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Gondolatok a kardinális 83. születésnapján
Bécsben a magyarok két ízben is köszön

tötték Mindszenty József bíborost 83. szü
letésnapján. Először a Pázmáneumban gyűl
tek köréje, ahol Beliczey Miklós intézett a 
Jubilánshoz megható, meleg szavakat. Már
cius 23-án pedig a neuwaldeggi lelkigya- 
korlatos házban Szőke Róbert tanácstag 
köszöntötte az egyházközség nevében.
M ély átérzéssel, de nagyon közvetlenül 
emlékezett arra a tömérdek küzdelemre és 
szenvedésre, amelyet az ország első főpap
ja hosszú életében hitéért és nemzetéért 
magára vett. Visszaidézte a háború utáni 
ádáz harcot, m elyet a kommunizmus kény- 
szerített rá az Egyházra s utalva az Emlék
iratokra, érintette az Andrássy-út borzal
mait és a különböző börtönök idegtépő ki
szolgáltatottságát.

Az egyházközség szónoka azután feltette 
a kérdést: Honnan merítette Mindszenty 
bíboros-prímás ehhez az emberfeletti küz
delemhez és mérhetetlen szenvedéshez az 
erőt? Es így foglalta össze a kérdésre adott 
választ: A bíborost Egyháza és hazája iránt 
érzett megingathatatlan szeretete tette ké
pessé a hősi helytállásra. Mindszenty bí
boros, mintegy jóváhagyva a szónok meg
állapítását, azt kérte, hogy imádkozzunk 
«Magyarországért és annak öreg szolgájá
ért*, mert akkor Isten tovább kíséri őt 
«nemzete iránti szeretetében».

És bennem közben az motoszkált, hogy 
a magyar történelem egy másik súlyos kor
szakában milyen óriási érdeme volt két 
korban előrehaladott hercegprímásnak ab
ban, hogy az ország a török alól feszaba- 
dult. Szelepcsényi prímás 88 éves volt, mi
kor jelentősen segítette 1863-ban Bécs fel
mentését s utódjának, a 93 éves Szécsenyi 
György prímásnak az ország újjáépítésében 
szerzett ragyogó érdemeit szinte nem is 
lehet szavakba önteni.

A történelmi fordulatok szoktak ismét- 
lődni. 1975-ben, a jobb időkbe vetett re
ménnyel, mondjuk és kívánjuk a bíboros 
születésnapján: Ad multos annos!

VECSEY JÓZSEF
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Felső kép: Mindszenty József bíboros szentmiséjét mondja a Neuwaldegg-i 
lelkigyakorlatos házban.

Alsó kép: A bíboros Szőke Róbert üdvözlő beszédét hallgatja.
(Zanin Árpád felvételei)
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Látni és
A  szem ünk pespektiv  rendező suga

raival hálózzuk be  és Vesszük birtokba  
a világot. Talán ezért kapta a va k  k ife 
jező elnevezését: világtalan, mert va 
lóban javarészétől m eg van fosztva. A  
tapintó érzéke igaz, hogy rendkívüli. 
Finom ujjaival végigcirógat az arcon s 
elképzeli magának annyira, hogy ha
sonló szobrot tud kinyom kodni a viasz
ból. De m i ez ahhoz a tündérm eséhez 
képest, ami körülveszi, amiről fogalma 
sincs és éppen ezért talán nem  is szen
ved annyira, m int mi gondoljuk. A  va- 
konszülöttről beszélek. Ha egyszerre  
csak látna: a naplem entét, a havasok  
fenségét, a kert s az ősz ezer színét — 
elragadtatott tapsra verné a kezét. La
kószobánk, a Föld varázslatos szépsége 
érdekes, hogy számunkra sokszor elko- 
pottá válik. Mi, akik látunk, nem  látjuk  
meg.

A  fiziológusnak a szem  csak egy sö
tétkamra, lencse és tükröző felület há
tul az idegmezőn. Csakhogy a látás nem  
magyarázható m eg egy passzív ténnyel, 
a külvilág együttes ráhatásaiból. A  ha
lo tt k iny ito tt szem ébe hiába világítunk  
elemlámpával. A  meglátáshoz a lélek  
mozdulása is szükséges: belülről való  
akció. M egérteni azt jelenti, hogy a 
szem ünk alkatrészeivel beivott lát
ványt m eg is ragadjuk. A  fölfogás a 
külső tárgy és az én együttes produk
tuma. A k i nem  akar tudni a külvilágról, 
a 10 ver ista festőre h iva tkozik , ak ik  
ugyanarról a témáról 10 féle  képet re
produkálnak. Igaz, hogy különböznek, 
de hasonlítanak, ami jele, hogy a fest
m ény a szem em  és a lá tvány közös 
eredm énye. A z  ész szem e rendezkezik, 
elhagy, kiem el, válogat. K ötve is van, 
de teremt és kitalál. A  grafikus rajzokat 
födöz föl m indenütt. A  festő  elé csak a 
színek omlanak. A  gyerek  rém eket sejt. 
Képzelődik az őrült. A  könyvben  elém- 
sorakozik egy csomó betű, de Magyar- 
ország történelm e játszódik előttem . 
Kergeti a szél a felhőket s fantáziám  
oroszlánná változtatja, majd bálnává s 
újból tevévé. A z  olajfák göcsörtös bo
szorkányok.

A  megszokás m egváltoztatja a hatást. 
A  mindennapok kegyetlen  gyilkosok. A  
fiatal pap első alkolommal megrendül, 
a huszadik tem etés már favágássá vá
lik. A  kántorral együtt a részvét szava
ik  csak üres sablonok. A  boncoló orvos
növendék hányingerrel küszködik, 
majd ebéd közben is azzal szórakoztat
ja társait, hogyan kotort bele a fö lvá
gott has beleibe. M ichelangelo Giudi-

meglátni
zioja láttára talán m ég a karomat is 
magam fölé rántottam elbújva a k isa j
tón: rám ne szakadjon az egész fal ka 
vargó alakjaival. A n n y i vezetés után  
hűvösen beszélek róla s irigylem  a V a
tikáni M úzeum ba először lépők m eg
rökönyödését, am ely számomra örökre  
elveszett.

Érdekes élm ény a repülőtér váróter
mében háttal a falnak dőlve lesni az 
összetalálkozók örömét. A  férj félévi 
m unka után az újdonság öröm ével ad 
puszit az otthon hagyott asszonyának. 
A  6 éves k isfiú  ficánkolva nyargalász, 
akárcsak a póniló. A  széplány egyre  
á - á - zik, könnyezik, meghatódott. A  
vőlegény alig érinti jegyesét: a szűzi 
hamvasság a szilván és érzékeinkben  
egykén t köteleznek.

A  rövidlátónak hiába mutogatod a 
Lidón a látóhatár mögül fölágaskodó  
hajóárbócot. A  távolba-látónak m eg hi
ába gyöm öszölöd kezébe a szabadságod 
fényképeit: a szem e túlhord rajtuk. A z  
alacsony hiába ágaskodik, nem  tud gyö
nyörködni a katonai parádén. A  hóri- 
horgasnak le ke ll guggolni, hogy be- 
kukocskálhasson a kulcslyukon. A  lé 
leknek  is lehetnek szemhibái:

A  bölcselő elvontságra hajló agyával 
kitalált ideákat tologat, kever, össze
kapcsol. G yönyörködik bennük, m int a 
kulisszákban. A  kísérletező tudós v i
szont k ineveti, m int az a gyerek, ame
ly ik  orrába dugja az ujját, hogy bősz- 
szantsa ve le  a nagymamáját. Ez legföl
jebb föltételesből indul ki, de bizonyít, 
majd tagad, majd ellenpróbát alkalmaz. 
Igaz: a faktum ok ellen nincs appelláta. 
De m égiscsak száraznak érezzük, va
lami h iányzik  ebben az okoskodásban  
is.

A

A  szem lélődök, elm élkedők a klauzu- 
rában és csendben nézik  azokat a dol
gokat, am iket nem lehet látni és beszél
nek  olyasmikről, am iket nem  lehet k i
mondani. Senki se állíthatja, hogy nem  
igaz. N yugatiak föltaláltuk a gépeket, 
ke le tiek  az imdáságot és azt m ondják, 
az igazi imdáság: hallgatni. Ha az Egy
ház elveszíti, föladná a kontem pláló  
szerzeteseket, akkor visszavonuló had
sereggé válik, am elyik eldobálja feg y 
vereit és a generálisok béke proklamá- 
cióit szorongatja. A z  ember emberebb 
ember, amikor hallgatja a csendet, a 
saját csendjét. Figyel a szavakra, ame
lyekn ek  nincs hangjuk és nem  tudja, 
honnét jönnek. N ézi a dolgokat, amik  
nem  látszanak és nem  tudni, hol van
nak. Ezekben a pillanatokban vá lik  az

ember fény lővé  és átlátszóvá, mert az 
emberben a gyalogutak porával együtt 
benne van a Sirius fénye  is. Ha valaki
nek  úgy tetszik, hiheti, hogy az orangu
tántól szárm azik, vagy az Isten sárból 
és leheletéből alkotta. Senki se bizo
nyíthatja  be kísérletileg, amint szétvá
lasztjuk a vízből az oxigént a hidrogén
től. A z  ember az Istennek rokona, de 
rokona a m ajom nak is. A z  emberben 
m inden benne van  — de m égse Isten és 
se nem  gorilla. Ezek a némán térdeplők  
hirdetik, hogy az ember több a k u tyá 
nál, nem csak protoplazma, statisztika, 
2 x 2 .  Van benne mindig egy kiszám ít
hatatlan, am ely szerencsés esetben  
megrendíti még azt a fiatalt is, aki úgy  
látszik, nem  édesanyától, hanem a ver
senyautóból született. Egyszeresük le
veszi kalapját és tágrameredt szem m el 
hallgatódzik, m int aki jelenést vár és 
m eg akarja látni az Istent.

Azért kérte a pápa a m űvészek  segít
ségét, mert azok is töm ényebben látnak. 
Kinéz a költő  az ablakon a lengő szo
morúfűzfára s foga közt mormog: zöld  
polip. A  szobrász a tengerparton hul
lám verte tuskót talál. Kertjében beton
tömbre állítja a rönköt, m ely Cimabuc 
Krisztusával felér. M ichelangelot a szo
morú leányarc a Piétára inspirálja. A  
szürrealisták és m etafizikus festők  a lé
lek  rejtelm eihez nyúlnak. Évszázadokon  
át m űvészek  álltak a papok rendelke
zésére kimondani azt, amiben azoknak  
is elakadt a szavuk.

A  Jézus használta hasonlatot, akinek  
füle van, hallja meg, megtoldhatjuk: 
akinek szem e van, lássa meg. N agyon  
jól tudta, hogy a hegyibeszédet hallga
tó m ezítlábasok nem  egyform án értik. 
K ülönféleképp reagáltak meghívására  
a lompos ifjú, akit bár m egszeretett, de 
az mégis fáradtan tovább állt — és Lévi, 
aki a jöjj-re a pénz éhségének lázából 
szegődött a nyomába. M it látott m eg ez 
és mit nem  amaz. M i az a vízió, ami a 
bűnös asszonynak erőt adott a tiszta
ságra s hogy kövesse  egészen a kereszt
fáig. Hol hom ályosodhatott el a kép  a 
csalódott tudósnak s mi keseríte tte  si
ránkozásra a tagadó Pétert. Pál beleva
ku lt a lénybe. István király arca a k o 
ronázó paláston az Isten országába néz. 
Elszégyenli magát a bájos, lesütött sze
mű Erzsébet a rózsái között. Kis Szent 
Teréz a m osolygó jajong, ha lakúit a 
látomása.

A  h ívőnek  a term észet a legnagyobb  
argumentum vállalkozásához. A  cson
tos halál vigyora m ögött életet vár. A  
gonosz emberben a szeretette  éhes ja j
kiáltás érződik ki. A  szen tek tekin teté
ben mindig m eglelhető a jel, nemcsak
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Dr. László István püspök
a felsőausztriai magyarok között

Jeanne d' Arc-ében, hanem v a la m e n 
nyiében, am ely h iányzik  a szatócséból, 
aki apró-pénzeiből sohase néz föl. De a 
nagyvonalú fö lényesé se akad bele a 
term észetíölöttibe.

Érdekes belekeveredni a mozivitába  
a Jézus Krisztus superstár vetítése  után. 
A  karthauzi szentségtörésnek tartaná. 
Sokan otthagyják botránkozva. M ások 
isszák a zenéjét. A  kishugom  könyör- 
gött: ne m enjünk még. Talán ez a h e ly t
álló kritika: akárm ilyen elrajzolt is, fu 
rán beállított, önkényesen szem elvé- 
nyezett, mégis, am iként a nap m elegé
ből való á tté te lek  útján a villanykörte  
fénye, úgy a Superstár feje  fölött is 
meg-megcsillan az evangélium  fénye. 
Sajnos, manapság az ateista film rende
ző olykor többet sejt meg Jézusról, mint 
az unott, raffinált teológus. Igaza van  
annak a templomát átrendező papnak, 
aki az olvasóállványra összetört márvá
nyokból akarja a Krisztus-fejet odace
m entezni, szem léltetendő: csak töredé
kesen látunk.

K ereszténységünk ezen áll vagy bu
kik: hogyan ism erjük m eg alapítónkat. 
M ennyi k ö n yv  jelen ik  meg ma Kriszto- 
lógiáról, hogy m élyebben tudjunk róla. 
N ecsak az elem iiskolás ism ereti fokán. 
N e maradjon csak Jézuska, hanem  nő
jön a felnőtt ember Krisztusává. A zt 
persze mindig megtarthatnám velem  
járó talizmánként, hogy nevére m egdo
bogjon a szívem  azzal a hittel, amikor 
még könnyekre  tudott fakasztani.

Em lítsük ide a szerelm esek látásmód
ját is. M it láthat m eg a fiú a lány m o
solyában, hogy meglátni és m egszeret
ni egy pillanat m űve volt. N ekem  szür
ke  kis arc, neki álmatlanságot okozó  
végzet. M ennyire különbözik a hűvös, 
általános szeretettől, am ellyel m inden
k i kö teles embertársa iránt. Ez akara
tom kötelező  rám kényszerítése, amaz 
rózsaszínű fén yéve l gyú jt és m egvilá
gosít. A z  É nekek éneke a lélek  és Isten  
viszonyára is szól.

Széthidegült házastársak közö tt a leg
borzasztóbb az undor. Egymás m ellett 
feküdni utálattal. R etten , akiket vala
m ikor a boldogító szerelem  m elegített, 
m ost jéghegyek  fagyának derm edtségé
vel szólnak és válaszolnak. A  szeretet, 
am elyben pluszként csillámlott a szere
lem  is, az extázis gyűlöletté  ellentéte
sült. A  h iteveszte ttek  lelkiállapota, a 
sötétség éjszakája ez.

És én keresem -e, vagy megláttam-e 
már, aki a Sorsom?

PROKOP PÉTER

1975 február 22- és 23-án Dr. László 
István, eisenstadti püspök, a magyar lel
kipásztorok apostoli vizitátora, k é t  na
pos látogatásra érkezett Felsőausztriá- 
ba. — M int ismeretes, Felsőausztriának 
közel egy évig  nem  volt magyar lelki- 
pásztora, és ez igen nehéz helyze t elé 
állította az ott szórványban élő közel 
2200 főből álló magyarságot, akik  közül 
kb. 600 vendégm unkás különböző or

szágokból. László püspök úr hét hónap
pal ezelőtt új magyar lelkipásztort kü l
dött Linzbe, Dr. K erny Géza hittanár 
szem élyében, aki megpróbálta ism ét 
összehozni a széteső félben lévő nyájat. 
M ost, m int a m agyarok közvetlen  ausz
triai főpásztora, maga a püspök is m eg
látogatta híveit. Fogadására nagy lelke
sedéssel készü ltek  fel a felsőausztriai 
magyarok.

