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IX. évfolyam 4. szám (9. Jahrgang Nr. 4.) A  Z St.Gallen — Erscheint monatlich

Rogier van dér W eyden: Krisztus Urunk siratása

Ó húsvét reggel, nagy harcok pihe
nője, nyílt sírod fölött zeng az engesz
telő s biztató szózat, melyet meghalla
nak ugyan mindnyájan, de melyet csak 
a föltámadás gyermekei értenek meg. 
Sírod árok, sírköved bástya, a világ- 
történelem zajlik körülöttünk; de hús
véti örömben csak azok hajtják le meg
nyugodva sírkövedre fejüket, kik hisz
nek és bíznak a föltámadásban.

Ezek közé tartozunk mi! Nekünk a 
húsvét reggele ébredés éjből, tavaszo- 
dás télből, éledés halálból; nekünk az 
alleluja a világharc diadalmi éneke, s 
a húsvéti harangszó a fölvonuló örök
életet harangozza be a világba. Mi hi
szünk a föltámadásban; egyesekében  
éppenúgy, mint nemzetekében; mi hi
szünk az életben; bízunk a jobb jövő
ben, s van reményünk a nemzetek föl
éledéséhez. Ez a lendület a mi tempera
mentumunk, ez a pathosz a mi lelki 
világunknak s neveltetésünknek sajá
tos jellege.

E hitünket és bizalmunkat meg nem 
zavarja sem a nagypéntek emléke, sem 
a körülöttünk kísértő romlás; mi a föl
támadás tavaszi sugárzatából nyugod
tan nézünk a keresztút távlatába; mind
ezek a benyomások meg nem zavarnak 
minket, mint ahogy a ragyogó napkel
tét meg nem zavarja az elmúlt éjnek 
foszladozó homálya, s mint ahogy a 
tavasz fakadó rügyein s illatos hajtásain 
nem változtat a sok korhadt ág, melyet 
az erdő koronájából kitört az északnak 
bús szélvésze. Sőt éppen a romok közt 
sarjadó új élet, s a korhadt, száraz ágak 
közt fakadó illatos kikelet biztat s báto
rít leginkább halállal, enyészettel s éj
szakával szemben s biztosít, hogy e ki- 
pusztíthatatlan életerő nem lehet a ha
lál s a romlás prédája.

Űj tavasz, olajos rügy, fakadó kike
let nemzetünk életében az a nemzedék, 
mely hisz a föltámadásban! Van ilyen, 
fejlik, erősbül s lelkét s erejét belefek
teti majd a nemzet életébe, hogy az egé
szet föltámassza. (Prohászka O ttokár 
ö sszegyű jtö tt M unkái. 25. k. 208. old.)

PROHÁSZKA OTTOKÁR
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
«Alá szállá a poklokra»

A legtöbb keresztény az apostoli 
hitvallást imádkozva csak mondja e 
szavakat anélkül, hogy mélyebb jelen
tőségüket felfogná. Pedig ennek a hit
eseménynek megváltásunk történeté
ben megvan a maga jelenősége, kü
lönben nem is került volna a Hiszek
egybe.

A poklokra való alászállás hitcik
kelyét két szempontból szemlélhetjük: 
vizsgálhatjuk ennek az igazságnak teo
lógiai feltételeit, vagy nézhetjük ön
magában. Teológiai feltétel alatt értjük 
mindazt, amit ez a hitigazság hitünk 
szempontjából f e l t é t e l e z .  Jelen 
cikkünkben egyedül a feltételezett igaz
ságok érdekelnek. A következő alka
lommal majd magával a pokolra való 
alászállással foglalkozunk.

Ez az állítás, hogy Jézus halála után 
és feltámadása előtt leszállóit a pok
lokra, kétségkívül feltételezi, hogy van

emberi lelke, amely halála után is to
vábblétezett. Hisz világos, hogy nem 
istensége szerint szállt le a poklokra, 
mert istensége szerint mindenütt vál
tozatlanul jelen van. Nem szállott le a 
teste szerint sem, mert teste a sírban 
pihent. Tehát emberi énjének egy má
sik összetevője szerint, melyet lélek
nek nevezünk, szállt le a poklokra. De 
a pokolra való alászállás más igazsá
got is feltétetelez, azt, hogy az Ószö
vetség igazai is éltek lelkűk szerint, 
hisz az Űr Jézusnak a pokolra való alá- 
szállása nem helyi mozgást jelent, ha
nem azokkal való kapcsolatfelvételt, 
akik a pokolban vannak. Jegyezzük 
meg elöljáróban még azt is, hogy a 
katolikus Egyház a pokol alatt, mely
ről itt szó van, sohasem az elkárho- 
zottak poklát, hanem — képletesen 
szólva — a pokolnak azt az előcsar
nokát érti, amelyben az ószövetségi 
igazak várakoztak.

Az emberi lélek szellem  és halhatatlan

A léleknek a halhatatlanságát két 
síkon vizsgálhatjuk. Ha pusztán csak 
emberi értelmünk erejével bizonyítjuk 
a lélek halhatatlanságát, bölcseleti ér
veléssel van dolgunk. Ha viszont ki
nyilatkoztatott igazságokra hivatkozva 
érvelünk, teológiai síkon mozgunk. 
Vázlatosan mindkétfajta érvelést is
mertetjük.

1. Nyilvánvaló, hogy minden élő
lénynek van valamilyen benne lakozó 
életelve, amely élettevékenységeit le
hetővé teszi. Életelve van a növénynek 
és az állatnak egyaránt. Életelve kell, 
hogy legyen az embernek is. Ezt a tényt 
nagyjában elismerik még a materialis
ta irányzatú filozófusok is. Ezek leg
feljebb azt a kérdést vitatják, hogy az 
ember életelve, melyet léleknek neve
zünk, az anyagra vezetendő-e vissza 
vagy nem. A materialista filozófia sze
rint az emberi lélek, bár különbözik az 
anyagtól, — minden anyagi valóság 
ugyanis nem él —, végeredményben 
mégis anyagtól függő valóság és ezért 
a test felbomlása után nem létezhet to
vább, hanem, akárcsak az állatok élet
elve, a testtel együtt elpusztul. A spi- 
ritualista filozófia viszont azt vallja, 
hogy az ember életelve, a lélek, bár a 
testtel együtt összetett természetet al
kot, önmagában nem az anyagnak a 
megyilatkozása, kifolyása vagy legfőbb 
terméke, hanem anyagtól függetlenül 
is létezni tudó valóság, azaz szellem. A 
szellemi lélek nem pusztul el a testtel 
együtt, hanem tovább létezik, azaz hal
hatatlan. Ám miből lehet bizonyítani a 
lélek szellemiségét? Csak a tevékeny
ségeiből! Ha fel tudjuk mutatni, hogy

az embernek az állattól gyökeresen 
különböző élettevékenységei vannak, 
amelyeket nem lehet az anyagi való
sággal megmagyarázni, akkor máris 
bebizonyítottuk, hogy a léleknek is 
szellemi valónak kell lennie. Nos, min
den jel arra mutat, hogy az ember szel
lemi tevékenységekkel rendelkezik, a- 
mennyiben értelmi ismerete és szabad 
akarata van. Az ember értelme ugyanis 
az igazság megismerésére irányul: ér
telmünkkel változatlan érvényű, azaz 
tértől és időtől független értékű igaz
ságokat tudunk megismerni. Akaratunk
kal pedig szabadon választhatunk, sza
badon cselekedhetünk. Már pedig az 
ilyen cselekedetek gyökere és magya
rázata nem lehet az anyagi lét, amely 
térhez és időhöz van kötve és amely
ben determinizmus uralkodik. Tehát az 
ember értelmi és akarati tevékenységei 
nem függnek bensőleg az anyagi léttől, 
hanem anyagtalanok, azaz szellemiek. 
Viszont ha e tevékenységek szellemiek, 
a léleknek is, amely gyökerük, szelle
minek kell lennie.

2. De nézzük most e kérdést teoló
giai szempontból is. Van-e olyan hit
igazság, amely a lélek halhatatlansá
gát és szellemiségét feltételezi? Van-e 
a Szentírásban olyan állítás, amely a 
lélek halhatatlanságára utal? Már előbb 
említettük, hogy a pokolra való alá
szállás dogmája csakugyan feltételezi 
Krisztus emberi lelkének, sőt az ószö
vetségi igazak lelkének a testtől való 
független létezését. Szögezzük le elöl
járóban mindenesetre, hogy az Egyház 
az emberi lélek szellemiségét és hal
hatatlanságát hittételnek tekinti.

Vannak teológusok, akik nem tö
rődve az Egyház tanításával, tagadják, 
hogy hitünk nevében a lélek halhatat
lanságát fel kell tételeznünk. Sőt még 
azt is kétségbe vonják, hogy a Szentí
rás a lélek halhatatlanságát tanítja. Az 
utóbbi állításnak csak annyiban van 
alapja, hogy a zsidóknak évszázadokon, 
sőt évezredeken át a halál utáni életről 
valóban csak nagyon elmosódott elgon
dolásaik voltak. Ügy képzelték, hogy 
az emberek haláluk után az alvilágba, 
a seolba, jutnak. A seol nem azonos a 
sírral, melyben a test elrothad, hanem 
a halottaknak egy alvilági gyülekező 
helyét jelenti. Az alvilágban az akkori 
kor felfogása szerint sűrű sötétség ural
kodik, a halottak nem élnek úgy mint 
a földön, örömben nincsen részük, még 
Istent sem dicsérhetik, inkább tengőd
nek mint élnek ebben az árnyékvilág
ban. A kinyilatkoztatás előrehaladtával 
azonban a hívő zsidókban az a tudat 
kristályosodott ki, hogy a halál nem 
jelenthet Istentől való élszakadást s 
hogy az igazak lelkei a halál után vele  
kapcsolatban maradnak. Ez a tudat két 
irányban fejlődött ki: egyesek a test
nek az idők végéii történő féltárfiarfasát 
vallották (v. ö. Dániel és a Makkabeu- 
sok második könyvét), mások inkább 
a léleknek közvetlenül a halál után be
következő boldog vagy boldogtalan 
állapotára fordították figyelmüket. Erre 
az utóbbi felismerésre inkább azok ju
tottak, akik görög kultúra körében él
tek és a szellemiség tisztultabb fogal
mával rendelkeztek. így  a Bölcsesség 
könyve a következő gyönyörű szöveget 
tartalmazza: «Csalfa észjárásuk miatt — 
az istentelenekről van szó — azt mond
ják egymásnak: Rövid és szomorú éle
tünk; nincs orvosság az ember halála 
ellen, és nem ismerünk szabadítót az 
alvilágból . . . Ha elalszik, testünk ha
muvá lesz, a lélek meg elillan, mint a 
lenge szellő . . . Így gondolkodnak, de 
tévednek, mert gonoszságuk vakká 
tette őket . . . Isten ugyanis halhatat
lanságra teremtette az embert, és saját 
lényének képmásává tette . . .  Az iga
zak lelke azonban Isten kezében van, 
és gyötrelem nem érheti őket. Az esz
telenek szemében úgy látszott, hogy 
meghaltak: a világból való távozásukat 
balsorsnak vélték, elmenetelüket meg
semmisülésnek. De a békességben van
nak . . .  Az igazak azonban örökké él
nek és az Ürban van jutalmuk, és a 
Magasságbeli viseli gondjukat» (Bölcs
2-5). Az Újszövetségben e két irányú 
hagyomány egyesül és egymást kiegé
szíti. Az Űr Jézus egyrészt világosan 
tanítja a test feltámadását a világ vé
gén, másrészt azonban olyan kijelen
téseket is tesz, amelyek a léleknek köz-
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vetlen  halál u táni életére utalnak. Így 
Déldául a szadduceusokkal való v itá 
jában, — akik gyakorlatilag m aterialis
ták  voltak  s az Ó szövetségnek újabb 
keletű  szentkönyveit, am elyek a feltá
m adásról szólnak, elvetették  — Krisztus 
így érvel: Isten Mózes könyvében — 
m elyet a szadduceusok is elfogadtak — 
Ábrahám , Izsák és Jákob Istenének 
m ondja magát. Isten csak nem a holtak 
Istene? Kell tehát, hogy azok, akiknek 
Istene, éljenek. M ily jogon tagadhat
nánk tehát feltám adásunkat? (Mk 12,
18-27). A kereszten  függve Jézus a jobb 
latorhoz e vigasztaló szavakat intézi: 
«Bizony mondom neked, még ma ve
lem leszel a paradicsom ban* (Lk 23, 43). 
Ez a nyom atékos «még ma» nem vo
natkozhat a feltám adás napjára, hanem  
a folyó napra. M ár pedig világos, hogy 
sem Jézus sem a jobb lator aznap nem 
tám adt fel. Krisztus tehát csakis a jobb 
lato r lelkének a boldogságára gondol
hatott, m elyben még aznap részesíteni 
akarta. Egyik-másik példabeszédében 
utal Á brahám  ölére — lényegében u- 
gyanazt jelenti e kifejezés, amit a teo
lógiában később pokol tornácának ne
veznek —, és élőként írja  le a dúsgaz
dagot is, Lázárt is. Lázár boldogságnak 
örvend, a dúsgazdag kínlódik, pedig a 
v ilág vége m ég nem következett be, 
hisz a dúsgazdag testvérei a földön még 
élnek. Tehát csak a halál utáni s a fel
tám adás előtti életnek a képletes leírá
sáról lehet szó (Lk 16, 19-31). Szent Pál 
is a filippieknek m egvallja, hogy két
ségben van arra  nézve, mit kívánjon 
inkább: m eghalni vagy tovább élni? 
«Mind a kettő  vonz: Szeretnék elköl
tözni, hogy Krisztussal egyesüljek, m ert 
ez m indennél jobb volna. De hogy ér
te tek  életben m aradjak, arra nagyobb 
szükség van» (Fii 1, 23-24). N yilván
való, hogy Szt. Pál nem a végső feltá
m adást ta rtja  szem előtt, hisz akkor 
m ár nem kellene választania. Hanem 
m iközben a világ folyása tart, k ívána
tosabb lenne szám ára az «elköltözés», 
m ert akkor Krisztussal lehetne.

Azt kell tehát m ondanunk, hogy a 
léleknek az ember halála utáni tovább- 
létezését kom oly bölcseleti érvek is ja 
vasolják  s h itünk is feltételezi. Ha a 
lélek halál utáni életét, azaz szellemi
ségét tagadjuk, nem tudjuk józanul a 
Szentírást értelm ezni. Ugyanígy Jézus
nak a halál utáni alászállása a poklok
ra, burkoltan, de szükségszerűen felté
telezi a léleknek a halál utáni fennm a
radását. Az Egyház a m aga részéről a 
gyászm ise áldozási im ájában így imád
kozik a m egholtak üdvösségéért: «Fé- 
nyeskedjék, Uram, az örök világosság 
szentjeid társaságában m indörökké, 
m ert te jóságos vagy. Adj, Uram, örök 
nyugodalm at nekik és az örök világos
ság fényeskedjék nekik szentjeid tár
saságában mindörökké, m ert te jóságos 
vagy.»

