bát hajítónak  van. A közoolgárnak 
csak ahhoz, horr^ félhet és m eohalhat. Jó  
pofát vág jon  fölfordított autójához, bevert 
ablakához.

Ember vadászik az em berre. H áztető fe

dezékéből célbalő a parkban  sétálókra. 
Távcsöves fegyverével safarit rendez a 
nagyváros u tcá ján  tolongó em bervadakra, 
látatlanokra, aki h ivatalba siet, ku ty á já t 
sétálta tja , félórára tüdejé t szellőztetni a 
szabad levegőn bolyong. M int dzsungel
ben a lombok mögül vicsor m ered ránk, 
ha te lita lá la tára  összeesik áldozata. Az 
em ber szám ára ta rtoga to tt m osoly egyre 
kegyetlenebb v igyorrá  torzul, hogy szét- 
m arcanaolia a 2000 éve m egindított em- 
berszelidítő erőfeszítéseket.

M ekkora anakronizm us ma hozzácsapni 
a 8 boldogsághoz kilencediknek: boldo
gok, akik m osolyognak s m osolyra derítik 
felebarátjukat, m ert m ajd rá juk  is rám o
solyognak.

PROKOP PÉTER
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Kopernikus a heliocentrikus világkép megalapítója
-  születése 500-ik évfordulójára

M ár az a tény, hogy VI. Pál pápa Len
gyelország prím ásához, V isinszkyhez in té
ze tt üzenetben m élta tja  Kopernikus é rde
mét, aki «a h ite t és tudom ányt term ékeny 
módon tud ta  m agában egyesíteni*, m utat
ja a lengyel kanonok történelm i nagysá
gát. Egy m ásik csillagászati nagyság, 
Tycho Brahe, így  jellem zi őt: «Is, qualem 
non te rra  virum  p er saecula m últa protu- 
lit» — «O lyan férfiú ő, am ilyent a  föld 
sok század óta nem  term ett*. Születése, 
illetőleg nem zetisége körü l pedig valósá
gos verseny  indult m eg lengyelek és né
m etek között, úgy  m int valam ikor Homé- 
ros, a legendás n agy  görög költő  körül, 
ak iért hét város versengett, m elyik m ond
hassa m agáénak, m int a következő vers 
tanúsítja:

Smyrna, Chios, Colophon, Salamis,
Rhodos, Argos, Athenae,

Orbis de patria certat, Homere, tua.

Foglalkozott K opernikus szem élyével a 
félezredes évforduló alkalm ával a rádió, 
televízió és sajtó, m egfelelően m éltatva 
éle té t és életm űvét. K opernikus ugyanis 
elm ondhatta m agáról, hogy nagy  idők, 
nagy  em berek idejében élt. Ez időben fe
dezte fel Kolumbus Kristóf A m erikát, Gu- 
tenberg  a könyvnyom tatást s az ő ide jé
ben osztotta a reform áció a nyugati k e 
reszténységet katolikus és nem  katolikus 
táborra. K ortársának m ondhatta Rafaelt, a 
festők királyát, M ichel Angelot, aki a m ű
vészet három  ágában — festő, szobrász és 
építész — halhata tlan t alkotott; továbbá 
Bram entet, a Szent Péter fenséges kupo
lá jának  szerencsés befejezőjét. Ily  nagy 
lángelm ék világában rak ta  le a m aga zse
niális m űvének, a ró la elnevezett világ
képnek  alapjait.

Kopernikus pályafutása

N ikolaus K opernigk (eredetileg így ír
ták  a család nevét, m elyet a ko r szokása 
szerint, hum anista módon latinosan Coper- 
nicus-ra változtatott) 1473 febr. 19-én szü
le te tt Lengyelország Thorn nevű  városá
ban, ahova hasonnevű a ty ja  1458-ban te 
lepedett át Krakkóból. A nyjá t W atzelrode 
B arbarának hívták, nagybáty já t Lukács
nak, aki püspök vo lt s a tízéves korában  
árván  m aradt fiú, K opernikus neveléséről 
a továbbiakban ő gondoskodott. V alószí
nű, hogy a püspöki nagybátya  tám ogatása 
nélkül a világ csak később ébred t volna 
annak tudatára, hogy a nagy  universum - 
nak  nem  a Föld a középpontja. Egyébként 
a család vallásos életszem léletére jellem 
ző, hogy N ikolaus Kopernigk, az atya, 
egész család ját fe lvétette  1469-ben Szent 
Domonkos harm adrendjébe, s a 4 gyerm ek 
közül 3 választo tta  az egyházi pályát: 
A ndrás, a legidősebb, N ikolaus (Koperni
kus), s az egyik nőtestvér, Barbara, aki a 
cisztercita nővérek zárdájába lépett K rak
kóban, ahol később apátnő lett. Jogi, o r
vosi és m atem atikai tanulm ányok után,

m elyeket Krakkóban, Bolognában és Pá- 
duában folytatott, 1503 m ájus 31-én Ferra- 
rában  jogi doktorrá  prom eveálták. M ost 
n éhány  évig W adzenrode Lukács püspök 
nagybáty jánál H eilsbergben találjuk, aki 
m ellett orvosi tudását bőven gyakoro lhat
ta  s egyúttal ily  m ódon há lá já t is leró- 
h a tta  nagy  jó tevő je  iránt. 1510-től egész 
haláláig, 1543 m ájus 24-ig a kanonokok 
testü letébe tartozott, F rauenburg székhely- 
lyel, anélkül, hogy  pappá szentelték  vo l
na. Ezekben az években  hosszabb ideig 
m int a kanonoki testü le t (káptalan) k o r
m ányzója szerepel. A m ellett értékesíte tte  
orvosi tudását, valam int földrajzi ism ere
teit, ső t résztvett a pénz m egreform álásá
ban is. Egyéb ide jé t a rra  használta fel, 
hogy hosszú éveken át gyű jtö tte  az anya
got m egfigyelései és szám ításai ú tján , a 
legegyszerűbb eszközökkel, m ivel a  táv 
cső akkor még ism eretlen volt, heliozen- 
trikus v ilágrendszere kidolgozásához. Rö
viddel halála elő tt kerü lt nyom dába az új 
rendszert tárgyaló  és k ifejtő  m unkája a 
következő címmel: «De revolutionibus or- 
bium coelestium  libri V I.» (Nürnberg, 
1543.)

Kopernikus rendszere

K opernikus elő tt általános elfogadott 
rendszerként a geocentrikus világkép sze
repel, m int a látszatnak megfelelő. Esze
rin t a Föld a v ilág  közepe, m ozdulatlan, 
m ely körül a Nap és a bolygók keringe
nek. Ezt a v ilágképet Ptolem ausi rendszer
nek  nevezzük, m ely szerint m inden bo ly 
gónak sa já t keringési pá lyája  van s ennek 
középpontja a Föld körül egy alapkörön 
mozog. Ezzel ellentétben a kopernikusi 
világkép szerint:

1. Az égbolt nem  fordul meg naponta a 
Föld körül, hanem  a Föld fordul meg n a 
ponta sa já t képzelt tengelye körül.

2. A Nap nem  teszi meg évente az á lla t
körök csillagképein keresztül eddig kép
zelt ú tjá t a Föld körül; továbbá: a bolygók 
nem  a Föld körül m ozognak köralakú  pá
lyájukon, hanem :

A Nap a központ,
a Föld is csak bolygó,
a Föld és az összes bolygók köralakú
pályájukon a Nap körül mozognak.

A  rendszer tovább-építői

Tycho Brahe egy középm egoldást k e re 
sett a geocentrikus és heliocentrikus v i
lágkép között. Kepler szám ítási eredm é
nyei oda konkludáltak, hogy a  bolygók 
pályája  igazában nem  köralakú, hanem  
elliptikus alakzatot m utat. Galilei a tá v 
cső igénybevételével tovább fejlesztette  a 
m ozgásról szóló tant, m íg végül Newton  
a  gravitáció (nehézkedési törvény) felfe
dezésével te tte  rá  a koronát a kopernikusi 
tanra.

M int tud juk  a történelem ből, m indez 
nem m ent súrlódás nélkül. M ind Galilei 
tanát, m ind a kopernikusi rendszert — 
nem  ugyan a tudós életében, hanem  utólag
—  az egyházi illetékes hatóság  elítélte, 
éspedig azért, m ert az akkori bibliam agya- 
Tázattal és teológiai felfogással az új rend
szer nem  vo lt összeegyeztethető. Bármily 
lárm át inscenálnak is ebből az Egyház 
ellenségei, nem  szabad felejteni, hogy a 
V atikáni Csillagvizsgáló, m elyet 1578-ban 
XIII. G ergely pápa h ívo tt életre, a leg
régibb egész Európában s éppen az Egy
ház csillagászai lényegesen hozzájárultak  
az új m odern világkép kialakításához.

A ma embere és Kopernikus rendszere

M a szinte m inden gyerm ek tud ja  már, 
aki iskolába já r, hogy a Nap nem  kel fel 
és nem  nyugszik le, hanem  a Föld forog 
sa já t képzelt tengelye körül és kering a 
N ap körül. Továbbá: a heliocentrikus v i
lágkép rendszere ma is érvényben van, 
bár ez is k ibővíte tt értelem ben. A  koper
nikusi rendszerből annyi érvényben  van, 
hogy a Nap áll az ún. nap- és bolygórend
szer középpontjában. A többi csillagokat 
K opernikus még az égboltra fixálva kép
zelte el és szám ára a Nap volt a világ 
közepe. M a azonban tud juk  már, hogy az 
ég csillagai mind m egannyi napok, habár 
állócsillagoknak h ív ják  is őket a külső 
látszatnak megfelelően, s ezek m illiárdjai 
a lko tják  a T eju tat (M ilchstrasse). A leg
újabb szám ítások szerint száz m illiárd nap 
van  benne s ugyanannyi napnak  m egfele
lő anyag, m elynek átm érője 100.000 fény
év. Ez kb. egy trillió kilom éternek felel 
meg a Tejút m aga is körforgásban van  s 
220-250 millió évre  van  szüksége, míg a 
sa já t sú lypontja körül egyszer megfordul. 
A m érhetetlen  világűrben sok millió te ju 
ta t fedezett fel a m odern csillagászat a 
m odern távcsövek segítségével, m elyek 
közül a leghíresebb az USA-ban lévő 4.000 
m éter m agasságban felállíto tt 5 m éteres 
teleszkóp (Mont Palomar). M indezt a k u 
ta tást m eggyorsítja  ma a rádió-csillagá
szat. Term észetes, K opernikus az akkori 
kezdetleges eszközökkel ezeket nem  is
m erhette  meg, de az ő elm élete szolgál
ta tta  az alapot hozzá.

«A ő élete bizonyság arra  — hangsú
lyozza VI. Pál pápai m egem lékezése — , 
hogy a tudom ánynak és h itnek semmi 
esetre  sem kell ellegségként szemben álla
m ok egym ással. Ha mégis vannak  látszó
lagos ellen tétek  közöttük, az az em beri 
elm e korlátozott képességeinek  szám lájá
ra  írandó, m ivel ennek íté le te i nem  m en
tesek  a tévedéstől. Az Egyház becsüli, 
tiszteletben tartja , sőt csodálja a tudo
m ány különböző ágaiban tapasztalható 
haladást.*

VECSEY LAJOS
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A féktelen
Az első N agypéntek  óta folyton ism ét

lődik a m arcangoló kérdés: M iért tud ta  az 
em ber az Isten t megölni? M iért hurcoltak  
annyi árta tlan t a gázkam rákba és m iért 
pusztu lt el annyi millió orosz a szibériai 
katorgákban? M iért hagy ta  a M indenható 
a  gonoszokat szabadon tom bolni az á rta t
lan népek ellen? M éltó az Istenhez meg 
az em berhez ez a borzalm as történelem , 
am elyben a gonoszok virulnak, a jók  pe
dig sírnak?

Á goston lángelm éje egész életen  át k e 
reste  a választ és bőven m erítünk is ab 
ból, amit a titok  m élységében ku ta tva  
m eglátott, m ivel az m indig érvényes m a
rad. Eleve nyilvánvaló, m ilyen volna az 
em ber m agatartása, ha Isten  minden rosz- 
szat nyom ban m egtorolna, sőt vajm i köny- 
nyen  tudná a bűnt megelőzni és csirájában 
elfojtani, ha akarná. A kkor azonban a 
re ttegés uralm a alá kerülne az egész földi 
lét és szó sem volna többé szabadságról 
ott, ahol m indenki kénytelen  m egtartani a 
törvényt. Példás rendben élne az egész 
társadalom , csak ennek nem  volna erköl
csi értéke, m ivel olyan volna, m int a bör
tön vagy  a kem ény szigorral nevelő óvo
da fegyelme.

Az ilyen rend nyilván nem  kell a Te
rem tőnek, ha egyszer az em ber szellem, 
akinek értelm e és szabad akara ta  van. 
Term észetünk alapvető tö rténye tehát, 
hogy önként és erőszaktól m entesen te 
gyük a jót, különben a létünkben nem 
volna értelem . Ezzel persze együ tt já r  a 
lehetőség, hogy m indenki v isszaélhet a 
szabadsággal, sőt úgy látszik, m intha a 
történelem  m erőben céltalan  zűrzavar vol
na, am elyben a bűn hatalm a korlá tlan  és 
a becsület meg az erény  mindig a rövi- 
debbet húzza. És Isten  ezt mind előre lá t
ta, m égis m egalkotta az embert, m ivel van  
ebben a világban valam i fönséges és rop
pan t finom érték, vagyis valam i óriási 
csoda m egy itt végbe, am ely azonban alig 
tűn ik  föl a rossznak ricsajos tobzódása 
m ellett. Ha ezt m ealátni akarjuk, nem 
szabad az átlagos földi m értéket használ-, 
ni, ellenben úgy kell gondolkozni, m int az 
Isten.

Nem könnyű ez, ha  valak i nem  m er a 
pusztán em beri okosság látókörén áttörni, 
pedig az Űr többször is nagyon nyíltan  
kim ondta, hogy országában egym ás m el
le tt v irágzik a búza meg a konkoly, a 
hívő és h itetlen  és boldog, aki üldözést 
szenved az igazságért, tehá t nincs jogunk 
botránkozni, valahányszor úgy  érezzük, 
m intha Isten  gondtalan gazda volna, ak i
nek  a földjén szabadon burjánzik  a dudva. 
íg y  érvényesül ugyanis egészen a sza
badság, m ivel itt m inden a választo ttak  
kedvéért van, a hitvallókért, akik  tűzön- 
vizen keresztü l Jézus bará ta i akarnak  
lenni. Erre az em ber m agától nem kénes, 
de a kegyelem  b irtokában  legyőz m inden 
belső és külső akadály t és az erőszakkal 
szem ben m ég k ínpadra feszítve is bizony
ságot tesz a szabadságról. A kegyelem

szabadság
ugyanis arravaló, hogy fölfokozza és szi
lárd ítsa  az akara t készségét a jóra. Ám 
az is nyilvánvaló  ebből, hogy a konkoly
em bernek nincs semmi m entsége, mivel 
korlátlanul szabad és bőségesen kap k e 
gyelm et, ha k íván ja  és kéri. Á goston ezt 
így  fogalm azta: Tedd meg azt, amire képes 
vagy  és kérjed  az erőt, ami hiányzik. A 
M indenható tehát föltétlenül eléri célját, 
am iért a terem tés meg a m egváltás történt.

