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A Z  EU R Ó PA I MAGYAR K A T O L IK U SO K  L A P JA

'A  most m egnyílt szen tév jelszavai és 
programja a megtérés, a megtisztulás 
és kiengesztelődés. A  h írügynökségek  
úgy tudják, hogy a Vatikánban az év  
folyam án hat-nyolc millió zarándokra  
számítanak, akik  azért keresik  majd íel 
az örök várost, hogy elnyerhessék a ju 
bileumi búcsút és tö ltekezhessenek a 
szen tév  kegyelm eivel. A  pápa a szent
mise alatt mondott homiliájában vissza
m utatott a szélesre tárt szent kapura és 
úgy szólította íel az egész emberiséget, 
hogy lépjen át rajta a szentévben és ta
lálja meg Isten templomában a bűnbá
nat és a kiengesztelődés leié vezető  
utat.

A  Szentséges A tya  ezt a felhívását 
m egism ételte az összes keresztények  
és a nem keresztény vallások felé, sőt 
a hite tleneket is m eghívta és felszólí
totta őket is arra, hogy kezd jenek  «pár- 
beszédet» a szen tévben  a ka to likusok
kal. Szó szerint ezeket mondotta: «M eg
hívásunk szól a távollévőknek, az el- 
téve lyedetteknek , a magukra maradot-

VI. Pál pápa «urbi et orbi» áldást oszt a Szent Péter téren.

taknak, az elkeseredetteknek, a bezá
rult szívűeknek  és azoknak is, akik  a 
vallással és a h ittel szakítottak. Jö jje
tek, jö jjetek , mindnyájan! Nem csak egy  
napon, hanem az egész év folyamán  
várnak benneteket templomaink széles
re tárt ajtóikkal!»

Róma m ásik három főtemplomában  
egy-egy pápai legátus nyito tta  meg ha
sonló szertartással a szent kaput. A  La- 
teráni Bazilikában Traglia, a Maria 
Maggioreban Confalonieri és a Szent 
Pál Bazilikában Poletti bíborosok. A  
pápa és legátusai a bezárt kapuk előtt 
ezt az imát mondták: «N yissá tok meg 
előttem  az igazság kapuját, az Űr ka 
puját, m elyen átlépnek az igazak. így

akarok, Uram, én is házadba lépni és 
ott Téged térden állva imádni».

Karácsony napján a Szentatya a Szent 
Péter Bazilika erkélyéről beszélt a ha
talmas teret betöltő zarándokokhoz 
(fenti kép) és utána «urbi et orbi» ál
dását adta. A  karácsonyi örömhírt, a 
m egtestesülés titkát többek közt így  
dicsőítette: «M ilyen gyönyörű, m ily  
nagyszerű, szinte prófétai ebben az 
ünnepélyes órában erről a hatalmas 
térről megism ételni a lelkesítő  angyali 
üzenetet: 'N e féljetek! N agy örömet 
hirdetek n ek tek  és az egész népnek: ma 
született az üdvözítő  Dávid városában. 
Ö a M essiás és az Úr . . . ' örvendetes, 
történelm ileg hiteles üzenet ez, amely  
szabaddá tesz bennünket és m egnyitja  
nekünk az eget.»

VII. évfolyam 1. szám (7. Jahrgang Nr. 1.) A Z St. Gallen — Erscheint monatlich 1975 január !.

A Szentatya
A zt a szertartást, am ellyel VI. Pál pá

pa m egnyitotta  az 1975-ös szentévet, 
karácsony éjjel negyvenö t ország lakó
inak kö zve títe tték  a televíziók. A  pápa 
nagy kísérettel valam ivel éjfél előtt 
m egérkezett a szent kapu elé. Ezt 25 
évvel ezelőtt, 1950-ben, a megelőző  
szen tév végén XII. Pius zárta be szintén  
ünnepélyesen. M ásodik utódja negyed
század múltán három jelképes kalapács
ütéssel adott parancsot a befalazott 
szent kapu feltárására. A  szim bolikus 
je lié  a vatikáni m unkások percek alatt 
eltávolították a hatalmas, kettősfalú  
templomajtót az útból. A  m egnyitott 
kapun az Egyház feje  lépett be elsőként 
a Szent Péter Bazilikába; a pápai oltár
hoz vonult, am elynél ünnepélyes éjféli 
szentm isét pontifikált.

megnyitotta az 1975-ös szentévet
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Az idő
Apám  műhelyablakába az égbeszúió  

jezsuita  templom órája odalátszott. M ég 
iskola előtt m egtanítottak a m utatók  
kergetődző já tékáia. A  negyedek, fe 
lek, percek s másodpercek zeg-zugára. 
Házunkban nem volt szükség faliórára. 
A  toronyóra vert m ég éjjel is. Rászok
tatott az idő megbecsülésére. Pontos
ságra. A kkor m ég nem  volt korunk  
egyik  átka a televízió. Mi iskolások ol
vastunk érdekes kö n yveke t a férceid 
segédeknek s gom lyukkötő  inasoknak. 
Időben ágyba m entünk, mert reggel a 
szogorú tanárnak írtak k i ministráns- 
nak. V agy a morózus, kövér kanonok
nak. A  hajnali szürkület óraverése siet
tetett sokszor első hótaposónak a sek 
restye felé.

A  gyerek az óra számlapján szabad 
szem m el is látja a m utatók ugrását. A zt 
hiszi, hogy az időt a számokra mutató  
zágerok gyártják. Pedig, ha összeakad
tak, vagy a harangozó elfelejtette  föl
húzni — a nap akkor is fö lkelt és le
nyugodott s a kakas se téveszte tte  el 
kukorékolását. A z  első m egrökönyö
dést az órás-üzlet kirakatába való bá- 
mészkodás okozta. Bizony a vekker, a 
kakukk , az ingás, a húzós, a zenélő, a 
zseb- és karórák m ásként m érnek. Ke
vesebb a pontosság az órásbolt ablaká
ban, mint az utcán az em berek között. 
Föltámadt a kétely: mégse áll az idő az 
órák hatalma alatt, m elyeket a sánta 
órás gyógyítgat, vagy a huzatos torony
ba lopakodva m agunk is elbabráltunk.

A z  óra varázsa m égiscsak megbabo
názott. Papírból nyírtuk k i a körzővel 
megrajzolt karikát s alulról m ozgattuk  
a feketére  festett nagy- és kism utatót. 
Vásár fiának is kaptunk, de az magától 
nem járt. A z  első, igazi óra tulajdonosa 
lánccal együtt a bér maapám jóvoltából 
lettem . M ikor fénylő, fém es testét elő
ször szorongattam boldogan a m arkom 
ban, nem  gondoltam, hogy 30 évig fog  
szolgáni s még külföldre is elkísér, ahol 
hűtlenül a praktikusabb karórára cse
réltem. Pedig hány üvegjét darabokra 
törtem. M indjárt az első nap nadrág re
pedéssel is kapcsolatban, ahogy az e- 
pería tribünre kapaszkodtunk, hogy  
suttyom ban, jegy  nélkül m egnézhessük  
a Kalocsai Haladás és a Dusnoki ö ssze 
tartás focim érkőzését. De sokszor meg- 
egreciroztatott ez a kis síkos ketyegő  
szerkezet. Maga alá gyűrt rabszolgájá
ul. Tetszik-nem tetszik, k ivert az ágy
ból. Véget ve tte te tt a zenének. V étó
zott. S iettetett. Szorongva szorongat

tam, hajtottam  volna előre: jaj csak ma 
k i ne hívjanak. Á tk o ztu k  a részeg bi- 
dellust az izgalm ak miatt, ha néhány  
minutummal később kolom polta a tíz
perces szünet kezdetét. A ztán  újból a 
hideg rázott: sohasem akart végére érni 
a görögóra. R eszketve  lestük: m arkol
ja-e már csörgő láncával együtt vaskos  
zsebóráját a szadista latin-tanár. M i nem  
voltunk olyan intelligensek, m int a mai 
gyerekek, ak iknek  m inden az ölükbe  
hull. Irgalmatlanul m egdolgoztattak ne
velőink. (Hál’ Istennek!) Ha valaki nem  
tanult, nem  könyörögtek neki, hanem  
rácsaptak: elm égy inasnak!

M indenesetre ama években  az idő 
nyugodt és lassú volt. A k i lelépett a 
járdáról, biztos lehetett, hogy baj nél
kü l átjut a m ásik oldalra. Zebra nélkül 
is, akárhol.

A

A z iskolában a sok m inden közö tt lé
pésről lépésre m egtanultuk, hogy nem  
az óráktól jön az idő, hanem Isten hoz
ta létre ezt is, m int a tengert és égbol
tot. A  világgal kezdődött az idő, de Is
ten k ívü l van az időn. Benne nincs előt- 
te-utána, se tegnap-holnap, se m últ-jö
vő, csak jelen. A gyunkba ágyaztuk az 
örökkévaló fogalmát is. A k i ezt m egis
meri, az nem  akar elmúlni többé.

A  Föld forog tengelye körül s ezt 
használjuk a reggel, dél, este mérésére. 
De a Nap körül is s ez jelzi a tavasz, 
nyár, ősz, tél múlását. A z  egész kanyar 
az~év. Ugyan hány telhetett el azóta, 
hogy a Föld kifröccsent a Napból, de a 
centripetális erő nem  engedi m egszök
ni. M ég az is világos, hogy van green
wichi idő. A  kínaiaknak máskor van a 
hajnaluk. Ausztráliában lubickolnak, 
míg mi vacogunk. M egértettük a Hold
hónapokat. A  Venus és Mars másféle 
pergését és keringési idejét. Á m  ott 
nincsenek percek, mert nincs ember, 
aki kitalálta, ezt az időm éricskét. Hű! 
a csillagrendszerünk kora. M ilyen öreg 
a mindenség?

A

Egyre sötétebb lesz a világos. Am ú- 
gyis szeretünk agyonkom plikálni, defi
niálni s annak részeit külön külön ma
gyarázni. Egyre jobban belegabalyo
dunk, m int a részeg ember. A  filozófia  
kozmológiája után kedvetlenül legyin 
tettünk: most már végleg nem  értünk  
simmit. A z  eddig egyszerű érthetetlen
né gubancolódott. A  nagy elm ék lehet, 
hogy■ m egértették. A gy tekervénye ik -  
ben talán evidens volt nekik , csak nem  
tudták kimondani. Dehát m indenki úgy  
van: alig tud valamit, nem  talál m eg

felelő szavakat. Talán nincsenek is 
egzakt fogalmaink. Kimondom: vese- 
görcs. M ajd tanítani kezdem : 3 napos, 
ismétlődő, kőokozta, alkoholozás k ö 
vetkezm énye. Ha teljesen is jellem ez
tem, m ég hátra van, hogy az enyém -e, 
vagy  Jánosé. De ezzel el is bizonytala
nodott az állításom, mert a fájdalomra 
egyedenkin t m ásként reagálunk. A z ál
matlanul hánykolódónak másként, las
sabban m úlik az éjszaka, m int a ked 
vesét randevúra váró fiúé. Ha úgy vár
ja, hogy izgalmában torkában dobog a 
szíve, gyom oridegességet kap s m inden 
percben a fü léhez nyom ja a karóráját — 
jár-e még. A z  asztalomon Benczúr: V a jk  
m egkeresztelése és egy Rouault kép. 
K inek m ely ik  tetszik? A  kereszténység
ről vallott életérzését is jelenti. A pom
pás monsignoré vagy  a lényeglátó, pu
ritán szt. Ferenccé. Ezért rem énytelen  
dühöngeni bizonyosak pontatlanságán. 
Hiába hozok föl akár emberségi m otí
vum okat, hogy a m ásiknak m iatta el
veszte tt félórája is fontos, csak nevet 
lefitym álva, hogy b izony ő nem  rab
szolgája a perceknek. A  csak satírozni 
tudónak nincs színélm énye. N em csak a 
térérzék hiányozhat, hanem időiszony  
is van. A z  agy termeli ezeket is akár
csak a színeket, ízeket, hangot, fájdal
makat. A  term észetben k i m érné az em 
beren k ívü l a történéseket, a ké t ese
m ény közö tti távolságot.

N ew ton  szerint a m indenségben van  
egy hely, ahol semmi se mozog. Ez az 
universum  időnkívüli középpontja. A  
m űvészek  is próbálják az időtlenséget 
mozdulatlansággal ábrázolni. A z  egyip
tomi gúlák a rebbenés nélküli örökké
valóság szimbólumai. A diszkoszvető  a 
belendülés és eldobás közötti holtpont
ra m erevedve kimarad az esem ények  
sodrásából. Ha a pergő film et k ikap
csoljuk, nem  rúgja be a gólt a futbalis- 
ta, nem  sül el a revolver. Carpaccio is 
ilyen  öröklétbe varázsolja történeteit. 
A  billenő gondola a föl és le, a hullám  
és evezőcsapás erőösszetevőinek az e- 
gyensúlyába szorul. A kárcsak a gáza
dagolás és motort a fogaskerékhez kap
csoló surlópofák ereje állva tartja a lej
tőn is a kocsit. 500 év  óta Velencében  
szü lettek, szaporodtak, m otorcsonakok  
piszkolják a vizet, de a kép kihorgo
nyozta  magát a századokból, m int m eg
babonázott pillanat. A  klasszika is a 
horizontális és vertikális egyensúlyába  
sűrített nyugalom. Á lm ainkból is ki- 
lúgozódott az idő. Apám  él, vár a ka 
puban, m ikor hazajövök. A nyám  süti 
a kenyeret rámnéző csodálkozó tekin
tettel.

M it m ondjunk azoknak, ak iknek  ki-
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O, természet...
Nem  kell, hogy költői lélek  lakozzék  

valakiben, mégis csodálatba ejtheti pél
dául egy írissen behavazott téli táj n yu 
galma, békéje  és szűzi tisztasága. S a- 
k inek  nincs ilyesm ire szem e, az viszont 
elgyönyörködhetik  -a tavasz virág- és 
illat-, vagy  az ősz színpompájában. A  
hívő ember ilyenkor önkéntelenül a sok  
szépség Alkotójára gondol és szíve  
m egtelik  hálás imádsággal.

Egy m ásik út Isten  íelé az emberi ér
telem  számára van fenntartva, hogy a 
term észetben rejlő és csak lassan, k e 
m ény emberi m unka és kutatás révén  
napvilágra lépő bölcsesség által kapjon  
utalást és útmutatást a Teremtő felé. A  
múlt század végének, az addig elért tu
dományos eredm ényekkel büszkélkedő  
tudós világa magabiztosan hirdette: 
«M indent tudunk! S ami még hátra van, 
az csak néhány részletkérdés.» Ma v i
szont pirulva gondolhat vissza az ember 
azokra az időkre: m ilyen jelen téktelen  
kezdet is vo lt az, a mai tudásunkhoz 
képest?! A z  akkor élt em bernek például 
még halvány fogalma sem  volt az anyag 
szerkezetét illetőleg! Ma mindenesetre  
már többet tudunk, s a tudomány vilá
ga szinte m inden nap újabb és újabb 
kutatási eredm énnyel, fölfedezéssel áll 
az emberiség elé. De mert m inden újabb 
fölfedezés ahelyett, hogy oldozgatná, 
egyre csak kuszáltabbá teszi a tudomá
nyos problém ák gordiusi csomóját, s a 
múlt század tudományának: «M indent 
tudunk!» hangos szózatából egy csen
des, szinte alázatos önvallomás lett: 
«Sok mindent tudunk, — de még sokkal 
több az, amit nem  tudunk!»

A  «Science» c. amerikai tudományos

szakfolyóirat egyik  száma hoz erre vo 
natkozólag egy találó példát, mégpedig  
a «skunk», az amerikai görény életéből.

Ez a görény, akárcsak európai testvé
rei, a borzak családjába tartozik és az 
a tulajdonsága, sőt képessége, hogy för
telmes bűzt tud kelten i maga körül. Ez 
a bűz az ő fegyvere, ezzel védekezik  
támadói ellen: megvárja őket, egészen  
közeire, azután a farka alatt lévő m i
rigyből egy félelm es bűzt árasztó vála
dékkal megcélozza ellenfelét. Erre ez 
hanyatt-hom lok m enekül és egész éle
tén át bánja, hogy találkozott a görény
nyel, főleg ha a «lővedék» telibe talált.