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

A máriazelli zarándoknapok programja:
1977 m ájus 21 - 22.

M ájus 21. — szombat:
d. u. 17.00-kor a zarándokok ünnepélyes fogadása a W ienergasse 

végén.

este 19.30-kor gyertyáskörm enet a szokott úton.

Utána 20.30-kor díszgyűlés a kolostor udvarán lévő új plébániacsar
nokban. — M egem lékezés a II. világháborús idők 
és 1956 m agyar hőseiről.

M ájus 22. — vasárnap:
d. e. 11.15-kor Nagym ise szentbeszéddel, népénekkel a Mária-Zell-i 

bazilikában. — Közvetlen utána elhelyezzük a za
rándokok közös koszorúját és az ifjúság virágcsokrát 
M indszenty sírjára.

Előtte 9.00-kor Kivonulás körm enetben, zászlók alatt, az új hősi em
lékstáció felavatásához.

Kb. 9.45-kor Az em lékstáció megáldása, közös ima H azánkért és 
hősi halottainkért; — a zarándoklatban résztvevő 
testü letek  és egyesületek koszorúikat elhelyezik az 
emlékműre.

Mivel e két napon sok idegen zarándokkal is számolnunk kell, 
kérjük  a m agyar lelkészeket és a külön résztvevőket, hogy szállás
helyet m ár m ost rendeljenek M ária-Zell-ben vagy közvetlen kör
nyékén az utazási irodánál: M ax Eder, Hauptplatz 65, — Tel. (0043) 
27 - 27 - 23 - 80. — Postacím: A-8630 M ariazell, Hauptplatz 65.

A M indszenty-stáció, amint ezt m ár jeleztük, egyúttal emlékműve 
is lesz a II. világháború hősi halottainak és az u tána bekövetkezett 
«zord idők» áldozatainak: az elhurcoltaké és bebörtönzötteké; az 
igazságtalanul kivégzetteké és az 56-os szabadságharc elesett hőseié, 
hogy évszázadoknak hirdesse és őrizze azoknak a vértanú  m agyarok
nak az emlékét, akik Istenért, hazáért és az emberi szabadságért 
áldozták életüket.

Ez a hősi emlékmű egy erdős hegyfok előterében áll majd, ahol 
elénk terül a Stájer alpok fenséges hegyvilága, amely ránéz Dúnán- 
tú lra és a Kismagyaralföldre . . . !  Hogy ez a hősi emlékmű időtálló 
legyen, nem készíttetjük terméskőből, ahogy jeleztük, hanem  ke
m ény vörösm árványból. — Erre a hősi emélkműre az adom ányokat 
címünkre: Ung. Kath. Seelsorge, 8000 M ünchen 81, O berföhringer
str. 40, vagy : Postscheckkonto 9000-806 Kath. Ungarseelsorge, Post- 
Scheckam t München, «M-stáció» jelzéssel kérjük.

KRISZTUS FELTÁMADOTT !

Krisztus feltámadott! 
H alljátok meg, asszonyok, 
Kik kenetet hoztatok, 
Többé már ne sírjatok! 
Feltám adt Krisztus!

Krisztus feltámadott!
Uj csodákat halljatok! 
Péter, János fussatok! 
ü re s  a sír, nincsen ott! 
Feltám adt Krisztus!

Krisztus feltámadott! 
Szűnjetek már, bánatok 
Ti is nyom án járjatok, 
Feltám adást várjatok! 
Feltám adt Krisztus!

Krisztus feltámadott! 
Halál fején tapodott, 
Égbe u tat m utatott. 
Tudom, hogy feltámadok! 
Feltám adt Krisztus!
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A magyarországi egyház helyzete talán a legnehezebb
-  állapította meg nem régen König bíboros

«Minél nyugatabbra megyünk, an
nál naivabb a vélem ény a keleti orszá
gok egyházi helyzetéről» — állapítja 
meg a bécsi érsek a «Lutherische Mo- 
natshefte» című folyóiratnak adott 
nyilatkozatában (1976 dec.sz.). Az evan
gélikus egyház vezető havilapja azért 
fordult König bíboroshoz kérdéseivel, 
m ert az osztrák főpap a «Nem hívők 
Titkárságának* vezetője. G yakran jár 
a keleti országokban.

König nyalatkozata bevezetőjében 
elmondja: Bécs közel fekszik a vasfüg
gönyhöz. A usztriát történelm i kapcso
latok fűzik a keleteurópai népekhez, de 
földrajzilag is összefügg velük. Ebből 
az adottságból is következik, hogy Bécs 
szám ára nem lehet közömbös, mi tö r
ténik Keleten. De ezenkívül két másik 
körülm ény is arra késztette, hogy fog
lalkozzék a kom munista korm ányzatú 
országokban élő népekkel. Ezek közül 
az egyik 1960-ra m egy vissza. A kkor 
halt meg Stepinac horvát bíboros és 
König, bécsi érsek elhatározta: elmegy 

■a tem etésére. Zágráb előtt autóbaleset 
érte. Nem vehetett részt a tem etésen. 
Kórházba került, ahol 10 napot töltött. 
És ez a tíz nap elég volt ahhoz, hogy 
belássa, m ilyen fontos a kapcsolat. Ezek 
a népek elszigeteltségben élnek. V ágy
nak rá, hogy kapcsolatba lépjenek nyu
gati látogatókkal.

A másik körülm ény, ami közreját
szott keleti látogatásainak elindítására, 
az volt, hogy János pápa egy alkalom 
mal azt kérdezte tőle: «Miért nem lá
togatja  meg M indszentyt Budapesten? 
M indszenty akkor m ár az am erikai kö
vetségen volt. «Csodálkozva válaszol
tam: Nem lehet M agyarországra utaz
ni.* A határ még le volt zárva. A Pápa 
ezt válaszolta: «M enjen az állomásra, 
vegyen jegyet és utazzék Budapestre.* 
János pápa segített a bécsi bíborosnak 
az akadályok elhárításában és König 
Budapestre utazott.

A Lutherische M onatshefte m unka
társa  m egjegyezte: M anapság Keleten 
sehol sincs kiéleződött, nyílt egyház
üldözés. Ez a csend talán csalóka?

König: Csak óvatosan és általában 
lehet a keleteurópai egyház helyzetéről 
beszélni. A helyzet országonként vá l
tozik. M inél nyugatabbra m együnk, an
nál naivabb a vélem ény a keleti orszá
gok egyházi helyzetéről. A  turisták  azt 
m ondják: vasárnap a templomok tele 
vannak, rem ek ,m ilyen ok lehet itt még 
panaszra?! Világos, hogy nem veszik 
észre a közigazgatási m egszorítások 
láthatatlan  hálóját. Nem látják  a félel
met, ami pedig o tt van a lelkekben. 
Ha összehasonlítjuk egymással az egyes 
országokat, akkor viszonylag Magyar

országon a legnehezebb az egyház hely
zete.

«Nem Csehszlovákiában a legrosz- 
szabb az egyház helyzete?* — kérdez
te a Lutherische M onatshefte m unka
társa.

König: Csehszlovákiában a nehéz 
külső nyom ás ellenére az egyházban 
bizakodás és belső összetartás van. A 
kétség és a m egtörtség, a rezignáció, 
belenyugvás nem tűnik fel. M agyaror
szágon viszont, benyomásom  szerint, az 
utóbbi ideig érezhető a rezignáció, fő
leg a városokban.

Az evangélikus hetilap m unkatársa 
m egkérdezte: vajon ez azt jelenti, hogy 
a keleti országokban a hierarchia, az 
egyházi vezetők már jóideje kibékültek 
az adott helyzettel és m egelégszenek a 
korlátok közé szorított kevés szabad
sággal, amit m eghagytak nekik?

König: «Igen, de ennek az igennek 
különféle változataival állunk szem
ben.*

Mi az Egyház keleti politikájának a 
fő célja?

König bíboros válasza szerint ezt 
nem lehet röviden megfogalmazni. M in
denek előtt túl kell élni a mai helyzetet. 
Emellett arra  törekszenek, hogy a ke
resztényekre kényszerített szűk kere
teket tágítsák, több lélegzetet biztosít
sanak számukra, hogy kissé szabadabb
nak érezhessék magukat. M aga a Pápa 
a következőket m ondotta Könignek a 
keleti politikáról: «Tudom, hogy sok 
szem rehányás ér a keleti politika miatt. 
De keresztény vagyok. Én nem csinál
hatok úgy külpolitikát, m int egy állam 
férfiú, akinek m egvan a m aga állam 
eszméje. Nekem  az ellenfélt is kom o
lyan kell vennem. Készen kell állnom 
az ellenféllel való tárgyalásra akkor is, 
ha tudom róla, hogy szavammal esetleg 
visszaél. Vagyis nekem  a külpolitikát 
is úgy kell csinálnom, mint keresztény 
csinálja.*

A Lutherische M onatshefte m unka
társát ez u tán  az érdekelte, hogy med
dig m ehet az egyház a kompromisz- 
szumokkal anélkül, hogy elveszítené 
szavahihetőségét?

König szerint lényeges dolgokban 
az egyház nem köthet kompromisszu
mot.

A lényeges dolgok közé tartozik pél
dául az is, hogy a korm ányzatnak nem 
lehet megengedni, hogy a papok mű
ködését vagy felfüggesztését maga in
tézze. Ha viszont a rendszer csak úgy 
hajlandó a papok m unkáját engedélyez
ni, hogy kinevezésüket, illetve elmoz
dításukat maga intézi, felvetődik a kér
dés Könio szerint, hogy vállalható-e

ezen az áron a lelkipásztorkodás vagy 
sem. M inden bizonnyal adódik eset, 
amikor m egpróbálható, de azzal is szá
molni kell, hogy nem et kell mondani.

M eddig lehet számolni a fojtogatás 
elviselésével a kom m unista korm ány
zatú országokban? A kérdésre König 
azzal válaszol, hogy be kell rendezked
ni a hosszú szomjúságra. És ez sokszor 
megható. Szolzsenyicin m ondta König 
bíborosnak: egyetlen országban sem 
tettek  rá  olyan m ély benyom ást a ke
resztények, mint Litvániában. Itt a ke
resztényekből óriási meggyőző erő su
gárzik. Ha az ottani üldözések aktáit 
olvassuk, a második, harm adik század 
római üldözéseinek vértanú  aktáira em
lékezünk.

Hogyan segíthetnek a nyugati ke
resztények a keletieken? M idenekelőtt 
azzal, hogy jól tájékozódott turisták  
látogassák azokat az országokat. A 
hangsúly a jól tájékozotton van. V i
gyenek m agukkal könyveket, folyóira
tokat és hagyják ott. Beszélgetésre ne 
szám ítsanak, m ert az ott élő em berek 
helyzetüknél fogva bizalmatlanok. Csak 
akkor állnak szóba a látogatóval, ha 
tudják, hogy m egbízhatnak bennük.

M ilyen lehetőségei vannak a ma
gasabb szintű látogatásoknak? Például 
az Egyházak Genfi V ilágtanácsa vagy 
a hivatalos római katolikus hierarchia 
képviselőinek a segítsége?

König: H ivatalosan nagyon keveset 
lehet tenni. Ha W illebrands bíboros al
kalom adtán M oszkvába utazik, vagy az 
Egyházak Genfi V ilágtanácsa küldött
séget meneszt Oroszországba, ez mind 
jó, de az előírásoknak megfelelően csak 
szűk keretben lehetséges és szigorú 
felügyelet, ellenőrzés mellett.

Van-e Helsinkinek valami jelentő
sége a keleti országok egyházaiban?

König bíboros látogatásai és tapasz
talatai szerint Keleten nagyon örülnek 
Helsinkinek. Azt is tudják, hogy az 
ottani korm ányzatok m indent m egkísé
relnek, hogy ezeket az okm ányokat a 
m aguk javára  kiforgassák és értelm ez
zék. Az egyházak viszont annak örül
nek, hogy az okm ányok szövegeire hi
vatkozhatnak. Ezért König szerint a 
Helsinki-i okm ányoknak a sokféle in
terpretálás ellenére is m egvan a jelen
tőségük és fontos lépésnek tekintendő 
a Keleten élő keresztények számára.

Ügy látszik, König bíboros m egálla
pítása, mely szerint az egyház helyzete 
M agyarországon a legnehezebb éspe
dig a rezignáció miatt, Budapesten fel
tűnést keltett. A rendszer ugyanis az 
utóbbi hetekben az Üj Embernek és a 
Vigilia című havi folyóiratnak is meg
engedte, hogy halkan és sajnálkozva
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Menekülés (III)
«Páter, — senki sem hiszi majd el!»
E szavakkal búcsúztatta P. Felipe 

Gomezt egy kommunista funkcionárius 
Dél-Vietnamban. E jezsuita atya is, 
akárcsak a többi keresztény misszio
nárius, a hatalom átvétele után meg
kapta a kiutasító végzést. De előbb még 
becitálták egy kis «beszélgetésre». En
nek során P. Gomez megdöbbenve látta, 
hogy az új kormány képviselője meny
nyire nyílt kártyákkal játszik és szinte 
brutális őszinteséggel tárta fel szándé
kaikat és jövendő terveiket. Megenged
hette magának. A kiutasított jezsuitá
nak úgy sem hisz majd senki a szabad 
világban.

Először a szabad vallásgyakorlatról 
volt szó köztük. P. Gomez természete
sen mellette érvelt. «Mindaz, amit itt 
felhozott, tévedés* — válaszolta erre a 
kommunista pártfunkcionárius. «A plu
ralizmus nem más, mint burzsoa meg
tévesztés, amit mi nem tűrünk meg. A  
pluralizmus szakadást jelent, a szaka
dás pedig gyengeséget. A mi uralmunk 
alatt pedig nincs helye semmiféle gyen
geségnek.*

A személyes szabadság kapitalista 
fogalmát pedig így igazította helyre: 
«A szabadság az a képessége az ember
nek, amelynek segítségével új utakat 
és módokat talál, hogy követhesse az 
igaz ideológiát.*

A beszélgetés végén azután feltette 
a kérdést P. Gomeznek, hogy mi a vé
leménye magáról az emberről? De ter
mészetesen ez is h«íyltelen volt és ja
vításra szorult. «Embernek csak az ne
vezhető, aki ismeri az igaz ideológiát 
és szerinte él.»