Folyton halljuk  a panaszt: Nem látjuk  
az Istent, nem  érezzük a hatalm át, hiszen 
a földön m inden úgy megy, m intha Ö nem 
volna, vagy  nem  törődnék velünk. M ilyen 
alaptalan  e vád, nyom ban kitűnik, ha a 
szenteket nézzük. Ök nem panaszkodnak, 
holott m indig a kereszt ú tján  járnak, de 
a szívükben mégis zeng a dicséret és há
la, m ivel Szent Pál szerint a m egfeszített 
Krisztus nekik  Isten ereje  és bölcsessége. 
M egdöbbentő állítás ez, azonban a tények  
fönségesen igazolják. U gyanis nem  abban 
nyilatkozik meg az Ür hatalm a a földön, 
hogy ellenségeit összetöri, a hazugságot 
elném ítja, a gőgöst megalázza, vagy  a 
zsarnokot béklyóba veri, m ert barátainak  
hűsége a legfőbb győzelem, amit el akar 
érni. A hitvallók csodálatos hűsége az Ö 
műve, m ivel ehhez a term észet túlságosan 
gyönge és a szenvedéshez kell a legtöbb 
erő, tehá t a hatalm át híveiben m utatja  
meg, akik  az egész, világgal dacolva va ll
ják  és terjesztik  az örömhírt.

A 13. század elején  III. Ince pápa volt 
Európa ura, de a politikai lángelm e h iva
ta lá t merő szolgálatnak tekintette . Kor
társa  a koldus barát, Ferenc tőle k ért en
gedélyt, hogy új rendet alapítson. A pápa 
nevét ma a tankönyvekben  m egtaláljuk, 
egyébként szóba sem jön, de Ferenc ne
vé t az egész világon ism erik és óriási 
egyénisége ma is hódító erő. Ha valaki 
persze csak azt nézi, m ennyi hadosztálya 
és atom fegyvere van  egy országnak és 
nincs érzéke a lélek nagyságát meglátni 
és becsülni, véazetes értékvaksáaban 
szenved és az életlegalsó fokán tengődik, 
m int a féreg vagy  a ragadozó fenevad. 
A  bűnt k ivéve m inden a Terem tő alko
tása, az atom  meg az élő se jt egyformán, 
de hatalm ának legfőbb bizonyságát a 
szenttéavatáson hirdeti és ünnepli az Egy
ház s aki ezt nem veszi tudomásul, abban 
hiányzik a szellem finom sága és durván 
elszám ítja m agát, am ikor szem bekötve 
megy el a hatalom  legfőbb tényei mellett.

A lig lehet áttekinteni az óriási b irodal
m at, am ely ezeket tá r ja  föl. A szerzők 
sokszor világhírű  nagyságok a szakm á
ban, m űveiket számos nvelvre fordítják, 
sőt azok nem egyszer színpadra is k e rü l
nek és bám ulatos sikert ara tnak  a mai tá r 
sadalom ban, am ely általában csak a léha
ság és a bu ta  izgalom után  lohol, ha  szó
rakozni akar. V alóban a népnek is az a 
szépség és csoda kell, am ely például Páli 
V ince vagy  Don Bosco életében jelenik  
m eg előttünk. V olt Pesten egy zsidó is
merősöm, aki még a jeg y e t is m egvette

nekem , m ivel így  ak art kényszeríteni, 
hogy  megnézzem  B ernadette filmjét, m e
ly e t m ár n égy  hónap ó ta  já tszo ttak  az 
egyik belvárosi m oziban és a ház m indig 
zsúfolva volt. Nem  értem  rá  megnézni, 
m ivel igen sok vo lt akkor a munka, azon
kívül a tö rténete t eléggé ism ertem  a leg
jobb könyvekből, hiszen még Carell is írt 
róla, szokásához h íven rem ekül.

Az isteni hatalom  roppant bizonyítéka 
továbbá Krisztus országa, az Egyház, hi
szen k é t századot k ivéve folyton a puszta 
lé té rt küzdött. Földi erő nem  ta rth a tja  
fönn, ellenségeinek se szeri se száma, sőt 
vajm i gyakran  sa já t papjai és hívei min
dent elkövetnek, hogy m egdöntsék és csak 
em léke m aradjon a történelem ben, de 
hasztalan volt m inden agyarkodás ellene, 
m ert V alaki csodálatos m ódon vigyázott 
rá  és nem  hagyta  tönkrem enni, habár nem 
egyszer m ár a sír szélére csúszott. Párat
lan jelenség ez: a M indenható féktelen 
szabadságot enged a rossznak, az Egyhá
zat kívülről, belülről mindig tépik és szag
gatják, a H eródesek és Judások  m indig 
fölös szám ban vannak, m égsem érik  el, 
am it annyira akarnak  és ha  föld alá nyom 
ják  is a szent tüzet, az ú jra  meg ú jra  föl
lángol és te rjed  o tt is, ahol halandó so
hasem  gondolná. A zért a nagy  ném et tör
ténész, Josef B ernhardt nem  is habozott 
leírni a különös té te lt: salus ab inimicis, 
vagyis gyakran  az ellenség is kénytelen  
az Egyház érdekét szolgálni. Ahol a go
nosz győz, ott m indig az em ber veszít. Is
ten  azonban a rosszat is képes sa já t cél
já ra  használni, am ikor például az üldözés
ben edzi hősökké híveit, am ikor a fene- 
kedő Saulból lesz a nem zetek apostola, 
am ikor irgalm a m egm enti a nyom orult 
bűnöst, am ikor a tévedést hagy ja  kudarc
ba fulladni, vagy  a tagadókkal szemben 
a halhatatlan  óriásokat, Á gostont, Tamást, 
Bellarmint, Lacordairet, Prohászkát állítja 
sorompóba, hogy a h it igazságát egyre 
jobban fö ltárják  és kim utassák. Am ilyen 
könnyű ma erről értesülni, olyan súlyos 
m indenki felelőssége, aki nem  keresi és 
nem fogadja be az isteni fényt.

Azt hiszem, e rövid válaszból is kitűnik, 
m ilyen szédítő az em beri sors m élysége és 
m it je len t Krisztus fönséges üzenete J á 
noshoz a börtönbe: Boldog, aki nem bot- 
ránkozik meg bennem. Egy kiváló  francia 
jezsuita  egyetem i tanár vo lt Sanghájban, 
m ajd a k ínai kom m unisták elfogták és a 
rabságban a h írhedt agym osást is kény
telen  volt eltűrni. M iután szabadult, haza
tért, m egrongált egészsége is rendbe jött, 
ám az otthoni jó létben  és szabadságban 
élve ny íltan  bevallo tta: A kínai fogságban 
különb em ber voltam , m int m ost vagyok 
idehaza. Bátran h itt Krisztus szavában és 
ő is tapasztalta  annak igazságát, am iről e 
században annyi hitvalló  keresztény  tesz 
bizonyságot, bárm ennyire m egkínozta őket 
a sátáni gyűlölet. Bennük győz az Isten 
hatalm a m ost és m indenkor, de ezt meg 
kell látni, különben kon tár kom édia lesz 
az életünk, semmi több.

VARGA LÁSZLÓ SJ.
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Vita a Vatikán keleti politikájáról
Március elején négy püskököt szentelt 

fel Casaroli érsek, a vatikáni külügyek  
vezetője Csehszlovákiában. A  megfigyelők  
szerint a Vatikán mind a négy püspököt 
a békepapi mozgalomból volt kénytelen  
kinevezni. Innen adódnak a súlyos bírá
latok a Vatikán keleti politikája ellen. 
Felteszik a kérdést: vajon pöspököket ad-e 
a Vatikán a katolikusoknak Keleteurópá- 
ban, vagy inkább ágenseket a kommunista 
rendszernek? Casaroli érsek is szükségét 
látta, hogy megvilágítsa a Szentszék tö
rekvéseit.

Hosszú, nehézkes tárgyalások után a 
Vatikánban február végén  közzétették, 
hogy VI. Pál pápa négy új püspököt n e
vezett ki Csehszlovákiában: Pásztor János 
nyitrai, Franec József besztercebányai me
gyéspüspök, Gábris József nagyszombati 
és Vrana József olmüczi apostoli kor
mányzó, címzetes püspök lett. A  vatikáni 
sajtóiroda vezetője február 27-én kejelen- 
tette: Vrana József szem élye körül a tár
gyalások során sok vita támadt. Ennek az 
volt az oka, hogy Vrana a N ovotny érá
ban is tagja volt a Plojhár vezette béke
papi mozgalomnak. A  mozgalom a prágai 
tavasz elején szétesett, és a szovjet csa
patok bevonulása után a kommunista kor
mány parancsára és hathatós támogatásá
val újra megalakult. Vrana lett a Pacem 
in terris nevű új békepapi mozgalom e l
nöke. ö  volt egyben az olmüczi egyház
m egye káptalani helynöke is. Az is köz
ismert, hogy a kommunista rendszerben a 
káptalani helynököket nem szabad válasz
tással jelölik ki a kanonokok, hanem a 
kormány, illetve az Állami Egyházügyi 
Hivatal mondja meg előre, kit kell meg- 
választaniok. Különben másnak a rendszer 
nem adja meg a működési engedélyt.

A  prágai kormányzat ragaszkodott hoz
zá, hogy a Vatikán Vranat nevezze ki az 
olmüczi egyházmegye érsekévé. A  Szent
szék védekezett a javaslat ellen. Látván 
azonban, hogy a kormányzat mást nem 
fogad el, a Vatikán kikötötte, hogy Vraná- 
nak le kell mondania a békepapi mozga
lomban viselt vezetői tisztéről és a jövő
ben tartózkodnia kell minden békepapi 
tevékenységtől, mert ez ellenkezik a püs
pöki hivatallal.

A  tárgyalások során a prágai megbízot
tak, úgy látszik, elfogadták a Vatikán ki
kötését és megengedték Vranának, hogy  
írásban lemondjon a békepapi mozgalom  
elnökségéről és kijelentette, hogy a jövő
ben megszüntet minden kapcsolatot a moz
galommal.

Prága azonban megszegte a megállapodást

Casaroli érsek március 4-én szentelte 
püspökké Vrana Józsefet az olmüczi Szent 
V encel székesegyházban. Utána az új cím
zetes püspök és apostoli kormányzó Prá
gában letette az államesküt. A  prágai rá
dió úgy számolt be az eseményről, hogy  
a Pacem in terris békepapi mozgalom v e 
zetőjét püspökké szentelték és ez az eskü
tétel alkalmával kijelentette: m egtisztelte

tésnek tartja, hogy folytathatja a Pacem  
in terris békepapi mozgalom központi bi
zottságában tevékenységét és ezáltal szol
gálhatja az állam és egyház jó viszonyá
nak alakulását.

A  m egfigyelők hangoztatják: a Vatikán 
Vrana Józsefet «ad nutum Santae Sedis» 
megszorítással nevezte ki olmüczi apostoli 
kormányzónak, ami azt jelenti, ha nem  
felel meg a Szentszék várakozásának, a 
Vatikán bármikor és indokolás nélkül 
megvonhatja tőle a kinevezést. Csehszlo
vákiai egyházi körökben általános felhá
borodást keltett a prágai rádió jelentése. 
A  papok és a katolikusok várják, mit szól 
hozzá a Vatikán! Ki fogja végre tisztázni 
a botrányt?

A csehszlovákiai papok és katolikusok 
nagy része nem helyesli a kinevezéseket.

Ütban Róma felé, Casaroli érsek meg
állt Bécsben és a Kathpress osztrák kato- 
tolikus hírügynökségnek nyilatkozott. Elis
merte, hogy a csehszlovákiai papok és 
katolikusok tekintélyes része nem helyes
li az új püspökök kinevezését. Szerintük
— folytatta Casaroli — a mai helyzetben  
nem szabad püspököt kinevezni Csehszlo
vákiában, mert ez nem tud eleget tenni 
főpásztori hivatásának. Nem kormányoz
hat az állam beleszólása nélkül. Casaroli 
elismerte, hogy a csehszlovák papok és 
világi katolikusok álláspontja helyes. Han
goztatta: a Szentszék is arra törekszik a 
tárgyalásokkal, hogy a püskökök, illetve  
az Egyház szabad működését biztosítsa. 
Ismételten biztosítékot követel erre vonat
kozólag a kommunista kormányok képvi
selőitől. De annak ellenére, hogy a vati
káni keleti politika eleddig csak szerény 
eredményt hozott, mégis az a m eggyőző
dése, hogy folytatni kell. Hiszen — tette 
hozzá — hosszú lejáratú politikáról van 
szó, ami ilyen rövid idő alatt nem is hoz
hat nagy eredményt. A  nehézségek és 
kroblémák tudatában a vatikáni külügyek  
vezetője úgy véli, hogy a mai helyzetben  
is fontos, hogy az egyházmegyéknek püs
pökük legyen. A  püspök ugyanis az egy
házmegye fundamentuma és tartó oszlopa. 
A Szentszék pedig elvária a püspöktől, 
hogy tanúságot tegyen Krisztusról és az 
Egyház és hívek javát szolgálja. Ha ezt 
nem teszi meg — mondotta Casaroli érsek
— akkor nem mondhatja magát püspöknek.

És a másik három új püspök?

Ezek is mind tagjai a békepapi mozga
lomnak. Pásztor János, aki inkább hivatal
nok típus, a szlovákiai békepapi mozga
lomban szintén vezető szereoet játszik. 
Gábris József is a mozgalom által nyilván
tartott tagok közé tartozik. Ez a kettő ma
gyar anyanyelvű. Franec Józsefről az hír
lik, hogy fiatal korában Hlinka pártjában 
volt és ennek takargatására ugyancsak  
szüksége van a békepapi mozgalom tá
mogatására.

Tehát végeredményben az tűnik ki, 
hogy a Vatikán a szlovák és a prágai

Egyházügyi Hivatal jelöltjeit nevezte kL 
Ezt a szomorú tényt a Vatikáni Államtit
kárság képviselője azzal igyekezett lep
lezni, hogy az érdeklődő újságíróknak ki
jelentette: az új püspököket Casaroli ér
sek szem élyesen fogja felszentelni Cseh
szlovákiában. Ez arra vall, hogy a Vatikán 
a maga jelöltjeit nevezte ki és nem azo
kat, akiket Prága vagy Pozsony szeretett 
volna ráerőszakolni a Szentszékre.

A  Pápa viszont azzal indokolta a kine
vezéseket, hogy Csehszlovákiában a püs
pökök kihalóban voltak és ezért szükség 
volt rá, hogy a hierarchiát megmentsék. 
Az új bíborosok előtt a Szentatya remé
nyét fejezte ki, hogy folytatják Prágával 
a tárgyalásokat és mindent elkövetnek, 
hogy az állam és egyház viszonyát nor- 
malizáfják.

Casaroli is azzal tért vissza Rómába, 
hogy folytatják a tárgyalásokat és a leg
közelebbi cél a még hátralévő hét püspöki 
szék betöltése.