A z  emberi szellem  előtt úgy látszik  
nincs akadály, a görényi «infernális» 
bűz legalább is nem. Két amerikai tu
dós, K. Anderson és D. T. Bernstein 
ugyanis nem sajnálta a fáradságot (meg 
az érzékeny szaglószerveket) és k ik u 
tatta ennek a bizonyos görényi önvé
delmi váladéknak titkát, kém iai össze
tételét. S ha az eredm ény vegytani kép 
letével nem  is szolgálhatok, maga az 
eredm ény rendelkezésünkre áll. íme: a 
görény három «illat»-anyagból állítja 
össze szagos önvédelm ét, mégpedig a 
következő  arányban: 4 : 3 : 3 ,  vagyis:
4 rész transz-2-bután-l-thiol * 3 rész 
m ethil-l-butánthiol * 3 rész methil-1- 
(transz-2-butanyl-)diszulfid. Ugye m i
lyen  egyszerű az egész?! Tehát már ezt 
is tudjuk!

A  problémák azonban még csak most 
jönnek! A  kutatás során ugyanis k ide
rült, hogy a bűzért eddig felelősnek hitt 
és tartott ké t anyag , az 1 butánthiol és

a dicrotylszulfid, teljesen ártatlan a do
logban. Ugyanakkor, ha már eddig el
ju to tt az emberi értelem, fel kell tegyen  
egy további kérdést is: vajon miért ép
pen ezt a három anyagot, — és a fent 
vázolt arányokban, választotta k i ma
gának a görény önvédelm i célokra, a- 
m ikor különben az illat-anyagok széles 
skálája állott rendelkezésére? Mert, 
hogy ez, nevezzü k  kiválasztásnak, a 
biológiai fejlődés során megtörtént, az 
tény, — ennek ellenére azonban m ég
sem tekinthető pusztán az evolúció e- 
eredm ényének. M ert hiszen tény az is, 
hogy a görény bűzmirigye, annak fela
data és képessége, hogy csak azt a b i
zonyos 3 illat-anyagot term elje a m eg
adott arányokban, a kifejlődése óta szi
lárd he lye t kapott a krom oszóm ák lán
coltában úgyannyira, hogy ezen még, 
vagy már maga a görény sem  tud vá l
toztatni, mégha akarná, sem.

Várjuk meg tehát, hogy mit szólnak  
m indehhez a genetika tudományának  
művelői. De akármi is lesz a tudós em 
berek vélem énye e kérdésben, a hívő  
ember számára csak ké t szem pont jön  
számításba. Ha költő i lélek szorult k e 
belébe, akkor Petőfivel kiált fel a szti- 
lisztikából is ism ert szép alliterációval:

Ó, természet, óh dicső természet,
M ely n ye lv  merne versenyezni véled?!

De idézheti Berzsenyi m élyértelm ű  
szavait is a Fohászkodásból:

Isten, k it a bölcs lángesze fel nem  ér, 
S csak titkon érző lelke óhajtva sejt, 
Léted világít, m int az égő nap,
De szem ünk bele nem  tekinthet.

MEGYESI AND RÁS

áll a szekerük rúdja az időből. Am íg  
valaki fiatal, az idő nem akar haladni. 
Nem  nő a bajusz. A  belső struktúra friss 
és gyors, a külső esem ények látszanak  
lassúnak. Am ikor a belső vérm esség  
lankadni kezd, a kü lsők indulnak vág
tának. Picasso mondása: fiatallá lenni 
kell. Azaz az igazi fiatalok csak később  
tűnnek elő, amikor a többiek, az egy  
kenyéren  nevelődött kortársak kezde
nek elmaradozni, fáradtan kidülnek, a- 
karatuk szétm álik a cselekvésre. A z  
igazi öregség nem  a ráncokkal és a haj
hullással kezdődik, amikor nem  tudjuk  
kiharapni a birsalmát s aprítgatjuk a 
kenyér gyirkáját, hanem abból a látha
tatlan zónából ered, amit közönségesen  
lé leknek  hívunk. Senki se látta. De csak 
létezik  és annyiféle megnyilvánulása  
van. Leginkább a szem ből és az alkotó 
':czből árad ki, mint csodálatos energia,

am ely képes fölfrissíteni az enervált 
fizikai se jteke t is. N ixon haldoklik, 
mert e lveszte tte  életkedvét. A z  igazi 
avangárdista az, aki a lélek  határait, 
nemcsak az izm ok baromerejét növeli.

Berenson 90 évesen írta utolsó kö n y 
vét. Szeretett volna az utcasarkokra áll
ni és elkoldulni a járókelőktől e lvesz
tegetett idejüket. Annyira fiatalnak é- 
rezte még magát és tettrekésznek. El
lenálló fiatalok, akik bár nagyapák, de 
még mindig rem ényekkel, ígéretekkel, 
lehetőségekkel terhesek. K im eríthetet
len virágzás az életük. N e csak m űvé
szekre gondoljunk. A szeretet is k ilenc
ven évesen is a napsugár derűje lehet.

V -
Ádám volt az első kontestáló fiatal, 

aki k iű ze tve  a kígyó  tekervényeiben  
hagyta a hosszú élet elixirjét. A lapjá

ban olyan volt m int a tudálékos ostoba 
ifjú. Tudniillik öreg volt, m ielőtt m eg
őszült volna.

A

Száz évvel ezelőtt 35 év volt az átla
gos életkor. Ma 70. Felét, kétharmadát 
használtam el a kim ért porciónak? Le
maradt barátaink fejfái figyelm eztet
nek. Bár nem kérdezett, csak m egterem 
tett, ahogy a festő a képét, a fazekas a 
bögrét. Nem csak apám, anyám szere- 
tetéből, 2 sejt véletlen  találkozásából 
akadtam fönn a lehetőségek szitáján. 
Valaki belebirizgált, hogy pont én lép
hessek bele az időbe. M ennyit mért ki 
belőle és mire szeretné, hogy fölhasz
náljam azt?

PROKOP PÉTER
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Úti emlékek
A m erikába-indulásunk e lő tt v idám an  

akartunk m egvá ln i Bécstől, ezért a Wie
ner sch n itze lt buzgón  ön tözgettü k  ízes  
burgenlandi borral e g y  te liv ér  b écsi 
gasthausban.

Az étterem  falain bekeretezett arany
m ondások h irdették  a  m indenre ráérő, 
sohasem siető bécsiek bölcs életfilozó
fiáját. A  legjellem zőbb aranym ondás 
éppen az asztalunk m ögötti falon füg
gött:

Gott gab uns die Zeit,
Von Eile hat Et nichts gesagt.

Vagyis: Isten adta nekünk az időt, a 
sietésről semmit sem szólt.

Kell-e ehhez kommentár? . . .
Am int vacsora u tán  távozóban vol

tunk, az ajtó  m ellett m ásik bölcs ver
sike tűnt a szemünkbe:

Drücken dich auch Sóig' und Leid, 
N im m  zum  Giübeln Dii nicht Zeit, 
Lache liebei und sei iioh,
Glaube m ii, es geht auch so.

A verset versben fordítom  m agyarra: 
Ha rajtad ül gond és bánat,
N e hagyj időt vívódásnak,
N evess inkább kedélyesen,
Hidd el, jól m egy úgy is minden.

Lehet, hogy ez így igaz, bár nehezen 
tudom elhinni, hogy pl. közeli hozzátar
tozójának halála bárk it is kedélyes ne
vetésre in d íta n a . . .

Bécsi életfilozófiával felvértezve, el
utazásunk előtt elbúcsúztunk m agyar 
barátunktól, a bronzhuszártól is.

Ez úgy értendő, hogy Bécs belvárosá
ban, az előkelő Grabenen, egy ötem e
letes üzletház tetején, azaz egészen 
szokatlan helyen, az épület sarka fölött 
elhelyezve, kétszeres életnagyságú 
bronz lovasszobor em elkedik a házte
tők fölé. A gyönyörű zöld patinájú, mo
num entális szobormű m agyar huszárt 
jelen ít meg, ez adja m eg külön je len
tőségét számunkra. A  rem ekül megmin
tázott ló hátán  ülő lovas nyergében fé
lig hátrafordulva a Stephansdom  felé 
irány ítja  tekintetét. (Vagy talán  hazája 
felé? . . . )

Hogy m iért került a hatalm as szobor; 
mű egy üzletház tetejére, a rra  eddig 
még nincs m agyarázat. A bécsi V áros
háza tervrajz-tárában  utánanéztem  az 
épület adatainak. Az 1897-ben épült üz
letház terv rajzán  m ár szerepel a bronz
huszár, de írásbeli nyom át sehol sem 
találtam . A nnyi kétségtelen, hogy a 
lovasszobor alkotója 19. századvégi m a
gyar szobrászművész volt. Abban az 
időben három  kiváló m estere is volt ná
lunk a lovasszobor m űfajának: Vastagh 
György, Fadrusz János és Róna József, 
akik éppen a bécsi szobormű keletke
zése idején alkották  legjobb m űveiket. 
Stíluskritikai alapon V astagh Györgyöt 
véljük a bécsi huszár alkotójának és 
hisszük, hogy feltevésünket konkrét a- 
datok is igazolni fogják.

Párizsba érkezve, a barátságos Hotel 
Dóréban szálltunk meg néhány napra. 
Am ikor távozásunkkor szám lánkat ren
deztük, az intelligens arcú fiatal hotel
portás, látva, hogy m agyarok vagyunk, 
elmondta, hogy ő is a szomszédságunk
ból való: zágrábi horvát egyetem i hall
gató, összehasonlító irodalmi tanulm á
nyokat folytat s egyetem i tandíjá t a 
hotelportási fizetéséből hozza össze. 
Búcsúzásul — nagy m eglepetésünkre — 
M adáchot idézte, m agyarul, elég jó  k i
ejtéssel:

M ondottam ember, küzdj és bízva 
bízzál.

Ez volt m inden, amit m agyarul tudott, 
de nekünk kim ondhatatlanul jó lesett 
ennyi is. íme, egy jugoszláv fiatalem ber 
egy párizsi hotel portásfülkéjében a 
hotel am erikai vendégeitől m agyar idé
zettel búcsúzik! . . .

Párizsból a Cunard hajóstársaság kü- 
lönvonata Cherbourgba v itt bennünket 
s ott azonnal beszálltunk a «Queen Eli- 
zabeth II» óriás-luxushajóra, m ely egy 
óra m úlva elindult velünk A m erika felé.

Felesleges szószaporítás lenne a m e
sehajón te tt ötnapos, pazar kényelm ű 
utazás részleteiről írnom. Az sem újság, 
hogy a kétezernél jóval több utas nem 
zetközi forgatagában képviselve van 
az egész nyugati világ. O tt ülnek a koz
m etika m inden vívm ányával k ikészített 
(túlnyomórészt gondtalan, kalandra v á 
gyó, öregedő) nők és pocakos, hanyag 
eleganciájú férfiak az óriási étterm ek 
asztalainál, ahol vöröskabátos pincérek 
hada tála lja  eléjük a finom fogások so
rát. Délután a fedélzeten napozik, este 
meg a táncterem  parkettjén  táncol jazz- 
zenére ugyanaz a társaság. Közben a 
nagy szalonban sorbaállított szerencse
játék-autom atákon gam blingeznek el 
jónéhány dollárt vagy a bár pultjánál 
ülve isszák a m éregerős italokat és fu
tó flörtöket kötnek, m ert ki kell élvezni 
a luxusutazás m inden a d o ttsá g á t. . .  A 
teljes kom fortról odaadóan gondosko
dik a luxushajó hatszáz főnyi szem ély
zete.

A m ásik óceánjáró luxushajót, a 
«France»-ot ezen az őszön — sajnos — 
kivonták a forgalomból, pedig m inden 
tekintetben többet nyújtott, m int az 
angolszász hidegségű « Queen Eliza- 
beth II ». A francia hajó gyönyörű kis 
kápolnájába bárm ikor betérhetett az 
utas, a vasárnapi misén pedig nem csak 
az utastöm eg töltötte meg az ünnepi 
istentisztelet színhelyéül szolgáló ha
talmas színháztermet, hanem  résztvett 
a misén a hajó kapitánya is, tisztjeivel 
együtt teljes díszben, a hajó szalonze
nekara pedig szép egyházi dallam okkal 
tette  bensőségessé az istentisztelet han
gulatát.

Az élvhajhászó jó lé tnek  és gondta
lanságnak ez a tobzódása leküzdhetet
lenül azt a borús sejtést kelti a gondol
kozó emberben, hogy ennek a jazz-rit-

m usra vonagló, m askarába öltözött tá r
saságnak m esterkélt jókedvűsége egy 
önm agát kiélt, elöregedett, pusztulásra 
ítélt társadalom nak utolsó «dance ma- 
cabre»-ja. Ez a polgárinak nevezett tá r
sadalom m ár csak a m aga szórakozá
sának él, nem vesz tudom ást az embe
riség nyom oráról, habzsolja az élet örö
meit, m ert talán  tudja-érzi is, hogy vul
kánon táncol, amíg a kérlelhetetlenül 
közelgő özönvíz el nem hozza végleges 
és m egérdem elt pusztulását.

Term észetesen mozi is van a hajón. 
Egyik este vadnyugati filmet láttunk. 
Abban az egy filmben benne volt a mai, 
teljesen elüzletiesített és velejéig  ha
mis rom antikájú vadnyugati film gyár
tás m inden olcsó kelléke, a töm egek 
szellemi igénytelenségére épülő kap ta
fa-tartalommal. Tökéletes technikai k i
vitel, silány és hazug mese.

M int m inden ilyen vadnyugati film, 
ez is készen adta a tém át: a fehér embe
rek  jók, az indiánok gonoszok, a nége
rek pedig a fehér em berek fegyvertár
sai a gonosz indiánokkal szemben. Köz
ben pisztolylövések, vágtató  lovak, v é 
res összetűzések, de nem m arad ki a 
szex sem, m ert velejáró ja  a mai filmnek.

A következő estén «The Russians are 
coming» című am erikai filmet ú jíto tták  
fel, am ely valójában a Szovjetet dicsőí
tő, Am erika-ellenes, kom m unista pro
paganda-film. Lényege: az am erikaiak 
ostobák és nevetségesek, az oroszok 
hősök és lovagiasak. Ennek tapsolt a 
főleg am erikaiakból álló nézőközönség, 
akaratlanul is igazolva, hogy az átlag
am erikaiak m ár gondolkozni sem képe
sek, hiszen v iharosan m egtapsolták a 
saját népüket kigúnyoló és az ellensé
get felm agasztaló filmet. Nem  tudunk 
szabadulni attól a nyom asztó érzéstől, 
hogy sötét jövő v á r erre a hanyatló, a 
pénznek és érzékeknek hódoló, üres- 
lekű nyugati társadalom ra.

M int m ár említettem, a «France» fran
cia kapitánya tisztjeivel együtt részt
vett a vasárnapi misén, az első szék
sorban fenntarto tt helyeken. Ez volt az 
egyetlen alkalom, amikor a kapitányt 
színről-színre, közvetlen közelből lá t
hatták  az utasok. M ert m áskor nem m u, 
tatkozik előttük. Ez az előkelő és tisz
tele te t keltő  rátartiság  is hozzájárul 
ahhoz a titokzatos nimbuszhoz, amely 
a kapitány szem élyét körülveszi. Fela
datát azonban, tisztjeivel együtt, k itű 
nően végzi, a hajón teljes a rend és a 
biztonság.

A «Queen Elizabeth II» angol kapi
tánya nem trónol olyan olimpuszi m a
gasságban. Napközben többször végig
já rja  a hajót, elbeszélget a személyzet 
tagjaival, este pedig a nagy szalonban 
szívesen hagyja m agát fotografáltatni 
a kézfogásra hozzájáruló utasokkal. Fe
ladatát azonban ő is kifogástalanul el
látja, a hajón m inden m intaszerűen, 
óram ű-pontossággal folyik.

M indebből látható, hogy a hajóska
pitányok sem egyformák.