Február 22-én, szombaton délután, a 
80. sz. linzi «Arpád» cserkészcsapat tag
jai adtak 1 órás műsort a magas vendég  
tiszteletére, m elyen összegyűltek a ma
gyarság képviselő i is. Ft. Dr. Balogh 
Vince püspöki tanácsos üdvözlő szavai 
után Kiss M ihály cserkészparancsnok 
üdvözölte a püspök urat, s egyben cser
készei nevében  köszönetét mondott az 
eddigi támogatásért. A  cserkészm űsor 
keretébe nnagyon tetszetősek vo ltak a 
«kicsik tánca», a Virágéknál ég a világ; 
a «krumlilevestánc», a «kanásztánc» és 
a kicsik  előadásában a «Falu végin  van  
egy ház». M ajd M áthé A ttila  90 m éteres 
színes hangosfilmet m utatott be az 1973 
évi helfenbergi csapattáborról, m ely

jó  benyom ást tett a jelenlévőkre, egy  
kis csapat jól végzett munkájáról. A z  
ünnepség Dr. Kerny atya köszönetével 
és László püspök úr zárószavaival ért 
véget.

Február 23-án, vasárnap reggel 9 óra
kor W elsben ünnepi szentm isét celeb
rált a püspök úr, ahol W els és a kör
n y é k  magyarsága szép számmal jelent 
meg. M ajd fél 11 órakor Linzben volt

ünnepi szentmise, ahol a cserkészcsapat 
adott díszőrséget a püspöki miséhez. 
Délben H egyi Lucia, tartományi főnök
nővér látta ebéden vendégül a püspök  
urat, ahol m egjelen tek a felsőausztriai 
magyarság m eghívott képviselői is. A  
cserkészleányvezetők magyaros öltö
zetben seg íte ttek  nagy szorgalommal a 
nővéreknek, az ebéd felszolgálásánál. 
A  pohárköszöntők végén a püspök úr 
mondott köszönetét m indenkinek, akik  
a felsőausztriai magyarság összefogásá
ért dolgoznak. Külön köszönetét fejezte  
k i a cserkészcsapat vezető inek, akik  
négy év  óta fáradhatatlanul dolgoznak  
azon, hogy jellem es magyar ifjúságot 
neveljenek. A  magyar n y e lv  gyakorlá
sát és ápolását fontos feladatnak tartja, 
mert ő maga is ennek köszönheti azt, 
hogy még ma is tud magyarul beszélni.

Dr. László István püspök úr látogatá
sa alkalmával is bebizonyította  a felső
ausztriai magyarság, hogy szép össze
fogással lehet m ég ma is jó  m unkát 
végezni.

KISS M IH ÁLY

A  püspök úr m ellett a welsi plébános és a Szent Margit 
O tthon és a magyar tartomány főnöknője-, az álló sorban 
a linzi 80. sz. «Árpád» cserkészcsapat leányvezetői láthatók.
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Hit és babona
Több m agyar hívem  panaszkodott az 

utóbbi időben amiatt, hogy elárasszák 
őket különböző helyekről és források
ból az ún. «Szent Antal lánca» néven 
ism ert iratokkal, felszólítva őket, hogy 
sokszorosítsák a szöveget s küldjék el 
más 20 különböző címre, akkor szeren
cse fogja őket érni. Aki ezt m eg nem 
teszi, annak viszont kellem etlen m egle
petéssel kell számolnia. Nem hiányoz
nak a példák sem annak illusztrálására, 
hogy ki m ennyit nyert lottón, vagy e- 
gyéb úton, ha a felszólítást követte, s 
m ilyen szerencsétlenség áldozatai le t
tek azok, akik elég m erészek voltak  a 
szerencsét kínáló alkalm at elm ulaszta
ni, vagy könnyelm űen venni. Külön fi
gyelm eztetés h ív ja  fel az olvasót végül 
arra, hogy a boríték jobb sarkába ezt 
a négy betűt kell írni: S.P.Q.R.

Talán nem kell azt külön hangsúlyoz
ni, hogy itt közönséges babonával van 
dolgunk, m ely különösen a hitetlenség 
korában szokott burjánzani, s e m egál
lapítással a dolog fölött napirendre té r
hetnénk, ha ez a lelki epidém ia annyi
ra meg nem fertőzte volna a lelkeket. 
M ert mit is akarnak a naiv  terjesztők 
a még naivabb követőikkel együtt? 
Pénzt keresni, vagyonhoz jutni, m int 
korunk annyi embere: lehetőleg minél 
kevesebb befektetéssel minél többet 
keresni! Itt azonban a babona éppen 
abban van, hogy m unka nélkül, némi 
hókusz-pókuszra várja  az illető az Is
ten-áldást! A buzgó m ásolóknak bizo
nyára  sejtelm ük sincs arról, hogy a fent 
jelzett négy betű—  S-P-Q-R. — annyit 
jelent, m int «Senatus Populusque Ro- 
manus», azaz: a 'római szenátus és nép’.
— V árhatja  józan ember ilyen jelszótól 
a szerencséjét?

M ár Tertullián, a híres apologéta, 
m egm ondotta a harm adik században, 
hogy «anima hum ana naturaliter chri- 
stiana», vagyis «az emberi lélek term é
szeténél fogva keresztény* s ezért kiirt- 
hatatlan  vágy él benne a vallási igaz
ságok után, ugyannyira, hogy ha helyes 
ism eretekre nem te tt vagy nem tehetett 
szert, akkor u tat enged leikéhez a fél
igazságoknak, sokszor babonás szoká
soknak is, m elyek persze kielégíteni 
nem tudják, de a lelki éhséget némileg 
csillapítják. O lyan formán van ez, m int 
m ikor a beteg narkotikus szereket hasz
nál fájdalm ai csillapítására, vagy  m á
moros állapot előidézésére. A  betegség 
ezáltal ugyan nem múlik el, sőt az ópi
um gyakoribb használata veszedelm es 
szokássá fajul, az ember rabjává, végül 
áldozatává válik, de pillanatnyilag azt 
a benyom ást kelti, m intha gyógyírt 
használt volna.

A  b a b o n a  is ilyen narkotikus, be
teges tünet, m ely m ögött hitetlenség, 
szánalom ram éltó tudatlanság, korcs 
vallási élet, gépies vagy  közömbös val
lási lelkület húzódik meg. Ez az oka 
annak, hogy a babonaság akkor burján
zik a legbujábban, am ikor a civilizált 
em beriség az Isten-hitben m egfogyat
kozik és m egrokkan. Az a kultúrem ber, 
aki mosolyog a vallás fölött, talán  ép
pen különleges félelemmel gondol a 
13-as számra, péntekre vagy egyházi 
szem élyekkel való találkozásra; ezzel 
szemben különös szerencsének ta rtja  a 
szerencsepatkót, a kém ényseprővel v a 
ló találkozást, különféle talizm ánok 
használatát s szinte autom atikusan ko
pogja le az asztal alatt szerencséjét. 
Mindez végeredm ényképpen abból m a
gyarázandó, hogy a lélek igénye fölöt
tünk álló, m agasabbrendű lények segít
ségére valam i form ában kikivánkozik. 
Ezekre vonatkozik Pascal m egjegyzése: 
«A hitetlenek a leghiszékenyebbek.» 
Mily veszedelm es lelki állapot ez, le
gyen elég csak az ú jkor egyik legna
gyobb szentjének, V ienney Szent J á 
nosnak vélem ényére utalni, aki nem 
habozik kijelenteni: A vallási tudatlan
ság az a bűn, mely több em bert dönt a 
kárhozatba, m int a többi bűnök együtt
véve! Ez a v é t k e s  tudatlanság abban 
áll, hogy sok ember m ereven elzárkó
zik, sőt m enekül a vallási igazságok 
elől — amit a ném et «Angst von Gott»- 
nak nevez —, nem akarja őket köze
lebbről megismerni, nehogy a belőlük 
adódó következtetéseket — a h it és 
parancsok szerint való élés kötelessé
gét — le kelljen  vonnia. Innen van  a 
m odern élet elpogányosodását annyira 
jellemző bűnök sokasága: a vasárnap 
m egszentségtelenítése m isem ulasztás
sal vagy köznapi m unka végzésével, a 
a szem érem érzetből való kivetkőzés, az 
élvezet hajszolása az élet m inden vona
lán s az igaz Isten helyébe a testkultusz, 
az anyag és a pénz bálványának ü lte
tése. Ha pedig az ember nem akar Isten
ről tudni, akkor ne csodálkozzunk azon, 
hogy Isten az em beriségnek oly hosszú 
próbaidőt szabott s szent haragja  bün
tető vesszőjét annyiszor m egsuhogtatja 
fölöttünk.

Mind e bajok ellen egyetlen  orvos
szert ajánlhatunk csak: visszatérni a 
krisztusi h it világosságához és a krisz
tusi hitből fakadó életelvekhez!  «Hit 
nélkül lehetetlen  tetszeni Istennek* — 
m ondja a nem zetek nagy apostola 
(Zsid. 11, 6.). Jézus legutolsó intelm e 
m ennybem enetele előtt szintén erre az 
alapvető igazságra vonatkozik: «Aki 
hisz, üdvözül, aki nem hisz elkárhozik.*

(Mk. 16, 16.) S hogy m inden félreértést 
kiküszöböljön, m egjelöli ennek a hitnek 
az ú tjá t is, m ikor kijelenti: «Senki sem 
ju t az Atyához, csakis énáltalam!* 
(Jn. 14, 6.) Csak ennek a csonkítatlan 
hitnek birtokában érhetjük  el örök cé
lunkat s em elkedhetünk föl istenfiúi 
m ivoltunk magas piedesztáljára, m elyet 
Isten m aga jelö lt ki szám unkra, s Car- 
lyle így fejezett ki: «Csak m ikor hinni 
tudtam, éreztem  igazán, hogy ember 
vagyok!* O lyan ember, akit egy egész 
világ választ el a többi em bertípustól: 
a h itetlen  m odern pogány tói, a majom- 
és szovjet-em bertől, a m aterialistától és 
a látszat-kereszténytől.

Hogy az igazi embertípust, akinek lei
kébe Krisztus képe van kitörölhetetlen  
vonásokkal bevésve, önm agunkban k i
alakíthassuk, őszintén tanulm ányoz
nunk ke ll h itünket s lelkünk éhes szán
tóföldjébe az evangélium  igazság-mag- 
vait kell vetnünk; különben ham ar fel
tetszik a gaz: babona, féligazságok, fél
kereszténység. De nem csak tanulm á
nyozni kell hitünk igazságait, hanem  
azokat annyira sajátunkká kell ten
nünk, hogy felszívódjanak szívünkbe, 
vérünkbe, lelkűnkbe s valósággal má
sodik term észetünkké váljanak. Csak 
ilyen izig-vérig keresztények  fogják di
adalra vinni Krisztus zászlaját a mai v i
lágnézeti harcok döntő küzdelm ében 
és pedig annál előbb, minél több élvo
nalbeli, egész embert jelentő  keresztény 
harcosunk lesz.

Tehát, Kedves M agyar Testvér, nem 
lavina-im ádságok terjesztésével, azaz 
babonával, alapozod meg szerencsédet 
s fogod a jövőt felépítő boldog em berek 
társadalm át szaporítani, hanem  azzal, 
h a a K a t e k i z m u s  tartalm át jól m eg
tanultad s annak terjesztésére vállalko
zol. A kkor ra jtad  is beteljesül az Evan
gélium ígérete: «Keressétek először az 
Isten országát és az Ö igazságát, s m in
den egyéb hozzáadatik nektek!*

VECSEY LAJOS

MAGYAR NŐVÉREK EURÓPAI 
LELKIGYAKORLATA

Ideje:
1975 július 1 és 10. között.

Helye:
Villers-la-Ville-ben Brüsszeltől 40 km- 
re (jó vonat összeköttetés), az örök
im ádók lelkigyakorlatos házában. 

Jelentkezés:
Június 20-ig bezárólag P.M atyasovich  
Henriknél, Blijde Inkomst Strasse 18, 
B - 3000 Leuven, vagy Rácz Marianna 
nővérnél, Bloemendalstr. 30, Vaals (L) 
Nederland.
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Wisinszky bírálta a Vatikán és Varsó tárgyalásait
Ha a V atikán m egbízottja V arsóba 

érkezik, elvárjuk  tőle, hogy a korm ány 
képviselőivel ne csak a világbékéről és 
az éhínségről tárgyaljon — m ondotta 
a lengyel prímás — hanem  elsősorban 
a lengyel egyház problém áiról. A  len
gyel hivatalos jelen tés — folytatta  W i
sinszky — a varsói tárgyalások után  
úgy szólt, hogy a külügym iniszter és 
helyettese, illetve az Egyházügyi H iva
tal vezetője eszm ecserét fo ly tattak  Lui- 
gi Poggi érsek vatikáni megbízottal. A 
tárgyalás központjában a nemzetközi 
problém ák, m int például a béke és az 
éhínség elleni küzdelem  álltak. Nem 
m intha ezek a kérdések nem lennének 
fontosak és nem tartoznának a h ivata
los tárgyalások tém akörébe. De amikor 
a V atikán képviselője V arsóban tá r 
gyal az állam hivatalos szerveivel, ak
kor a lengyel katolikusok elvárják, 
hogy az őket érintő problém ákat v itas
sák meg. Ilyen problém ák — m ondotta 
W isinszky bíboros márc. 16-án a v a r
sói szent M ihály templomban össze- 
s'ereglett hívek ezrei előtt — az új tem p
lomok építéséhez szükséges engedélyek 
m egadása, továbbá az iskolai h itok ta
tás, a fiatalok vallásos nevelésének biz
tosítása. A  katolikusok ellen érvényben 
lévő sokféle diszkrimináció, hátrányos 
m egkülönböztetés m egszüntetése, az al
kotm ányban biztosított jogok gyakor
lati érvényesítése és így tovább. A len
gyel prímás hozzátette még, a püspöki 
kar ragaszkodik hozzá, hogy a m egüre
sedett püspöki székek betöltésére k i
választott jelö ltjeit a korm ányzattól 
függetlenül terjeszthesse fel Rómába.

Ne higyjetek a politikai propagandának

W isinszky figyelm eztette továbbá a 
katolikusokat, ne higyjenek a politikai 
gyűléseken és összejöveteleken terjesz
te tt híreknek, m elyek szerint Varsó és 
a V atikán m indent megtesz annak érde
kében, hogy rendezze viszonyát, de a 
püspöki kar ellensége a norm alizálás
nak. Ez nem igaz, hangoztatta W isinsz
ky. A püspöki k a r nem akarja  az állam 
és egyház közti feszültséget. M eg akar
ja  oldani a problém ákat. Éppen ezért 
ragaszkodik hozzá, hogy ezeket az ille
tékes felek m egvitassák. A lengyel k a 
tolikus egyház — folytatta  a bíboros
prímás — nem tart igényt semmiféle 
kiváltságra. Nincs szüksége arra, hogy 
az állam anyagilag tám ogassa. Nem 
akar állami k itün tetéseket sem. De ra
gaszkodik hozzá, hogy adják meg az 
egyháznak a szabadságot, hogy zavar
talanul hirdethesse az evangélium ot és 
szolgálja a lengyel népet.