Prága védelmébe veszi Casaroli érseket

A  csehszlovák kommunista párt közpon
ti lapja, a Rude Pravo március 9-iki szá
mában hangoztatja: a papok és az egyhá
zi vezetők magatartása nem lehet más, 
mint a híveké. Ez a felismerés lehet az 
állam és egyház közti viszony alakulásá
nak megbizható alapja. A  prágai kommu
nista lap kiemeli, hogy Casaroli érsek op
timista nyilatkozatát az állam és egyház 
új kapcsolatairól a nyugati lapok súlyosan  
bírálják és kifogásolják, hogy a Vatikán 
túl nagy engedményeket tett a csehszlo
vák államnak. A nyugati lapok megütköz
nek azon — folytatja a Rude Pravo —, 
hogy az esküt tett új püspökök nem tanú
sítottak elutasító magatartást a szocialista 
társadalommal szemben. Ellenkezőleg, k i
jelentették, hogy támogatják a szocializ
must. Ez az egyetlen és egyedül elfogad
ható alap — írja a lap — az állam és 
egyház jó viszonyának megteremtésére.

Tudomásunk szerint egyetlen nyugati 
lap sem kifogásolta, hogy az új csehszlo
vákiai püspökök nem utasították el az 
eskütételkor a szocialista társadalmat. Ezt 
az adott helyzetben nem tehetik. De a 
Vatikán hivatalosan közölte, hogy az es
kütételt előzetesen megtárgyalta az állami 
vezetőkkel és ezek beleegyeztek abba, 
hogy az eskü a püspököket és papokat 
nem kötelezi olyan feladatok vállalására, 
am elyek ellene modanak keresztény lelki- 
ismeretüknek. Ebből az következik, hogy  
a szocialista társadalom építését csak  
olyan területeken vállalhatják, amelyek  
nem sértik az emberi méltóság jogait, illet
ve az ember keresztény hivatását. Ezt a 
megállapodást a kommunista vezetők rend
szerint elhallgatják.

Mit kifogásolnak Nyugaton?
A  nyugati lapok bírálata azt kifogásolja, 

hogy a Vatikán nem olyan szem élyeket 
nevezett ki püspöknek, akik képesek fela
dataikat egyházi szempontból ellátni. Vra-
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na esetében  például a vatikáni szóvivő, 
A lessandrini professzor m egjegyezte: a 
Szentszék m éltányolta az olmüczi káp ta 
lani helynök lelkipásztori m unkáját. Nos 
éppen azokban a hetekben, am ikor a tá r 
gyalások folytak, Prágában e líté ltek  egy 
katolikus papot, Dr. Jaroslav  Studeny-t, 
aki az olmüczi egyházm egyéhez tartozik 
és h itok tatási anyagot sokszorosított a h it
oktatóknak. H ittankönyvet C sehszlovákiá
ban régóta nem  ad tak  ki. S tudeny V rana 
káptalan i helynök tud tával és beleegye
zésével te tte  ezt és a sokszorosított h itok
ta tási anyagért kapott adom ányokból szin
tén  V rana hozzájárulásával több plébániát 
restauráltak . A bírósági tárgyaláson  Stu- 
denynek szem ére vetették , hogy törvény- 
ellenesen já r t el és a pénzt sa já t céljaira 
fordította. A  vád lo tt V rana Józsefet ad ta 
m eg tanúnak. V rana azonban nem  jelen t 
m eg a tárgyaláson  és írásban  sem vállalta 
pap ja  védelm ét. C sehszlovákiában azt k é r
dezik a papok és a katolikusok, m it v á r
hatnak  az olyan püspöktől, aki még arra  
sem hajlandó, hogy igaz ügyben papja 
m ellett tanúskodjék?

A m egfigyelők szerint a va tikáni keleti 
politikát pillanatnyilag  a  francia kato liku
sok által gyakran  hangoztato tt «Présence 
chrétienne* — a keresztény  je len lé t elve 
irányítja . Je len  lenni a kom m unista kor- 
m ányzatú  országokban, ha m ásképpen 
nem, akkor legalább a püspökök k ineve
zése ú tján . De a tapasztalat azt m utatja, 
hogy ez a je len lét súlyos rizikóval já r  és 
m egosztja a katolikusokat. A megoszlás 
annál veszélyesebb, minél jobban belega
balyodnak a püskökök illetve az egyházi 
vezetők a kom m unista politikába és m i
nél kevesebbet tesznek, illetve tehetnek  
az evangélium  terjesztéséért. A  vatikán i 
keresz tény  je len lé tre  irányuló tö rekvés
ből a kom m unista rendszernek a lehető 
legnagyobb propaganda hasznot kovácsol
já k  kifelé, befelé pedig ezt a je len létet 
egyházi szem pontból állandóan korlátoz
zák és tétlen, puszta je len lé tté  igyeksze- 
ne leszűkíteni. Ezt lá tva  a katolikus papok 
és sok kato likus világi szakértő azt k é r
dezi: m it használ az Egyháznak, h a  a kom 
m unista színpadot feldíszíti püspökökkel, 
ahelyett, hogy a püspökök és papok illet
ve az Egyház lelkipásztori m unkájának az 
állam tól minél függetlenebb m enetét biz
tosítaná. Ezt az igényt annál inkább telje- 
sítendőnek vélik, m ert a II. V atikáni Zsi
n a t kifejezetten  követelte  a Szentszéktől, 
hogy az Egyházat függetlenítse m indenütt 
az állam tól. A  vasfüggöny m ögött viszont 
az a helyzet, hogy az állam ot kü lönvá
laszto tták  ugyan  az Egyháztól, de a rend
szer nem  akarja, hogy az állam  valóban 
e lváljék  az Egyháztól. Ellenkezőleg, m in
den e re jével fogságában ta rtja  az Egyhá
zat, és ahol teheti, visszaél vele. Senki 
sem tagadja, hogy ebben a helyzetben nem 
könnyű az egyházpolitika, de azt sem tit
k o lják  a szakértők, hogy az eddigi m ód
szerek és eredm ények fölötte kétesek.

FÁBIÁN KÁROLY

Érdekes költő i antológia je len ik  meg 
rövidesen Tollas Tibor szerkesztésében és 
a Nem zetőr k iadásában  M ünchenben az 
1848-as szabadságharc irodalm i és m űvé
szeti visszhangjáról a nagyvilágban. E 
könyv egyben felelet a rra  a gyakori k é r
désre, m elyet otthoni látogatók tesznek 
fel nekünk: m it csináltok olyat, ami nem 
sa já t egyéni érvényesülésieket, hanem  az 
egész nem zet ügyét szolgálja? Az otthon 
és az em igráció fiatalságának önbizalm át 
és nem zeti ön tudatát szolgálja ez a könyv, 
m elyre ma nagyobb szükség van, m int v a 
laha, hiszen otthon idegen eszm ényképe
ke t állítanak e fiatalság elé.

Tollas Tibor kérdésünkre elmondja, hogy 
m ár d iákkorában a soproni Rákóczi Ferenc 
honvéd reáliskolában gondolta, hogy össze 
kellene gyűjten i a 48-as szabadságharc 
irodalmi visszhangját. A ném et órák  egyi
kén  tanáruk  H einének a m agyar 48-ról 
szóló versé t o lvasta fel, m ely jobban fel
lelkesítette  őket, m int a m agyar és tö rté 
nelem  órák  egész sora. M ert nem  az a 
fontos, amit mi m ondunk m agunkról, ha
nem, ahogyan m ások lá tnak  bennünket.

H ét évvel ezelőtt kezdődött a munka, 
am ikor Tollas írókat, tudósokat k é rt fel, 
legyenek segítségére a világ különböző 
könyvtárában, m úzeum ában összegyűjteni 
48 külföldi em lékeit. H irdetést te tt közzé 
a külföldi m agyar sajtóban  is s külön m eg
köszönte az É letünknek a közlést, m elyre 
sok értékes választ kapott. M ajdnem  va la 
m ennyi em igráns m agyar sajtó  lehozta a 
hírt, m ely azt bizonyítja, hogy bizonyos 
esetekben és ügyekben igenis össze tud 
fogni a külföldi m agyarság.

Az eddig összegyűjtö tt anyag óriási. 
Sokkal több a tervezettnél. 30 nem zettől 
több m int 300 vers, 100 kép és 15 zenemű. 
Kb. 400 oldalas lesz a kötet, m elyben ere 
deti nyelven  és m agyar fordításban szere
pelnek a versek  és nyilatkozatok. M agas
színvonalú irodalm i olvasm ányról van szó, 
m elyet a legjobb N yugaton élő íróink és 
költőink fordítottak.

Az olasz anyag ta lán  a leggazdagabb. 
H íres költők  (Carducci, Aleardi) versei, 
G aribaldinak Tüköry halála  alkalm ából 
k iadott napiparancsa, ső t egy K ossuthról 
szóló regény is szerepel. Az angol gyű j
tem ényben Landor versei já rnak  az élen. 
De sok a francia és am erikai visszhang is. 
A ném et nyelv terü leten  érdekes felfedezés 
vo lt a Londoner D eutsche Zeitungban a 
m ajdnem  teljesen  elpusztult «Német Lé
giós em lékének szentelt vers, m elyről a 
ném etek sem tudtak.

A legnagyobb m eglepetés azonban a 
m indeddig ellenségesnek h itt dunai népek 
költőinek visszhangja. Ezt az anyagot egé
szében sem a kiegyezés korában, sem a 
két világháború  közt, de 1945 u tán  sem 
dolgozta fel senki, pedig nagyjelentőségű, 
m ert lelki a lapja lehet a jövő dunai kon- 
federációnak. E dunam enti összefogásnak

különben szép szimbóluma lehetne Petőfi, 
aki szerb apától, szlovák anyától szárm az
va le tt izzó m agyar költővé s akiről közel 
félszáz verse t sikerü lt összegyűjteni kü l
földi költőktől.

Kb. 30 író és tudós seg íte tt a kö te t ösz- 
szeállításában. Részben kutatók, részben 
fordítók, de sok esetben ugyanaz végezte 
a ké t feladatot. Külön meg kell em lékezni 
a hazai és környező országokban élő m a
gyar írókról, akik  segítettek.

Ezt az antológiát csak az em igráció hoz
h a tta  létre, m ert egy  ország sem rendel
kezik olyan hatalm as anyagi lehetőségek
kel, hogy az anyag összegyűjtéséhez ku
ta tó k a t küldjön ki hosszú évekre s a világ 
m inden tá jára . Ezt csak a külföldi m agyar
ság a maga szétszórtságában tudta m eg
valósítani. Ez a közös m unka a nyugati 
m agyarság adója és a jándéka lesz az o tt
honnak.

A kö tet kedvezm ényes előm egrendelés 
esetén  fűzve 20.— DM; vászonkötésben 
színes borítólappal 24.— DM; vagy  annak 
m egfelelő valuta. Ha valak i a patronáló  
tagok sorába lép (személy, vagy  szerve
zet), 75.— DM beküldése esetén  3 köny
vet kap és nevét a könyvben m egörökítik. 
M egrendelhető: Nemzetőr, 8-M ünchen 34. 
Postfach 70. — Pénzbeküldés Bankkonto: 
Bayerische H ypotheken und W echselbank 
M ünchen Konto Nr. 376 9496; Postcheck- 
konto, M üchen Nr. 175 275.

A LITVÁN PÉLDA

Aki alaposan tanulm ányozta a litván 
katolikus papok és v ilágiak válaszát a 
m últ évi püspöki körlevélre, láthatja , h o 
va  vezetnek az esem ények. Köztudomású, 
hogy a litvániai zavargások u tán  püspöki 
pecséttel körlevél je len t meg, m ely elítéli 
a zavargásokat és felelőtlenséggel vádolja 
azokat a katolikusokat, akik  a lá írták  az 
Egyesült N em zetekhez és Brezsnyevhez 
in tézett memorandumot. Ebben több mint 
tizenhétezer litván  követeli a vallásüldö
zés m egszüntetését és a szovjet alkotm ány
ban biztosított jogok tiszteletben tartását. 
A  papok és a kato likusok  föld a la tti k iad 
ványban  válaszoltak  az em lített kö rlevél
re  és k ijelentik : a litvániai egyházi veze
tők a kom m unista állam ágensei. Az igazi 
püspököket a kom m unisták elhurcolták  és 
in ternálták . A  V atikánnak be kellene lá t
nia, hogy hova vezet az oda nem való 
szem élyek kinevezése. A papság és a 
h ívek tekintélyes része' elfordul ezektől az 
egyházi vezetőktől és válla lja  az üldözte
tést az Egyházért és az evangélium ért. Ki 
b iztosíthatja  a V atikánt, hogy a kom m u
nisták  a tá rgyalásoknál nem  arra  tö rek 
szenek, hogy a katolikus egyházat a vas
függöny m ögött minél jobban megosszák! 
Az eddigi tények  ism eretében a m egfigye
lő szakem berek nem  osztják  Casaroli é r
sek illetve a vatikán i keleti politika több
ször hangoztato tt optimizmusát.



8 É L E T Ü N K

Mindszenty bíboros az Innsbrucki Magyar Napokon
Az innsbrucki m agyarság ez év  m árcius 

15, és 19. közt «M agyar N apokat* rende
zett, am elyre m eghívta M indszenty József 
kardinálist, aki a m agyar ügy  irán ti fárad
hata tlan  odaadással te tt eleget a m eghí
vásnak  és fellépésével k iv ív ta  m indenki 
m eglepett csodálatát.

A m agyar ünnepnapokat szerencsés v é 
letlen  folytán Kodály Zoltán Psalmus Hun- 
garicus-ának előadása vezette  be március
15-én és 16-án este az innsbrucki Stadt- 
saalban. A koncertek  nem m indennapi m ű
vészi sikert és így m éltó n y itány t szolgál
ta ttak  a további rendezvényeknek. Elte
k intve attól, hogy a betan ítást az itteni 
O peraház m agyar karigazgatója, Földes 
tan íto tta  be és a szólót egy budapesti első 
vonalbeli tenorista  énekelte, a városi szin- 
fonikus zenekart és a színház énekkarát 
Seipenbusch Edgár zeneügyi főigazgató 
vezényelte.

A templomi ünnepségek

A ritka  m agyar ünnepnapok lényegileg 
a  lelki és hazafias m egújhodást voltak  h i
v a tv a  szolgálni. Ezért a R ichard W agner- 
Strasse 3. szám alatti impozáns M agyar 
Házban két egym ást követő estén, márc.
16-án és 17-én 8 órakor Dr. Harangozó 
Ferenc, a ném et nyelv terü leten  még m ű
ködő egyetlen  m agyar gimnázium agilis 
pap-igazgatója ta rto tt vallásfilozófiai, de 
közérthető konferenciabeszédeket, am e
lyeken  szép számmal v e ttek  részt a m a
gyarok és am elyeknek legérdekesebb m el
lékjelensége az volt, e sorok laikus író
ján ak  észrevétele szerint, hogy azokon 
p rotestáns m agyar nők és férfiak is részt- 
vettek.