«És a többi?*
«A többi csak élőlény. Közülük még

szóvátegyen néhány lényeges problé
mát. De ugyanakkor mindkét esetben: 
Hegyi Bélának és Cserháti pécsi püs
pöknek határozottan állást kellett fog
lalnia a rendszerrel való szoros együtt
működés mellett. Ezen az áron Cserháti 
püspök a Vigilia márciusi számában 
megemlíthette az «adminisztrátiv köz
belépéseket, amelyek a személyes em
beri méltóságot, az egyéni önérzetet és 
a demokratikus alapigazságok rendjét 
sértik. Ugyancsak tovább kellene csök
kennie vagy megszűnnie annak a szem
léletnek, mely a vallásos emberben má
sodrendű állampolgárt lát, és nem biz
tosítja számára a tehetségének, képes
ségének és szorgalmának megfelelő 
munkák lehetőségét.* Ebből is látszik, 
mennyire fontos, hogy Nyugaton mér
tékadó egyházi személyek foglalkozza
nak a keleti keresztények problémáival 
és beszéljenek az ottani egyházüldö
zésről.

FÁBIÁN KÁROLY

lehet egyesekből embert faragni — az 
átnevelő táborokban. Türelmesen bá
nunk velük — tíz évig, vagy ha kell, 
még tovább is. De egyszer ez a türelem 
majd véget ér. Mások viszont, mint pél
dául a mandarinok osztálya, ezekből 
sohasem lesznek emberek.* ( T e h á t  
nyomban kiirtandók!)

Szinte megzavarodva ennyi nyílt 
őszinteségtől P. Gomez csak ennyit 
jegyzett meg: «Ha én az itt hallottakat 
mind elmondom Nyugaton, nagyon 
rossz propaganda lesz a kommunizmus 
számára!* De a vietnámi pártember 
jobban ismeri Európát és az európaia
kat, mert fölényes mosollyal az ajkán 
csak ennyit válaszolt: «Páter, úgysem  
hisz majd magának senki!*

E rövid mondatban benne van a 
Nyugaton élő, egykor keresztény em
berek és népek egész tragédiája. Az 
istenhit megfogyatkozásának egy har
madik jele és végzetes következménye 
nálunk a vágyálmokba menekülés. 
Mintha Pál apostol szava teljesülne be 
rajtunk: « . . .  jön idő, amikor az egész
séges tanítást nem hallgatják szívesen, 
hanem saját ízlésük szerint szereznek 
maguknak tanítókat . . .  Az igazságot 
nem hallgatják meg, de a meséket el
fogadják.* (2 Tim. 4, 3.)

Életünkben, szemünk láttára men
nek végre történelmi események. 25 
éven belül számos, ezer éves kultúrára 
visszatekintő nép és ország támadt fel 
az idegen elnyomás ellen. Itt áll előt
tünk Berlin, Budapest, Varsó és Prága 
sorsa, eleven példája, — és Nyugat en
nek ellenére is az őrültek megrögzött- 
ségével keres állandóan mentő körül
ményt az elnyomás és új rabszolgaság 
mentegetésére. Undorító az az igyeke
zet, ahogy az itteni hírközlő szervek 
mindig készek kritizálni és megbélye
gezni a demokratikus és kevésbé de
mokratikus országok hibáit és fogya
tékosságait itt, Nyugaton, de ugyan
akkor szolgai alázattal mosogatják fe
hérre a kommunista diktatúrák gyalá
zatos visszaéléseit. Hogy hova tu- 
tottunk, mutatja a tény, hogy minden 
kritika nélkül, sőt cinkos szemhunyor- 
gatással átveszik Kelet hazug szóhasz
nálatát. Népi demokráciának nevezik 
azt a legdurvább diktatúrát, amelynek 
csak annyi köze van a néphez, hogy 
ennek nyakán él, ennek vérét szipo- 
lyozza, hogy kiszolgálja az idegen ér
dekeket. Szabadságnak nevezi azt az 
elnyomó rendszert, amely szabad né
pekből gyarmati országokat teremtett 
és emberek millióninak leikéből mind 
jobban kiöli mindazt, ami őket meg
nemesítené. — Szocializmusnak nevezi 
azt az államkapitalizmust, amelyben a 
munkásnak de facto semmi joga sincs 
a munkaadójával szemben. — Disszi- 
denseknek nevezi, a szó keleti, azaz le

alacsonyító értelmezésében azokat, a- 
kik saját hazájukban vagy hazájuktól 
megfosztva, hangoztatni merik a cinkos 
Nyugat megrökönyödésére, nemzetközi 
szerződésben biztosított emberi jogai
kat.

Tízezrek menekültek el az elmúlt 
30 év alatt a vasfüggöny mögül, — sok
szor életük kockáztatásával. Szóval és 
tettel beszámoltak életükről, élménye
ikről a vörös paradicsomban, de a nyu
gati ember nem figyelt rájuk: olyan 
messze van mindez tőle s talán csak 
eltúlzása a való tényeknek! Jönnek az 
orosz ((disszidensek* Szolzsenyicintől 
Bukovszkyig, de kétségbeesett kiáltá
suk, intelmeik éppúgy a pusztába vesző  
szó, mint az 56-os magyar felkelés véres 
tanítása.

Miben bízik a nyugati ember? Sem
miben. Megvan mindene, — egyetlen  
életcélja, hogy megtartsa és élvezze, 
amije van. Ezen kívül nincs más élet
célja, nincsenek eszményei. A  rossz 
hirek, a «disszidensek* lelkiismeretet 
ébresztő riadója nagyon kényelmetle
nül érinti, elhessegeti magától, vagy  
illúziókba menekül: náluk mindez nem 
történhetik meg! Abban is van valami 
végzetes, hogy a nyugati értelmiségiek 
népes rétege, különösen a főiskolák 
ifjúsága a kommunizmusban látja kora 
és társadalma hibáinak orvoslását. E- 
zeknek üzeni Mihajlo Mihajlov börtö
néből: «Aki a kommunizmusban látja a 
nyugati társadalmi rend felbomlásának 
gyógyszerét, ez annyi, mintha a halál
lal akarná gyógyítani a rákbetegséget.* 

Szinte fizikai fájdalom látni Nyugat 
elvakultságát, rövidlátását és illúziók
ba menekülését. Az istenhit hiányának 
gyümölcsei megérnek ezen a téren is. 
Sokan a politikában látják az egyedüli 
mentséget. De Nyugatot ezen a téren 
is egyik vereség a másik után éri. Pro
fitéhség, önzés és gerinctelenség a le
hető legrosszabb eszköz a szabad v i
lág ellenállásának megszervezéséhez 
Amalrik Párizsban, Bukovszky Bonnban 
kért hihallgatást az ország hatalmasai
tól. De hiába! Egyiket sem fogadták. A  
politikai józan ész diadalmaskodott a 
morál felett, — írták erre az újságok. 
De jaj a világnak, ha vezetői feláldoz
zák az erkölcsi elveket a pillanatnyi 
politikai haszon — reményében.

A szabad világot nem menti meg 
sem a politikai tojástánc, sem az illú
ziókba való menekülés. Az emberi élet 
és társadalom alapköve az istenhit és 
ami ebből következik. Ilyen vonatko
zásban is igaz, hogy

((Mindé nország támasza, talpköve 
a tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Róma ledül s rabigába görbéd.* 
Nekünk adatott meg az a szomorú 

valóság, hogy Berzsenyi e régi, költe
ménybe. faragott igazságát megtapasz
taljuk a saját életünkben.

Minden illúzió nélkül!
MEGYESI ANDRÁS
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1608-ban té rt vissza A ntw erpenbe 
és nyito tta  ott meg világhírűvé lett mű
term ét. Jókarban  lévő lakóháza, mint 
műemlék, ma is áll és ny itva van a 
látogatók előtt. H írneve növekedtével 
tanítványainak száma is egyre fokozó
dott. A fiatal festők nagy kitüntetésnek 
tarto tták , ha Rubens m űhelyébe tanít
ványként bejuthatttak . Volt idő, amikor 
száznál is több tan ítvány  dolgozott a 
vezetése alatt és segédkezett nagysza
bású m űveinek megfestésében.

M ert az óriási m egbízások tömegé-

Közben halm ozódtak az egyházi és 
világi előkelőségek megbízásai: o ltár
képek, m ithológiai jelenetek és arcké
pek. 1611-ben festette az antw erpeni 
dóm világhírű «Keresztlevétel»-ét, mely 
a m ásodik világháborúban tűz m arta
léka lett, m ajd további antw erpeni ol
tárképeit, m elyeknek egyrésze szintén 
hasonló sorsra jutott.

Rubens: A kereszt felállítása. 1610-11. Antwerpen, Dóm.

tékben segítségére voltak  a munkában, 
köztük legkiválóbb tanítványa, Antho- 
nis Van Dyck, aki egyenrangú társként 
évekig együtt dolgozott m esterével.

1609-ben m egnősült. Isabella Brant- 
ot, tekintélyes antw erpeni család leá
nyát vette  feleségül, akivel a hírneve 
teljes ragyogásában lévő m ester boldog 
házasságban élt.

Az 1620-as években sorra alkotta 
óriási oltárképeinek sorát, u to lérhetet
len kompozicionális ötletességgel és 
virtuozitással. Ezeknek a hatalm as mé
retű  olajfestm ényeknek részleteit csak
nem teljesen  tanítványai festették, a 
M ester csak a végső sim ítást végezte 
ra jtuk  s ezért művészi értékük is kü
lönböző, de m indegyik m agán viseli az 
alkotó géniusz szellemét.

Rubens
1577 -

A festőm űvészet nagym esterei nem 
sorolhatók rangsorba. M indegyik más 
területen, más lelkülettel és form akép
zéssel lett világhírűvé. Ha azonban egy 
nagy m űvésznek nem csak saját kora, 
hanem  a későbbi századok m űvészeté
re is átsugárzó hatását tekintjük, Peter 
Paul Rubens kétségtelenül első a na
gyok között is.

M űvészetében a barokk kor áradó 
pompája, lobogó életöröm e és izzó drá- 
maisága ölt testet. Egyéni tem peram en
tuma, szellemi beállítottsága teljesen 
egybeforrt a 17. századi barokk szelle
miséggel, ez a szerencsés adottság tette  
teljessé művészi pályáját.

Ebben az évben, születésének négy
századik évfordulóján, róla szól ez a rö
vid megemlékezés. A ntw erpeni család
ból származott, apja jónevű jogtudor 
volt szülővárosában, de politikai okok 
m iatt em igrálnia kellett családjával 
együtt, így fia, Peter Paul Rubens a 
westfáliai Siegenben született 1577 jú 
nius 28-án. Az apa halála után, 1587-ben 
özvegye négy gyerm ekével, köztük a 
tízéves Péter Pállal visszaköltözött 
A ntw erpenbe s a fiú ott kezdte mű
vészeti tanulm ányait.

A ntw erpeni festők voltak első m es
terei. Szédületes gyors ütem ben lett 
nagy festővé. Amikor 1600-ban, alig 
huszonhárom  éves korában Itáliába 
ment, hogy az olasz nagym estereket 
tanulmányozza, már öntudattal telt kész 
művész volt, aki Itáliában a kor leg
jobb művészeivel, m int egyenrangúak- 
kal ve tte  fel és tarto tta  fenn a kapcso
latot. N agy hévvel vetette  bele magát 
az olasz reneszánsz m űvészeinek tanul
m ányozásába s ott a lakíto tta ki a klasz- 
szikus olasz és északi flamand m űvé
szet harm onikus összehangolásával sa
ját, u tolérhetetlenül egyéni művészetét. 
Hajlam a már akkor a nagyszabású jele
netek, az életöröm mel telt hatalm as 
testiség és a kompozíció büszke felépí
tése felé irányult.

Festői m unkássága m ellett Itáliában 
mint diplom ata is működött: 1603-ban 
a m antuai herceg követeként Spanyol- 
országban járt.

1640

nek egyedül nem tehetett eleget. Két
ezernél jóval több festm ény került ki 
m űhelyéből az ő neve alatt, azokból 
m integy hatszázat sajátkezűleg festett. 
Tehetségesebb tanítványai nagym ér-
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1622-ben ment először Párizsba a 
királyi udvar meghívására. Ott kapott 
megbízást élete legnagyobbszabású mű
vének, a Medici Mária-sorozatnak meg
festésére. 1622-től 1625-ig dolgozott, 
tanítványok egész seregének közremű
ködésével a nagy művön, mely történe
lem és mithológia, fantázia és valóság 
telivér barokk szellemű egyesítése a 
legmagasabb művészi szinten, szédüle
tes képzelőerővel és mesterségbeli tu
dással. A teljes sorozatot a Louvre őrzi.

1626-ban, tizenhét évi boldog házas
ság után meghalt felesége, Isabella 
Brant. N égyévi özvegység után 1630- 
ban az ötvenhárom éves művész fele
ségül vette a tizenhat éves Helene 
Fourment-et. A teltidomú, duzzadó szép
ségű fiatalasszony ettől kezdve Rubens- 
nek sok képén megjelenik. Házasságuk 
boldog, nagy jólétben élnek, a művész 
hírneve és tekintélye teljes.

Ebben a boldog időszakban festi 
Rubens legszebb egyházi tárgyú képei
nek egyikét: a háromrészes Szt. Ilde- 
fonso-oltárképet, a bécsi Kunsthisto- 
risches Museum féltett kincsét.

1627/28-ban ismét diplomáciai téren 
működött: előbb Hollandiában, majd 
Spanyolországban. IV. Fülöp király 
ekkor magas méltóságra emelte: titkos 
tanácsossá nevezte ki. Rá egy évre 
Londonban volt diplomáciai kiküldetés
ben .melynek során a cambridgei egye
tem a «magister artium» címmel tün
tette ki, I. Károly király pedig lovaggá 
avatta.

Rubens témaköre szinte korlátlan, 
de főtémája elsősorban mégis az em
beri test, a tökéletes felépítésű, erővel 
telt, pompázó szépségű férfi és női alak. 
A barokk szépségeszmény testesül meg 
férfialakjainak atlétatestén és nőalak
jainak lágy formáin. Még tragikus tár
gyú képein is, mint «A kereszt felálli- 
tásá-n vagy a «Keresztlevétel»-en, a 
halott Jézus viruló atlétatestű ifjú.

Életörömét hirdetik Madonna-ábrá
zolásai is, melyeken a Szűzanya a földi 
szépség teljében jelenik meg, sőt oly
kor még azzal sem elégszik meg a mű
vész, hanem a Gyermekét tartó Isten
anya köré még színes virágkoszorút is 
fest, a gyermeki test szépségét hirdető, 
repkedő angyalkákkal.

Rubens mint arcképfestő is a leg
nagyobbak közé tartozik. Sok arcképet 
festett, kora előkelőségei versengve tö
rekedtek arra, hogy Rubens ecsete örö
kítse meg őket. Az általa festett arc
képek impozánsak, fensőséges öntudat
tal teltek.

S o k a l a k o s  kompozíciói, mint az 
« Amazonok csatája» vagy a híres 
«Oroszlánvadászat» a drámai feszültség 
és szenvedély felsőfokát nyújtják. Még 
tájképeit is izzó hév járja át: képein 
nem napsütéses, szelíd táj jelenik meg.

hanem viharos égen baljóslatúan go- 
molygó felhők; orkántól kidöntött fák 
és vadul rohanó, megáradt hegyi patak 
pusztító sodra hirdeti a természet fék
telen erejét, heroikus szemlélettel, lo
bogó színekkel.