BÍRÓ BÉLA
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A szentév küszöbén
AZ ÉLETÜNK 

minden jótevőjének, 

kedves olvasóinak, 

önzetlen és nagylelkű  

munkatársainak 

boldog Űjesztendőt 

és a Szentévben 

sok kegyelm et 

kíván szeretettel 

a SZERKESZTŐSÉG.

Az 1974. évi negyedik, római püspöki 
zsinat pápai záróbeszéde egyebek közt 
u talt a Krisztusba és az Istenanya köz
benjárásába helyezett hitre-bizalom ra 
és arra  a törekvésre, am ellyel Egyhá
zunk a világraszóló jubileum : az 1975-i 
Szen tévnek  m egtérést és m egbékélést 
hirdető szellem ében k ívánja  előmozdí
tani az em beriség boldogságát.

A  világegyház valam ennyi püspök
sége terü letén  az idei előkészületi év 
során máris sokszínű és változatos prog
ram valósult meg. Így a m indinkább el
durvuló világ gyűlöletével s az em ber
telen  terro r legfrissebb tényeivel szem
beállíto tta  az evangélium  m egbékélésre 
szólító m eghagyását és az em bertársak 
egym ásközti m egengesztelődését az Is
tennel való lelki béke visszaállítása fel
tételéhez kötötte. A  vatikáni zsinat szel
leme ez és egyházm egyei szinódusoké, 
am elyek szerint egyéni bűnbánat híján 
a m egváltás előnyeiben az emberiség 
nem részesülhet. E lelki m egújulást 
szimbolizáló és sok áldozattal valósult 
tem plom építések és renoválások és kát. 
nagygyűlések a szentévi búcsúk elnye
résére, illetve a kibékülés szem pontjai
ra nyom atékosan h ív ták  föl a figyel
met. Időszerű esem ények — m int az 
európaszerte keresztülerőszakolt abor- 
tustörvények  — alkalm ul szolgáltak a 
konfliktusok gyakorlati m egoldásának 
keresztényi kötelezettségére és arra, 
hogy az Istennel való kibéküléshez a 
gyerm ekkel, m int Isten képm ásával s 
ennek elfogadásával együttjáró  m egbé
kélés is tartozik.

Katolikus munkásmozgalmak

kísérelték  meg a keresztényszellem ű 
m egbékélés légkörét m egterem teni a 
m unkahelyeken. A  Katolikus A kció  cso
portjai apostolkodásuk m unkáját e gon
dolat jegyébe állították. Előkészületül 
a katolikus férfiak az esperesi és p lé
bániai kere teket használták föl tovább
képző előadások és elm élkedő - esték 
rendezésére és egym ásközti konfliktu
sok leküzdésére. A  katolikus nők cso
portja i a plébániák gyakorlatias, szoci- 
ál-karitatív  program jába illesztették ö- 
reg em berek és otthonokban nevelkedő 
olyan gyerm ekek és fiatalok gondozá
sát, akiknek senkijük sincs.

Am erikában, a w ashingtoni egyház
m egye bizottságot alakított börtönlakók 
és családjaiknak a m egsegítésére. A 
m unka súlypontját a k iskorú gyerm e
kek  többirányú tám ogatására, a szaba
dultak m unkábasegítésére és a velük 
való további kapcsolat fenntartására he
lyezték. A rra törekszenek, hogy a köz
vélem ényt az elítéltek  társadalom ba 
való visszaillesztésére hangolják. Több 
helyen ifjúsági csoportok toboroznak 
önkéntes szociális m unkára. N agy sze
retettel karo lták  fel sokan pl. a bécsi 
érsek felszólítását arra, hogy az ádven-

ti-karácsonyi időszakban az idősek, el
aggottak közül senki ne m aradjon el
hagyottan. Egyébként e tervek  m egva- 
valósításához gyakorlati javaslatokkal 
szolgáltak — ezekhez egyúttal teoló
giai és lelki m egalapozást nyú jtva  — 
az egyes püspökségek lelkipásztori h i
vatalai, a katolikus akció sajtóorgánu
m ai és az egyházm egyék újságjai.

E rövid, futólagos áttekintés is árró l 
győzhet meg, hogy a legtöbb egyház
m egye hívő katolikus töm egei a gondos 
lelkipásztori tevékenység következté
ben jól és alaposan készültek föl a m ost 
kezdődő jubileum i szen tév  ünnepségein 
s legfőképpen kegyelm i előnyeiben v a 
ló részvételre.

Egy magyar művész-honfitársunk készítette

az 1975-i szentév hivatalos p lakátjá
nak a tervezetét. A  vatikáni nyom da 
négyszínnyom ású képén az olajágas ga
lamb képében égből leszálló Szentlelket 
látjuk, amint engesztelésre és lélekúju- 
lásra h ív ja  föl a figyelmet. Haynal Já
nos festői kom pozíciója egyszerű vona
laival és a technika im ádatában eget
verő sikereire büszke em beriség felé 
lehajló isteni irgalm asság m egindító áb
rázolásával tűnik ki. (Némi kárpótlást 
érezhetünk benne a közelm últban egy 
eszem ent m agyarnak a M ichelangelo 
Pietáján elkövetett szörnyű tettéért.) Az 
immár huszonharm adszor sorrakerülő 
szentév (jubileumi esztendő) m odelljét 
a mózesi szertartáskönyv ( L ev iticus) 
szolgáltatta és engesztelődésre szólító 
alapgondolatát is innen vette.

Az első szentévet VIII. Bonifác pápa 
1300 febr. 2-án nyito tta  meg olyan idő
ben, am elyet ugyancsak országok-vá- 
rosok közt dúló harcok, nem esi csalá
dok közti villongások és egyháziak s 
hatalm askodó világiak vetélkedései je l
lemeztek. Az akkoriban lényegesen fe- 
gyelmezőbb hatású  kiközösítések és 
egyházi tilalm ak légkörében az első ju 
bileumi esztendő rendkívüli vonzása a 
Rómába igyekvő zarándokok sokezres 
töm egeiben jelen tkezett és a feljegy
zések szerint előnyösen m élyítette a 
katolikus öntudatot, hozta közelebb 
egymáshoz a különféle nem zeteket, sőt 
ösztönzően hato tt még nagyszabású 
m űvészi alkotásokra is. Többszöri vál
toztatás u tán  II. Pál pápa 1470-ben a 
szentévek m egünneplését a m indenkori 
25. esztendőhöz kötötte  és ez az intéz
kedés érvényesül napjainkban is. Tör
ténelmi v iharok s az Egyház életét-mű- 
ködését súlyosan érintő esem ények 
többször zavarták  a szentévek békés
hangulatú ünneplését. A  19. században 
pl. csak az 1825-i esztendő jelen tett 
nyugalm at és biztosította a jubileum i 
év kegyelm ies hatásait. 1799 augusztu
sában VI. Pius pápa Valance-ban, a 
franciák fogságában hal meg. Utódját, 
VII. Piust V elencében választják  meg,

Rómát forradalmi hadsereg ta rtja  m eg
szállva, am ely lehetetlenné teszi a 
szentév ünneplését. 1850-ben IX. Pius 
a forradalm árok elől G aetába menekül; 
1875-ben pedig azért m aradtak el a 
szentévi ünnepségek, m ert II. V iktor 
Emánuel és csapatai m eghódítják Ró
m át s a pápa — tiltakozásul — nem 
hagyhatja  el a V atikánt.

A  huszonötéves ciklus betartásától 
1933-ban tértek  el, amikor XI. Pius a 
M egváltó kereszthalálának évforduló
ján  m egváltásunk jubileum i esztende
jé t hirdette  meg. 1950-ben ünnepelte a 
világ katolikus kereszténysége u to ljára 
a szentévet aránylag békés körülm é
nyek között.

A  most ünnepelendő szentév értelme s je
lentősége

nem abban van, hogy Egyházunk ha
tásos módon lépjen a világ nyilvános
sága elé és hitének, sokmilliós serege 
hűségének káprázatos je lé t adja. U ta
zási irodák kasszasikerének biztosítója 
sem kíván lenni. Teológiai értelem ben 
a szentév egy teljes búcsú s egyéb lelki 
javak  engedélyezésével különleges mó
don kívánja szolgálni a h ívek megszen- 
telődését Az idei jubileum i esztendő 
kölcsönös kiengesztelődésre h ív ja  fel 
nyom atékosan az egész em beriség fi
gyelmét, m egtérésre s bűnbánatra. Ezt 
a lelkületet csak elm élyítheti a Rómába 
te tt zarándoklat, de ugyanazt segíti elő 
a hazai ünnepségek sorozata is, egy «ju- 
bileumi esztendő a hazai határok  kö
zött®. Az illetékes egyházfők idejében 
egész sorát jelö lték  ki a zarándokhe
lyeknek, am elyeknek tem plom aiban — 
a szokásos feltételek m ellett — a Szent
széktől engedélyezett jubileum i búcsú 
elnyerhető. V igasztalására azoknak, a- 
k ik  nem látogathatnak el az örök v á 
rosba és hét főtemplomába, de egyúttal 
felhívás arra is, hogy Egyházunk e nagy 
ajándékát ne taszítsuk el magunktól.

CSER-PALKOVITS IS T V Á N  SJ
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Hogyan rendezhetők a házasságok? (II)
Az eddigiekben (az Életünk előző 

szám ának 7. odalán) az utólagos házas
ságkötés m ódjára, valam int a házassá
gok érvénytelenítésének kérdéseire 
m utattunk rá. Felsoroltuk a gyakrabban 
előforduló érvénytelenítő  okokat (jog
alap) a házasulandók egyéni alkalm as
sága, a házasság lényeges kellékei, v a 
lam int a házasságkötés form ája körül. 
Az utóbbi ponttal kapcsolatban rám u
tattunk, hogy ha a házasságot kötő fe
lek közül legalább az egyik katolikus, 
az Egyház a házasságot csak abban az 
esetben ismeri el érvényesnek, ha azt 
az általa előírt form ák szerint kötik.

A házasság m egtörténtét a házasul
tak  anyakönyvébe  azon a plébánián 
vezetik be, am elynek területén  a házas
ságot m egkötötték. A házasságkötést 
a felek keresztelési anyakönyvében is 
feljegyzik.

M indezek után  felmerül a kérdés, 
hogyan  tö rtén ik  egy házasság érvény
telenítése. (Annulatio.)

Am ennyiben a felek valam elyike arra 
a feltevésre jutna, hogy házasságuk a 
fenti okok valam eyikének alapján é r
vénytelen, és a kérdést az Egyház dön
tésére szeretné bízni, keresse fel lelki- 
pásztorát (plébános, lelkész), és kérjen  
tőle tanácsot, m elyik egyházm egye bí
róságához forduljon. (Tribunal Ecclesi- 
asticum). Számításba jöhet annak a 
püspökségnek (érsekségnek) bírósága,

a) ahol a házasságot m egkötötték (ez 
a házasságlevélen is fel van  tün 
tetve),

b) ahol a perbehivandó fél (alperes) 
lakóhellyel rendelkezik, ill. rend
szeresen tartózkodik.

c) Legújabb rendelkezés szerint (M. 
P. «Causae matrim oniales» 1971 
márc. 28.) annak a helynek egyhá
zi bírósága is illetékes lehet, a- 
m elynek terü letén  a házasfelek és 
a tanúk a lekönnyebben elérhetők.

Lépjen a fél az egyházi bírósággal 
érintkezésbe. Jogi tanácsra, és további 
segítségre ott hivatalból számíthat.

Az eddigiekből m ár kitűnik, hogy itt 
szabályszerű peres eljárásról van  szó, 
am elynek tárgya egy az Egyház által 
elism ert házasságnak az egyházjog sza
bályai szerint m egállapítható érvény te
lensége. M inthogy a 'vádlott' voltakép
pen a házasság maga, a házasfelek m a
gatartása, felelőssége, vagyonjogi hely
zete, stb. nem tárgya az íté letnek. A 
házassági peres eljárás polgárjogi kö
vetkezm ényekkel nem jár. Erről csak 
azokban az országokban lehet szó, a- 
m elyekben világi válóperek nincsenek. 
Az egyházi bíráskodás a h ívek lelkiis
m eretét akarja  teherm entesíteni, és az

egyházban elfoglalt helyzetüket a nyil
vánosság előtt is rendezni.

Am ennyiben az érvénytelenítési el
járás előfeltételei meg vannak, fordul
jon a fél keresetlevéllel az egyházm e
gyei bírósághoz. Ebben tüntesse fel a 
házasfelek személyi adatait, lakcímét, a 
házasságkötés helyét és idejét, v a la 
m int azt a jogcímet, am ely az érvény
telenítési eljárás alapját kell hogy k é 
pezze. Tüntesse fel, m ilyen bizonyító 
eszközökkel k ívánja  álláspontját iga
zolni. Tanúk — elsősorban a házasság- 
kötés idejéből, okmányok, levelek, stb. 
K eresetlevelének összeállításában a h i
vatalból rendelkezésére álló egyházm e
gyei ügyvéd segítségére lesz.

Term észetesen perköltséggel is kell 
számolnia. Ez azonban nem olyan m a
gas, m int sokan gondolják. Indokolt 
esetben költségm érséklés, valam int fi
zetési kedvezm ények lehetségesek.

Az ügyre háromtagú bíróság nyer 
m egbízatást. M ellettük a kötelékvédő 
a házasság érvényét védi, a jegyző pe
dig a vallom ásokat foglalja írásba. Per
felvétel (a per tárgyának  körü lhatáro
lása) u tán  előbb a feleket, m ajd a tan ú 
kat egyenkint eskü alatt kihallgatják. 
A kihallgatások a nyilvánosság k izárá
sával történnek. A  feleknek rendszerint 
nem kell egymással találkozniok. Egyéb 
bizonyítási eszközök is becsatolandók. 
A bizonyítási eljárás végén a felek be
tekintést nyerhetnek  a peranyagba, ah
hoz érdem ben hozzászólhatnak. M iután 
az elnök a vizsgálatot lezártnak nyil
vánítja, a fél ügyvédje és a házasság
védő kölcsönösen m egteszik észrevéte
leiket. A bírák m iután az üggyel egyen
kint behatóan foglalkoztak, kim ondják 
az ítéletet: bizonyítást nyert-e  a házas
ság érvénytelensége  a m eghatározott 
jogcímen, vagy sem. Az ítélet kézbesí
tésétől szám ított 10 napon belül a felek 
(bizonyos esetekben az ügyész) az ítélet 
m egváltoztatásáért a felettes bíróság
hoz forduhatnak. A házasság érvény te
lensége m ellett szóló ítélet ellen a há
zasságvédő hivatalánál fogva köteles 
fellebbezni. A  per végleges lezárához 
k é t egybehangzó ítélet szükséges. Csak 
ha ez a két egybehangzó ítélet a házas
ság érvénytelenségét m ondja ki, áll a 
felek szabadságában új egyházi házas
ságot kötni. — Az érvénytelenítés a há
zasságból szárm azott gyerm ekek tö rvé
nyes voltát nem érinti.

Ami egy peres eljárás időtartamát 
illeti, ez nagy m értékben függ a perben 
résztvevő felek, tanúk, esetleges szak
értők közrem űködésétől. Egy évvel 
m indenesetre kell számolni a bíróság 
kijelölésétől az elsőfokú ítéletig. Ha a

zonban a felek és a tanúk az idézések
nek nem tesznek a k ívánt időpontban 
eleget, az okmányok, stb. becsatolása 
késéssel történik, az ügyintézés érthető 
módon késedelm et szenved.

M indent egybevetve nem szabad 
szem elől tévesztenünk, hogy a házas
ságok általában érvényesek. De ha e- 
gyes esetekben nem látszanék is alap
talannak, hogy valam ely házasság ér
vénytelenségét föltételezzük, ne feled
jük, hogy a bíráknak erkölcsi bizonyos
ságot kell szerezniük ahhoz, hogy egy 
házasság érvénytelensége m ellett dönt
senek. Addig, amíg erre a per anyagá
ból el nem juthatnak, a házasság é r
vényessége m ellett kell állást foglal- 
niok.