Bíborosunk m árcius 17-én, szombaton 
délu tán  15,08-kor érkezett az innsbrucki 
F őpályaudvarra a T ransalpin expressvo- 
nattal, akit Mgr. Rusch Pál innsbrucki ta r
tom ányi püspök m integy 70 főnyi osztrák 
és m agyar reprezentáns élén fogadott. Ez
után találkozott a Prímás szállásán m aavar 
papjaival, akik  a továbbiak során állan
dóan asszisztáltak és őt elk ísérték  m inden 
alkalommal. Je len  voltak: Msgr. Dr. Ádám 
György, szentszéki megbízott, ném etorszá
gi m agyar főlelkész, M ünchenből; Msgr. 
Dr. Pfeiffer Miklós a svájci Fribourgból; 
Dr. Harangozó Ferenc a Burg Kastl-i m a
gyar gimnázium igazgatója; Mihályfi Já
nos, salzburgi magy. lelkész; Mikó György 
esseni m agyar lelkész; Németh Ernő, kuf- 
steini lelkész; Kölley György, m üncheni 
m agyar lelkész; Törzsök Jenő h ittanár 
M ünchenből; Dr. Gróh Béla, az innsbrucki 
M agyar Ház és In tézet igazgatója és Dr. 
Tóth Béla innsbrucki hittanár, m. lelkész.

V asárnap, m árcius 18-án a Szent János 
tem plom ban bíboros-prím ásunk m agyar 
szentm isét celebrált, am ely a la tt a Burg 
Kastl-i M agyar Gimnázium vegyeskara  
énekelt, Zsongor Kálmán vezényletével. 
Dom ináltak a K odály szerzem ények. A m i
se  közben M indszenty József kardinális

szentbeszédet mondott. A  tem plom  zsúfo
lásig m egtelt, am ire itt az elm últ években 
nem  volt példa. A  résztvevők soraiban sok 
ism ert m agyar és osztrák történelm i, köz
életű  szem élyiség volt jelen, nem csak 
Tirolból, hanem  V orarlbergből és M ün
chenből is.

Március 15-ének ünneplése

A  m agyar ünnepségek csúcspontja u- 
gyanezen nap délu tán ján  következett, a- 
m ikor is a városi konzervatórium  nagy, 
m odernizált hangversenyterm ében m árcius 
idusát ünnepelte a tiroli m agyarság. M int 
találóan m ondani szokás, «egy gom bostűt 
nem  lehete tt volna leejteni*, oly töm ve 
vo lt a nagy  befogadóképességű terem. 
Szakadatlanul villogtak a fényképészek 
villám fényei, hogy m egörökítsék a m űsor 
minden részletét és a ritka illustris hallga
tóságot, közte sok osztrák vendéggel, akik 
jó llehet egy szót sem érte ttek  az előadot
takból, mégis odaadóan figyeltek. A m ű
vészi hátteret, m odern kifejezéssel élve: a 
«hangkulisszát», ism ét a bajorországi 70 
m agyar kisdiák és diáklány m agyaros 
egyenruhában fellépett együttese szolgál
tatta . A m űsor kiem elkedő pontjai voltak:

Egressy-Petőfi: Talpra magyar!, am elyet 
Kovács Barna adott elő az énekkar k ísé
retével. Petőfi: Szülőföldemen c. költem é
ny é t Pál Júlia szavalta. Term észetesen a 
középpontban állt Ő m em inenciája Mind
szenty József történelm i vonatkozású, fe
szült figyelemmel követe tt ünnepi beszé
de. Ö t előbb Dr. Gróh Béla üdvözölte k e 
resetlen  m eleg szavakkal. Nem egyszer 
heves taps szakította félbe, m ajd zárta le 
a bíboros beszédét.

Több diákszavalat következett, Petőfi: 
Sors, nyiss nekem  tért! c. költem ényét 
Mottl Sylvia; Petőfitől: A  m agyar ifjakhoz 
c. verse t Fenyvesi Csaba és ugyancsak 
Petőfi költem ényét: Európa csendes, ú jra  
csendes, Both Tünde szavalta. Az ifjúsági 
énekkar előadta még Bárdos-Petőfi: A 
m árciusi ifjak c., a tánc- és énekkar pedig 
Bárdos: M agyar táncok című szerzem é
nyét. H atalm as tapsot a ra to tt a fiúk tánc
kara, m ely hegedű és zongora k ísérettel, 
régi huszár egyenruhákba öltözve egy 
m agyar «Huszártáncot» dobbantott a dön- 
gő színpadra. V égül a m egjelentek  áh íta t
ta l elénekelték  a Himnuszt.

Fogadás a Magyar Házban

A  m egjelentek jórésze az ünnepély után  
átvonult a m ár em lített M agyar Házba, a- 
hol az Innsbrucki M agyar Egyetem isták és 
A kadém ikusok Szövetsége a bíboros-prí
más tiszteletére fogadást adott összes te r 
m eiben, ny ito tt házzal. Dr. Szabados Péter 
elnök köszöntötte az ifjú akadém ikusok 
nevében a m agas vendéget, aki rögtön 
válaszolt, kiem elve, hogy m ily fontos e 
nagy  és jelen tős m agyar szellemi u tánpó t
lási tám pont m agyar tu lajdonban való 
m egőrzése és további fenntartása. U talá
sok történetek  a Ház több évtizedes, sike

res m últjára. A bíboros szem m elláthatólag 
a legalaposabban tájékozódva vo lt annak 
m últj áról.

Tirol az elm últ 27 esztendőben sok m a
gyar m enekültnek le tt a m ásodik hazája. 
M indjárt a m ásodik világháború  lezajlása 
u tán  kb. 1700 m agyar m enekült húzta meg 
m agát Tirolban. A zóta legtöbbjük m eg
szerezte az osztrák állam polgárságot, be
illeszkedett a gazdasági életbe, tisztessé
ges m egélhetést b iztosíto tt családjának, 
nem  egy házat is épített. Az 1956-os for
radalom  után  volt idő, am ikor a tiroli m a
gyarság létszám a m eghaladta a 2500-at is.

A nnak idején  és éveken keresztül m a
gyar gimnázium m űködött Innsbruckban. 
M ár bezárta kapuit, hiszen elapadt a d iák
utánpótlás. A nnál elevenebb, agilisabb 
még ma is a m agyar Főiskolások Szövet
sége. A középiskolában nem  kevesebb 
mint 800 fiú és leány  érettségizett le. A 
helybeli egyetem en 142-en szereztek v a 
lam ilyen diplomát, közülük 78 személy 
ledoktorált.

Nem csak a szellemi m ágneses gyű jtő 
pontja volt az ifjúságnak, hanem  fizikai 
m egélhetési bázisa is a m ár em lített W ag- 
ner-Str. 3. számú M agyar H ázban székelő 
« M agyar In té z e t», am elyet m agyar és 
osztrák adakozók, tám ogatók m ár 1956- 
ban éle tre  hívtak. Ennek vezetője és fenn
ta rtó ja  kezdettő l fogva Dr. Gróh Béla 
igazgató.

M indszenty bíboros frissen és jókedv
vel á llta  a hosszúra nyúlt fogadás fára
dalmait. A neki bem utato tt száz és száz 
hódolójával kezet szorítva, m inden és 
m indenki irán t élénken érdeklődött, jó l
lehet k é t hosszú beszédet is m ondott az
nap, egy harm adikat rögtönzött, hosszan 
elidőzött honfitársai körében, akik közt 
m inden elképzelhető társadalm i és korosz
tály, sőt a protestánsok, zsidók és idege
nek is képviselve voltak. A közönség, fő
leg a fiatalok 1 óráig együtt m aradtak, 
élvezve a ritka  alkalm at, annyi baráttal, 
ism erőssel együtt lenni, balatoni bor és 
m agyar háziasszonyok által készíte tt sand- 
vichek mellett.

Tirol nemzeti ünnepe

M árcius 19. Tirol nem zeti ünnepe — 
Szent József nap ja  és így egyúttal a leg
nagyobb nyugaton  élő m agyar, M indszenty 
József, névünnepe is. A bíboros az inns
brucki dómban, am elynek ezüst és a ra 
nyozott fém lapokból felépített főoltárát 
Lukas G ranach M adonna-képm ása díszíti, 
latinnyelvű főpapi szentm isét m ondott 
nagy  papi segédlettel. A zenekari és szó
lóének beté tek  a több m int ezer, túlnyom ó 
részt osztrák m egjelentek  szám ára zenei
leg is m agas m űvészi n ívóra em elték a 
szentmisét. A szentbeszédet Dr. Rusch Pál 
innsbrucki püspök m ondotta ném et nyel
ven, igen tem peram entum osán, energikus 
dinam izm ussal m éltatva m agyar főDapi 
vendége hősies k iá llásának  és hosszú é le t
m űvének egyháztörténeti, m agyar tö rté 
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Mindszenty József 

bíboros-prímást 

a templom bejáratánál 

fogadja a papság 

a hívek élén.

A  bíboros-prímás 

a szenteltvízhintőt 

nyújtja

Dr. Harangozó Ferenc 

gimn. igazgatónak, 

aki a lelkigyakorlatokat 

vezette az Innsbrucki 

Napokon.

nelmi és em beri je len tőségét és kim agas
ló értékét. A  hívők a v ilágbékéért és M a
gyarországért im ádkoztak.

M íg az előző nap m ajdnem  kizárólag a 
m agyaroké volt, József n ap já t felhasznál
ta  M indszenty bíboros arra, hogy m egis
m erkedjék Tirol és Innsbruck város veze
tőivel, akik az elm últ m ajdnem  teljes h á 
rom évtized a la tt oly sokat és szívesen 
seg íte ttek  az idesodródott m agyaroknak. 
Egyúttal kifejezésre k ívánta  ju tta tn i kö
szönetét és a m agyarság h álá já t az é lve
zett segítségért is. Erre kitűnő alkalom  
kínálkozott délután, am ikor is Rusch püs
pök a Burgban lévő Stiftsale barokk  te r
m eiben fogadást adott, am elyen több mint 
60 m eghívott előkelőség és k iválasztott 
m agyar vendég je len t meg. H elyszűke 
m iatt lehetetlen  a teljes névsort felsorol
ni, de ugyanakkor nem  szabad elhallgatni 
azt sem, hogy ott voltak: Eduard Wall- 
nöfer, Tirol Landeshauptm annja, azaz kor
m ányfője, aki szívélyes szavakkal üdvö
zölte a m agas m agyar vendéget; Dr. Fritz 
Prior, helyettes Landeshauptm ann, akinek 
éppen kulturális téren, reszortjában sokat 
kell köszönni; Dr. Alois Lugger, a v ilág
szerte oly népszerű «01ympia-polgármes- 
ter»; a vilteni prem ontrei apát, Dr. Alois 
Stöger; Dr. Kari Hundegger és Dr. Hans 
Inama-Sternegg, a Landesregierung ((ma
g yar felelősei*, akik  m int az itteni m agyar 
d iákság védőangyalai fognak bevonulni a 
tiroli-m agyar em igráns történelem be; Bri- 
gadegeneral Neumayer, tartom ányi ka to 
nai parancsnok  és vezérkari főnök, Ma- 
this vk. ezredes; Dr. Kurt Schuschnigg Alt- 
bundeskanzler, aki sosem  m ulasztja el, 
hogy bárm ely  m agyar ünnepélyen  részt- 
vegyen; Dr. Max Stocker Sicherheits-di-

rektor, a rend legfőbb őre és Dr. Ottó 
Wildauer, a m enekült ügyek  felelőse.

Ez alkalom m al Dr. Tóth Béla, az inns
brucki m agyar egyházközség lelkésze n é 
m et nyelven  szólt a m egjelentekhez, Dr. 
Romhányi Árpád, volt gimnáziumi igazga
tó pedig m egindultan nyú jto tta  át az egy
házközség ajándékát, egy ezüst szentelt
v íztartó t kereszttel a bíborosnak, aki ez
ú tta l rövid ném etnyelvű beszédben v á la 
szolt osztrákoknak és m agyar ünneplők
nek, ism ételten kifejezve köszönetét a 
m egtisztelő, nagyszabású, ünnepélyes fo
gadtatásért, am ely három  napos tiro li ta r
tózkodását m inden várakozáson felüli di
adalm enetté te tte  és osztrák-m agyar ü n 
neppé vált és valószínűleg sokáig fog élni 
széles körök em lékezetében. M indszenty 
bíboros még aznap este v isszatért gépko
csin titkára, Dr. V ecsey József k ísére té
ben bécsi otthonába.

A sajtó-visszhang

M eglepő és köszönetét érdem lő volt a 
sajtó  és más töm eghírközlő szervek aktív  
és spontán közrem űködése. M ély főhajtás 
illeti Hans Hauser ORF-intendánst, akinek 
köszönhető, hogy a rádió és televízió is
m ételten foglalkozott az esem ényekkel. A 
T iroler Tageszeitung — hála Dr. Hans 
Thür főszerkesztőnek — három  ízben kö
zölt fényképeket és hosszabb szöveget a 
bíboros ittartózkodása alatt. Az ÖVP v i
déki lap jainak  K lagenfurtban székelő fő- 
szerkesztője, Dr. Walter Raming, gondos
kodott róla, hogy lapjai, így elsősorban a 
T iroler N achrichten, foglalkozzanak az 
innbrucki esem ényekkel. Sőt, a közvetle
nül nem  érdekelt és a távolabb fekvő Bre- 
genzben m egjelenő V orarlberger N ach

richten  is, Dr. Franz Ortner főszerkesztő 
rendelkezésére, vasárnapi szám ában kö
zölt terjedelm es cikket fényképpel. A pá
rizsi rádió, a m üncheni Szabad Európa, va
lam int több ném etnyelvű nyugatném et és 
vezető svájci napilap is figyelm et, te r je 
delmes hasábokat szentelt az innsbrucki 
M agyar Napoknak, elsősorban M indszen
ty  József bíboros-prím ás szem élyének.

HORY LÁSZLÓ

RÉSZLET a BÍBOROS BESZÉDÉBŐL

A szenvedést, a szomorúságot, a ke
resztet gyógyítja a szeretet.

Amikor a börtönbe megyünk, ha min
denki elhagy is, de az édesanyánk nem.

És amikor a történelemnek kereszthíd- 
jára kerül egy nép és elvetődik mint a 
falevél idegenbe, ott is vannak jó szívek 
és adják a tövishez a rózsát is; a szerete- 
tet, meleg szót, meleg szobát, meleg gond
viselést, egyesek és összesség, és ez a 
szeretet nekünk nagy vigasztalás.

Ezek közé a vigasztalások közé tartozik 
a magyar szentmise és szentbeszéd, vasár- 
napról-vasárnapra. Ha ez nem volna, jaj 
de szomorú volna a helyzet még! Igaz, 
szentmise hallgatásnak akárhol eleget te
hetünk, de magyar szentbeszédet csak a 
magyar misén hallhatunk. Ahhoz a ma
gunk oltárát kell megkeresnünk és heten
ként egyszer elengedhetetlenül szüksé
günk van az anyanyelven meghirdetett 
evangéliumra. Jöjjünk össze, nemcsak ak
kor, mikor külön ünnepség van, hanem 
vasárnapról-vasárnapra, örvendjünk az Ür 
oltáránál annak, hogy együtt lehetünk.
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«Jamboree Gödöllő 1933 -  1973»
kerületi nagytábor

Kedves Cserkésztestvéreim!
A  pottensteini dombokon ugyan tavaszi ébredését várja az erdő és a rét, és 

hó fedi még a tábor főterét. . .  a nyári nagytábor tervezése már lázas munkával 
folyik. A táborra készülni kell! Vezetőknek és cserkészeknek egyaránt! Ehhez 
a készülődéshez szeretnénk mi is hozzásegíteni azzal, hogy időnként tájékoztat
juk a csapatokat a tábor terveiről, előkészületeiről. Szeretnénk, hogy a messzi 
Stockholmban élők épp úgy mint a párizsi, zürichi, grazi, linzi, bécsi, kastli, 
stuttgarti, kölni cserkészleányok és fiúk, vagy hollandiai, belgiumi cserkész
testvéreink épp úgy, mint amerikai, kanadai, venezuelai, ausztráliai vendége
ink, — örömmel készüljenek a nagytáborra!