A

Élete későbbi során visszavonult a 
közélettől. 1635-ben megvette híres kas
télyát Steen-ben s ott élte le, kínzó 
köszvénytől gyötörten, élete utolsó 
éveit. Második házassága csak tíz évig  
tartott. Viszonylag fiatalon, hatvan
harmadik életévében halt meg, 1640 
május 27-én. Földi maradványai az 
antwerpeni Szent Jakab-templomban 
nyugosznak.

Rubens egyetemes, világító jelenség 
a festészet történetében. Műveiben az 
ellenreformáció szelleme és a kor ki
rályi udvarainak légköre egyesülten

adja a barokk kor teljességét. Európa- 
szerte a festészet fejedelmeként tisztel
ték, Medici Mária anyakirálynénak 
kedvelt híve volt. Sok tanítványa között 
az antwerpeni születésű Anthonis Van 
Dyck a legkiválóbb és legönállóbb te
hetség, a másik nagynevű tanítvány 
pedig Jákob Jordaens, aki szintén Ant
werpen szülötte és ott is halt meg, a 
flamand festészetet szülőhazája szelle
mében fejlesztette tovább, erőteljes né
pies irányban.

Rubens nemcsak saját kora festőire 
volt rendkívüli hatással, hanem a ké
sőbbiekre is. A 19. század romantikus 
festőinek, különösen E. Delacroix-nak 
művein szembeötlő Rubens döntő ha
tása. M űvészetének magasra értékelése 
napjainkban még fokozódik.

BÍRÓ BÉLA

AJTATOS PÁRBESZÉD HtJSVÉTRA 

Babits Mihály
/

Ember mondja :

Hogyan támadjak föl, Jézus, hogyha nem éltem soha ? 
Föltámadni csak az tud, ki élt és meghalt valaha.
Én csak sírok, és nem égek, mint a hitvány tűzifa .

Lélek mondja :

Sírj hát ! és ne hajts a szóra hogy sírni se szabad már.
Sírj, de sírj úgy, hogy sírásod messzebb sírjon magadnál ! 
Ez is é l e t ! Oh bár minden ember helyett sírhatnál !

Jézus mondja :

Hallod, hallod, Jézus mondja: «Én ontottam véremet 
Minden emberért, hogy jusson véremből mindenkinek:
Te meg adj ma könnyeidből akinek még nincsenek ! »

Ember mondja :

De hogyan lehessek főniksz, míg szememből könny szakad ? 
Mégha lángokat sírhatnék ! mert a könny csak oltogat,
S aki nem ég és nem lángol, nem lobbanthat másokat.

Lélek mondja :

Emlékszel, hogyan sóhajtott oltárnál egy szent leány ?
/ « Óh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus kiván ! »

ö  is sírt, s az angyalok bús csókja kéklett ajakán.

A  szent leány sóha jtása:

« Oh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus tan ít!
De milyen boldogság ép hogy ilyen nehéz valam i:
Mily boldogság a keresztet gyenge vállal hordani ! »
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50 éve halt meg Prohászka Ottokár
1927 április 2-án költözött el az örök

kévalóságba Dr. Prohászka O ttokár, a 
lánglelkű fehérvári püspök, a m agyar 
lelki újjászületés m egterem tője, a bu
dapesti egyetem i templom felejthetet
len szóoka, a m agyar főváros megtérí- 
tője, «Apostolus et Praeceptor H ungá
riáé)), m int sírfelirata jelzi: a m agyar 
nemzet apostola és tanítója.

Ha Prohászka O ttokár nem m agyar
nak, hanem  ném etnek, franciának vagy 
angolnak születik, ma az egész világ 
visszhangozna az ő nevétől. M ert ennek 
a századnak m inden bizonnyal ő volt a 
legnagyobb szónoka. H atásban és a szó 
erejét nézve talán Fulton Sheen, am eri
kai rádió- és televíziós szónok m érhető 
némileg vele össze, az ezeréves m agyar 
történelem ben pedig csak Pázmány Pé
ter állítható melléje, aki a 17-ik század
ban a már kisebbségbe ju to tt katoliciz
m ust M agyarországon ú jra többségű 
vallássá tette  írásaival és a szó ere
jével.

Ki nekünk Prohászka O ttokár s mit 
jelent ő még ma is M agyarországnak 
és m agyar katolicizmusnak? Erre a kér
désre nem könnyű megfelelni, különö
sen nem egy rövid kis cikk keretében. 
E sorok írója diák korában 1923-ban 
résztvett a budapesti őszi katolikus 
nagygyűlésen, m elynek a fehérvári püs
pök volt a tradíció erejénél fogva első
számú szónoka. M ikor a Vigadó nagy
term ében az em elvényen megjelent, 
olyan viharos taps fogadta, amilyen 
csak fejedelmi lelkeknek jár ki. S Pro
hászka valóban akkor már teljesen bű
völetében tarto tta  a m agyar lelki v ilá
got, egyháziakat és világiakat, a tudo
m ányos világ képviselőit csak úgy, mint 
az utca egyszerű emberét, a fővárosi
akat és vidékieket egyaránt. Szavai, 
írásai ellenállhatatlan erővel ragadták 
meg olvasóit, hallgatóit, aminek jellem 
zésére legyen elég azt az egyetem i 
hallgatót idézni, aki Prohászkát hall
gatva, így kiáltott föl: «Nem értem, 
amit mond, de elhiszem neki!» Nem 
csoda, ha katolikusok, sőt protestánsok 
is, úgy tek in tettek  rá, m int tünem ény
re, üstökösre, mely évtizedeken keresz
tül világolt a m agyar égbolton s a 
Szentlélek pünkösdi tűzét és szeretetét 
sugározta az annyi vészt, tragédiát 
m egért m agyar földre.

A későbbi szellemóriás már fiatal ta 
nuló korában m egcsillogtatta kivételes 
tehetségét, úgy hogy a gimnáziumban 
m agyar tanára fel szokta olvastatni vele 
dolgozatát. M int a római Collegium 
Germanicum-Hungaricum növendéké
nek neve pedig m ár XIII. Leó pápáig 
eljutott. M azella bíboros volt tanára 
így nyilatkozott róla: Prohászka O tto
kár oly elme, hogy m illiókra fog hatni. 
Római teológiai tanulm ányait befejez
ve két doktorátussal tért haza: a filo

zófiaival és teológiaival. S amikor 
Simor hercegprím ásnál kihallgatáson 
jelentkezik az örök városból v isszatér
ve, főpásztora ezt a m egjegyzést teszi

tában volt ennek, bizonyítja gróf Tisza 
István egyik nyilatkozatára adott rög- 
tönsése. Tisza azt m ondotta: «Homo sum 
et nihil humani puto a me alienum».

Prohászka 1911 elején

róla udvari papjai előtt: 
ebből a fiatalemberből 
lesz.»

«M eglátjátok, 
nagy ember

S ha most azt kérdezzük, miben volt 
az a varázserő, m ellyel Prohászka az 
em bereket megfogta s annyira magához 
láncolta, hogy többé nem tudtak sza
badulni tőle? Azt kell mondanunk: Tes- 
ti-lelki, szellemi adottságaiban. M ár 
külső m egjelenése is imponáló volt, 
különösen a fejtartásában volt valami 
fejedelmi, de cézári allűrök nélkül A 
királyi term et és m egjelenés m ögött 
pedig a római levegőben, jezsuita szel
lem ben m egedzett és nevelődött, az 
Istennel eljegyzett, sokoldalú zseni re j
tőzött. Hogy ő maga is m ennyire tuda

(Ember vagyok és semmi em berit nem 
tartok idegennek m agam ra nézve). Pro
hászka azonnal feláll és így vág vissza: 
«Homo divinus sum et nihil divini puto 
a me alienum» (Isteni ember vagyok és 
semmi istenit nem tartok idegennek 
m agam ra nézve).

Prohászka valóban az Isten küldöttje 
volt a m agyarsághoz: apostol a szó leg
nemesebb értelm ében, aki ezt az elvet 
követte, mint maga m ondja az ((Elmél
k edésekéhez  írt előszavában: Jézus 
szándékait osztom, aki m ondotta: «azért 
jöttem, hogy életük legyen és bővebben 
legyen»; én is azért jövök, hogy a lel
keket a krisztusi élet kifejlesztésében 
segítsem». Ezt az apostoli m unkát a 
lángész felkészültségével teljesíti, aki
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Prohászkai nyomokon Vorarlbergben
Szabad időmben általában Vaduz

ban dolgozom a M indszenty-A lapítvány 
irattárában. U gyanakkor látogatóknak 
is m egmutatom naponkint a ké t Mind- 
szenty-em lékszobát. Jó  időben magam 
is ki-kirándulok ezen a római és közép
kori keresztény em lékekben olyan gaz
dag környéken. Legutóbb Feldkirchben 
voltam  és «betévedtem» a Liechtenstein- 
palotába, ahol jelenleg tiroli k iállítást 
tekinthetnek meg a helybeliek és a k i
váncsi turisták. Itt vettem  le az eladó 
könyvek polcáról a «Bedeutende Feld- 
kircher» című 300 oldalas kötetet. A- 
hogy átlapozom, a N évm utatóban m eg
akad a szemem három  ismerős néven: 
Prohászka Anna, Prohászka Domonkos 
és Dr. Prohászka O ttokár.

G yorsan felütöm a m egadott 21-22. 
oldalakat és ott a «Von Feldkirch ge- 
bürtige oder in dér Stadt tatig  gewe- 
sene Bischöfe» fejezetben a következő 
adatokat találom:

«Feldkirch városával szoros kapcso
latban  volt Dr. Prohászka O ttokár, a 
későbbi hírneves m agyar püspök, aki 
1927-ben halt meg. Családja ugyanis 
évekig lakott Feldkirchben. Édesatyja, 
Prohászka Domonkos, egykori katona
tiszt, az itteni császári és király i pénz
ügyőri főfelügyelő állását tö ltötte be 
1870 óta. Itt is halt meg 1879 m ájus 7-én 
63. életévében.*

A szerző, Christoph V allaster köny
vében nagybátyjának, egyik híres feld- 
kirchi papnak, Dr. A ndreas Ulmer-nak 
hátrahagyott kéziratá t rendezte sajtó 
alá. M eglepően pontosak a Prohászka- 
családról közölt összes adataik. Tudják,

hogy Prohászka tizenkét éves korában 
nem költözött át édesatyjával Feld- 
kirchbe. O tthon m aradt, hogy m agyar 
gimnáziumban fejezze be m egkezdett 
középiskolai tanulm ányait. H ibátlan 
adat az is, hogy Prohászka két-két évet 
tö ltö tt a losonci, a nyitraí, a kalocsai 
és az esztergomi gimnáziumban. A szer
zők a 13. lábjegyzetben utalnak arra, 
hogy az életrajzi adatokat a Germani- 
cum rektorától Rómából szerezték meg.

«Mint gimnazista —- olvashatjuk to
vább a 21. oldalon — Prohászka az is
kolai szüneteket Feldkirchben szülei 
és testvérei társaságában szokta tö lte
ni. A püspök később is többször felke
reste édesatyja sírját, am elyet 1946-ig 
gondoztak és megőriztek.*

A kötetben ezek után  még m ásfél
oldalas Prohászka-életrajz következik, 
szintén kifogástalan adatokkal és illő 
m éltatással, jó llehet a szerzők m agyar 
nyelvtudás hiányában csak ném etnyel
vű folyóiratokban m egjelent cikkekre 
és lexikonokra építettek. (A felhasznált 
irodalomban említik Schütz Antal egye
temi tanárunknak a Hochland-ban m eg
jelent Prohászka-cikksorozatát.)

Egyik első dolgom volt, gyorsan el
lenőrizni az adatokat. Átm entem  a plé
bániára, ahol kérésem re elővették a 
nagyszerűen rendbentarto tt irattárból a 
száz-évvel ezelőtti halottak  anyaköny
vét. Ebből m egállapíthattam , hogy Pro
hászka Domonkos 1879-ben a 33. számú 
halott volt Feldkirchben. M ájus 7-én

halt meg délután 1 órakor a város 120- 
as számú házában. A halott nevét és 
foglalkozását így jegyezték be: Wohlg. 
H err Dominicus Prochaska k. k. Finanz- 
w ach-Oberkom m issár in Pension da- 
hier, Ehegatte dér Anna Prochaska géb. 
Filberger. Neme: férfi. Vallása: katoli
kus. Kora: 62 év. A halál oka: tüdőbaj. 
Eltem ették május 9-én reggel 7 órakor 
az itteni tem etőben. Temette: Johann 
Baptist Haag városplébános.

Előkértem a tem etői registert is s 
abból láttam, hogy Prohászka püspök 
édesaty ját a templom előtti bal első me
zőben, a hatodik sorban helyezték örök 
nyugalom ra. A sírhelyet gondozták és 
őrizték 1946-ig. A sírhely m egváltását 
fizették 1966-ig. De mivel a háború 
utáni zord időkben a sír fenntartói (va
lószínűen m agyarországi vagy szlová
kiai rokonok) többé nem jelentkeztek, 
1946-ban más halott került Prohászka 
Domonkos sírjába. (Milyen kár, hogy 
az akkori nagyszám ú vorarlbergi m a
gyar emigráció ez u tán  a sír u tán  nem 
érdeklődött! Talán meg lehetett volna 
m enteni legalább a sírkövet.)

Nem volt azonban ilyen könnyű meg
állapítani, hogy m elyik házban lakott 
Feldkirchben 1879-ben a Prohászka- 
család. A ház-regiszterek a városi le
véltárban nem olyan könnyen áttek in t
hetők és kezelhetők, mint a halottak 
anyakönyvei a plébánián. Felkerestem  
ugyanis a városi levéltárban Dr. W an- 
ner levéltárost, aki azonnal Christoph 
V allasterhez utasított, az általam  köz
ben m egvásárolt és kezem ben tarto tt 
könyv szerzőjéhez. Előbb Vallaster, 
m ajd ő és Dr. W anner együtt, m integy

Folytatás a 10. oldalon

a kor leghíresebb jezsuita teológusai
nak tanítványaként Loyolai Szent Ignác 
fiának érzi m agát — komoly szándéka 
volt egy időben jezsuitává lenni — s 
ennek a szentnek tüzes lelkűletével, 
hallatlan akaraterejével ontja, sugároz
za magából az evangélium  igéit olyan 
m egejtő formában, olyan stilizálással, 
olyan újszerű formulázással, am ilyet 
még alig hallottak a m agyar glóbuson.
S őt, a «Diadalmas világnézet* zengő- 
szavú hirdetőjét m illiók követték  a 
«M agasságok felé», mint könyveinek 
címei is szimbolizálják. M ert tudták és 
látták  hallgatói, hogy nem csak prédi
kálja  az evangélium ot, hanem  a maga 
életében át is éli azt. Ö, aki a bölcselet, 
a tudom ány és teológia legm élyebb 
igazságait lenyűgöző szakértelem m el 
tárta  m agasabb intelligenciájú hallga
tósága elé, úgyhogy ezek szinte meg- 
ittasodtak a kegyelem  világának ily- 
m érvű kiáradásában, le tudott hajolni 
a szegényhez, az egyszerű emberhez s 
m egértette annak baját, fájdalmát, szen
vedését s irgalmas szam aritánusként 
segített m inden hozzáfordulón.