Mikrofonok a püspökségen

Poggi lengyelországi látogatása ösz- 
szeesett a Prmyzli-i botrány kirobba
násával. Az itteni püspökségen véle t
lenül ezekben a napokban fedezték fel 
a titkos lehallgatókat. Az egyházm egye 
főpásztora körlevelet adott ki, am elyet 
a püspökség m inden tem plom ában fel
olvastak. H angoztatta: a titkos lehall
gatók nem növelik az állammal szem
beni bizalmat és nem segítik a feszült
ség csökkentését, a problém ák m egol
dását. A püspökség szóvivője az érdek
lődőknek azt válaszolta, valószínű, 
hogy a titkos lehallgatókat m integy 10 
évvel ezelőtt szerelték fel, amikor m eg
jav íto tták  a központi fűtést.

Miért követeli W isinszky, hogy a püspök
jelölteket közvetlenül terjesszék fel Ró
mába?

M ert Casaroli érsek 1964-ben, amikor 
Budapesten aláírta  a részleges m egálla
podást, nem gondolt arra, hogy ennek 
m ilyen káros következm énye lehet a 
többi egyházra is. A budapesti m egálla
podással ugyanis a V atikán m egbízott
ja  kikapcsolta keleti politikájából a h it
valló, szenvedő egyházat, és elindította 
a dialogizáló egyház felépítését. Ez azt 
jelenti, hogy Casaroli érseknek nem az 
volt a gondja, hogy a tárgyalások fel
tételeként kiszabadítsa a börtönben lé
vő papokat és az in ternált illetve házi
őrizetben tarto tt püspököket. Erre gon
dolni sem lehetett akkor — m ondják 
talán egyesek — hiszen örülni kellett 
annak, hogy a kom munisták egyáltalán 
hajlandók a V atikánnal tárgyalni. 
M ennyire téves ez az elképzelés, m u
tatja  N yugatném etország példája. A le
győzött N yugatném etország kancellár
ja, A denauer M oszkva kívánságára il
letve m eghívására utazott a Szovjetu
nióba tárgyalni — hasonlóan, mint Ca
saroli is Budapest m eghívására lépte át 
a vasfüggönyt M agyarországra — de 
A denauer első feladatának a foglyok 
kiszabadítását tek in tette  és haza is 
hozta a tárgyalások során háborús bű
nösöknek kikiálto tt hadifoglyokat. A 
V atikán m egbízottja viszont eltekintett 
a foglyoktól és talán  így is kifejezte, 
amire a kom munisták vártak, hogy a 
m eghurcoltatást és szenvedést vállaló 
hitvalló egyháztól függetlenül új egy
házpolitika alapjait óhajtja  lerakni a 
vasfüggöny mögötti országokban. Bele
egyezett abba, hogy a püspökjelölteket 
a korm ányzattal egyetértésben válogas
sák ki.

V arsóban akkor m ár más egyházpo
litikát alakíto tt ki W isinszky a püspöki

karral egyetértésben. 1956 decem beré
ben m egállapodást kötött Gomulkával, 
m elynek értelm ében a püspökjelölteket 
a lengyel püspöki kar válogatja  ki. A 
neveket közli a korm ányzattal és en
nek három  hónap áll rendelkezésére 
esetleges kifogásait m egtenni. Ha v i
szont kifogása akad egyik-m ásik jelölt 
ellen, meg kell indokolnia és a püspöki 
kar képviselőivel meg kell vitatnia. A 
korm ányzat eddig nem tudott elfogad
ható kifogást emelni a jelö ltek  ellen. 
Három hónap m últán a püspöki kar je 
lö ltjeit az egyház törvényeinek megfe
lelően Róma nevezte ki.

Varsó változtat eddigi magatartásán

Egy éve üresedett meg a boroszlói 
érseki szék. Kominek bíboros-érsek 
m eghalt. Röviddel utána m eghalt a lub- 
lini m egyéspüspök is. A lengyel püs
pöki kar kiválogatta  jelöltjeit, de Varsó 
indokolás nélkül visszautasította. Azt 
akarja, hogy a lengyel kom munista kor
m ányzat közvetlenül tárgyaljon a V a
tikánnal a m egüresedett püspöki székek, 
betöltéséről, úgy mint M agyarországon. 
Ennek az lenne az eredm énye, hogy a 
lengyel püspöki kar eddigi egységét 
veszélyeztetnék. A kom munista kor
m ány nyilván nem fogadna el olyan 
jelö lteket a püspöki székekbe, akik 
m indenben ragaszkodnának a püspöki 
kar egységéhez.

Ha Lengyelországban sikerül a kor
m ányzatnak visszalépnie az 1956-os 
m egállapodástól és a budapesti formulát 
bevezetnie, ez veszélyezteti az eddigi 
lengyel egyházpolitikát is. Eddig ugya
nis a lengyel püspöki kar W isinszkyvel 
az élen úgy alakíto tta  ki a m aga egy
házpolitikáját, a V atikántól függetle
nül, hogy egyszerre defenzív és offen
zív. Defenzív, am ennyiben m inden az 
egyház ellen irányuló gazságot azonnal 
szóvá tesz és tiltakozik ellene. Offen
zív, am ennyiben követeli az emberi 
m éltóság, illetve az alkotm ányban biz
tosított jogok m aradéktalan tiszteletben 
tartásá t a m indennapi életben. Eddig 
semmi jelé t nem láttuk annak, hogy ez 
az egyszerre defenzív és offenzív poli
tika m egnyerte volna a V atikán tetszé
sét. Az eddigi jelek  szerint az a be
nyomásunk, hogy a vatikáni keleti po
litika irányítói úgy vélik, a kommunista 
korm ányzatok gazságai elleni tiltako
zás, az alkotm ányban biztosított jogok 
hangos követelése zavarja  a dialógust. 
Mgr. Poggi lengyelországi látogatásá
nak következm ényei m utatnak majd rá 
a tényleges helyzetre.

FÁBIÁN KÁRO LY
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Holbauer Szent Kelemen magyar kapcsolatai
A m orvaországi péksegédből a re- 

dem ptorista-rend alpokontúli ált. rend- 
főnökhelyettesévé, m ajd Bécs apostolá
vá lett újkori szent (1754-1820) é le tú tjá t 
a maihoz hasonló szellemi és világnéze
ti válság tünetei nehezítették. 15 éves 
korától kezdve kem ény m unkával sze
rezte meg a tanuláshoz szükséges költ
ségeket. 1779 és 1784 között teológiát 
tanult a bécsi egyetemen, ahol —erköl
csi bátorságára és mély hitére jellem 
zően — előadás közben egyik «fölvilá- 
gosult» pap-professzorát ilyen b írá lat
tal illette: «Az, amit most mondott, Pro
fesszor úr, nem tartható  katolikus tan í
tásnak!*

1786 óta V arsóban működik, ahonnan 
a francia uralom  u tasítja  ki, m ajd Ba
jorországba kerül és 1808-ban végleg 
Bécsbe költözik, hogy hősies önlegyő
zéssel az életszentség m agaslatára e- 
melkedve, a közömbössé lett császár- 
város valláserkölcsi m egújításán fára
dozzék. 1909-ben történt szenttéavatá
sát követően, 1914 óta — szt. Lipöt osz-

Károly nevű báty ja  a török elleni 
katonáskodás, m ajd a békekötés után 
a Bánátban levő Szentandrás községben 
telepedett le, utódai még a múlt század 
végén is ott éltek  s a nagyszülők elbe
széléséből ism erték rokonuk, Kelemen 
példás papi tevékeységét. Kassa kör
nyékén szintén éltek  rokonai, Borbála 
nővére után. Hofbauer szem élyesen is 
já r t hazánk földjén: három  ízben tette  
meg gyalog zarándokútját a Bécstől 70 
km-re fekvő régi m agyarországi búcsú- 
járóhelyre, Sasvárra, a 16. században 
gr. Czobor Imre és neje fogadalma alap
ján  létesült és később pálosoktól gon
dozott, kedvelt kegyhelyre.

Bécsi m űködése során több előkelő 
hazánkfia is szívesen hallgatta m eggyő
ző erejű  szentbeszédeit és kereste  föl 
gyóntatószékét az orsolya-nővérek 
templomában, am elynek haláláig igaz
gatója volt. A Pázmáneum akkori pap
növendékei nagyobb ünnepeken itt se
gédkeztek az istentiszteletek fényének 
emelésére, de egyúttal közvetlen tanúi 
is lehettek  a szentéletű pap őszinte áhí
tatának.

H ofbauernek igaz és őszinte tisztelő
je volt nejével együtt gróf Széchenyi 
Ferenc is, a M agyar Nemzeti Múzeum 
s a róla elnevezett könyvtár alapítója, 
akit szentünk a szabadkőm űvességből 
hozott vissza az Egyházba és nevelt hit-

trák  őrgróf m ellett — Bécs védőszent
jekén t tisztelik. Ném et és osztrák föl
dön m árcius 15-én ünnepük emlékét.

Üjszerű lelkipásztori módszerei (csa
ládlátogatás, fokozott betegpasztoráció, 
vallási esték, előadások, kölcsönkönyv- 
tár, újságkiadás) bár nagy hatással vo l
tak  a népre, egyetem i diákokra, tudós 
körökre, konvertitákra  és biztosították 
tekintélyét pápai udvarban és nunci- 
usoknál, sőt egyházi kérdésekben még 
a bécsi kongresszus (1814-15) katolikus 
érzésű tényezőinél is, de ugyanúgy h ív 
ták  ki ellene egyháziatlan körök ellen
szenvét. A  rendőrség felsőbb u tasításra  
szigorúan figyelte szentbeszédeit. A  je 
zsuitából bécsi érsekké lett Hohenw art 
és széleskörű népszerűsége m egvédte 
őt nagyobb zaklatásoktól. Főúri körök
ben is lelkesedtek érte. Papi buzgósá- 
gának eredm ényei különösen akkor 
váltak  érezhetőkké, amikor a szabad
kőm űvesség és az Egyházzal nem törő
dő, liberális katolikusok ellen vívta 
harcát.

ben erős, példáséletű katolikussá. A 
magas közéleti tisztségeket viselt főúr 
ugyanis 1810-ben m eggyöngült látására 
h ivatkozva lemond állásáról és család
jával Bécsben telepedik le. így kerül 
kapcsolatba Hoíbauerrel és kő iével, a- 
m elynek tagjai Széchenyinek legmeg- 
hittebb barátai lesznek és gyakori ven 
dégei a Széchenyi háznak is. A gyanak
vó titkosrendőrség m ár veszedelm es és 
felforgató klub után szimatol a palo tá
ban. Pedig célkitűzésük — a romanti- 
cizmusnak is elnevezett eszmevilág ér
telm ében — csak tudatos visszatérés a

A bécsi kör lelke és szellemi vezére 
kétségtelenül Hofbauer Kelemen, de 
benne a m agyar gróf szerepe is döntő
jelentőségű: az ő tekintélye óvta meg 
a kört a rendőrség zaklatásától és mivel 
Széchenyi pazar bőkezűséggel tám o
gatta  H ofbauerék m inden vállalkozását. 
A bécsi katolikus kölcsönkönyvtárnak 
ezerszám ra adja a könyveket, de kész
pénzben is jelentős összegeket ju tta t a 
könyvtár részére. Laikus létére egész
ségesszellem ű aszketikus és vallásos k i
adványok, folyóiratok m egjelentetésére 
nem sajnál anyagi á ldozato t

A Hofbauer-kör Széchenyi tám ogatá
sával még világegyházi problém ák el
döntésébe is hathatósan beleszól. Egyik

keresztény középkorhoz, e korszak ne
mes hagyom áyainak felújítsával; tuda
tosan figyelni föl a vallás belső é rté 
kére, m agára a katolicizmusra, a legszo
rosabb csatlakozást elérni a Szentszék
kel, elérni a jozefinista korlátozások kö
vetkezetes m egszüntetését és a jezsuita 
rend visszaállítását. A katolikus és pro
testáns világ unióját főképp kegyelm i 
eszközökkel k ívánják  m unkálni; ezért 
rendezett a klub — a rendőrség je len
tése szerint — a reformáció három szá
zados évfordulóján (1817 okt. 31.) «bűn- 
bánati és ájtatossági napot* — mai ko
runk ökum enikus szellemében. N yil
vánvalóak voltak a kör összeköttetései 
Severoli bécsi nunciussal is, aki Szé
chenyivel és feleségével, Festetich J u 
lianna grófnővel a legszívélyesebb ba
rátságot tarto tta  fenn.

tagjukon, a kivételes lelki m űveltségű 
pinkafői plébánoson, W einhofer Józse
fen keresztül ju t a m egérdem elt reha
bilitációhoz a 18-19. századi ném et teo 
lógia egyik büszkesége, Sailer Mihály, 
a későbbi regensburgi püspök is.

Szentünk és barátai term észetesnek 
vették, hogy Széchenyiék Bécsben sem 
felejtették  el hazájukat. A Hofbauer- 
kör egyik összejövetele mindig a m a
gyar posta érkezésének napjára esett 
s a házigazda ilyenkor mindig szívesen 
beszélt hazánk vallási helyzetéről. A 
m agyar püspököknek, papoknak kül
dött könyvek közt aszketikus irányúak 
is vo ltak  s ezek kapcsán a híveknek 
szánt, népszerű ájtatossági m unkákról

Hazánkhoz rokoni szálak fűzték

Hofbauer és Széchenyi Ferenc



É L E T Ü N K 7

sem feledkezett meg. A Hofbauer-klub 
egyik program pontja szerint Széchenyi 
egyházról-állam ról szóló röpiratokat is 
fordíttat m agyarra — nem kis veszély 
nélkül. A  protestáns biblia-társaságok 
ekkor m ár ezerszám ra terjeszte tték  Ká- 
roli bibliafordítását, Káldi G yörgy je 
zsuita katolikus fordítása viszont úgy
szólván teljesen elfogyott. A nagy me
cénás — Hofbauer buzdítására — új 
fordítás kiadásával akart a helyzeten 
segíteni és nem riadt vissza az új k ia
dás 15.000 forintos költségétől sem. A 
m agyar katolicizm usnak tervezett e 
nagy szolgálata bizonyos okok m iatt 
úgy módosult, hogy a Káldi-bibliának 
az egyetem i nyom dánál még kapható 
400 példányát 4.000 forin tért m egvette 
és neve elhallgatásával a m agyar egy
házm egyékben arányosan szétosztatta.

Hofbauer szelleme így hato tt ország
határokon is túl a lélek felsőbbrendű
ségének szolgálatában.

A szent m inden héten  kétszer volt a 
főúri családhoz hivatalos ebédre és ven
déglátói m indannyiszor sajá t kocsiju
kat küldték  érte. Ö ugyan nem kedvel
te a fényes és nagyszám ú társaságot, 
de a m eghívást rendszeresen elfogadta
— lelkipásztori okokból, hogy az ott 
m egjelent m agyar főnem esekre v ilág
nézeti szempontból is hatni tudjon. A 
jelenvoltak  szerint m inden alkalommal 
a legjobb s m aradandó benyom ást ke l
tette. Ilyen ebédek után  többször a

A szentet betegségében
a bécsi m agyarok külön tisztelete. 