T U D N I V A L Ó K :

A  kerületi nagytábor, mely a gödöllői Jamboree 40 éves évfordulója alkalmá
ból kerül megrendezésre, 1973 július 28-tól augusztus 11-ig tart. (15 nap)

A NAGYTÁBOR TERÜLETILEG KÉT HELYEN LESZ :

I. Kiscserkész tanyázás: — EMESE ALTÁBOR — Barnhofban (Kastl b. Amberg)

II. «JAMBOREE» NAGYTÁBOR: Leány- fiú-, és öreg-cserkész altáborokkal.

Leánycserkész altáborok: Fiúcserkész altáborok:

1. «Árvalányhaj» leány tábor 1. «Megyer» fiútábor
(10-14 évesek t.) ( 10-14 évesek t.)

2. «Pax Ting» leánytábor 2. «Vág» fiútábor
(14-18 évesek t.) (14-18 évesek t.)

3. «Búzavirág» altábor 3. «Gödöllő» altábor
(Leányvez. tisztek, parnokok) (Cserk.tisztek, öregcs.parnokok)

A  NAGYTÁBOR KÖLTSÉGEI 15 NAPRA:

Személyenkint: 110.— DM. — Kedvezmények: Ha egy családból két gyermek 
jön, úgy személyenkint 90 - 90.— DM. Három gyermeknél: 75 - 75.— DM. 
Jelentkezési határidő: 1973 május 30. — A  táborokhoz Münchenből külön autó
busz indul majd. — Részletes körlevél áprilisban kerül kiadásra.

A felszereléssel kapcsolatban: a rendes cserkészruházaton kívül, hátizsák, há
lózsák, gumimatrac, csajka, táb.evőeszköz, zseblámpa, esőkabát, gumicsizma be
szerzése időben ajánlatos. Részletes felszerelési listát időben közlünk. — Szór
ványcserkészeink számára külön cserkész-ismereti anyagot küldünk írásbeli ké
résükre. Ebből a táborba érkezéskor felvételi vizsga van. — Kérjük a csapato
kat, hogy készüljenek időben tábortűzi mókákkal, énekekkel. Helyi népszoká
sokat, különleges számokat hozzanak magukkal.

Külön szeretettel gondolunk azokra a «szórvány» cserkészeinkre, akiknek év
közben — távol a legközelebbi magyar cserkészcsapattól — nincs alkalmuk 
belekapcsolódni az évközi munkába. Őket is szeretettel hívjuk a cserkésztábor
ba! M ivel nekik otthon kell rá felkészülniük, kérjük, mielőbb jelentkezzenek  
írásban müncheni központunknál.

Itt szeretnénk figyelmeztetni minden olvasót, cserkészbarátot, hogy címünk
1973 április l-ő l megváltozik! — Űj címünk:
Ungarischer Pfadfinderbund, 8 München 81. Oberföhringer-Str. 40. Űj telefon- 
számunk: (0811) 982637.

München 1973 március 10. Jó munkát! Táborparancsnokság.

Dél-Franciaországi Misszió
A Misszió főbb csoportjai ez évben is 

megtartották a szokásos téli összejövete- 
iket. Szilveszterestet tartottak Bourgoin- 
Jallieu-ben a Vörös-Kereszt termében, a 
Cőte d'Azur-on Auribeau-ban, ahol a má
sodik nemzedék fiatalsága teremtett vidám 
hangulatot.

Grenoble-ban Mater Orsolya, Alexandra 
és segítőtársaik magyar színekkel díszítet
ték fel a teadélutáni termet és tombolával 
örvendeztették meg a gyermekeket.

Montpellier-ben a februári szentmisét 
uzsonnás barátságos borozgatás követte.

Lyon-ban a farsangi teadélutánon a 
Misszió vendége volt Monseigneur Ancel 
lyoni segédpüspök. A  teadélutánt m egelő
zően a szentmisét a püspök úr és a ma
gyar lelkész együtt mutatták be. A  szent
beszédet Mgr. Ancel mondta, aki egy év  
óta alyoni egyházmegyében az emigrán
sok pasztorációjával van megbízva. Ez al
kalommal óhajtotta közelebbről megismer
ni a lyoni magyar közösséget. Szentbeszé
dében így buzdította a szülőket: «Apák és 
anyák, gyermekeitekkel ismertessétek meg 
népetek történelmét és kultúráját. Adjátok 
át nekik őseitek hitét. Sajátos népi kultú
rátokat velünk is ismertessétek meg, hogy 
mi is gazdagodhassunk nemzeti értékeitek
ből, amiket szülő-hazátokból magatokkal 
hoztatok.*

A  teadélutánon Mgr. Ancelt a gyerme
kek köszöntötték. Matyó kislány matyó- 
himzéses könyvborítót adott át emlékül a 
püspök urnák Mgr. Ancelnek módjában 
volt megismerni néhány magyar különle
gességet; a szalámit, a körözöttet, a far
sangi fánkot és diós-mákos bejglit. A  pap
rikáskrumplit már ismerte, aminek a tör
ténetét el is mesélte. 1957-ben a püspök 
úr a Gerland-i munkásnegyedben élt né
hány munkáspappal. A közösség pártfo
gásba vett egy Zoltán nevű menekült ma
gyar fiút, aki egy este olyan paprikás 
krumplit főzött, hogy a nagytekintélyű, 
világszerte ismert Mgr. Ancel még ma is 
megemlegeti.

A püspök úr többekkel hosszan elbe
szélgetett a helyi emigrációs problémák
ról, a beilleszkedésről és a szentbeszédé
ben felvetett hagyomány-hű nevelésről.

A Misszió évek óta résztvesz az (Éhség 
a világban» nagyböjti akcióban. Egyes 
családok az akció által kiosztott persely
be gyűjtik össze a böjti áldozatokból meg
takarított pénzt, amit Húsvétkor hoznak el 
a gyermekek. A húsvéti miséken hasonló 
perselyekben történik a templomi gyűjtés. 
A  gyűjtést egy Közép-Afrikai Missziónak 
küldjük el. Az egyik évben a magyar 
gyűjtésből meszeltették ki a nővérek a 
kórházat és a bölcsődét, amiért a néger 
egészségügyi miniszter köszönetét küldte. 
Minden évben küldünk gyermekruha és 
orvosság csomagokat. Lyonban Lúcia és 
Erzsébet nővérek állítják össze a csoma
gokat, Grenoble-ban Alexandria nővér. 
Akik közvetlenül az afrikai missziónak 
óhajtják eljuttatni ruha és orvosság kül

deményüket, azok 3 kg-os ajánlott cso
magban küldjék a következő címre: Sr. 
Eugénie, Mission Franciscaine, Batangafo, 
Rep. Centrafricaine.

A ZÜRICHI MAGYAR NÖEGYLET
Anyák-napi ünnepélyét az idén a Guthirt- 
Gemeindehaus-ban rendezi meg május 13- 
án d. u. 3 órakor.

A TICINOI MAGYAROK EGYESÜLETE

1973 márc. 18-án tartotta a magyar szent
mise után hagyományos márciusi ünnep
ségét a masagnoi 56-os emlékkeresztnél. 
Lázár István méltatta a 48-as forradalom 
125. és Petőfi születésének 150 évforduló
ját. Az ünnepség, amelyen számos ticinoi 
magyar vett részt, a himnusz eléneklésé- 
vel zárult.
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Beszélgetés Kölley György vezetőtiszttel
— az európai magyar cserkészetről

1973 február. Olpe. A  Köln m elletti v ad 
regényes k is helységben  nyolc ország 
h a tvankét cserkészvezetője gyű lt össze, 
hogy  szám ot adjon az elm últ év  m unká
járól, m egvitassa az erényeket, hibákat, s 
nem  utolsó sorban, felvázolja az új év  
teendőit.

A  konferencia elnöke Dr. N ém ethy 
G yörgy egyetem i tan á r (aki nem rég kap ta  
m eg a Pápai Tudom ányos A kadém ia a- 
ranyérm ét), ügyvezető je N ickl K ároly 
m érnök (Hollandia), fő előadója  pedig 
Kölley G yörgy európai vezető tiszt. Hozzá 
fordulok felvilágosításokért.

—  H ány  cserkészcsapat v an  Európában 
és m ennyi az összlétszám? —

—  K örülbelül húsz. A legerősebbek, a 
legéletképesebbek azokon a helyeken  szer
veződtek, ahol nagyobb töm egben élnek 
m agyarok: N ém etország, A u sz tr ia . . .  A  hi
vatalos létszám  hatszáz fő körü l mozog. 
Ezek év közben rendszeresen együ tt van
nak, tanulnak, szórakoznak. V annak  ezen
k ívül szép számmal «szórványcserkészek» 
is, akik  csak a téli ill. nyári táborokon 
je lennek  meg. —

— V an-e nyelv i problém a? —
— A  cserkészet nem  nyelvtanfolyam . 

A kkor tudunk eredm ényes m unkát v é 
gezni, ha otthon a szülők is foglalkoznak 
a gyerekekkel, szívükön viselik  azok m a
gyar nevelését. Sajnos, ez nem  mindig és 
m indenhol m egoldható. N éha időhiány, 
m áskor az egyik házastárs idegen volta 
az oka, de előfordul az is, hogy a  szülők 
nem  érzik szükségesnek (vagy egyenesen 
«károsnak» tartják), hogy  gyerm ekük is
m erje apáik  nyelvét. Ez utóbbiakról nem  
beszélek, m ert ezek a cserkészet szám ára 
úgyis elvesztek. Mi csak o tt tudunk v a 
lam it tenni, ahol m egvan a  jóakarat. Lé
teznek a cserkészet kere tében  m agyar 
iskolák  M ünchenben, Zürichben, Párizs
ban, Grazban, de a cserkészet k ere tén  k í
vü l is: Bernben, Baselben, Kölnben. Pró
bálkozások fo lynak ilyen irányban  a Skan
dináv állam okban is. —

—  M iből áll az évközbeni rendszeres 
m unka? —

—  A  gyerekek  szom batonként össze
jönnek  s tanulnak  (cserkészism ereteket, 
m agyar tö rténelm et és földrajzot, éneket, 
zenét), já tszanak  s program okat készíte
nek  elő különböző alkalm akra. Szép szo
ko tt lenni az A nyák  napja, a m inden k a 
rácsonykor m egrendezett betlehem es já 
ték, a M ikulás és farsangi est. Ezenkívül 
vannak  term észetesen k irándulások  is. —

—  És a « szórványcserkészekkel » ho
gyan sikerül ta rtan i a kapcsolatot? —

— Részint levelezés ú tján  (az 1972-es 
évben csak 1285 levelet s öt-hat körlevelet 
írtam), részint pedig úgy, hogy  a  nagyobb 
csapatok  vezetői időnként m eglátogatják  
őket. Én m agam  m últ évben  Zürichben, 
Párizsban, Brüsszelben, S tu ttgartban  vol

tam  s idei program om  is bővelkedik  u ta 
zásokban. De az is előfordul, hogy m ásutt 
lakó bará ta ink  lá togatnak  el M ünchenbe 
pár napra. Ilyenkor nálam  és itten i cser
készszülőknél helyezzük el őket. —

—  Kérem, m ondjon egypár kiem elkedő 
esem ényt a  m últ évből. —

—■ N agyon szép és m egható volt, am i
kor a  m üncheni csapat k isbarnaki Farkas 
Ferenc főcserkész vezetésével ellá togato tt 
Bécsbe, M indszenty József hercegprím ás 
ú rh o z . . .  B em utattuk neki karácsonyi já 
tékainkat, énekeinket. A lig lehe te tt m eg
állni könnyek  nélkül. A  gyerekek, m aguk 
is érezve az alkalom  rendkívüliségét, fel
tűnően kom olyak és fegyelm ezettek vo l
tak. — A ztán a m ájusi szt. István  ünnep
ség  150 ré sz tv ev ő v e l. . .

—  És a  táborok? —
—  Term észetesen ezek az év  «fény- 

pontjai». A  tavalyi, Teleki Pálról e lneve
zett nagytábort N ürnbergtől északra, Pot- 
tenstein  hangulatos, sziklás v idékén  ta r 
tottuk, szép, erdős fennsíkon. (Egyébként 
Pottensteinnek m agyar vonatkozású é rde
kessége is van: Itt élt, rokonai elől m ene
külve, egy  bevehetetlen  «sasfészekben» 
Á rpádházi Szent Erzsébet.) Tíz országból 
156 fő gyű lt össze. —

— M ilyen szem pontok érvényesü lnek  a 
tábor he lyének  m egválasztásában? —

—  Részint földrajziak (hogy szép s m in
denki á ltal könnyen elérhető  legyen), ré 
szint anyagiak. N ém etország terü le tén  ré 
szesülünk legtöbb tám ogatásban. M inde
n ü tt m ásutt drágább lenne. Pottenstein  
esetében m ég az is la tba  esett, hogy a 
környéken  állomásozó ném et — illetőleg 
am erikai katonaságtó l kap tunk  kölcsönbe 
konyhát (sőt egy  néger szakácsot is!), é t
kezősátrat s egyéb felszerelést, ami n a 
gyon m egkönnyítette  helyzetünket. Ezért 
tervezzük következő, az 1933-as gödöllői 
Jam boree em lékére rendezendő jubileum i 
táborunkat is ugyanezen a helyen. —

—  V an ezenkívül m ás tábo r is? —
—  Igen, Barnhofban, a tíz éven  aluliak

nak. Ö k o tt nem  sátorban, hanem  házban 
laknak. K örülbelül hatvanan. —

—  M ilyen a tábori élet? —
—  N agyon vidám. Tanulás, szórakozás, 

sport v á ltja  egym ást. Já ru n k  úszni, k irán 
dulni, m egnézzük a  kö rnyék  nevezetessé
geit, esténkén t pedig a tábortűznél ta rk a  
p ro g ram . . .  Nem igen v an  olyan fiatal, aki
— ha egyszer rész tvett — m áskor is részt 
ne  ak a rn á ' venni a táborozáson. Sőt na
gyon sokszor a szülők is eljönnek, v a la 
m elyik közeli faluban laknak, s m ajdnem  
ugyanolyan  jó l szórakoznak, m int m aguk 
a gyerekek. A  D él-Tirolban ta rto tt legu
to lsó  «téli táborban* például 28 felnőtt 
résztvevő volt. —

—  És az anyagiak? H onnan lehet a n v il-  
v án  tetem es kö ltségeket előterem teni? —•