III) FELMENTÉS (DISPENZÁCIÓ)

Különböző jogi felfogások érintkezé
séből, valam int az értékek  rangsorából 
k ialakult gyakorlat szerint az Egyház 
fem entést adhat:

a) érvényes, de bevégzetlen  (el nem  
hált) házasság alól (matrimonium ratum  
et non consummatum), am ennyiben ar
ra jogos ok áll fenn, a felek azt kérik, 
és a bevégzetlenség erkölcsileg biztos
nak tekinthető. A házasságkötés előtti 
esetleges intim érintkezés nem  akadá
lyozza a felm entés m egadását. A  bizo
nyítás a felek nyilatkozatából indul ki 
és a kapcsolatos külső körülm ények 
figyelem bevétele m ellett a felek szava
hihetőségét igazoló tanúk bevonásával 
történik. A felm entést a pápa tek in té
lyével a Szentszék adja m eg kegyelm i 
úton, tehát nem jogigény alapján.

Az eljárás külső form áiban hasonló 
az előbb tárgyalt perekéhez. Részletek
re nézve az egyházi bíróságok bárm e
lyike felvilágosítást adhat.

b) Felmentés nyerhető abban az eset
ben is, ha két kereszteletlen  (meg nem 
keresztelt) házastárs közül az egyik 
m egkeresztelkedik, a m ásik őt viszont 
a keresztény hitben nem követi, vele 
békében, 'a  Teremtő gyalázása nélkül’ 
nem hajlandó élni. Ez a Szent Pál l.Kor.
7, 12 -15 -ben található k ijelentésére 
támaszkodó privilégium  (Privilégium  
Paulinum) az á tté rt h itét ta rtja  szem 
előtt: m egszabadítja őt a h itét veszé
lyeztető köteléktől.

c) Ennek a fölm entésnek a kereszte- 
letlenek és m egkereszteltek közötti h á 
zasságára k iterjeszte tt form ája a Privi
légium Petrinum. M indkét esetben az 
előző házasság az új házasság m egkö
tésével szűnik meg.

DR. G1ANONE EGON
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Utravaló
M inden európai országban rövidesen 

időszerű lesz az ún. «Lohnsteueraus- 
gleich», a kereseti adó kiegyenlítése. 
M ár régen fordulnak hozzám  néhá- 
nyan, segítsek az űrlapot kitölteni, m ert 
nem akarnak az állam pénztárában 
hagyni olyan összeget, am elyet a tö r
vény  értelm ében m inden adófizetőnek 
jogában áll visszakapnia. Ez egészen 
term észetes és nem lehet senkit ezért 
a te tté rt állam iránti hűtlenséggel v á 
dolni.

A kitöltendő ív különböző pontjai 
között van egy olyan lehetőség, hogy 
az adófizető szellemi továbbképzésére, 
szakirodalomra, vagy  tipikus m unkaru
hára  kiadott összeg után  adókedvez
m ényt kap. Ezt a lehetőséget kihasznál
hatja  egy orvos, vagy  egy vasöntödé
ben dolgozó em ber is. Az ilyen álami 
rendelet hátterében  az egyik gondolat 
biztosan az, hogy egy szakm át, vagy  
egy h ivatást nem lehet véglegesen k ita 
nulni, csak az lehet m odern szellemi, 
vagy fizikai m unkás, aki figyelemmel 
kíséri szakterületén a legújabb fejle
m ényeket.

V an azonban az életnek egy olyan 
területe, ahol ilyen anyagi előnyök 
nincsenek, ahol a továbbképzést nem 
honorálják  adókedvezm énnyel, m ár 
csak azért sem, m ert olyan term észetű, 
am ely nem az emberi, hanem  az isteni 
törvényhozás paragrafusai közé ta rto 
zik. A továbbképzés itt is lehetséges 
azért, de egészen term észetes, hogy e- 
lőször az alapot kell lerakni.

Nem kell okveten papnak lenni, hogy 
tö rö ttle lkű  fiatalok, vagy felnőttek k é r
jenek  tőlünk segítséget, m ert a  honta
lanság, az egyedüllét, a bizonytalansági 
érzés, a csalódás és ki tudja, m ég mi
lyen  kór, teljesen kiégette lelkűket. Fél
órás, vagy  m ég rövidebb beszélgetés 
alatt lehetetlen  a hosszú évek alatt le 
rakodott kem ény ta la jt fellazítani. Az 
orvosok is sokat kínlódnak egy beteg
gel, míg rájönnek, operálni kell-e, vagy 
elegendő lesz az orvosság? Az is v ilá 
gos, hogy a betegség korai felismerés 
m egkönnyíti a gyógyítást. M ég jobb a 
betegség megelőzése

Előfordult m ár a lelkipásztori látoga
tásaim  alkalmából, hogy az este m agyar 
családoknál ért, amikor a gyerm ekeket 
lefektették. A rra  is volt m ár eset, hogy 
odahívtak a gyerm ek ágyához, im ád
kozzam együtt a nyugovóratérővel. Az 
is m egtörtént, hogy csak fültanúja vol
tam a felszólításnak: «Ne cirkuszolj 
annyit, hanem  gyorsan dobd le a tes
tedet, m ert reggel alig lehet k iverni az

ágyból.» Különböző nevelés, különböző 
felfogás. Bármennyire leköti napközben 
a szülőket a munka, aligha tud ják  k i
kerülni, hogy este ne vegyék kézbe a 
m esekönyvet és a fogékony lelkű em

berpalántának ne olvassanak belőle. 
Dicsérendő és nemes cselekedet. Mégis 
hányszor előfordul, hogy a gyerm ekkel 
(vagy egyedül is) lelkünket nem emel
jük  Istenhez, vagyis nem imádkozunk, 
hanem  egy «mesével» akarjuk azt kár
pótolni. Tudjuk, hogy az imádság nem 
egy csodaszer («adj Uram Isten, de a-

zonnal!»), hanem  az értelm es ember ön
tudatos Isten felé nézése, amit csak 
gyakorlat által tu lajdoníthatunk el. Ez 
a gyakorlat m ár gyerm ekkorban kez
dődik és csak az élet végén fejeződik

be. Ezért szükséges, hogy a szülők fe
lelősségteljes nevelési kötelességüknek 
tekintsék, gyerm eküket tanítsák  meg 
imádkozni. Ezzel életreszóló lelki be té t
könyvet ny itnak  neki, am elyet gyara
pítani lehet és am ely nincsen kitéve in- 
fációnak. Kezdjük a napot a legism er
tebb szép reggeli imával:

Szívem  első gondolata hozzád száll fel, Istenem.
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem .
Téged áldlak és imádlak,m int szerető germeked,
Szívem  csakis azt óhajtja, ami kedves Teneked.
Édes Jézus adj kegyelm et, őrizz engem szüntelen,
H ogy egész nap neked  éljek, tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja, te m indnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.

A napot zárjuk ism ét imával:
Ö édes Istenem , hálát rebeg lelkem ,
H ogy egész napon át úgy szerettél engem.
Bánom sok vé tkem et, szent Fiadnak vére  
M ossa m eg kegyesen  szívem et fehérre.
Virrasszon fele ttem  gondviselő szemed:
Kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkem et.
Szűzanyám  és őrangyalom legye tek  énvelem ,
Ha ti rám v igyáztok, nyugodt lesz éjjelem . Ám en.

Talán ez eddig is így történt. Az is sok örömet, az elkezdés pedig adjon k i
lehet, hogy nem. A folytatásban leljünk tartó  erőt.

P. SZŐKE JÁ N O S
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Mindszenty József

E ML É KI R A T A I M
M agyarország prímásának emlékirataiból utolsó alkalommal közöltük a 

részletet, hogyan tartóztatták le 1944 őszén, a hitleri megszállás idején. Kará
csonykor a sopronkőhidai tegyházba szállították.

Jelen számunkban további szem elvényeket közlünk az emlékiratokból, m e
lyekben  a bíboros hangsúlyozza: a hitleri fogságból nem az orosz csapatok sza
badították ki. További részletek: prímási kinevezése, hogyan emelt szót az ún. 
háborús bűnösök védelm ében, hogyan nyila tkozott a püspöki kar az ország- 
gyűlési választások előtt.

Az orosz csapatok megérkeznek Sopronba
M ár közeledtek hozzánk is az orosz 

csapatok, csak m agunk voltunk a fegy- 
házban: a két püspök, az egyiknek tá 
bornok fivére és az én három  hűséges 
udvari papom: Lékay László, Szabadhe
gyi Szabolcs és M észáros Tibor. Ők ön
ként velem  m aradtak, m ikor a vértö r
vényszék február végén úgynevezett 
«bűntársaimat» szabadlábra helyezte. 
Itt, Sopronkőhidán sem akadt ügyész, 
aki a m inket Veszprém ben letartóztató 
Schieberna-féle végzés alapján vádat 
tudott volna emelni ellenünk, ö rü ltem , 
m ikor közvetlenül a szovjet hadsereg 
bevonulása előtt újmisés papjaim  és 
kispapjaim  hazatérhettek. A  m inket ő r
ző csendőrök is eltűntek egyik reggel 
s ilymódon szűnt meg az ellenem ki- 
bocsájtott letartóztatási végzés hatálya.

(M indszenty egy soproni magánház
ban tartózkodott, amikor ebbe a dunán
túli városba bevonult a vörös hadsereg. 
A  polgármester felkérte M indszentyt, 
hogy mint felszabadult politikai fogoly, 
ő mondja az üdvözlő szónoklatot. A  bí
boros erről ezt írja:)

Azzal a m egokolással utasítottam  el, 
hogy a soproni hálát, ha van, soproni 
ajakkal illik kifejezni. Én itt idegen v a 
gyok . . . Különben is engem senki sem 
szabadított meg, hanem  a menekülő 
karhatalom  felejtett itt. A fogadásra 
sem m entünk el, de még a házból sem 
m ozdultunk ki a szovjet katonák leír
hatatlan  viselkedése miatt.

Az első napokban az ablakhasadékon 
át figyeltem  meg a bolsevista lelkiség 
m egnylváinulásait és a megszálló k a 
tonák tetteit, akik hol m agányosan, hol 
csoportokban géppisztolyos ostromot 
indítottak a környező házak ellen. A 
kapukat, m elyeket a m egrettent lakók 
bezártak  és betám ogattak, úgy döntöt
ték be. Bent a férfiakat falhoz állították 
és úgy indultak a rejtegetett nők, bor, 
értékek  és élelem felkutatására. M inden 
mozdítható érték  után  k inyú jtják  a ke
züket. Órákat, gyűrűket, női ékszereket 
leszednek a kézről, nyakról, kiem elnek 
a fiókokból más értékeket, a tulajdonos 
m ellének szegezett géppisztoly segítsé
gével. Sok haláleset történt, különösen 
a nők védelm ében. Napközben is, de

éjszakánként méginkább hallom a meg
tám adott és elhurcolt nők sikolyát a 
környékről. Részeg katonák szabad pré
dája lesz a város és környéke.

(Ez volt az első benyomás, amit M ind
szen ty  József a bevonuló vörös hadse

regről kapott. Sopronból csak üggyel- 
bajjal tudott visszajutni Veszprém be, 
m ivel a közlekedés m ég nem  m űködött. 
Április 20 -án egy marhavagonokból 
összeállított szerelvénnyel indul el ha
zafelé. M egérkeznek Pápára:)

Ez m ár az én egyházmegyém, s é r
dekel papjaim , híveim sorsa. M egrázó 
adatokat kapok: az Irgalm asok K órhá
zában az oroszok bevonulása óta ezer
nél több nőt kezeltek .. . sok asszony 
öngyilkos lett, megőrült.

M ikor járm ű után  érdeklődünk, dr. 
Sulyok Dezső ideiglenes polgárm ester 
súgja, hogy a városparancsnok biztosan 
adna autót a nácik fogságából szabadult 
veszprémi püspöknek, ha kérné. Erre az 
aján latra  azt válaszoltam:

— A veszprémi püspök nem kérhet 
autót szovjet parancsnoktól anélkül, 
hogy a m agyar női társadalom  előtt ne 
kellene szégyenkeznie.

Mindszenty esztergomi érsek
(XII. Pius pápa azt óhajtotta, hogy az 

esztergomi érseki székben M indszenty  
József veszpém i püspök legyen Serédi 
Jusztinián utóda. Püspöktársai is ezt k í
vánták M in d szen ty tő l. Vonakodás és 
megfontolás után vállalta. 1945 okt. 7-re 
tűzték ki a beiktatást. Esztergom jelen
tőségéről, történelmi feladatairól a bí
boros ezeket írja emlékirataiban:)

Valam ikor Esztergomot az ország 
gyöngyének nevezték. Természeti szép
sége, a Kárpát-m edencében elfoglalt 
központi fekvése a Duna fölött, a nem 
zet ezeréves történelm ében betöltött 
vallási és közjogi szerepe, mind hozzá
járu lt ahhoz, hogy ezt a díszítőjelzőt 
érdem elte. Prohászka O ttokár Eszter
gomban, m int egyetlen pontban találja 
meg a kereszténység és a m agyarság 
tiszta lángú fókuszát, a m agyar történe
lem sűrített egészét. Itt született Szent 
István király. Itt keresztelték. Itt indult 
vele ú tjára  a m agyar államiság, amikor 
m egkoronázták a II. Szilveszter pápától 
kapott Szentkoronával. Itt épített k irá 
lyi palotát a V árhegyen és m elléje ha
talmas három hajós bazilikát Szent A dal
bert vértanú  püspök tiszteletére.

Ez a háborús sebekkel teli székváro
som volt tehát a középkori M agyaror
szág fővárosa, szíve, szellemi és lelki 
központja. Vele függ össze a m agyar 
nemzet közel háromszáz éves fénykora. 
Esztergom adta a törvényt, m utatta az 
irányt m űvelődésével, építkezésével és 
m űvészetével. Itt volt a m agyar keres
kedelem  és ipar középpontja; itt dol
goztak a pénzverdék. M agyarország ab
ban az időben Európa leggazdagabb or
szágai közé tartozott és Esztergomot a 
világ nagyvárosai közt emlegették. Épí
tők, tüdősök, költők, m űvészek rajzot- 
tak  ide és telepedtek meg közülük so
kan állandóan is.

Esztergom annak a középkori keresz
tény  államfelfogásnak finom és emberi 
jelentkezése, m elynek világviszonylat
ban m ása a pápa és császár kettőssége. 
A gondolat m agyar m egtestesítője a k i
rály  és az esztergomi érsek. A  prímás 
koronázza a k irá ly t a Szent István fejét 
érintő Szentkoronával. Csak ettől a pil
lanattól lesz feje, k irálya a nemzetnek. 
A koronázásnak nálunk a 13. századtól 
közjogi jelentősége van. A Szentkorona 
m inden jognak és hatalom nak a forrá
sa. Az egész nemzet, a koronás k irály  
és népe, alkotják a Szentkorona testét. 
A Szentkorona egyesíti a k irá ly t és a 
nemzetet; s a nemzeti szuverenitásnak 
is a Szentkorona a forrása.

N yilván a koronázás joga tette,- hogy 
az esztergomi érsek első lett a közjogi 
m éltóságok között. A király  távollé té
ben sokszor ő a helyettese. Országos 
ügyekben a k irály  k ikéri tanácsát. Ha 
a k irály  vé te tt az alkotm ány ellen, ak
kor az esztergomi érsek kötelessége őt 
az alkotm ány tiszteletben-tartására fi
gyelm eztetni, tőle ezt m egkövetelni. Is
m erünk történelm i helyzeteket, m ikor 
az esztergom i érsekek súlyos hátrányo
kat, sőt börtönt is válla ltak  e köteles
ségük teljesítése közben. Bánfy Lukács, 
Jób, Róbert és Lodomér érsekek a kö
zépkorban m egvédték az alkotm ányos 
jogokat a k irályi túlkapásokkal szem
ben. De később is, pl. Zsigmonddal 
szemben Kanizsay János, M átyással 
szemben Vitéz János, I. Lipóttal szem
ben Lippay György és Széchenyi 
György, II. Józseffel szemben Batthyány 
József, vagy egészen a m odern időkben 
Ferenc Józseffel szemben Scitovszky 
János is védték  a nemzet érdekét. Az 
egész nemzet, katolikusok és m ásvallá- 
súak, közjogi állásukból kifolyóan ezt 
e lvárták  tőlük.