1820 februárjában kezdődött a rendi 
adminisztráció gondjaitól s az apostoli 
m unka hevében elgyöngült szervezet 
romlása: a lélekszolgálat és kötelesség 
szenteket jellemző m egszállottjának é- 
letm űve a befejezéshez közeledett. Lá
zas betegségében is Széchenyiék gon
dozták s 1820 márc. 15-i halála u tán  a 
szintén beteg gróf helyett felesége ke
reste föl a halottat. E ltem etéséről is ők 
gondoskodtak, díszhintajukat bocsátva 
rendelkezésre a végtisztesség méltó 
m egadására, a Bécs - m elletti M aria- 
Eisersdorf-i tem etőben. Innen 1862-ben 
ünnepélyesen v itték  át a város aposto
lának csontjait a redem ptoristák M aria 
am Gestade-templomába, ahol egy em
lékoltár és m árvány sírem lék őrzi a 
szent emlékét. A ravatal és díszes sír
emlék terve és felállítása körül aradi 
Lippert Józsefnek, Simor János eszter
gomi érsek főépítészének volt nagy ér
deme, aki ezzel is je lé t adta a szent 
iránti tiszteletének.

A  Hofbauer Kelemen boldoggáava- 
tását előkészítő bizottság felhívására a

szegényei szám ára ajándékozott étel
csomagokkal té rt haza. Széchenyi sú
lyos betegségében is részesült szentünk 
vigasztaló jelenlétében.

Széchenyi Ferenc egyik leánya, Batty, 
gr. Batthyányhoz m ent nőül és versírói 
készsége s zeneköltői hajlam a több si
kerü lt alkotásban őrizte meg nevét. 
Egyik nagyböjti szerzem ényét m ég ma 
is énekli a burgenlandi katolikus nép. 
Am ikor férje meghalt, a vasm egyei 
Pinkafőn irgalm as-nővérek szám ára ko
lostort alapított, apáca le tt és ugyanott 
a főnöknő tisztét haláláig viselte, jó te
vő angyalaként a vidék szegényeinek. 
A z ő közvetítésére  kezdett levelezésbe 
Hofbauer az em lített aranym isés W ein- 
hofer József, pinkafői plébánossal is.

Szentünk széleskörű levelezéséből 
kevés m aradt fenn. így az 1819 aug.
29-i keltezésű írását M ajláth Jú lia  gróf
nőnek küldte, aki ekkor az alsóausztriai 
St.Pölten városában az angolkisasszo
nyok osztrák-m agyar provinciájának 
tartom ányi főnöknője volt.

Hofbauer Frankfurtba küldött 1816 
nov. 23-i levelében dicsérettel említi 
Zichy grófnőt, szül. Festetics Júliát, a 
m agyar kancellár elhunyt anyját, aki
nek gyerm ekei még évtizedek után  is 
jól em lékeztek arra, m int vigasztalta a 
szent a haldoklót végső küzdelm ében 
és hogyan bátoríto tta  a lesújto tt gyer
m ekeket nagy gyászukban.

és halálában is elkísérte
bécsi katolikusok döntőfontosságú ü- 
gyeikben szívesen kérték  Isten szolgá
jának  a közbenjárását. M agyarok is 
részesültek az imameghallgatásokban. 
Az egyik bécsi apácazárdában előkelő 
szárm azású m agyar nővér és ennek 
anyja életveszélyből szabadult, amikor 
kínos helyzetükben a szent pap segít
ségéért imádkoztak. Egy neves házas
pár frigyét —  a szent közbenjárására
— gyerm ekkel áldotta meg az Isten.

A  legfeltűnőbb esetről azonban a vi- 
zitációs-rend bécsi kolostorának króni- 
káskönyve tudósít. A III. kér. Rennweg 
elején 1728 óta álló díszes kupola-tem p
lomhoz tartozott a franciaalapítású női- 
rend iskolája és nevelőintézete, ahol 
számos m agyarszárm azású apáca m el
le tt mindig voltak  hazánkból való nö
vendékek is. A  zárda krónikája az 1864. 
év esem ényei között említi a br. Fiáth- 
család Ágnes nevű, 9 éves leányának 
esetét is, akit az in ternátusban súlyos 
betegség ért. A  gyerm eket a csipőizület 
tuberkulótikus jellegű gyulladása (coxi- 
tis tuberculosa) kínozta annyira, hogy a

három  kezelőorvos m inden rem ényt föl
adott a  gyógyuláshoz és k ijelentette, 
hogy a beteg napjai meg vannak szám
lálva. Erre a nővérek és a beteg társnői 
kilencedet kezdtek a város szentéletű 
apostola, Hofbauer tiszteletére, a gyó
gyulás kegyelm ét kérve. A  novéna ha r
m adik napján, 1864 febr. 7-én a halálos 
beteg váratlanul m eggyógyult. A föl
tűnő eset kivizsgálását a bécsin kívül 
pápai bizottság is végezte és m egálla
píto tta  a gyógyulás csodás jellegét. A 
hosszú és szigorú eljárás során Róma
— a boldoggáavatáshoz szükséges két 
csoda közül egyiknek ezt a gyógyulást 
ism erte el, m int am ely Hofbauer Kele
men közbenjárására történt. Egy 1919. 
évi krónikarészlet a m eggyógyultnak, 
m int többgyerm ekes özvegynek látoga
tásá t említi, u talva az érdeklődésre és 
figyelem re, amellyel az akkori nővér- 
közösség a m egtörtént csoda elbeszélé
sét hallgatta.

A redem ptoristák  pompás bécsi csúcs
íves temploma élénk lelkipásztori tevé
kenység színhelye, és benne Hofbauer 
szt. Kelemen sírja  ma is vonzza az imád- 
kozókat. Német- és csehnyelvü votiv- 
táblák hálaadó szövegei tanúskodnak a 
szeretetről-tiszteletről, am ellyel m odern 
korunk em berei adóznak az emberi 
nagyságnak és hálásak a term észetfö
lötti kegyelm ekért, am elyeket Isten 
adott szentünk által az ő t kérőknek. 
Nem lehet m eghatódás nélkül szemlélni 
az egyik falfelület egyetlen latinnyel
vű m árványtábláját, am elyen 1914 jan. 
23-i dátummal egy magyar pap örökí
tette  meg háláját szt. Kelemen iránt az 
elnyert jóért.

*»*

A népszerű bécsi szent emléke előtt 
mi m agyarok is tisztelettel állunk meg 
és a szerény emberi sorból égi kincsek 
birtoklására em elkedett apostoli élet 
tanúsága bennünket is együttérzéssel 
tölt el. Hofbauer szt. Kelement rokon- 
szenve nem zetünk iránt nem tette  elfo
gulttá, m ert az nem politikus, hanem  a 
ham isítatlan term észetfölöttiség hordo
zójának rokonszenve volt.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ

A  ZÜRICHI MAGYAR NÖEGYLET 

1975 május 4-én 15 órai kezdettel 
rendezi hagyományos 

A n y á k n a p i - t t n n e p é l y é t  
a Guthirt egyházközség kultúrtermében, 
Guthirtstrasse 7 sz. alatt.

Műsorral — büfével — és magyaros ven
dégszeretettel várunk mindenkit. (B. G.)
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Mindszenty József

E ML É KI RA T A I M
Folytatjuk M indszenty József bíboros Emlékiratai ism ertetését. Mai szá

m unkban azokat a részleteket hozzuk, am elyek a kisgazdapárt felszámolását 
és az azt követő  sajnálatos egyházpolitikai he lyze te t világítják meg.

A kisgazdapárt felszámolása
(Szviridov szovje t főparancsnok már

cius 9-én válaszolt az amerikai jeg yzék 
re. Tagadta, hogy a baloldali pártok k i
sebbségi diktatúrára törekednének s hi
va tkozott arra, hogy az összeesküvés  
tényét maga a független Kisgazdapárt 
is elismeri. Szviridov szerint a szovjet 
megszálló hatóságoknak joguk vo lt le
tartóztatni Kovács Bélát és ez nem te
kin thető  úgy, mintha a szovje t megszál
ló hatóságok beavatkoztak volna M a
gyarország belügyeibe:)

Az ún. összeesküvők népbíráság elé 
kerültek. A kimerült, m egfélem lített és 
idegileg m egviselt vádlottak  önmaguk 
ellen vallottak, súlyos ítéleteket hoztak 
ellenük. Három  ártatlan  em bert halálra, 
m ásokat 10 éven felüli kényszerm unká
ra  ítéltek.

(Március 17-én újabb amerikai jeg y 
zék  Szviridovhoz:)

«Az Egyesült Állam ok kormánya, az 
összes rendelkezésre álló adatok alap
ján, nem érthet egyet a m agyar politi
kai fejlem ények ama értelm ezésével, 
am elyet az ö n  közlése foglal magában. 
Az Egyesült Állam ok korm ánya előtt 
világos, hogy a M agyar Kommunista 
Párt vezetése a la tt álló kisebbségi cso
portok alkotm ányos eljárás keretein  
kívüli taktikázással kísérlik meg a ha
talom átvételét. Az Egyesült Államok 
korm ányának vélem énye szerint ez 
nyilvánvalóan veszélyezteti a m agyar
országi dem okrácia fennm aradását. Az 
Egyesült Állam ok korm ányának véle
m énye az, hogy a felszabadított Euró
pára  vonatkozóan létesített jaltai e- 
gyezm ényt aláíró hatalm akra az a kö
telesség hárul, hogy együttes lépéseket 
tegyenek a m agyarországi helyzet k i
vizsgálására, annál is inkább, mivel M a
gyarország szem pontjából oly alapvető 
kérdés tekintetében a szovjet és az am e
rikai korm ány vélem énye e l t é r . . . »

. . .  Szviridov erre a m ásodik amerikai 
jegyzékre sem adott érdem leges vá
laszt . . .

A  Kisgazdapárt számos vezetőségi 
tag ja  most elm enekült az országból. A 
kommunisták, az oroszok durva beavat

kozásával, így apasztották le a Kisgaz
dapárt 57 egész 7 tized százalékos par
lam enti többségét 44 egész 2 tized szá
zalékra . . .

. . .  Az összeesküvés ürügyén a ren
dőrség hétről-hétre újabb és újabb cso
portokat vett őrizetbe a kisgazdapárt 
vezetőségéből és tagjaiból. Az első cso
portban őrizetbe vettek  terhelő v a l l o 
másai® láncreakcióként hozták maguk-

Amikor a pártközi értekezletről és a 
felelőtlen híresztelésről tudom ást sze
reztem, levelet írtam  a nemzetgyűlés 
elnökének. Közöltem vele, hogy N agy 
Ferenc és a kom m unista képviselők 
«valótlant állítanak, m iután a püspöki 
ka r nem csak nem járu lt hozzá a te rv 
hez, hanem  következetesen állást fog
lalt és tiltakozott ellene.* Kértem, hogy 
a valóságnak meg nem felelő k ije len
tést elnöki bejelentéssel helyesbítse . . .

A kötelező hitoktatás védelm ében 
szinte egy em berként mozdult meg az 
egész ország, iltakozó táv iratok  és leve
lek naponta ezrével érkeztek az Actio 
Catholica elnökségéhez, katolikusoktól 
és protestánsoktól, papoktól és világi 
hívektől, diákoktól és tanároktól, ke
resztény és nem keresztény egyesüle
tektől és társadalm i szervektől. A z  e- 
vangélikus és református egyház veze 
tőivel szorosan együttm űködtünk. Elő
fordult, hogy egyházközségeikből a til
takozások az én címemre érkeztek  az
zal, hogy továbbítsam azokat a kor
m ányhoz. A nyírm egyesi presbitérium  
például ezt a táv irato t intézte hozzám: 
«A vallásoktatás és tankönyvkiadás ü- 
gyében elfoglalt álláspontjához lelke
sen csatlakozunk és sikert kívánunk.»  
A túlnyom ó többségében protestáns 
Szarvasról egy hétszáz aláírásos és az 
összes keresztény felekezetek nevében 
szerkesztett feliratot küldtek m eg az 
Actio Catholicának, hogy a következő
ket adják tudomásomra: «Hivatalos ál
lásfoglalásában az em lített egyházi ü- 
gyekre vonatkozólag a protestáns k e 
resztények is egy em berként m ögötte  
állanak.»

kai az u tána következők letartóztatá
sát. A bolsevisták döntötték el, hogy ki 
m aradt szabadon és kit taszítottak bör
tönbe. Érthető, hogy a két hónapig ta r
tó, m esterségesen felidézett és derm edt 
félelem után a kisgadapárt vezetői é r
tekezletre ültek össze a m arxistákkal
1947 m árcius 11-én.

(Ezen az értekezleten  többek között 
elhatározták, hogy az iskolákban m eg
szün tetik  a kötelező  hitoktatást. A  püs
pöki kar egyáltalán nem  gondolt arra, 
hogy elfogadja a hitoktatás m egszün
tetését. M égis a kom m unista párt egy  
tagja — írja M indszenty  — a parlament
ben máris így nyilatkozott: «A tegnapi 
pártértekezleten korm ányunk vezető je  
közölte, hogy a püspöki kar ellenállás 
nélkü l tudomásul fogja venni a fakul
tatív hitoktatás bevezetésé t.» A  továb
biakról az emlékiratokban ezeket olvas
hatjuk:)

A z  ifjúság a városokban tüntete tt a 
kötelező hitoktatás m ellett. Szegeden a 
rendőrség kom m unista u tasításra vér- 
befojtotta a tüntetést; itt a tanulók e- 
zekkel a jelszavakkal vonultak  a  fő- 
igazgatóság elé: «Kötelező h itok tatást
— h ittan t akarunkb

Az ifjúság nevelése körül való párt- 
politikai alkudozást élesen elítéltem  
Győrben, egy jubileum i ünnepségen. 
60.000 főnyi hallgatóságom  tüntető he
lyeslése m ellett állapítottam  meg azt, 
hogy «a gyerm ek felé kezek nyúlnak 
és ezek a kezek nem Jézus kezei, nem 
az Egyház karjai, hanem  az avatatla
nok, a nevelésre nem term ettek  k a r
mai . . . »

M ásnap, 1947 m árcius 26-án kínos 
m eglepetés érte az ország kom m unista 
irányítóit. Az ún. « Vörös Csepelről » 
250 tagú m unkásküldöttség kereste fel 
a m iniszterelnököt, hogy a csepeli m un
kásság nevében tiltakozzék a kötelező 
iskolai h itoktatás eltörlése ellen. A  cse
peli m unkások különböző keresztény 
hitfelekezeteket képviseltek. A katoli
kusok  azt hangsúlyozták, hogy ők h a j
landók a magasabb értékek  védelm ében 
még anyagi hátrányokat is elszenvedni: 
gyerm ekeiket nem engedik m egfoszta
ni a vallás erkölcsi nevelésétől. Az 
evangélikus  küldöttség azt kívánta, 
hogy a pártok legyenek tek in tettel az 
ország közvélem ényére, amely tú lnyo
mó többségében a kötelező hitoktatás 
fenntartása m ellett van. A reformátusok  
álláspontja azt fejezte ki, hogy éppen 
a dem okratikus társadalom  az, amely

A hercegprímás levele a parlament elnökéhez
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legjobban rászorul a kötelességet lelki- 
ism eretesen teljesítő, erkölcsös ifjúság
ra. Végezetül átnyú jto ttak  N agy Ferenc 
m iniszterelnöknek egy tízezer aláírás

sal ellátott em lékiratot s ebben össze
gezték felfogásukat a pártközi ha táro 
zatról és a hitoktatásról.

A püspöki kar pásztorlevele a hitoktatásról
A püspöki kar 1947 április 12-én kör

levelet adott ki, am elyben részletesen 
foglalkoztunk a kötelező iskolai h itok
tatás ellen felhozott kifogásokkal, a 
kom munisták be nem vallo tt szándékai
val és az egyház idevonatkozó állás
pontjával.