Ki volt Prohászka a m agyarságnak?
— kérdezzük tovább. Hatalm as gondol
kodó, aki az életnek úgyszólván min
den problém ájához hozzányúl, de min
dent «sub spécié aeternitatis» szemlél; 
váteszi lélek, aki korát megelőzve h ir
deti a szociális m egértést és a szociális 
feladatok megoldását; nagy nem zetne
velő — praeceptor H ungáriáé —, aki 
először mint esztergomi spirituális ne
vel új papi nemzedéket, hogy azután 
mint fehérvári püspök az egész ország
ra kiterjessze nevelői tevékenységét, 
akár az egyetem i templom szószékén 
oktatja hallgatóit, akár szerte az or
szágban konferencia beszédeiben, egye
sületekben, akár hatalm as tömegek előtt 
hirdeti az Isten igéjét. Prohászka to
vábbá a m isztika m élységeit járó, tüzes 
lelkű imádkozó, az O ltáriszentségnek 
nagy tisztelője, aki sokat időz a taber- 
nákulum  előtt; a hit nagy tényeiben és 
titkaiban felolvadó lélek, aki m ásokat 
is biztos kézzel tud Isten felé irányí
tani és az örök igazságok kim eríthetet
len forrásához elvezetni. Schütz Antal, 
egyetem i tanár, konzseniális kortársa,

25 kötetben adta ki Prohászka műveit, 
m elyekben az általa h irdetett elvek 
vannak lefektetve. Olyan kincs együtt
véve, elsősorban m agyaroknak írva, 
mely páratlan  a maga nemében. Ezt a 
kincset tanulm ányozni kell és m eríteni 
belőle.

Bár Prohászka nagy író, zseniális 
gondolkodó és elsőrangú teológus, szent 
és misztikus, nagy intuitív  lélek, mégis 
elsősorban mint lenyűgöző szónok, ora- 
tor eloquentiae, él a lelkekben. A halál
— stílszerűen — a szószéken érte, ami
kor a lángész k irályi term ete m egingott 
és zengő szava m egbicsaklott. Tekinte
te e kritikus pillanatban, mint szem
tanúk állítják, azonnal az oltárszek- 
rényben rejtőző eucharisztikus Krisz
tust kereste, a tan ítvány  és apostol az 
isteni M estert, még e végső aktussal is 
tanítva és oktatva: m inden emberi sors 
kell, hogy Krisztusnál, a világ világos
ságánál teljesedjék be, aki az Üt, Igaz
ság és az Élet.

VECSEY LAJOS
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két óra hosszat foglalkoztak jelenlétem
ben azzal a kérdéssel, hogy melyik ház
ban lakott 1879-ben Prohászka Domon
kos. Feldkirchben ugyanis a múlt szá
zadból három házszám-register maradt 
meg. Az elsőről azt hiszik, hogy 1808- 
ban állították össze, a másik kettőről 
pedig az a vélemény, hogy 1850, illetve 
1880 körül készült. Hálás vagyok ne
kik, mert az adatok többszöri összeve
tésével végül megállapították, hogy 
Prohászka Domonkos a mai Montfort- 
gasse 5. számú házban lakott és halt 
meg 1879-ben. Véleményük szerint a 
ház ma is őrzi akkori külső formáját.

Emlékeztem arra, hogy Schütz Antal 
professzor Prohászkáról írt életrajzában 
(Prohászka Pályája) említést tesz a csa
lád feldkirchi tartózkodásáról is. Mi
helyt hazaérkeztem, megkerestem a 
vonatkozó helyet. Schütz a feldkirchi 
tartózkodásról a «Prohászka Ottokár 
Összegyűjtött Munkái* utolsó köteté
ben ír egészen röviden (25. k. 17. old.). 
A 20. oldalon említi, hogy az ifjú Pro
hászka sokszor utazott Feldkirchbe, mi
közben Tirolt és Svájcot is látogatta 
rokonok társaságában.

A Schütz-életrajz utolsó oldalain 
meghatódva olvsassuk: «Áhítattal ál
lunk a Gondviselés útjainak kifürkész
hetetlen fordulójánál. Prohászka atyja 
1871-ben Feldkirchbe költözött és majd
nem magával vitte tizenkétéves fiát is; 
így kicsinybe múlt, hogy Prohászka 
hatalmas életfolyama bele nem torkol
lott a német kultúra tengerébe . . .  Azt is 
hallottuk, hogy Prohászka géniuszának 
egyedül megfelelő keret egy nyugati 
nagy kultúmép és annak nemzetközi 
irodalma és nyelve lett volna. Hisz ta
gadhatatlanul probléma is az: Prohász- 
kának egyetem es nagysága és kétség
telenül gondviselésszerű hivatása ho
gyan nő majd ki a magyar kultúra és 
nyelv keretébe szorult elszigeteltség
ből?* . . .

«Mégis a gondviselésnek különös 
kegye volt, hogy Prohászkát magyar
nak tette meg . . . mert mindent össze
véve: ennek a ritka és épp ezért kényes 
virágnak a magyar talaj felelt meg ar
ra, hogy teljesen öntörvénye szerint 
kifejlődjék . . . Egész szellemi tempe
ramentuma és nevezetesen eidetizmusa 
feltűnően rokon a magyar lélekkel és 
a legmélyebb magyar irodalmi élni- 
akarásokkal.* (O. M. 25. k. 150-151 old.)

A késői magyar nemzedékek is örül
hetnek annak, hogy Prohászka a miénk. 
Kell, hogy az évfordulón legalább a sza
badon élő emigráns magyarság lerója 
ezért háláját méltó megemlékezések
kel mindenütt az egész világon s azt is 
reméljük, hogy a Vorarlbergi Magyar 
Egyesület megtalálja a módját, hogyan 
tegye maradandó emlékké Prohászka 
feldkirchi éveit.

VECSEY JÓZSEF

K Ö N Y V S Z E M L E

Arnold Magyar, O.F.M.: GÜSSING.
Ein Beitrag zűr Kultur- und Religions- 
geschichte des Südburgenlandes bis zűr 
Gegenreformation.
Graz, 1976. 174 oldal, illusztrációkkal.

Burgenland történetének szakirodai
mában újabb értéket jelent Magyar Ar
nold ferencrendi szerzetesnek Güssing- 
ről, az egykori Németújvárról széles
körű kutatómunka alapján írt könyve.

Bevezetésében a Szerző Leser Grá
cián (1873-1949) ferencrendi atyának, az 
eisenstadti konvent vikáriusa emléké
nek ajánlja könyvét. Leser atya Sopron- 
keresztúron született, 1898-ban Eszter
gomban szentelték pappá, tíz évig élt 
Güssingben és úgyszólván egész mun
kás életét a güssingi múlt kutatásának 
szentelte. Ez a könyv az ő munkájának 
folytatása.

Mint a Szerző hangsúlyozza, művé
nek nem az a célja, hogy Güssingnek és 
környékének t e l j e s  történetét nyújt
sa, hanem elsősorban az, hogy ennek a 
területnek vallási és kulturális múltjá
hoz, a güssingeni franciskánus kolostor 
történetét az ellenreformációig követ
ve, hiteles adalékokat szolgáltasson.

A bevezető rész után a felhasznált 
gazdag irodalom és forrásművek felso
rolása következik. Kiemelkedő szerep 
jut ebben a magyar szerzők magyar- 
és nemet-nyelvű publikációinak, köztük 
a Szerző értékes egyéni kutatásainak is 
a nyomtatásban meg nem jelent forrá
sokban, így például a Batthyány-család 
németújvári és körmendi levéltárában, 
a budapesti Országos Levéltárban stb.

A szövegrész első fejezete Güssing 
távoli múltjának történetét foglalja ösz- 
sze a történelem előtti időktől kezdve a 
római uralom, majd a népvándorlás 
századain át a 9. század végéig, a ma
gyar honfoglalásig.

A második fejezet a kereszténység
nek délburgenlandi első megjelenését 
ismerteti. Végigvezeti az olvasót a ké- 
ső-római kortól kezdve a Karolingok 
korán át a magyar uralom megszilárdu
lásáig, melynek során Géza fejedelem  
és családja keresztény hitre tért. Fia, 
a későbbi Szent István, új korszak meg
indítója lett a magyar történelemben. 
Kiépítette a pannonhalmi benedekrendi 
apátságot és 1009-ben megalapította a 
győri egyházmegyét, melynek nyomán 
Délburgenlandban is keresztény egy
házközségek alakultak.

Írott forrásaink ettől kezdve egyre 
szaporodnak. Megjelennek a «Gestá»-k, 
melyekről értékes felsorolást nyújt a 
Szerző a harmadik és negyedik fejezet
ben. Itt tér ki Güssing alapítóira, Gráf 
Wolferre és öccsére, Hederichre (1140) 
is, majd a güssingi bencés apátság tör
ténetét foglalja röviden össze, néhány 
képpel illusztrálva.

Güssing várának története folytató
dik az ötödik fejezetben. Wolfer gróf 
után Demetrius gróf lett a vár ura, utá
na a Johannita lovagok, majd a Pók- 
nemzetségbeli Mauritius kincstárnok, a 
Güssing-grófok, a Sárói és Évái Che- 
hek, az Újlakiak következtek, végül a 
Batthyányak kezére került a vár és 
környéke.

1524-ben II. Lajos király a várat if
júkori barátjának, Batthyány Ferencnek 
adományozta. Az ünnepélyes birtokba
vétel 1525 június 30-án történt, azóta 
mindmáig, azaz több, mint 450 év óta, 
a Battyányiak a vár urai. Szerző közli 
a Batthyány-család leszármazási táblá
zatát is Örs vezértől, azaz 970-től hat 
és fél évszázadon át gróf Batthyány 
Ádámig (1609-1659).

A hatodik fejezet a güssingi francis
kánus rend történetéről ad részletes 
tájékoztatást, kitérve a benedekrendi- 
ekre, a cisztercitákra, a domonkosren
diekre és az ágostonrendi remetékre. 
Fényképeket is közöl az 1200 körül 
épült kis Szt. Jakab-templomról.

Megértő tárgyilagossággal ismerteti 
Szerző a protestántizmus megjelenését 
és elterjedését Burgenlandban. 1538-ban 
Dévai Bíró Mátyás, «a magyar Luther* 
Güssingben is prédikált és sok hívet 
szerzett az új hitnek, de Batthyány 
Ferenc buzgó katolikus maradt 1566- 
ban bekövetkezett haláláig. De utóda, 
Batthyány Boldizsár protestáns hitre 
tért és a család genrációkon át protes
táns volt. Ebben a hetedik fejezetben 
a Szerző felsorolja a protestáns prédi
kátorokat, kitér a felekezeti egyenet
lenségekre, de elismeréssel méltatja a 
protestánsok kulturális tevékenységét 
is a könyvnyomtatás stb. terén.

Utolsó, nyolcadik fejezetében a Szer
ző az ellenreformációról és a katolikus 
hitre való visszatérésről ad összefog
laló képet. Batthyány Ádám, Güssing 
várának ura 1659-ig, buzgó harcosa lett 
az ellenreformációnak. Protestáns neve
lésben részesült, mint Pázmány Péter 
is, de a nagy biboros-primáshoz hason
lóan és nagymértékben az ő befolyása 
folytán 1630-ban katolikus hitre tért és 
a katolikus Egyház egyik oszlopa lett. 
Elősegítette a jezsuita missziók tevé
kenységét is. Tervét, hogy dominikánus 
kolostort alapítson, nem tudta megva
lósítani, de Güssingbe hívta a francis- 
kánusokat, akik ott 1638-ban le is tele
pedtek és rendházuk ma is fennáll.

Ezzel végződik a könyv összefüggő 
szövegrésze. Kiegészítésül hozzákap
csolt a Szerző még egy értékes részt: 
néhány fontos egykorú okmány eredeti 
szövegét latin és magyar nyelven. Be
tűrendes név- és helymutató teszi köny- 
nyűvé a könyvben való tájékozódást.

Ki kell emelnünk Magyar Arnold 
könyvének külső megjelenését is: a 
finom ízléssel összeállított fedőlapot, 
rajta Németújvár képével és a hibák
tól mentes tipográfiát. (Cs. F.)
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Msgr. Dr. Pfeiffer Miklós pápai prelátus 90 éves
Bensőséges, m ondhatnám  m integy 

«családi körben» ünnepelte Dr. Pfeiffer 
M iklós pápai prelátus 1977 márc. 11-én 
a freiburgi A lbertinum ban születése 
90-ik évfordulóját. Az Albertinum  házi 
kápolnájában m integy tucat m agyar 
pap — köztük Msgr. Dr. Ádám  György 
főlelkész és P. Dr. M ehrle Tamás egy.

hívta és felvette a kassai egyházm e
gyébe, ahol bő m unka és é lettér k ínál
kozott a számára. M ár 1916-ban kano
nok, 1940-ben pedig pápai prelátus lett.
1943-ban a kassai székesegyház káp ta
lanénak prépostja címet kapta. Közben 
mint teológiai tanár, m ajd m int egye
temi lelkész működött. Sőt egy ideig

püspöki helynökként áÉ' étjyházmégye 
korm ányzásában is tevékenyen részt- 
vett. E sokoldalú ^ fo g la ltság  m ellett 
volt ideje irodalmi tevékenységre is, 
különösen a történelem  és szociológia 
terén, mint számos idevágó cikke és 
m unkája bizonyítja. U gyancsak már ek
kor nagy buzgalommal vett részt inter- 
nacionális kongresszusok szervezésé
ben, jóllehet az igazi territórium  majd 
csak emigrációs életében nyílik meg 
szám ára e téren.

A beállott politikai változások kény
szerű hatása alatt 1948-ban Svájcba 
em igrált és a fribourgi egyházm egye 
területén  telepedett meg, ahol először 
Orsonnens-ben, m ajd Uebewil-ben lel- 
készkedett. N agy változást jelen tett 
m űködése terén  az 1956-iki m agyar 
szabadságharc kitörése, m ajd elfojtása 
a szovjet páncélosok által, minek kö
vetkeztében Svájc is több, mint tízezer 
m agyar m enekültet fogadott be. Ekkor 
lett svájci főlelkész s ebben a m inőség
ben gondoskodott arról, hogy Svájc 
m inden nagyobb települése, hova több 
m agyar m enekült érkezett, m int Zürich, 
Basel, Bern, Fribourg-Lausanne-Genf, 
Luzern és St.Gallen m agyar lelkészt 
kapjon. Ö maga pedig a szórványokat 
látogatta, vagyis azokat a területeket, 
ahol önálló m agyar lelkész nem m űkö
dött, lelki igény azonban m utatkozott. 
Ilyen terü let volt: Zug és környéke, 
Chur, Tessin, stb. Meg kell említenem 
még, hogy 1956 előtt is volt már m agyar 
lelkipásztorkodás itt Svájcban. Msgr.