— Bizony egy-egy ilyen együ ttlé t tizen
ötezer ném et m árkát is felemészt. Ennek 
egy részét a szülők fizetik (nyáron fejen
kén t k ilencven m árkát), m ásrészt vannak  
nagylelkű segítőink — m agyarok, külföl
diek egyaránt. N éha csak az utolsó pilla
natban  jön  be a hiányzó összeg, de valam i 
csoda fo ly tán  m indig bejön. —

— M ilyenek a kapcsolatok a tengeren
túli csapatokkal? —

— N agyon jók. M inden nyáron  átviszek 
vezetőképző tanfolyam ra és egyhónapos 
am erikai kö rú tra  10 -15  idősebb fiút és 
leányt, a mi táborainkra  pedig onnan (de 
nem csak onnan, hanem  Kanadából, Dél- 
Am erikából, sőt A usztráliából is) jönnek  
ugyanennyien. Term észetesen őket mi lá t
ju k  vendégül, visszük európai tú rára . 
M indenütt vannak  hivatalos- és m agán- 
szem élyek, családok, ak ik  ennek megol
dásában  segítségünkre vannak. A  nyugati 
m agyar cserkészet világhálózat. M inden 
tábor u tán  m indenki m egkapja az összes 
résztvevők nevét, cím ét tartalm azó listát, 
s tapasztalatból tudom, hogy a szálak nem  
szakadnak el, jönnek-m ennek a  levelek, s 
az így kö tö tt barátságok  gyakran  egész 
életre  szólnak. —

— Ez valóban felbecsülhetetlen dolog! 
H a elgondolom, ilyen  lehetőségei az itten i 
nyugati országok fiainak sincsenek, csak  
a szétszórt, sehol, de m égis m indenütt fel
lelhető m agyaroknak. (És m ég mi pana
szoljuk az összetartás hiányát!) — De 
v isszatérve beszélgetésünk eredeti tá rgyá
hoz, szívesen hallanék  m ég befejezésül 
p ár szót a kétnapos olpei cserkészvezetői 
konferencia egyéb program jairó l is. —

— A  beszám olón és jövő évi te rveken  
kívül m űsoron szerepel egypár elm életi 
előadás is. H ogy csak p ár cím et em lítsek: 
N ézetek, norm ák keletkezése a gyerm ek
nél (Dr. N eogrády Béla, Graz)-, K iscserké- 
szet — hétvégi iskola (Gémes Istvánná, 
S tuttgart); M it várnak  a  m agyar cserké
szettől a szülők? (Klément Kornél, Frank
furt) ; Szórványcserkészetünk az európai 
cserkészm unkában (Nickl Károly); A  gö
döllői v ilágjam boree a 40 éves évforduló 
fényében (Marx-Raácz Tibor, Svédország). 
A kom oly program ot term észetesen — m int 
m indig — vidám  tarka-est zárja: «száraza 
tábortűz, zene, tánc . . .

Szép, s Teleki Pál szavaival élve «kö- 
telességet kereső s önként vállalt* m unka 
ez. ö rö m  és m egnyugvás m indazoknak, 
akik  benne résztvesznek, de azoknak is, 
ak ik  k ívülrő l k ísérik  figyelemmel.

( M agyarországról nálam  látogatóban  
já r t unokabátyám  k é t lányom  régről — 
évtizedek távolából —  ism erős cserkész
je lv én y é t m eglátva, s írv a fa k a d t. . . )

SAÁRY ÉVA, LUGANO
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Mr. James Kidd hagyatéka
«A kerítés tövében kikelt a csalán.» Így 

olvassuk nem rég elhunyt kiváló írónk, 
Fekete István  egyik könyvében. De u- 
gyanúgy írhatta  volna: «Kém ényünkre 
m egjöttek a gólyák», az olvasó tudja, azt 
akarja  ezzel mondani, hogy a té l fagyos 
m erevsége im m ár a m últtá, a halál mozdu
la tlanságát felváltja  az élet, a feltám adás, 
a  tavasz. V alójában senki sem tudná meg
m ondani, hogy m elyik pillanatban van 
vége a télnek, még senki sem lá tta  a ta 
vasz diadalm as bevonulását, csak jelek 
u talnak  rá, m int a csalán kizöldülése a 
sövény tövében, fecskék, gólyák vissza
té rte  az ősi fészekre, a bimbók, rügyek 
fakadása. De egy gondolkodó em bernek 
ennyi is elég, m ert józan logikával arra  
következtet, hogy végérvényesen és visz- 
szavonhatatlanul m egérkezett a tavasz.

V annak azonban em berek, akik még az 
ilyen és ehhez hasonló jelekkel sincsenek 
m egelégedve és sokkal «kézzelfoghatóbb» 
érveket követelnek, m int pl. a csalán újra 
zöldelése, a rügyek s bim bók Ígéretes duz
zadása, meg a vándorm adarak visszaérke
zése. Ö k csak akkor hiszik el, hogy va
lóban itt a tavasz, ha valaki lefényképezi 
szám ukra a csalánban, fákban, virágokban 
ébredező éle t m ozdulását, a m adarakban 
az ősi fészekhez visszahúzó ösztön rezdü
lését. H ogy vannak-e ilyen em berek? Egé
szen biztosan, m ert ilyen volt, ha más vo
natkozásban is, Mr. Jam es Kidd is, róla 
szól most történetünk.

A neve uán  ítélve am erikai, való jában 
azonban osztrák volt és Burgenlandban 
született. Itt m indenki Arnold Heinrich- 
nek ism erte. Csak 1920-ban, valószínűleg

a vesztett háború, a m onarchia felbom lá
sa, m unkanélküliség stb. m iatt és a b i
zonytalan jövő elől vándorolt k i Am eri
kába. Az USA-ba m egérkezve beállt a- 
ranyásónak  és hazájával együtt nevét is 
felcserélte, ettő l kezdve Jam es K iddnek 
h ivatta  m agát. Az ötvenes évek  elején 
azonban m eglátogatta  régi hazáját, me<j- 
házasodott és u tán a  rövidesen m eghalt, 
még m ielőtt feleségével együ tt v isszatér
hete tt volna az USA-ba. V égrendelete ké t 
nagy, szenzációnak is beillő m eglepetést 
hozott: először, hogy kb. 5 millió Schilling 
é rtékű  vagyont hagyott m aga után, és má
sodszor, m ert végrendeletében  feleségéről 
egyálta lán  meg sem em lékezett. M inden 
vagyonát a rra  hagyta, aki m egcáfolhatat
lan bizonyítékot tud felm utatni az em beri 
lélek létezése m ellett. E bizonyíték egy 
fényképfelvétel kell legyen, m ely a le lket 
abban a p illanatban ábrázolja, am ikor ép
pen elhagyja a testet.

Az em ber ezek után  nem is tudja, mit 
gondoljon róla? Ez a jó Jam es Kidd vagy 
nagyon prim itív em ber volt, vagy nagyon 
is ravasz fickó. Talán tudta, hogy k íván
sága teljesíthetetlen , s a m egszabott fel
té te lnek  a világ egyetlen  fotográfusa sem 
tud eleget tenni. V agy pedig halvány  fo
galm a sem volt arról, hogy mi is tu lajdon
képpen az em beri lélek. Bizonyára ez u- 
tóbbi feltevés a legvalószínűbb, m ert hi
szen elég sok em ber szaladgál a nagyvi
lágban, — m égpedig nem csak am erikai 
aranyásók — akik  azt hiszik, hogy a lélek  
semmi más, m int egészen kifonom ult anyag 
s így  speciális gépekkel filmen is meg
örökíthető.

A lélek  azonban nem  anyagi, hanem  
szellem i valóság s ezért ilyen úton-m ódon 
nem lehet bebizonyítani létezését. Csupán 
jelek, szellemi tevékenységek, m int íté le t- 
alkotás, következtetés stb. u ta lnak  rá, 
m int princípium ra a lélekre, m ely hordo
zója és forrása az em beri szellemi tevé
kenységnek.

A világon különben nagyon sok minden 
van, am it nem lehet lefényképezni, vagy  
m egmérni. Az em beri hűség és szeretet 
m értéke pl. nem  m éter vagy  kilogramm. 
M égsem kételkedik  senki a létezésükben. 
A ku ta tás tá rgya  ugyanis m aga szabja 
meg az u ta t és módot, meg az eszközöket, 
m elyek segítségével m egközelíthető, fel
m érhető. íg y  az em beri lélek  is. Azt m ond
ják : az arc a lélek  tükre! Egy fényképező
gép m egörökíthet egy em beri arcot, de a 
lelket benne és m ögötte csak az em beri 
lélek szeme Já tja  meg, m int ahogy a jó 
ságot, szeretetet és hűséget is.

Mr. Jam es Kidd özvegye azóta is peres
kedik az öt m illióért. Ha férjé t nem rög
eszm ék vezetik és a lélek  létezésének b i
zonyítását nem fényképészek hiú erőlkö
désében keresi, hanem  felesége hűségé
ben és áldozatkészségében, m indketten 
jobban járnak. Dehát az em beri éle t örök, 
nyugtalan  keresés. N yugalm at, békét és 
biztonságot azok találnak, akik m eatalál- 
ják  az Istent Jézus Krisztusban, aki azt 
m ondta m agáról, hogy ő az Üt, az Igazság 
és az Élet. Az Ö tanítása, egyedül csak az 
Ö tan ítása  tud választ adni az em beri szív 
örök nyugtalanságára, az em beri lé t min
den problém ájára, ö t  millió Schilling nél
kül is.

MEGYESI ANDRÁS

. . .  most és halálunk óráján. Ámen

K anadában történ t a 30-as évek végén. 
Az egyik missziós telepen m agyar ferences 
a tyák  ta rto ttak  missziót. M inden szentbe
széd elő tt k ih irdették, hogy aki nem  tud 
eljönni a prédikációkra, m ert beteg vagy 
öreg, annak a cím ét ad ják  meg és m ajd a 
végén azokhoz elm egy valam elyik atya. 
Anzelm a tya  14 cím et kapott. M ivel nagy 
hó volt, szánon v itte  m agával a kétszer 
is m egolvasott 14 Szentostyát. A szán ve
zetője jó l ism erte az egész környéket és 
m inden nehézség nélkül vég ig járták  a 
m egadott helyeket. De íme, a 14-iknél azt 
lá tja  az atya, hogy még 2 ostya van  a sze
lencében. Ügy látszik, egyik cím kim aradt
— vélte. Am ikor végzett a beteggel, ú jra  
á tnézte a listát, nem m aradt ki senki, m ert 
mind a I4-et m eglátogatta. No m indegy, 
visszaviszi és tovább ta rtja  a szilenciu- 
mot. A szán vezetője azt mondta, majd 
egy  rövidebb úton m ennek haza egy  er
dőn keresztül. A szán csöndben sik lott a 
magas hóban és az erdőben m intha nyö
szörgést hallo ttak  volna. A m int tovább 
haladtak , a nyögés erősödött. V égre az 
egyik fa m ellett m intha hóval födött ga- 
lyiba lenne. Az atya leszállt és benyom ta 
az a jtó t és íme, m agas lom bágyon egy

öreg em ber feküdt. A páter le térdelt m el
léje és legnagyobb m eglepetésére a beteg 
m agyarul szólalt meg . . .  Elmondta, hogy 
kevéssel születése u tán  m eghalt az apja,
4 éves korában meg egy nyári zivatarban 
villám  sú jto tta  agyon az édesanyját. A 
falubeliek v ették  oltalm ukba. M indez a 
jobbágy  felszabadulás idejében történt. A 
szegény nincstelen  parasztok kivándorol
tak  A m erikába és m agukkal hozták őt. 
Pásztor volt egész é letén  át. Sohasem já rt 
iskolába, im ádkozni még édesanyja  tan í
to tta  meg, de csak az Udvözlégy M áriát 
tudta, de azt m inden reggel és este el szok
ta  m ondani. Templomban sem volt soha, 
m ert eleinte nem  is volt a telepen, aztán 
meg mindig a távoli p rerik re  kelle tt a nyá
ja t terelni, így  sohasem  ju to tt el. De most 
beteg és úgy érzi, meg fog h a ln i . . .

Az atya ekkor m egértette, hogy m iért 
m aradt még egy Szentostya a szelencében. 
Szépen ellá tta  és m egígérte, hogy m ásnap 
ú jra  eljön. Ügy is tö rtén t, m ásnap az a tya  
ú jra  felkereste, de m ár csak a kihűlt te te 
m et találta , boldog m osollyal az arcán. 
Eltem ette.

B. A. N.

MÁRCIUSI ÜNNEPSÉGEK 
Lausanneban és Genfben

M indkét helyen  gazdag m űsor k ere té 
ben em lékeztek meg az 1848-as esem é
nyekről, Petőfiről, 150. születési évfordu
lója alkalm ából, és az 56-ban történtekről.

G enfben: m árcius 16-án, pén teken  este 
8 órai kezdettel alanti m űsorral:

A H iszekegy közös eléneklése u tán  Dr. 
Ikvay  László rövid bevezetőt; m ajd Kis- 
jókai Erzsébet, H ollandiában élő m agyar 
írónő és költő ünnepi beszédet m ondott. 
V árady  Szabolcs Petőfi-verseket szavalt, 
H allay Imre, Rákossi Róbert zongorista k í
séretével Petőfi-verseket énekelt. H orváth  
K atalin klasszikus zongoraszám okat já t
szott. A Himnusz közös eléneklésével zá
ru lt a jó l sikerü lt ünnepség.

Lausanneban: m árcius 17-én, szom baton 
este 6 órai kezdettel az alábbi m űsorral:

A  H iszekegy közös éneklése u tán  P. 
Rába Lukács ta rto tt rövid bevezetőt; m ajd 
K isjókai Erzsébet ünnepi beszédet. Tormá- 
né Tóta K atalin  zenésíte tt Petőfi-verseket 
énekelt, Sz. M edvey M ária zongorakísére
tével. Petőfi v erseke t szavaltak  M aksay 
Gábor és G yuriga Ferenc. Az ünnepség 
a H imnusz közös eléneklésével zárult le, 
sikeresen. (P. R. L.)
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A kegyelem
1945 jan u ár 18-án tö rtén t Balatonalm á

diban. V olt o tt a nővérek  szám ára egy kis 
üdülő, am elyet akkor hárm an őriztünk. 
Este fél 10-kor valak i erősen zörgetett az 
üveges be já ra ti ajtón. Ah, biztosan egy 
erőszakos ném et — gondoltam . V alóban 
ném et volt, k e tten  m entünk ki. N agyon 
kérte , adjunk 25-nek szállást egy  éjszaká
ra. Komárom alól jö ttek , ahol az oroszok 
bekeríte tték  őket, de ők á ttö rték  a frontot 
és egy kocsival ide lerohantak. M ár je 
lentkeztek  a parancsnokságon, de m ivel 
az egész Balaton m entén SS-ek voltak, ők 
meg a W ehrm achthoz tartoztak, azt az u ta 
sítást kap ták , é jje l húzzák m eg m agukat 
valahol és reggel m enjenek Budára. Az 
egész házban 18 ágy  vo lt s abból hárm at 
mi foglaltunk le — m ondtam  — legna
gyobb sajnálatom ra nem  tudunk szállást 
adni. N em csak a helyszűke m iatt, hanem  
a szimpla ablakok és fűtési lehetőség h iá
nyában  m inden nagyon hideg. M i is egész 
nap a szuterénben lévő konyhában tartóz
kodunk és csak este m együnk föl a kony
ha fölötti kis szobába aludni, ahol a k é 
m énybe lyukat törtünk, hogy k icsit fűteni 
tudjuk.