(A  körlevél főbb pontjai, az em lék
iratok szerint, a következők:)

Ennek a kérdésnek hirtelen  erő lteté
se most, amikor az országnak sokkal 
súlyosabb problém ái várnak  m egoldás
ra, bennünk azt az érzést keltik, hogy 
lappangó kultúrharccal állunk szemben. 
Üton-útfélen halljuk  s plakátokon ol
vassuk a jelszót: «Előbb dem okráciát, 
aztán szocializmust!* A ttól tartunk, 
hogy a h itoktatás kérdésében is sokak
nál ez a szándék: előbb fakultatív  h it
oktatást, aztán semmilyen hitoktatást, 
végül m aterialista világnézeti h itok ta
tást. Mi úgy érezzük, hogy Istentől 
reánk ruházott hivatásunk ellenében 
m indjárt kezdetben fel kell em elnünk 
szavunkat.

A  kötelező hitoktatás m egszüntetését 
a pártközi m egegyezés a lelkiism ereti 
szabadság érdekében kívánja. A lelki- 
ism ereti szabadságot azonban a kötele
ző vallásoktatás éppoly kevéssé sérti, 
m int a kötelező  földrajz-, vagy  történe
lem-, vagy  term észetrajz-oktatás, avagy 
a laikus erkölcstan és az állampolgári 
kötelességek kötelező  tanítása. A  val
lásoktatás ugyanis m inden em bernek 
teljes szabadságot biztosít abban, hogy 
a hittanórákon hallott igazságokat el
fogadja-e vagy sem, azok szerint cse
lekszik-e vagy sem; és a tapasztalat azt 
m utatja, hogy ném elyek élnek is a sza
badságukkal és a kötelező vallásoktatás 
ellenére is vallástalanok leszn ek . . .

Azt sem egészen értjük, m iért kelljen  
védeni a lelkiism ereti szabadságot ott, 
ahol azt kom oly veszély nem fenyegeti. 
Inkább biztosítanák e szabadságot más 
téren, ahonnan pedig sűrűn futnak be 
hozzánk híveink részéről panaszok, a 
kényszer és erőszak miatt. így  például 
sokan panaszkodnak, hogy lelkűktől, 
m eggyőződésüktől távolálló pártokba 
kényszerülnek, ha el akarták  kerülni a 
kilátásba helyezett politikai üldözést 
vagy Bé-listát, vagy más állásvesztést, 
legjobb esetben az áthelyezést. Mi itt 
lá tjuk  a lelkiism ereti szabadság veszé
lyeztetését és nem a hitoktatásban, me

lyet a gyerm ekek és ifjak lelkiism ereti 
kényszernek soha nem éreztek. És lá t
juk  a lelkiism ereti szabadság veszélyét 
az ugyancsak tervbevett állami tan
könyv-monopóliumban, m ely alkalmas 
arra, hogy az uralkodó pártok világné
zetét az ifjú lelkekre rákényszerítse.

A  kötelező hitoktatás ellenzői h ivat
koznak a külföldre is. Mi nem tartjuk  
a külföldet m indenben utánzandó pél
dának. Nem tartunk  m inden szellemi 
irányzatot és állásfoglalást importálan- 
dónak, csak azért, m ert külföldi. Volt 
és van alkalm unk összehasonlítani er
kölcsi nevelésünk eredm ényeit külföl
diekkel, és nem hátrányunkra. Mi az 
Apostol szavát tartjuk: «M indent vizs
gáljatok meg, és ami jó, tartsátok  meg». 
A vak  külföld-imádásból m ár elég ba
junk  lett, eszm éljünk végre m agunkra 
és a m agunk érdekeire. De ettő l a  mi 
áüáspotunktól eltekintve is úgy tudjuk, 
hogy a külföldön, éspedig nagyon m ű
velt nem zeteknél is, több országban é r
vényben van a kötelező hitoktatás . . .  
Azt se feledjük el, hogy más az, behoz
ni a fakultatív  h itok tatást ott, ahol ed
dig semmilyen hitoktatás nem volt és 
más az, a kötelező h itok tatást lefokozni.

Vannak, akik ún. haladás nevében 
k ívánják  a kötelező hitoktatás eltörlé
sét. Nem lepődünk m ajd meg, ha nem 
sokára ugyanazon «haladás» nevében a 
h itoktatás teljes eltörlését fogják k í
vánni. Az előbb azonban láttuk, hogy 
például a haladó Angliában nem  visz- 
szaszoritani, hanem kiterjeszteni akar
ják  a hitoktatást. Nem is é rtjük  továb
bá, hogy miféle haladást jelent, ha az 
ifjúság nem tudja a Tízparancsolatot, 
ha fogalma sem lesz a világ legelső 
könyvéről, a Szentírásról, ha  nem isme
ri a világtörténelem  legkiemelkedőbb 
személyének, Jézus Krisztusnak életét 
és tanítását. M iféle haladás az, ha  a 
fiatalem ber értelm etlenül áll a híres 
múzeumok bibliai képei előtt, m ert nem 
tudja, hogy mit ábrázolnak . . .  És peda
gógiai szempontból miféle haladás lesz 
az, ha ahelyett, hogy a gyerm eket és 
ifjút m inden képességével nevelnők, el
m ulasztjuk az egyik legfontosabb ké
pességnek, a lelkiism eretnek a kim űve
lését, amely nélkül pedig az ember az 
erkölcsi kérdésekben helyesen igazodni 
nem tud; ha 'egyszerűen félretesszük 
azokat a pótolhatatlan kedélyképző esz
közöket, m elyeket a bibliai tö rténetek  
és az egyházi ünnepek nyújtanak  . . .

Magyarok!

örömmel közöljük, hogy Mindszenty 
József bíboros úr, a magyar népért 
sokat szenvedett hercegprímás, skan
dináviai körútja során meglátogat 
minket.
Fogadása május 3-án 10.20-kor lesz 
a malmöi kikötőben.
A lundi Konserthall-bán 11.30-kor 
beszél a megjelent közönséghez.
Délután 17.00-kor nagymise és szent
beszéd a malmöi katolikus templom
ban (Erik Dahlbergsgatan 28). Mise 
után fogadás a templom alatti kul
túrteremben.
Vallásfelekezetektől független ma
gyar egységben járuljunk hozzá a ki
magasló esemény méltó ünnepléséhez. 
A közölt időpontokban megjelenésre 
minden magyart hívunk és várunk. 
Malmö, 1975. április 3.
A rendező bizottság

Végül aggódunk a kötelező h itok ta
tás ellen intézett tám adás m iatt azért is, 
m ert féltjük az erkölcsöket. Vallás és 
erkölcs összefüggése annyira benn él 
a köztudatban, hogy bár a tapasztalat 
k ivételeket is m utat, a vallásos em ber
rel szemben több bizalmat tanúsítunk. 
Csak egy szerény kis esete t mondunk 
itt el. A  háború alatt egy dúltarcú ka
tona tö rt be egy népes házba és a m eg
ijedt házbelieket félretolva levetette  
m agát a szobában egy fekvőhelyre, azu
tán  kibontotta kabátját és elaludt. A  k i
bontott kabát alatt M ária-érem  csillant 
elő, — és a házbeliek m egnyugodva 
m entek dolgukra, m ondván: «Nem kell 
félni, hívő ember lehet, hadd aludjék ...»

Nem állítjuk, hogy m inden hitetlen 
gonosz. Szomorú volna, ha az emberi 
term észetből a jóérzés teljesen ki tudna 
veszni. M indig lesznek, akik a legna
gyobb rom lottság közepette is különös 
adottság alapján az erkölcsi jóhoz von
zódnak, azaz erkölcsi érzékkel vannak 
m egáldva, mint ahogy m ások a m űvészi 
szép irán t b írnak esztétikai érzékkel. 
Az általános erkölcsi nívó hanyatlása 
azonban, ha nincs vallásos nevelés, el
kerülhetetlen. Nem véletlen, hogy akik 
a h itleri szörnyűségek elkövetésére vál
lalkoztak, azoknak előzőleg a vallást 
meg kellett tagadniok. Az sem véletlen, 
hogy a vallástalansággal együ ttjár a 
családok bomlása, ezzel együtt pedig 
ijesztően szaporodnak a gyerm ekbűnö
zések, sőt, a serdületlenek prostitúció
ja. Szabad-e ezek lá ttára  rést ütni a 
kötelező hitoktatáson? Nem kell-e in
kább éppen a vallásos erők felfokozá
sával e le jét venni az általános rom 
lásnak? . . .
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Egy ötvenhatos építészmérnök Californiában
A  M agyarországból különböző idők

ben Am erikába érkezett m enekülthul
lám ok közö tt kétségtelenül az ötvenha
tosok is sok értéket hoztak új hazá
jukba. N y e lv i és egyéb nehézségeket 
bámulatosan rövid  idő alatt leküzdve, 
belekapcsolódtak nem csak az üzleti és 
technikai életbe, hanem értékes m unkát 
végeznek  magasabb szellem i vonalon  
is, sőt vezető i poszton is derekasan  
m egállják a helyüket.

ö tvenha to s honfitársunk, N agy Huba 
építészm érnök ez utóbbiakhoz tartozik. 
A  budapesti M űegyetem en 1954-ben 
kapta meg tervező építészm érnöki dip
lomáját és már 1956 elején sikerrel vett 
részt a kölni Dómtér helyreállításának  
tervére kiírt nem zetközi pályázaton. 
M űvét a «Baumeister» szakfolyóirat is 
közölte. Budapesti állásának szűkresza- 
bott lehetőségei azonban nem  elégítet
ték ki. Többre vágyott. Érezte, hogy te
hetsége csak szabad földön, szabad lég
körben tud kibontakozni, ezért 1956 no
vemberében, a letartóztatása előtti utol
só percben családjával együtt elhagyta  
M agyarországot és Am erikába települt 
át.

Philadelphiában, első tartózkodási he
lyén  építészeti körökben azonnal fe lfi
gye ltek  magával hozott rajzaira-tervei- 
re és szakjának m egfelelő állásba he
lyezték . O tt sajátította el az amerikai 
építészet gyakorlati ism ereteit és rövid  
idő m úlva már kiv ite lre  is kerü ltek  első 
tervei. Kórházak és egyéb középületek  
terve született m eg munkaasztalán.

1959-ben egy előkelő Long Beach-i 
tervezőiroda tulajdonosa m ég jobb ter
vezőépítészi állást ajánlott fel a fiatal 
magyar m űépítésznek. Ö elfogadta az 
ajánlatot és családjával együtt végleg  
átköltözött Californiába. M int a cég 
tervezőépítésze, ő tervezte a Long 
Beach-i N avy-kórházat, a Portofino- 
apartmentházat és a Buffum-áruházat a 
Marina közelében. De alkotófantáziáját 
itt sem  hagyta elmerülni az amerikai 
töm egépítkezés egyformaságában. Ezért 
egy félévre átköltözött N yugatném etor
szágba és H annoverben kapott jó  állá
sában frissítette fel építészi alkotó
erejét.

V isszajőve Californiába, Costa Mesá- 
ban azonnal egy előkelő építészeti és 
várostervező irodában kapott vezetői 
állást, előbb m int csendes társ, majd
1974 végén névszer int is m egjelent a 
cég hivatalos új nevében: «Richardson- 
Nagy-Martin». Ezzel N agy Huba egyen
rangú cégtársa lett az addigi cégtulaj
donosnak, W alter Richardsonnak.

A  magyar társtulajdonos Costa Me- 
sa-i irodaszobájának falait számos díj

és k itün tetés díszíti kiváló  és k ifogy
hatatlanul ötletes építészeti megoldá
saiért. N éhány pillantás a d íszokleve
lekre és egyéb elismerő iratokra azon
nal elárulja, hogy N agy Huba tervezési 
megoldásai nem csak Californiában, ha
nem  m indenfelé az Egyesült Á llam ok
ban sikert arattak. A  he ly i adottságok
hoz alkalmazkodó lakóházak, iroda- és 
bevásárló-központok Hawaiitól Frori- 
dáig, hogy csak a legtávoliabbakat em 
lítsük, esztétikai és funkcionális össz
hangjukkal évről-évre elnyerik az A IA  
(American Institute of Architects) és a 
NAHB (National Association of Home- 
builders) elismerését.

N agy Huba tervezési gyakorlatában  
úttörő m unkának tekinthető  az új cali- 
forniai város, Irvine első ezeregyné- 
hány lakóházának és első bevásárló  
központjának a m egtervezése. A z  alig 
tízéves Irvine város az ideálisan m eg
tervezett lakótelep szim bólum ává vált 
és mint olyan országszerte elismerést 
nyert mind a szakirodalomban, m ind az 
olyan tekin télyes folyóiratokban, mint 
a «Time» magazin és a «Newsweek».

De Irvine csak egy példa a sok közül. 
Hawaiiban, Oklahomában, Kansasban, 
Coloradoban, Texasban, M arylandban, 
Georgiában és Floridában a N agy Huba 
által veze tett tervezési csoport m unká
jának eredm ényeként hasonló megoldá
sok k ö ve tik  az irvinei példát. A  munka- 
terület hatósugara lassan túlnő az USA  
határain: canadai, délafrikai és ausztrá
liai ép ítte tők fordulnak a «RNM» (Ri- 
chardson- Nagy-M artin) céghez ottani 
lé tesítm ények m egtervezésének ügyé
ben.

N agy Huba felfelé ívelő pályáját 
büszkeséggel telt szerető figyelem m el 
kísérjük a jövőben is.

CSIKY FERENC

SEGÍTSÜNK A  BARNHOFI 
CSERKÉSZHÁZON !

Több mint egy évtizede, a kastli 
magyar gimnázium szomszédságában a 
barnhofi vadászházban, — m ely a ma
gyar gimnázium tulajdona — tanyázik  
minden nyáron egy századnyi kiscser
kész, k isfiú  és kisleány Európa orszá
gaiból. Két hétig daluktól hangos az er
dő és a rét és vidám  tanyájuk a bárn- 
hofi cserkészház. De ide járnak k i év 
közben a kastli gimnázium diákjai, 
cserkészei is, sőt itt adnak találkozót 
évente  Pünkösdkor a kastli öregdiákok 
is.

Sajnos, a ház, ifjúságunk félte tt k in 
cse öregszik, javításra szorul. A b lako

kat, ajtókat kellene cserélni, festeni, 
falakat szigetelni, vakolni, v ízveze téke t 
javítani, hogy ism ét használni tudják  
fiataljaink. A  gimnáziumnak, cserké
szetnek  nincs erre anyagi fedezete. E- 
zért szeretettel fordulunk Európa szá
mos országában élő magyar testvére
inkhez, magyar családokhoz, azokhoz, 
akiknek  sz ívügyük  a m agyar fiatalság, 
k érve  őket, hogy segítsenek a ház h e ly 
rehozásában adományaikkal. —  Ezen  
adom ányok befizethetők a magyar gim
názium  bankkontójára: Ung. Gymna- 
sium; Sparkasse Kastl No, 251405 vagy  
postautalványra: Ung. G y m n a s i u m  
Postscheckamt Nürnberg No. 236657- 
851. — M inden esetben kérjük  a posta- 
utalvány hátlapjára ráírni: Barnhof!