Pfeiffer a nyugati részeket látta  el, e 
sorok írója pedig Kelet-Svájcot — a 
Caritas jóvoltából.

Első találkozásom  a zürichi állom á
son volt Msgr. Pfeiffer Miklóssal, aki 
a szokásos felszereléssel hívta fel ma
gára a figyelmet: két táska is felszij- 
jazva a vállára akasztva, m ajd esernyő 
és bot vadászfegyverhez hasonló tok
ban ,m elyet «Gewehr»-nek neveztek a 
svájciak, félkeresztben a vállára vetve. 
Ezzel az «Ausrüstung»-gal járta  év ti
zedeken keresztül Svájc pasztorációs 
vidékeit, hogy m egvigye az evangélium  
öröm hírét oda is, ahova a többi lelkész 
keze el nem ért. M unkaköre, lélek- és 
m agyarságm entő tevékenysége azon
ban nem zárult le Svájc határainál. Fá
radtságot nem kímélve, fiatalos rugal
m assággal indult messzi utakra, hogy a 
nemzetközi konferenciákon k i t ű n ő  
nyelvtudásával és szakértelm ével kép
viselje a m agyarságot, akár Königstein- 
be vezetett az útja, akár ökumenikus 
vagy  szociális jellegű m egbeszélésekre 
sietett Európa különböző városaiba. 
Ezeken a m egbeszéléseken bátran  hal
latta  szavát s bátran  szemébe mondta 
az igazságot a jelenlévőknek. ,

' Külön ki kell em elnünk M sgr: Pfeiffer 
M iklósnak a szentdomonkos rendjéhez 
való bensőséges viszonyát, m elynek 
harm adrendjéhez tartozik s m elynek 
szellemi emlőin nevelkedett. I tt  szívta 
m agába a szenttam ási skolasztikus böl
cseletet, a logikus gondolkodást és élet
bölcsességet, m elyet hol humorosan, 
hol komoly form ában m inden m egnyi
latkozásában kifejezésre ju ttat. M int 
svájci állampolgár Svájcot tekinti m á
sodik hazájának nem csak létérdekből, 
hanem  azon meggyőződésből kiindulva, 
hogy a svájci dem okratikus berendez
kedés lehet és kell m intája legyen egy 
későbbi középeurópai elrendezésnek.

Amiben Pfeiffer «Miklós Bácsi» mind
nyájunknak még ma is például szolgál
hat és csodálatra ragad bennünket, az 
a szívósság és életrevalóság, m ellyel a 

. «nap terhét és hevét* viseli, hogy t.i. 
magas kora ellenére is folytatja lelki
pásztori tevékenységét s időről időre 
m eglátogatja m agyar híveit Fribourg- 
ban, La Chaux de Fonds-ban és Neuen- 
burgban. Erre csak egy ízig-vérig papi 
lélek lehet képes, aki — bár ú tja  Kassá
tól Fribourgig tüskékkel szegélyezett 
és göröngyös volt, bőven m egterm ette 
a szeretet és türelem  rózsáit, hiszen ő 
is a Mécs László által h irdetett elvet 
követte és követi: «Vadócba rózsát ol
tok, hogy szebb legyen a föld!»

Erre a léleknem esítő, emberfaragó, 
evangélizáló papi életre kérjük  a M a
gasságbeli bőséges áldását! Ad multos 
annos!

VECSEY LAJOS

.tanár — koncelebrált a ritka jubileum ot 
ünneplő ^M iklós Bác§i>?-val, ahogy a 
svájci m agyarok ismerik, aki korát 
meghazudtoló szellemi frisseséggel lé
pett életének 10-ik decenniumába. N ép
szerűségét nem csak a m agyarok, hanem  
a sváciak körében is bizonyítja az a 
tény, hogy a helyi lapok és folyóiratok, 
így a «Freiburger Nachrichten*, a «Li- 
berté», a «Kanisius Stimmen» és a «Pa- 
roisse Christ-Roi» — is cikkekben em
lékeztek meg a ritka évfordulóról s 
adtak kifejezést a magas kort m egért 
jubiláns iránti nagyrabecsülésüknek. 
Mi most az «Eletünk» hasábjain az 
összes svájciak nevében köSzöntjük 
«Miklós Bácsit», immár a külföldi m a
gyar papok N estorát. Svájci barátai, 
hívei s mindazok üdvözletét tolm ácsol
ju k  neki, akik hosszú papi életének, 
m unkájának áldásában valaha részesül
tek. M ert Msgr. Pfeiffer közel 70 évi 
papi m últra tekinthet vissza s ez idő 
alatt bizony sok em berrel került kap
csolatba, sok m indent átélt, sok áta la
kulásnak volt szem tanúja, hiszen még 
a boldog N agy-M agyarország fennállá
sa idején végezte iskoláit s kezdte meg 
papi működését.

Sopronban született 1887 márc. 12- 
én. A k i t ű n ő  érettségi m egszerzése 
után a svájci Fribourgban végezte teo
lógiai tanulm ányait s szerezte meg a 
filozófiai és teológiai doktorátust. 1909- 
ben szentelték pappá, mint nyitrai egy
házmegyést. Fischer-Colbrie kassai 
püspök azonban ham arosan magához
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Útban a katakomba egyház felé
14 elárvult egyházmegye Csehszlo-vákiában — Több mint 500 katolikus 

pap hivatástilalom alatt — A prágaikormány vágyálma: ((Istentelen állam».

egy püspök kepes egy egyház
m egyét megfelelően vezetni. Ezért oly 
nagy gondja a V atikánnak, hogy C seh
szlovákiában a legtöbb püspökség évek 
óta elárvult, praktikusan nincsen fő
papja. Róma eddig nem adta fel a püs
pökök kinevezésének jogát, a prágai 
régimé viszont konsequensen elutasí
tott m inden jelöltet, attól félve, hogy a 
«Vatikán püspökei® a megsemmisítő 
kom munista valláspolitikát puszta je 
lenlétükkel is akadályoznák.

A katolikus egyház már 1949 óta 
képtelen ügyeit Csehszlovákiában aka
dálytalanul intézni. A hatósági beavat
kozás Csehországban eddig erősebb 
volt, m int Szlovákiában, a történelm i 
m agyar püspökségek területén. A hat 
felvidéki egyházm egye közül azonban 
csak kettőt: Besztercebányát és N yitrát 
vezeti valóságos püspök, hogy mily 
előnytelen körülm ények közt, az egy 
külön fejezetet képez. A két cseh ér
sekség és négy püspökség főpásztor 
nélkül vegetál. Az állandó beavatko
zások célja -rhogy az egyházi vezetőket 
illegalitásba manövrirozza. Az Egyház 
lépésről lépésre egy modern katakom 
ba-katolicizm usba kényszerül! A zak
latásnak sok variációja van. Az ismert 
püspök, Dr. O tcanasek Karéi messze 
székhelyétől, falusi papként kénytelen 
működni . . . Elűzött, de szabadlábon 
élő egyházi m éltóságok csakis hatósági

1. Prágai
1949 június 19-én letartóztatták, ill. 

saját palotájában ((internálták* Berán 
József érseket, m ajd 1951 m árcius 10- 
én m egfosztották hatáskörétől. Mit sem 
használt, hogy 1965-ben kardinális lett.
1969-ben római exilium ban hunyt el. Az 
egyházm egyét Stehlik Antonin ((béke
pap)) vezeti. Formálisan 1965 óta To-

2. Olmützi

Dr. Matocha Josef Karéi érseket és 
m etropolitát 1950-ben internálták. Szá
m űzetésben halt meg 1961-ben. Helye 
1950 óta nincsen betöltve. Egymást 
válto tták  Olmützben a káptalani hely- 
nökök. A vatikáni «keleti politika* 
eredm ényeként 1975-ben Vrana Josef 
polem ikus püspök vette  át az adminisz
tráció vezetését. Alig van nála vita- 
tottabb apostoli adm inisztrátor Kelet- 
Európában. Az ötvenes években, a tö
m egperek idején ugyanis nem átallo tta  
terhelő tanúként fellépni az olmützi 
segédpüspök, Dr. Zela Stanislav ellen. 
Zela m egism erkedett annak idején a 
náci koncentrációs táborokkal is, ju ta l
mul a kom munisták 25 évi nehéz kény
szerm unkára ítélték. V rana egyébként 
tanúskodott a strahovi apát, Dr. Jaro-

engedéllyel fogadhatnak látogatót . . . 
Sok pap mint s e g é d m u n k á s  kény
telen napi kenyerét m egkeresni . . . So
kan börtönben ülnek . . .  A legnagyobb 
feltűnést kétségkívül az ism ert kultúr- 
történész-pap, Dr. Studeny Jaroslav el
ítélése keltette  az utóbbi időben.

A 3,500 pap közül több mint 500 nem 
folytathat lelkipásztori tevékenységet. 
Sokakat idő előtt nyugdíjba kényszerí
tettek. A teológiai szem inárium okban 
bevezették a num erus clausust. Az 1975-
76 tanévben Csehországban mindössze 
16 szem inaristát vettek  fel; a  korábbi 
években 24-30-at.

Azokat a jóhiszemű papokat, akik a 
Helsinki Konferencia határozataira me
részeltek hivatkozni, maga elé c itálta  
a titkosrendőrség és nyom atékosan fi
gyelm eztette őket, hogy Helsinki sem
mit sem változtato tt az állam egyház- 
politikáján. Különösen Szlovákiában 
figyelm eztették a papságot minderre. 
Persze az olyan szülőket, kik gyerm e
keiket vallásoktatásra Íratják be, ma 
is zaklatják a hatóságok. M iután Sztá
lin jav íthatatlan  követői több páncélos
sal rendelkeznek, mint a Vatikán, a 
Pápa eddigi fáradozásai eredm énytele
nek m aradtak; az üres püspöki széke
ket nem lehetett betölteni.

Vegyük szem ügyre egyébként a 14 
egyházmegyét!

érsekség
masek Josef püspök volt az apostoli ad
m inisztrátor. Tomasek 78 éves jelenleg. 
Segédpüspöke Katousek Kajetan, akit 
szintén titokban szenteltek fel 1950-ben 
püspökké, nem kapta meg az állami en
gedélyt működéséhez. Így M atousek 
ez idő szerint a prágai St. A dalbert 
plébánia egyszerű papja.

érsekség

limek Stanislav ellen is. Az eredm ény?
20 év  börtön az apát kárára. Később 
Róma követelte, hogy Vrana m ondjon 
le m inden szereplésről a «Pacem in 
Terris» korm ányhű papi mozgalomban. 
Vissza is lépett m int a cseh komité el
nöke, de tagja m aradt a mozgalom or
szágos központi bizottságának. Az el
múlt három  évben a szakadék V rana 
és a papság közt fokozottabban elm é
lyült, m iután ő m inden alkalommal mint 
a Husák-rendszer feltételnélküli segéd
eszköze lépett fel.

3. Püspökség Ceske Budejovice

Hlouch Josef püspök elhunyt 1972 
június 11-én, azóta nincs vezetője az 
egyházm egyének.

4. Püspökség Litomerice

Az állami Egyházügyi H ivatal regi
onális titkára  1974 április 5-én felke
reste  Trochta Stefan kardinálist és vele 
szemben oly sértően viselkedett, hogy 
a kardniális a következő éjszaka szív- 
szélhüdés következtében meghalt. Ö 
azonban m ár 1950-ben gondoskodott 
utódjáról, amikor is titokban Hlad La- 
dislavot püspökké szentelte Litomeri- 
cén. Hladot azonban 1960-ban letartóz
ta tták  és elítélték 9 esztendő börtön- 
büntetésre. M ellesleg Hlad püspök be
teg, úgyhogy kiszabadulása után csak 
a Caritas-házban tudott dolgozni. A ha
tóságok még így is m egtiltották 1973- 
ban, hogy bárm inő aktív egyházi tevé
kenységet végezzen.

5. Egyházmegye Hradec Kralove

Picha Móric püspök 1956 november
12-én meghalt, helyét azóta sem sike
rült betölteni. A neves teológus, Dr. Ot- 
cenasek Karéi volt utódául kijelölve, 
sőt felszentelve. Ehhez a hatóságok 
sosem járu ltak  hozzá. Így az utód kény
telen a határm enti községben, Trmicen 
mint falusi plébános tevékenykedni .

6. Brünni egyházmegye
Dr. Skoupy Karéi püspök 1972 feb

ruár 22-én bekövetkezett halála óta 
üres.

7. Trnavai egyházmegye
Dr. Lazik Ambroz püspök 1969 áp

rilis 20-án történ t elhalálozása óta 
nincs püspöke ennek az egyházm egyé
nek sem. Dr. Gábris Gyula apostoli ad
m inisztrátort 1973-ban ik tatták  be. Ö 
tartózkodik mindenféle politikai állás- 
foglalástól és aktivitástól, így máig a 
helyén m aradhatott.

8. Nyitrai egyházmegye

A m agyar Dr. Pásztor József 1973 
ó ta residiál m int püspök. Politikailag 
óvatosan lavíroz.

9. Püspökség Roznava (Rozsnyó)

Dr. Pobozny Róbert halála óta, azaz 
1972 június 11. óta, nincs főpapja az 
egyházm egyének.

10. Kassai egyházmegye
Az utolsó püspök, Carsky Josef, el

hunyt 1962 m árcius 11-én. Egy utód ki
nevezésére azóta sem kerü lt sor.

11. Egyházmegye Spis
Vojtassak Jan volt az utolsó püs

pök, aki 1965 augusztus 4-én távozott 
az élők sorából. M iután őt 1951-ben a 
népbíróság ellenállás címén 24 évi 
fegyházbüntetésre ítélte, az egyházm e
gyéje már azóta vezető főpap nélkül 
volt.
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12. Besztercebányai püspökség
Élén Peranec Josef püspök áll je 

lenleg, akit 1973-ban szenteltek fel 
püspökké. Sok köszönet nincsen a m ű
ködésében, m iután ő a rendszer ke
gyeltje, lévén ism ert «békepap», aki a 
«Katolicki Noviny» vonalas folyóirat
ban is élénk propagandát fejt ki a «Pa- 
cem in Terris»-M ozgalom és így köz
vetve a régim é érdekében.
13. Eperjesi görög-katolikus püspökség

.1960 július 19-én elhunyt Gojdic 
Pavel püspök a Leopoldovi fegyház- 
ban, ahol életfogytiglani büntetését 
tö ltötte 1951 óta. Azóta az egyházm e
gye praktikusan vezető nélkül van. 
Egyébként Dr. Hopko Vasil segédpüs
pök is elhunyt 1976 júliusában.