Erre a ném et igen elkeseredetten  m ond
ta, legjobb lenne, ha főbe lőné magát, 
m ert semmi értelm e az életének. 18 éves 
korában  berendelték  a  katonasághoz, m ár 
5-ször sebesült s am int lábra tudott állni, 
azonnal a fron tra  küldték. A pja  A friká
ban  ese tt el, egyik fivére kéz-láb nélkül 
csonkán kerü lt haza, a m ásik a rom án 
harcokban sérü lt m eg nagyon, édesanyja  
m eghalt, fiatal felesége gyerm ekével e- 
gyü tt bom batalálat áldozata lett. M ár 3 
hete  nem kerü lt le róla a ruha stb . . .  csak 
■ömlött belőle a keserűség. M egsajnáltam  
s azt mondtam, szállást nem  tudunk adni, 
de lesz még a m elegítőben annyi víz, hogy 
lem osakodjék, addig főzünk szám ára teá t 
és felfrissültén m enjen vissza társaihoz. 
Ráállt.

M íg a konyhában  m indent előkészítet
tem, tovább beszélt, illetve kérdezett: ta 
nulnak-e nálunk a gyerm ekek h ittan t az 
iskolában? Ki tanítja? M ajd h irte len  azt 
kérdezte, hogy katolikus nővérek  v a 
gyunk-e? Az igenlő válaszra előhúzott egy 
noteszform a könyvecskét és azt mondta, 
hogy az katolikus biblia, am elyet mindig 
olvas, ha nem  lá tják  a többiek, és hogy 
nagyon vágy ik  a keresztség  u tán , de n á 
luk nincsenek tábori lelkészek, ha pedig 
valam elyik  p lébániára ment, nem  hittek  
neki.

Kihűl a víz — m ondtam  — m ajd u tána 
beszélgetünk és m agára hagytuk. Teafő
zés közben m ondtam  a társam nak, a ke- 
resztséget tu lajdonképpen mi is feladhat
juk, m égis helyesebb, ha pap végzi. Ö 
vegye át vele a 6 főigazságot és a h itv a l
lást én meg elm egyek a ft. ú rért. Ügy is 
történt. M ikor a kész teá t ném i ennivaló
val levittük, ném etünk m ár szépen rend 
behozta m agát. M egkérdeztem , hogy ko 
m olyan k ívánja-e a keresztséget, m ert ak 
kor papot hívok. — M ost az éjszakában?

M ert közben 11 óra lett. — H a a lélekről 
van  szó, nem  szám ít az idő. — Igazán m eg
tenné? — kérdezte. — Erre m ár indultam  
is. Két őr is leállított, de mondtam, hogy 
p apért m egyek. Egy golyó is e lsűvíte tt 
néhány  cm-rel előttem, de nyugodt m arad
tam, m ert úgy  éreztem, m ost nem  érhet 
engem  semmi baj.

Jö tt az a tya  és m egkeresztelte, u tána  azt 
m ondta, hogy tu lajdonképpen meg is ál
dozhatna! Erre a ném et: de akkor gyón
nom  kell! Nem, feleltem, a keresztség  el
tö rö lt m inden vétket. H irtelen  m egragadta 
mind a ké t kezem et és kérdezte: nővér, 
azt is m egkaphatom ? A villának épült h á 
zunk üvegverandája  vo lt a kápolnánk, 
m inden sötétítési felszerelés nélkül, de 
akkor gondoltam, jöhet a bomba, egyene
sen az égbe m együnk! És siettem  m indent 
m egvilágítani. M egáldozott, olyan össze
szedetten, hogy a m eghatottságtól társam 
m al fö lváltva m ondunk csak 1-1 fohászt. 
Sokáig térdelve m aradt, m ikor végre föl
kelt, azt m ondta: m ost érte ttem  meg, mi 
a  kegyelem ! A dtam  neki csodásérm et, meg 
egy ném et im akönyv első lapjait, am elyen 
a szokásos im ák voltak. M indennek n a 
gyon örült s aztán elkom olyodott és azt 
m ondta: úgy  érzem, el fogok esni, de ha 
nem  és élve hazakerülök, a háború u tán  
zárdába vonulok . . .

Az éj sö tétje  elnyelte fiatal a lak já t (23 
éves volt). Többet nem  hallo ttunk róla, 
valószínű, hogy az u tána következő ször
nyű budai harcokban veszett, de lelke biz
tosan az égben fo ly tatja  az itt elkezdett 
Isten-dicséretet.

M iután elment, társam  azt m ondta: m in
dent tudott, am it m ondani akart neki, csak 
ő mindig a kegyelem  u tán  érdeklődött, 
m ert azt nem  értette.

A. NŐVÉR

H I B A I G A Z Í T Á S

Előző, m árciusi szám unk 7. oldalán, sze- 
dési hiba fo ly tán  m egtévesztő cím et k a 
po tt az N. A aláírással m egjelent cikk. Az 
eredeti és helyes cím ez: K afarnaum ban 
m egtalálták  Péter apostol házát.

Elég sokan kérték  levélben és telefonon 
is a helyreigazítást, b ár m indegyikük tisz
tában  volt azzal, hogy csak nyom dahibát 
követtünk  el. M aga a szöveg egyetlen 
szót sem ejt Péter apostol sírjáról, hanem  
m indvégig kafarnaum i házáról beszél.

Egyik levélben e rre  vonatkozólag ezt 
olvassuk: «Bízom abban, hogy csak elírás
ról van  szó, annál is inkább, m ert a cikk
ben egy szó sincs Péter sírjáról, hanem  
csak házáról. M indenesetre ezt a tévedést 
helyesbíteni kell, m ert igen káros lenne, 
ha az m aradna meg az olvasók em lékeze
tében. Nem kell kifejeznem , mit je len t 
Egyházunk szám ára Péter róm ai sírja, m ár
tírhalála, itten i eltem etése. 1968 június 
26-án Pál pápa közölte a kihallgatáson 
m egjelentekkel, hogy m egtalálták  a Szent 
Péter bazilika a la tt az A postolfejedelem  
sírjá t és m aradványait.*

Ez az élet
Egy ( a n ti- ) tanító  szerint

M ár több m int 2000 év  elő tt vo lt a ró
m aiaknak egy  közm ondásuk: Homo homi- 
ni lupus — Az em ber a m ásik em bernek 
farkas. Az em ber annyira öntelt, hogy sa
já t előnyéért keresztülviszi elgondolását 
em bertársával szemben. Ez az e lv  az em
beriség tö rténetében  mindig előjön. M eg
jelenik  az egyes em bernél, ott van cso
portoknál, látható  népeknél, m egm utatko
zik népcsoportoknál. Az egyéni vagy  cso
portérdeknek keresztülv itele a m ásik fél 
kikapcsolásával a földi cél. Ez odáig fajul, 
hogy a társadalom  szem ében az az em ber 
számít valakinek, ak i ak ara tá t véghez- 
viszi, végrehajtja . De, hogy hogyan —• 
azt senki sem kérd i ma sem.

A « homo homini lu p u s » elvnek egy 
m odern változata negatív  értelem ben jön  
m egnyilvánulásra. Nem tek in tély i alapon 
meggyőzni, hanem  a tek in tély t nem  elfo
gadni (antiautoritás). Hogy ilyenre m ár az 
iskolában sok helyü tt ízelítőt kap az ifjú
ság, m utatja  a következő példa:

Egy nyugatném etországi egységiskolá
ban a tanító  az alábbi szöveget m ondta 
tollba 15 éves gyerekeknek: «M indjárt 
kezdetben az iskolába küldenek téged. Ez 
egy intézm ény, így  veszed tudom ásul, a- 
miben neked valam it el kell sa já títan ' 
Egyesek éle tük  végéig hisznek ebben. 
Ezeknél e lérte  az iskola a célját, betöltöt
te értelm etlenségét. Az iskolában be akar
ják  törni a derekadat. Továbbá: az isko
lában idom ítás folyik. Sikerül az idomítás, 
jó tanuló vagy , nem  sikerül, rossznak 
számítasz. M ár korán  előkészítenek a pol
gári életre. V égre kiszabadulva az iskolá
ból, m inden elöljáródban, felettesedben a 
te m ogyoróvesszővel verő  rém tanítódat 
fogod látni. Nem lehet annyi nadrágod, 
ahányszor az életben be kell sz..nod. Ez 
az élet!»

M indazok, akik farizeusi le lkü lette l sa
ját é le tüket a «mai fiatalság»-éval hason
lítják  össze és az ifjúság gondolkodásm ód
ja és éle tirányzata  felett sopánkodnak, el
gondolkozhatnak a fenti tö rténeten  és rá 
jöhetnek arra, honnan ered sok fiatalnak 
a meglévő állam rend elleni tiltakozó ma
gatartása. M ég akkor is. ha nem  vesszük 
szám ításba, hogy m elvík politikai irány t 
követik  az ilven tanítók, előttünk áll, kö
zöttünk él, hátunkba tám ad a kérdés: ho
vá vezet ez?

'SENNYEY TAMÁS

A latinam erikai országokban jelenleg 
5 ezer spanyol szárm azású m isszionárius 
működik. A külföldi missziós intézet püs
pök-elnöke, aki ism ét missziós m unkára 
indul, a columbiai M anagué egyházm egyé
ben veszi át egy plébánia vezetését.

Svájcban a legutóbbi statisztikai felmé
rések  szerint 2,9 millió katolikus él, az 
összlakosság 46,2 % -a. 1.691 plébánia és 
lelkészség terü le tén  4.357 világi- és szer
zetes pap él, — 10 ezer ka to likusra  15 
lelkész jut. Svájcban 9 ezer szerzetesnő
vér is működik.
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Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Belgiumban:
Petőfalvi V aléria, P. Győző és Delaunoy 

Colette leánya, 1973 jan. 21-én, Brüsszel 
Dezső Erika Zsuzsanna, D. László és Sőmen 

M argit leánya, H erstalban 
Kassovicz Gábor, K. Roger és Tóth Páter 

K atalin fia, V erviersben 
Scháffer István, Sch. A ttila és V andijck 

N icole fia, Grace-H ollogneban 
N ém etországban:
Terebessy  V iktória M ária Terézia, T. Géza 

és Érdy Livia leánya, 1972 dec. 23-án, 
M ainzban

H orváth  Gyula, H. G yula és Kása M argit 
' fia, 1973 jan. 21-én, H annoverben 
Radványi Péter, Dr. R. M iklós és H adar 

Borbála fia, 1973 márc. 18-án, M ünchen 
Csepela Róbert, Cs. Sándor és Dómján 

V erona fia, 1973. márc. 18-án, M ünchen

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

A usztriában:
G ianluca M orozzo Della Rocca és Rudnói 

és D ivékújfalusi R udnay Ilona,
1973 m árcius 3-án, Bécsben 

Belgiumban:
N ovitz János és Dignef Jeannine, Rocourt 
F ranciaországban:
M. A ndré D urocroix és Tóth Lydia, 

Tourcoing-ban i

AZ ÖRÖK HAZABA TÁVOZTAK 

A usztriában:
Dr. Fóti József, 64 éves, 1973 febr. 4-én, 

Bécsben
K aposvári Antal, 63 éves, 1973 febr. 26-án, 

Bécsben 
Belgiumban:
Stift Antal, 59 éves, 1973 m árcius 4-én, 

Brüsszelben 
H orváth  Károly, 53 éves, Seraingben 
Franciaországban:
M. H ajas István, Roubaix-ban 
N ém etországban:
V arga János, 49 éves, 1973 m árcius 2-án, 

Braunschw eigben 
Kóbor M átyás, 81 éves, 1973 m árcius 8-án, 

H annoverben 
Dr. K ühbacher Á rpád, 81 éves, 1973 márc.

lOén, G öttingenben 
Svájcban:
H orváth  Zsigmondné, 1972 dec. 27-én, 

G untershausen-ban

A  V atikáni M úzeum m űkincseit lopás, 
betörés és rongálás ellen ezentúl jobban 
védik. Ecélból a legm odernebb riasztó be
rendezésekkel, radarral, rövidhullám ú adó
val és laser-sugarakkal ellenőrzik a  te r
meket. A  m eglévő 20 tagú őrség mellé 
civilruhás őröket képeztek ki, akik  a ró
mai rendőrség  különleges kurzusán ké
szültek fel szolgálatukra.

FIAM NAK

A rany János verse

H ála Isten! Este van  m egin’.
M ával is fogyott a  földi kín.
Bent m agányos, á rva  gyertya  ég: 
K ívül leskelődik a  sötét.

Ily  soká, fiacskám, m ért vagy  ébren? 
V etve ágyad  puha-m elegen:
Kis kacsóid összetéve síépen , 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Látod, én szegény költő  vagyok: 
ö rö k ü l há t nem  sokat hagyok; 
Legfölebb m ocsoktalan nevet:
A töm egnél h itvány  érdem et.
Á rtatlan  szíved tavaszkertében  
A  vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Im ádkozzál, édes gyerm ekem .

M ert szegénynek drága k incs a hit, 
Tűrni és rem élni m egtanít:
S néki, míg a sir rá  nem  leheli, 
M indig tűrni és rem élni kell!
Oh, ha  bennem  is, m int egykor, épen 
Élne a hit, vigaszul n ek em !. . .
Kis kacsóid összetéve szépen. 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

M ajd, ha  já tszó társaid  közül 
M unka hí el — úgy  lehet, ko rán  —
S idegennek szolgálsz eszközül.
Ki talán, s z e re t. . .  de m ostohán: 
Balzsamul a  h it m alasztja légyen 
Az e lre jte tt ném a könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Im ádkozzál, édes gyerm ekem .

M ajd, ha látod, érzed a nyom ort. 
M elyet a  becsület válla  hord; 
M egtiporva az erényt, az észt,
M íg a v é tek  irigységre készt 
S a bu tának  sorsa földi éden:
Á lljon a vallás a m érlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

És, ha fölnövén, tapasztalod.
H ogy apáid földje nem  honod 
S a bölcsőd s koporsód közti ür 
Századoknak szolgált m esgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében: 
«Bujdosunk e földi téreken.»
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Oh, rem élj, rem élj egy jobb hazát!
S benne az erény  diadalát:
M ert különben, sorsod és e föld 
Isten  ellen zúgolódni költ. —
Já rj örömmel álm aid egében, 
Ü travalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Im ádkozzál, édes gyerm ekem !

15. MAGYAR PAX ROMANA 
KONGRESSZUS

Idén tavasszal 15. kongresszusát ta rtja  
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 d iákot és értelm iségit várnak  a 
húsvéti találkozóra.

A  tav a ly i kongresszus tém ája  volt: M it 
é r az em ber, h a  m agyar? Az idei kongresz- 
szus tárgysorozatán  ez az általános tém a: 
M it ér az em ber, h a  keresztény?
A kongresszus program jából:
Prof. V ass G yörgy SJ, a H eythrop College 

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

Prof. Békés G ellért OSB, a dogm atika ta 
n ára  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 e tika és az evangélium i 
erkölcs m egalapozása.