A  M agyar Cserkészszövetség  
európai kerülete

HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA 
MÜNCHENBEN

M ünchenben f. év  márc. 8-án a M isszió 
helyiségében, Oberföhringer str. 40. sz. 
alatt 20 iskolás gyerm ekkel megindult 
a H étvégi M agyar Iskola. A  tanítást ké t 
hetenkén t B átky Mária középiskolai ta
nárnő vezeti. Elegendő jelen tkező  ese
tén a hónap m ásik ké t hetében szívesen  
oktatja magyar nyelvre  a magyarul 
nem  tudó gyerm ekeket is. M indkét hé t
végi iskolára szívesen  vesszük  az újabb 
je len tkezőket. (E. E.)

EURÓPAI NYÁRI JUBILEUMI 
CSERKÉSZTÁBOR

A M agyar Cserkészszövetség 
európai kerülete örömmel hirdeti 
meg a m agyar cserkészet 65-ik, 
a kinti emigrációs m unkánk 30-ik 
évfordulója alkalm ából rende
zendő nyári nagy

Jubieumi Cserkésztáborait.

C s e r k é s z e i n k
jubileum i nagytáborát idén a 

festői szépségű P e g n i t  z kö
zelében, a ném etországi Fran- 
kische-Schweizban tartjuk

1975 július 26-tól augusztus 9-ig.

K i s c s e r k é s z e i n k  (6-10 éves) 
jubileum i tanyázása szintén 

július 26-tól aug. 9-ig lesz 

a Barnhofi Cserkészházban  (Kastl).
A  cserkésztáborokkal kapcso

latban bővebb felvilágosítást szí
vesen ad a M agyar Cserkészszö
vetség európai kerülete:
8 München 81, Oberföhringerstr. 40. 
Tel. 982637 vagy 982638
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Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:
Bartók Tamás, B. M ihály és 

Gyapjas Etel fia, 1975 febr. 9-én, Bécs 
Cezner István, C. János és M ihalovics 

Sarolta fia, 1975 febr. 1-én, Linzben

Belgiumban:
Ács Ildikó M aria Christine, Ács Károly 

és Bozogány Ildikó leánya, Brüsszel 
Szabó Sophie, Szabó László és M inne 
Christine leánya

Németországban:
Gellér Nina, G. József és Julievics Éva 

leánya, Ham burgban 
Újházi Szilvia, U. Ferenc és Végh Ilona 

leánya, Berlinben 
Erdeg Andrea, E. Imre és Apici M ária 

leánya, H annoverben 
Kothenc Claudia, K. M ihály és 

Tóth Piroska leánya, A ugsburgban 
M észáros Árpád, M. József és Hojcska 

Ilona fia, Lemgo-ban 
Cvitkos István, Cv. István és Turcsányi 
M argit fia, Orlinghausen-ban 

Berta Norbenrt, B. Sándor és Répási 
Franciska fia, Hagenban 

Á ngerer A drienne Katalin, A. W ilfried 
és M áté Anna leánya, 1975 jan. 18-án, 
M ünchenben 

Porázik N orbert M átyás Bence, P. Tibor 
és Falk M ária fia, 1975 márc. 16-án, 
M ünchenben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Ausztriában:
Járom i Péter A ntal és Keleti Ágnes, 

1975 febr. 22-én, Bécsben 
Holzinger Julianna, Steyrben 
Nagy Lajos, Ansfeldenben

Németországban:
M értél Jenő és Böhm Judit, 1975 jan. 20. 

M ünchenben 
Flieger W alter és Linzmayer Erika, 

1975 márc. 6-án, M ünchenben 
Körösi N ándor és Reiter Elfriede,

1975 márc. 1-én, Liedolsheimben/Baden

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Hering Kornélia, 1974 dec. 23-án, W ien- 

Steinhof-ban 
Bárdossy Lászlóné szül. Steiner Ilona, 

67 éves, 1975 jan. 9-én, Bécsben 
Hergovits A nna szül. Baksa, 95 éves, 

1975 jan. 16-án, Bécsben 
Dr. Vén Aladár, 76 éves, 1975 jan. 20., 

Bécsben

Zsolozsmás Rezső, 55 éves, 1975 jan. 21. 
Bécsben

ö zv . Tillschneider Andrásné, 68 éves, 
Linzben

özv . Barth Pálné, 71 éves, Linzben 

Belgiumban:
M argaret M arié Fábián, 1974 dec. 11-én 
Brüsszelben 

v. Dénesfay István, 1974 dec. 11-én, 
M ünchenben 

Heléne Sehovics, 1975 jan. 21-én, 
Braine-le-Comte

V. K apuváry Gyula, 1975 jan. 26-án, 
Brüsszelben

Németországban:
V arga Józsefné, 52 éves, 1974 dec. 15., 

Dortmundban
V arsady Alfréd, 1975 jan. 2-án, M etten 
Sülly Ferencné szül. Perger M ária, 80 é.

1975 febr. 12-én, M ünchenben 
Abay-M ildschütz Kálmán, 76 éves,

1975 febr. 21-én, M ünchenben 
Szeredy Béla, 62 éves, 1975 febr. 20-án, 
Bad Homburg-Rosenheim-ben 

Bornemisza Gábor, 83 éves, M ünchen
ben, 1975 márc. 4-én.

Szpantics István, 53 éves, 1975 jan. 31. 
Bad Lauterbergben

Schermann Anna, 69 éves, 1975 febr. 18. 
Salzgitter Lebenstedtben 

Huf Richárd, 77 éves, 1975 márc. 5-én, 
Passauban

Svájcban:
Keresztes Laci, 15 éves, 1975 febr. 1-én, 

Genfben
Gerencsér M ihály, 83 éves, Genfben,

1975 márc. 15-én

t  NAGY ANNA

1975 febr. 3-án helyezték örök nyu
galom ra az ansfeldeni tem etőben. Gol- 
gotás földi élet záródott le elhunytával. 
Á rtatlanul szenvedett gyerm ekkorában. 
A bombázás közben a rém ület tönkre
tette  egészségét. A háború alatt a k i
vándorlók szenvedéses sorsát kínlódta 
át. Betegsége mindig előrehaladottabb 
állapotba ju to tt. — M iért kellett e rend
kívül súlyos szenvedéseket elviselnie? 
Csak Szent Ágoston szavaival felelhe
tünk: Isten rendelései titokzatosak le
hetnek, de gonoszak soha! Szülei cso
dálatos áldozatossággal ápolták. Ö pe
dig ezen a hosszú, gyötrelm es életúton 
mindvégig h itt és állhatatosan im ádko
zott. Biztosak vagyunk benne, hogy 
nem tette  hiába!

Az orvosi tudományok 
és a magzatelhajtás

N éhány évvel ezelőtt a term észettu
dom ányok egy része még azt vallotta, 
hogy az anyam éhben megfogamzott 
embrió, m agzat végigm egy az emberré 
fejlődés szakaszain. Vagyis a magzat a 
fogamzás p illanatában még nem teljes 
értékű  ember. Ebből azt a következte
tést vonták le, hogy amíg a m agzat nem 
éri el a fejlődés emberi fokát, el lehet 
távolítani az anyam éhből anélkül, hogy 
emberi jogait m egsértenék. Ezzel az el
képzeléssel számol le a legújabb tudo
mányos kutatás. Erich Blechschmidt, a 
göttingai egyetem  em bertani in tézeté
nek igazgatója az európai orvosok né
met nyelvű professzorai előtt tarto tt 
előadásában kijelentette: a legújabb 
anatóm iai kutatások m inden kétséget 
kizárva bizonyítják, hogy a fogamzás 
pillanatától kezdve a m agzatban m eg
van az ember belső szerkezete. A növe
kedés során a m agzatnak csupán külső 
form ája változik.

Erre a term észettudom ányos felisme
résre u talt a nyugatném etországi orvo
sok központi szervezete is, amikor a 
m agzatelhajtási vitábanjhangsúlyozták, 
hogy a m agzatnak a fogamzás pillana
tától kezdve joga van az emberi élet
hez. Aki pedig életére tör a fejlődés 
bárm ely szakában, emberi életet olt ki. 
A püspöki kar pedig ezen túlm enőleg 
a m agzatelhajtást erkölcsileg gyilkos
ságnak, súlyos bűnnek m ondotta, amit 
Isten parancsa tilt. A  nyugatném etor
szági Szövetségi A lkotm ánybíróság feb
ruár 25-én hozott ítéletében k ije len te t
te, hogy a bonni parlam ent által meg
szavazott törvény, m elynek értelm ében 
a terhesség első három  hónapjában a 
m agzatelhajtást nem bünteti az állam, 
ellenkezik az alkotm ánnyal. A  N yugat
ném et Szövetségi Köztársaság alkotm á
nya ugyanis kimondja, hogy m inden
kinek joga van  az élethez. Az alkot
m ány bíróság a törvény elutasítása 
m ellett u talt arra, hogy bizonyos súlyos 
esetekben a m agzatelhajtás az alkot
m ány szellem ében lehetséges. A  nyu
gatném et püspöki kar az alkotm ánybí
róság elutasító döntését helyeslőleg fo
gadta, az indikációra, a bizonyos súlyos 
esetre vonatkozó m egjegyzésétől v i
szont óvott és állást foglalt az emberi 
élet teljes védelm e mellett, függetlenül 
a körülm ényektől. Bejelentette, hogy a 
nyugatném et katolikus egyház a jövő
ben fokozza az élet m egm entésére irá
nyuló szociális és lelkipásztori m unká
ját. A  vatikáni rádió a nyugatném et a l
kotm ánybíróság döntését a magzat vé
delm ében báto r és tiszteletre méltó cse
lekedetnek mondotta.

N. A.
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Krisztus a festészetben
A Világ Terem tője, m indnyájunk A ty

ja, emberi szemmel nem látható. Festő- 
ileg semmiféle hatásélm ényhez nem 
kapcsolható. A  kereszténység korai 
századaiban nem is talá ljuk  nyom át 
Isten vizuális m egjelenítésének. A 
Szentháromság konvencionális ábrázo
lása: a felhőkön ülő őszszakállú A tya- 
Isten, m ellette a keresztfát tartó  Fiúis
ten, alattuk pedig fehér galamb képé
ben a Szentlélek Isten sokkal később 
alakult ki a festők képzeletében. Az 
ilyen ábrázolásnak semmi köze sincs a 
valósághoz.

Am ikor azonban a Fiúisten emberi 
alakban jelent meg a Földön, emberi 
lényét m ár a legkorábbi időkben meg
kísérelték  formába önteni a szobrászok 
és festők. Eleinte csak szimbólumokban: 
az ism ert Krisztus-monogrammal és a 
hallal, de a negyedik században m ár 
emberi form ában is: a Jó  Pásztor ked
ves alakjában.

Két évszázaddal később a bizánci 
m űvészet k ialak íto tta  a K risztus-ábrá
zolásnak hosszú időkre kiható típusát. 
H iteles Krisztus-arckép hiányában a 
kor szellem ének megfelelő, zord fensé- 
ségű Égi Király képe öltött teste t a mo
zaik- és falfestmény-ábrázolásokon. Ké
sőbb fokozatosan emberibbé vá lt Krisz
tus alakja. Földi tartózkodásának jele
netei, csodatételei, kínszenvedése, ha
lála, feltámadása, m ennybem enetele lett 
a festm ények tárgya. A M egváltó k ilé
pett égi m agányosságából, term észeti 
tájban vagy épületben jelenik meg, em
beri társaságban, beszélgetés, sőt evés- 
ivás közben.

Teljessé válik Krisztusnak reális kö r
nyezetbe való helyezése a m agas-rene
szánsz idején, a 16. században. Óriási 
freskókon és olajm estm ényeken kél 
életre az Istenem ber földi életének egy- 
egy mozzanata. T intoretto (1518-1594) a 
velencei S.Maria della Salute-templom- 
ban lévő hatalm as művén, a «Kánai me- 
nyegző»-n sa já t korabeli előkelő csar
nokba helyezi az ünnepi jelenetet, saját 
korabeli öltözetű alakokkal. Ugyanígy 
későbbi festményén, az «Utolsó Vacso- 
rá»-n is a velencei S.Giorgio M aggiore- 
ben.

Valamivel fiatalabb kortársa, Paolo 
Veronese (1528-1588) még tovább megy. 
A Louvre-ban lévő világhírű festmé
nyén, a «Kánai m enyegző»-n m ár nem
csak a reneszánsz-stílusú pompás csar
nok és a vendégek akkori d ivatú  se
lyem -bársony öltözete kelti életre  a 16.

század előkelő velencei világát, hanem  
az alakok portrészerűsége is, m ert V e
ronese sa já t kortársainak  valósághű 
arcképeit kom ponálja bele a vendégek 
csoportjába. Ugyanilyen reális felfogá
sú a Louvre-ban lévő «Emmausi V acso
ra® című képe is, Krisztus társaságában 
ülő, 16. századi alakokkal.

Ezt a felfogást tükrözi az északibb or
szágok festészete is Krisztus életének 
jeleneteiben és egyéb bibliai tárgyú  k é 
pekben. Id. Pieter Brueghel-nek (1525- 
1569) a budapesti Szépműv. M úzeumban 
lévő művén, «Szt. János prédikációjá»-n 
a keresztelő szentet egy 16. századi fla- 
mand falu népe veszi körül, egy évszá
zaddal később pedig Rembrandt (1606- 
1669) «Krisztus betegeket gyógyít® c. 
híres rézkrajcán a M egváltó A m ster
dam 17. századi szegény külvárosi né
pe körében jelenik meg.

A sort tovább folytathatjuk a 19. szá
zad végéig. Ekkor lép fel az európai 
festészetben a mi M unkácsynk német 
tanítványa, Fritz von Uhde (1848-1911), 
a századvég nagy realista festője, aki 
Krisztus földi életének jeleneteit m eg
örökítő és kortársai körében pro és 
contra nagy visszhangot keltő képein 
a M egváltót mai környezetbe, mai em
berek körébe helyezte. «Engedjétek 
hozzám a kisdedeket® című olajfestm é
nyén a 19. századvégi bajor parasztok 
közt ül Krisztus, a «Hegyi beszéd»-en 
pedig szintén ném et tájban, mai öltöze
tű  férfiak és nők hallgatják  Krisztus 
szavait. Az Uhde-ellenes felzúdulás 
csak rövid ideig tartott, m ert nyilván
valóvá vált, hogy Krisztus tanítása 
m inden időknek és m inden népeknek 
szól, a bajor parasztoknak is.

A «Hegyi beszéd»-et a mi Ferenczy 
K árolyunk (1862-1917) is m egfestette. 
Az ő képén is a 19. századvég népe: 
cilinderes urak  és csizmás parasztok, 
úri dámák és m unkásasszonyok hall
gatják  Krisztus szavait.

M indezeken a m űveken a maga korá
nak alakjait kelte tte  életre a festő, nagy 
változatosságban. De hogyan örökítette 
meg magának a M egváltónak  az alak
ját? Erre a kérdésre adunk az alábbiak
ban feleletet.

Krisztus alakjának festői m egjelení
tésében a mai m egváltozott időkig tö 
retlenül egyetérte tt m inden korszak 
m inden művésze. Szilárd alapelvük: 
Krisztus felette áll az idők változásai
nak, az egyes korok divatjainak, Ö te
hát, bárm ilyen környezetbe helyezi is

a  festő, nem követi külső m egjelené
sében a változó öltözetű em bereket, 
hanem  időtlen, egyszerű, dísztelen, ko r
tól független ruházatban jelenik  meg 
köztünk. Ezt tanítják, kivétel nélkül, a 
fenn felsorolt m űvek és a többi, itt fel 
nem sorolt festm ények százai.