14. Ókatolikus püspökség Vamsdorf
1972 januárjában  visszavonták az 

állami m űködési engedélyt Podolak 
Augustin püspöktől, eltekintve attól, 
hogy a háború alatt is be volt zárva. 
Az ötvenes években a cseh kom munis
ták ú jra börtönbe vetették, ahol elnyo- 
morodott.

Fazit: Csak két aktív püspök van az 
egész országban, m indkettő Szlovákiá
ban. Sok köszönet nincs benne. Egy 
püspökséget és két érsekséget apostoli 
adm inisztrátorok korm ányoznak, már 
amint arra m ódjuk van. Négy püs
pököt erőszakkal akadályoznak meg 
hivatása gyakorlásában.

Az elmúlt hónapokban nagy feltű
nést ke lte tt Korec Jan jezsuita páter 
esete, akit 27 éves korában, 1951-ben 
szenteltek titokban püspökké. Kilenc 
év alatt tudta h ivatását titokban kifej
teni. 1960-ban «leleplezték» és letar
tóztatták. Kilenc év börtönre ítélték. 
1968-ban a «Prágai tavasz« idején re
habilitálták, de püspöksége vezetését 
azután sem vehette át. Pozsonyban egy 
városi üzemben volt kénytelen dolgoz
ni. Később kiengedték Rómába, ahol a 
Pápa adta át szem élyesen a püspöki 
insigniákat. Ennek ellenére sem enged
ték meg Csehszlovákiában hivatása 
gyakorlását, sőt 1974-ben ú jra bíróság 
elé citálták és közölték vele, hogy ko
rábbi büntetését m aradéktalanul le kell 
ülnie. M iután súlyos tuberkolózisban 
szenved, később leszállították a bünte
tését és szabadon engedték. De ma is 
hordárként és kapusként dolgozik e- 
gyik pozsonyi pályaudvaron.

A rendszer mint m ásodik «istente
len* ország akar a történelem be bevo
nulni. A lbánia már megelőzte! Az Egy
ház helyzete jelenleg Csehszlovákiában 
a legkilátástalanabb egész Szovjeteuró- 
pában. Lehetetlen egy püspöki pásztor
levelet cenzúra nélkül kiadni. A m aga
sabb klérus izolálva van az alacso
nyabb papságtól! Mégis vannak bátor 
papok.

HORY LÁSZLÓ

19. MAGYAR PAX ROMANA 
KONGRESSZUS

Kedves Barátunk,
ismét Ném etországban tarjuk hagyo

mányos húsvéti kongresszusunkat, a 
Rajna menti K ö n i g s  w i n t e r  -ben, 
Bonn közelében, április 11. és 17. között.

Idén folytatjuk több korábbi kon
gresszusunk alaptém áját, az e m b er 
egzisztenciális viszonylatainak vizsgá- 
lását. Az ember mint m agyar (1972), az 
ember mint keresztény (1973), a szemé
lyiség kialakulása, fejlődése és szerepe 
a családban (1974) elem zése után mos
tani témánk:

E m b e r  és m u n k a .  v ‘ 
Célunk, hogy a pszichológia, szoci

ológia és teológia szakism ereteinek át
vétele u tán  átgondoljuk és m egbeszél
jük, milyen szerepet tölt be a munka 
egyéni életünkben, m unkacsoportok, 
v iták a következő kérdésekről:

a tém át bevezeti Dr. Komarnicki Egon 
a m unka jelentősége az egyén éle té
ben (Dr. Táborsky Ottó) 
az emberi lét szűkössége és a munka 
(Prof. Dr. Balla Bálint) 
a m unka teológiája (előadó felkérve) 
a m unka és m unkaerkölcs problém á
ja  a mai M agyarországon (előadó, fel
kérve)
A korábbi évek kedvező, tapasztala

taira építve idei kongresszusunkon is 
fontos szerepet szánunk a m unkacso
portoknak a kérdések feldolgozásában.

Szokásos kirándulásunkon m egláto
gatunk egy Rajna menti nagyüzem et, és 
m egtekintjük a hajdani bergi grófság 
néhány nevezetességét.

A részletes program ot m ajd közöl
jük. Érdeklődők jelentkezését szívesen 
látjuk. M inden jelentkezésre válaszo
lunk.
Részvételi díj — lakás és ellátás — egy- 
és kétágyas szobákban az egész hét tar- 
atm ára: DM 180.—, ösztöndíjas diákok
nak DM 90.—. Nem kereső családtagok
nak és gyerm ekeknek kedvezm ény 
m egállapodás szerint. — A gyerm ekek 
felügyeletét biztosítjuk.

Szükség esetén — a befutó tám oga
tásoktól függően — hozzájárulhatunk 
néhány résztvevő útiköltségéhez. Hoz
zájárulás levélben igényelhető (indok
lással és a kért összeg megjelölésével) 
a KMEM főtitkáránál.

A húsvéti ünnepeket is Königswin- 
terben töltheti: m ár nagypéntektől a 
kongresszusi házban lakhat és étkezhet, 
közben járhaja  a látnivalókban gazdag 
környéket, hajókirándulást tehet a Raj
nán, m egtekintheti Bonnt és Kölnt. Na
pi penzió: DM 34.—, gyerm ekeknek 
DM 17.—. Kérjük, ha a kongresszus 
előtti napokra szobát és ellátást igé
nyel, a jelentkezési íven a megfelelő 
helyen jelezze.

A viszontlátásig szíves üdvözlettel 
A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

F I G Y E L E M !
A M indszenty stációra adakozni lehet 
ezen a Postcsekkontón:
PScheckamt, 8 M ünchen, Nr. 90 00 806, 
Ung. Oberseelsorge, M indszenty-Station

A külföldi magyar jezsuiták 
új Tartomány főnöke

P. Arrupe, a jezsuiták általános rend- 
főnöke P. Hegyi Jánost nevezte ki a 
külföldön élő magyar jezsuiták tarto
mány főnökévé és 1977 március 25-én 
vette át hivatalát P. Ádám Jánostól. Az 
új provinciális székhelye Európában 
(München) lesz.

A rrupe jezsuita generális szerint a 
szerzet 30 ezer tagjának a közeljövőben 
is hasonló üldözéssel kell számolnia, 
m int már a m últban többször is. Lehet
séges, hogy a rhodéziai gyilkosság csak 
a kezdet, m ert a jezsuitákat — mon
dotta a generális — Latinamerikában, 
Kínában, K eleteurópa több államában 
és Afrika egyes területein is üldözik. 
Burmából és Irakból évekkel ezelőtt 
kiu tasíto tták  őket, M ozambikban pedig 
teljesen m egfosztották őket tevékeny
ségük m inden alapjától.

MAGYAR NŐVÉREK EURÓPAI 
LELKIGYAKORLATA

1977 aug. 15-től aug. 24-ig 
Villers-la-Ville-ben, Brüsszeltől 40 

km-re, az örökimádók lelkigyakorlatos 
házában. — Brüsszelből van jó vonat
összeköttetés. — Az elmélkedéseket 
P. Benkő Antal SJ tartja. — Jelentkezni 
lehet: Magyar Kollégium (P. Matya- 
sovich Henrik SJ), Blijde Inkomststr. 
18. B-3000 Leuven. — Vagy: Sr. Rácz 
Marianna, Bloemendalstraat 30, Vaals 
(L.), Nederland.

Az idei Tem pleton-díjat a Fokolare- 
mozgalom alapítónőjének ítélték oda. 
Chiara Lubich 1920-ban született Olasz
országban. M ozgalmát 1944-ben alapí
totta, am ely azóta az egész világon el
terjed t és százezreket szám lálnak kö
vetői között a nem -keresztény vallási 
közösségekben is. M ozgalmának sike
rét alapgondolata m agyarázza, amely 
szerint a szeretetre  épülő élet nem illú
zió, s hogy az em berek a nagylelkűség 
szellem ében szolgálhatják és tűrhetik 
el egymást. A Tem pleton díj átadására 
ünnepélyes külsőségek között a lon
doni Guildhallban kerü lt sor.

L i n z .
A már közismert évi magyar lelki- 

gyakorlatot nővérek részére a Szent 
Margit-Otthonban az idén nem tudják 
megtartani. A  nyár folyamán nagyobb 
építkezési munkálatok lesznek szom
szédos házunkban, és így a lelkigyakor
lathoz szükséges nyugalom igen meg 
lenne zavarva.
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MAGYAR KOLCSÖNKONYVTÁR
Többek kérésére  közöljük, hogy a 

Landesbibliothek kere tén  belül működő
Magyar Könyvtár

szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető jelen t
kezését. A  könyvtár használata d íjta
lan. — A könyvek cseréje posta útján 
történik.
Jelentkezés magyarul írásban. Cím: 

Schweizerische Landesbibliothek 
Ungarische Abteilung 
Hallwylstr. 15.
3003 B e r n

« TÉTÉNY » 
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inh. Oskar Bayer 
München 2. Kreittmayer Str. 26.

Tel. 196393
Kapható még: H orváth János 

München 2. Tumblinger Str.
beim  Schlachthof

Debrői H árslevelű DM 5.75
Badacsonyi Kéknyelű 6.20
Badacsonyi Szürkebarát 6.20
Soproni Kékfrankos 6.—
Domoszlói M uskotály 6.20
Domoszlói Tramini 6.50
V illányi Burgundi 6.20
Hajósi Cabernet 6.20
Tokaji Aszú 4 Puttonyos 12.80
Téliszalámi 20.—
Paprikás csabai 18.—
Gyulai kolbász 17.—
Süli kolbász 14.—
Süli debreceni 12.— 
Kalocsai tarhonya 4 tojásos V2 kg 2.50
N agykocka tészta 8 tojásos V2 kg 2.95
Lebbencs 8 tojásos V2 kg 2.95

üvegárut nem postázunk.

38 éves, 168 cm magas, minden káros
szenvedélytől mentes, zenét és utazást 
kedvelő jó anyagi feltételekkel, kere
sem 40 éves korig annak a m agyar 
hölgynek az ism eretségét házasság cél
jából, aki m egvidám ítaná nagy m agá
nyom at. «Hol vagy boldogság* jeligé
re kérek választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Balaton-Almádiban, Luther u. 7. szám
kiadok szobát nyaralásra. Választ bu
dapesti címemre kérek: Nagy László, 
1115 XI. Petzvál József u. 9/a.
Tel. 00361-453-228

Dino (Lugano közelében) Magyar Pen
zió, olcsó, kényelm es, jó levegő, teljes 
csend és nyugalom!
R. +  G. Pálházy Casa Aurora 
CH - 6967 Dino, Tel. 091 91 39 79

H A Z A I  H E N T E S Á R U
kg paprikás kolbász grillsütésre 
vákuum csom agolásban DM 16.—

1 kg paprikás szárazkolbász 15.— 
1 kg paprikás frissen füstölt

kolbász 13.—
1 kg rizses véreshurka 8.80
1 kg m ájashurka 8.80
1 kg vastag  húsos szalonna 9.60
1 kg paprikás tokaszalonna 8.80
1 kg disznósajt 10.60
1 kg füstölt sonka 18.—
1 kg füstölt sertésborda 8.80
1 kg füstölt csülök 8.80
1 kg friss tepertő  12.—
U tánvéttel és csak belföldre szállítunk; 
5 kg-on felüli rendeléseknél portóm en
tesen és csupán az expressz-díjat szá
m ítjuk fel.
Taubel Mihály hentesmester
Peter-Rosegger-Str. 3 
D - 6710 Frankentahl
Tel.: 06233/62 69 3

« M U S I C A H U N G A R I C A »

Magyar köyv- és hanglemez kiállítása 
S t u t t g a r t b a n  

1977 ápr. 30. 10 órától máj. 1.16 óráig,

am elyre m indenkit szeretettel m eghí
vunk. — Cím:

Stuttgart-Bad Canstatt
W aiblingerstr. 27. Kolpinghaus.
A ház étterm e a látogatók rendelke

zésére áll.
A kiállítás keretén  belül bem utatjuk 

úgy a hazai, m int az emigrációs köny
vek és hanglem ezek legjavát, valam int 
az újdonságokat.

DM
Daruvar: A Feldarabolt Magyar-

ország «Trianon» kötve 40.—
Daruvar: «Trianon» (németül) f. 25.— 
Szolzsenyicin: Gulag sziget-

csoport II. 32.—
M itchell: Elfújta a szél I-III. 24.— 
Nyírő: Uz Bence 17.—
Nyírő: Kopjafák 15.—
Claire Kenneth könyvek raktáron! 
Zilahy: Valam it visz a víz 13.—
Illyés Elemér: Erdély változása,

II. bővített kiadás 36.—
Mécs L. Vissza a csendbe, versek  32.— 
Kérje díjtalan katalógusunkat!
Musica Hungarica, Agnesstr. 45.
8 München 40. Tel. 089-180-911

Rupp László hites törvényszéki fordító
vállal fordításokat m agyarról ném etre 
és ném etről m agyarra.
D - 8000 München 1, Postfach 162.
Tel. 089/3002162

Bécsi magyar ügyvéd, Dr. Éva Mária 
Barki-Bekő, új ügyvédi irodája:

1040 Wien, Opemgasse 36 
Tel. 57-52-40

HIRDETŐINK TÁJÉKOZTATÁSÁRA :

Hirdetéseket csak a hirdetési díj be
küldése után közlünk. Kisebb hirdeté
sek ára: 25 DM; házassági hirdetések: 
30 DM +  5 DM portóköltség, nagyobb 
hirdetések ára 40 DM vagy azon felül. 
A hirdetést a megfelelő díjjal együtt az 
alábbi Címre kérjük:

«ÉLETÜNK»-ADMINISTRATION 
8 MÜNCHEN 81 — Tel. 089/ 98 26 37 

Oberföhringer Str. 40. 
Postscheckkonto: Kath. Ung. Seelsor- 
ge, Sonderkonto, Postscheckamt Mün
chen Nr. 606 50-803.

A  Nyomda nem fogad el hirdetést!

Diószeghy Tibor hites tolmács és fordító
(magyar-német és német-magyar) N é
m etországban tanácsadás állampolgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, 
peres ügyekben segít.
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.
Tel. 02101/541317

Sebő gépjárművezető iskola,
H auptstr. 17, D - 7302 Ostfildern
4 Kemnat, Tel. 0711/459604 
M agyarnyelvű oktatás, bentlakásos 
1-2 hetes tanfolyam! Az NSZK-ban la
kók részére a vizsgázás is m agyarul 
történik.