Az esztergomi érsek személyéhez kö 
tö tt prím ási méltóság, m ely a m agyar 
katolikus egyház h ierarchiájának is zá
róköve, az egyetlen hivatal hazánkban, 
m elyben egyházi és állami jogkör egye
sül. Érintetlenül érvényben m aradt a 
m agyar prím ásoknak ez az alkotmányos 
jogköre az 1920. évi I. törvénycikk után 
is, m ely a k irá ly t helyettesítő  korm ány
zó jogait írja körül. Csak néhány évvel 
az én beiktatásom  előtt Serédi Juszti- 
nián bíboros-hercegprímás, a nemzet
közileg ism ert egyházjogász, erre vo
natkozó álláspontját egyik nyilatkoza
tában így fogalmazta meg:

«A hercegprím ásnak, mint első zász
lós urnák, közvetlen a király, illetve az 
államfő után következő, tehát legelső 
közjogi m éltósága Szent István király 
óta alkotott törvényeinkben van bizto
sítva . . .  A hercegprím ás kettős m éltó
sága m indkét vonatkozásban igen sú
lyos felelősségteljes m unkát jelent, úgy
hogy a maga szám ára m integy meg kell 
halnia, hogy a m agyar katolikus Egyház 
és a m agyar haza javára  élhessen és 
dolgozhasson.»

A prímás közjogi helyzetét a Debre
cenben összehívott ideiglenes ország- 
gyűlés nem tárgyalta. Az én beik ta tá
somkor nem csak az ország népe, de 
maga az ideiglenes korm ány is érin tet
lenül érvényben lévőnek tek in tette  a 
m agyar prím ásoknak az alkotm ányban 
m eghatározott jogkörét. Amikor az ide
iglenes korm ány m iniszterelnökének 
üdvözlő táv ira tára  válaszoltam  és táv i
ratom ban a m agyar prím ások közjogi 
m éltóságára utaltam , a kormány, az 
ideiglenes nemzetgyűlés, a pártok, a 
sajtó és az egész ország közvélem énye 
azt tudomásul vette. Az én táviratom  
pedig így szólt:

M eleg gratulációját hálásan köszö
nöm. Az ország első közjogi m éltósága 
hazája rendelkezésére áll.

E táviratom ban és székfoglaló beszé
demben is csak azt hangsúlyoztam , a- 
mit a nemzet egésze 1945-ben elvárt tő
lem: készen állok m agyar népem érde
keinek és az alkotm ányban biztosított 
állampolgári és emberi szabadságjo
goknak a m egvédésére.

A püspöki kar választási körlevele
(1945-ben a magyar püspöki kar ag

gódva látta, hogy a magyar társadalom  
egységének megbontására és a kom m u
nista diktatúra bevezetésére olyan bel
politikai lépések történtek, am elyek a 
többség akaratát figyelm en k ívü l óhajt
ják  hagyni. A  püspöki kar, m int a hí
ve k  képviselő je  kö telességének érezte, 
hogy álláspontját m egism ertesse az 
1945-ös őszi választás előestéjén. A  
M indszenty em lékiratokban erről a kö 
ve tkező ke t ovashatjuk:)

A  püspökkari konferenciák m ásodik 
napján tárgyaltuk  választási körleve
lünket. A készen v itt szöveget szakasz
ról szakaszra ism ertettem  a főpászto
rokkal. M indnyájan szükségesnek ta r
to tták  az általam  javasolt részletessé
get és azt, hogy konkrét tényekre való 
hivatkozással tárjuk  híveink elé a sú
lyos v isszaéléseket is . . . V ilágosan kel
lett m egnyilatkoznunk azért is, mivel 
az orosz katonai főparancsnok Vorosi- 
lov állandóan beleszólt a m agyar bel
politikába. így egyengette az u tat az 
egyeduralom hoz a kom m unisták szá
mára. Közvetlenül az országgyűlési v á 
lasztások előtt közös listát akart ráerő
szakolni a pártokra. A kisgazdapárt 
javára  negyven, negyvenöt és végül 
negyvenhét és fél százalékos m andá
tum -részesedést ígért. A nyom ás erős 
volt, de mégis, amikor a nyugati sajtó 
bírálni kezdte a szovjet beavatkozást, 
a kisgazdapárt ingadozó pártvezetősége 
visszautasította a m arxisták a já n la tá t ...

A püspöki körlevelet kinyom atták és 
novem ber elsején az ország valam eny- 
nyi tem plom ában felolvasták. Döntően 
befolyásolta a választásokat. H allot
tam, hogy a kálvinista Debrecenben a

nép a város terein  és a piacokon olvas
ta tta  fel m agának körlevelünket. O r
szágszerte ezt tek in tették  az első bátor 
és nyílt m egnyilatkozásnak. A körlevél 
hiteles tükre az akkori szomorú közál
lapotoknak és a bolsevisták alattomos 
viselkedésének. Ezért is idézek néhány 
részletet belőle:

«Választások előtt áll a m agyar 
nép. Nagyon sok függ attól, hogy a je 
len körülm ények között m ilyen irány
ban nyilvánítja  akaratát az ország. Lel
kiism eretbe vágó kérdés és épp ezért 
kötelességünknek érezzük, hogy e fon
tos elhatározás előtt híveink segítségé
re siessünk. Nem avatkozunk bele a v á 
lasztási küzdelembe, nem foglalunk ál
lást egyetlen párt m ellett sem, de az 
igazság és a kötelesség elveit kifejtjük.

. . .  Az állami élet jövő berendezke
dése kétségtelenül csak a demokrácia 
elvei szerint történhetik  . . .  A zsarnok
ságtól eleget szenvedett a világ. Zsar
nokság erőszakolta rá egy ember aka
ratá t jobb sorsra érdem es népekre . .. 
Zsarnokság gázolt bele hosszú éveken 
át az em beriség legszentebb jogaiba, 
m egvetette a lelkiism ereti szabadságot, 
lábbal tiporta a szülők jogait gyerm e
keik  nevelésére. A zsarnokság tagadta 
meg gondolatban is, hogy az emberi 
szem élynek joga van önálló érvényesü
lésre, képességeinek, hajlam ainak, e- 
gyéni h ivatásának szabad kifejleszté
sére.

A zsarnokság eme visszaélésével szá
molt le a demokrácia. Term észetesen 
nem az a demokrácia, am ely az egyik 
emberi személy korlátlan  uralm a he
lyett egy m ásikét állítja; nem az a de
mokrácia, amelyik az egyik em bercso

port önző és féktelen uralm át egy m á
sik csoport hasonlóan önző és féktelen 
hatalm askodásával vá ltja  fel. Az igazi 
dem okrácia alappillére, hogy sértetlen  
term észetjogi elveket ism er el, am e
lyekhez soha semmiféle emberi h a ta 
lomnak erőszakkal nyúlnia nem sza
bad .. . Az igazi dem okrácia a lelkiis
m ereti szabadságot, a szülők jogait, a 
m unkásnak szabad egyéniséggé való 
alakulását, a m unka rabszolgaságának 
m egtörését írja  zászlajára.®

(M indszenty bíboros emlékirataiban  
a püspökök 1945-ös körlevele rámutat, 
hogy az egyház igyekeze tt türelmesen  
szem lélni az új korm ányzat első hibáit:)

V oltak ugyan m ár aggodalmaink, de 
inkább a jó t tekintettük, ami több h e 
lyütt m egnyilvánult. Bíztunk abban a 
m egértésben, am ely az egyház és m un
kája  irán t a dem okrácia képviselői ré 
széről, udvarias szavakban, szép ígé
retekben, néha még tettekben  is m eg
nyilatkozott. Ezt láttuk, erre  építettünk. 
A bajokról és az előforduló visszaélé
sekről pedig úgy vélekedtünk, hogy 
ezek a kezdődő kor, új rendszer kinövé
sei, hibák, gyarlóságok, am elyek az élet 
belső rendeződésével ham arosan meg 
fognak szűnni. V árakozásunk hosszú és 
türelm es volt. Többször úgy éreztük, 
hogy fel kellene szólalnunk, de nem 
akartuk a kibontakozást megzavarni, 
nem akartuk jó  szándékú em berek bi
zalmas és szorgos fáradozásait nyílt á l
lásfoglalásunkkal nehezíteni. De most, 
az 1945-ös választások előtt nem hall
gathatunk már. M eg kell mondanunk, 
hogy a m agyar közéletben sok, nagyon 
sok oly jelenséget tapasztaltunk, ame
lyek a tiszta dem okrácia elveivel éles 
ellentétben vannak. M eg kell m onda
nunk, hogy ez az irányzat újabb v e 
szélyekbe sodorhatja szerencsétlen és 
súlyosan m egpróbált hazánkat. Meg 
kell m ondanunk, hogy keresztény vá
lasztó nem adhatja  szavazatát olyan 
irányzatra, amely újabb elnyom ást, ú- 
jabb erőszakos uralm at eredm ényez . .. 
A legm élyebb fájdalommal kell igazat 
adnunk az angol külügym iniszter sza
vainak, hogy úgy látszik, m intha M a
gyarországon az egyik totális szellemű 
zsarnokságot a m ásik válto tta  volna 
f e l . . . Különös hatások folytán a m a
gyar élet valóban az egyik totális zsar
nokságból a m ásik felé sodródott.

M INDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS 
k é t hónapot töltött lelkipásztori úton 
Ausztráliában és Új Zélandban magyar 
hívei körében. Előző számunkban be
szám oltunk m egérkezéséről és a Perth- 
ben töltött napokról.

Beszámolónkat az út további részle
teiről interjúval akarjuk folytatni; erre 
azonban, m ivel a Bíboros csak decem 
ber 23-án érkezett vissza a Pázmáneum- 
ba, lapzártáig nem  kerülhetett sor.

Rem éljük, hogy a tervezett interjút a 
februári számban közölhetjük.
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Események és
PÁRIZSI MOZAIKOK

Egyéves fárasztó és közel 20.000.— 
frankot kitevő költség m ellett a Kato
likus Misszió földszinti helyiségei elké
szültek. Ezekben a helyiségekben foglal 
helyet a kápolna, a könyvtár a sekres
tyével, a büffé és a  cserkészek helyi
sége. A régi m űhelynek használt helyi
ség új arculatot ve tt fel, a vallás és a 
kultúra szolgálatáért. A tényleges költ
ségek m ellett ugyanenyire becsülhető 
KALÁKA m unka m erült fel. Ezen kalá
ka m unkák azoknak a m agyaroknak 
köszönhetők, k ik  m inden fáradságot és 
rangot félretéve felism erték annak a je 
lentőségét, hogy m ilyen nagy érték  a 
«világ fordítókorongján» — egy kis da
rab M agyarországból. Természetes, a 
«szépítési» m unkák még há tra  vannak, 
de ezeket csak akkor lehet ism ét m eg
kezdeni, illetve folytatni, ha  kellő ösz- 
szeg áll rendelkezésre. Addig is köszö
net az önzetlen segítségért.

Szeptember 21-én tarto tta  a M ikes 
Kelemen Kör párizsi csoportja jó lsike
rült irodalmi estjét a Katolikus M isszi
ós Otthonban. Az előadást Gaál Jenő  
ny ito tta  meg, ism ertetve a  M. K. Kör 
célkitűzéseit és az előadás tém áját. Az 
előadást ké t régi újságíró tarto tta, Fiala 
Ferenc és Gábor Áron. Fiala F. m ár is
m ert a tollforgatásáról a szabad ma
gyarság előtt, ezért őt nem kell bem u
tatni. Gábor A. kevésbé ismert, de ezzel 
az előadásával bevéste m agát a hallga
tóság szívébe. Előadása egy életrajz 
volt. Életrajz, m elyben tizenötéves o- 
rosz szám űzetését m egdöbbentő őszin
teséggel tá rta  a hallgatóság elé. A  m ás
fél évtized szenvedéseit és a kommu
nista rendszer lélektani szerkezetét az 
író három  könyvben ism erteti: Ember
től keletre  — Szögletes szabadság és 
Évszázados emberek.

M ajd Lederm üller O livér M ünchen
ben élő nyomdász m utatkozott be, ki 
m egkönnyíti a m enekült sajtó életben 
m aradását azzal, hogy nyom dáját a 
szám űzetésben lévő sajtónak biztosítja. 
M ert bizony be kell ismerni, hogy ebben 
a zavarodott világban a pénz és politi
kai beállítottság h a tá rt szab a szabad 
sajtócikkek kiadásánál. — A  rendező
ség köszönetét érdemel a nívós irodal
mi estért.

Okt. 20-án em lékezett a párizsi m a
gyarság 1956 Hőseire, k ik  életüket ad
ták  egy szebb és egy szabad M agyar- 
országért. Az ünnepi szentm isét Hiero 
atya tarto tta, kiem elve azt, hogy hőse
ink csak akkor halnak m eg igazán, ha 
elfelejtjük őket. M ajd az ünnepi meg
emlékezés következett. Az elnök, a pá-

közlemények
rizsi m agyarság jólism ert személyisége, 
André Dorange köszöntötte a m eg
jelen teket és köztük a francia vendé
geket. Elsőnek N ém eth  István  szólalt 
fel, ki szem élyesen résztvett az 1956-os 
felkelésben. M ajd Paul Lemaire, a h á 
ború a la tt M agyarországra szökött 
francia katonák csoportjának elnöke 
tarto tta  értékes előadását és közölte 
m agyarországi élm ényeit. Utolsóként 
Guy Hostert, a volt budapesti francia 
Intézet professzora és az 1957-1960 Lá
tottak M agyarországon  című könyv k i
adója szólalt fel. A  drám ai előadás so
rozatot, a m indenki által jólism ert és 
kedvelt N áday Kálmán k é t zongora
száma szakította meg. Az ünnepély be
fejezése u tán  a  francia vendégek tisz
teletére a  franciaországi politikai szer
vezetek, fogadást adtak.

M ajd október 23-án este fél hét óra
kor az Etoile-nál lévő Ism eretlen Kato
na sírját koszorúzták meg a francia 
Köztársasági Gárda dobszólója mellett.

A  párizsi K. Miszzió helyiségében 
okt. 24-én, csütörtökön este a Pax Ro- 
mana világnézeti és kulturális soroza
tában a M agyar Szentkorona története 
címmel h irdette  meg előadását. Azon
ban a nagy érdeklődéssel várt előadás 
a hosszúkezűek' beavatkozása m iatt el
maradt. Ezek az egyének, kik a m ene
kült élet göröngyös ú tja in  elfáradtak 
és betegek lettek, vagy  külső útm uta
tásra  igyekeznek a K. M isszióban lé tre
jö tt kulturális és vallási egységet m eg
bontani, m inden felelősségérzet nélkül. 
Remélni kell abban, hogy ezek az egyé
nek ráébrednek arra, hogy a Pax Ro- 
m ana Katolikus M agyar Egyetemi Moz
galm at nem lehet politikai célok Ugró
deszkájának használni, m ert ez nem 
szolgálja a szeretet és a béke alapjait.

A Pax Romana előadássorozatában 
Náday Kálmán m atem atika tanár ,avagy 
a «Misszió kántora® elsőízben tarto tta  
előadását: Bevezetés a m odern m atem a
tikába.® M ár a cím után ítélve is, az 
előadás érdekesnek m utatkozott, m ert 
bizony az igazat m egvallva, sokaknak 
«fekete pont®. M ivel ezen a téren  Fran
ciaország vezet, az iskolákban m inden
hol tan ítják  a szülők bánatára. U gya
nis a szülők egy szót sem tudnak segí
teni a segítségre szoruló gyerekeknek.