A  festők, akár volt m ély hitük, akár 
nem, tudták-érezték, hogy Krisztus a- 
lak ját éppen ruházatának fenséges egy
szerűségével em elhetik ki leghatáso
sabban a környezet folyton változó 
m úlékonyságából. Eszükbe sem jutott, 
hogy a Hegyi beszéd Krisztusát fején 
cilinderrel, mai zakóban és nyakkendő
vel jelenítsék  meg, jól érezve, hogy egy 
m odern ruhába öltöztetett Krisztus m ár 
m egszűnne m inden idők és m inden né
pek örök Krisztusa lenni.

Nem ok nélkül használtam  fentebb a 
zakó szót, m ert az «Életünk» idei feb
ruári szám ában szellemes és elgondol
koztató cikk jelen t meg Prokop Péter
től, «Zakós Krisztus® címmel. A cikk 
szerzője, aki pap is, festő is, író is, teljes 
felkészültséggel és mai szemmel vizs
gálja Krisztus m űvészi m egjelenítésé
nek kérdését. Hogy a valóságot tisztán 
látó és m erész hangon bíráló írásnak 
végén nem tudja iránym utatóan össze
gezni nézeteit, az nem az ő hibája, ha
nem a koré, am elyben élünk. Mert, sa j
nos, senki sem látja, hogy vajúdó kor
szakunk m erre felé tart, nem csak a m ű
vészet, hanem  a politikai és gazdasági 
élet, a technika és a szellemiek minden 
vonalán.

Kétségtelen, hogy a római «Famiglia 
Cristiana® hetilap nem a hívő katoliku
sok állásfoglalásának adott nyilvános
ságot, amikor valam elyik feltűnni v á 
gyó jelentéktelen  rajzoló négy Krisz
tus-képét közölte, a címlapon Krisztust 
zakóban és nyakkendővel, a többi la
pon pedig kezeslábasban vagy ingujj
ban . . .  És ezek a rajzok egy szerzete
sek által k iadott katolikus hetilapban 
jelen tek  meg!

Hol a határ, m elyen túl a m űvésznek 
a Krisztus-ábrázolásban nem szabad 
mennie, ha igényt tart a m agasabb ér
telem ben ve tt «művész» névre? A ha
tá rt nem m esterséges szabályok, politi
kai és társadalm i változások szabják 
meg, hanem  a változatlan és változtat
hatatlan, örök tény: Krisztus isteni sze
m élyét külső m egjelenésében nem le
het alávetni a változó idők divatjának. 
Az sem fogadható el, hogy Krisztust né
gernek vagy ferdeszem ű sárga kínainak 
ábrázolja a festő. M ert ez m ár ham isí
tás. Ö m inden bizonnyal olyan volt kü l
sőleg, mint a többi názáreti férfi, tehát 
sem néger, sem kínai, sem hindu.
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«A művész arra  áhít, ami az örök, 
ami független az időtől, a  tegnaptól, 
ami kétezer év  m úlva is ugyanaz ma
radi) — írja  cikkében Prokop Péter. Ép
pen ezért teljes határozottsággal kell 
fellépnie a jóízlésű keresztény társada
lom nak a bom lasztás ellen. M ert a mai, 
«haladó»-nak kik iálto tt művészet, a k a 
tolikus sajtó egyrészétől is tám ogatva, 
egyre gyorsulóbb ütem ben halad a tel
jes m élypont felé, javára  dolgozva a 
radikális-m arxista álkultúrának és a 
szabados erkölcsnek. Prokop Péter jog
gal fél attól, hogy amíg a festők (saját 
m egjegyzésem: sohasem  a java-festők!) 
«cserélgetik Jézus viseltes köntösét, 
csak meg ne ham isítsák a tan ításait is. 
Nem a ruha teszi az embert, . . .  hanem  
az életm ód és a szív, am ely szerint 
m egítél az Isten». De ha nem a ruha 
teszi az embert, akkor m iért kell Jézust 
olim pikon-sportdresszben vagy kezében 
puskával ábrázolni, esetleg tüntető hi- 
pisereg élén, mint ahogyan erre is van 
példa?

Az üdvözítő  örök napirendűségét és 
korszerűségét nem az fejezi ki, hogy a 
festő jólszabott zakót ad rá, am ely «ta- 
lán ízlik is neki» — feltételezi Prokop 
Péter, aki m élyhitű művész s ezért le
het, hogy nem is gondol a zakós Krisz
tusban orvul m egbúvó hitbeli és erköl
csi bomlasztásra.

Az Istenembert, a világ M egváltóját 
csak a hitetlen, erkölcsileg züllött fél
tehetségek és egész-tehetségtelenek öl
töztetik mai m askarákba, de nem azért, 
m ert az Ö örök korszerűségét így k í
ván ják  kifejezni, hanem  m ert ilyen 
szennyes szatócs-fogásokkal akarják  
m aguk felé fordítani a figyelmet. Ezek 
az álm űvészek tudatosan és szándéko
san a rombolás szolgálatában állnak, a 
nihilre törekednek, hogy annak eljö tté
vel m aguk is belevesszenek a megsem
misülésbe.

A  jövő ú tjá t nem a zakós-nyakken- 
dős Krisztust festő álm űvészek m utat
ják, hanem  a Krisztus tan ításait átérző 
és átélő, kom oly felkészültségű festők 
és szobrászok. Hogy m ikor tér m agához 
a művészet, m ikor indul meg a kiem el
kedés a mai m ély fertőből, azt, sajnos, 
még nem látjuk. De az bizonyos, hogy 
az actio-reactio örök törvénye alapján 
be fog következni a m űvészet m egúju
lása is és Krisztus alakja m egtisztult 
formában, diadalm asan ismét m egjele
nik az új idők új festészetében.

DR. BÍRÓ BÉLA

Gyöngyszemek
T A V A S Z V A R A S

A  déli szélben lehunyom  szem em  
És gyöngyvirágok szagát érezem.
A z  esti égen violás a szín  
És kikeletben  járnak álmaim.

A  hó alól már dobban boldogan 
A  föld nagy szíve  s csöndesen fogan 
A  csíra, m elyből új élet terem  
S bim bók bomolnak majd szűz réteken.

A z  örök nap m ég bágyadtan ragyog,
De tavaszosak már a csillagok 
S az éjszakában zizzenő neszek,
Egy új világ susogja már: Leszek!

A  fődre fekszem , hallgatom szívét,
A z  égre nézek, kém lelem  színét,
Ég, föld között angyali üzenet 
Hirdeti a jövendő életet.

M ert boldog ige ez és szent igaz 
És örök törvény és áldott vigasz,
H ogy győz az élet, duzzad és dagad 
S elönti mind az ócska gátakat!

Juhász Gyula

Juhász Gyula (1883-1937) Szegeden 
született és ott is halt meg. — Papnak 
készült, aztán tanár le tt és Nagy-M a- 
gyarország legeldugottabb gimnáziuma
iban tanított: M árm arosszigeten, N agy
váradon, Léván, Szakolcán, és Makón.

V érbeli lírikus, szelidhangú m űvé
sze a m agyar nyelvnek. Szerelmi lírája  
légiesen tiszta. Érzésvilága m élysége
sen keresztény; gyönyörű vallásos köl
tem ényeket írt: M ater dolorosa, Föltá
madott, Tápai Krisztus, stb.

Sorsa tragikus. Ez a sovány, szakál
las, szomorú arcú férfi soha nem nősült 
meg. 1914-ben mellbe lőtte magát, amit 
soha nem tudott kiheverni. Élete végén 
m egzavarodott és m éreggel ve te tt vé
get szomorú életének.

A «Tavaszvárás»-t 1921-ben írta.

Ott állok magamban . . . ;  lelkemet elfogja 
a könyörület és az imádás m ély érzése. 
Szemembe könny gyűl, lehajtanám fejemet; 
de a kereszt vonz, késztet, hogy nézzek rá.

Mit adtunk neked Uram, neked, kit sze
retnünk és imádnunk kellett volna? Eljöttél 
s barlangba szorultál; körülnéztél s Egyip
tomba futottál; álruhában járó, faragó ács 
voltál. Egyszer indultunk pálmaágakkal fe
léd, s te sírtál: egyszer bíztad magad ránk, 
s Barabbást választottuk; egyszer akartunk 
koszorút kötni neked és tövisből kötöttük; 
egy arcképedet vettük, s az «Ecce homo» 
arca maradt ránk; egyszer kértél inni, s

irodalmunkból
G Y Ö N G Y V I R Á G

Vénhedt klastrom  lakója voltam  Jászói 
Kint farkaserkölcs, véres Káin-átok, 
Bent zsolozsmázó hófehér barátok, 
Közös akol s közös szénájú jászol.

A  nagy Világ-akolról álmodozva  
ö reg  hegyekbe jártam enyhülésre. 
Komorló erdők játszi vágyvetése:
Sok gyöngyvirágja várt ott illatozva.

K öztük feküdtem  egymagam
s nevettem . 

Szem em  végigcsókolta az egészet. 
Kom oly nagy tö lgyek őrködtek

felettem .
Lassan felrém lett egy kis szőke fészek, 
S egy zöld madár oly furcsát

fü työrészett, 
H ogy a virágok lopva összenéztek . . .

Mécs László

Mécs László, a «Hajnali harangszóu 
költő je 80 éves, bár fehérreverendás 
alakja, dús szőke haja  és zengő bari
tonja örökké frissen és fiatalon él em
lékezetünkben.

U toljára 1956 nyarán  láttam  sűrű 
börtönrácsok mögül, amint csíkos ru
hában, őszbecsavarodott és leszegett 
fejjel, h á tra te tt kezekkel ró tta  társai 
m ögött a rabok örökunalm ú körsétájá t 
a Gyűjtőfogház udvarán.

Mécs László az első és a második 
világháború utáni m agyar papi sors 
egyik legnem esebb hordozója. Egyéni
sége a szenvedésben csak m élyült. — 
Sok-húru lírájából hoztunk egy tavaszi 
kedves szonettet.

(Mécs László H ernádszentistván-ban 
1895 január 17-én született. Ma valahol 
a Balaton mellett, csendes elvonultság
ban él.)

HARANGOZÓ FERENC

ecetet nyújtottunk. — Ó, ki hitte volna, 
hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen  
legyen utad. S most függsz itt mint meg
fagyott imádság, mint megkövesült kiáltó 
szó. Kitárt karokkal s nyílt ajakkal kiáltasz 
irgalomért.

Nagy, szent az Ür, ki önfiának sem ke
gyelmezett . . . !  Mily rémséges fölségben 
hirdeti ezt a kereszt. Emberek, féljétek az 
Istent s szeressétek Krisztust; ő felétek ki
ált a végkimerülésig: Ó, ha valamikor, hát 
ma halljátok meg szavát; esd, hogy kímél
jétek s becsüljétek meg lelketeket.

(Prokászka Ottokár)

ELMÉLKEDÉS A KERESZT ALATT
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«. . .  és a fűbe harapott!»
Az erős fény még csak jobban elm é

lyíti az árnyék sötétségét. M inél jobban 
a reklámok, a fényszórók és a műdi
csőség fényében állott előbb egy em
beri élet, annál szomorúbb és m egdöb
bentőbb tragédiába fulladó elmúlása. S 
ha az ember húsvét előtt áll, amikor az 
örök élet diadala a halál fölött szinte 
kézzelfogható bizonyossággá válik, s a 
nagy term észet m egújulva föltámad a 
halál m erevségéből, a millió virágban, 
a millió kis zümmögő rovarban, a visz- 
szatérő és fészketépítő m adarakban, a 
kontraszt még csak nagyobb és der- 
mesztőbb lesz. Ezt érzi az ember egy 
fiatal élet elm úlásakor, m elyről a szá
raz rendőri jelentés csak ennyit m on
dott: «Nagy m ennyiségű altató t ve tt be, 
aztán lefeküdt a fűbe, hogy meghaljon.® 
Éppen csak azt nem tették  hozzá befe
jezésül: « . . . é s  a fűbe harapott!®

Ez a tíz soros rendőrségi jelentés 
Irene K., egy diáklány szomorú életét 
és még szomorúbb halálát m ondja el. 
Rendőrök találták  meg egy reggel a 
m üncheni Angol Kertben, — holtan. Ez 
a haláleset azért is feltűnő, m ert Iréné 
K. nem tucatem ber volt, nem egy név
telen a tömegből. M int színésznő Clau- 
dia Fielernek nevezte m agát s legtöb
ben jobbára ezen a néven ismerték. Szí-

A  84. évébe lépő bíboros-prímás — 
H ála Istennek — jó egészségben és k i
tűnő szellemi frissességben, április 9-én 
indul Dél-Amerikába. Az európai, é- 
szakam erikai, délafrikai és ausztráliai 
látogatásai u tán  most V enezuélában és 
Kolumbiában keresi fel a m agyar cso
portokat.

V  enezuéla-Kolumbia
A bíboros Bécsből indul április 9-én 

és Londonon át repülve m ásnap érkezik 
meg Caracasba, ahol ünnepélyesen fo
gadják a Simon Bolivár repülőtéren. 
Április 12-én mond főpapi szentm isét a 
katedrálisban. A különböző és egym ást 
követő társadalm i és egyházi rendezvé
nyek sorát április 21-én a bíboros bú
csúztatásával fejezik be a főváros re
pülőterén. Innen M indszenty prímás 
Kolumbia fővárosába, Bogotába repül. 
Kolumbiában április 26-ig marad.

Skandináv-államok

Bogotából a bíboros v isszatér rövid 
időre Bécsbe, de m ár m ájus 2-án ú tra  
kel, hogy a Skandináv-állam okban élő 
m agyarokat is m eglátogathassa. Ponto-

nésznő volt, de m űvészete csak egy 
pornofilm színvonaláig vitte. A  szaba
dosságtól csöpögő «Iskoláslány-riport» 
című filmben szerepelt. Irene K. u tálta  
ezt a m esterséget s m inden áron m e
nekülni akart, de nem tudott tőle sza
badulni. Egy dokum entációs filmben, 
m ely kicsit kritikus szemmel vizsgálta 
az egész em beriséget elárasztó szex
hullámot, így nyilatkozott: «Bensőleg 
mentem tönkre abban a környezetben 
és azok között az em berek között, aki
ket ott megismertem.®

«Ezek az emberek® nem voltak  ott 
Iréné K. tem etésén, nem kísérték  sír
jába azt a testet, amely az ő «művé- 
szetük® (és profitjuk) kedvéért lemez
telenítve, azaz m inden ruhatakarótól 
és szégyenérzettől megfosztva kerü lt a 
szexéhes milliók szeme elé a mozik 
vásznán. De nem voltak  ott a tem etésen 
azok a milliók sem, akik m iatta rohan
ták  meg a mozik pénztárait, s halála 
h írére nem ejte ttek  egyetlen könnyet 
sem. De m iért is e jte ttek  volna? Iréné 
K. csak annyiban érdekelte őket, a- 
m ennyiben hasznos médium, élvezeti 
cikk volt: k ielégítette  a profitéhségét 
az egyiknek, alantas ösztöneit a m ásik
nak. M int ember nem szám ított semmit. 
Iréné K. alias Claudia Fieler soTsa, 
nyom orúságos életének története meg-

san m ájus 2-án d. e. 11.45 órakor indul 
Koppenhágába. M ájus 7-ig m arad a dá
niai m agyar lelkész hívei között. Kop
penhágából Oslóba repül m ájus 7-én. 
N orvégiában m arad három  teljes napig, 
m ajd m ájus 10-én Stockholmba indul. 
Svédország fővárosában, Stockholmban 
m ájus 11-én lesz az ünnepélyes főpapi 
szentmise az Oscars-templomban. Az 
egyes m agyar csoportok körében ren
dezett fogadásokat és rendezvényeket 
Svédországban m ájus 16-ig bonyolítják 
le. H azatérőben a bíboros Göteborgból 
Koppenhágán keresztül repül vissza 
Bécsbe.