F i g y e l e m !  — Változás kedvéért
kölcsönös alapon kicserélhetnők hét
végi nyaralónkat 2-3 hétre. N agy ker
tem, kényelm es lakásom  van a Fekete
erdő mellett, Stuttgarthoz közel. V á
laszt «Kistanya» jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Jurth Attila törvényszéki hites tolmács
m agyar-ném et és ném et-m agyar for- 
fordítások elkészítését illetve h itelesí
tését vállalja:
Salzgries 16/8, A -1010 W ien.
Tel. (022 2) 63 30 344

Németországban élő, egyedülálló, 65
éves m agyar nyugdíjas, ném et állam
polgár, káros szenvedélyektől mentes, 
rendezett anyagi körülm ényekkel, ke
res hozzá illő hölgyet házasság céljá
ból. Kérek esetleg fényképes választ 
«Bizalom» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

«200 Tolisuhintás» — Burg Kastl diák
jaiért 1977 — Kova László költő kö
tetenként 6.— DM-t utal át egy kastli 
diák tám ogatására. így közel 200 kötet 
után  1 diák 5 havi ösztöndíjat kap. 
Felüljegyzéssel, a költő dedikációjá- 
val kerül könyvespolcára! M egrende
lés: Kova László, Blumenstrasse 27,

7 Stuttgart 1. W.Germany. 
Postscheckkonto: Stuttgart, 557 
74-700.

H I R D E T É S E K
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METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor

CH - 4142 Münchenstein, Teichweg 16
DM. sFr.

Biblia (Ószövetségi és Újszövet
ségi Szentírás) 1471 oldal 45.—

M agyar népballadák 764 oldal 13.—
Benedek Elek: Világszép nádszál-

kisasszony 10.—
Unger-Szabolcs: M agyarország

története 13.—
Diehl: V asarely (Színes album) 40.—
Baktay Erwin: Indiai regék és

m ondák 12.—
Dallos Sándor: A nap szerelmese

+  A ranyecset (Munkácsy) 44.—
K arinthy Frigyes: H euréka 11.—
K arinthy Frigyes: Görbe tükör 14.—
M argaaret M itchel: Elfújta a szél 24.—
Zilahy Lajos: V alam it visz a víz 13.—
Gál György Sándor: O perettek

könyve 20 —
Uráli népek (N yelvrokonaink

kultúrája  és hagyományai) 29.—
Boros-Rapcsányi: Vendégségben

őseinknél 31.—
Zsigray Julianna: Tragikus

keringő 21.—
Passuth László: A sasnak körme

t között 24.—
Passuth László: Sárkányfog 32.—
Passuth L. A bíborban született 23.—
Passuth L. Fekete bársonyban 20.—
Tóth Á rpád összes versei, vers

fordításai, novellái 12.—
A m agyar nyelv  történeti etimo

lógiai szótára 262.—
Krúdy Gyula: Rákóczi harangja 11 —

Kérje könyvek, hanglemezek, folyóira
tok 1977 évi katalógusát.

Luft János szállító cége
költözködési m unkát vállal. Ruha, stb. 
csomagolásához szükséges ládákat is 
kölcsönöz. Tel. 351 13 37 
8 München 50, Johann Emmer Str. 5.

Magyar-német és német- magyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, m agyar
nyelvű okiratairól hitelesített m ásola
tot készít és — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrekten elintézi —
W. Divy hiteles fordító és tolmács.
D - 799 Frledrichshafen, Linderstr. 50. 
Tel. 07541/71391

Kedves Honfitársak! Megnyílt München
első m agyar borpincéje. M indenkit 
örömmel várunk. — Címünk: Tokajer 
Keller, M ünchen 19, Rotkreuz Platz 
2/a (Donnersbergerstr. sarkán). 
N yitvatartás 18 órától 01.30 óráig. 
Szerda szünnap. Tel. 169 668. Tulajd. 
Inoka Miklós

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Belgiumban:
Grünwald A lexander, 1977 jan. 15-én, 

Brüsszelben
Grünwald Elisabeth, 1977 jan. 15-én, 

Brüsszelben
Németországban:
M atuska V iktória, M. W illiam János és 

W ernke Eugénia leánya, M ünchenben
Kaizinger Fábián Tibor Albert,

K. A lbert és Tölgyes iM arika fia, 1977 
jan. 26-án, M ünchenben

Sövényházi Csaba, Sövényházi M ihály 
és Gere Terézia fia, 1977 márc. 10-n, 
M ünchenben

Svájcban:
Ambrus Vinciane, 1977 február 28-án, 

Lausanne-ban

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Ausztriában:
Dóczy M ihály György és Anneliese 

Zotter, 1977 febr. 26-án, Bécsben ,

Belgiumban:
Dr. Varga József és V arga Éva,

1977 jan. 29-én, Brüsszelben

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK

Ausztriában:
Gass József, 68 éves, 1977 febr. 7-én, 
Bécsben

Sárközi Dezső, 54 éves, 1977 febr. 15-én, 
Bécsben

Győri Istvánné sz. Dorfmeister Fran
ciska, 74 éves, 1977 febr. 25-én, Bécs

Németországban:
Baranyay Lőrinc Gusztáv, 92 éves, 1977 
márc. 21-én, M ünchenben

Dr. Rejtő Gyula, 95 éves, 1977 márc. 5. 
Kölnben

Svájcban:
de M uray Alán, 75 éves, 1977 jan. 26. 

Lausanne-ban
Gulyás János 5,4 éves, 1977 febr. 18-án 

M orges (VD)
Nagy József, 49 éves, 1977 márc. 6-án, 

Renens (VD)

A M iasszonyunkról nevezett Szegény 
Kalocsai Iskolanővérek Társulata és a 
római Szent István Zarándokház szo
morú, de Isten akaratában m egnyugo
dott szívvel jelentik, hogy

Zemplén Éva M. Mediatrix Anya

a Társulat Á ltalános Főnöknője, rövid 
szenvedés után 1Q77. m árcius 7-én visz- 
szaadta nemes lelkét Terem tőjének. Te
m etése szentmise keretében 1977 m ár
cius 11-én pénteken délelőtt 10 órakor 
volt a Szt. István Ház kápolnájából.

Horváth B. Kristóf iskolatestvér-igaz
gató, volt tanítóképzőintézeti tanár 1977 
január 20-án, 82 éves korában Szatmár
ném etiben meghalt. U gyanott temették.

EMANUEL BÉLA FESTŐMŰVÉSZ 
1896 — 1976

N ovem ber közepén hagyott itt ben
nünket. Még résztvett az október 31-iki 
m agyar szentmisén, mint azt olyan ki
tartó állhatatossággal tette  mindig.

A lfortville-től a m agyar misszióig az 
ú t vasárnapokon, az autóbusz és metró 
igénybevételével, legalább ötnegyed 
óra ép és egészséges em bernek is. Neki 
80 évével, m eggyengült lábaival a há
romszorosát jelentette. De éltető eleme 
volt a missziónk. Itt érezte jól magát. 
M int kiváló társalkodó kellem esen el
szórakoztatta mindig hallgatóságát, kü
lönösen a pár év előtti frissebb egész
ségi állapotában, mely sajnálatosan az 
utóbbi években hanyatlani kezdett..

Tehetségét korán elism erték s már 
fiatalon tanársegéd. Párizs-környéki ki
állításokon díjakat nyert festményeivel, 
pasztelljeivel és rajzaival. N yaranta á t
átm ent Angliába portrékat festeni s ez 
képezte szerény .jövedelm ének jelen
tősebb részét itt Párizsban. H itt a mű
vészetben. Vallotta, hogy kom oly és 
elm élyült m esterségbeli tudás nélkül 
nem születhet mestermű. M agasfokú 
rajztudásával látszólag könnyedén ve
tette papírra és vászonra ötletes kom
pozícióit, főként vallásos tárgyú  toll- 
rajzait és olajfestm ényeit, de nem en
gedte meg m agának az üres virtuózko
dást. Realista volt a szó nemes érte l
mében. Távoltarto tta  m agát a divatos 
szélsőséges irányoktól.

Kedvenc tém ája volt éppen a kará
csonyi ünnepkör. Pásztorai eredeti 
kucsmás m agyar típusok, akik akár 
csak a N agyalföldről lépnének a képei
re. A gazdag karácsonyi variációk mel
lett Krisztus, az emmauszi tanítványok 
és a skót tengerpart szerepelnek képe
in leggyakrabban.

Az utolsó m agyar szentm iséjén meg
gyónt és nagybuzgón m egáldozott s 
azután kicsoszogott s átm ent az örök
kévalóságba. R.I.P. (P. Ruzsik Vilmos)

HONGRIE 56-76
i

Francia nyelven szól a történelm i 
nemzet az elnyom ott «földrajzi» nemzet 
helyett.

200 oldalon ism erteti a könyv a ma
gyar 1956-os forradalom  politikai és iro
dalmi visszhangját és a m agyarság sor
sát egész napjainkig.

A jándékozzuk meg vele fracia nyel
ven beszélő barátainkat. Rendelje meg: 
Dr. Ernest Töttösy, 1200 Bruxelles,
3 A venue Lambeau (Belgien) címen. 
Á ra (portóval együtt) 250 BF, 33 FF, 
18 SF, 18 DM, 8 $.
Számozott — kereskedelm i forgalmon 

kívüli példány a fenti ár kétszerese.
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Rövid
Romániában a legújabb, de még nem  

végleges felmérések szerint több száz 
ortodox templom rongálódott meg, 
vagy dőlt teljesen össze a földrengés 
következtében. Egyedül Bukarestben 
40 templom és az ortodox teológiai in
tézet vált majdnem teljesen használ
hatatlanná. A római katolikus temp
lomokat és egyházi intézményeket ért 
károkról még nem érkezett jelentés.

Slipyj kardinális, Lemberg érseke 
nem rég ünnepelte 85. születésnapját. A 
római Szent Sophia templomban 12 uk
rán pap részvételével koncelebrációs 
szentm isét mondott. Az ünnepi szertar
táson több m agasrangú egyházi és v i
lági m éltóság volt jelen.

Frank Hurley, Alaszka püspöke re
pülőgépen látogatja 4500 lelket szám
láló egyházmegyéjét. Hívei 900 km-es 
sávon elszórtan élnek. A pásztor repü
lőgépével évente több, mint 60.000 km-t 
tesz meg. Frank atya 1971 óta püspök 
és egyházmegyéje területén jelenleg
13 lelkész segít a lelkek gondozásában.

Lourdesban a jelenések 119-ik évfor
dulóján a zarándoklat vezetők is talá l
kozót tarto ttak . 300 résztvevő foglal
kozott a betegek problém áin kívül fő
leg az ifjú zarándokokat érintő kérdé
sekkel. 1976-ban 3 millió 800 ezer za
rándok já rt Lourdesban, 7 °/o-kal több, 
m int az előző évben.

Lengyelországban az elmúlt hetekben 
W yszynski prímás-kardinális beszédei
nek, prédikációinak hamisított kiadásai 
kerültek forgalomba. A szöveget hol 
rövidítésekkel, hol pedig beszúrásokkal 
változtatták meg s azt a látszatot kel
tették, mintha az állam és az egyház 
viszonyában minden a legnagyobb rend
ben lenne. Hasonló zavarkeltések már 
a korábbi években is előfordultak.

Teresa anya nővérei m egkezdték mű
ködésüket a Fülöp-szigetek fővárosa, 
M anila nyom ornegyedeiben. A telket 
és a három  épületet, am elyben egy 
gyerm ekétkeztető, orvosi központ és 
ifjúsági ház kapott helyet, az elnök 
felesége ajándékozta a nővéreknek. A 
központ ünnepélyes átadását és fel
szentelését a m anilai érsek végezte.

Dánia egyetlen katolikus egyházme
gyéjében mintegy 16 ezer hívő fizet 
egyházi adó-hozzájárulást, közülük 5 
ezer önkéntesen. Az adófizetők száma 
majdnem teljesen megegyezik a rend
szeresen templomba járó hívők szá
mával.

Az olasz bíborosok lem ondtak arról 
a kiváltságos jogukról, hogy ingyen 
utazhattak  vonatokon, hasonlóan az 
olasz parlam ent tagjaihoz. Elhatározá
sukat hivatalosan közölték az olasz ha
tóságokkal. A bíborosok utazási ked-

hirek
vezm énye 1815-re, a Bécsi Kogresszus 
idejére nyúlik  vissza, am ikor még egy 
uralkodó herceg jogait élvezték. Ezt a 
jogot az 1929-ben kötött Lateráni Szer
ződés is m egerősítette és napjainkig 
érvényben volt.

Montreuxben tartják május 14-20. 
között az 5. Nemzetközi Keresztény 
Filmhetet. A  TELLUX katolikus film
csoport már kijelölte a bemutatón részt
vevő filmjeit. Közöttük egy columbiai 
dokumentum-film, egy francia portré- 
film, egy délafrikai film, továbbá az 
északírországi ökumenikus békemozga
lomról szóló film is szerepel.

A G regoriana pápai egyetem  nem 
rég ünnepelte fennállásának századik 
évfordulóját. Ebből az alkalomból ün
nepi kongresszusra kerü lt sor, am elyen 
400 egyházjogász vett részt az egész 
világról. Több előadás hangzott el, így 
pl. a polgári házasságban élők lelki 
gondozásának kérdéseiről. Az egykori 
diákok nevében a m ünsteri segédpüs
pök mondott köszönetét a G regoriana 
tanárainak, nevelőinek.

A Missio és Misereor Nyugatnémet
országból nagy összeggel támogatja az 
Egyiptomban élő keresztény arab, főleg 
szántó-vető parasztság iskoláztatását. 
Egy 1941-ben alakult egyesület jelenleg
21 szociális központot, 60 betegállomást 
és közel 60 iskolát tart fenn. Számukra 
külön kiképzésben részesülnek tanítók 
és tanárok, mert különösen a nyelvi 
nehézségeket kell leküzdeniök, ugya
nis több nyelven, így pl. latin, maro- 
nita, szír, kopt, kaldeus nyelven is kell 
oktatniok.

Az ausztrál TV-adásában egy kato 
likus lelkész az «Isten gyermekei* ne
vű szektától óvta a szülőket és fiatal
korú gyerm ekeiket. A szekta tagjai 
ugyanis főként k iskorúak között tobo
roznak és arra  igyekeznek rávenni 
őket, hogy szakítsanak családjukkal, az 
iskolával és m inden társadalm i kö tö tt
séggel. Számtalan ism ertté vált esetben 
a gyerm ekek nagy része a lelki kény
szer hatása  a la tt később ideggyógyin
tézetekbe, az utcára, vagy  alvilági bű
nözők társaságába került.

Thomas Morus angol reneszánsz
humanista 500 éves jubileumi ünnepsé
geire nagy előkészületek folynak a 
franciaországi Angersben. Itt van ugya
nis a katolikus akadémián a Thomas 
Morus-barátok világegyesületének köz
pontja. A  világtalálkozóra anglikán tu
dósok, történészek, kutatók érkeznek 
Európából és az Egyesült Államokból 
is.

Az Életünkben megjelent írásokért 
minden tekintetben azok szerzői fele
lősek.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z  É letünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik m eg k ívánatra  
a lapot a  terü letükön élő 
híveknek.
A z  előíizetési 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.

Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valuta 
Egyes szám ára 1.20 svájci frank.

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

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