így  kaptunk ízelítőt arról, hogy a 
2 x 2  -nél nem lehet megállni és az ered
m ény talán  nem is négy! Az előadás 
roppant érdekes volt és világos, de azt 
kell hinnem, hogy nem sok m aradt meg 
belőle “a hallgatóságban! N agyon elvont 
és száraz, s feltesszük a kérdést, mire 
jó  ez és hol kerül alkalmazásra? Sokat 
kell foglalkozni ezzel. (-  szj -)

MAGYAR NŐVÉR ÖRÖK FOGADALMA 
a Dachaui Szent Vér karmelita-zárdában

1968 júliusában különös levelet ka 
pott Dachauból egy  budapesti édesa
nya, aki 1946-ban elveszítette  férjét. A  
levél m egrendítette. Elsápadt és szót
lanul az utcára szaladt, otthagyta barát
nőjét, akivel együ tt lakott. Barátnője 
titokban követte , hátha valami baja 
történt. A  titokzatos út az üllői-úti ö -  
rökimádás templomba vezetett. Ott ön
tötte k i bánatát, de ott is ve tt új erőt, 
amint később elmondotta: «A kko r érez
te először és erősen, m it jelen t neki, 
konvertitának a ka to likus hit.» Egyet
len és diplomás leánya szerzetbe lépett. 
Megírta, hogy a hatvanas években  fog
orvosi tanulmányai alatt m egism erke
dett volt szerzetesnővérekkel és m eg
csodálta a világban k ife jte tt hűséges  
tanúságtételüket. Egyik kárm elita nő
vér beszélt a dachaui engesztelő kárm e
lita zárdáról. És m egeredt benne is a 
szerzetesi hivatás. A  «Lélek ott fúj, a- 
hol akar». És amikor 1968-ban m egsze
rezte Budapesten a fogorvosi doktori 
oklevelet, július 14-én rokonlátogatás
ra Ném etországba utazott. A lig  talál
kozo tt a rokonokkal, 2 nap m úlva Da- 
chauba, a sarutlan kárm elita apácák 
zárdájába sietett és felvéte lé t kérte. A  
jelölt és ú joncévek után 1974 dec. 14 
-én, Keresztes Szent János, a kármeli- 
ták nagy reformátorának ünnepén dr. 
Péter Lenke, most az «Ür Jézus iránti 
bizalomról elnevezett» Enikő nővér gr. 
Soden-Fraunhofen müncheni segédpüs
pök előtt le te tte  az örök fogadalmat, 
hogy beálljon rendje engesztelő moz- 
gamába és im ádkozzon magyar népün
kért, hogy a jó  Isten tartsa m eg hitben  
és iránta való rendíthetetlen rem ény
ben, amint a h ívek  könyörgésében  
mondta.

A ki szezetesi h ivatást érez, m agyar 
szerzetesnővér közösségbe is léphet. 
Címük: Isteni M egváltó Leányai,

A-4020 Linz/D. Senefelderstr. 6. 
Istkolanővérek, I - 00151 Roma, 
V ia deli Casaletto 181.
Szociális Testvérek,
A-1090 W ien, Boltzmanng. 14.

M oszkvában a titkosrendőrség meg
talá lt egy re jte tt biblia-nyom dát, a- 
m elyben a SZU-ban elnyom ott baptis
ták nyom tatták ki bibliájukat. Az i l l e 
gális® nyom dászok közül kilencet le
tartóztattak . A földalatti nyom da 5 éve 
m űködött és ezidő a la tt közel 300 ezer 
bibliát, az Ú jszövetség részleteit és 
több vallásos ira to t terjesztett. A tit
kosrendőrség lefoglalt 15 ezer félkész 
ívet és 16 tonna papírt is.
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Gondolatok Ujesztendőre
H atártalan  lehetőségeink tudatában, 

teljes m eggyőződéssel hasonlíthatunk 
m inden új esztendőt egy-egy olyan a- 
ranybányához, am elynek m érhetetlenül 
gazdag kincsei még nincsenek feltárva. 
S valam int az aranbánya kiterm elése 
gyakorlati feltételeket kíván, a «Boldog 
Üj Esztendő® kiteljesedése is elenged
hetetlen  feltételekhez fűződik.

Az ember boldogításának s boldogu
lásának problém ája, m ely a bajok k i
küszöbölésében és egy emberségesebb 
jövendő kialakításának vágyában gyö
keredzik, nem ú jkeletű  az emberiség 
életében: a történelem  tanúsága sze
rin t az ősem bertől elkezdve, m inden 
nem zedéket végigkísértő, gondterhes 
életfeladatnak bizonyúlt az mindig a 
letűnt évezredek folyamán.

M ár a prehistoria-, vagyis a tö rténe
lem írás kezdete előtti ember is azon 
törte  a fejét, hogy hogyan tehetné 
szebbé, hogyan alakíthatná boldogabbá 
s veszélyektől védettebbé a saját maga 
és gyerm ekei sorsát, jövőjét. Ezt a 
tény t egyéb történelm i bizonyítékok 
m ellett az archeológia is ékesszólóan 
bizonyítja. Gondoljunk csak az ősem
bereknek cölöpökre épített lakásaira: 
a palafit-építm ényekre, m elyeknek m a
radványaira sokhelyen rábukkantak a 
régészek az idők folyamán, nem is egy
szer. Üj abban pedig Észak-Itália Trento 
nevű  tartom ányának egyik völgyében 
fedeztek fel s ástak ki egy nagyobb k i
terjedésű  ősi falu m aradványait bizo
nyító palafit-telepet. Az így épült ős
lakások biztonságot nyú jto ttak  lakóik
nak a vadállatok tám adásai ellen: békés 
életet biztosítottak nekik.

S am ióta az em ber feltalálta az írás
jeleket, m elyek segítségével m egörö
k íthette  gondolatait, ki tudná megmon
dani, hány és hány írásm ű láto tt azóta 
napvilágot azzal a nemes célzattal, hogy 
általuk szebbé és boldogabbá válhasson 
az emberi nem jövője, sorsa, földi élete. 
Emlékezzünk pl. csak a legközismer
tebb, leghíresebb m űvekre s azok szer
zőire. Azokra, akik azért írták  le, vagy 
vésték  téglába, m árványba, kőbe, fába 
tapasztalataikat, azért örökítették  meg 
ötleteiket, felfedezéseiket s legjobb tu 
dásukat, hogy azt továbbadják em ber
társaiknak és a sorra elkövetkező nem 
zedékeknek. Azon fáradoztak m egeről
tető  áldozatok árán is, hogy m űvel
tebbé, okosabbá, képzettebbé tegyék 
ivadékaikat, hogy azok m agukon job
ban segíthessenek s boldogabbak lehes
senek apáiknál s szebben, biztosabban, 
békésebb módon élhessék földi éle
tüket.

Az emberi élet szebbé tételére igye
keztek fejleszteni s terjeszteni m érnöki 
felfedezéseiket, asztrológiájukat, bank
rendszerűket a szumírok.

Hasonló célzattal fejlesztették m űvé
szetüket a babilóniaiak, egyiptom iak és 
görögök.

Az előbbiekben em legetett nemes, de 
küzdelmes emberi törekvésekhez m aga 
a terem tő Isten is betársult. Erről a 
tényről legszebben tanúskodik a köny- 
vek-könyve, a Szentírás. Ennek a fel
becsülhetetlen írásm űnek m inden feje
zete szóról-szóra bizonyítja Isten jóaka- 
ratú  beavatkozását az ember sorsába, 
hogy rávilágítson az igazi boldogulás 
ösvényére, m ely az ősbűn-okozta zűr
zavarból kivezeti a szenvedő, erkölcsi 
és lelki sebeire gógyulást kereső em
bert. Isten a Szentíráson keresztül biz
tos irányt m utat az embernek, nem csak 
a földi élet békés kiépítésére, hanem  az 
örök boldogság felé is.

Az ószövetségi Szentírás - gyű jte
m ényben benne van a «Boldog Üj Ev» 
m inden ígérete és biztosítéka: Mózes 
törvénykönyve kiem eli a tö rvény és a 
jog tiszteletbentartásának döntő fontos
ságát, mivel a jog és tö rvény csalatkoz- 
hatatlan  biztosítékai az isteni és fele

baráti jóviszonynak. M árpedig a fele
baráti és Isten iránti jóviszony szilárd 
alap ját képezi az ember békéjének, 
boldogságának, üdvösségének egya
ránt. V agy lehet-e elképzelni békés é- 
letbiztonságot ott, ahol hiányzik a jog
tisztelet és az igazságosság?

Ű jév ünnepével még benne élünk 
szent karácsony ünnepkörében, Krisz
tus U runk születését ünnepelve. Ne fe
ledjük el, hogy Ö az egyedüli, a boldog
ságra vezető biztos ú t (vö. Jn. 8, 12). 
Győzhetetlen s győzedelmes hitet, re 
m ényt, szeretetet hozott a földre, a 
m egváltás isteni Ígéretével. Csakhogy 
az em beriség nagy többségének az a 
tragédiája, hogy  Krisztusban nem is
m erte fel az isteni M egváltót, a M essi
ást. S nem fogadta el az Ö üdvözítő ta 
nát. Következésképpen m egfosztotta 
sajá t m agát a boldogság forrásától. Pe
dig egyedül nála, vele és általa rem él
hető — s mi, akik az Ö hívei vagyunk 
s tan ítását követjük, rem éljük is tőle 
bizalommal — az öröm teljes boldog, 
békés Űj Esztendőt, egyéni-, családi-, 
társadalm i életünkben egyaránt. V ala
m int a biztos k ilá tást lelkünk öröküd
vösségére, m ert a Szentírás tanúsága 
szerint « . . . az örök élet igéi nála 
vannak » (Jn 6, 68).

DR. KURKÓ ALAJO S

Ima a Szentév folyamán
Urunk és A tyánk: Fiad, Jézus Krisztus halálában és feltámadásában Te az 

egész emberiséget akartad kibékíten i Magaddal és így  az em bereket egym ás
sal is kibékéltetn i. Hallgasd m eg a kegyelem nek és üdvösségnek ebben a 
szentévében  néped kérését. Eletet és életszentséget osztogató Lelked újítson  
m eg legbensőbb énünkben m inket és egyesítsen életünk e g é s z  tartamára 
testvérünkkel és M egváltónkkal, a feltámadt Jézus Krisztussal. M inden k e 
resztény h ívőve l együ tt m i is az evangélium  útján szeretnénk járni. Add, 
hogy hűségesek m aradjunk az egyház tanításához és v eg yü k  m indig észre 
szűkölködő felebarátaink igényeit is. A dj erőt ahhoz, hogy a megbékélésen, 
az egység és a béke ügyének érdekében m unkálkodhassunk. Add, hogy akik  
m ég keresik  az Istent, Benned ism erjék fel a világosság és rem ény egyetlen  
forrását. A k ik  másokért dolgoznak, Belőled m erítsenek erőt. A k ik  már ism er
n ek  Téged, jussanak még közelebb Hozzád s fedezzék  íel szereteted  kim erít
hetetlen m élységeit. Bocsásd meg a mi bűneinket, tedd szilárddá hitünket, é- 
leszd rem énységünket és növeld  szívünkben  a felebarát szeretetét. Add, hogy  
Krisztus nyom dokán járjunk és szeretett fiaid és leányaid lehessünk. Add, 
hogy egyházad, a Boldogságos Szűz közbenjárása révén, az üdvösség jele  és 
szentsége legyen m inden ember számára s az egész világ hihessen szereteted- 
ben és igazságodban. Jóságos A tyánk, halld m eg néped könyörgése mögött 
a Szentlélek imáját, am ely dicsőségedet és üdvösségünket egyképpen szolgál
ja. A z  út, az igazság és élet, a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által Ám en.

(A Szív 1974 dec. számából)
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Lelki megújhodás és a Cursillo
Ki ne m ondhatná el magáról,, hogy 

mióta eljött «hazulról», a sors, helye
sebben az isteni Gondviselés, sokszor 
olyan helyzetbe dobta az embert, hogy 
bizony nehezen tudtunk ismét m agunk
hoz térni. Nehezen tud tuk  m egérteni, 
hogy m iért tö rtén t velünk sok minden. 
De voltak  bizonyára olyan esetek  is, 
hogy egy ránkkényszerített körülm ény, 
egy baráti részről tö rtén t rábeszélés 
valami ügyre, nagy lelki gyarapodást 
hozott nekünk. Pár éve, amikor magam 
is alig láttam  ki a nehézségekből, prob
lémáim közepette kaptam  egy baráti ta
nácsot, vagy inkább jóakaró erőszakos 
rám hatást: végezd el a Curillót, m eg
látod, magadhoz jössz megint. M int 
szerzetesnő m eggyőződvén «állapotom» 
szilárdságáról, hevesen tiltakoztam  el
lene. Ez nem nekem  való, ütöttem  el az 
egészet. De aztán ez az ügy mégse ha
gyott nyugton; bár nagyon szkeptiku
san, de mégis beálltam  a Cursilloba — 
és nem bántam  m eg . . .

Most, amikor a Lelki m egújhodási 
mozgalom egyre több szétszórt m agyart 
igyekszik felrázni, és ennek keretében  
a Cursilloról is tö rtén t említés, úgy 
gondoltam, hogy talán  ez a közlem ény 
egyeseknek ad egy-egy új felbuzdulást.

Mi is ez a Cursillo? — Egy üzem igaz
gatója találóan m egjegyezte m unkásait 
jellem ezve: Ha tíz vagy  húsz katolikus 
dolgozik az üzemben, azt nem tudom, 
de ha egy kom m unista van  köztük, azt 
azonnal észreveszem, és még inkább 
felfigyelnek rá a töbiek. —M iért? A  ka
tolikus öntudat olyan m ély álomba 
szenderült sok «jámbor» hívőben, hogy 
szinte k á r lenne ezt a nyugalm at m eg
zavarni. Az ilyen lagym atag keresztény 
öntudatot csak egy nagy m egrázkód
tatással lehet ism ét életre kelteni. Ilyen 
lelki «felrázás» a Cursillo.

Mit jelen t ez a név? — Sokunknál 
m ár m eghitt hangzása van e szónak, de 
a legtöbbnek még «spanyolul» hangzik. 
Es igazuk is van. Spanyolországból in
dult el ez a kis csoportokból álló meg
mozdulás, m elyre egy rövid három na
pos lelki előkészület adja m eg a szük
séges «gyújtó» anyagot. Innen a meg
nevezés: cursillo =  kis kurzus, rövid 
előkészület. Nehéz m agát a m ozgalmat 
szóval m eghatározni; valódi lényét csak 
az érti meg, aki m ár saját m aga is á t
élte a Cursillot. Egyik alapítója röviden 
így jellemzi: «A keresztény öntudat 
lelkes átélése, értékelése és éppen o- 
lyan lelkes továbbadása.* — Ez persze 
keveset mond annak, aki még sohase 
hallott erről a mozgalomról.

Ezen a helyen csak néhány egyszerű 
tény közlésére van lehetőség. A Cur
sillo egy vallásos megmozdulás, am e
lyet 1949-ben egy lelkes laikusokból és 
papokból összetevődött kis csoport in
dított el Spanyolországban, hogy az 
akkori általános vallási lanyhaságot fel

rázza. A  spanyol, tüzes, szenvedélyes 
lélekkel m egindított toborzás Krisztu
sért szinte csodálatos módon elterjedt 
az egész világon. — M ásokat lelkesíte
ni csak az tud, aki m aga is izzóan lel
kesedik az ügyért! — Ez a legm élyebb 
titka ennek a lelki m egm ozdulásnak is. 
Bécsben 1960-ban volt az első Cursillo; 
először csak férfiak részére a társada
lom m inden rétegéből.

A  Cursillo nem egy új szekta, nem is 
az egyetlen ú t az üdvösségre, hanem  
csak egyike azoknak a lehetőségeknek, 
hogy katolikus m ivoltunkat egyre job
ban öntudatosítani t u d j u k ,  hogy a 
Krisztussal egyesült testvéri közösség
ben egyre jobban részt tudjunk venni 
az Egyház apostoli m unkájában.