Párizs és Franciaország
Mgr. M arty párizsi bíboros-érsek meg

hívásának M indszenty bíboros május 
utolsó napjaiban tesz eleget. Párizs u tán  
Lille-ben, Metz-ben, N ancy-ban és Lyon
ban látogatja  meg a m agyar híveket. A 
látogatás fénypontjának a párizsi Notre 
Dame-ban mondott, M arty bíborossal 
koncelebrált főpapi szentm isét tekint
hetjük. (A franciaországi út pontos 
program ját és időpontját lapunk követ
kező szám ában közöljük.)

m utatja  a szabadság jelszava alatt az 
em beriségre szabadított szexuális za- 
bolatlanság igazi arcát, brutális való
ságát. A pornofilm ek az em berek szeme 
elé vetítenek  egy világot, m elynek je l
szavai: «nagy szabadság, élet tabuk 
nélkül, öröm üröm  nélkül, élet állandó 
gyönyör közepette®. De kancsalul fes
te tt világ ez, m elynek éppen ezért na
gyon sokan áldozatul esnek. Ezek egyik 
prominens tagja: Iréné K., alias Claudia 
Fieler.

A  világ az 1975-ös esztendőt a «nők 
évének® nyilvánította. Fényes reklám o
zás, ünneplések és az egyenjogúság 
hangoztatása helyett nem lenne-e jobb 
az asszonyoknak megadni a tiszteletet, 
amit m egérdem elnek és a Terem tőtől 
elrendelt «másneműségük» m iatt nekik 
kijár? A m ásnem űségen itt azt kell é r
tenünk, hogy mások, más fából vannak 
faragva, mint a férfiak. Szívük és érzés
világuk sokkal mélyebb, és így a sebek 
is, m elyeket a tabuk, az Istentől lelkűk
be oltott szemérem- és szégyenérzet le
rom bolásával önmagukon ejtenek. Ezek 
a sebek halálosak is lehetnek, ha egyik- 
nek-m ásiknak nincs hite és erkölcsi 
tőkéje, hogy a lejtőn m egálljon és m eg
keresse az u tat ú jra  fölfelé. S ha a nő 
az élet javait (vagy egyetlen javá t és 
célját) a szabadosságban látja, szívét 
előbb vagy utóbb üresség tölti el, m ely 
csalódottságba megy át és az önbecsü
lés elvesztése lesz a zsákutca vége. 
«Nincs a term észetben vesztes, csak 
én!® így  jellem zi Katona ezt a lelki- 
állapotot, m ely egy elhibázott, elrontott 
életnek végső segélykiáltása.

Lehet, hogy mi keresztények a sexu- 
ális kérdésekben kissé régim ódiak va
gyunk. Egy azonban biztos: a krisztusi 
hit és erkölcs következtében még senki 
lejtőre nem került, senki el nem züllött 
s m iatta még senki sem dobta el m agá
tól önként az életet. A pozitívum  tehát 
a mi oldalunkon áll!

MEGYESI ANDRÁS

MINDSZENTY EMLÉKIRATAI

első kiadásban már nem kaphatók. Ügy  
tudjuk, hogy a kiadó most bocsátja útjára 
másodszor több ezres példányban a köny
vet. A  második kiadásnak lesz olcsóbb, 
kartonba kötött példánya is, sőt zsebkönyv 
formában is megjelenik szintén sok ezres 
pédányban. A  könyv megrendelhető ezen  
a címen:
Vörösváry-Publishing, 412 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M5S 1X5, Canada.
Ezenkívül, úgy tudjuk, hogy Európában a 
könyvet a magyar lelkészeknél is meg 
tudják az érdekődők rendelni.

Mindszenty bíboros tavaszi lelkipásztori útjai
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H I R D E
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük a Gaz
dasági Bizottságon át beküldeni:

8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
A nyomda a Gazdasági Bizottság megkerü
lésével nem íogad el hirdetéstl

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 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.—
Lieíeiung per Nachnahme! Csomagkül
dés utánvéttel!
Esetleges viszonteladó kereskedőnek  
árengedmény!
Viktor Pál
W ustspezialitáten 
D - 7063 Welzheim,
Joh. Seb. Bachstr. 19.

TÉTÉNY — 
UNGARISCHE SPEZIALIT>íTEN

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502

Preisliste:

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi K éknyelű 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 fillér 
árengedm ény.

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

T É S E K
MAGYAR KÖNYVEK ÉS HANGLEMEZEK

Szolzsenyicin: Gulag Szigetcsoport 
Megjelent! kb. 500 oldal DM 30.—
M indszenty: Erinnerungen

ném et nyelvű kiadás 38.—
(Magyarul egyelőre nem kapható, 
mert a kiadó Kanadából esetleg  
csak később szállít Európába.)
V ándor György: A rém ület é j

szakája (Rajk perben elítélt
írása) 24.—

Szitnyai: így  rendeltetett 30.—
Gál Gy.S. H onthy Hanna élete 19.—
Apón 2755 30 cm 22.—
Vajda János énekel: Ott, ahol zúg 
az a négy folyó, Székely himnusz,
Kis lak áll a nagy Duna mentében, 
Krasznahorka, A  csitári hegyek, 
Kossuth Lajos stb. Hazafias és ka
tonadalok.
SGS 1021 30 cm 20.—
Ism ét kapható Solti Károly nagy
szerű lem eze! Szép vagy, gyönyörű 
vagy M agyarország — Sárbogárd, 
Dombovár — Rákóczi m egtérése — 
Álmodó Tiszapart — Csak m égegy- 
szer tudnék haza menni — Kék 
nefelejcs stb.

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

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

NYÁRI HÓNAPOKRA (NYARALÁSRA)
kiadó lakás: 3 szoba, 1 konyha, fürdő
szoba, hideg-melegvíz, bútorozva — 
(6 felnőtt részére is), nagy terasszal, 
Franciaországban, Genftől 30, Annecy- 
től 20 km-re, — 74270 M usiéges pár 
Frangy-ban. Bérleti díj:
Júniusban 800.—, Júliusban 1000.— 
A ugusztusban 1000.— új francia frank. 
Érdeklődni lehet:
M. & Mme Füle László,
M usiéges pár Frangy 74270, Francé.

ELEKTROTECHNIKUS, 30 ÉVES 
m agyar leány, aki Ném etországban él, 
hasonló szakm ával rendelkező m agyar 
férfivel levelezne. — Zenét, sportot és 
a jó könyveket kedvelem! Svájcból, 
Ném etországból «Szegíű» jeligére v á 
rom a leveleket az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberíöhringerstr. 81.

NYUGDÍJASOK OTTHONA A BAJOR 
ERDŐBEN.

Passautól 12 km-re, a Bajor Erdő déli 
kapujában, i d i l l i k u s  üdülővidéken 
Rudertingben, nyugdíjasok otthonát 
létesítünk, am elyet elsősorban m agyar 
honfitársaink részére ajánlunk fel. 
O lyanoknak, akik hazánktól elszakad
va életük hátralévő éveit kényelem 
ben, családias baráti körben kívánják 
leélni és akiknek anyagi helyzetük 
megengedi, hogy a havi ellátási díjat 
fedezni tudják. Az otthonban egyen
lőre tíz szem élyt tudunk elhelyezni. 
A modern, kertes házban (nem bérelt) 
kényelm es otthont, teljes ellátást, gon
dozást, szükség esetén ápolást tudunk 
biztosítani. Jó  m agyar konyhát veze
tünk. M agyar könyvtár és újságok, 
színes TV az otthon lakói rendelkezé
sére áll. Az otthon létesítése m agán
kezdem ényezés, a bajor hatóságok fel
ügyelete m ellett működik. W ohnungs- 
geld igénylés a Sozialamt ú tján  lehet
séges. Érdeklődők bővebb felvilágosí
tásért forduljanak a következő címre: 
Sopronyi László, 8391 Tittling/ Bay. Wald, 
Marktpl. 15.

TÖBB, MINT KÉTÉVTIZEDES 
magyar - német szálloda és vendéglő —  
kitűnő polgári ételekkel, olcsó magyar és 
német italokkal, c s a l á d i a s  légkörben 
szeretettel várja a világ minden részéről 
magyar vendégeit! — Olcsó szállodai árak, 
hideg-melegvíz, központi fűtés!
A városka a München-Stuttgarti Autobahn 
mellett, Ulm és Augsburg között fekszik. 
Hosszabb nyári üdülésre is k i v á l ó a n  
alkalmas! — Cím:
Gasthof «Zur Stadt». — Holz Gusztáv és 
Neje. 8872 Burgau, Stadt Str. 55.
Tel. 08222/391.

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

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

KÖLTÖZKÖDÉSNÉL VEGYE IGÉNYBE
árban-szolgálatban kedvező cégemet. 
Költségeit előnyére számolom, csoma
goláshoz ládákat kölcsönzők ruhának 
stb. sőt el is adhatom.
Luft János költözködési cég,
München 40, Hamburgerstr. 42.
Tel. 3511337.

SZOLZSENYICIN MAGYARUL !
Megjelent a Gulag-Szigetcsoport! Az 532 
oldalas könyv ára: 30.— DM. Megrendel
hető: Nemzetőr D - 8 München 34. 

Postfach 70.
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Egy bencés öregcserkész visszaemlékezései
Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z  Életünk terjesztői
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra 
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 k ívü 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.

A teljesség és a történelm i hűség 
kedvéért a következőket szeretném  
megjegyezni, m int egy 1913-as kom á
romi öregcserkész:

1913-ban alakult meg a komáromi 
bencés gimnáziumban Karle Sándor 
bencés tanár vezetése alatt az első m a
gyar cserkészcsapatok egyike. Veze
tőnk résztvett az em lékezetes és nagy
szerűen sikerült «Vági tutajúton», a- 
m ely hosszú ideig kedvenc tém ája volt 
a «Zászlónk» című ifjúsági lapnak, illet
ve M árton rajzm űvésznek, akit több íz
ben üdvözölhettünk csapatunknál.

Karle Sándorban m inden tekintetben 
követendő példát láttunk, aki a m érhe
tetlen  kezdeti nehézségektől nem riadt 
vissza s mondhatnám, a semmiből te 
rem tette meg és szerelte fel lelkes kis 
csapatát.

Az anyagi nehézségeket is nehezen 
küzdöttük le, azonban nem ez jelentette  
a legfőbb akadályt, m ert m ajdnem  min- 
egyikünk «instructor» volt s így a leg
szükségesebbekre csak előkerültek a 
fillérek, amit a legnagyobb lelkesedés
sel áldoztunk a közös cél érdekében.

A nagyobb nehézséget a szabadidő 
jelentette, m ert abban az időben (1912- 
1917) nem volt annyi szabadideje a di
ákoknak, m int manapság.

Ennek ellenére elbűvölte a város fia
talságát és az idősebbeket is fegyelm e
zett kis csapatunk m agatartása, ami an
nál nagyobb eredm ényt jelentett, m ert 
hiszen Komárom egy katona-város volt, 
ahol a lakosságnak bőven nyílt alkalma 
az annyira szeretett és m egcsodált k a 
tonás és fegyelm ezett m agatartás élve
zetére.

M inden sportágban tevékenykedtünk. 
Különös élm ényt jelen tettek  szám unkra 
az evezéssel kapcsolatos kisebb tábo
rozások a Dunán, illetve a Vágón.

Segédkeztünk az abban az időben fel
épült Kultúr-palotában tarto tt ku ltu rá
lis előadásokon, őriztük h ú s v é t k o r  
Krisztus koporsóját, résztvettünk a kör
m eneteken, m ajd a háború folyam án 
gyűjtö ttünk a sebesülteknek, gyűjtö t
tünk a hadiipar szám ára vasat és rezet.

Én 1917-ben a pécsi hadapród iskolá
ba mentem s így búcsút mondtam a 
komáromi bencés gimnáziumnak és a 
cserkészetnek, akkor még nem sejtve, 
hogy búcsúm végleges.

1918-ban Komáromnak az elszakítása 
által a szép gimnázium mineműsége 
m egváltozott s a cserkészcsapat elszé- 
ledt.

1935-ben a Budapesten tarto tt é re tt
ségi találkozón együtt voltam  néhány

cserkész-baj társammal, amikor is m eg
újíto ttuk  a fogadalmunkat.

1938-ban Komárom visszatérése után 
m egkerestem  a szüleim sírját s elm en
tem a gimnáziumba is üdvözölni a régi 
falakat, a régi szellemet, a becsületes 
cserkész-szellemet, aminek annyit kö
szönhettem  életem  folyamán.

1942-ben egy Környe közelében ta r
to tt gyakorlaton véletlenül m egtudtam  
a környei születésű Karle Sándor ta r
tózkodási helyét, ö regsége  és betegsé
ge m iatt a Tihanyi-Apátságban lelt nyu
galmat. M ég ebben az évben felke
restem.

A találkozót nehéz lenne leírni. Any- 
nyi érzés, annyi szomorúság, annyi ö- 
röm, annyi hit, annyi buzgalom, annyi 
hálaadás, annyi emlékezés, annyi sze
retet, annyi együttérzés gyűlt egycso- 
korba, amit az imazsámoly fölött függő 
feszületnek ajánlottam.

Egy pap, egy tanár, egy öregcserkész 
búcsúzott egy kis diáktól, egy kis cser
késztől, egy öreg diáktól, egy öreg 
cserkésztől, egy katonától.

A kkor még nem tudtuk, hogy örökre 
búcsúzunk egymástól. Én a hála, az 
alázat, a tisztelet, a szeretet köntösébe 
burkoltam  könnyes búcsúmat. Ö a hi
tet, a hazát, az Istent adta útravalóul s 
könnyezve em lékeztetett a cserkész
fogadalomra.

Ö m egérezte a közelgő veszélyt s az 
Ür m eghallgatta ajánlását, m e r t . . .  «Mi- 
kor elhagytak, m ikor lelkem  roskadoz
va vittem , csöndesen és váratlanul á t
ölelt az Isten. Nem harsonával, hanem 
jö tt néma öleléssel. Nem jö tt szép, tü 
zes nappalon, de háborús éjjel! És meg
vakultak  hiú szemeim, m eghalt ifjúsá
gom. De Öt a fényest, nagyszerűt mind
örökre látom!» (Ady)

Azóta sok idő telt el. A zóta sok «őrs- 
vezető» kezéből verték  ki a zászlót. 
Azóta itthagyott bennünket Karle Sán
dor és az ő tanártársai Gidró Bonifác, 
Mórocz Emílián, Bognár Cecil, Béri 
Zsigmond, H orváth Cézár, Vidóczi Ast- 
rik, Égler Dózsa, Gödör Kapisztrán J á 
nos, Bódis Jusztin), akik oly nagy m ű
vészettel, észrevétlenül belénk plántál
ták  a hitet, a becsületet, a m indennapi 
jó tettet, ami nélkül nem lett volna erőm 
a hosszú vándorúton, nem m aradt volna 
hitem  e nagy hitetlenségben s nem m a
radt volna meg a «cserkészszellem».

Ezt a szellemet továbbítandó üdvöz
löm a mai m agyar cserkészeket a 65 é- 
ves évforduló alkalm ával és «Jó m un
kát!® kívánok.
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