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

Dr. H orváth  Á rpád, a luzerni Teológiai 
Fakultás filozófia tanára: A gresszivitás, 
erőszak . . .  ellenállás . . .  közömbösség ... 
tü re le m . . .  s z e re te t. . .

A DÉLVIETNÁMI PÜSPÖKÖK 
PÁSZTORLEVELE

A délvietnám i katolikus püspökök kö
zös pásztorlevelet ad tak  k i a tűzszünet k i
h irdetése u tán, m elyben k ije len tik : az a 
béke, am elyet a keresztények  és a jóaka- 
ra tú  em berek akarnak, az igazságra, a sze- 
re te tre , a  jogra  és a szabadságra épül. 
Csak ebben a szellem ben lehet biztosítani 
az em ber szem élyes és társadalm i fejlő
dését. Csak ez a szellem  ad biztonságot 
arra  vonatkozólag, hogy az em ber a lapve
tő jogait tiszteletben tartják . E jogok nél
kül sem szellemi, sem gazdasági, sem val
lási, sem politikai fejlődést elképzelni nem 
lehet.

A z ország kettéosztására  vonatkozólag 
a püspökök kijelentik , hogy ezt mind É- 
szak- mind D él-V ietnám nak, illetve az 
egym ástól eltérő politikai rendszernek el 
kell fogadnia. Ez azonban nem  lehet vég
leges m egoldás. M indkét félnek töreked
nie kell békés, szabad és dem okratikus 
eszközökkel az ország egységét he ly re
állítani.

M indenképpen óhajtjuk  — írják  a püs
pökök, — hogy az Egyház Északvietnám - 
ban v isszakapja jogait és lelkipásztori 
m unkáját a nép jav á ra  zavartalanul k ifejt
hesse. A háború befejezése a délvietnám i 
kato likusoknak  és nem -katolikusoknak is 
jav ára  válik  és a katolikusok többet tö 
rődhetnek az evangélium  terjesztésével.

Ki m ilyen politikai párthoz csatlakozik
— írják  a püskökök — azt lelk iism ereté
ben döntse el.



É L E T Ü N K 15

H I R D E T E S E K

HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
m agyar-ném et és ném et-m agyar nyelven 
olcsón és gyorsan elkészítek, — 
A usztria és Svájc te rü le tére  is!
Wilhelm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki h ivatalos 
fordító és tolmács.
799 Friedrichshafen, Linderstr. 50

HAZAI HENTESÁRU
kg paprikás szárazkolbász DM 12.—
kg paprikás friss kolbász 10.60
kg véreshurka 6.40
kg m ájashurka 6.40
kg paprikás szalonna 7.—
kg tokaszalonna 7.—
kg .disznósajt 8 . -
kg füstölt sonka 16.—

Minden csütörtökön friss tepertő!
U tánvéttel és csak belföldre (5 kg-on 
felül portóm entesen) szállítunk.
Taubel Mihály hentesmester
6710 Frankenthal/Pfalz
Peter-Rosegger-Str. 3. Tel. (06233) 92 58

Felhívjuk kedves honfitársaink figyel
mét, hogy a 

«JULISKA» MAGYAR ÉTTEREM
új vezetéssel ism ét működik. M inden
nap é jje l 2 óráig cigányzene. Olcsó 
árak. Figyelm es kiszolgálást és m agya
ros hangulato t biztosítunk. M indenkit 
szeretettel látunk  és várunk.
Egyben keresünk szakácsot és szakács
nőt.
7 Stuttgart, W . Silberburgstr. 114. 
Telefon: 62-79-25 Martos Család

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(m agyar-ném et és ném et-m agyar), N é
m etországban: tanácsadás állam polgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, pe
res ügyekben segít. (Tel. 02101/61317) 
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.

KÁROS SZENVEDÉLYEKTŐL MENTES,
jó  m egjelenésű szakem ber keresi füg
getlen, szolid, üzleti szellemmel rendel
kező, m űvelt nő ism eretségét 36 éves 
korig  házasság céljából. Csak őszinte 
szándékú írjon  «Hűséget-hűségért» je li
gére az
Életünk Gazdasági Bizottsága, 7 Stutt
gart 1, W erastrasse 63 címre.

28 ÉVES, EGÉSZSÉGES, JÓZANGONDOL- 
KODÁSÜ, INTELLIGENS ASZTALOS-

segéd keresi hozzáillő kom oly, erköl
csös leány  ism eretségét házasság cé ljá 
ból. V álaszokat «Otthon» je ligére  k é r 
az Életünk Gazdasági Bizottságához,

7 Stuttgart 1, W erastr. 63 címre.

DÉL-SVÉDORSZÁGBAN ÉLŐ, 28 ÉVES,
170 cm magas, érettségizett, szakm un
kával rendelkező fiatalem ber keresi ze
ne és m űvészetkedvelő, intelligens, k o r
ban hozzáillő leány  ism eretségét, h á 
zasság céljából. V álaszokat «Blue Star» 
je ligére k ér
az Életünk Gazdasági Bizottságához,
7 Stuttgart 1, W erastr. 63 címre.

AUSZTRIÁBAN ÉLŐ, 36 ÉVES 176 cm.
magas technikus fiatalem ber szeretné 
végre m egtalálni boldogságát egy  hűsé
ges feleség oldalán. Talán így sikerülni 
fog. A tartós boldogsághoz nem  mindig 
az anyagiak a fontosak. «Szeretetért 
szeretetet» je ligére  k ér válaszokat 
az Életünk Gazdasági Bizottságához,
7 Stuttgart 1, W erastr. 63 címre.

KERESEK HADTÖRTÉNETI TANULMÁ
NYAIMHOZ SZÜKSÉGES,

a M. Kir. Honvédség, Levente, Csendör- 
ség  és egyéb fegyveres testü le t szám ára 
1919- 1945 között k iado tt szolgálati sza
bályzatokat, próbakönyveket, szakköny
veket és segédleteket m egvételre vagy 
néhány  heti kikölcsönzésre..
Szívesen veszek a fent em lített évekből 
származó és a fenti szak terü lettel k ap 
csolatos hagyatékból m aradt és esetleg 
feleslegessé vált em lékiratokat, napló
kat, fényképfelvételeket, stb.
Simon Zoltán 
P. Schunckstr. 906.
Heerlen
N ederland

A MAGYAR NŐVÉREK

lelk igyakorlata ez évben aug. 16-án esté
től aug. 25-én délutánig tart.

Színhelye: Brüsszel, Av. de Lima 20. 
(örökim ádók)

Részvételi díj: 2.000 belga frank, vagy  
150 gulden, vagy  150 DM.

Jelentkezés: P. M atyasovich H enriknél, 
Blijde Inkom ststraat 18, B-3000 Leuven.

Rómába jövő
zarándokoknak és turistáknak 

kellem es 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, V ia dél Casaletto, 481. 
vTel. 5373319

Kedves Olvasóink!
Az Életünk anyagi helyzete a múlt év

ben valamit javult. Ezt azoknak köszönhet
jük, akik a lapra előfizettek. Igen fontos, 
hogy sok előfizetője legyen a mag > 
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 m agyar lelkészek! 
ők küldik meg k ívánatra 
a lapot terü letükön a híveknek.

Az előfizetési díjat, mely 
1973 január 1-től 
10.— svájci frank, 
vagy  annak megfelelő valuta, 
az illetékes m agyar lelkésznek 
fizessük be.
Csak onnan forduljunk
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy valam ilyen oknál fogva 
nem terjesztő je  a lapnak.
Európán kívüli rendeléseket
a központi h ivatal 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 m agyar 
missziónál fizessenek elő.

Svájc egész területén csak 
két terjesztőnk van:
V ecsey Lajos és Rába Lukács. 

Címük:
Dr. V ecsey Lajos
Fernblick
9053 - Teufen, AR
P. Rába Lukács 
Av. des Bergiéres 59.
1004 Lausanne.
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Rövid
Az 1972. évi V atikáni Évkönyv adatai 

szerint a kato likus egyház, a világ legna
gyobb vallási közössége 659 millió tagot 
számlál. (520 millió moszlem és 400 millió 
buddhista él a világon.)

A katolikusoknak m ajdnem  a fele, 49,1 
százalék az ún. harm adik  világ terü letén  
él. Latinam erikában 245 millió, Ázsiában
53 millió, A frikában pedig 40 millió.

A V atikáni Á llam nak 358 állam polgára 
van. Ebből 33 kardinális, 153 külföldön 
szolgálatot te ljesítő  diplom ata, 34 világi- 
és szerzetes pap, 66 svájci gárdista és 68 
civil személy.

A Benedek rend 21 kongregációjának az 
egész világon 11 ezer férfi és 21 ezer női 
tag ja  van. K aliforniában, ahol a rend p ri
orjai ta rto tták  konferenciájukat, elm on
do tták  azt is, hogy a rendbe felvételüket 
kérők  száma az utóbbi k é t évben egyre 
növekvő tendenciát m utat.

Japán  15 egyházm egyéjének élén m ár 
bennszülött püskök áll. M iután O kinaw a 
sziget tavaly  visszakerült Japánhoz, a  pápa 
az új egyházm egye katolikusainak élére 
ugyancsak japán  szárm azású püspököt ne
vezett ki.

Az USA katolikus segélyszervei szerint 
a egyházak segélyakcióinak hatásosságá
ra  súlyos csapást je len t a dollár 10 %-os 
leértékelése. A leértékeléssel nem csak a 
pénzbeli ju tta tások  összege csökken, ha
nem  növekednek a külföldre irányuló  se
gély javak  szállítási költségei is. Az USA 
évente  közel 35 millió dollárt továbbít 
egyedül a missziók tám ogatására.

Latinam erikai egyháztörténészek elhatá
rozták, hogy összeállítják és k iad ják  La- 
tinam erika egyháztörténelm ét. A 9 kö tetre 
tervezett mű m agában foglalja a földrész 
történelm ét 1492-től, a felfedezésektől nap
jainkig. Az első kö tet valószínűleg 1976- 
ban je len ik  meg.

Pápua-Ü jguinea postaigazgatósága négy 
értékből álló bélyegsort hozott forgalom 
ba, az első négy  m isszionárius képével, 
akik  először érkeztek  erre a területre. Az 
egyiken annak a pá ternek  a po rtré ja  lá t
ható, aki különösen nagy érdem eket szer
zett Ü jguinea iskolarendszerének m egszer
vezésében.

A V atikán és Földközi-tengeri szigetor
szág, C iprus nagyköveti szinten diplom á
ciai kapcsolatot lé tesíte tt — közölte a va
tikáni sajtóközpont.

Tajw an szigetén a nevelésügyi m iniszté
rium  azonnali ha tá llya l m egtilto tta  a b ru 
tális cselekm ényű és szekszuális tárgyú  
film ek bem utatását. A  lépést azzal indo
kolták, hogy az utóbbi években v e títe tt 
ilyen tárgyú  filmek sok k árt okoztak a 
lakosság, különösen pedig az ifjúság k ö 
rében.

Az olasz legfelső b íróság döntése alap
ján továbbra is büntetendő cselekm ény 
m arad a  károm lás. A  büntető  törvény-

hirek
könyv 724. cikkelye kim ondja, hogy meg 
kell büntetn i azt, aki szóval, vagy  je lek 
kel vallási szim bólum okat, vagy  a kato li
kus egyház álta l tisztelt szem élyeket gya- 
íázza, és károm olja.

Lengyelországban a boldoggá avato tt 
Páter Kőibe tisztele tére  érm ét bocsátanak 
ki. Az 1941-ben A uschw itzben k ivégzett 
p á te r em lékére N yugatném etországban, 
N agybritánniában, az USA-ban és néhány  
afrikai és latinam erikai országban is a la
p ítványokat hoztak létre.

A  N epáli K irályságban szigorúan bün
tetik  a kereszténységre való á tté rést — 
jelen ti a francia La Croix c. katolikus na
pilap. A lap arró l is tudósít, hogy a biblia 
o lvasásáért három tól ha t évig terjedő  bör
tönbüntetés szabható k i és m ár több ne
páli keresztényt börtönbe vetettek . A hi- 
m alájai k irá lyság  terü letén  élő 11 millió 
lakos nagyobb része a hinduizmus és a 
buddhizm us követője.

Jugoszláviában először jelenik  meg szlo
vén  nyelvű katolikus hetilap. A Laibach- 
ban m egjelenő Druzina c. lap példányszá
ma jelenleg 123 ezer.

A quinói Szent Tamás m űveinek foga
lom -jegyzéke készül és ennek összeállítá
sához a szaktudósok kom puter segítségét 
veszik igénybe. A V atikáni Rádió szerint 
a szakem berek m ár m egkezdték a 10,6 
millió szóból, am elyet a nagy  egyháztudós 
használt, néhányezer fogalom-megjelölés 
kiem elését, hogy az elektrom os agy  segít
ségével filológiai, nyelvtani, filozófiai és 
teológiai elem zést végezhessenek.

A Lombardi olasz jezsuita  a tya  á ltal a la
p íto tt «Mozgalom egy jobb világért* Af
rikában is m egkezdte tevékenységét. U- 
gandában három  hétig  ta rtó  kurzuson — 
am ely az első ilyen A frikában — 28 k a to 
likus pap, szerzetes, és laikus vesz részt. 
A tanfolyam  főleg az apostolkodás és a 
szellem iség kérdései a mai világban tém á
ka t v ita tja  meg.

A thos szent hegyén kályhatűz köv et
keztében nagy  pusztítás keletkezett a szer
zetesállam  egyik legrégibb kolostorában. 
A tűz m artaléka le tt három  kápolna, a 
vendégház és több középkori falfestm ény.

780 oldal terjedelem ben elkészült a n é 
m etnyelvű egyházm egyék szám ára a közös 
ének-könyv egységes kézirata, ö sszeá llí
tásá ra  10 évvel ezelőtt a ném et püspöki 
kar adott megbízást. Az előkészítésben 40 
egyházm egye liturgikus b izottsága v e tt 
részt az NSZK-ból, Ausztriából, Svájcból 
és az NDK-ból. Az evangélikus egyházak 
is te ttek  ajánlásokat, így  az egységes 
ének-könyv számos olyan éneket is ta rta l
maz, am elyet kato likusok  és protestánsok 
egyarán t énekelhetnek.

Az Életünkben m egjelent írásokért m in
den tekintetben azok szerzői felelősek.

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

Az Életünk
elfogad h irdetéseket, 
azok közlését kérjük  
a Gazdasági Bizottságon keresztü l 
P. Szőke János címén beküldeni: 
D. S tu ttgart 1,
W erastr. 63.
Telefon: 43 37 86
A nyom da a Gazdasági Bizottság 
m egkerülésével nem fogad el 
h irdetést.

VECSEY JÓZSEF könyve:

Emlékezés
M indszenty bíboros édesanyjára

közel 300 oldalon m utatja meg, 
hogyan forrott össze csodálatos 
egységbe a m agyar prím ás életével 
egy finom és eszes falusi asszony
nak, édesanyjának élete.
A kötet 32 képet is tartalm az 
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 M agyar N yom dában
(Ungarische Buchdruckerei)
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
Schweiz.

Életünk
Az európai m agyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
U ngarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 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  — U nser Leben 
M onatschrift für die ungarischen 
K atholiken in Európa
R edakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey 
Redaktion und Druck: U ngarische 
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.
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