A  Cursillo három napos elm élyülés
ből áll, m ely idő alatt papok és la iku 
sok irányítása alatt áll a csoport. Külön 
Cursillo van  nők és férfiak részére. — 
M it csinálnak a résztvevők e három  
nap alatt? Illetve mi az előkészület 
alapgondolata? Röviden talán  így lehet
ne ezt összefoglalni: m egismerés, ráta- 
lálás a sajá t énünkre — az első nap ve
zérfonala; m ásodik nap: Istenre találni, 
a Vele való viszony; — harm adik nap: 
testvért látnom, testvért szeretnem  min
den felebarátom ban. — A  hitigazságok 
m ély átelm ékedése nem csak az elmét 
fogja át, hanem  m egm ozgatja az érze
lem világ legm élyebb tehetségeit is. 
Nem új, nem más mint Isten parancsa: 
«Szeresd Istenedet teljes sz ívedbő l. . .»  
Csak a «hogyan» kap a Cursilloban egy 
igazi új dinam ikus erőt, m ely szinte k i
törésre kényszeríti a lelket az eddigi 
nyugalmas, önm egelégedett keresztény 
mivoltából. Ez a m indent átfogó lelki 
élm ény jellem zi a három  nap légkörét, 
am ely nem szentim entális gyönyörkö
dés «erényeink» szépségében, hanem  
őszinte «m agunkradöbbenés», egy m in
den erőt megfeszítő törekvés a Krisz
tussal való minél bensőségesebb egye
sülésre.

M inden törekvésünkben a legnagyobb 
testvéri segítséget nyú jtják  a régi Cur- 
sillisták, akik három  nap alatt szinte 
im ahadjáratot indítanak a kezdőkért. 
Ez a lelki összefogás a világ m inden 
részén élő Cusillistával nekem  szemé
lyesen is felejthetetlen  lelki élm ényt 
jelen tett. A  közös tudósító alapján min
degyik tudja, hogy hol és m ikor van
nak a Cursillok, és az ezekben a napok
ban befutott szám talan levél élő tanú
je lé t adta ennek a testvéri összetarto
zásnak. Az előkészület befejező estéje 
pedig valóságos családi ünnep, am elyen 
a közelről és távolról jö tt régi Cursillis- 
ták  újból friss erőt m erítenek az ú jak  
első lelkesedéséből. Ez a családias m e
leg lég'kör egy m ásik igen fontos erős
sége ennek a mozgalomnak.

A három  nap elm últával m egkezdő
dik az úgynevezett «negyedik» nap,

m elynek életünk végéig kellene ta r ta 
ni. Ez az idő az igazi próbája a kom oly 
elhatározásnak, az apostolkodásban va
ló k itartásnak. De ezen a hosszú ne
gyedik napon se m arad egy Cursillista 
se m agára. A rendszeres gyakori talá l
kozás 3-4 társsal, és a havonkénti ösz- 
szejövetele a csoportnak, m elynek az 
Eucharisztia közös ünneplése a köz
pontja, m inden alkalommal egy új ke
gyelmi forrást jelent, és egyben nagy 
lelki tám aszt nyú jt a Cursillon nyert 
lelkesedés m egőrzésére, vagy  felszítá
sára, ha  a tűz kezdene m ár kialudni. 
M ert m inden emberi igyekezet, a leg
jobb szándék is, ki van téve az idők 
m últával a lanyhulás veszélyének, és 
éppen azért nagyon fontos, hogy egy 
Cursillista se szigetelődjön el csoport
jától.

Remélem, hogy lesznek az olvasók 
között olyanok, akiket az apostolkodás
nak ez a modern, a mai időknek annyi
ra megfelelő m ódja érdekel. Sőt olya
nok is, akik a Cursillot m ár elvégezték, 
és szeretnének m agyar testvéreink  kö
zött apostolkodni. Ezeknek azt szeret
ném ajánlani, hogy forduljanak Bóday 
jezsuita atyához, aki a Lelki M egújho
dás szolgálatában szívesen fogad m un
katársakat. Címe: P. Bóday Jenő  SJ. 
Blijde Inkom ststraat 18, 3000 Leuven, 
Belgium.

Az első spanyol C ursillistáknak a 
Krisztusért való izzó lelkesedéséből ke
letkezett az a Cursillisták egymás kö
zötti köszöntése, amivel m ost én is 
búcsúzok m inden m agyar testvérem től:

D e  c o l o r e s !
Egy linzi Cursillista nővér

MÜNCHEN
A  m üncheni M agyar Egylet elnöke, 

ár. Dobay Kálmán nov. 16 -án népes 
vendégsereg jelenlétében köszöntötte  
Segesdy László írót és költőt, az egylet 
tagját, szü letésének  75. évtordulóján. 
A z ünnepelt a hallgatóság nagy tetszése  
m ellett elszavalta «Eletrajz» című ver
sét, majd dr. Erdélyi István alelnök be
mutatta «Az afrikai vőlegénye című 
vidám  film jét, m elynek  szövegét az ün
nepelt 1944-ben írta. A z  egész film  meg  
nem  szűnő derűt varázsolt m indenki 
arcára. A  műsorban föllépett Vayda  
János magyar nótákkal, m ajd sorrake- 
rült film jelenet Jávor Pál és Svéd  Sán
dor szereplésével, majd ism ét Vayda  
János lem eze három magyar nótával. 
A  jelen lévők  a derűs előadás után ital 
nélkül is késő éjszakáig táncoltak.

A  müncheni M agyar Egyesület 1886. e.
V. választm ányi tagjai dec. 10-i gyű lé
sükön dr. Dobay Kálmán elnök indít
ványára a karácsonyi ünnepek alkal
mával a kastli M agyar Gimnázium cél
jaira 200.— DM-t ajándékoztak.
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Imaszándékok a Szentévre

január ökum enizm us a Szen tév szellem ében
bennszülött ku ltúrák és keresztény  univerzalitás

február szen tévi m egbékélés Istennel és embertársainkkal 
gazdag és szegény országok a Szentévben

március hit és tudom ány a katolikus egyetem eken  
az egyház küldetése és a hithirdetés

április a hír- és gondolatközlés szervei és a Szentév  
missziós hírközlés és a Szen tév  kegyelm i ideje

május a M ária-tisztelet, m int a Szen tév  sikerének titka
A frika  és Á zsia  testvéri összefogása a Szentévben

június az újabb-kori Jézus Szíve  tisztelet 300. em lékéve  
bennszülött papképzés és a tanító tek in té ly

július az egyén megújulása és a társadalom megújulása
Á zsia  és A frika  nagyvárosokba özönlő tömegei

augusztus figyelem  a Szentlélek sugallataira a Szentévben  
a Pápai M issziós Unió és a bennszülött hivatások

szeptember a zsinat v ívm ányai és a Szen tév
lelkipásztori m ódszerek korszerűsítése a m issziókban

október a Szen tév  és a keresztény  ima-élet
családi közös ima a m issziók ú jkeresztényei közt

november Isten-szer e te tünk és embertársaink szolgálata
világi institú tum ok és hivatásaik a m issziókban

december a szívek  békéje  és a társadalmi béke
hazájukból kivándorolt bennszülöttek lelkigondozása

Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:
Schmidt Georg, Sch. Johann és Pálfi 
Erika fia, Bécsben 

N agypál M ónika, N. Zoltán és Zórád 
Róza leánya, Bécsben 

Balázs Beátrix, B. András és M észáros 
M ária leánya, Bécsben

Franciaországban:
M eunier Nathalie, M. M ichel és Anna- 
M ária Domonkos leánya, (38) Ruy 

Somody Carine, (69) Villeurbanne 
Fodor Patrícia (38) Cessieu 
Berkes Sylvia, (69) Rochetaillée-sur- 

Saőne

N  érne t országban:
Sipos Terézia Natália, S. M ihály és 

Mago Borbála leánya, S tuttgartban 
Boldizsár Ilona Zsuzsanna, B. József és 

Sághy Piroska leánya, Stuttgartban 
Buzády Balázs Árpád, Dr. B. Tibor és 

Dr. Szinnyai Éva fia, Stuttgartban 
Szűcs Emil, Sz. Emil és Gehl M árta fia, 

M ünchenben
Szeőke Ágnes Tünde, Sz. Szilárd és 
Ném eth Judit leánya, M ünchenben

H aenlein A ndrás János Károly, H .Péter 
és Hazai Katalin fia, M ünsterben 

Táncsics Tibor, T. Sándor és Pokornig 
H annelore fia, Fürstenfeldbruck (M.) 

Szabó Angella, Sz. László és Szitás Éva 
leánya, Augsburgban 

Pekality Csilla, Pekality István és 
Bacsa Etelka leánya, Augsburgban 

Sajin Izidora, S. György és Puhic Je la  
leánya, 1974 dec. 15-én, M ünchenben 

Körösi Árpád, K. Jenő és Kalmár Bor
bála fia, 1974 nov. 20-án, Karlsruheban 

M arsalek Dániel Béla, M. Béla és 
V idákovich Borbála fia, 1974 dec. 1-én 
M annheim ben

Svájcban:
Való Veronika, V. János és M ária leá

nya, 1974 nov. 10-én, Genfben 
Splivaló Ráfáel, S. Lajos és Julianna fia,

1974 nov. 30-án, Lausanne-ban 
Petrovics István, P. István és Emma fia,

1974 dec. 7-én, Renens VD)-ban 
Talabér Claude István, T. István és Irén 
fia, 1974 dec. 8-án, Genfben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Ausztriában:
Ném eth Sándor és Gaal M argit,

T raiskirchenben

A BERLINI KONFERENCIA

a kom munista uralom  alatt élő és a 
nyugateurópai országokban tevékeny
kedő társutas katolikusok csoportosu
lása a szovjet politikai célok szolgálatá
ra. Legutóbbi értekezletére M agyar- 
országról 20 tagú katolikus lcürdöttség 
érkezett Cserháti József pécsi m egyés
püspök vezetésével. Cserháti volt a 
konferencián az egyetlen püspök. És a 
konferenciát is csak egy főpásztor üd
vözölte m eleghangú táviratban, Ijjas 
József kalocsai érsek. Ugyanakkor a 
keletném et püspökök kem ény bírálatot 
te ttek  közzé  a kom m unista rendszer 
iskola-monopóliuma ellen. K ijelentet
ték, hogy az Egyesült N em zetek  által 
kiadott k iá ltványt az emberi jogokról 
Keletném etország is elfogadta, de a 
gyakorlatban nem  tartja meg. Ezért a 
katolikusokat súlyos károk érik. Lénye
ges emberi jogaikat elnyom ják és má
sodosztályú állampolgárokként kezelik  
őket.

Ebben a légkörben rossz fényt vetett 
a m agyarországi püspöki karra  Cser
háti József nyilatkozata a keletberlini 
N eue Zeit című újságnak. A pécsi püs
pök kijelentette: «Az egyház függetle
nül a világnézeti különbségektől igenli 
a nagy szocialista eszmét és ezt alap
vetőnek tartja  az országunk társadalm i 
erőivel való együttm űködéshez a Béke
bizottság kereteiben.* (F. K.)

Franciaországban:
Zsombok Tünde és Jean-Claude 

M ouleraud, (38) Bourgoin-Jallieu 
Fekete Piroska és Gilles Ghirardy 

(38) Bourgoin-Jallieu

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Vass József, 39 éves, Bécsben 
Turek Elisabeth, D. Ing., 82 éves, Bécs 
Hisz Gizella szül. G aram völgy i-Garami- 

Kubicsár, Bécsben 
Hőgyészi Pálné, 72 éves, Kismartonban

Franciaországban:
Sándor György, 75 éves, (64) Pau 
Hegedűs M ária, 80 éves, (48) M arvejols 
Ú jvári Tivadar, 64 éves, Lyon 
Ném eth Dezső, 42 éves, (39) Molamboz

Németországban:
W esely Aegidia, szerzetesnővér, 66 é., 

Neidbergben
Ehmann Ilona, 74 éves, 1974 nov. 30-án, 
Kötzing/Nby-ben 

Lakos Sándor, 66 éves, 1974 nov. 30-án, 
M ünchenben

Svájcban:
Péter István, 57 éves, 1974 okt. 28-án, 
Lausanne-ban



14 É L E T Ü N K

H I R D E T É S E K
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük  a 
Gazdasági Bizottságon át P.Szőke János 
címén beküldeni: D - 7 Stuttgart 1, We-
rastr. 63. Telelőn: 43 37 86.
A  nyom da a Gazdasági Bizottság m eg
kerülésével nem  íogad el hirdetést.

MAGYAROS HENTESÁRUK!

1 kg Füstölt kolbász (száraz) DM 12.—
1 kg Füstölt friss kolbász 11.—
1 kg  Paprikás szalámi 14.—
1 kg Puszta-szalámi (erős) 12.—
1 kg Sütnivaló hurka rizsás-

m ájas és véres v 8.—
1 kg Disznósajt 8.—
1 kg Füstölt oldalas 8.—
1 kg Fehér füstölt szalonna

4-6 cm vastag 8.—
1 kg Schwarzwálder szalonna 12.—
1 kg Schwarzwálder sonka 16.—
1 kg M agyar szalámi 20.—
1 kg Paprikás főtt tokaszalonna 8.—

Lieíerung per Nachnahme! Csomagkül
dés utánvéttel!
Esetleges viszonteladó kereskedőnek
árengedmény!

Viktor Pál
W ustspezialitáten
D - 7063 Welzheim,
Joh. Seb. Bachstr. 19.

TÉTÉNY —
UNGARISCHE SPEZIALITATEN

Inhaber: Bayer Oszkár
München 2. Kreittmayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502

Preisliste:

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi Kéknyelű 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
Domoszlói Tramini 6.30
Villányi Burgundi 5.85
Hajósi Cabernot 5.90
Tokaji Aszú 4 Puttonyos 12.40
Téli Szalámi 18.—

inc. M W ST, Preise ab Láger,
Preise sind bis zűr náchsten
Preisliste gültig
Kartonvételnél üvegenként 20 íillér
árengedmény.

Még kapható:
Bayer Oszkár, Ecke Kazmair- Trap-
pentreustr.
Horváth János, M ünchen 2. Tumblin-
gerstr. 28.

«BUDAPESTI ÉJSZAKA MÜNCHENBEN* 
Nagyszabású Vidám estét rendez a

MUSICA HUNGARICA KÖNYV 
ÉS HANGLEMEZ CÉG 

1975 február 2-án vasárnap este 19 órától 
a «Gaststatte Hirschau»-ban 

(Englische Garten)

K ö z r e m ű k ö d n e k :
Vajda Albert író és humorista 
Vayda János dalénekes 
A televízióból és a rádióból közismert 
Bender fivérek
N eves budapesti cigányzenekar játszik 
A tánczenét a «Házi együttes* szolgál
tatja
Asztalfoglalás — Felvilágosítás — 
Musica Hungarica, 8 München 40 
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(magyar-német és német-magyar) N é
m etországban tanácsadás állampolgár- 
sági és menekültügyi, kérdésekben, pe
res ügyekben segít.
(Tel. 02101/541317)
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.

MAGYAR KÖNYVEK ÉS HANGLEMEZEK

Most jelent meg Mindszenty J. bíboros 
Emlékirataim c. könyve,
532 old., 100 eredeti fénykép, 
m űvészi borítólap DM 42.—
M indszenty: Erinnerungen

ném et nyelvű kiadás 38.—
H orthy: Emlékirataim  34.—
Előjegyezhető:
Szolzsenyicin: Gulag Sziget-

csoport kb. 30.—
V ajda Albert: M egcsaltam  Ádámot 
(Éva ősanyánk önéletrajza) kb. 18.— 
Mindkettő szállítása kb. január végén.
Dálnoki V eres Lajos: M agyarország 

honvédelm e a II. világháború 
előtt és alatt, I. II. III. A három  
kötet együtt szállítható 84.—

Kérje vaskos, 32 oldalas k ö n yv  és le
mezkatalógusunkat.

Musica Hungarica
D - 8 München 40, Agnesstr. 45.
Tel: 089/ 180-911

STOCKHOLMBAN ÉLŐ, 170 cm MAGAS
51 éves, m agyar nő m egismerkedne 
korban hozzáillő, komoly katolikus 
férfivel. (Egyházi esküvőről lehet csak 
sző!) «Gyetvai Klára» jeligére kéri a 
válaszokat az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
D - 7 Stuttgart 1, W erastr. 63.

HAZAI HENTESÁRU

1 kg paprikás füstölt
kolbász (száraz DM 14.— 

1 kg paprikás frissen füstölt
kolbász " 12.—

1 kg véreshurka ” 7.20
1 kg m ájashurka " 7.20
1 kg vastag szalonna " 8.—
1 kg paprikás tokaszalonna " 8.—
1 kg disznósajt ” 9.60
1 kg füstölt sonka " 18.—
1 kg füstölt sertésborda " 8.—
1 kg füstölt csülök " 8.—

Tepertő m indig kapható!
Viszonteladónak — előzetes m egbe

szélés u tán  — árengedmény!
U tánvéttel és csak belíödre  szállí

tunk; 5 kg-on felüli rendeléseknél portó
mentesen.

Taubel Mihály hentesmester 
D - 6710 Frankenthal 
Peter-Rosegger-Str. 3.
Tel. 06233 / 92 58

KOMPLEX MAGYAR IMPORT IRODA
m egnyitás előtt; hazai húsáruk, ita l
áruk, textiliák, esp.kávéfőzőgépek stb. 
Egyéb szolgáltatások (levélileg is). — 
Házasságközvetítés, pszichológiai ta 
nácsadás, stb. P iackutatásnak igényeit 
azonnal jelentse. Kérjen részletes tá 
jékoztatót:
D -5  Köln 1, Postfach: 101231

ÜJ MAGYAR CÉG

Ó lom kristály csillárok, m odern antik és 
«Mária Terézia* stíl, kézzel csiszolt 
24 % és 30 % ólom kristály prizmák, lám 
patest bronz, ezüst és aranyozva —
Ólom kristály tükrök (barokk), vázák, 
poharak, stb. —
Stil és kovácsoltvas lámpák, — kerám ia 
leganagyobb választékban Európában.
Saját gyártmány — gyári árak !!
A világ m inden tá já ra  szállítunk!
Kristall Leuchten — Horváth Tamás

D - 8591 Friedensfelds
Schönfuss Str. 14, — Tel. 09683-339.

HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
m agyar-ném et és ném et-m agyar nyel
ven olcsón és gyorsan készítek , —• 
A usztria és Svájc területére is!
Wilhelm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki hivatalos 
fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50.

EGYEDÜLÁLLÓ, CSINOS, KÖZÉPKORÜ,
házias, gyerm ekszerető nő m egismer
kedne 50-60 év körüli becsületes fér
fivel házasság céljából. «M agyar asz- 
szony» jelegére kéri a válaszokat a 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
D - 7 Stuttgart 1, W erastr. 63.
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Sun Tsu 13 pontja
A  ma is látható telioigató tevéken y

ség alapszabályait Kr. e. 2500 körül Sun 
Tsu, kínai császári filozófus, az alábbi
13 pontban foglalta össze:

1. Bomlassz szét mindent, ami az el
lenség földjén jó.

2. K everd bele az ellenséges ország 
vezető it bűnös vállalkozásokba.

3. íg y  aknázd alá tek in té lyüket s a 
kellő pillanatban szolgáltasd k i őket 
polgártársaik m egvetésének.

4. Használd fel az ellenség országá
ban együttm űködésre a leghitványabb  
és leggonoszabb elem eket.

5. M inden eszközzel zavard az ellen
séges ország korm ányának és veze tő i
nek  tevékenységét.

6. Terjessz civakodást és egyenetlen
kedést az ellenséges ország polgárai 
között.

7. Bujtsd íel az ifjúságot az idősebb 
korosztá lyok ellen.

8. Járasd le az ellenség hagyom á
nyait.

9. Zavard m inden eszközzel az ellen
séges hadsereg felszerelését, ellátását 
és fegyelm ét.

10. Gyengítsd az ellenség katonáinak 
harci ked vé t érzékies dalokkal és ze- 
TieVei'.

11. Szállíts n ek ik  rossz nőket, hogy  
az erkölcsi romlás teljes legyen.

12. Légy nagylelkű  Ígéreteidben és 
ajándékaidban, m ikor hírszolgálatokért 
fizetsz. N e kím éld a pénzt, hiszen az 
így kiadott összeg bőségesen kam ato
zik.

13. M indenfelé helyezz el titkos hír
szerzőket.

A  magyar emigrációban hasznos le 
het, ha közzé tesszük  Sun Tsu pontjait 
és ezzel honfitársaink figyelm ét fe lh ív 
juk  a köztünk  is dolgozó ellenség tevé
kenységére.

MAGAS, JÓMEGJELENÉSÜ, INTELLIGENS
független (műszaki rajzoló) budapesti, 
50 éves, jókedélyű, N ém etországban 
élő hölgy m egism erkedne sportot, ze
nét, utazást, irodalm at kedvelő, hozzá- 
illő férfivel. «Szeretet» jeligére kéri a 
válaszokat az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
D - 7 Stuttgart 1, W erastr. 63.

HONFI GÉZA LEMEZEIRŐL
(Első m enet és m ásodik menet) kiváló 
m inőségű kazetta  felvételt készítek. 
Egy felvétel ára: 14.— DM, a kettő 
együtt: 26.— DM.
Jármai György, D - 43 Essen 11, 
Schlitterweg 22/8.

MAGYAR LELKIGYAKORLAT 
NŐVÉREK RÉSZÉRE

A m ár jelzett m agyar lelkigyakorlat 
részletes tudnivalói:
Helye:

Szent M argit-O tthon Senefelderstr. 6 
A  - 4020 L i n z / D . ,  Ausztria. 

Lelkigyakorlat vezetője:
P. Békési István S. J. (Németország). 

Ideje:
1. Kurzus: 1975 júl. 7. estétől júl. 14.

reggelig.
2. Kurzus: 1975 augusztus 23. esté

től aug. 30. reggelig. 
M indkét kurzus 6 napos lesz. 

Érdeklődni ill. jelentkezni lehet: 
Schw ester Provinzoberin 
Senefelderstr. 6.
A - 4020 Linz/D., österre ich .

PAX ROMANA EGYETEMI NAPOK 
DÉL-FRANCIAORSZÁGBAN

Az idén is m egrendezték Dél-Francia- 
ország és Nyugat-Svájc részére a ha
gyományos őszi egyetem i napokat 1974 
novem ber 16 - 17.-én Ste Foy- lés Lyon
ban a m arista atyák  szemináriumában. 
A  jólsikerült, v itával egybekötött ta lá l
kozó előadói Pécsi László és Dr. H u
nyadi-Búzás Endre voltak. M integy 40 
résztvevő hallgatta  az előadásokat, s 
u tána élénk v itá t folytattak.

Az Életünk októberi szám ában ism er
te te tt P. Király Kelem en  OFM:

N A P L Ó M

című könyve m egrendelhető 
Cserháti Ferenc Kálmán 
ferences atyánál,
Postfach 2110
CH - 3001 Bern (Svájc).
M indszenty bíboros úr felejtés elleni 

ajánlásán túl az eddigi olvasók néha 
nevettető, sokszor könnyeztető i z g a l 
mas regényt» m egfilmesíteni kívánják.

A rany betűkkel ékesített égszínkék 
borítólapjával rendkívüli szép karácso
nyi ajándék lehet.

Á ra 8.— USA dollár.

A  S Z Í V  
a lelkiélet havi folyóirata

Évente 600 oldalon keresztü l tá jékoz
tat az Egyház életéről, nyú jt hitünkben  
megerősítő, lelki életre vezető  c ikke 
ket. Évi előfizetési díja 5 USA dollár. 
Szerkesztik  és kiadják a M agyar Jezsu 
ita A tyák. Előfizetni lehet a magyar lel
készeknél. Európai főmegbizott:

P. M atyasovitch Henrich,
B - 3000 Leuven,
Blijde Inkomstr. 18.

A  németországi Caritas kórházaiban, 
otthonaiban, napközi- és k iképző  in téz
m ényeiben a gondozottak és ápoltak  
száma 1960- 1973 között 270 ezerrel 
em elkedett és ezzel jóval 1,1 millió le 
lett van.

Franciaország katolikus lelkészei a 
fizetési lista utolsó fokán állnak — je 
lentik a hivatalos felmérések, ü g y ü k 
kel a Lourdesban ülésező püspöki kon
ferencia is kénytelen  volt foglalkozni. 
A katolikus pap Franciaországban ha
vonta átlag 250-400 frank körüli fize
tést kap.

ÜJ MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNELEM

Az elmúlt évben rendezte sajtó alá és 
adta ki Münchenben Prof. Dr. Adriányi 
Gábor Hermann Egyed hátrahagyott ma
gyar egyháztörténelmi kéziratát.

A  többszázoldalas kiváló munkát 32.— 
DM ellenében lehet megrendelni:

Verlag Molnár, D - 8 München 90. 
Oertlinweg 4.

JÓ NYUGDÍJJAL ÉS KÉTSZOBÁS
és kétszobás lakással, 64 éves özvegy
em ber megfelelő (50 éven felüli ma
gányos vagy özvegy) házastársat ke
res. «Harmónia» jeligére kér választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
D - 7 Stuttgart 1, W erastr. 63.

Hogyan lehet előfizelni 
az Életünkre ?
A z É letünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg kívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z előfizetési díjat, m ely  
1975 január 1-től 
14.—- svájci frank,
vagy annak megfelelő más 
valuta, az illetékes m agyar 
lelkészeknek fizessük be.
Csak onnan forduljunk  
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy  valam i oknál fogva 
nem  terjesztője a lapnak.
Európán kívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
A z  előfizetés tengerentúlra is
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.
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Rövid
A Vatikán új Statisztikai É vkönyve  

szerint 1972-t alapul véve , a világon  683 
millió m egkeresztelt katolikus él, szá
m uk állandóan növekszik.

Európa 262 millió katolikusából Spa
nyolországban 98,9 %, Finnországban 
csak 0,1 % katolikus. Latinamerikában 
a lakosság 60,8 %-a, — Északameriká- 
ban 24,3%, — Afrikában pedig 11,6 
százalék. — A z arányszám Ázsiában a 
legkisebb, m indössze 2,3 %.

A z  angol BBC rádióállomás körkér
désének kiértékelése szerint Angliában 
csökkent az ateisták  száma. 11 évvel 
ezelőtt a m egkérdezettek 9 %-a vallotta 
m agát ateistának, m a m ár csak 6 %. A  
hívők közül 35 % nem Istenben hisz, 
hanem valam iféle felsőbb lényben, is
teni erőben. 14 % vasárnap rendszere
sen jár templomba, 10 % pedig szemé
lyes problém áit is a lelkésszel beszéli 
meg.

A z NSZK-ban az utóbbi 15 évben 125 
millió DM gyűlt össze a világ leprásai- 
nak megsegítésére. Szám uk jelenleg 20 
millió, további 100 millió szem élyt pe
dig a fertőzés veszé lye  fenyeget. A  be
tegség elleni küzdelem  támogatására 
1975 január 20-án, a Lepra Világnap al
kalm ával gyűjtést rendeznek az egész 
világon.

Az USA nem régen újjáválasztott kon
gresszusában 123 a katolikus képvise
lők száma. A statisztikai adatok szerint 
az ország történetében erre még nem 
volt példa. A katolikus képviselők így 
a kongresszus legerősebb frakcióját ké
pezik —• írja  az adatokat közlő lap.

Varsó m inden katolikus templomá
ban december első vasárnapján pász
torlevelet olvastak lel, am elyben  Wy- 
szynski kardinális tiltakozott amiatt, 
hogy a tőváros déli körzetében a ható
ságok m inden előzetes bejelentés nél
kül lerom boltak egy kápolnát. A  szá
zadfordulón épített kápolna Gialniow  
Szent Lászlónak, Varsó védőszentjének  
tiszteletére épült. A z eljárás — hangzik  
a körlevél — egyedülálló a lengyel 
egyház háború utáni történetében és 
durván sé^ti a püspökök és az egyház 
jogait.

A rgentínában tarto tta  10. V ilágkon
ferenciáját az UCIP, a Katolikus Sajtó- 
szövetség. 500 résztvevő v ita tta  meg 
az újságírói etika, a vallási, szociális és 
politikai m agatartás kérdéseit.

Keletberlinben és a DDR-ben jelen
leg 1,28 millió a katolikusok száma. A z  
1342 lelkészből 131 szerzetes, 99 pedig 
nediq nyugdíjas. A  szerzetesnők száma 
közel 2600.

hírek
A jeruzsálem i pátriárka jelentése 

szerint a Szentföldön csökkenőben van 
a keresztények száma. A pátriárka sze
rint ennek oka gazdasági, politikai és 
szociális okokban keresendő, ezért egy
re többen kivándorolnak az országból.

Augsburgban egy 70 éves nyugdíjas 
50 ezer DM-et tett le a Caritas-igazgató 
asztalára, azzal a kéréssel, hogy az ősz- 
szeget jutassa el az Indiában éhezők
nek. A  pénzt bankbetétjéről emelte le, 
amikor a Caritas révén az Indiában dú
ló éhínségről és nyomorról értesült.

A  Vatikáni Rádió nemrég közvetítet
te Kodály Orgona m iséjét. A nap fo
lyam án pedig részeleteket sugárzott a 
Ben Húr című film zenéjéből, am elynek 
szerzője szintén m agyar, Rózsa M iklós 
zeneszerző.

Fabiola belga királynét m egválasz
tották a Templeton alapítvány zsűri
tagjának. A z  alapítvány ún. vallási 
Nobel-díját eddig a többi között a hal
doklók angyala, Terézia anya és a tai- 
zei prior, Roger Schutz kapta meg. A  
kilenc zsűritag a világ m inden vallását 
képviseli. Fabiola királyné az alapít
vány katolikus tagja. Elődje egy hol
land miniszter-asszony volt, aki nemrég 
m egvált tisztségétől.

N yugatném etországbari a papi h iva
tások száma az elmúlt évhez viszonyít
va 18 %-kal emelkedett. Az egyházm e
gyei papság száma 20 ezer, a szerzetes 
papságé pedig 6 ezer. Az apostoli m un
kában 180 diakónus, 4 ezer szerzetes
testvér és 8 ezer szerzetesnő m unkál
kodik.

A  Szen tév alkalmából a Vatikáni 
Posta december 18-án új bélyeg-soro- 
zatot hozott forgalomba. A  sorozat 11 
értékből áll és 2,2 millió példányban  
kerül forgalomba.

A  boroszlói katedrális restaurálási 
m unkálatai 1980-ra fejeződnek be — 
jelen tette  nem rég egy lengyel napilap. 
A m unkálatok a háború befejezése óta 
folynak és bár a legm odernebb építé
szeti eszközökkel végzik őket, a ka ted
rális középkori jellegét szigorúan m eg
őrzik.

Bangla Deshben a legújabb felm éré
sek szerint közel 100 ezer ember vesz
tette életét éhínség következtében . A  
felállított 5 ezer segélyközpont nem  
elégséges arra, hogy az éhező lakossá
got élelmiszerrel ellássa. A z  illetékes  
m iniszter bejelentése szerint a helyzet 
csak akkor javulhat, ha időben m egér
kezik  a külföldről várt nagyobb gabo
naszállítmány, s ha a következő  termés 
az ország területén is gazdag lesz.

MINDSZENTY BÍBOROS KÖNYVE:

Esztergom 
a prímások városa

Sajtó alá rendezte Bíró Béla.
A  kötet 132 lapon és 40 illusztáció- 
val nyú jtja  Esztergom hiteles tör
ténetét alapításának ezredik évfor
dulója alakalmából.

A  k ö n y v  tudományos alapossága 
m ellett m indenki számára élvezetes  
olvasmány.

Európában a könyv ára 17.50 svájci 
frank vagy 100.—■ Schilling.

M egrendelhető:
1. Ungarische Buchdruckerei, 

Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen, Schweiz.

2. W. B. Dienst 8307 Effretikon, 
Schweiz, Postfach: 3621.

Az USA-ban és Kanadában a könyv 
ára 5.— USA-dollár.
M egrendelhető:

Sisters of Söcial Service,
440 Linwood Ave.,
Buffalo, N. Y. 14209.
USA.
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Az európai magyar 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 egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valuta 
Egyes szám ára: 0.80 svájci frank,

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatschrift für die ungarischen 
Katholiken in Európa
R edakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28
Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei
Sparkassa dér Administration
St. Gallen.
Bezugspreis jáhrlich: 14.— Sfr.

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


